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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) เพื่อศึกษาทักษะท่ีจําเป"นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น 2) เพ่ือสร�างรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป"นในการ
ดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น และ 3) เพ่ือศึกษาผลการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�
เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป"นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ประชากรได�แก> 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 
ปDการศึกษา 2562 จํานวน 324 คน กลุ>มตัวอย>าง ได�แก> นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก จํานวน 37 คน เลือกกลุ>มตัวอย>างแบบเจาะจง 
เครื่องมือวิจัยประกอบด�วยแบบสอบถาม รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะที่จําเป"นใน
การดํารงชีวิต และแบบประเมินทักษะที่จําเป"นในการดํารงชีวิต วิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�ร�อยละ 
ค>าเฉลี่ย ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ (t-test) และการสนทนากลุ>มโดยผู�ทรงคุณวุฒิ

ผลการวิจัยพบว>า 
1. ทักษะท่ีจําเป"นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น ประกอบด�วย 3 ด�าน ได�แก>

1) ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม 2) ทักษะการใช�เทคโนโลยี และ 3) ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป"นในการดํารงชีวิต ประกอบด�วย 5 ด�าน

ได�แก> 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค�ของรูปแบบ 3) เนื้อหาสาระการเรียนรู� 4) กระบวนการ
จัดการเรียนรู� ซ่ึงมีข้ันตอนการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป"นในการดํารงชีวิต 4 ข้ันตอน 
ได�แก> ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ จากทักษะท่ีจําเป"นในการดํารงชีวิต ข้ันท่ี 2 ข้ันเห็นคุณค>า ข้ันท่ี 
3 ข้ันการสร�างประสบการณ�เรียนรู�โดยการปฏิบัติ และ ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล และ 5) การวัดผล
ประเมินผล  

3. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีพัฒนาข้ึน มีคะแนนประสิทธิภาพ เท>ากับ 77.52/79.00
สูงกว>าเกณฑ�ท่ีกําหนดไว� คือ 75/75 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ� พบว>า 
หลังการเรียนรู� นักเรียนส>วนใหญ>มีคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ�ในระดับสูง และผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู� พบว>า หลังการเรียนรู� นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 
มีทักษะท่ีจําเป"นในการดํารงชีวิต สูงกว>าเกณฑ�ท่ีกําหนด อย>างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คําสําคัญ : การพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู� ทักษะท่ีจําเป"นในการดํารงชีวิต 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to 1) study the factors of essential life 

skills for lower secondary school students, 2) create the learning management model 
for enhancing essential life skills for lower secondary school students, and                            
3) evaluate the learning model for enhancing essential life skills for lower secondary 
school students. The population used in the study was 324 students at the lower 
secondary schools of the Children and Youth Development in Remote Area Project, 
in the academic year 2019. The sample group used in the study was the 37 students 
at the lower secondary schools in Nakhonnayok Primary Education Service Area 1 
selected by purposive sampling. The research instruments consisted of a 
questionnaire, a learning management model for enhancing essential life skills, and 
an essential life skill test. Data were analyzed in terms of percent, mean and 
standard deviation, t-test and focus group discussion.  

Research findings were as follows:      
1. There were components of essential life skills for lower secondary school 

students (1) learning innovation skills, (2) technology using skills, and (3) livelihood skills.  
2. The learning management model for enhancing essential life skills for 

lower secondary school students included 5 components which were 1) principles 2) 
objectives 3) content 4) learning process (This component had four activity 
management steps as follows: the first step was the encouragement of interest in 
essential life skills; the second step was the perception of valuing; the third step was 
the experiencing; and the fourth step was the reflection), and 5) evaluation. 

3. The learning model for enhancing essential life skills for lower secondary 
school students had the efficiency score of 77.52/79.00, higher than the criterion 
designated (75/75). The relative growth score revealed that the students had a higher 
life skill level. The evaluation of learning model showed that the life skills of lower 
secondary school students after learning were higher than those before learning at 
the significance level of .05.  
 
Keywords: Development, Learning Management Model, Essential Life Skills 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

1.1  ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  
 แนวทางการศึกษาตองเป�นไปเพ่ือพัฒนาคนใหเป�นมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ังร%างกาย จิตใจ 
สติป)ญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู%ร%วมกับผูอ่ืนได 
อย%างมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแห%งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6) พรอมท้ังให
ความสําคัญแก%ผูเรียนทุกคน โดยยึดหลักว%าทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือ
ว%าผู เรียนมีความสําคัญท่ีสุดตองส%งเสริมใหผู เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห%งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22) ในการจัดการศึกษาตองเนน
ความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแต%ละ
ระดับการศึกษา ซ่ึงเรื่องหนึ่งท่ีกําหนดใหดําเนินการคือเรื่องความรู ทักษะในการประกอบอาชีพ และ
การดํารงชีวิตอย%างมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแห%งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 23) และ
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห%งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 24   
ขอ 2) ไดกําหนดไวว%า การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษา และหน%วยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ
ฝAกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ� และการประยุกต�ความรู มาใชปBองกัน
และแกไขป)ญหา หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2545 ท่ีเนนใหผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา    
ท้ังดานความรู ความรูสึกนึกคิด ใหรูจักสรางสัมพันธ�อันดีระหว%างบุคคล จัดการป)ญหาและความ
ขัดแยงต%าง ๆ อย%างเหมาะสม ปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม รูจัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม%พึงประสงค�ท่ีส%งผลกระทบต%อตนเองและผูอ่ืน ปBองกันตนเองในภาวะคับขันและ
จัดการกับชีวิตอย%างมีประสิทธิภาพสอดคลองกับวัฒนธรรมและสังคม  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ%งพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน       
การเรียนรู ซ่ึงการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรู ท่ีกําหนดนั้นจะช%วยใหผูเรียนเกิด
สมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป�นความสามารถในการรับส%งสารมีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถ%ายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึกเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลข%าวสารและประสบการณ�ซ่ึงเป�น
ประโยชน�ต%อตนเองและสังคมรวมถึงการเจรจาต%อรองเพ่ือขจัดความขัดแยงและลดป)ญหา ความขัดแยง 
 2. ความสามารถในการคิด  สามารถในการคิดวิเคราะห�การคิดสังเคราะห�คิดอย%าง
สรางสรรค� คิดอย%างมีวิจารณญาณ การคิดเป�นระบบเพ่ือนําไปสู%การสรางองค�ความรูเพ่ือการตัดสินใจ
เก่ียวกับตนเองและสังคม 
 3. ความสามารถในการแกป)ญหา แกป)ญหาและอุปสรรคต%าง ๆ ไดอย%างถูกตองเหมาะสม
บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและขอมูลสารสนเทศแสวงหาความรูนํามาประยุกต�ใชในการ
ปBองกันและแกป)ญหามีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดกับตนเองและสังคม 
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เป�นการนํากระบวนการต%าง ๆ ไปใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง และการอยู%ร%วมกันในสังคมจัดการป)ญหาความขัดแยงปรับตัว 
ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม%พึงประสงค� 
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 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี สามารถใชเทคโนโลยีดานต%าง ๆ เพ่ือการพัฒนา
ตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานการแกป)ญหาอย%างสรางสรรค� ถูกตอง
เหมาะสมและมีคุณธรรม 
 ศตวรรษท่ี 21 สถานการณ�โลกมีความแตกต%างจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 ระบบการศึกษา 
ตองมีการพัฒนาเพ่ือใหสอดคลองกับภาวะความเป�นจริง ความสามารถในการทํางานมิไดข้ึนกับรูมาก
หรือรูนอย แต%ข้ึนกับทักษะการเรียนรู พรอมเรียนรู ใฝIเรียนรู อยากเรียนรู สนุกกับการเรียนรู เรียนรู
ไดตลอดเวลาจากทุกสถานท่ี มีทักษะชีวิตท่ีดีปรับตัวไดทุกครั้งเม่ือพบอุปสรรค ยืดหยุ%นตัวเองได    
ทุกรูปแบบเม่ือพบป)ญหาชีวิต (ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ�, 2554) โลกในยุคตนศตวรรษท่ี 21 กําลัง
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย%างรวดเร็วอันเป�นผลมาจากเทคโนโลยีท่ีกาวหนา องค�ความรูมากมาย
มหาศาลกําลังถูกสรางข้ึนและหลั่งไหลไปสู%ทุกสังคมท่ัวโลกอย%างรวดเร็วและไรพรมแดน เกิดผล
กระทบอย%างมากมายต%อสภาพการดําเนินชีวิตของผูคนทุกระดับโดยเฉพาะกลุ%มเด็กและเยาวชนท่ี
เติบโตเป�นกําลังสําคัญของชาติท่ีหากไม%ไดรับการดูแลและจัดการท่ีเหมาะสมก็จะก%อใหเกิด          
ความสูญเสียกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จําเป�นตองดําเนินการเพ่ือ
เตรียมคนไปเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน และคาดไม%ถึง คนยุคใหม%ตองมี
ทักษะสูงในการเรียนรูและปรับตัว (วิจารณ� พานิช, 2555, น. 18) 
 การเรียนรูแห%งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning) เป�นวลีคํากล%าว (Phrase) ท่ีกลาย
มาเป�น ส%วนสําคัญต%อการวิเคราะห�และอภิปรายกันอย%างกวางขวางของสังคมรอบดาน ซ่ึงได         
ถูกกําหนดใหเป�น ยุทธศาสตร�การทํางานเพ่ือการจัดการศึกษาเรียนรูในยุคใหม%นี้ใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต%อการจัดการเรียนรู และในขณะเดียวกันนั้น ทักษะแห%งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) 
ก็กลายเป�นยุทธศาสตร�ท่ีมี ความสําคัญท่ีนักการศึกษาหลากหลายฝIายต%างร%วมกันวิจัยเพ่ือสรางเป�น
รูปแบบและนําเสนอแนวปฏิบัติต%อการ เสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาเรียนรูใหเกิดข้ึน
เช%นกัน ดังนั้น การสรางทักษะเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 จึงเป�นลักษณะของการศึกษาวิจัยใน 
เชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพแห%งองค�ความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะใหเกิด
กับผูเรียน เพ่ือประสิทธิภาพของการเรียนรูสําหรับการดํารงชีพในสังคมแห%งความเปลี่ยนแปลงใน
ป)จจุบัน ภาคีเพ่ือทักษะแห%งอนาคตท่ี 21 ตองยึดผลลัพธ�ท้ังในแง%ความรูในวิชาแกนและทักษะแห%ง
ศตวรรษใหม% ซ่ึงเป�นผลลัพธ�ท่ีโรงเรียน ท่ีทํางาน และชุมชนต%างเห็นคุณค%า  
 ทักษะแห%งศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเด็กและเยาวชนจะตองมีและไดรับจากการจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ คือ ทักษะการเรียนรูและการคิด ไดแก% การคิดอย%างมีวิจารณญาณ และทักษะการแกป)ญหา  
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสรางสรรค�และผลิตนวัตกรรม ทักษะการทํางานร%วมกัน ทักษะการเรียนรู
ตามบริบท และทักษะพ้ืนฐานดานขอมูลและสื่อ และทักษะชีวิต ไดแก% ความเป�นผูนํา ความมี
จริยธรรม การรูจักรับผิดชอบ ความสามารถในการปรับตัว การรูจักเพ่ิมพูนประสิทธิผลของตนเอง 
ความสามารถในการชี้นําตนเอง ความรับผิดชอบต%อสังคม ทักษะเหล%านี้จะช%วยเตรียม ความพรอมให
นักเรียนรูจักคิด เรียนรู ทํางานแกป)ญหา สื่อสาร และร%วมมือทํางานไดอย%างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต 
 ทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ศาสตราจารย�นายแพทย�วิจารณ� พานิช (2556, 
น. 11-14) ไดกล%าวถึงจุดมุ%งหมายของการจัดการศึกษา 3 ยุค คือ เกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม และ
ยุคความรู มีความแตกต%างกันมากหากเราตองการ ใหสังคมไทยดํารงศักด์ิศรี และคนไทยสามารถอยู%
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ในสังคมโลกไดอย%างมีความสุข การศึกษาไทยตองกาวไปสู% เปBาหมายในสู% “ยุคความรู” จุดทาทายใน
การจัดการศึกษาควรไปในทิศนําทางของความสุขในการทํางานอย%าง มีเปBาหมายเพ่ือชีวิตท่ีดีลูกศิษย�
ในยุคความรูกระตุนใหศิษย�เรียนรูตลอดชีวิต ครูจึงตองยึดหลัก “สอนนอย เรียนมาก” จัดกิจกรรม
ต%าง ๆ ใหผูเรียน ครูตองตอบไดว%า ศิษย�ไดเรียนอะไร และเพ่ือใหศิษย�ไดอะไร การประสบผลสําเร็จได
นั้น ครูตองทําอะไร ไม%ทําอะไร การทําหนาท่ีครูจึงไม%ผิดทาง คือ ทําใหศิษย�เรียนไม%สนุก หรือเรียน
แบบขาดทักษะสําคัญ “ทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21” ( 21st Century Skills) จะเกิดข้ึน
ไดจาก “ครูตองไม%สอน แต%ตองออกแบบการเรียนรูและอํานวยความสะดวก” ในการเรียนรูใหศิษย�ได 
เรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง        
การเรียนรูแบบนี้ เรียกว%า PBL (Project-Based Learning) สาระวิชาก็มีความสําคัญ แต%ไม%เพียงพอ
สําหรับการเรียนรูเพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ป)จจุบันการเรียนรูสาระวิชาควรเป�น การเรียน
จากการคนควาเองของศิษย�โดยครู ช%วยแนะนํา และช%วยออกแบบกิจกรรมท่ีช%วยใหนักเรียนแต%ละคน
สามารถประเมินความกาวหนาหรือผลของการเรียนรูของตนเองได สอดคลองกับ สุปรียา              
ศิริพัฒนกุลขจร (2555, น. 12) ไดใหความเห็นว%า การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงวิธี
คิด ใหสอดคลองและสมดุลกับการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีนับวันจะมีการเปลี่ยนอย%างรุนแรงมากข้ึน 
แต%การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดครั้งนี้จัดว%า เป�นเรื่องท่ีจะตองอยู%คู%กันตอง
เก้ือกูลกันจะแยกออกจากกันไม%ได เม่ือมีการเรียนรูในศตวรรษใหม% มีคําท่ีสําคัญท่ีน%าสนใจ คือ คําว%า
“Teach Less” และ “Learn More” โดยความหมายแลว หมายความว%า การเปลี่ยนวิธีการศึกษา 
ดวยการเปลี่ยนแปลงเปBาหมายจาก “ความรู (Knowledge) ไปสู% ทักษะ (Skill or Practices)” คําว%า 
“Teacher” ท่ีแปลว%า “ครู” นั้น ถือว%าเป�นคําเก%าไปแลว จะถูกใหความหมายหรือคําจํากัดความใหม%
ดวยการเปลี่ยนมาเป�นเพียง “Facilitator” โดยระบุหนาท่ีหรือคําจํากัดความว%า เป�น “ผูอํานวยการ
เรียนรู (Coach) หรือ ผูชี้แนะ” ซ่ึงเป�นการเปลี่ยนแปลงจากการศึกษาหรือการเรียนรูท่ีมี “ครู”     
เป�นหลัก ไปเป�น “นักเรียน” เป�นหลัก ดังนั้น การเรียนรูจึงจะตองเรียนใหเลยจากเนื้อหา หลายส%วนก็
ไม%จําเป�นตองสอนผูเรียน ซ่ึงผูเรียนสามารถเรียนรูไดเอง แต%ตองสราง “ทักษะและเจตคติ” กับตัวของ
ผูเรียนข้ึนมาใหได การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 จึงเป�นการเรียนรูร%วมกันมากกว%าการเรียนรูแบบตัวใคร
ตัวมัน (Individual Learning) เพราะการเรียนรูในแบบใหม%ตองเป�นการเรียนรูท่ีแบ%งป)นกัน ช%วยเหลือ
เก้ือกูลกัน การเรียนในป)จจุบันควรใหผูเรียนได ฝAกปฏิบัติพรอมเรียนทฤษฎีไปพรอม ๆ กันไม%ใช%      
แยกส%วนกันเรียน หองเรียนในศตวรรษท่ี 21 ควรเปลี่ยนจาก หองเรียนธรรมดา (Class Room) เป�น
สตูดิโอ (Studio) เป�นท่ีทํางานเป�นกลุ%ม ๆ ซ่ึงหมายความว%า การเรียนจะเปลี่ยนจาก Lecture Based 
เป�น Project Based เป�นการเปลี่ยนผูเรียนจาก “กรรม” จากเดิมเป�นผูเรียน เป�น “ประธาน” และ
เป�น “กริยา” ดวยพรอมกัน คือ เป�นผูลงมือทําโครงงาน (Project)   
 การพัฒนากรอบความคิดท่ีครอบคลุมเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 นั้นจําเป�นตอง
จะตองสรางระบบส%งเสริมเพ่ิมข้ึนจากทักษะเฉพาะดานองค�ความรู  ความชํานาญการและ
ความสามารถ ในการเรียนรูดานต%าง ๆ เพ่ือช%วยใหนักเรียนรอบรูมีความสามารถท่ีจําเป�นและ
หลากหลาย เครือข%ายองค�กรความร%วมมือเพ่ือทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 
21st Century Skills) ไดระบุระบบส%งเสริมใหนักเรียนไดรอบรูทักษะการเรียนรูท่ีสําคัญในศตวรรษท่ี 
21 ไวดวยกัน 5 ระบบ ดังนี้ มาตรฐานการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Standards) การ
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ประเมินผลทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (Assessments of 21st Century Skills) หลักสูตรและ
วิธีการสอนในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Curriculum and Instruction) การพัฒนาวิชาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 (21st Century Professional Development) บรรยากาศการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
(21st Century Learning Environments) (วรพจน� วงศ�กิจรุ%งเรือง และอธิป จิตตฤกษ�, 2556; 
Partnership for 21st Century Skills, 2009)  
 หลักการสอนท่ีสามารถนํามาใชสอนการพัฒนาทักษะชีวิตไดอย%างมีประสิทธิภาพ ไดแก% 
การเรียนการสอนท่ีเนนการกระทํา (Learning by doing) เป�นการสอนข้ันพ้ืนฐานท่ีใชพัฒนา
กระบวนการเรียนรูท่ีดึงความสนใจผูเรียนมาในรูปของการเรียนท่ีเรียกว%า Active Learning โดยท่ี
ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการลงมือทําดวยความสามารถของตนเอง การเรียนการสอนท่ีเนน        
การกระทําจะกระตุนใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาลักษณะนิสัยท่ีสําคัญและจําเป�นต%อการสรางทักษะ
ชีวิตเพ่ือการพัฒนาต%อไปไดอย%างมีประสิทธิภาพ เช%น การรูจักตนเอง การรูจักการทํางานเป�นทีม 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค� เป�นตน หลักการสอนเชิงประสบการณ� (Experiential Learning) เป�น      
การเรียนรูท่ีมีจุดประสงค�ใหผูเรียนสรางความรูจักจากประสบการณ�เดิม อาศัยประสบการณ�เดิมของ
ผูเรียนทําใหเกิดการเรียนรูในสิ่งใหม%ท่ีทาทายอย%างต%อเนื่อง เป�นการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
คือ ผูเรียนตองทํากิจกรรมตลอดเวลามีปฏิสัมพันธ�ระหว%างผูเรียนกับผูสอนและผูเรียนกับผูเรียน ทําให
เกิดการขยายองค�ความรูท่ีผูเรียนทําใหเกิดการขยายองค�ความรูของผูเรียนทุกคนกวางขวางข้ึน เป�น
การเรียนท่ีอาศัยการสื่อสารในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช%น การพูด อ%าน เขียน ดู ท่ีทําใหง%ายต%อ      
การแลกเปลี่ยนความรูและการนําไปวิเคราะห�วิจัย  การจัดการเรียนการสอนโดยเนนบูรณาการ 
(Integrated Learning) เป�นการนําเอาสาระการเรียนรูต%าง ๆ มาสัมพันธ� เชื่อมโยง ผสมกลมกลืนจน
กลายเป�นเรื่องเดียวกัน ผูเรียนจะเกิดความรูความเขาใจในลักษณะท่ีเป�นองค�รวม และสามารถนํา
ความรูความเขาใจประยุกต�ใชในชีวิตประจําวันได (ชบา พันธุ�ศักด์ิ, 2550) 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนนี้มีลักษณะเป�นการบูรณาการท้ังความรู ทักษะ เจตคติในเรื่อง
ทักษะชีวิตท่ีจําเป�นต%อการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ท้ังนี้ ผลงานวิจัยท่ีไดจะนําไปสู%การพัฒนา
นักเรียนชั้นมัธยมตอนตนในสถานศึกษาใหมีการจัดการเรียนรู เ พ่ือพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นใน             
การดํารงชีวิตไดอย%างเหมาะสมกับวัยของนักเรียนต%อไป 

  
1.2 คําถามของการวิจัย 
 1.2.1 ทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ประกอบดวย
อะไรบาง และนักเรียนชั้นมัธยมตอนตนมีความตองการจําเป�นในการเสริมสรางทักษะท่ีจําเป�นใน          
การดํารงชีวิตอะไรบาง   
 1.2.2 รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน มีลักษณะอย%างไร 
 1.2.3 รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพหรือไม%อย%างไร 
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1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัย   
 1.3.1 เพ่ือศึกษาทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 1.3.2 เพ่ือสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 1.3.3 เพ่ือศึกษาผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะท่ีจําเป�นใน
การดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

 
1.4 สมมติฐานในการวิจัย 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก               
ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนเป�นรูปแบบท่ีช%วยใหนักเรียนมีทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนสูงข้ึน 

 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย  
 รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก มี
ขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 1.5.1 ดานทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 
  ทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนตน ผูวิจัยไดสังเคราะห�จาก
แนวคิด ทฤษฎีต%าง ๆ อาทิเช%น องค�ประกอบของทักษะชีวิตของ องค�การอนามัยโลก (Word Health 
Organization (WHO), 1997) ยูเนสโก (UNESCO, 2002) ทฤษฎีป)ญญาสังคม (Bandura, 1986) สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552, 57) องค�การอนามัยโลกไดใหองค�ประกอบทักษะชีวิต (กรม
สุขภาพจิต, 2544, น. 31) สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552, น. 117) บรรพต แสนสุวรรณ 
(2550, น. 33-37) สกล วรเจริญศรี (2550, น. 27-29) ตลอดจนเอกสาร หลักการและแนวคิดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะเห็นไดว %า ทักษะชีวิตท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต คือ 
ความสามารถท่ีบุคคลปรับตัวใหเขากับสังคมและสิ่งแวดลอมเพ่ือเผชิญกับป)ญหาต%าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวันไดอย%างมีประสิทธิภาพสามารถมีการดําเนินชีวิตท่ีดีมีเหตุผลในการตัดสินใจเป�นการปู
พ้ืนฐานทางดานร%างกาย อารมณ� สังคม (บรรพต แสนสุวรรณ, 2550) เป�นความสามารถข้ันพ้ืนฐาน
ของบุคคลในการปรับตัวและเลือกทางเดินชีวิตท่ีเหมาะสม ในการเผชิญป)ญหาต%าง ๆ ท่ีอยู% %รอบตัวใน
สภาพสังคมป)จจุบันและเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคตไดอย%างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
การถ%ายทอดประสบการณ�ดวยการฝAกอบรม  
  ทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต ในศตวรรษท่ี 21 นี้ มาจากการนักวิชาการ
หลากหลายสาขา ไดใหขอสรุปร%วมกันถึงทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต อย%างมีคุณภาพ ในยุคของ
ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป�นยุคท่ีโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย%างรวดเร็ว ประกอบดวย 3 องค�ประกอบ คือ 
  1) ทักษะการเรียนรูดานนวัตกรรม  
  2) ทักษะในการใชเทคโนโลยี  
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  3) ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ  
 1.5.2 ดานประชากรและกลุ%มตัวอย%าง 
  ประชากรและกลุ%มตัวอย%าง กําหนดตามข้ันตอนการวิจัย ดังนี้ 
  1) ประชากรในการวิเคราะห�องค�ประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ระยะท่ี 1) ไดแก% 
   1.1) ประชากรในการศึกษาความตองการจําเป�นเบื้องตน ประชากรท่ีใชในการ
วิจัย ไดแก% นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาส สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครนายก จํานวน 131 โรง มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ป�การศึกษา 2562 
จํานวน 1,762 คน กลุ%มตัวอย%าง ไดแก% นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาส สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก จํานวน 324 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) นักเรียนมัธยมตอนตนโรงเรียนขยายโอกาส ท่ีเป�นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถ่ินทุรกันดาร จํานวน 7 แห%ง 
   1.2) ประชากรในการวิเคราะห�องค�ประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ไดแก% ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเร ียนรู จํานวน 5 คน ไดมาโดย
การเลือกแบบเจาะจงและตามเกณฑ�คุณสมบัติท่ีกําหนด 
  2) ประชากรในสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ระยะท่ี 2) ไดแก% ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเร ียนรู 
จํานวน 7 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงและตามเกณฑ�คุณสมบัติท่ีกําหนด 
  3) ประชากรในการทดลองใชชุดการจัดการเรียนรู (ระยะท่ี 3) ไดแก% ประชากรท่ีใช
ในการวิจัย ไดแก% นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาส สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครนายก กลุ%มตัวอย%าง ไดแก% นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยาย
โอกาส สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก จํานวน 81 คน ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจงและสมัครใจ เพ่ือใชในการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ครั้งท่ี 1 จํานวน 3 คน ครั้งท่ี 2 
จํานวน 6 คน ครั้งท่ี 3 จํานวน 37 คน ครั้งท่ี 4 จํานวน 35 คน ซ่ึงเป�นการทดลองภาคสนาม                  
ป�การศึกษา 2562  
 1.5.3 ดานระยะเวลา 
  ในการวิจัยครั้งนี้ มีระยะเวลาดําเนินการวิจัย ต้ังแต% มกราคม 2561 – มีนาคม 2563 

 
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ระยะท่ี 1 ศึกษาองค�ประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต และศึกษาความตองการ
จําเป�นของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยการวิเคราะห�
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดองค�ประกอบและตัวชี้วัดเบื้องตนของทักษะท่ีจําเป�น
ในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และสนทนากลุ%มโดยผูทรงคุณวุฒิ (Focus 
Group) 
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 ระยะท่ี 2 การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครนายก จากการสนทนากลุ%มโดยผูทรงคุณวุฒิ (Focus Group)  
 ระยะท่ี 3 การศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครนายก  
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแสดงในภาพท่ี 1 ต%อไปนี้ 

1) กรอบการดําเนินการวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 1.1 ข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู เ พ่ือเสริมสรางทักษะท่ีจําเป�นในการ
 ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

ตัวป-อน (Input) 

1. องค�ความรูดานทฤษฎี 
หลักสตูรและการจัดการเรยีนรู 
2. หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
3. ขอมูล/องค�ความรูท่ีไดจาก
การสนทนากลุ%มผูเช่ียวชาญ
ดานหลักสูตรและการสอน 
4. ผลท่ีไดจากการวิจยัในระยะ
ท่ี 1 (ผลการศึกษา
องค�ประกอบและตัวช้ีวัดของ
ทักษะท่ีจําเป�นสําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ของ
โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครนายก)   
 
 
  
 

กระบวนการ (Process) 

1. ศึกษาองค�ประกอบของ
ทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิต ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน โดยการ
วิเคราะห�ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหได
องค�ประกอบและตัวช้ีวัด
เบ้ืองตนของทักษะท่ีจําเป�นใน
การดํารงชีวิตของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน และ
สนทนากลุ%มโดยผูทรงคุณวุฒิ 
(Focus Group) 
2. ยกร%างรูปแบบการจดัการ
เรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะ
ชีวิตสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน 
3. ประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ 
4. ปรับปรุงรูปแบบการ 
จัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสราง
ทักษะชีวิตสําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษา ตามท่ี
ผูทรงคุณวุฒิไดใหคําแนะนํา
ก%อนไปทดลองใช 
 

ผลผลิต (Output) 

รูปแบบการจดัการเรียนรูเพ่ือ
เสรมิสรางทักษะชีวิตสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครนายก   
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 2) กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

   

ภาพท่ี 1.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.7 คําจํากัดความท่ีใชAในการวิจัย 
 1.7.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง แบบแผนเชิงโครงสรางเพ่ือใชในการจัดการ
เรียนรูท่ีจัดทําข้ึนอย%างเป�นระบบและมีจุดมุ%งหมายท่ีเฉพาะโดยผ%านข้ันตอนการดําเนินการออกแบบ
และพัฒนาอย%างเป�นระบบโดยใชหลักปรัชญา หลักการ แนวคิดทางทฤษฎีหรือความเชื่อพ้ืนฐานซึง
แสดงถึงความสัมพันธ�ระหว%างองค�ประกอบต%าง ๆ ท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธ� และแสดงใหเห็นถึง
แนวทางในการจัดการเรียนรูใหบรรลุจุดมุ%งหมาย แบ%งเป�น 5 องค�ประกอบ ไดแก% 1) หลักการของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู 2) วัตถุประสงค�ของรูปแบบการจัดการเรียนรู 3) เนื้อหาสาระท่ีใชในการ
จัดการเรียนรู 4) กระบวนการจัดการเรียนรู และ 5) การวัดและประเมินผล 
 1.7.2 ทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตบางประการ หมายถึง เป�นความสามารถของบุคคล
ในการเผชิญกับสถานการณ�ต%าง ๆ ในชีวิตประจําวันอันประกอบดวยการใชทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม ทักษะในการใชเทคโนโลยี และทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ เพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตอยู%ใน
สังคมไดอย%างเป�นสุข 
 1.7.3 องค�ประกอบทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตบางประการ ประกอบดวย 3 องค�ประกอบ 
11 ตัวชี้วัด ไดแก%  
  1) ทักษะการเรียนรูนวัตกรรม (Learning and Innovation) ไดแก% ทักษะการแกป)ญหา 
(Problem Solving) ทักษะความคิดสรางสรรค� (Creativity) ทักษะในการสื่อสาร (Communication) 
ทักษะการทํางานร%วมกับผูอ่ืน (Collaborate with Others) 
  2) ทักษะในการใชเทคโนโลยี (Digital Literacy) ไดแก% ทักษะในการนําเครื่องมือมา
ใชใหเกิดประโยชน�สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทํางานร%วมกัน โดยอาศัยความรูใน
หลายดาน ไดแก% การรูเท%าทันสื่อ ความรูดานเทคโนโลยี การรูสารสนเทศ  
  3) ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ (Career and Life) หมายถึง การดํารงชีวิตและ
ทํางานในยุคป)จจุบันใหประสบความสําเร็จ นักเรียนจะตองพัฒนาทักษะชีวิตท่ีสําคัญ ไดแก% 
ความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่มในการทํางาน ความรับผิดชอบ และภาวะความเป�นผูนํา 
 1.7.4 ประสิทธิภาพรูปแบบจัดการเรียนรู หมายถึง คุณภาพดานกระบวนการผลลัพธ�ของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู จากการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ� 75/75 คือ 

ทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตชีวิตสําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

ศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะท่ีจําเป�นใน
การดํารงชีวิตชีวิตสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน 
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  75 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการไดจากรอยละของคะแนนเฉลี่ย 
จากการประเมินทายกิจกรรมรายหน%วย การเรียนรูของนักเรียนทุกคนทุกแผน มีค%าเฉลี่ยต้ังแต%รอยละ 
75 ข้ึนไป 
  75 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ�ไดจากรอยละของคะแนนการทดสอบ 
หลังการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึน ไดคะแนนเฉลี่ยต้ังแต%รอยละ 75 ข้ึนไป 
  
1.8 ประโยชน&ท่ีคาดวDาจะไดAรับ 
 1.8.1 ไดรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครนายก 
 1.8.2 บุคลากรทางการศึกษาและผูมีส%วนเก่ียวของกับการศึกษา ไดแนวทางในการจัดการ
เรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 1.8.3 ไดรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ท่ีสามารถเป�นแนวทางในการจัดการเรียนรูในรายวิชาอ่ืนได 
 1.8.4 โรงเรียนในสังกัดอ่ืน ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการสามารถนํารูปแบบการจัดการเรียนรู
เพ่ือเสริมสรางทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ไปใชในการ
พัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนได 
 

 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป!นในการ
ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�นในครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�อง เพ่ือกําหนดเป!นกรอบแนวคิดในการวิจัยและกรอบข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ตามลําดับ
ดังต/อไปนี้ 
 2.1 เอกสารท่ีเก่ียวข�องกับทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
  2.1.1 ความหมายของทักษะชีวิต 
  2.1.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
   2.1.2.1 ทฤษฎีพัฒนาการเด็กและวัยรุ/น  
   2.1.2.2 ทฤษฎีการเรียนรู�ทางสังคม   
   2.1.2.3 ทฤษฎีอิทธิพลทางสังคม  
   2.1.2.4 ทฤษฎีการเรียนรู�เชิงประสบการณ8   
   2.1.2.5 องค8ประกอบของทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
   2.1.2.6 ป;จจัยท่ีช/วยสนับสนุนการเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
 2.2 เอกสารท่ีเก่ียวข�องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  2.2.1 ลักษณะของคนไทยยุคใหม/ในศตวรรษท่ี 21 
  2.2.2 หลักสูตรและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราชราช 2551 
  2.2.3 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับนักเรียนมัธยมศึกษา 
 2.3 เอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู� 
  2.3.1 ความหมายของรูปแบบการสอน (Model of Teaching) 
  2.3.2 องค8ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู� 
  2.3.3 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน 
  2.3.4 การนําเสนอการพัฒนารูปแบบการสอน 
  2.3.5 การจัดการเรียนรู� 
  2.3.6 ทฤษฎีการเรียนรู�ท่ีนําไปสู/การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู� 
 2.4 เอกสารเก่ียวกับการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู� 
  2.4.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือชุดการสอน 
  2.4.2 องค8ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือชุดการสอน 
  2.4.3 หลักการและทฤษฎีเก่ียวกับการสร�างรูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือชุดการสอน  
  2.4.4 ข้ันตอนการสร�างรูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือชุดการสอน 
  2.4.5 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือชุดการสอน 
 2.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  
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2.1 เอกสารท่ีเก่ียวข�องกับทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 
 2.1.1 ความหมายของทักษะชีวิต 
  แม็คเวล (Maxwell, 1981, p. 8) ได�ให�ความหมายของทักษะชีวิตว/า หมายถึง 
ความสามารถในการจัดการหรือแก�ป;ญหาต/าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต 
  องค8การอนามัยโลก (World Health Organization, 1993) ได�ให�ความหมายของ
ทักษะชีวิตไว�ว/าทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและให�มีพฤติกรรมในทางท่ี
เหมาะสมท่ีจะสามารถให�บุคคลจัดการกับความต�องการและสิ่งต/าง ๆ ท่ีมากระตุ�นในชีวิตประจําวันได�
อย/างมีประสิทธิผล 
  ดีจูง (De Jong, 1995, p. 93) ให�ความหมายว/า ทักษะชีวิตเป!นสิ่งท่ีบุคคลมีความ
จําเป!นต�องมีอย/างยิ่งท่ีจะเผชิญกับชีวิตและความท�าทายต/าง ๆ ให�ได�รับความสําเร็จ 
  เนลสัน โจนส8 (Nelson-Jones, 1997, p. 7) ได�กล/าวถึงทักษะชีวิตไว�ว/า ทักษะชีวิต
นํามาซ่ึงทางเลือกความรับผิดชอบส/วนบุคคลเม่ือบุคคลต�องเป!นผู�ท่ีรับผิดชอบในตัวเองบุคคลนั้น ๆ อยู/
ในกระบวนการการสร�างทางเลือกท่ีจะทําให�ชีวิตของตนเองนั้นสมบูรณ8และมีความสุขมากท่ีสุด ดังนั้น 
ทักษะชีวิตจึงเป!นทักษะในการช/วยเหลือตนเอง (Self-helping Skills) หรือเป!นความสามารถท่ีบุคคล
สามารถช/วยตนเองในด�านต/าง ๆ ในการจัดแจงชีวิตได�อย/างมีประสิทธิภาพ 
  นอกจากนี้ องค8การอนามัยโลก (World Health Organization, 1997) ได�ให�
ความหมายของทักษะชีวิตว/า หมายถึง ความสามารถในการปรับพฤติกรรมให�เหมาะสมจัดการกับ
ป;ญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันได�อย/างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร�อมสําหรับการปรับตัวในอนาคต 
สอดคล�องกับ UNICEF (2004) ท่ีได�กล/าวถึงทักษะชีวิตว/า เป!นกลุ/มใหญ/ของจิตวิทยาสังคมและทักษะ
ระหว/างบุคคลซ่ึงช/วยให�บุคคลสามารถตัดสินใจได�สื่อสารอย/างมีประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะการ
จัดการกับอารมณ8สิ่งเหล/านี้ ทําให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีทักษะชีวิตอาจจะมีทิศทางจากการกระทําของบุคคล
หรือของบุคคลอ่ืน ๆ เช/นเดียวกับการกระทําท่ีเปลี่ยนสภาพแวดล�อมทําให�นํามาซ่ึงความสุขกายสบายใจ 
  สํานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2543ก) ได�ให�
ความหมายของทักษะชีวิตว/า หมายถึง ความสามารถอันประกอบด�วยความรู�เจตคติและทักษะในอันท่ี
จะจัดการป;ญหารอบ ๆ ตัวในสภาพสังคมป;จจุบันและเตรียมพร�อมสําหรับการปรับตัวในอนาคต ไม/ว/าจะ
เป!นเรื่องสารเสพติด บทบาทชายหญิงชีวิตครอบครัว สุขภาพ อิทธิพลสื่อ สิ่งแวดล�อม จริยธรรม ฯลฯ 
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ให�ความหมายของทักษะชีวิตว/า ทักษะ
ชีวิต คือ ความสามารถของบุคคลท่ีจะคิดตัดสินใจแก�ป;ญหาและปรับตัวให�มีพฤติกรรมท่ีถูกต�อง
สามารถจัดการกับความต�องการป;ญหาและสถานการณ8ต/าง ๆ เพ่ือให�สามารถดําเนินชีวิตอย/าง
เหมาะสมกับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปให�มีพัฒนาการท่ีเหมาะสมท้ังด�านร/างกายจิตใจอารมณ8สังคมร/วม
สร�างสรรค8สังคมให�เป!นสังคมท่ีดีโดยอาศัยการถ/ายทอดประสบการณ8ด�วยการฝnกอบรมหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ทักษะชีวิตเป!นความสามารถในการนํากระบวนการ
ต/าง ๆ ไปใช�ในการดําเนินชีวิตประจําวันท้ังการเรียนรู�ด�วยตนเองอย/างต/อเนื่องและการทํางานรวมถึง
การรูปร/วมกันในสังคมด�วยการสร�างเสริมความสัมพันธ8อันดีระหว/างบุคคลการจัดการป;ญหาและความ
ขัดแย�งต/าง ๆ อย/างเหมาะสมและปรับตัวให�ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
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  สกล วรเจริญศรี (2550, น. 23) ให�ความหมายทักษะชีวิตว/า หมายถึง ทักษะชีวิต
เป!นทักษะหนึ่งท่ีมีความจําเป!นสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมท่ีซับซ�อนในป;จจุบันและเป!นทักษะท่ีจะ
ช/วยสนับสนุนและลดประเด็นป;ญหาสําคัญท่ีเข�ามาคุกคามชีวิตของแต/ละบุคคลอีกท้ังยังเป!นทักษะท่ี
ช/วยให�บุคคลสามารถปรับตนเองให�เข�ากับสิ่งแวดล�อมได�อย/างมีประสิทธิผลตลอดจนช/วยเสริมสร�าง
การดําเนินชีวิตในด�านต/าง ๆ ไม/ว/าจะเป!นด�านส/วนตัวด�านครอบครัวด�านสังคมกลุ/มเพ่ือนให�มีความ
สมบูรณ8มากยิ่งข้ึน  
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2550) ได�กําหนดความหมายของ
ทักษะชีวิตซ่ึงสอดคล�องกับหลักสูตรและองค8การอนามัยโลกว/า ทักษะชีวิตเป!นความสามารถของ
บุคคลท่ีจะจัดการป;ญหาต/าง ๆ รอบตัวในสภาพสังคมป;จจุบันและเตรียมพร�อมสําหรับการปรับตัวใน
อนาคต 
  อาชวศรี คําหอม (2552) ได�กล/าวว/า ทักษะชีวิตเป!นความสามารถในการปรับหรือ
จัดการกับสิ่งแวดล�อมหรือสถานการณ8ต/าง ๆ ท่ีเข�ามากระทบได�อย/างเหมาะสม ทําให�สามารถดําเนิน
ชีวิตได�อย/างปกติสุขนอกจากนี้ ทักษะชีวิตยังเป!นทักษะภายในท่ีจะช/วยให�บุคคลสามารถเผชิญ
สถานการณ8ต/าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันได�อย/างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร�อมสําหรับการ
ปรับตัวในอนาคต ไม/ว/าจะเป!นเรื่องการดูแลสุขภาพ เอดส8 ยาเสพติด ความปลอดภัย สิ่งแวดล�อม 
คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ เพ่ือให�สามารถมีชีวิตอยู/ในสังคมได�อย/างมีความสุข เช/นเดียวกันงานวิจัยของ 
ศิริพร ชาญประเสริฐ (2552) ท่ีศึกษาประสิทธิผลของการประยุกต8ใช�การพัฒนาทักษะชีวิตและการ
พัฒนาจริยธรรม 
  จะเห็นได�ว /า ทักษะชีวิตท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต คือ ความสามารถท่ีบุคคล
ปรับตัวให�เข�ากับสังคมและสิ่งแวดล�อมเพ่ือเผชิญกับป;ญหาต/าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันได�อย/างมี
ประสิทธิภาพสามารถมีการดําเนินชีวิตท่ีดีมีเหตุผลในการตัดสินใจเป!นการปูพ้ืนฐานทางด�านร/างกาย 
อารมณ8 สังคม (บรรพต แสนสุวรรณ, 2550) เป!นความสามารถข้ันพ้ืนฐานของบุคคลในการปรับตัว
และเลือกทางเดินชีวิตท่ีเหมาะสม ในการเผชิญป;ญหาต/าง ๆ ท่ีอยู/ /รอบตัวในสภาพสังคมป;จจุบันและ
เตรียมพร�อมสําหรับการปรับตัวในอนาคตได�อย/างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการถ/ายทอดประสบการณ8
ด�วยการฝnกอบรม สําหรับ อนุชา ภูมิสิทธิพร (2558) ได�ให�ความหมายของทักษะชีวิตว/า หมายถึง 
ความสามารถข้ันพ้ืนฐานท่ีใช��ในการดํารงชีวิตประจําวันของบุคคล เป!นความสามารถท่ีประกอบไป
ด�วยความรู� เจตคติ และทักษะในอันท่ีจะทําให��บุคคลมีความพร�อมท่ีจะเผชิญหน�าและรับมือกับป;ญหา
ท่ีเกิดข้ึนในสภาพสังคมป;จจุบันและอนาคตได�อย/างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล�องกับสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2552) ท่ีได�ให�คําจํากัดความของทักษะชีวิตว/าเป!นการพัฒนาคนให�มีความรู�เจต
คติท่ีถูกต�องและทักษะท่ีจําเป!นในการเผชิญสถานการณ8ต/าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันเพ่ือให�อยู/
รอดปลอดภัยและสามารถอยู/ร/วมกับผู�อ่ืนในสังคมได�อย/างมีความสุข 
  นอกจากนี้ Partnership for 21st Century Skills (2009) ได�ให�ความหมายทักษะ
ชีวิตและการทํางาน (Life and Career Skills) คือ ความสามารถในการประเมิน ชี้นําแนวทางการ
ดํารงชีวิตท่ีซับซ�อนและการทํางานในโลกท่ีมีการแข/งขันสูง ความสามารถของแต/ละบุคคลท่ีทํางาน
อย/างมีประสิทธิภาพกับทีมท่ีหลากหลาย การเปsดใจยอมรับความคิดท่ีหลากหลาย พบเปtาหมาย
จัดการโครงการอย/างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบสําหรับผลท่ีเกิดข้ึน แสดงการปฏิบัติตามหลัก
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จริยธรรมและรับผิดชอบท้ังต/อตนเองและสังคม สิ่งแวดล�อมในการทํางานและชีวิตในวันนี้ต�องการ
มากกว/าทักษะในการคิดและความรู�ทางเนื้อหา ความสามารถในการนําไปสู/สิ่งแวดล�อมในการทํางาน
และชีวิตท่ีซับซ�อนในการแข/งขันทางโลกต�องการนักเรียนท่ีเอาใจใส/ในการพัฒนาอย/างเหมาะสม 
  ทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ศาสตราจารย8นายแพทย8วิจารณ8 พานิช 
(2556, น. 11-14) ได�กล/าวถึง จุดมุ/งหมายของการจัดการศึกษา 3 ยุค คือ ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม 
และยุคความรู� มีความแตกต/างกันมากหากเราต�องการ ให�สังคมไทยดํารงศักด์ิศรี และคนไทยสามารถ
อยู/ในสังคมโลกได�อย/างมีความสุข การศึกษาไทยต�องก�าวไปสู/ เปtาหมายในสู/ “ยุคความรู�” จุดท�าทาย
ในการจัดการศึกษาควรไปในทิศนําทางของความสุขในการทํางานอย/าง มีเปtาหมายเพ่ือชีวิตท่ีดี            
ลูกศิษย8ในยุคความรู�กระตุ�นให�ศิษย8เรียนรู�ตลอดชีวิต ครูจึงต�องยึดหลัก “สอนน�อย เรียนมาก” ด�วยจัด
กิจกรรมต/ าง  ๆ  ให�ผู� เ รี ยนครูต� องตอบได�ว/ า ศิษย8 ได� เ รี ยนอะไร  และเ พ่ือให� ศิษย8 ได�อะไร                  
การประสบผลสําเร็จได�นั้น ครูต�องทําอะไร ไม/ทําอะไร การทําหน�าท่ีครูจึงไม/ผิดทาง คือ ทําให�ศิษย8
เรียนไม/สนุก หรือเรียนแบบขาดทักษะสําคัญ “ทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21” (21st 
Century Skills) จะเกิดข้ึนได�จาก “ครูต�องไม/สอน แต/ต�องออกแบบการเรียนรู�และอํานวยความ
สะดวก” ในการเรียนรู�ให�ศิษย8ได� เรียนรู�จากการเรียนแบบลงมือทํา แล�วการเรียนรู�ก็จะเกิดจากภายใน
ใจและสมองของตนเอง การเรียนรู�แบบนี้ เรียกว/า PBL (Project-Based Learning) สาระวิชาก็มี
ความสําคัญ แต/ไม/เพียงพอสําหรับการเรียนรู�เพ่ือมี ชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ป;จจุบันการเรียนรู�
สาระวิชาควรเป!นการเรียนจากการค�นคว�าเองของศิษย8โดยครู ช/วยแนะนํา และช/วยออกแบบกิจกรรม
ท่ีช/วยให�นักเรียนแต/ละคนสามารถประเมินความก�าวหน�าของการ เรียนรู�ของตนเองได� สอดคล�องกับ 
สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร (2555ก, น. 12) ได�ให�ความเห็นว/า การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู�และ
เปลี่ยนแปลงวิธีคิด ให�สอดคล�องและสมดุลกับการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีนับวัน จะมีการเปลี่ยนอย/าง
รุนแรงมากข้ึน แต/การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู�และการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดครั้งนี้ถือว/า เป!นเรื่องท่ี
จะต�องอยู/คู/กันต�องเก้ือกูลกันจะแยกออกจากกันไม/ได� เม่ือมีการเรียนรู�ในศตวรรษใหม/ มีคําท่ี สําคัญท่ี
น/าสนใจคือคําว/า “Teach Less” และ “Learn More” โดยความหมายแล�วหมายความว/าการเปลี่ยน 
วิธีการศึกษา ด�วยการเปลี่ยนแปลงเปtาหมายจาก “ความรู� (Knowledge) ไปสู/ ทักษะ (Skill or Practices)” 

คําว/า “Teacher” ท่ีแปลว/า “ครู” นั้น ถือว/าเป!นคําเก/าไปแล�วนั้น จะถูกให�ความหมาย หรือคําจํากัดความ
เสียใหม/ด�วยการเปลี่ยนมาเป!นเพียง “Facilitator” โดยระบุหน�าท่ีหรือคําจํากัดความว/าเป!น 
“ผู�อํานวยการเรียนรู� (Coach) หรือ ผู�ชี้แนะ” ซ่ึงเป!นการเปลี่ยนแปลงจากการศึกษาหรือการเรียนรู�ท่ี
มี “ครู” เป!นหลัก ไปเป!น “นักเรียน” เป!นหลัก ดังนั้น การเรียนรู�จึงจะต�องเรียนให�เลยจากเนื้อหา 
หลายส/วนก็ไม/จําเป!นต�องสอนผู�เรียน ซ่ึงผู�เรียนสามารถเรียนรู�ได�เอง แต/ต�องสร�าง “ทักษะและเจต
คติ” กับตัวของผู�เรียนข้ึนมาให�ได� การเรียนรู�ใน ศตวรรษท่ี 21 จึงเป!นการเรียนรู�ร/วมกันมากกว/าการ
เรียนรู�แบบตัวใครตัวมัน (Individual Learning) เพราะ การเรียนรู�ในแบบใหม/ต�องเป!นการเรียนรู�ท่ี
แบ/งป;นกัน ช/วยเหลือเก้ือกูลกัน การเรียนในป;จจุบันควรให�ผู�เรียนได� ฝnกปฏิบัติพร�อมเรียนทฤษฎีไป
พร�อม ๆ กันไม/ใช/แยกส/วนกันเรียน ห�องเรียนในศตวรรษท่ี 21 ควรเปลี่ยนจาก ห�องเรียนธรรมดา 
(Class Room) เป!นสตูดิโอ (Studio) เป!นท่ีทํางานเป!นกลุ/ม ๆ ซ่ึงหมายความว/าการเรียนจะเปลี่ยน
จาก Lecture Based เป!น Project Based เป!นการเปลี่ยนผู�เรียนจาก “กรรม” จากเดิมเป!นผู�เรียน 
เป!น “ประธาน” และเป!น “กริยา” ด�วยพร�อมกัน คือเป!นผู�ลงมือทําโครงงาน (Project) ศาสตราจารย8 
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นพ. วิจารณ8 พานิช ได�วิเคราะห8ถึงแนวทางการศึกษาไทยในการเรียนรู�ในศตวรรษใหม/ ท่ีควรจะเดินไป
ข�างหน�าได� ดังนี้  
  1) เนื้อวิชา (Subject Matter) การศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมไปมากมาย
จากในอดีต หากสิ่งท่ีไม/เคยเปลี่ยนเลยก็คือ ความเข�มข�นของเนื้อหา เพราะถ�านักเรียนมีพ้ืนฐานความรู�
ท่ีดีจะไปศึกษาต/อในเรื่องใดก็ย/อมทําได�ง/าย แต/หากความรู�ไม/ดีแล�ว ถึงแม�จะมีเครื่องมือช/วยสอนท่ี
ทันสมัยเพียงใด นักเรียนก็จะเต็มไปด�วยความเบื่อหน/ายท�อแท� ไม/อาจซึมซับความรู�ได�อย/างเต็มเม็ด
เต็มหน/วย อย/างไรก็ตาม วิธีการสอนเนื้อหาจะต�องมีความแตกต/างจากในอดีต ซ่ึงเคยเน�นให�ครูเป!น
ผู�สอนเท/านั้น แต/ในศตวรรษท่ี 21 จะต�องเน�นไปท่ีผู�เรียน โดยเฉพาะการให�นักเรียน ได�เรียนรู�จากการ
ปฏิบัติจริง ยิ่งถ�าเป!นผลงานท่ีใช�ได�จริง ก็ยิ่งเป!นประโยชน8ต/อสังคมอีกด�วย  
  2) ทักษะชีวิต (Life and Professional Skill) ในศตวรรษท่ี 20 โลกได�เดินหน�าเข�า
สู/ยุคโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น ทักษะความเป!นผู�เชี่ยวชาญ จึงสําคัญมากกว/าทักษะชีวิต (Life Skill) 
ในศตวรรษท่ี 21 โลกได�เดินทางเข�าสู/ยุคเศรษฐกิจสร�างสรรค8ท่ีเน�น การสร�างมูลค/าเพ่ิมและความ
แปลกใหม/ให� กับผลิตภัณฑ8 ดังนั้น การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือให�สามารถทํางานร/วมกับผู� อ่ืน 
(Collaboration Skill) จึงเป!นสิ่งจําเป!น เพ่ือการผสมผสานอัตลักษณ8และความสร�างสรรค8ของตัวเรา
และผู�อ่ืนเข�าด�วยกัน ไม/ใช/การร/วม มือแบบสายพานการผลิต 
  การศึกษาท่ีถูกต�องสําหรับศตวรรษใหม/ต�องเรียนให�บรรลุทักษะคือทําได�ต�องเรียน
เลยจากรู�วิชาไปสู/ทักษะในการใช�วิชาเพ่ือการดํารงชีวิตในโลกแห/งความเป!นจริงการเรียนจึงต�องเน�น
เรียนโดยการลงมือทําหรือการ ฝnกฝนนั่นเอง และคนเราต�องฝnกฝนทักษะต/าง ๆ ท่ีจําเป!นตลอดชีวิต 
  ดังนั้น การจัดการเรียนรู�ท่ีจะช/วยพัฒนาการศึกษาของไทยในศตวรรษใหม/นี้ต�องมี
เปtาหมายในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนไปสู/กระบวนการเรียนรู�ร/วมกันของท้ังครูและผู�เรียนท่ี
มุ/งเน�นกระบวนการเรียนรู�สําคัญกว/าความรู� และกระบวนการหาคําตอบสําคัญกว/าคําตอบ โดยใช�ฐาน
คิดทักษะแห/งศตวรรษท่ี 21 ท่ีพัฒนาโดยองค8กรภาคีเพ่ือทักษะแห/งศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงประกอบด�วย             
3 ทักษะสําคัญ ได�แก/  
  1) ทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม มุ/งเน�นให�เกิดความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ8
และแก�ป;ญหาการสื่อสารการสร�างความร/วมมือการคิดสร�างสรรค8และนวัตกรรม  
  2) ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ มุ/งเน�นให�มีความสามารถในการยืดหยุ/นและ
ปรับตัว มีเปtาหมายของชีวิตและความมุ/งม่ันเข�าใจสังคมและยอมรับความแตกต/างทางวัฒนธรรมมี
ศักยภาพการผลิตและยอมรับการตรวจสอบมีความเป!นผู�นําและมีความรับผิดชอบ  
  3) ทักษะด�านข�อมูลข/าวสารการสื่อสารเทคโนโลยี มุ/งเน�นให�มีความสามารถในการ
เข�าถึงสารสนเทศและสื่อต/าง ๆ ได�อย/างเหมาะสมสามารถจัดเชื่อมโยงประเมินการสร�างสารสนเทศ
รวมถึงการประยุกต8ใช�เรื่องจริยธรรมและกฎหมายกับการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศได� 
  ทักษะแห/งศตวรรษท่ี 21 (21st

 Century Skills) วิจารณ8 พานิช (2556, น. 16-21)     
ได�กล/าวถึงทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ สาระวิชาก็มีความสําคัญ แต/ไม/เพียงพอสําหรับ
การเรียนรู�เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ป;จจุบันการเรียนรู�สาระวิชา (Content หรือ Subject 
Matter) ควรเป!นการเรียนจากการค�นคว�าเองของศิษย8 โดยครูช/วยแนะนํา และช/วยออกแบบกิจกรรมท่ี
ช/วยให�นักเรียนแต/ละคนสามารถประเมินความก�าวหน�าของการเรียนรู�ของตนเองได�  
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  ทักษะแห/งศตวรรษท่ี 21 ความรู�เก่ียวกับโลก (Global Awareness ความรู�เก่ียวกับ
การเงิน เศรษฐศาสตร8 ธุรกิจ และการเป!นผู�ประกอบการ (Financial, Economics, Businessand 
Entrepreneurial Literacy) ความรู�ด�านการเป!นพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) ความรู�ด�านสุขภาพ 
(Health Literacy) ความรู�ด�านสิ่งแวดล�อม (Environmental Literacy) 
  สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด�วย  
  ภาษาแม/ และภาษาสําคัญของโลก 
  ศิลปะ 
  คณิตศาสตร8 
  การปกครองและหน�าท่ีพลเมือง 
  เศรษฐศาสตร8 
  วิทยาศาสตร8 
  ภูมิศาสตร8 
  ประวัติศาสตร8 
  โดยวิชาแกนหลักนี้จะนํามาสู/การกําหนดเป!นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร8สําคัญต/อ
การจัดการเรียนรู�ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข�อสําหรับศตวรรษท่ี 21 โดย
การส/งเสริมความเข�าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห/งศตวรรษท่ี 21 เข�าไปในทุก
วิชาแกนหลัก ดังนี้ 
  1) ทักษะด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม จะเป!นตัวกําหนดความพร�อมของนักเรียน
เข�าสู/โลกการทํางานท่ีมีความซับซ�อนมากข้ึนในป;จจุบัน ได�แก/ 
   ความริเริ่มสร�างสรรค8และนวัตกรรม 
   การคิดอย/างมีวิจารณญาณและการแก�ป;ญหา 
   การสื่อสารและการร/วมมือ 
  2) ทักษะด�านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด�วยในป;จจุบันมีการเผยแพร/
ข�อมูลข/าวสารผ/านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู�เรียนจึงต�องมีความสามารถในการแสดงทักษะการ
คิดอย/างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได�หลากหลาย โดยอาศัยความรู�ในหลายด�าน ดังนี้ 
   ความรู�ด�านสารสนเทศ 
   ความรู�เก่ียวกับสื่อ 
   ความรู�ด�านเทคโนโลยี 
  3) ด�านชีวิตและอาชีพ ในการดํารงชีวิตและทํางานในยุคป;จจุบันให�ประสบ
ความสําเร็จนักเรียนจะต�องพัฒนาทักษะชีวิตท่ีสําคัญ ดังต/อไปนี้ 
   ความยืดหยุ/นและการปรับตัว 
   การริเริ่มสร�างสรรค8และเป!นตัวของตัวเอง 
   ทักษะสังคมและสังคมข�ามวัฒนธรรม 
   การเป!นผู�สร�างหรือผู�ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได� (Accountability) 
   ภาวะผู�นําและความรับผิดชอบ (Responsibility)   
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  ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนจะต�องเรียนรู�ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู� 3R x 
7C 3R คือ Reading (อ/านออก) (W)Riting (เขียนได�) และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป!น) 7C 
ได�แก/ Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด�านการคิดอย/างมีวิจารณญาณ และทักษะใน
การแก�ป;ญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด�านการสร�างสรรค8 และนวัตกรรม) Cross-cultural 
Understanding (ทักษะด�านความเข�าใจความต/างวัฒนธรรม ต/างกระบวนทัศน8) Collaboration, 
Teamwork and Leadership (ทักษะด�านความร/วมมือ การทํางานเป!นทีม และภาวะผู�นํา) 
Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด�านการสื่อสารสารสนเทศ และรู�เท/า
ทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะด�านคอมพิวเตอร8 และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู�) 
  ทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต ในศตวรรษท่ี 21 นี้  มาจากการนักวิชาการ
หลากหลายสาขา ได�ให�ข�อสรุปร/วมกันถึงทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต อย/างมีคุณภาพ ในยุคของ
ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป!นยุคท่ีโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย/างรวดเร็ว ประกอบด�วย 3 ด�าน คือ 
  1) ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม  
  2) ทักษะในการใช�เทคโนโลยี  
  3) ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ  
  จากความหมายของทักษะท่ีจําเป!นท่ีหน/วยงานและนักการศึกษาได�กล/าวมาข�างต�น 
สรุปได�ว/า ทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการเผชิญกับ
สถานการณ8ต/าง ๆ ในชีวิตประจําวันอันประกอบด�วยการใช�ทักษะทางด�านความคิด ทักษะทางจิตใจ 
ทักษะทางการกระทํา และทักษะทางสังคม เพ่ือให�สามารถดําเนินชีวิตอยู/ในสังคมได�อย/างเป!นสุข 
  กล/าวโดยสรุปว/า  ทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิตบางประการ หมายถึง เป!น
ความสามารถของบุคคลในการเผชิญกับสถานการณ8ต/าง ๆ ในชีวิตประจําวันอันประกอบด�วยการใช�
ทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม ทักษะในการใช�เทคโนโลยี และทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ เพ่ือให�
สามารถดําเนินชีวิตอยู/ในสังคมได�อย/างเป!นสุข 
 2.1.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับมนุษย8โดยเฉพาะอย/างยิ่งเก่ียวกับการเจริญเติบโตของเด็กและ
วัยรุ/นการเรียนรู�และการแสดงพฤติกรรมท่ีเก่ียวข�องกับวิธีการของการพัฒนาทักษะชีวิตทฤษฎีเหล/านี้
ไม/ได�แยกออกเป!นส/วนใดส/วนหนึ่งแต/ทฤษฎีท้ังหมดจะมีส/วนสนับสนุนต/อวิธีท่ีจะพัฒนาทักษะชีวิตซ่ึง
แบ/งออกได� ดังนี้ 
  2.1.2.1 ทฤษฎีพัฒนาการเด็กและวัยรุ/น (Child and Adolescent Development Theory) 
    การเข�าใจความซับซ�อนของการเปลี่ยนแปลงในด�านความคิดสังคมและ
ร/างกายท่ีเกิดข้ึนจากระยะเด็กสู/ระยะวัยรุ/นเป!นสิ่งสําคัญและเป!นแกนหลักของทฤษฎีพัฒนาการมนุษย8
โดยแบ/งออกเป!นด�าน ๆ ดังต/อไปนี้ 
    1) การเปลี่ยนแปลงด�านร/างกาย (Biological Changes) การเปลี่ยนแปลง
จากความเป!นเด็กสู/วัยรุ/นตอนต�นเป!นจุดเริ่มต�นของการเจริญเติบโตเข�าสู/วัยเจริญพันธ8เม่ือฮอร8โมนท่ี
ควบคุมพัฒนาการทางด�านร/างกายเริ่มทํางานเด็กส/วนใหญ/จะมีความเจริญเติบโตอย/างรวดเร็วจะมี
พัฒนาการลักษณะทางเพศข้ันปฐมภูมิและทุติยภูมิ ก/อให�เกิดฮอร8โมนท่ีพร�อมจะสืบพันธ8และการ
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เพ่ิมข้ึนของแรงขับทางเพศวัยรุ/นบางคนอาจจะไม/ได�เตรียมตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลงในด�านร/างกาย
ท่ีเกิดข้ึนทําให�เกิดความวิตกกังวลในบางครั้งและนําไปสู/ป;ญหาต/าง ๆ (Mangrulkar, Whitman & 
Posner, 2001) 
    2) พัฒนาการด�านความคิดทางสังคม (Development of Social Cognition) 
กระบวนการการเข�าใจตนเองบุคคลอ่ืนและสัมพันธภาพเป!นสิ่งสําคัญของการเจริญเติบโตจากวัยรุ/น
ไปสู/วัยผู�ใหญ/ในช/วง 2 ป�แรกของเด็กนั้นเด็กจะรับรู�ในจินตนาการของตนเองและประมาณ 8 ป� เด็กจะ
เริ่มสะท�อนให�เห็นถึงความสามารถและสิ่งท่ีเขาชอบและไม/ชอบการตระหนักรู�ทางสังคมจะเปลี่ยน
มุมมองจากการสนใจตนเองไปสู/ความสามารถต/อการเข�าใจการทํานายและการตอบสนองต/อมุมมอง
และความรู�สึกของบุคคลอ่ืนในช/วงวัยรุ/นตอนต�น (Mangrulkar, Whitman & Posner, 2001, p. 12) 
ดังนั้น ในระยะนี้ของชีวิตจึงเป!นสิ่งสําคัญสําหรับการพัฒนาความเห็นใจและการมีมุมมองต/าง ๆ ต/อ
บุคคลอ่ืน ๆ การเรียนรู�ในการประเมินตนเองและความสามารถของตนเองอย/างแท�จริงเป!นอีก
กระบวนการหนึ่ง ท่ีมีความสําคัญในวัยเด็กเด็กส/วนใหญ/มีแนวโน�มท่ีจะมองตนเองเก่ียวกับ
ความสามารถของตนในแง/บวกมากเกินไปในระยะวัยเด็กตอนกลาง (7-10 ป�) จะเริ่มสะท�อนให�เห็นถึง
ความสําเร็จหรือความล�มเหลวของตนเองและความเหมาะสมระหว/างความสําเร็จของตนเองต/อ
เปtาหมายภายในและมาตรฐานภายนอกความกดดันเก่ียวกับการแข/งขันและความต�องการสําเร็จ 
    3) พัฒนาการด�านอารมณ8 (Emotional Development) เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของพัฒนาการทางร/างกายส/งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด�านอารมณ8ของ
วัยรุ/นด�วยวัยรุ/นจะมีอารมณ8ไม/คงท่ีรุนแรงและเปลี่ยนแปลงอยู/ตลอดเวลาการปรับตัวทางอารมณ8ของ
วัยรุ/นนับเป!นเรื่องยากซ่ึงในบางครั้งการควบคุมอารมณ8ถือเป!นสิ่งสําคัญสําหรับช/วงวัยรุ/น 
    4) พัฒนาการทางความคิด (Cognitive Development) ความคิดสามารถ
นิยามได�ว/า เป!นกระบวนการของการจัดการและสร�างความหมายของประสบการณ8โดยในวัยทารกจะ
เรียนรู�เก่ียวกับสิ่งแวดล�อมโดยผ/านประสาทสัมผัสโดยตรง (Direct Sensory) ต/อมาในวัย 5-6 ป� เด็ก ๆ จะ
พัฒนาความซับซ�อนมากข้ึนสําหรับความเข�าใจในโลกโดยผ/านภาษา (language) การเลียนแบบ 
(Imitation) การจินตนาการ (Imagery) และการใช�สัญลักษณ8ต/าง ๆ (Symbolic Play) ตลอดจนการ
วาดรูป (Drawing) การเริ่มเปลี่ยนมาสู/วัยรุ/นตอนต�นจะเริ่มเพ่ิมความเข�าใจในด�านของความสัมพันธ8เชิง
สาเหตุและเหตุผล (Mangrulkar, Whitman & Posner, 2001, pp. 12-13) 
    5) พัฒนาการทางสังคมและบริบทครอบครัว (Social Development and 
Family Context) การมีปฏิสัมพันธ8ทางสังคมจะกลายเป!นการเพ่ิมความซับซ�อนของวัยเด็กท่ีกําลังจะ
เข�าสู/ช/วงวัยรุ/นเวลาส/วนใหญ/ของเด็กวัยรุ/นใช�เวลาร/วมกับกลุ/มเพ่ือนและจะมีปฏิกิริยากับเพศตรงข�าม
เพ่ิมข้ึนเด็กในช/วงวัย 7-11 ป� เป!นวัยหัวเลี้ยวหัวต/อซ่ึงจะเริ่มห/างเหินจากบ�านหรือครอบครัวและจะใช�
เวลามากข้ึนกับกลุ/มเพ่ือนโรงเรียนและกลุ/มชุมชนในช/วงวัยนี้เป!นช/วงสําคัญช/วงหนึ่งของชีวิตเนื่องจาก
เด็ก ๆ จะเรียนรู�เก่ียวกับความสามารถหรือสร�างสรรค8และรู�สึกด�อยได�ตลอดจนผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมา
ของพัฒนาการท้ังทางสังคมอารมณ8และสติป;ญญา (Hansen, Nangle & Meyer, 1998, pp. 489-
513) ในขณะท่ีกลุ/มเพ่ือน (Peer Group) ถือเป!นกลุ/มท่ีมีความสําคัญและครอบครัวก็จะเป!นกลุ/มท่ีมี
ความสําคัญต/อเด็กและวัยรุ/นเช/นเดียวกันด�วย 
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    6) เพศและพัฒนาการ (Gender and Development) จากเอกสารและ
งานวิจัยต/าง ๆ ทีศึกษาถึงความแตกต/างของกระบวนการการพัฒนาของท้ังเด็กผู�หญิงและเด็กผู�ชายยัง
เป!นสิ่งท่ียังไม/  สมส/วนกล/าวได�ว/าเด็กผู�ชายจะมีความเสี่ยงทางด�านจิตใจมากกว/าเด็กผู�หญิงในช/วง
ตลอดเวลาของวัยเด็กและเด็กผู�หญิงก็จะมีความเข�มแข็งและการฟ��นฟูทางด�านจิตใจมากกว/าเด็กผู�ชาย
ในช/วงวัยเด็ก ซ่ึงสิ่งเหล/านี้เป!นความเสี่ยงอย/างมากในพัฒนาของวัยรุ/นต/อมาเด็กผู�ชายจะมีการเผชิญ
กับความซึมเศร�าการพัฒนาการเรียนรู�ท่ีผิดปกติและการขาดการควบคุมตนเองมากกว/าเด็กผู�หญิง 
(Mangrulkar, Whitman & Posner, 2001, pp. 13-14) 
    7) พัฒนาการด�านศีลธรรม (Moral Development) พัฒนาการด�าน
ศีลธรรมเป!นมิติสําคัญของพัฒนาการมนุษย8ซ่ึงอาจกล/าวได�ว/าคุณค/าของพัฒนาการด�านศีลธรรมและ
กฎระเบียบของบุคคลจะใช�สําหรับการสร�างความสมดุลและการวินิจฉัยตัดสินเก่ียวกับความขัดแย�ง
ของตนเองและบุคคลอ่ืนอย/างไรก็ตามมีมุมมองเก่ียวกับพัฒนาการทางด�านศีลธรรมท่ีหลากหลายเช/น
จากมุมมองของนักพฤติกรรมนิยมมีความเชื่อว/าพฤติกรรมด�านศีลธรรมนั้นก็มีความเหมือนกับ
พฤติกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู�โดยผ/านกระบวนการของการวางเง่ือนไขและตัวแบบ 
(Conditioning and Modeling) ส/วนนักทฤษฎีด�านความคิดกลับมองอีกทางหนึ่งว/าการพัฒนาด�าน
ศีลธรรมจะเป!นไปตามกระบวนการหรือข้ันตอนของการพัฒนาด�านความคิดของเด็กสิ่งท่ีเด/นชัดมาก
ข้ึนในการพัฒนาด�านศีลธรรมของผู�หญิงและผู�ชายต/อมุมมองของความมีเหตุผลในศีลธรรมกล/าวได�ว/า
แนวความคิดในด�านศีลธรรมของผู�หญิงจะมุ/งประเด็นป;ญหาสําคัญในเรื่องความรับผิดชอบและการ
ดูแลเอาใจใส/ในขณะท่ีผู�ชายจะมุ/งประเด็นสําคัญท่ีเรื่องของความถูกต�องและความยุติธรรม ดังนั้น 
อาจกล/าวสรุปได�ว/า ท้ังเด็กผู�หญิงและเด็กผู�ชายจะมีการพัฒนาในเหตุผลและศีลธรรมภายใต�บริบท
ทางวัฒนธรรมท่ีแตกต/างกัน (Mangrulkar, Whitman & Posner, 2001; Hansen, Nangle & 
Meyer, 1998) 
    สรุปได�ว/า จากพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงต/าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในช/วง
ระหว/างวัยเด็กตอนกลางสู/วัยรุ/นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ๆ มากมายไม/วาจะเป!นการ
เปลี่ยนแปลงด�านร/างกายการเปลี่ยนแปลงด�านจิตใจการเปลี่ยนแปลงด�านสัมพันธภาพกับกลุ/มเพ่ือน
และครอบครัวตลอดจนความสามารถในการเจริญงอกงามสําหรับวัยรุ/นตอนต�นในการคิดอย/างเป!น
นามธรรมการคิดพิจารณาถึงป;ญหาในหลาย ๆ มิติและการพิจารณาอย/างรอบคอบต/อตนเองและ
บุคคลอ่ืนดังนั้นการท่ีเข�าใจถึงพัฒนาการเหล/านี้จะช/วยให�สามารถจัดทักษะชีวิตท่ีจําเป!นท่ีจะช/วยใน
การสร�างการเปลี่ยนแปลงท่ีดี  ท่ีเหมาะสมในวัยผู�ใหญ/ต/อไป 
  2.1.2.2 ทฤษฎีการเรียนรู�ทางสังคม (Social Learning Theory)  
    ทฤษฎีการเรียนรู�ทางสังคม (Social Learning Theory) เป!นทฤษฎีเก่ียวกับ
พฤติกรรมและการปฏิสัมพันธ8 นักจิตวิทยาท่ีสําคัญคือโรเบิร8ต แบนดูรา (Robert Bandura) แห/ง
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร8ดประเทศสหรัฐอเมริกา (สมโภชน8 เอ่ียมสุภาษิต, 2550; ธีราพร กุลนานันท8, 
2544; สุรางค8 โค�วตระกูล, 2552) มีแนวคิดว/า การเรียนรู�ด�วยการสังเกตจากบุคคลหรือจากต�นแบบ 
ทําให�เกิดการเรียนรู�ทางด�านป;ญญา ซ่ึงไม/ได�เกิดจากป;จจัยภายนอกอย/างเดียว แต/เกิดจากตัวแปร
ภายในบุคคล การเรียนรู� จึงต�องรวมถึงสิ่งท่ีเป!นตัวแปรภายในบุคคลด�วย แบนดูราได�อธิบายว/า การ
เรียนรู�ทางสังคมเกิดจากปฏิสัมพันธ8ระหว/างผู�เรียนและสิ่งแวดล�อมในสังคม ซ่ึงท้ังผู� เรียนและ
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สิ่งแวดล�อมมีอิทธิพล ต/อกันและกัน ด�วยการสังเกตจากต�นแบบสัญลักษณ8และทุกสิ่งทุกอย/างในสังคม 
จากการทดลองพบว/า ผู�เรียนจะต�องเลือกสังเกตสิ่งท่ีต�องการเรียนรู�โดยเฉพาะ และต�องมีการเข�ารหัส
ในความทรงจําระยะยาวได�อย/างถูกต�อง สามารถท่ีจะประเมินได�ว/า ตนเลียนแบบได�ดีหรือไม/ดีอย/างไร
และจะต�องควบคุมพฤติกรรมของตนเองได� ซ่ึงมีข้ันตอนของการเรียนรู�โดยการสังเกตหรือเลียนแบบ          
2 ข้ันตอน คือ ข้ันการได�รับมาซ่ึงการเรียนรู� ทําให�สามารถแสดงพฤติกรรมได� และข้ันการกระทํา ซ่ึง
อาจจะกระทําหรือไม/กระทําก็ได� แบนดูราได�อธิบายกระบวนการท่ีสําคัญในการเรียนรู�โดยการสังเกต
หรือการเรียนรู�โดยตัวแบบว/ามี 4 กระบวนการ คือ 
    1) กระบวนการความใส/ใจ (Attention) บุคคลไม/สามารถเรียนรู�ได�มาก 
จากการสังเกตถ�าเขาไม/มีความต้ังใจหรือใส/ใจและรับรู�ได�อย/างแม/นยําถึงพฤติกรรมท่ีตัวแบบแสดงออก 
กระบวนการ ใส/ใจจะเป!นตัวกําหนดว/าบุคคลจะสังเกตอะไรจากตัวแบบนั้น 
    2) กระบวนการการจดจํา (Retention) บุคคลจะไม/ได�รับอิทธิพลมากนัก
จากตัวแบบถ�าเขาไม/สามารถจะจดจําได�ถึงลักษณะของตัวแบบ บุคคลจะต�องแปลงข�อมูลจากตัวแบบ
เป!นรูปแบบของสัญลักษณ8และจัดโครงสร�าง เพ่ือให�จําได�ง/ายข้ึนและยังข้ึนกับความสามารถทาง
ป;ญญาและโครงสร�างทางป;ญญาของผู�สังเกตอีกด�วย 
    3) กระบวนการการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวอย/าง (Reproduction) เป!น
กระบวนการท่ี ผู�สังเกตแปลงสัญลักษณ8ท่ีจดจําไว�นั้นมาเป!นการกระทํา ซ่ึงจะกระทําได�ดีหรือไม/นั้น
ย/อมข้ึนอยู/กับสิ่งท่ีจดจําได�ในการสังเกตการกระทําของตนเอง การให�ข�อมูลย�อนกลับจากการกระทํา
ของตนเอง และการเทียบเคียงการกระทํากับภาพท่ีจําได� 
    4) กระบวนการการจูงใจ (Motivation) การท่ีบุคคลท่ีเกิดการเรียนรู�แล�ว
จะแสดงพฤติกรรมหรือไม/นั้นย/อมข้ึนอยู/กับกระบวนการจูงใจ กระบวนการจูงใจย/อมข้ึนอยู/กับ
องค8ประกอบของสิ่งล/อใจจากภายนอกสิ่งนั้นจะต�องกระตุ�นการรับรู�เป!นสิ่งของท่ีจับต�องได� เป!นท่ี
ยอมรับของสังคมและพฤติกรรมท่ีกระทําตามตัวแบบนั้นสามารถท่ีจะควบคุมเหตุการณ8ต/าง ๆ ได� 
    ทฤษฎีพัฒนาการเรียนรู�ทางสังคมของแบนดูราเป!นทฤษฎีการเรียนรู�ท่ีอยู/ใน
กลุ/มปฏิสัมพันธ8เช/นเดียวกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติป;ญญาของเพียเจท8  ว/าด�วยพฤติกรรม
กระบวนการทางสมองและสิ่งแวดล�อมมีความสัมพันธ8กับการเรียนรู� การสร�างการเรียนรู�ให�เด็กต�อง
เปsดโอกาสให�เด็กลงมือปฏิบัติมีปฏิสัมพันธ8กับเพ่ือนได�สัมผัสและตอบสนองกับประสบการณ8จริง (กุลยา 
ตันติผลาชีวะ, 2547, น. 76) 
    นอกจากนี้ แบนดูรายังเน�นเก่ียวกับความเชื่อในความสามารถแห/งตน 
(Self-Efficacy) โดยได�ให�ความหมายของความเชื่อในความสามารถแห/งตนไว�ว/า ความเชื่อม่ันใน
ความสามารถของตนเองท่ีจะแสดงพฤติกรรมได�อย/างเหมาะสม ความเชื่อในความสามารถแห/งตนนี้ 
เป!นสิ่งสําคัญท่ีจะใช�ในการเรียนรู�และรักษาพฤติกรรมโดยเฉพาะอย/างยิ่ง ในการเผชิญกับความกดดัน
ทางสังคม  
    ทฤษฎีการเรียนรู�ทางสังคมมีประเด็นสําคัญ ท่ีมีอิทธิพลต/อการพัฒนาทักษะ
ชีวิต จําเป!นท่ีจะต�องจัดข้ึนด�วยกระบวนการท่ีเป!นธรรมชาติท่ีจะให�เด็กได�เกิดการเรียนรู� ซ่ึงวิธีการ
ส/วนใหญ/ท่ีใช�ในการจัดการพัฒนาทักษะชีวิต เพ่ิมเติมนอกจากการใช�วิธีการสอนได�แก/การสังเกตการ
ใช�บทบาทสมมติและกลุ/มเพ่ือน (Mize & Ladd, 1990) 
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    ทฤษฎีการเรียนรู�สังคม เป!นทฤษฎีท่ีเน�นการมีปฏิสัมพันธ8ระหว/างพฤติกรรม
ของบุคคลกับสิ่งแวดล�อม ได�มีพัฒนาการมาเป!นลําดับ ทําให�ขอบข/ายทฤษฎีกว�างขวางข้ึน จึง
เปลี่ยนเป!นทฤษฎี การเรียนรู�ทางป;ญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ซ่ึงมีความเชื่อว/าพฤติกรรม
ของมนุษย8ส/วนหนึ่งเกิดจากการเรียนรู�จากประสบการณ8ของตนเองและอีกส/วนหนึ่งเกิดจากการสังเกต
พฤติกรรมผู�อ่ืน จุดเน�นของทฤษฎี คือ การเรียนรู�ท่ีเกิดจากประสบการณ8ของตนเองและอีกส/วนหนึ่ง
เกิดจากการสังเกตผ/านตัวแบบ (Model) (Bandura, 1986) 
    แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู�ทางป;ญญาสังคมของ Bandura กล/าว
ว/า พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการปฏิสัมพันธ8ซ่ึงกันและกันระหว/าง 3 องค8ประกอบ คือองค8ประกอบ
พฤติกรรม (Behavior) องค8ประกอบคุณลักษณะของบุคคล (Other Personal Factors) และองค8ประกอบ
ของสภาพแวดล�อม (Environment Factor) โดยท่ีองค8ประกอบท้ัง 3 มีความสัมพันธ8ซ่ึงกันและกัน 
ดังภาพท่ี 2.1 
    จากภาพ สามารถอธิบายความสัมพันธ8ของป;จจัยท้ังสาม ได�ดังนี้ 
    1) ความสัมพันธ8ระหว/างป;จจัยด�านบุคคลกับพฤติกรรม กล/าวคือ ป;จจัย
ด�านความคิด ความรู�สึก ความคาดหวัง ความเชื่อ การรับรู�เก่ียวกับตนเอง เปtาหมาย และความต้ังใจ
เป!นตัวกําหนดลักษณะและทิศทางของพฤติกรรม ในขณะท่ีพฤติกรรมก็เป!นตัวกําหนดลักษณะการคิด
และการตอบสนองทางอารมณ8 

 
 
ภาพท่ี 2.1 โครงสร�างความสัมพันธ8ระหว/าง 3 องค8ประกอบของทฤษฎีการเรียนรู�ทางป;ญญาสังคม
 ของ Bandura 
 
 2) ความสัมพันธ8ระหว/างป;จจัยด�านสิ่งแวดล�อมกับบุคคล กล/าวคือ ความ
คาดหวัง ความเชื่อ อารมณ8 และความสามารถทางป;ญญาของบุคคล จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลง โดย
อิทธิพลทางสังคม ท่ีให�ข�อมูลและกระตุ�นการสนองตอบทางอารมณ8โดยการผ/านตัวแบบการสอน และ
การชักจูงทางสังคมโดยแต/ละบุคคลตอบสนองต/อสิ่งเร�าแตกต/างกันตามสภาพแวดล�อมทางสังคมและ
ลักษณะทางกายภาพ เช/น อายุ ขนาดของร/างกาย เชื้อชาติ เพศ ความน/าสนใจของร/างกาย บทบาท
และสถานภาพทางสังคม 
 3) ความสัมพันธ8ระหว/างพฤติกรรมและสภาพแวดล�อม กล/าวคือ พฤติกรรม
เปลี่ยนเง่ือนไขตามสภาพแวดล�อม ในขณะเดียวกันเง่ือนไขของสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนไปนั้น ก็ทําให�
พฤติกรรมถูกเปลี่ยนไปด�วย 
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 จากป;จจัยท้ัง 3 ประการ ทําหน�าท่ีกําหนดซ่ึงกันและกัน ไม/ได�มีอิทธิพลใน
การกําหนดอย/างเท/าเทียมกัน ป;จจัยหนึ่งอาจมีอิทธิพลมากกว/าอีกบางป;จจัย อิทธิพลของแต/ละป;จจัย
ไม/ได�เกิดข้ึนพร�อมกัน แต/ถ�าเวลาผ/านไปป;จจัยใดป;จจัยหนึ่งจะมีอิทธิพลต/อการกําหนดป;จจัยอ่ืน 
ตัวอย/างเช/น นักศึกษาท่ีเข�าไปเรียนในชั้นเรียนซ่ึงเพ่ือนนักศึกษาส/วนมากขยันต้ังใจเรียน ฉะนั้น เม่ือ
สภาพแวดล�อม (E) เป!นเช/นนี้ก็ส/งผลให�นักศึกษาเชื่อ (P) ว/าความขยันและการต้ังใจเรียนเป!นบรรทัด
ฐานของกลุ/มนี้ ซ่ึงมีผลให�นักศึกษามีพฤติกรรม (B) ซ่ึงแสดงถึงความขยันและ ต้ังใจเรียนไปด�วย และ
พฤติกรรมซ่ึงแสดงความขยันและต้ังใจเรียนของนักศึกษาก็ทําหน�าท่ีเป!นสภาพแวดล�อม (E) ให�กับ
นักศึกษาคนอ่ืน ๆ ด�วยเช/นกัน นอกจากปฏิสัมพันธ8ข�างต�นแล�ว พฤติกรรมของมนุษย8ไม/ได�เกิดข้ึนเอง 
แต/เกิดจากการเรียนรู�รูปแบบพฤติกรรมใหม/ ๆ อาจได�มาโดยการมีประสบการณ8โดยตรงหรือการ
สังเกตจากผู�อ่ืน และการเรียนรู�สิ่งต/าง ๆ ในสังคมมนุษย8เป!นการเรียนรู�อย/างมีเง่ือนไข ว/าพฤติกรรมใด
กระทําแล�วได�ผลทางบวก มนุษย8จะเลือกกระทําพฤติกรรมนั้น หากพฤติกรรมใดทําแล�วได�ผลลบ 
มนุษย8จะหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีได�รับการลงโทษจากผลลัพธ8นั้น แบนดูรา (Bandura, 1977) กล/าวว/า 
พฤติกรรมส/วนมากของมนุษย8นั้นเกิดจาก การเรียนรู�ท่ีแบ/งได�เป!น 2 แบบ คือ 
 1) การเรียนรู�จากประสบการณ8โดยตรง (Direct Experience) เป!นผลจาก
การท่ีบุคคลได�รับกรรมทางบวก และผลกรรมทางลบจากการกระทํา เม่ือบุคคลเผชิญกับเหตุการณ8ก็
จะตอบสนองต/อเหตุการณ8นั้น การตอบสนองบางอย/างทําให�ประสบความสําเร็จ ขณะท่ีบางอย/างไม/
ประสบความสําเร็จก/อให�เกิดการลงโทษ ซ่ึงบุคคลจะคงรูปแบบการตอบสนองท่ีประสบความสําเร็จไว� 
และเลิกปฏิบัติหรือละท้ิงรูปแบบการตอบสนองท่ีไม/ประสบความสําเร็จไป แสดงว/าบุคคลได�ใช�
ความสามารถทางป;ญญา (Cognitive Capacity) ในการพิจารณาก/อนแสดงพฤติกรรม การตอบสนอง
ผลการกระทํามีผลต/อมนุษย8 3 ด�าน คือ 
  1.1) ด�านการให�ข�อมูล (Informative Function) การเรียนรู�ของมนุษย8
ไม/ได�เป!นการตอบสนองเท/านั้น แต/มนุษย8ยังสังเกตความแตกต/างถึงผลท่ีตามมาของการกระทํานั้นด�วย 
และจะเก็บข�อมูลผลของการกระทําเพ่ือเป!นแนวทางและการต้ังสมมติฐานในอนาคตว/า การกระทําใด
จะประสบผลท่ีพึงพอใจหรือการกระทําใดจะประสบผลท่ีไม/พึงพอใจ โดยมนุษย8ใช�ความคิด ความ
เข�าใจ และเลือกทําสิ่งต/าง ๆ โดยพิจารณาจากผลการกระทําท่ีแตกต/าง 
  1.2) ด�านการจูงใจ (Motivation Function) ผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํา
จะกลายเป!นสิ่งจูงใจในการกระทําสูง ส/วนการกระทําใดเกิดผลทางลบย/อมทําให�เกิดแรงจูงใจตํ่า 
สําหรับการจดจําผลท่ีเกิดข้ึนต/าง ๆ กลายเป!นสิ่งจูงใจให�มนุษย8พยายามกระทําหรือหลีกเลี่ยงการ
กระทํานั้นอีก 
  1.3) ด�านการเสริมแรง (Reinforcing Function) การตอบสนองใด ๆ ก็ตาม 
ถ�าได�รับการเสริมแรงพฤติกรรมนั้นก็จะมีแนวโน�มเกิดข้ึนอีก โดยสิ่งสําคัญคือ เง่ือนไขในการเสริมแรง 
การเสริมแรงท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับมนุษย8ในทฤษฎีการเรียนรู�ทางป;ญญาสังคม คือการเสริมแรงท่ี
เกิดข้ึนโดยมนุษย8รู�ว/าการกระทําใดของตนนําไปสู/การเสริมแรงและเน�นการทําให�พฤติกรรมนั้นคงอยู/
มากกว/าการสร�างพฤติกรรมใหม/ 
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 2) การเรียนรู�ด�วยการสังเกต ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว/าพฤติกรรมของคนเรา
ส/วนใหญ/นั้น เกิดข้ึนจากการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบในสภาพแวดล�อม (Bandura, 1986) ตัว
แบบในสภาพแวดล�อม สามารถแบ/งออกได�เป!น 2 ชนิด ด�วยกันคือ  
  2.1) ตัวแบบท่ีเป!นชีวิตจริง (Live Model) เป!นตัวแบบท่ีมีชีวิตซ่ึงผู�
สังเกตสามารถมีปฏิสัมพันธ8หรือสังเกตได�โดยตรง เช/น พ/อ แม/ญาติพ่ีน�อง ครู เพ่ือน เป!นต�น 
  ข�อดีของตัวแบบนี้ คือ สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ตัวแบบท่ีจะเสนอกับผู�สังเกตได�ให�เหมาะสม และผู�สังเกตจะเลียนแบบได�ดีเพราะรับรู�ว/าตัวแบบ
ประเภทนี้ใกล�เคียงกับสภาพจริง 
  ข�อจํากัดของตัวแบบนี้ คือ การฝnกตัวแบบให�แสดงพฤติกรรมท่ีเป!น
ข้ันตอนและแสดงอย/างชัดเจน เพ่ือให�ผู�สังเกตเลียนแบบตามนั้นยาก ถ�าตัวแบบแสดงได�ไม/สมจริงผู�
สังเกตอาจไม/สนใจ  เม่ือขณะดําเนินการเสนอตัวแบบ หากเกิดเหตุการณ8ขัดข�องข้ึนต�องระงับ
กระบวนการเสนอทําให�เสียเวลาเริ่มใหม/ 
  2.2) ตัวแบบสัญลักษณ8 (Symbolic Model) เป!นตัวแบบท่ีบุคคลสังเกต
ผ/านสื่อหรือสัญลักษณ8 เช/น ภาพยนตร8 ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ8 การ8ตูน นิยาย เป!นต�น  
  ข�อดีของตัวแบบนี้ คือ ตัวแบบเพียงตัวเดียวสามารถทําให�บุคคลจํานวน
มากเลียนแบบพฤติกรรมอย/างพร�อมกัน สามารถจัดกระบวนการเสนอตัวแบบให�เหมาะสมตามความ
ต�องการก/อนนําไปใช� สามารถเก็บไว�ใช�เสนอตัวแบบได�อีกในกรณีท่ีต�องการให�บุคคลเลียนแบบ
พฤติกรรมทํานองเดียวกัน และสามารถใช�กับสภาพการณ8ท่ีสังเกตได�ยาก 
  ข�อจํากัดของตัวแบบนี้ คือ ถ�าตัวแบบสัญลักษณ8ไม/สมจริง หรือขัดแย�ง
กับพฤติกรรมของตัวแบบท่ีมีชีวิตจริงในสังคมอาจทําให�ผู�สังเกตเกิดความสับสน ไม/เชื่อถือ และอาจจะ
ไม/เลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบนั้น 
  ตัวแบบท้ัง 2 ชนิด นี้มีผลต/อการเรียนรู�ของคนเราไม/แตกต/างกัน หากตัวแบบ
สัญลักษณ8 มีผลในวงกว�างกว/าเท/านั้นเนื่องจากตัวแบบท่ีมนุษย8ต�องเผชิญอยู/นั้นมีมากมาย คําถามท่ีตามมา 
คือ แล�วทําไมตัวแบบบางตัวมีอิทธิพลต/อคนบางคนมากกว/าอีกบางคน คําตอบอยู/ท่ีกระบวนการเลียนแบบ 
ซ่ึง Bandura (1986) กล/าวว/ากระบวนการเลียนแบบมีอยู/ด�วยกัน 4 กระบวนการ คือ 
  1) กระบวนการสนใจ (Attention Process) คือบุคคลจะต�องมีความ
สนใจในตัวแบบเสียก/อน จึงจะมีความคิดอยากลองเลียนแบบ ซ่ึงตัวแบบจะต�องมีลักษณะเด/น มี
ชื่อเสียง น/าสนใจ อีกท้ังเป!นตัวแบบท่ีแสดงออกแล�วได�รับการเสริมแรง หรือการลงโทษจะได�รับความ
สนใจเป!นพิเศษ ตัวแบบท่ีได�รับการเสริมแรงจะทําให�ผู�สังเกตอยากทําตามแต/ในทางกลับกันตัวแบบท่ี
แสดงพฤติกรรมแล�วถูกลงโทษ ผู�สังเกตก็จะไม/อยากเลียนแบบพฤติกรรมนั้นนอกจากตัวลักษณะของ
ตัวแบบแล�ว สภาวะของผู�สังเกตก็มีผลต/อการให�ความสนใจในตัวแบบด�วย ถ�าผู�สังเกตอยู/ในสภาวะ
ต่ืนตัวก็จะให�ความสนใจในตัวแบบ แต/ถ�าเพลียหรือง/วงนอนก็จะไม/สนใจตัวแบบ นอกจากนี้ ผู�สังเกต
จะต�องไม/ถูกสิ่งเร�าอ่ืน ๆ ดึงดูดความสนใจออกไปในขณะท่ีสังเกตตัวแบบอยู/ 
  2) กระบวนการจดจํา (Retention Process) เม่ือผู�สังเกตพฤติกรรม
ของตัวแบบแล�ว การท่ีจะเรียนรู�จากตัวแบบได�ดี ผู�สังเกตจะต�องสามารถจดจําพฤติกรรมท่ีตัวแบบ
แสดงออกได� บุคคลจะจําการกระทําของตัวแบบในลักษณะสัญลักษณ8 จึงทําให�เกิดเป!นความจําถาวร
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ข้ึนในลักษณะสัญลักษณ8เชิงภาพ (Imagery) และสัญลักษณ8เชิงภาษา (Verbal) และความจําจะยิ่ง
ถาวรโดยการทบทวน (Rehearsal) ท้ังโดยการคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีได�เห็นมาเป!นภาพในความคิดและการ
ทบทวนเป!นการปฏิบัติภายในความคิด  
  3) กระบวนการทําตาม (Reproduction Process) เม่ือผู�สังเกตดูพฤติกรรม
ของตัวแบบแล�ว ก็จะ ทดลองทําตามด�วยตนเองและทําการปรับปรุงแก�ไข กระบวนการนี้จะทําให�ได�ดี
ถ�ามีการให�ข�อมูลปtอนกลับ เม่ือลองทําตามพฤติกรรมของตัวแบบ อีกท้ังยังข้ึนอยู/กับความสามารถเดิม
ท่ีผู�สังเกตมีอยู/ เช/น การท่ีผู�มีพ้ืนฐานทางด�านการเล/นเทนนิสเม่ือดูนักเทนนิสระดับโลกแข/งขันก็
สามารถจดจําท/าต/าง ๆ ได�ง/าย และสามารถทําตามได�ง/ายกว/า ผู�ท่ีไม/มีพ้ืนฐานทางด�านการเล/นเทนนิส
มาก/อนเลย 
  4) กระบวนการแรงจูงใจ (Motivation Process) เป!นการกระบวนการ
สุดทํายท่ีจะทําให�ผู�สังเกตตัดสินใจจะทําตามพฤติกรรมของตัวแบบ เพราะว/าบุคคลไม/ได�กระทําทุก
อย/างตามท่ีเรียนรู� และทําตามเม่ือเห็นคุณค/าของการกระทํานั้น ๆ หรือมีการจูงใจให�กระทําพฤติกรรม 
ตัวจูงใจมี 3 ชนิด คือ ตัวจูงใจภายนอก (External Incentives) ตัวจูงใจท่ีเห็นคนอ่ืนได�รับ (Vicarious 
Incentives) และตัวจูงใจของตนเอง (Self-incentives) นอกจากนี้ Bandura (1997) ยังได�เสนอ
แนวคิดเก่ียวกับ การรับรู�ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) โดยท่ีเขาเชื่อว/าทุกคนจะมีการรับรู�
ความสามารถของตนเฉพาะอย/างนั้น คือคนบางคนจะรับรู�ว/าตนเองมีความสามารถในเรื่องการพูดแต/
อาจจะรับรู�ว/าตนเองไม/มีความสามารถทางด�านคณิตศาสตร8 การรับรู�ความสามารถของตนเองนั้นมีผล
ต/อการกระทํา คือถ�าคนเรามีการรับรู�ความสามารถของตนสูงในด�านใดจะทําให�เขาสามารถแสดงออก 
ในสิ่งนั้น ๆ ได�เต็มความสามารถของเขานั้นเอง การรับรู�ความสามารถของตนเองมีความสําคัญอย/าง
มากต/อการแสดงออกของบุคคลในชีวิตประจําวัน เพราะป;จจัยหนึ่งของความสําเร็จในการใช�ชีวิตของ
คนเราก็คือการรับรู�ความสามารถของตนเองนั้นเอง 
  นอกจากนี้ แบนดูรายังเน�นเก่ียวกับความเชื่อในความสามารถแห/งตน 
(Self-efficacy) โดยได�ให�ความหมายของความเชื่อในความสามารถแห/งตนไว�ว/า ความเชื่อม่ันใน
ความสามารถของตนเองท่ีจะแสดงพฤติกรรมได�อย/างเหมาะสมความเชื่อในความสามารถแห/งตนนี้
เป!นสิ่งสําคัญท่ีจะใช�ในการเรียนรู�และรักษาพฤติกรรมโดยเฉพาะอย/างยิ่งในการเผชิญกับความกดดัน
ทางสังคม ทฤษฎีการเรียนรู�ทางสังคมมีประเด็นสําคัญ 2 ประการ ท่ีมีอิทธิพลต/อโปรแกรมการพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมประการท่ี 1 การพิจารณาถึงความจําเป!นของการช/วยให�เด็กและวัยรุ/น
เรียนรู�เก่ียวกับวิธีการหรือทักษะสําหรับการเผชิญกับลักษณะภายในตนเองของชีวิตทางสังคมท่ีได�
ดําเนินรูป เช/น การลดความเครียด (Stress Reduction) การควบคุมตนเอง (Self-control) และการ
สร�างการตัดสินใจ (Decision-making) เป!นต�นประเด็นท่ี 2 ประสิทธิภาพของการจัดโปรแกรม
โปรแกรมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมจําเป!นท่ีจะต�องจัดข้ึนด�วยกระบวนการท่ีเป!นธรรมชาติท่ีจะ
ให�เด็กได�เกิดการเรียนรู�ซ่ึงวิธีการส/วนใหญ/ท่ีใช�ในการจัดโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทาง
สังคมเพ่ิมเติมนอกจากการใช�วิธีการสอน ได�แก/ การสังเกตการใช�บทบาทสมมติและกลุ/มเพ่ือน 
(Mangrulkar, Whitman & Posner, 2001)  
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 2.1.2.3 ทฤษฎีอิทธิพลทางสังคม (Social Influence Theory)  
  ทฤษฎีอิทธิพลทางสังคมนี้ได�รับอิทธิพลมาจากแบนดูร/า เปรียบทฤษฎีนี้           
ได�ว/าเป!นการเพาะเชื้อทางด�านจิตใจ (Psychological Inoculation) ของมนุษย8อิทธิพลทางสังคมเป!
นท่ียอมรับว/าเด็กและวัยรุ/นอยู/ภายใต�ความกดดันท่ีเก่ียวข�องกับพฤติกรรมเสี่ยงต/าง ๆ โดยความกดดัน
ทางสังคมนี้ รวมถึงความกดดันจากกลุ/มเพ่ือนตัวแบบของพ/อแม/ท่ีสูบบุหรี่สื่อต/าง ๆ จากสังคมเป!นต�
นจากแนวความคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีอิทธิพลทางสังคมนี้การสร�างโปรแกรมการปtองกันและพัฒนา
อาจกระทําโดย การคาดการณ8ถึงความกดดันต/าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับเด็กและวัยรุ/นตลอดจนการสอน
เก่ียวกับท้ังสิ่งท่ีกดดันและวิธีการท่ีจะต/อต�านสิ่งเหล/านั้นก/อนท่ีเด็กและวัยรุ/นจะถูกคุกคามจากความ
กดดันต/าง ๆ จากสังคมเช/นการสูบบุหรี่การหนีเรียนการด่ืมสุราและการมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม/
เหมาะสมวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีใช�ในการจัดโปรแกรมการปtองกันและการพัฒนาอาจมีการให�ข�อมูลข/าวสาร
ต/าง ๆ ต/อผลท่ีจะเกิดข้ึนกับพฤติกรรมเสี่ยงและหรือใช�ความกลัวท่ีจะพยายามปtองกันเด็กและวัยรุ/น
จากความเก่ียวข�องกับพฤติกรรมท่ีจะนําพาให�ชีวิตไม/ประสบความสําเร็จ (Mangrulkar, Whitman & 
Posner, 2001) 
  สรุปได�ว/า ทฤษฎีอิทธิพลทางสังคมเก่ียวข�องกับความกดดันจากกลุ/มเพ่ือน 
และสังคมท่ีเก่ียวข�องกับพฤติกรรมเสี่ยงต/าง ๆ สามารถปtองกันได� ส/วนเด็กและวัยรุ/นจะถูกกดดัน 
ดังนั้นการปtองกันจึงค/อนข�างสําคัญกว/าการแก�ไข โดยเฉพาะการสอนทักษะการต/อต�านเป!นวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพหนึ่งท่ีสามารถนํามาประยุกต8ใช�ให�เหมาะสมกับพฤติกรรมนักเรียน เพราะจะช/วยลด
พฤติกรรมท่ีเป!นป;ญหามากกว/าการให�ข�อมูลหรือผลลัพธ8ของพฤติกรรมนั้น 
 2.1.2.4 ทฤษฎีการเรียนรู�เชิงประสบการณ8 (The Theory of Experiential)  
  การเรียนรู�เชิงประสบการณ8 (Experientiallearning) หมายถึง การเรียนรู�
จากประสบการณ88หรือการเรียนรู�โดยการลงมือกระทําโดยการดึงเอาประสบการณ8จากตัวผู�เรียนแล�วก
ระตุ�นให�ผู�เรียนสะท�อนความคิดเก่ียวกับประสบการณ8นั้นออกมาเพ่ือพัฒนาความคิดเจตคติและทักษะ
ใหม/ไปสู/ความรู�ใหม (พิมพันธ 8เดชะคุปต8, 2548) การเรียนรู�เชิงประสบการณ8เป!นแนวคิดในการจัดการ
เรียนรู�ท่ีมีจุดประสงค8ให�ผู�เรียนสร�างความรู�จากประสบการณ8ท่ีได�รับซ่ึงมีพ้ืนฐานความคิดจากทฤษฎี
ของ Dewey นักจิตวิทยานักการศึกษาและนักปรัชญาท่ีเชื่อว/า การศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย8 คือ
การทําให�ทุกคนมีจิตสํานึกทางสังคมจิตสํานึกทางสังคมนี้ เริ่มต�นต้ังแต/เราเกิดโดยท่ีเราไม/รู�ตัวเด็กจะ
ถูกสถานการณ8ทางสังคมกระตุ�นให�ค/อย ๆ ลดการกระทําและความรู�สึกท่ียึดตัวเองเป!นศูนย8กลางและ
เพ่ิมการกระทําและความรู�สึกท่ีสังคมท่ีเขาอยู/การศึกษาเป!นกระบวนการทางสังคมท่ีปลุกเร�าความรู�สึก  
นึกคิดของเด็กทําให�เขาตระหนักถึงขอบเขตการกระทําของตนและมีนิสัยท่ีเหมาะสมแก/การเป!น
สมาชิกท่ีดีของสังคมด�วยเหตุนี้ Dewey จึงถือว/าโรงเรียน คือ ชีวิตในชุมชนท่ีทําให�เด็กได�มีโอกาส
แบ/งป;นเสียสละสิ่งท่ีตนมีเพ่ือสร�างสรรค8ส/วนรวม 
  การศึกษาเชิงประสบการณ8 (Experiential Education) เป!นปรัชญาและ
วิธีวิทยาการท่ีนักการศึกษามุ/งให�ผู�เรียนได�รับประสบการณ8ตรงและเน�นท่ีการสะท�อนความคิดเพ่ือการ
เพ่ิมความรู�พัฒนาทักษะและค/านิยมท่ีชัดเจนหลักของการศึกษาเชิงประสบการณ8 (Association 
Forexperiential Education, n.d.) มีดังนี้ 
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  1) การเรียนรู�เชิงประสบการณ8จะเกิดข้ึนเม่ือมีการเลือกประสบการณ8ท่ีดี
เพ่ือส/งเสริมการสะท�อน ความคิดการคิดวิเคราะห8สังเคราะห8 
  2) ประสบการณ8จะถูกสร�างเพ่ือความต�องการของผู�เรียนเพ่ือการริเริ่มการ
ตัดสินใจและเป!น สิ่งท่ีชี้แจงผลลัพธ8ได� 
  3) การผ/านกระบวนการเรียนรู�เชิงประสบการณ8ผู�เรียนเป!นผู�สร�างคําถาม
ตรวจสอบทดลองเป!นผู�อยากรู�อยากเห็นแก�ป;ญหายอมรับในความรับผิดชอบเป!นผู�สร�างสรรค8และ
สร�างความหมาย 
  4) ผู�เรียนถูกส/งเสริมทางด�านสติป;ญญาอารมณ8สังคมท้ังด�านกายภาพและ
จิตใจซ่ึงเป!นการร/วมกระบวนการด�วยบทบาทการเรียนรู�ท่ีเป!นธรรมชาติ 
  5) ผลของการเรียนจะเป!นบุคลิกภาพและรูปแบบพ้ืนฐานของประสบการณ8
และการเรียนรู�ในอนาคต 
  6) ปฏิสัมพันธ8จะถูกพัฒนาและได�รับการหล/อเลี้ยงจากตัวผู�เรียนเองผู�เรียน
กับผู�อ่ืนและผู�เรียนกับโลกใบใหญ/ 
  7) นักการศึกษาและผู �เรียนอาจมีประสบการณ8ของความสําเร็จความ
ล�มเหลวการผจญภัยการเลี้ยงและความไม/แน/นอนเพราะผลของประสบการณ8ไม/สามารถทํานายได� 
  8) โอกาสจะถูกสนับสนุนให �ผู � เรียนและนักการศึกษาได �สํารวจและ
ทดสอบค/านิยมของตัวเอง 
  9) กฎเบื้องต�นของนักการศึกษารวมถึงการกําหนดสถานการณ8ของ
ประสบการณ8การต้ังป;ญหากําหนดขอบเขตสนับสนุนผู�เรียนดูแลความปลอดภัยทางร/างกายและ
อารมณ8และการอํานวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู� 
  10) นักการศึกษาจะต�องต/อสู�กับความลําเอียงการตัดสินการให�มโนทัศน8
และอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต/อผู�เรียน 
  11) การออกแบบการเรียนรู�เชิงประสบการณ8เป!นการคํานึงถึงการเรียนรู�
ความต/อเนื่องของธรรมชาติท้ังความผิดพลาดและความสําเร็จ 
  ซ่ึงสาเหตุท่ีทําให�การเรียนรู�เชิงประสบการณ8มีประสิทธิภาพสูง (Luckner & 
Nadler, 2002) ได�กล/าวไว� ดังนี้ 
  1) ความเท/าเทียมการเรียนรู�แบบนี้ผู �เรียนจะมีโอกาสอย/างเท/าเทียมใน
ประสบการณ8ท่ีเป!นสิ่งใหม/และเป!นปกติในชีวิต 
  2) การพัฒนาความสัมพันธ8อย/างรวดเร็วผู�เข�าร/วมการเรียนรู�แบบนี้มีการ
ปฏิสัมพันธ8กันอย/างใกล�ชิดขณะทํางานการสื่อสารการร/วมมือและพยายามมุ/งไปสู/สิ่งท่ีต�องการจะช/วย
พัฒนาความสัมพันธ8อย/างรวดเร็ว 
  3) ความไม/สมดุล เป!นอุปสรรคท่ีท�าทายและป;ญหาท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลใน
ภาวะไม/สมดุลจะทําให�เกิดการปรับกระบวนการและหน�าท่ีเพ่ือให�สามารถจัดระบบได� 
  4) เทคนิคท่ีเป!นโครงการความไม/สมดุลจะทําให�เกิดทักษะการแก�ป;ญหา
ความสามารถในการจัดการความเป!นผู�นํา 
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  5) การลดวงจรของเวลาช/องว/างระหว/างความท�าทายและผลลัพธ8จะถูก           
ย/นย/อลงความสามารถในการจัดระบบจะง/ายข้ึน 
  6) เป!น Meta Learning ห�องปฏิบัติการการเรียนรู�เชิงประสบการณ8เป!น
การฉายภาพของการทํางานเป!นทีมกลุ /มจะถูกทบทวนการทํางานการประเมินผลงานได�ทบทวน
เก่ียวกับตนเอง ความเป!นผู�นําทักษะการแก�ป;ญหาการทํางานเป!นทีมการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลง
การจัดการ 
  7) ความสับสนและวิกฤตการณ8ในสภาพแวดล�อมท่ีปลอดภัยกลุ /มจะ
สามารถพัฒนากลยุทธ8และการกระทําท่ีดีท่ีสุดในสภาพแวดล�อมนั้น 
  8) เป!นรอยประทับในการทํางานของสมองการเรียนรู�เชิงประสบการณ8การ
หยั่งรากของสติป;ญญา ผู �เรียนจะได�รับประสบการณ8ทางสมองจากการเรียนรู �ของร/างกายซ่ึงจะ
เก่ียวข�องกับร/างกายสมองและพฤติกรรม 
  9) ประสบการณ8จะจัดเตรียมภาษาท่ัวไปประสบการณ8และเรื่องราวซ่ึง
สัมพันธ8กับสภาพแวดล�อมประสบการณ8จะจัดเตรียมทางลัดไปสู/การสื่อสารท่ีจะแปรผันความคิดเห็น
อย/างรวดเร็ว 
  10) การให�กําลังใจต/อการเสี่ยงประสบการณ8จะปล/อยให�ผู�เรียนสร�างความ
เสี่ยงพยายามกับกฎเกณฑ8และทําความผิดพลาดท่ีไม/อันตรายและไม/เสียหาย 
  11) ความหลากหลายของความเข�มแข็งผู�เรียนต�องการให�ผลลัพธ8ของมาดี
ทุกคนจึงพยายามทําบทบาทของตนเองให�ดีท่ีสุด 
  12) ความสนุกการเรียนรู � ท่ีเป!นการพัฒนาทักษะกระบวนการจะอยู /ใน
สภาพแวดล�อมท่ีสนุกสนานทําให�การเรียนรู�มีประสิทธิภาพ 
  คอล8ป (Kolb) ได�เสนอทฤษฎีการเรียนรู�เชิงประสบการณ8 ซ่ึงเป!นทฤษฎีท่ี
กล/าวถึงกระบวนการเรียนรู� และการปรับตัวแต/ละบุคคล โดยสรุปเป!นวงจรการเรียนรู� 4 ข้ันตอน 
(Kolb, 2015) ดังภาพท่ี 2.2  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2 แสดงข้ันการเรียนรู�ตามทฤษฎีการเรียนรู�เชิงประสบการณ8ของ คอล8ป (Kolb)  
 



27 

 วงจรการเรียนรู�เชิงประสบการณ8ของคอล8ป (Kolb, 2015) เป!นวงจร
รูปแบบ 4 ข้ันตอน มีลักษณะเป!นการเรียนรู�ท่ีอาศัยประสบการณ8ของผู�เรียนทําให�เกิดการเรียนรู�ในสิ่ง
ใหม/ท่ีท�าทายอย/างต/อเนื่อง ผู�เรียนต�องทํากิจกรรมตลอดเวลามีการปฏิสัมพันธ8ระหว/างผู�เรียนกับผู�สอน
และผู�เรียนกับผู�เรียนทําให�เกิดการขยายตัวของความรู�ท่ีผู�เรียนทําให�เกิดการขยายตัวของความรู�ท่ีผู�
เรียนทุกคนท่ีอยู/กว�างขวางยิ่งข้ึนและเป!นการเรียนท่ีอาศัยการสื่อสารในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช/น 
การพูด อ/าน เขียน ท่ีทําให�ง/ายต/อการแลกเปลี่ยนความรู�และการนําไปวิเคราะห8องค8ประกอบของการ
เรียนรู�เชิงประสบการณ8มี 4 ประการ ดังนี้  
 1) ประสบการณ8โดยครูเป!นผู�ช/วยให�ผู�เรียนนําประสบการณ8เดิมของตนมา
พัฒนาเป!นองค8ความรู� 
 2) การสะท�อนความคิดและอภิปรายโดยครูช/วยให�ผู �เรียนได�มีโอกาส
แสดงออกเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดการเรียนรู�ซ่ึงกันและกันอย/างลึกซ้ึง 
 3) ความเข�าใจและเกิดความคิดรวบยอดผู�เรียนเกิดความเข�าใจและนําไปสู/
การเกิดความคิดรวบยอด อาจจะเกิดข้ึนโดยผู�เรียนเป!นฝ�ายริเริ่มแล�วครูช/วยเพ่ิมเติมให�สมบูรณ8หรือครู
เป!นผู�นําทางและผู�เรียนเป!นผู�สานต/อจนความคิดนั้นสมบูรณ8เป!นความคิดรวบยอด 
 4) การทดลองหรือการประยุกต8แนวคิดผู�เรียนได�นําการเรียนรู�ท่ีเกิดข้ึนใหม/
ไปประยุกต8ใช�ในลักษณะหรือสถานการณ8อ่ืน ๆ จนเกิดเป!นแนวทางปฏิบัติของนักเรียนเองความ
สัมพันธ8ขององค8ประกอบท้ัง 4 ประการ จะเป!นไปอย/างพลวัตโดยอาจเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งและ
เคลื่อนย�ายไปมาระหว/างองค8ประกอบ ดังนั้น ในการสอนสามารถเริ่มต�นท่ีจุดใดก/อนก็ได� ท่ีสําคัญ คือ 
ต�องจัดกระบวนการให�ครบทุกองค8ประกอบ สอดคล�องกับ ก่ิงแก�ว อารีรักษ8 และคนอ่ืน ๆ (2548) ท่ี
กล/าวว/า การเรียนรู�แบบเน�นประสบการณ8 (Experiential Learning) หมายถึง การเรียนรู�จาก
ประสบการณ8 หรือการเรียนรู�โดยการลงมือทํา ดึงประสบการณ8เดิมจากตัวผู�เรียน ผู�เรียนได�รับการ
กระตุ�นให�สะท�อนแนวคิดจากประสบการณ8ท่ีได�รับใหม/ เพ่ือพัฒนาความรู�ความคิดใหม/ รวมท้ังทักษะ
และเจตคติใหม/ ต/างจากการเรียนรูปแบบเดิมท่ีครูเป!นศูนย8กลางการเรียนรู� กําหนดและถ/ายทอดความ
รู�ให�แก/นักเรียน ผู�เรียนเป!นผู�รับรู�การเรียนรู� แบบเน�นประสบการณ8มี 4 ข้ันตอน ดังนี้  
 1) ผู�เรียนได�รับประสบการณ8ท่ีเป!นรูปธรรม จากสื่อ รูปภาพของจริง 
 2) ผู�เรียนสะท�อนความคิดจากประสบการณ8ด�วยมุมมองท่ีหลากหลาย จาก
การตอบคําถามทํากิจกรรม 
 3) ผู�เรียนสรุปความรู� จากการสังเกต และการสะท�อนเป!นความคิดรวบยอด ซ่ึง
เป!นนามธรรม และสรุปเป!นหลักการซ่ึงได�จากการบูรณาการ การสังเกตกับทฤษฎี  
 4) ผู�เรียนนําหลักการนั้นไปประยุกต8ใช�หรือทดลองใช�ในสถานการณ8ต/าง ๆ
กิจกรรมหลากหลาย ครูสังเกต บันทึก เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�จากการสร�างความรู�ด�วยตนเอง 
ปรับความรู�เดิมให�เป!นความรู�ใหม/ ท่ีมีความหมาย นําไปใช�ได�ในสถานการณ8จริง และพัฒนาการคิดแก�
ป;ญหาด�วย 
 วงจรของ Kolb เป!นวงจรการเรียนรู�ท่ีจะทําให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ท่ีได�รับ
องค8ความรู�ทัศนคติและทักษะ แนวคิดนี้สามารถนํามาใช�เป!นหลักการสอนการพัฒนาทักษะชีวิตได�องค8
ประกอบ ท่ีเป!นกระบวนการ Kolb‘s model นั้นมีความสอดคล�องกับองค8ประกอบของทักษะชีวิต
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ในด�านการใช�ความคิดอย/างมีวิจารณญาณ ทักษะในด�านคุณธรรมและทักษะการทํางาน ท่ีต�องใช�
ความสามารถในการแก�ป;ญหา ฯลฯ เป!นต�น  
 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู�จากประสบการณ8โดยใช�วิธีสอนท่ีเน�นการเรียนรู�
จากการกระทํามีความเชื่อว/า การเรียนรู�เกิดจากการกระทําจริงผู�เรียนเป!นผู�สร�างความรู�ใหม/โดยเริ่ม
จากการรับรู�ป;ญหาคิดหาแนวทางแก�ไขลงมือปฏิบัติจนเกิดประสบการณ8จากการปฏิบัติผู�เรียนจะเป!นผู�
สร�างความรู �ของตนเองเกิดการปรับเปลี่ยนความรู �เดิมให�เป!นความรู �ใหม/ซ่ึงจะเป!นความรู � ท่ีมี
ความหมายต/อผู�เรียนสามารถนําไปใช�ประโยชน8ได�จริงในชีวิตประจําวันทําให�ผู�เรียนมีประสบการณ8ใน
การคิดและการกระทําจนก/อให�เกิดการเรียนรู�วิธีการเรียนรู�จากประสบการณ8 มีหลักสําคัญ 4 ประการ 
ดังนี้ (ชบา พันธ8ศักด์ิ, 2550)  
 1) เป!นการเรียนรู�ท่ีอาศัยประสบการณ8ของผู�เรียน 
 2) เป!นการเรียนรู�ด�วยการกระทําจนทําให�เกิดความรู�ใหม/ 
 3) ปฏิสัมพันธ8ของผู�เรียนทําให�เกิดการขยายตัวของเครือข/ายความรู�อย/าง
กว�างขวาง 
 4) มีการสื่อสารด�วยการพูดหรือการเขียนเพ่ือสังเคราะห8ความรู� 
 การนําแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู�เชิงประสบการณ8 มาประยุกต8กับการเสริม
สร�างทักษะชีวิตนี้ จะช/วยให�การสร�างเสริมทักษะชีวิตในแต/ละเรื่องนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึง
สอดคล�องกับ อมรศรี  ศรีอินทร8 (2552) ท่ีนําแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู�เชิงประสบการณ8ของคอล8ป มา
พัฒนาหลักสูตรฝnกอบรมทักษะชีวิตเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ/นท่ีเหมาะสม สําหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร8ธานี ผลการศึกษา พบว/า 
หลักสูตรท่ีผู�วิจัยพัฒนาข้ึนส/งผลให�ผู�เข�ารับการฝnกอบรมมีทักษะชีวิต ได�แก/ การคิดอย/างมีวิจารณญาณ 
ทักษะตระหนักรู�ในตนเอง ทักษะการสร�างสัมพันธภาพและการสื่อสาร และทักษะการตัดสินใจและ
การแก�ป;ญหาเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ/นท่ีเหมาะสมสูงข้ึน  
 ทักษะเหล/านี้เป!นทักษะท่ีได�รับการวิเคราะห8และยอมรับในวงวิชาการและ
ว/าเป!นทักษะท่ีจําเป!นสําหรับการดํารงชีวิตอย/างมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 และเนื่องจากทักษะมี
ลักษณะเป!นกระบวนการหรือวิธีการท่ีสามารถใช�เป!นเครื่องมือในการเรียนรู�การทํางานการปฏิสัมพันธ8
กับผู�อ่ืนและการตัดสินใจกระทําการใด ๆ ดังนั้น จึงสามารถพัฒนาให�ผู�เรียนได�โดยการบูรณาการ
ทักษะดังกล/าวในการเรียนรู�เนื้อหาวิชาการและการพัฒนาคุณลักษณะต/าง ๆ ร/วมไปกับการสอนทักษะ
โดยตรงท่ีเป!นอิสระจากเนื้อหาวิชา ซ่ึงการเรียนรู�ทักษะดังกล/าวจะประสบความสําเร็จตามท่ีคาดหวัง
ได�ต�องอาศัยป;จจัยระบบการจัดการและการสนับสนุนจากหน/วยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวข�องในการ
ดําเนินไปในทิศทางเดียวกันด�วย 
 2.1.2.5 องค8ประกอบของทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
  แม็คซ8เวล (Maxwell, 1981, pp. 7-8) ได�กล/าวถึง องค8ประกอบของทักษะ
ชีวิตว/าควรมีทักษะท่ีจําเป!นท่ีสําคัญ ๆ ไว�ดังนี้ 
  1) ทักษะด�านความรู� ในตนเองและการตระหนักรู� ในตนเอง  (Self-
Knowledge or Self– Awareness Skills) เป!นสิ่งท่ีจําเป!นและมีประโยชน8อย/างมหาศาลโดยจะขาด
เสียมิได�ตัวอย/าง เช/น ทักษะประเมินตนเองหรือการค�นหาข�อดีและข�อเสียของตนเองในขอบเขตของ
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ชีวิตทักษะของการเข�าใจแรงจูงใจในตนเองความปรารถนาความชอบและการกําหนดเปtาหมายในชีวิติ
ของตนเองอย/างชัดเจน เป!นต�น 
  2) ทักษะการมีปฏิสัมพันธ8 (Interactive Skills) มนุษย8เป!นสัตว8สังคมจําเป!น
อย/างยิ่งท่ีจะอยู/ร/วมกันและใช�ชีวิตร/วมกันดังนั้นทักษะท่ีจําเป!นในการปฏิสัมพันธ8กับบุคคลอ่ืน ได�แก/ 
ทักษะการแสดงออกทางอารมณ8ของตน ทักษะการสื่อสารอย/างมีประสิทธิภาพ ทักษะการเข�าใจ
อารมณ8ของบุคคลอ่ืน ทักษะในการตีความในแรงจูงใจของบุคคลอ่ืน ทักษะการกล�าแสดงออกอย/าง
เหมาะสม ทักษะการต/อต�านความกดดันจากสังคม และทักษะการฟ;งอย/างมีประสิทธิภาพ 
  3) ทักษะการแก�ป;ญหา (Problem-Solving Skills) ชีวิตของมนุษย8ในแต/
ละช/วงวัยจะต�องเผชิญกับความซับซ�อนทางสังคมท่ีเกิดข้ึน ดังนั้น ทักษะการแก�ป;ญหาจึงจําเป!นและมี
ความสําคัญในการดํารงชีวิตไม/ว/าจะเป!นทักษะการค�นหาข�อมูลทักษะการตัดสินใจทักษะการคิด
หาทางเลือกท่ีเหมาะสมทักษะการวางแผนท้ังระยะสั้นและระยะยาวซ่ึงทักษะต/าง ๆ จะข้ึนอยู/กับการ
นําไปประยุกต8กับขอบข/ายของชีวิตในด�านแต/ละบุคคลเช/น ชีวิตการทํางาน ชีวิตการเรียนชีวิต
ครอบครัวและชีวิตส/วนตัวของการใช�เวลาว/าง เป!นต�น 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได�กําหนด
ทักษะเป!นสมรรถนะสําคัญ ท่ีผู�เรียนทุกคนพึงได�รับการพัฒนา ท้ังด�านความรู� ความรู�สึกนึกคิด ให�รู�จัก
สร�างสัมพันธ8อันดีระหว/างบุคคล รู�จักจัดการป;ญหาและความขัดแย�งต/าง ๆ อย/างเหมาะสม ปรับตัวให�
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล�อม รู�จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม/พึงประสงค8ท่ีส/งผล
กระทบต/อตนเองและผู�อ่ืน ปtองกันตัวเองในภาวะคับขันและจัดการกับชีวิตอย/างมีประสิทธิภาพ
สอดคล�องกับวัฒนธรรมและสังคม ดังนั้น เพ่ือให�ครูและผู�ท่ีเก่ียวข�องมีแนวทางในการเสริมสร�างทักษะ
ชีวิตให�แก/นักเรียนท่ีสอดคล�องกับหลักสูตรและองค8ประกอบทักษะชีวิตท่ีองค8การอนามัยโลกกําหนด 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2550) ได� กําหนด
องค8ประกอบทักษะชีวิตท่ีสําคัญท่ีจะสร�างและพัฒนาเป!นภูมิคุ�มกันชีวิตให�แก/เด็กและเยาวชนในสภาพ
สังคมป;จจุบันและเตรียมพร�อมสําหรับอนาคตไว� 4 องค8ประกอบ ดังนี้ 
  1) การตระหนักรู�และเห็นคุณค/าในตนเองและผู�อ่ืนการตระหนักรู�และเห็น
คุณค/าในตนเองและผู�อ่ืน หมายถึง การรู�จักความถนัดความสามารถ จุดเด/น จุดด�อยของตนเอง               
เข�าใจความแตกต/างของแต/ละบุคคล รู�จักตนเอง ยอมรับเห็นคุณค/าและภาคภูมิใจในตนเองและผู�อ่ืน              
มีเปtาหมายในชีวิต และมีความรับผิดชอบ การคิดวิเคราะห8 ตัดสินใจ และแก�ป;ญหาอย/างสร�างสรรค8 
  2) การคิดวิเคราะห8 ตัดสินใจ และแก�ป;ญหาอย/างสร�างสรรค8 หมายถึง การ
แยกแยะข�อมูลข/าวสาร ป;ญหาและสถานการณ8รอบตัว วิพากษ8วิจารณ8 และประเมินสถานการณ8
รอบตัวด�วยหลักเหตุผลและข�อมูลท่ีถูกต�องรับรู�ป;ญหา สาเหตุของป;ญหา หาทางเลือกและตัดสินใจ
แก�ป;ญหาใน สถานการณ8ต/าง ๆ อย/างสร�างสรรค8 
  3) การจัดการกับอารมณ8และความเครียดการจัดการกับอารมณ8และ
ความเครียด หมายถึง ความเข�าใจและรู�เท/าทันภาวะอารมณ8ของบุคคลรู�สาเหตุของความเครียด             
รู�วิธีการควบคุม อารมณ8และความเครียด รู�วิธีผ/อนคลาย หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีจะ
ก/อให�เกิดอารมณ8ไม/พึงประสงค8ไปในทางท่ีดี 
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  4) การสร�างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู� อ่ืนการสร�างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู� อ่ืน 
หมายถึง การเข�าใจมุมมอง อารมณ8 ความรู�สึกของผู� อ่ืน ใช�ภาษาพูดและภาษากาย เพ่ือสื่อสาร
ความรู�สึก นึกคิดของตนเอง รับรู�ความรู�สึกนึกคิดและความต�องการของผู� อ่ืน วางตัวได�ถูกต�อง 
เหมาะสมในสถานการณ8ต/าง ๆ ใช�การสื่อสารท่ีสร�าง สัมพันธภาพท่ีดีสร�างความร/วมมือและทํางาน
ร/วมกับผู�อ่ืนได�อย/างมีความสุข 
  สําหรับ องค8การอนามัยโลก (WHO, 1997) ได�กล/าวถึงองค8ประกอบของ
ทักษะชีวิตไว� 10 องค8ประกอบ แบ/งออกเป!น 3 ด�าน ดังนี้  
  1) องค8ประกอบทักษะชีวิตด�านพุทธิพิสัย (ทักษะด�านความคิด) หมายถึง 
การรู�จักใช�เหตุและผล โดยรู�สาเหตุของสิ่งท่ีเกิดข้ึน ผลย/อมมาจากเหตุ เม่ืออยากให�ผลของการกระทํา
ออกมาดี เป!นท่ีพ่ึงประสงค8แก/ท้ังตนเองและส/วนรวมก็ควรคิดกระทํา เหตุท่ีจะทําให�เกิดผลท่ีดี เพ่ือจุด
ประสงค8 ท่ีจะพัฒนาชีวิตให�มีความเจริญก�าวหน�าสามารถอยู/ร/วมกันอย/างสงบสุขในสังคมของมนุษย8 
   1.1) ทักษะการคิดสร�างสรรค8 (Creative Thinking) เป!นความสามารถ
ในการคิดท่ีจะเป!นส/วนช/วยในการตัดสินใจและแก�ไขป;ญหาโดยการคิดสร�างสรรค8เพ่ือค�นหาทางเลือก
ต/าง ๆ รวมท้ังผลท่ีจะเกิดข้ึนในแต/ละทางเลือกและสามารถนําประสบการณ8มาปรับใช �ใน
ชีวิตประจําวันได�อย/างเหมาะสม 
   1.2) ทักษะการคิดอย/างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป!นความ
สามารถในการคิด วิเคราะห8ข�อมูลต/าง ๆ และประเมินป;ญหาหรือสถานการณ8ท่ีอยู/รอบตัวเราท่ีมีผลต/
อการดําเนินชีวิต 
  2) องค8ประกอบทักษะชีวิตด�านจิตพิสัย หรือเจตคติ (ทักษะด�านจิตใจ) 
หมายถึง การฝnกฝนควบคุมนึกคิดให�อยู /ในสภาพท่ีม่ันคงใสสะอาดในความดีงาม ประกอบด�วย
คุณธรรมต/าง ๆ เช/น ความรัก ความมีเมตตากรุณา ความเป!นมิตร ความมีน้ําใจ ความมีสัมมาคารวะ 
ความรู�จักยอมรับและเห็นความสําคัญของผู�อ่ืน ความกตัญ� ู ความเพียรพยายาม ความซ่ือสัตย8สุจริต 
   2.1) ทักษะการตระหนักรู�ในตน (Self Awareness) เป!นความสามารถ
ในการค�นหา รู�จักและเข�าใจตนเอง เช/น รู�ข�อดีข�อเสียของตนเอง รู�ความต�องการ และสิ่งท่ีไม/ต�องการ
ของตนเอง ซ่ึงจะช/วยให�เรารู�ตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียดหรือสถานการณ8ต/าง ๆ และทักษะนี้
ยังเป!นพ้ืนฐานของการพัฒนาทักษะอ่ืน ๆ เช/น การสื่อสารการสร�างสัมพันธภาพ การตัดสินใจ 
ความเห็นอกเห็นใจผู�อ่ืน 
   2.2) ทักษะการเข�าใจผู�อ่ืน (Empathy) เป!นความสามารถในการเข�า
ใจความเหมือนหรือความแตกต/างระหว/างบุคคล ในด�านความสามารถเพศ วัย ระดับการศึกษา 
ศาสนา ความเชื่อ สีผิว อาชีพ ฯลฯ ช/วยให�สามารถยอมรับบุคคลอ่ืนท่ีต/างจากเรา เกิดการช/วยเหลือ
บุคคลอ่ืนท่ีด�อยกว/าหรือได�รับความเดือดร�อน เช/น ผู�ติดยาเสพติด ผู�ติดเชื้อเอดส8 
  3) องค8ประกอบทักษะชีวิตด�านทักษะพิสัย หรือทักษะสังคม (ทักษะด�าน
สังคม) หมายถึง การฝnกฝนตนเองให�มีทักษะด�านวินัยให�ตนเอง เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของตนเองให�
เหมาะสม ไม/เบียดเบียน ไม/สร�างความรําคาญ ไม/สร�างความเดือดร�อน ไม/สร�างความลําบากให�แก/
ตนเองและสังคม สามารถอยู/ร/วมกับผู�อ่ืนได�ด�วยดี เป!นประโยชน8ต/อสังคม เน�นความสุจริตทางกายและ
วาจา  
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   3.1) ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making) เป!นความสามารถในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับเรื่องราว ต/าง ๆ ในชีวิตได�อย/างมีระบบ เช/น ถ�าบุคคลสามารถตัดสินใจเก่ียวกับการ
กระทําของตนเองท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมด�านสุขภาพหรือความปลอดภัยในชีวิตโดยประเมินทางเลือกและผล
ท่ีได�จากการตัดสินใจเลือกทางท่ีถูกต�องเหมาะสมก็จะมีผลต/อการมีสุขภาพท่ีดีท้ังร/างกายและจิตใจ 
   3.2) ทักษะการแก�ป;ญหา (Problem Solving) เป!นความสามารถใน
การจัดการกับป;ญหาท่ีเกิดข้ึนได�อย/างมีระบบไม/เกิดความตรึงเครียดทางกายและจิตใจจนอาจลุกลาม
เป!นป;ญหาใหญ/โตเกินแก�ไข 
   3.3) ทักษะการสื่อสารอย/างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 
เป!นความสามารถในการใช�คําพูดและท/าทางเพ่ือแสดงออกถึงความรู�สึกนึกคิดของตนเองได�อย/าง
เหมาะสมกับวัฒนธรรมและสถานการณ8ต/าง ๆ ไม/ว/าจะเป!นการแสดงความคิดเห็น การแสดงความต�
องการการแสดงความชื่นชม การขอร�อง การเจรจาต/อรอง การตักเตือน การช/วยเหลือ การปฏิเสธ  
   3.4) ทักษะการสร�างสัมพันธภาพระหว/างบุคคล (Interpersonal Relationship) 
เป!นความสามารถในการสร�างความสัมพันธ8ท่ีดีระหว/างกันและกันและสามารถรักษาสัมพันธภาพไว�ได�   
ยืนยาว 
   3.5) ทักษะการจัดการกับอารมณ8 (Coping with Emotion) เป!นความ
สามารถในการรับรู �อารมณ8ของตนเองและผู �อ่ืนรู �ว /าอารมณ8มีผลต/อการแสดงพฤติกรรมอย/างไร              
รู �วิธีการจัดการกับอารมณ8โกรธและความเศร�าโศก ท่ีส/งผลทางลบต/อร/างกาย และจิตใจได�อย/าง
เหมาะสม 
   3.6) ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with Stress) เป!นค
วามสามารถในการรับรู�ถึงสาเหตุของความเครียด รู �วิธีผ/อนคลายความเครียดและแนวทางในการ
ควบคุมระดับความเครียด เพ่ือให�เกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางท่ีถูกต�องเหมาะสมและไม/เกิด
ป;ญหาด�านสุขภาพ 
  องค8ประกอบดังกล/าวนี้ องค8การอนามัยโลกได�จัดเป!น 5 คู/ โดยแบ/งตาม
พฤติกรรมการเรียนรู�ได� 3 ด�าน ดังนี้ 
  1) ด�านพุทธิพิสัย ได�แก/ ความคิดสร�างสรรค8 และความคิดวิเคราะห8วิจารณ8 
  2) ด�านจิตพิสัย ได�แก/ ความตระหนักรู�ในตน และความเห็นใจผู�อ่ืน 
  3) ด�านทักษะพิสัย มี 3 คู/ ได�แก/ การสร�างสัมพันธภาพ และการสื่อสารการ
ตัดสินใจ และการแก�ไขป;ญหาการจัดการกับอารมณ8 และความเครียดซ่ึงทักษะ 10 ทักษะดังกล/าว 
สอดคล�องกับสํานักงานส/งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสตูล (2554) 
ท่ีกล/าวว/าองค8ประกอบทักษะชีวิตมี 10 ประการ คือ 
  1) ทักษะการตัดสินใจ  
  2) ทักษะการแก�ป;ญหา  
  3) ทักษะการคิดสร�างสรรค8  
  4) ทักษะการคิดอย/างมีวิจารณญาณ  
  5) ทักษะการสื่อสารอย/างมีประสิทธิภาพ  
  6) ทักษะการสร�างสัมพันธภาพระหว/างบุคคล  
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  7) ทักษะการตระหนักรู�ในตนเอง  
  8) ทักษะการเข�าใจและเห็นใจผู�อ่ืน  
  9) ทักษะการจัดการกับอารมณ8  
  10) ทักษะการจัดการกับความเครียด 
  ในขณะท่ี ยูแนสโก (UNESCO, 2002) ได�แบ/ง องค8ประกอบของทักษะชีวิต
ไว�เป!น 3 ด�าน ดังนี้  
  1) ด�านความสามารถทางความคิด (Cognitive Abilities) เป!นความสามารถ
ในการเรียนรู�ท่ีจะรู� (Learning to Know) โดยแบ/งออกเป!น 2 ทักษะ คือ 
   1.1) ทักษะการแก�ป;ญหาและการตัดสินใจ (Decision Making and 
Problemsolving Skills) ประกอบด�วย ทักษะในการรวบรวมข�อมูลข/าวสาร การประเมินผลท่ีเกิดข้ึน
ในอนาคตของพฤติกรรมในป;จจุบันสําหรับตนเองและผู�อ่ืน การกําหนดทางเลือกต/าง ๆ ในการแก�ป;ญหา 
ทักษะการวิเคราะห8เก่ียวกับอิทธิพลของค/านิยมและเจตคติของตนเองและบุคคลอ่ืนต/อแรงจูงใจ 
   1.2) ทักษะการคิดอย/างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills)  
  2) ด�านความสามารถส/วนบุคคล (Personal Abilities) เป!นความสามารถ
ในการเรียนรู�ท่ีจะเป!น (Learning to be) โดยแบ/งออกเป!น 3 ทักษะ คือ 
   2.1) ทักษะการเพ่ิมความควบคุมภายในตนเอง (Skills for Increasing 
Internal Locus of Control) ประกอบด�วยทักษะการสร�างความเชื่อม่ัน และความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ทักษะการตระหนักรู�ในตนเองรวมถึงตระหนักรู�ในสิทธิ อิทธิพล ค/านิยม เจตคติ จุดแข็งและ
จุดอ/อน ทักษะในการกําหนดเปtาหมาย ทักษะในการดูแลตนเอง และทักษะในการประเมินตนเอง 
   2.2) ทักษะการจัดการกับความรู�สึก (Skills for Managing Feeling) 
ประกอบด�วยการจัดการความโกรธ การจัดการกับความวิตกกังวลและความเศร�า/ผิดหวัง ทักษะการ
เผชิญสําหรับการจัดการกับความสูญเสีย ความทุกข8 
   2.3) ทักษะการจัดการกับความเครียด (Skills for Managing Stress) 
ประกอบด�วยการบริหารเวลา การเพ่ิมความคิดทางบวกการ รู�จักเทคนิคการผ/อนคลาย 
  3) ด�านความสามารถระหว/างบุคคล (Interpersonal Abilities) เป!นความ
สามารถในการเรียนรู�ท่ีจะอยู/ร/วมกับผู�อ่ืน (Learning to be) โดยแบ/งออกเป!น 5 ทักษะ คือ 
   3.1) ทักษะการสื่อสารระหว/างบุคคล (Interpersonal Communication 
Skills) ประกอบด�วย การสื่อสารท้ังภาษาท/าทางและภาษากาย การฟ;งอย/างมีประสิทธิภาพ การแสดง    
ความรู�สึก การให�ข�อมูลย�อนกลับ (ไม/ใช/ทางลบ) และการรับข�อมูลย�อนกลับ 
   3.2) ทักษะการปฏิเสธและการเจรจาต/อรอง  (Negotiation and 
Refusal Skills) ประกอบด�วย การบริหารความขัดแย�งและการเจรจาต/อรอง ทักษะการแสดงออก
อย/างเหมาะสม ทักษะการปฏิเสธ 
   3.3) ทักษะการเห็นอกเห็นใจ (Empathyskills) ประกอบด�วยความสามารถ
ท่ีจะฟ;งและเข�าใจความต�องการของบุคคลอ่ืนในสถานการณ8ต/าง ๆ ตลอดจนแสดงถึงความเข�าใจในสิ่งนั้น  
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   3.4) ทักษะการทํางานเป!นทีมและการให�ความร/วมมือ (Cooperation 
and Teamwork skills) ประกอบด�วย การแสดงความเคารพในความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน การ
ประเมินความสามารถของบุคคลและการสนับสนุนกลุ/ม  
  ทักษะชีวิตเป!นเรื่องท่ีเก่ียวข�องท้ังความรู�และทักษะของแต/ละบุคคลและเป!น
สิ่งท่ีจําเป!นอย/างยิ่งต/อการดําเนินชีวิตอย/างอิสระในวัยผู�ใหญ/ (Brolin, 1989) ได�แบ/งองค8ประกอบของ
ทักษะชีวิตออกเป!น 3 กลุ/มใหญ/ ๆ คือ  
  1) ทักษะการดํารงชีวิตประจําวัน (Daily life skills) เป!นทักษะท่ีจําเป!นต�องใช�
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ผู�ท่ีมีทักษะด�านนี้จะแสดงความสามารถออกมาให�ปรากฏจนเป!นนิสัยท่ี
เห็นได�อย/าง ชัดเจน ได�แก/   
   1.1) ความสามารถในการบริหารจัดการระบบการเงิน (Managing 
Personal Finances) เช/น นับ และทอนเงินได�ถูกต�อง รู�จักออมทรัพย8และตรวจสอบบัญชีเงินฝาก 
ของตน รู�จักควบคุมงบประมาณ การใช�จ/ายให�คงท่ี รู�วิธีบันทึกค/าใช�จ/าย ใช�จ/ายโดยใช�เงินสด และบัตร
เครดิตด�วยความรับผิดชอบ สามารถคํานวณภาษีเงินได� ไม/หลีกเลี่ยงการเสียภาษี ชําระเงินตามใบ
เรียกเก็บเงินตรงตามกําหนดเวลา   
   1.2) ความสามารถในการเลือกและจัดการงานบ�าน (Selecting and 
Managing a Household) เช/น รู�จักดูแลรักษาบ�านให�สะอาดน/าอยู/ ทํางานบ�านได� รู�จักวางแผนและ 
เตรียมอาหารการกินของ ตนเอง   
   1.3) ความสามารถในการดูแลตนเอง (Caring for Personal Needs) 
เช/น รู�จัก เอาใจใส/สุขภาพ ของตนเอง มีจิตใจเบิกบาน แต/งกายได�เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช�สารเสพติด 
มีความรู�เก่ียวกับโรคภัย ไข�เจ็บและสามารถดูแลปtองกันตนเอง รู�จักออกกําลังกาย รู�หลักโภชนาการ
และการควบคุมน้ําหนัก 
   1.4) การตระหนักถึงความปลอดภัย (Safety Awareness) เช/น มี
ความรู�เก่ียวกับ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ8ท่ีแสดงถึงความปลอดภัย มีความไวต/อการรับรู�เสียงหรือ
กลิ่นท่ี ผิดแผกไปจากเดิม สามารถถอนตัวออกจากเหตุการณ8ท่ีคับขัน   
   1.5) ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม และการบริโภคอาหาร 
(Raising, Preparing and Consuming Food) เช/น รู�จักเลือกซ้ือและวางแผนรายการอาหาร รู�จักทําความ 
สะอาดบริเวณประกอบ อาหาร รู�วิธีเก็บถนอมอาหารและวิธีเตรียมอาหาร อ/านปtายฉลาก และปฏิบัติตาม
คําแนะนําบนฉลากได� แสดงนิสัยการกินท่ีดี วางแผนรับประทานอาหารแต/ละม้ือในสัดส/วนท่ีสมดุล  
   1.6) ความสามารถในการซ้ือและถนอมเครื่องแต/งกาย (Buying and 
Caring for Clothing) เช/น รู�วิธีซักรีดเสื้อผ�าชนิดต/าง ๆ สามารถซ/อมแซมเสื้อผ�าและเก็บรักษาเสื้อผ�า 
ตลอดจนต/อรองราคาเสื้อผ�าได�   
   1.7) การแสดงออกถึงการเป!นพลเมืองดี (Exhibiting Responsible 
Citizenship) เช/น แสดงความรับผิดชอบและมีความรู�เรื่องสิทธิมนุษยชน รายงานเรื่องอาชญากรรม
ได� มีความรู�เก่ียวกับกฎหมาย และการปกครองระดับท�องถ่ินหรือระดับประเทศ และปฏิบัติตาม 
กฎหมายได�อย/างถูกต�อง   
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   1.8) ความสามารถในการใช�เครื่องนันทนาการและการใช�เวลาว/าง 
(Using Recreational Facilities and Engaging in Leisure Activities) เช/น รู�จักหาแหล/งพักผ/อน
หย/อนใจเท/าท่ีมีอยู/ในชุมชน รู�จักเลือกและวางแผนทํากิจกรรมกับบุคคลและกลุ/ม ฯลฯ   
    1.9) ความสามารถในการอยู/ร/วมกับชุมชน (Getting around the 
Community) เช/น สามารถแยกแยะบริเวณต/าง ๆ ในชุมชนและระบุสถานท่ีต้ังของชุมชนได� รู�กฎจราจร 
และวิธีรักษาความปลอดภัยในชุมชน เข�าใจและรู�จักใช�แผนท่ีของชุมชน ฯลฯ 
  2) ทักษะเฉพาะบุคคลและทักษะทางสังคม (Personal and Social 
Skills) เป!นทักษะท่ีจําเป!นต/อการทํางานและการสร�างมิตรภาพ ได�แก/   
   2.1) ความสามารถในการรู�จักตนเอง (Self-awareness) เช/น สามารถ
บอกความต�องการด�าน ร/างกายและจิตใจของตนเอง ระบุความสนใจ ความสามารถ และลักษณะ
อารมณ8ของตนได� รู�วิธีดูแลบํารุงรักษาสุขภาพ ฯลฯ  
   2.2) การสร�างความม่ันใจในตนเอง (Self-confidence) เช/น สามารถ
ทําให�ผู�อ่ืนเห็นถึงคุณค/าของตน บอกได�ว/าผู�อ่ืนมีการรับรู�ในตนเองอย/างไร ยอมรับผู�อ่ืน กล/าวคําชม
และวิจารณ8ผู�อ่ืนได� ฯลฯ   
   2.3) การแสดงพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบต/อสังคม (Socially Responsible 
Behavior) เช/น ยอมรับในสิทธิและทรัพย8สินของผู�อ่ืนตระหนักในอํานาจหน�าท่ีและรู�จักปฏิบัติตาม 
คําแนะนําต/าง ๆ แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในท่ีสาธารณะมีมารยาททางสังคมและมารยาทในการ
รับประทานอาหาร ฯลฯ 
   2.4) ความสามารถด�านมนุษยสัมพันธ8 (Good Interpersonal) เช/น 
รู�จักฟ;งและ โต�ตอบผู�อ่ืนมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู�อ่ืนและสามารถดํารงความสัมพันธ8นั้นให�ยืนยาว เป!นต�น   
   2.5) ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง (Independence) เช/น สามารถ
ทําสิ่งต/าง ๆ ได�โดยไม/ร�องขอความช/วยเหลือจากผู�อ่ืน สามารถท/องเท่ียวไปในสถานท่ีต/าง ๆ ในชุมชน
ได�ตามลําพัง รู�จักเปลี่ยนแปลงตารางการเดินทางเม่ือเผชิญกับป;ญหา รู�วิธีเลือกคบหาเพ่ือน ฯลฯ   
    2.6) ความสามารถในการแก�ไขป;ญหา (Problem-solving) เช/น รู�จัก
ขอความช/วยเหลือจาก ผู�อ่ืนในยามจําเป!นรู�จักพัฒนาและประเมินทางเลือกในการแก�ป;ญหา สามารถ
หาทางแก�ป;ญหาและวางแผนแก�ป;ญหาได�อย/างถูกต�อง   
   2.7) ความสามารถในการติดต/อสื่อสารกับผู� อ่ืน (Communicating 
with others) เช/น สามารถรับรู�และโต�ตอบกับผู�อ่ืนได�ทุกสถานการณ8 ติดต/อสื่อสารกับผู�อ่ืนด�วยความ
ในยามจําเป!น รู�จักพัฒนาและประเมินทางเลือกในการแก�ป;ญหาสามารถหาทางแก�ป;ญหาและวางแผน
แก�ป;ญหาได�อย/างถูกต�อง   
  3) ทักษะการประกอบอาชีพ (Occupational Skills) เป!นทักษะท่ีจําเป!น
ต/อความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ได�แก/   
   3.1) ความรอบรู�และความสามารถในการสํารวจทางเลือกอาชีพ 
(Knowing and Exploring Occupational Choices) เช/น รู�วิธีสํารวจความเป!นไปได�ของอาชีพบอก
ผลตอบแทนท่ีเกิดจากการทํางานแต/ละอาชีพได� สามารถจัดกลุ/มงานออกเป!นประเภทต/าง ๆ ได�   
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   3.2) ความสามารถในการคัดเลือกและวางแผนทางเลือกอาชีพ 
(Selecting and Planning Occupational Choices) เช/น บอกความถนัดในงานแต/ละประเภทได�
ระบุความต�องการท่ีจําเป!นของงานแต/ละชนิดได�   
   3.3) การแสดงนิสั ยและพฤ ติกรรม ท่ี เหมาะสมในการ ทํ างาน 
(Exhibiting Appropriate work habits and Behavior) เช/น รู�จักปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบของ
สํานักงานได�เห็นความสําคัญของการไปทํางานและการตรงต/อเวลา ทํางานร/วมกับผู�อ่ืนได� ต้ังใจทํางาน 
และทํางานได�อย/างมีประสิทธิภาพ   
   3.4) ความสามารถในการแสวงหางาน/การรักษาความปลอดภัยและ
การรักษางาน (Seeking Securing and Maintaining Employment) เช/น รู�วิธีหางาน วิธีสมัครงาน 
วิธีการตอบสัมภาษณ8 และ รู�จักปรับตัวหลังจากเข�าไปทํางานแล�ว 
   3.5) ความสามารถในการดูแลสุขภาพ (Exhibiting Sufficient Physical 
and Manual Skill) เช/น มี ความแข็งแรง อดทน ทนทาน ร/างกายมีการทํางานประสานกันเป!นอย/างดี  
   3.6) ความสามารถในการประกอบอาชีพ (Obtaining Specific 
Occupational Skills) เช/น รู�จักนําประสบการณ8ท่ีได� จากการฝnกงานในโรงเรียนหรือจากการทดลอง
ปฏิบัติงานไปใช�ให�เกิดประโยชน8ในการทํางาน  
  สรุปได�ว/า องค8ประกอบทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิตบางประการ 

ประกอบด�วย 3 องค8ประกอบ 11 ตัวชี้วัด ดังนี้ องค8ประกอบท่ี 1 ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม มี           
4 ตัวชี้วัด ได�แก/ 1) ทักษะการแก�ป;ญหา 2) ทักษะความคิดสร�างสรรค8 3) ทักษะในการสื่อสาร และ              
4) ทักษะการทํางานร/วมกับผู�อ่ืน องค8ประกอบท่ี 2 ทักษะการใช�เทคโนโลยี มี 3 ตัวชี้วัด ได�แก/ 1) การ
รู�เท/าทันสื่อ 2) การรู�เทคโนโลยี และ 3) การรู�สารสนเทศ องค8ประกอบท่ี 3 ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ มี 
4 ตัวชี้วัด ได�แก/ 1) ความสามารถในการปรับตัว 2) ความคิดริเริ่มในการทํางาน 3) ความรับผิดชอบ 
และ 4) ภาวะความเป!นผู�นํา 
  1) ทักษะการเรียนรู�นวัตกรรม (Learning and Innovation) ได�แก/ ทักษะ
การแก�ป;ญหา (Problem solving) ทักษะความคิดสร�างสรรค8 (Creativity) ทักษะในการสื่อสาร 
(Communication) ทักษะการทํางานร/วมกับผู�อ่ืน (Collaborate with Others) 
   1.1) ทักษะการแก�ป;ญหา (Problem Solving) ได�แก/ 1) การใช�เหตุผล
อย/างมีประสิทธิภาพ เป!นการให�เหตุผล ท่ีชัดเจนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท้ังเหตุผลในเชิงนิรนัย (เป!นการ
นําความรู�พ้ืนฐานซ่ึงเป!นกฎ ข�อตกลง ความเชื่อ หรือบทนิยาม ซ่ึงเป!นสิ่งท่ีรู�มาก/อน และยอมรับว/า
เป!นความจริงเพ่ือหาเหตุผลนําไปสู/ข�อสรุป เป!นการอ�างเหตุผลท่ีมีข�อสรุป ตามเนื้อหาสาระท่ีอยู/ภายใน
ขอบเขตของข�ออ�างท่ีกําหนด) และเหตุผลเชิงอุปนัย (เป!นการสรุปผลเกิดจากหลักฐานข�อเท็จจริงท่ีมี
อยู/มาจากการค�นหาความจริงจากการสังเกตหรือการทดลองหลายครั้ง แล�วนํามาสรุปเป!นความรู�แบบ
ท่ัวไป การหาข�อสรุป หรือความจริงโดยใช�วิธีการให�เหตุผลแบบอุปนัยนั้นจึงไม/จําเป!นต�องถูกต�อง          
ทุกครั้ง ข�อสรุปจะเชื่อถือได�มากน�อยเพียงใดนั้นข้ึนอยู/กับลักษณะของข�อมูล หลักฐาน และข�อเท็จจริง
ท่ีนํามาอ�างซ่ึงได�แก/จํานวนข�อมูลและข�อมูล) ได�เหมาะสมตามสถานการณ8ต/าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 2) การใช�
วิธีคิดเชิงระบบ สามารถคิดวิเคราะห8 จากส/วนย/อยไปหาส/วนใหญ/ได�อย/างเป!นองค8รวมท้ังหมดและเป!น
ระบบครบวงจรในวิธีคิดหรือกระบวนการคิดนั้น 3) ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ (1) สร�างประสิทธิภาพใน
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การวิเคราะห8และประเมินสถานการณ8 เพ่ือสร�างการยอมรับและความน/าเชื่อถือ (2) สามารถวิเคราะห8
และประเมินสถานการณ8ได�อย/างต/อเนื่อง (3) สังเคราะห8และเชื่อมโยงระหว/างข�อมูลรวมท้ังบทสรุปท่ี
เกิดข้ึน (4) ตีความหมายและให�ข�อสรุปท่ีต้ังบนฐานแห/งการวิเคราะห8ท่ีมีความน/าเชื่อถือมากท่ีสุด            
(5) สะท�อนผลได�อย/างมีวิจารญาณ บนพ้ืนฐานแห/งประสบการและกระบวนการเรียนรู� และ 4) การ
แก�ไขป;ญหา โดย (1) แก�ไขป;ญหาท่ีมีความแตกต/างได�ท้ังป;ญหาซํ้าซากและป;ญหาท่ีอุบัติข้ึนใหม/ใน
หลากหลายเทคนิควิธีการ (2) สามารถกําหนดเป!นประเด็นคําถามสําคัญท่ีจะนําไปสร�างเป!นจุดเน�นใน
การแก�ไขป;ญหาตามสถานการณ8ท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด 
   1.2) ทักษะความคิดสร�างสรรค8 (Creatively) ได�แก/ 1) การคิดสร�างสรรค8 
(Think Creativity) โดย (1) ใช�เทคนิคของการสร�างสรรค8ทางความคิดท่ีเปsดกว�าง เช/น การระดม
สมอง (2) สร�างสรรค8สิ่งแปลกใหม/และเสริมสร�างคุณค/าทางความคิดและสติป;ญญา และ (3) มีความ
ละเอียดรอบคอบต/อการคิดวิเคราะห8และประเมินแนวความคิด เพ่ือนําไปสู/การปรับปรุงและพัฒนา
งานในเชิงสร�างสรรค8 2) การทํางานร/วมกับผู�อ่ืนได�อย/างสร�างสรรค8 โดย (1) มุ/งพัฒนา เน�นปฏิบัติและ
สื่อสารแนวคิดใหม/ ๆ ไปสู/ผู�อ่ืนได�อย/างมีประสิทธิภาพ (2) เปsดใจกว�างและยอมรับในมุมมองหรือโลก
ทัศน8ใหม/ ๆ ท่ีส/งผลต/อระบบการทํางาน (3) เป!นผู�นําในการสร�างสรรค8งาน รวมท้ังมีความรู�และเข�าใจ
ในสภาพการณ8 ซ่ึงอาจเป!นข�อเท็จจริงหรือเป!นข�อจํากัด โดยพร�อมท่ีจะยอมรับความคิดหรือ
สภาพการณ8ใหม/ ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้นได� (4) สามารถสร�างวิกฤติให�เป!นโอกาสส/งผลต/อการเรียนรู� และเข�าใจ
ถึงวิธีการสร�างสรรค8นวัตกรรมท่ีต�องใช�เวลาและสามารถนําเอาข�อผิดพลาดมาปรับปรุงแก�ไขและ
พัฒนางานได�อย/างต/อเนื่อง และ 3) การนําเอานวัตกรรมมาสู/การปฏิบัติ โดยปฏิบัติเชิงสร�างสรรค8ให�
เกิดคุณประโยชน8ต/อการปรับใช�และพัฒนาจากผลแห/งนวัตกรรมท่ีนํามาใช� 
   1.3) ทักษะการสื่อสาร (Communication) หมายถึง การสื่อสารได�
ชัดเจนมีประสิทธิภาพ โดย (1) สร�างความถูกต�องชัดเจนในการสื่อความหมายท้ังการพูด การเขียน 
หรือการใช�ทักษะอ่ืน ๆ ในทางอวัจนภาษา ในรูปแบบต/าง ๆ (2) มีประสิทธิภาพทางการรับฟ;งท่ี
สามารถสร�างทักษะสําหรับการถอดรหัสความหมาย การสรุปเป!นความรู� สร�างคุณค/า ทัศนคติ และ
เกิดความสนใจใฝ�รู� (3) ใช�การสื่อสารในการกําหนดจุดมุ/งหมายเฉพาะท้ังการรายงาน การสอน การ
สร�างแรงจูงใจ (4) ใช�สื่อเทคโนโลยีหลากหลายและรู�วิธีการใช�สื่อได�อย/างมีประสิทธิภาพ และ                      
(5) สื่อสารได�อย/างมีประสิทธิภาพท/ามกลางสภาพแวดล�อมหรือบริบทท่ีต/างกัน 
   1.4) ทักษะการทํางานร/วมกับผู�อ่ืน (Collaborate with Others) หมายถึง 
(1) มีความสามารถในการเป!นผู�นําในการทํางานและเกิดการยอมรับในทีมงาน (2) มีกิจกรรมการ
ทํางานท่ีสร�างความรับผิดชอบและก/อให�เกิดความสุขในการทํางานเพ่ือให�บรรลุผลตามท่ีมุ/งหวัง               
(3) สร�างการมีส/วนร/วมในความรับผิดชอบในภารกิจงาน และแต/ละคนมองเห็นคุณค/าของการทํางาน
เป!นหมู/คณะ 
  2) ทักษะในการใช�เทคโนโลยี (Digital Literacy) ได�แก/ ทักษะในการนํา
เครื่องมือมาใช�ให�เกิดประโยชน8สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทํางานร/วมกัน โดยอาศัย
ความรู�ในหลายด�าน ได�แก/ การรู�เท/าทันสื่อ ความรู�ด�านเทคโนโลยี การรู�สารสนเทศ  
   2.1) การรู� เท/าทันสื่อ หมายถึง สื่อมัลติมีเดีย ได�แก/ ภาพนิ่ง (Still 
Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) ภาพวิดีโอ (Video) 
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   2.2) ความรู�ด�านเทคโนโลยี หมายถึง การนําความรู�ทางธรรมชาติวิทยา
และต/อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร8 มาเป!นวิธีการปฏิบัติและประยุกต8ใช�เพ่ือช/วยในการทํางานหรือ
แก�ป;ญหาต/าง ๆ อันก/อให�เกิดวัสดุ อุปกรณ8 เครื่องมือ แม�กระท่ังองค8ความรู�นามธรรม เช/น ระบบหรือ
กระบวนการต/าง ๆ เพ่ือให�การดํารงชีวิตของมนุษย8ง/ายและสะดวกยิ่งข้ึน  
   2.3) การรู�สารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องกับการจัดเก็บ
ประมวลผล และเผยแพร/สารสนเทศ 
  3) ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ (Career and Life) หมายถึง การดํารงชีวิต
และทํางานในยุคป;จจุบันให�ประสบความสําเร็จ นักเรียนจะต�องพัฒนาทักษะชีวิตท่ีสําคัญ ได�แก/ 
ความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่มในการทํางาน ความรับผิดชอบ และภาวะความเป!นผู�นํา 
   3.1) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ได�แก/ 1) การปรับตัว
เพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง โดย (1) ปรับตัวตามบทบาทหน�าท่ี ความรับผิดชอบและบริบทตามช/วงเวลา
ท่ีกําหนด และ (2) ปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางานในองค8กรท่ีดีข้ึน 2) เกิด
ความยืดหยุ/นในการทํางาน โดย (1) สามารถหลอมรวมผลสะท�อนของงานได�อย/างมีประสิทธิภาพ              
(2) เป!นผู�นําท่ีสร�างสรรค8ให�เกิดผลเชิงบวกกับการทํางาน และ (3) มีความรู�ความเข�าใจในการสร�าง
ความสมดุลและความเสมอภาคอย/างรอบด�าน เพ่ือก/อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร�างสรรค8ของ
การทํางาน 
   3.2) ความคิดริเริ่มในการทํางาน (Initiative and Self-Direction) 
ได�แก/ 1) การจัดการด�านเปtาหมายและเวลา โดย (1) กําหนดเปtาหมายได�ชัดเจนบนฐานความสําเร็จ
ตามเกณฑ8ท่ีกําหนด (2) สร�างความสมดุลในเปtาหมายท่ีกําหนด (ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว) และ 
(3) ใช�เวลาและการจัดการให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 2) การสร�างงานอิสระ โดยกํากับ
ติดตาม จําแนกวิเคราะห8 จัดเรียงลําดับความสําคัญ และกําหนดภารกิจงานอย/างมีอิสระปราศจากการ
ควบคุมจากภายนอก และ 3) เป!นผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพในตนเอง โดย (1) มุ/งม่ันสู/ความเชี่ยวชาญท้ัง
ทางด�านทักษะ ความรู�และขยายผลสู/ความเป!นเลิศ (2) เป!นผู�นําเชิงทักษะข้ันสูง มุ/งสู/ความเป!นมือ
อาชีพ (3) เป!นผู�นําในการเรียนรู�ตลอดชีวิต และ (4) สามารถสะท�อนผลและเก็บเก่ียวประสบการณ8
จากอดีตมุ/งสู/เส�นทางแห/งความก�าวหน�าในอนาคต 
   3.3) ความรับผิดชอบ (Accountability) ประกอบด�วย 1) การจัดการ
โครงการ (Manage Projects) โดย (1) กําหนดเปtาหมายให�ชัดเจนเพ่ือมุ/งสู/ความสําเร็จของงาน และ 
(2) วางแผน จัดเรียงลําดับความสําคัญของงานและบริหารจัดการให�เกิดผลลัพธ8ท่ีมุ/งหวัง 2) ผลผลิตท่ี
เกิดข้ึนโดยสร�างผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูง โดยมีจุดเน�นในด�านต/าง ๆ ได�แก/ (1) การทํางานทางวิชาชีพท่ี
สุจริต (2) สามารถบริหารเวลาและบริหารโครงการได�อย/างมีประสิทธิภาพ (3) การมีส/วนร/วมอย/าง
แข็งขัน (4) นําเสนอผลงานได�อย/างมืออาชีพ และ (5) ยอมรับผลผลิตท่ีเกิดข้ึนด�วยความชื่นชม 
   3.4) ภาวะความเป!นผู�นํา (Leadership) หมายถึง ความเป!นตัวแบบ
และเป!นผู�นําคนอ่ืน โดย (1) ใช�ทักษะการแก�ไขป;ญหาระหว/างบุคคลได� เพ่ือนําพาองค8การก�าวบรรลุ
จุดมุ/งหมาย (2) เป!นตัวกลางหรือผู�ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถชี้นําและนําพาองค8การก�าวสู/
ผลลัพธ8ท่ีพึงประสงค8 (3) ยอมรับความสามารถของคณะทํางานหรือผู�ร/วมงานท่ีมีความแตกต/างกัน 
และ (4) เป!นแบบอย/างในพฤติกรรมท่ีพึงประสงค8 ผู�อ่ืนยอมรับ 
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 2.1.2.6 ป;จจัยท่ีช/วยสนับสนุนการเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
  เนลสัน โจนส8 (Nelson-Jones, 1997, pp. 14-18) ได�กล/าวถึงป;จจัยท่ีช/วย
ส/งเสริมและสนับสนุนทักษะชีวิตของบุคคลว/ามีป;จจัยท่ีมีอิทธิผลต/อการมีทักษะชีวิตท่ีเข�มแข็งและ
อ/อนแอหลายป;จจัย ดังนี้ 
  1) สัมพันธภาพท่ีให�การสนับสนุน (Supportive Relationships) ไม/ว/า
บุคคลจะอยู/ในช/วงอายุใดก็ตามจะเกิดความสุขและสามารถดําเนินชีวิตได�อย/างมีประสิทธิภาพ หาก
บุคคลนั้นรู�สึกว/ามีคนไว�วางใจ โรเจอร8 (Nelson-Jones, 1997, p. 14) ได�ให�ความสําคัญและเน�นเป!น
อย/างยิ่งกับสัมพันธภาพท่ีให�การสนับสนุนไม/ว/าจะเป!นการให�ความเคารพ ความจริงใจ ความเข�าใจ
และเห็นอกเห็นใจต/าง ๆ ดังนั้น ป;จจัยด�านสัมพันธภาพท่ีให�การสนับสนุนจะช/วยพัฒนาทักษะชีวิตกับ
บุคคลได�ท้ังนี้สัมพันธภาพท่ีสนับสนุนจะก/อให�บุคคลจะเกิดความรู�สึกปลอดภัยในการสํารวจพฤติกรรม
และการเรียนรู�ท่ีผิดพลาดต/าง ๆ ของตนอีกท้ังยังช/วยให�บุคคลรับฟ;งตัวเองมากข้ึนมีความรู�สึกภูมิใจ
และมีความเข�าใจในตนเองท่ีลึกซ้ึงสามารถเกิดการสัมผัสกับความต�องการท่ีแท�จริงของตนเอง
ตลอดจนความต�องการของชีวิตตนเองได� 
  2) การเรียนรู�จากตัวอย/าง (Learning from Example) การเรียนรู�จาก
ตัวอย/างเป!นวิธีท่ีสําคัญวิธีหนึ่งในการช/วยให�บุคคลได�มาซ่ึงทักษะชีวิต การเรียนรู�จากตัวอย/างอาจ
ส/งผลกระทบต/อทักษะชีวิตท่ีดีและไม/ดีได� เด็กและวัยรุ/นจะเรียนรู�ท่ีจะแสดงความคิด ความรู�สึกและ
พฤติกรรมจากตัวอย/างรอบ ๆ ตัว เช/น เด็กท่ีมีพ/อแม/ท่ีขาดการแสดงออกทางอารมณ8 จะทําให�เด็กขาด
โอกาสสําหรับการสังเกตวิธีการของการแสดงออกทางอารมณ8ได� หรือถ�าพ/อแม//บุคคลอ่ืน ๆ รอบ ๆ 
ตัวเด็กมีการคิด รู�สึก และพฤติกรรมท่ีขาดประสิทธิภาพ เช/น การตําหนิ ดุ ด/า หรือมีการแสดงออกท่ี
เกินจริง จะทําให�เด็กมีพฤติกรรมเช/นนั้นตามไปด�วย ในทางตรงกันข�ามถ�าเด็กได�เรียนรู�จากตัวแบบท่ีดี
ของพ/อแม/หรือบุคคลท่ีมีความสําคัญสําหรับเด็ก (กลุ/มเพ่ือน ครู พ่ีน�อง ญาติ และสื่อ) ก็จะทําให�เด็กมี
ทักษะชีวิตท่ีเข�มแข็งในด�านความคิด ความรู�สึก และพฤติกรรม 
  3) การเรียนรู�จากผลท่ีตามมา (Learning from Consequences) การเรียนรู�
ทักษะชีวิตจากการสังเกตตัวแบบเป!นการผสมผสานของการเรียนรู�ผลท่ีตามมาท้ังดีและไม/ดี บุคคลจะ
รับรู�ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาด�วยวิธี 2 วิธี คือ การเรียนรู�แบบวางเง่ือนไข (Classical Conditioning) และการ
เรียนรู�จากการปฏิบัติ (Operant Conditioning) ผลท่ีเกิดข้ึนท่ีดีจะช/วยให�บุคคลได�มาซ่ึงทักษะชีวิต 
  4) การสั่งสอน และการสอนตนเอง (Instruction and Self-Instruction) 
การสั่งสอนเป!น ป;จจัยหนึ่งท่ีช/วยให�บุคคลเกิดทักษะชีวิต การสอนทักษะชีวิตเกิดข้ึนอย/างไม/เป!น
ทางการในครอบครัว เช/น คําสั่งของทักษะชีวิตพ้ืนฐานท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวได�แก/ การขอร�องให�ลูก
หรือเด็กทําบางสิ่งบางอย/าง โดยมีการสื่อสารว/า “ได�โปรด” หรือ “ขอบคุณ” สิ่งเหล/านี้เป!นทักษะชีวิต
พ้ืนฐานในด�านการสั่งสอนท่ีเริ่มต�นจากครอบครัว ทําให�เด็กเรียนรู�ท่ีจะสร�างสัมพันธ8กับบุคคลอ่ืน ๆ 
ภายนอกครอบครัวได�การสั่งสอนสามารถเป!นสิ่งท่ีดีและเป!นสิ่งท่ีไม/มีคุณค/าได� เช/น เม่ือบุคคลเกิดการ
ต/อต�านผู�สั่งสอน หรือผู�สั่งสอนบางคนเน�นด�านการพูดคุยมากกว/าการท่ีจะบอกบุคคลว/าจะต�องทํา
อะไร เป!นต�น 
  5) ข�อมูลข/าวสารและโอกาส (Information and Opportunity) บุคคล
ต�องการข�อมูลข/าวสารท่ีพอเพียงต/อการท่ีจะพัฒนาทักษะชีวิต เช/น การให�ข�อมูลเก่ียวกับการปtองกัน
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โรคติดต/อทางเพศสัมพันธ8 นอกจากนี้เด็ก วัยรุ/น และผู�ใหญ/มีความต�องการเช/นเดียวกันในเรื่องของ
โอกาสท่ีจะทดสอบและพัฒนาทักษะชีวิต 
  6) ความวิตกกังวลและความเชื่อม่ัน (Anxiety and Confidence) เด็ก ๆ 
จะเจริญเติบโตภายใต�ประสบการณ8ท่ีดีและไม/ดีสําหรับการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองระดับความ
วิตกกังวลจะมีความสัมพันธ8กับการปtองกันการต/อต�านจากอันตรายและแรงจูงใจของตนเองเก่ียวกับ
ความสําเร็จท่ีเป!นจริง ผลของพฤติกรรมท่ีไม/เหมาะสมมีความสัมพันธ8กับความวิตกกังวล ซ่ึงความวิตก
กังวลในท่ีนี้รวมถึงความไม/เต็มใจ ความตรึงเครียด ความต่ืนเต�นการเรียนรู�โดยไม/ผ/อนคลายความตรึงเครียด 
หรือแม�กระท่ังการขาดความมุ/งม่ันพยายามอย/างไรก็ตามบุคคลท่ีจะเรียนรู�ทักษะชีวิตหรือทักษะใน
การช/วยตนเองได�ดีจะต�องมีทักษะของการจัดการความวิตกกังวล 
  กล/าวโดยสรุป จากการทบทวบเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับทักษะท่ีจําเป!นในการ
ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ผู�วิจัยได�ใช�แนวคิดขององค8กรท่ีสําคัญและ
นักวิชาการท่ีหลากหลาย  (Partnership for 21st Century Skills, 2009; World Health Organization, 
1997; Maxwell, 1981; วิจารณ8 พานิช, 2556) สามารถสังเคราะห8เป!นองค8ประกอบหลักของทักษะท่ี
จําเป!นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�นได� 3 ด�าน ได�แก/ ด�านการเรียนรู�และ
นวัตกรรม ด�านการใช�เทคโนโลยี และด�านการทํามาหาเลี้ยงชีพ ซ่ึงทักษะดังกล/าวท่ีได�จากการทบทวน
เอกสาร รวมท้ังตัวชี้วัดของทักษะในแต/ละด�าน ผู�วิจัยจะใช�เป!นข�อมูลเบื้องต�นในการศึกษาความ
ต�องการจําเป!นในการส/งเสริมทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 
 
2.2 เอกสารท่ีเก่ียวข�องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 2.2.1 ลักษณะของคนไทยยุคใหม/ในศตวรรษท่ี 21 
  การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู�อย/างเป!นระบบ มุ/งเน�นการพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู�ส/งเสริมการมีส/วนร/วมของทุกภาคส/วน 
เพ่ือให�คนไทยทุกคนได�เรียนรู�ตลอดชีวิต ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอย/างมีคุณภาพใน
ทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
  การปฏิรูปการศึกษาส/งผลให�คนไทยได�มีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค8 เป!นคนไทยใน
ยุคศตวรรษท่ี 21 คือ การเป!นนักสืบสอบ แสวงหาความรู�ด�วยความสนใจใฝ�รู� รวมท้ังลักษณะสําคัญ 
หลักสูตรและการสร�างหน/วยการเรียนรู�บูรณาการ (พิมพันธ8 เตชะคุปต8, 2555, น. 11-15) ดังนี้ 
  1) มีความรู�ความเข�าใจ ประกอบด�วย  
   1.1) ความรู� พ้ืนฐาน  ในกลุ/มสาระการเรียนรู� พ้ืนฐาน เช/น วิทยาศาสตร8 
คณิตศาสตร8 ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
   1.2) ความรู�ในอาชีพ เป!นทักษะเพ่ือใช�ทํามาหาเลี้ยงชีพ เพ่ือความเป!นอยู/อย/างม่ี
ความสุข 
   1.3) ความรู�โลกศึกษา นอกจากรู�จักตนเอง ต�องเข�าใจโลกท้ังประเทศเอเชีย 
ประเทศในยุโรป รวมท้ังมีความเข�าใจประเทศในประชาคมอาเซียน 
  2) มีทักษะ 5C ประกอบด�วย 
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   2.1) Creative problem-solving skills (ทักษะการแก�ป;ญหาอย/างสร�างสรรค8) 
คือ มีความสามารถและชํานาญในการสร�างความรู� วิธีการใหม/ สิ่งประดิษฐใหม/ เพ่ือได�เป!นแนวทาง
และเครื่องมือแก�ป;ญหาในชีวิต หรือกล/าวได�ว/าคนไทยต�องสามารถสร�างนวัตกรรมหรือเป!นนักวัตกรรม 
(Innovator)  
   2.2) Critical thinking Skills (ทักษะการคิดอย/างมีวิจารณญาณ) คือ มีความสามารถ
ในการคิดไตร/ตรอง คิดเชิงวิพากษ8 เพ่ือจะทําหรือจะเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเม่ือมีประเด็นขอโต�แย�ง 
(Critical Thinker) 
   2.3) Collaborative Skills (ทักษะการร/วมมือร/วมพลัง) คือ มีความสามารถ
ทํางานกลุ/ม เป!นทีม หรือทํางานแบบร/วมมือร/วมใจ ร/วมพลังเพ่ือผลประโยชน8ร/วมกันและเกิดความสุข
ในการทํางานไม/ย/อท�อ 
   2.4) Communicative Skills (ทักษะการสื่อสาร) คือ มีความสามารถในการ
สื่อสาร ฟ;ง พูด อ/าน เขียนอย/างมีคุณภาพดังนี้ 1) ฟ;งอย/างเข�าใจ 2) พูดอย/างมีคุณภาพ 3) อ/านอย/าง
เข�าใจและมีนิสัยรักการอ/าน (Habit of Reading) และ 4) เขียนสื่อสารได�ท้ังย/อหน�าเขียนย/อ เขียน
เรียงความ เขียนบทความ เขียนรายงานเชิงวิการ เขียนรายงานงานโครงงานหรือเขียนรายงานวิจัยได� 
   2.5) Computing Skills (ทักษะการใช�คอมพิวเตอร8) คือ ความสามารถในการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการสืบค�นสารสนเทศอย/างมีคุณภาพ ท้ังการเข�าถึงการ
ประเมิน และการใช�ข�อมูลและสารสนเทศ 
  3) มีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค8 การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค8 คือ การเป!นผู�
คุณธรรม จริยธรรมด�านความรับผิดชอบ ความตรงต/อเวลา ความอดทน ความซ่ือสัตย8 ความประหยัด
มัธยัสถ8 หรือรวมเรียกว/า มีวินัยในตนเอง มีความเป!นนักอ/าน นักพูด นักเขียน นักคณิตศาสตร8 
นักวิทยาศาสตร8 ศิลปsน นักดนตรี นักประวัติศาสตร8 นักโภชนาการ นักเรียนรู�  นักนวัตกรรม          
นักบริการ นักจิตอาสา ซ่ึงเป!นนิสัย และค/านิยมภายในตนเอง 
 2.2.2 หลักสูตรและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราชราช 2551 
  หลักสูตร เป!นแผนและประสบการณ8ท่ีต�องจัดทําข้ึนหรือพัฒนาข้ึนเป!นแนวทาง
จัดการเรียนรู�ให�บรรลุวัตถุประสงค8 หรือผู�เรียนบรรลุผล มีผลการเรียนรู�ตามท่ีกําหนดซ่ึงหลักสูตรควร
ได�รับการวิเคราะห8 และพัฒนาให�ทันสมัยทันเหตุการณ8อยู/เสมอเป!นระยะ ออร8นสเตนและฮันกินส8 
(Ornstein and Hunkins, 2009, pp. 10-11) ได�สรุปความหมายไว� 5 ประการ ดังนี้ 
  1) หลักสูตร คือ แผน 
  2) หลักสูตร คือ ประสบการณ8เรียนรู�ของผู�เรียน 
  3) หลักสูตร คือ ระบบท่ีเก่ียวข�องกับบุคลากร กระบวนการจัดการบุคคลและ
กระบวนนําระบบไปใช� 
  4) หลักสูตร คือ สาขาวิชาหนึ่ง เช/น สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  5) หลักสูตร คือ เนื้อหาวิชา  
  กระทรวงศึกษาธิการได�ประกาศใช�หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
เป!นหลักสูตรแกนกลางของประเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู�เรียนให�เป!นคนดี มีป;ญญามีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
และมีขีดความสามารถในการแข/งขันในเวทีโลก นอกจากนั้นยังได�มีการปรับกระบวนการพัฒนา
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หลักสูตรให�สอดคล�องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีเน�นกระจายอํานาจทาง
การศึกษาให�ท�องถ่ิน และสถานศึกษาท่ีมีส/วนร/วม และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือ
สอดคล�องกับสภาพป;ญหาและความต�องการของตนเอง ผลการวิจัยและประเมินผลการใช�หลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ในช/วงระยะเวลาท่ีผ/านมา พบว/า มีจุดดีหลายประการ คือ 
ส/งเสริมการกระจายอํานาจทางการศึกษาให�ท�องถ่ินและสถานศึกษามีส/วนร/วมเพ่ือให�สอดคล�องกับ
ความต�องการของท�องถ่ิน และส/งเสริมการพัฒนาผู�เรียนแบบองค8รวม อย/างไรก็พบว/า หลักสูตร
บางส/วนยังมีป;ญหา และความไม/ชัดเจนบางประการท่ีทําให�การนําหลักสูตรไปสู/การปฏิบัติท่ีไม/
สะท�อนมาตรฐาน การเรียนรู� 
  ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงได�พัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให�การพัฒนาคุณภาพผู�เรียน และการนําหลักสูตรไปสู/
การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล�องกับ
มาตรฐานการเรียนรู� โดยมีองค8ประกอบท่ีสําคัญของหลักสูตร ดังนี้ 
  1) วิสัยทัศน8: มนุษย8ท่ีมีความสมดุล 
   มุ/งพัฒนาผู�เรียนทุกคนซ่ึงเป!นกําลังใจของชาติให�เป!นมนุษย8ท่ีมีความสมดุลท้ัง
ด�านร/างกาย ความรู� คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป!นพลเมืองไทยและเป!นพลโลก ยึดม่ันในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป!นประมุข มีความรู� และทักษะพ้ืนฐาน 
รวมท้ังเจตคติท่ีจําเป!นต/อการศึกษา ต/อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ/งเน�น
ผู�เรียนสําคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อว/าทุกคนสามารถเรียนรู� และพัฒนา ตนเองได�ตามศักยภาพ 
  2) จุดมุ/งหมาย: คนดี มีป;ญญา มีความสุข ซ่ึงประกอบด�วย 
   2.1) มีคุณธรรม จริยธรรม และค/านิยมท่ีพึงประสงค8 เห็นคุณค/าของตนเอง มี
วินัย และปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   2.2) มีความรู�อันเป!นสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แก�ป;ญหา การใช�เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
   2.3) มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
   2.4) มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป!นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถี
ชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป!นประมุข 
   2.5) มีจิตสํานึกในการอนุรักษ8วัฒนธรรมและภูมิป;ญญาไทย การอนุรักษ8และ
พัฒนาสิ่งแวดล�อม มีจิตสาธารณะท่ีมุ/งทําประโยชน8และสร�างสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยู/ร/วมกันใน
สังคมอย/างมีความสุข 
   หลักสูตรนี้มุ/งพัฒนาให�ผู�เรียนมีสมรรถนะและความสามารถ 5 ประการ และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค8อย/างน�อย 8 ประการ ดังต/อไปนี้ 
   ความสามารถ 5 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
   1) ความสามารถในการสื่อสาร ประกอบด�วย 
    1.1) อ/าน - อ/านในใจ อ/านจับใจความ อ/านแปลความหมาย อ/านขยายความ 
    1.2) ฟ;ง - ฟ;งจับใจความ ฟ;งด�วยความเข�าใจ 
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    1.3) เขียน - เขียนความเรียง เขียนเรียงความ เขียนย/อหน�า เขียนร�อยกรอง 
เขียนผังกราฟsก 
    1.4) พูด - นําเสนอหน�าห�อง / สาธารณะ อภิปราย อธิบาย บรรยาย 
   2) ความสามารถในการคิด ประกอบด�วย ความสามารถในการวิเคราะห8 
สังเคราะห8 คิดอย/างสร�างสรรค8 คิดอย/างมีวิจารณญาณ คิดเป!นระบบ คิดตัดสินใจ สังเกต สํารวจ 
สํารวจค�นหา ระบุ แยกแยะ จัดกลุ/ม จําแนกประเภท เปรียบเทียบ เรียงลําดับ สรุปอ�างอิง 
ตีความหมาย นิยาม การพยากรณ8 ต้ังสมมุติฐาน พิสูจน8 ต้ังเกณฑ8 ประเมิน  
   3) ความสามารถในการแก�ป;ญหา ประกอบด�วย การแก�ป;ญหา (ได�คําตอบเดียว) 
แก�ป;ญหาโจทย8 แก�ป;ญหาชีวิต (ได�หลายคําตอบ หลายแนว) แก�ป;ญหาเชิงวิทยาศาสตร8 แก�ป;ญหาเพ่ือ
ความสะดวกในชีวิตด�วยการสร�างอุปกรณ8 เครื่องมือ 
   4) ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิต ประกอบด�วย การเรียนรู�ด�วยตนเองอย/าง
ตอเนื่อง ทํางานร/วมกัน ความสัมพันธ8ระหว/างบุคคลในการทํางาน ลดความขัดแย�ง ปรับตัว หลีกเหลี่
ยงพฤติกรรมท่ีไม/พึงประสงค8 ตัดสินใจ ประมาณตน ควบคุมสถานการณ8 สื่อสาร ต/อรอง ปฏิเสธ และ
โน�มน�าวจิตใจ ความสามารถพ้ืนฐานท่ีบุคคลจําเป!นต�องใช�ในการเลือกทางดําเนินชีวิตในสังคมป;จจุบัน
ให�มีประสิทธิภาพ 
   5) ความสามารถในการใช�เทคโนโลยี ประกอบด�วย ความสามารถในการสืบค�น 
ประมวลผล ใช�ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีด�วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส8 (การใช� IC) เพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคม  
   ส/วนคุณลักษณะอันพึงประสงค8 8 ประการ ประกอบด�วย 
   1) รักชาติ ศาสน8กษัตริย8  
   2) ซ่ือสัตย8สุจริต 
   3) มีวินัย 
   4) ใฝ�เรียนรู� 
   5) อยู/อย/างพอเพียง 
   6) มุ/งม่ันในการทํางาน 
   7) รักความเป!นไทย 
   8) มีจิตสาธารณะ        
  3) มาตรฐานการเรียนรู� 
   มาตรฐานการเรียนรู�เป!นเปtาหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผู�โดยระบุสิ่งท่ี
ผู�เรียนพึงรู� ปฏิบัติได� มีคุณธรรม จริยธรรม และค/าท่ีนิยมท่ีพึงประสงค8เม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
นอกจากนั้นยังเป!นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู�สะท�อนให�
ทราบว/าต�องการอะไร ต�องสอนอะไร จะสอนอย/างไรและประเมินอย/างไร 
  4) ตัวชี้วัด 
   ตัวชี้วัดระบุสิ่งท่ีผู�เรียนพึงรู�และปฏิบัติได� รวมท้ังคุณลักษณะของผู�เรียนในแต/ละ
ระดับชั้น ซ่ึงสะท�อนถึงมาตรฐานการเรียนรู�มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป!นรูปธรรมนําไปใช�
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กําหนดเนื้อหา จัดทําหน/วยการเรียนรู� จัดการเรียนการสอน และเป!นเกณฑ8สําคัญสําหรับการวัด
ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู�เรียน มี 2 ประเภท คือ 
   4.1) ตัวชี้วัดชั้นป� เป!นเปtาหมายในการพัฒนาผู� เรียนแต/ละชั้นป�ในระดับ
การศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาป�ท่ี 1- มัธยมศึกษาป�ท่ี 3) 
   4.2) ตัวชี้วัดช/วงชั้น เป!นเปtาหมายในการพัฒนาผู�เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาป�ท่ี 4-6) 
  5) กลุ/มสาระการเรียนรู� ประกอบด�วย 
   5.1) ภาษาไทย ความรู� ทักษะและวัฒนธรรมการใช�ภาษา เพ่ือการสื่อสาร ความ
ชื่นชม การเห็นคุณค/าภูมิป;ญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจําชาติ 
   5.2) คณิตศาสตร8 การนําความรู� ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร8ไปใช�
ในการแก�ป;ญหาการดําเนินชีวิตและศึกษาต/อ การมีเหตุผล มีเจตคติท่ีดีต/อคณิตศาสตร8 พัฒนาการคิด
อย/างเป!นระบบ และสร�างสรรค8 
   5.3) วิทยาศาสตร8 การนําความรู� และกระบวนการทางวิทยาศาสตร8ไปใช�ใน
การศึกษาค�นคว�าหาความรู�และแก�ป;ญหาอย/างเป!นระบบ การคิดอย/างเป!นระบบการคิดอย/างเป!น
เหตุผล คิดวิเคราะห8 คิดสร�างสรรค8 และจิตวิทยาศาสตร8 
   5.4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การอยู/ร/วมกันในสังคมไทย และ สังคม
โลกอย/างสันติสุข การเป!นพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณค/าของทรัพยากร
และสิ่งแวดล�อม ความรักชาติ และความภาคภูมิใจในความเป!นไทย 
   5.5) สุขศึกษาและพลศึกษา ความรู� ทักษะ และเจตคติในกรสร�างเสริมสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและผู�อ่ืน การปtองกันและปฏิบัติต/อสิ่งต/าง ๆ ท่ีมีผลต/อสุขภาพอย/างถูกวิธี และ
ทักษะในการดําเนินชีวิต 
   5.6) ศิลปะ ความรู� และทักษะในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สร�างสรรค8งานศิลปะ 
สุนทรียภาพ และการเห็นคุณค/าทางศิลปะ 
   5.7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ความรู� ทักษะ และเจตคติในการทํางานการ
จัดการ การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการออกแบบและการใช�เทคโนโลยี 
   5.8) ภาษาต/ างประเทศ ความรู�  ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรมการใช�
ภาษาต/างประเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู� และการประกอบอาชีพ 
  6) กิจกรรมพัฒนาการเรียน 
   มุ/งให�ผู�เรียนได�พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย/างรอบด�าน เพ่ือความเป!น
มนุษย8ท่ีสมบูรณ8 ท้ังร/างกาย สติป;ญญา อารมณ8 และสังคม เสริมสร�างให�เป!นผู�มีศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ปลูกฝ;งและสร�างจิตสํานึกของการทําประโยชน8เพ่ือสังคมสามารถจัดการตนเองได� และ
อยู/ร/วมกับผู�อ่ืนอย/างมีความสุข  
 2.2.3 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับนักเรียนมัธยมศึกษา 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห/งชาติ พุทธศักราช 2542 มีการจัดระดับการศึกษา
ออกเป!น 3 ระดับ ซ่ึงพระราชบัญญัตินี้ได�ยึดอายุเป!นเกณฑ8ในการเลื่อนชั้น ทุกคนต�องเรียนจนถึงอายุ 
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15 ป� จึงออกจากโรงเรียนได� รวมแล�วเด็กต�องใช�เวลาเรียนอย/างน�อย 12 ป� ดังนี้ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห/งชาติ, 2542) รายละเอียด ดังนี้ 
  1) ระดับก/อนประถมศึกษา สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป� อาจจัดในรูป โรงเรียนอนุบาล 
ศูนย8เด็กเล็ก ศูนย8เด็กก/อนวัยเรียน 
  2) ระดับประถมศึกษา เป!นการจัดการศึกษาภาคบังคับจํานวน 6 ป� สําหรับเด็กอายุ 
6-11 ป� บางแห/งอาจมีนักเรียน 12-14 ป� รวมอยู/ด�วย 
  3) ระดับมัธยมศึกษา เป!นการศึกษาสําหรับนักเรียนอายุ 12-17 ป� โดยแบ/งเป!น 2 ระดับ 
คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น สําหรับนักเรียนอายุ 12-14 ป� และมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับ
นักเรียนอายุ 14-17 ป� 
  จากพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 ท่ีกําหนดไว� จะเห็นว/านักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น เป!นนักเรียนท่ีอยู/ในช/วงวัยรุ/น เม่ือพิจารณาช/วงอายุของวัยรุ/น พบว/า วัยรุ/นตอนต�น คือ 
ช/วงอายุ 11-15 ป� ซ่ึง ปรางสุทิพย8 ทรงวุฒิศีล (2544) มีความเห็นว/า วัยรุ/นเปรียบได�กับสะพานท่ี
เชื่อมระหว/างวัยเด็กกับวัยผู�ใหญ/ เป!นวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด เป!นภาวะท่ีต�องเผชิญกับการเลือก   
การตัดสินใจให�เหมาะสมกับสภาพความเป!นจริง เป!นสภาวะท่ีอยู/ในระยะหัวเลี้ยวหัวต/อของชีวิตท่ีจะ 
ต�องปรับตนต/อสภาพแวดล�อมใหม/ ๆ มีการเจริญเติบโตของสภาพร/างกาย และมีการพัฒนาพฤติกรรม
จากเด็กไปสู/ผู�ใหญ/ ซ่ึงขวัญยืน มูลศรี (2548) กล/าวว/า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�นเป!นระดับ
ชั้นท่ีมีความเหมาะสมในการปรับพฤติกรรมอย/างยิ่ง 
  ผู�วิจัยจึงได�ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับวัยรุ/นเพ่ือเป!นแนวทางในการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�นต/อไป  
  1) ความหมายของวัยรุ/น 
   วัยรุ/น ตรงกับภาษาอังกฤษว/า Adolescent มาจากภาษาละตินว/า Adolescens 
ซ่ึง เป!นคําป;จจุบันกาลสมบูรณ8 (Present Participle) ของคําว/า Adolescere มีความหมายว/า การ
เจริญเติบโตเข�าสู/วุฒิภาวะ และเม่ือกล/าวถึงวัยรุ/นจะหมายถึง ผู�ท่ีอยู/ในช/วงอายุ 13-19 ป� หรืออยู/ใน
ระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงใน ทัศนะของนักวิชาการ ได�ให�ความหมายของวัยรุ/นไว�แตกต/างกันโดย Hurlock 
(1978) ให�ความหมายของวัยรุ/นว/า การเจริญเติบโตหรือเจริญไปสู/วุฒิภาวะ (Maturity) ซ่ึงเด็กจะ
บรรลุถึงข้ันวุฒิภาวะนั้นหมายถึงการมีพัฒนาการพร�อมท้ัง 4 ด�าน คือ ด�านร/างกาย อารมณ8 สังคม 
และสติป;ญญา องค8การอนามัยโลก (WHO, 1997) ให�ความหมายวัยรุ/นว/า หมายถึง ช/วงวัยอายุ 10-
19 ป� มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสรีระจากวัย เด็กเข�าสู/วัยหนุ/มสาว สังคม โดยมีสังคมท่ีกว�างข้ึน 
ลักษณะความสัมพันธ8 ในสังคมเปลี่ยนไป มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ8 สติป;ญญาซ่ึงมีความคิดด�าน
นามธรรมและคิดเชิงเหตุผล สําหรับ ยินดี ศรีศักด์ิหิรัญ (2542) ได�ให�ความหมายของวัยรุ/นว/า เป!นวัยท่ี
เชื่อมต/อระหว/างเด็กกับผู�ใหญ/ เป!นระยะหัวเลี้ยวหัวต/อของชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงต/าง ๆ มากมาย
และรวดเร็ว ท้ังด�านร/างกาย อารมณ8 สังคม และสติป;ญญา ต�องประสบกับป;ญหา ความยุ/งยาก และ
ความลําบากในการปรับตัว ส/วนกรมสุขภาพจิต (2544) ให�ความหมายของวัยรุ/นว/า หมายถึง วัยท่ี
เจริญเติบโตจากวัยเด็กไปสู/วัยผู�ใหญ/ ช/วงชีวิตระหว/างวัยเด็กไปสู/วัยผู�ใหญ/ซ่ึงเป!นหัวเลี้ยวหัวต/อท่ีสําคัญ 
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอันซับซ�อนร/วมกันหลายด�านในระบบต/าง ๆ ของร/างกาย รวมท้ังระบบเพศ 
จิตใจ อารมณ8 สังคม สติป;ญญา และจริยธรรม ซ่ึงมีจุดเริ่มต�นของการเปลี่ยนแปลงแตกต/างกันไป   
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แต/ละบุคคลโดยเฉลี่ยแล�ววัยรุ/นจะอยู/ในช/วงอายุ 12-20 ป� นอกจากนี้ กมลวรรณ จีนหน/อ (2553)      
กล/าวว/า วัยรุ/น คือ วัยท่ีมีการเจริญเติบโตเพ่ือท่ีจะเป!นวัยผู�ใหญ/และมีพัฒนาการทางด�านร/างกาย     
สติป;ญญา อารมณ8 และสังคม มีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กไปเป!นผู�ใหญ/ จากภาวะท่ีต�องพ่ึงพาคนใน
ครอบครัวไปสู/ภาวะท่ีต�องรับผิดชอบและพ่ึงพาตนเอง สรุปได�ว/า วัยรุ/น หมายถึง วัยท่ีมีอายุอยู/ระหว/าง 
13-19 ป� เป!นวัยท่ีเชื่อมต/อระหว/างวัยเด็กกับวัยผู�ใหญ/ เป!นช/วงหนึ่งของชีวิตมนุษย8ท่ีมีการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งต/าง ๆ มากมายและรวดเร็ว ท้ังทางด�านร/างกาย อารมณ8 สังคม และสติป;ญญา  
  2) แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ/น 
   วัยรุ/นเป!นวัยท่ีเปลี่ยนจากวัยเด็กไปสู/วัยผู�ใหญ/ เป!นวัยท่ีย/างเข�าสู/ความเป!นหนุ/ม
สาวและเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมีผลกระทบต/อความเจริญทางด�านอ่ืนด�วย เช/น มีอารมณ8หวั่นไหว
ง/าย มีความเพ�อฝ;น มีอุดมคติสูง มองสิ่งต/าง ๆ ในแง/ดี ดังนั้นถ�าหากมีความผิดหวังหรือไม/สม
ปรารถนาก็จะเสียใจมาก มีความรักหรือความเกลียดท่ีรุนแรง ไม/ค/อยเดินทางสายกลาง นอกจากนี้
ยังต�องการให�เพ่ือนยอมรับ ต�องการความอบอุ/น รักความเป!นอิสระ เริ่มมีความรักเพ่ือนต/างเพศ            
เป!นต�น ร/างกายจะมีความเจริญเติบโตอย/างรวดเร็ว แต/จะแตกต/างกันระหว/างเพศหญิงกับเพศชาย 
(พรสุข หุ/นนิรันดร8, 2551) นักจิตวิทยาท่ีสนใจพัฒนาการของวัยรุ/นได�เสนอแนวคิดต/าง ๆ เก่ียวกับ
วัยรุ/นสามารถสรุปได�เป!น 5 แนวคิดด�วยกัน คือ แนวคิดด�านสรีรวิทยา แนวคิดด�านป;ญญานิยม แนว
คิดด�านสังคมวิทยา แนวคิดด�านจิตวิทยาพัฒนาการ และแนวคิดด�านกฎหมายและมนุษยนิยม 
(Adams, Gullotta & Markstrom-Adams, 1994) สรุปได�ดังนี้ 
   1) แนวคิดด�านสรีรวิทยา นักสรีรวิทยามีความเห็นว/า วัยรุ /นเริ่มข้ึนเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบพันธุ8 และเม่ือมีลักษณะทุติยภูมิทางเพศข้ึน เช/น การมีหนวดเครา เสียง
แตกในผู�ชาย การมีทรวงอกและสะโพกขยายในผู�หญิง การเปลี่ยนแปลงนี้จะเริ่มต�นเม่ืออยู/ในวัยเด็ก
ตอนปลาย และจะพัฒนาต/อเนื่องมาเรื่อย ๆ ส/วนการสิ้นสุดของวัยรุ/นจะเชื่อมโยงอยู/กับการบรรลุวุฒิภาวะ
ในระบบสืบพันธุ8 แนวคิดนี้อาจจะสรุปได�ว/า วัยรุ/นสัมพันธ8อยู/กับการพัฒนาเพ่ือบรรลุภาวะทางเพศ 
   2) แนวคิดด�านป;ญญานิยมนักจิตวิทยากลุ/มป;ญญานิยมจะให�ความสนใจในเรื่อง
ของพัฒนาการทางสติป;ญญาหรือทางสมองว/าเป!นเกณฑ8สําคัญของการเข�าสู/วัยรุ/น นักจิตวิทยากลุ/มนี้
เห็นว/า บุคคลเข�าสู/วัยรุ/นเม่ือสามารถใช�เหตุผลได� เข�าใจสัญลักษณ8สิ่งท่ีเป!นนามธรรมและมีกลวิธีใน
การแก�ป;ญหาท่ีซับซ�อนได� จากแง/นี้จะเห็นได�ว/าเม่ือเด็กมีพัฒนาการทางด�านความรู�ความเข�าใจพ�นไป
จากการคิดแบบรูปธรรม สามารถรู�และเข�าใจเรื่องต/าง ๆ ได� แม�สิ่งนั้นมิได�ปรากฏอยู/ตรงหน�า คิดในสิ่ง
ท่ีเป!นนามธรรมได�ก็แสดงให�เห็นว/าความคิดของเด็กได�พัฒนาไปในเชิงคุณภาพและเป!นสัญญาบ/งถึง
การเป!นวัยรุ/นแต/แนวคิดนี้ก็มีข�อท�วงติงอยู/หลายประเด็น เป!นต�นว/า การวัดกระบวนการทางสมอง      
เป!นเรื่องยาก กระบวนการดังกล/าวมิได�เกิดข้ึนอย/างกะทันหัน แต/พัฒนาไปทีละน�อย จึงมีป;ญหาว/าจุด
ใดจึงจะถือว/าเป!นเด็กเข�าสู/วัยรุ/น และตรงจุดใดท่ีถือว/าเป!นจุดสิ้นสุดยิ่งไปกว/านั้น ยังมีคําถามอีกว/า
พัฒนาการทางป;ญญาดําเนินไปอย/างสอดคล�องกับพัฒนาการด�านอ่ืน ๆ หรือไม/ และหากใช�พัฒนาการ
ทางป;ญญาเป!นเกณฑ8 ผู�ใหญ/ท่ีมีพัฒนาการทางป;ญญาไม/ถึงข้ันปฏิบัติการคิดด�วยนามธรรมจะถือว/า
เป!นผู�ใหญ/หรือไม/ ป;ญหาเหล/านี้ทําให�ยังมีข�อจํากัดอยู/มากในการลงความเห็นเก่ียวกับวัยรุ/น 
   3) แนวคิดด�านสังคมวิทยา นักสังคมวิทยาใช�มาตรฐานการเข�าสู/วัยรุ/นและการ
สิ้นสุดของวัยรุ/นด�วยการใช�เกณฑ8ผสมโดยระบุว/า การแตกเนื้อหนุ/มสาวหรือการพัฒนาไปสู/การบรรลุ
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วุฒิภาวะทางเพศ เป!นจุดเริ่มต�นของการเข�าสู/วัยรุ/น แต/ตัวบ/งชี้ถึงการสิ้นสุดของวัยรุ/นจะใช�เกณฑ8ทาง
สังคม ซ่ึงเกณฑ8นี้จะแปรไปตามบริบทและวัฒนธรรมของแต/ละสังคม ดังนั้น การสิ้นสุดของวัยรุ/นในแต/
ละสังคมจึงข้ึนอยู/กับความคาดหวังของสังคม จึงทําให�การให�ความเห็นเก่ียวกับวัยรุ/นในทัศนะของนัก
สังคมวิทยายังคงกํากวม 
   4) แนวคิดด�านจิตวิทยาพัฒนาการ นักจิตวิทยาบางกลุ/มใช�เกณฑ8ง/าย ๆ ในการ
ให�ความเห็นเก่ียวกับวัยรุ/น คือ กําหนดการเริ่มต�นของวัยรุ/น โดยการใช�อายุตามป�ปฏิทินเป!นเกณฑ8
ตามท่ี นักจิตวิทยาพัฒนาการระบุไว� คือ วัยรุ/นเป!นวัยท่ีมีอายุระหว/าง 13-19 ป� โดยประมาณ 
   5) แนวคิดด�านกฎหมายและมนุษยนิยม แนวคิดนี้เห็นว/าวัยรุ/นเป!นวัยของการ
เปลี่ยนแปลงซ่ึงช/วงนี้สั้นยาวต/างกันแล�วแต/ความแตกต/างระหว/างบุคคล ช/วงวัยรุ/นเป!นช/วงท่ีถูกมองว/า
เป!นเวลาของการเรียนรู�ท่ีจะตัดสินใจและเรียนรู�ท่ีจะทําผิดได�โดยท่ีการทําผิดนั้นจะต�องเป!นเพียง
ความผิดเล็กน�อยท่ีสามารถแก�ไขได �และไม/ส /งผลเสียหายตามมาในระยะยาว และเนื่องจาก
กระบวนการเติบโตของวัยรุ/นเข�าสู/วัยผู�ใหญ/เป!นกระบวนการท่ีค/อยเป!นค/อยไป วัยรุ/นจึงค/อย ๆ เรียนรู�
ท่ีจะรับผิดชอบในสิ่งต/าง ๆ เพ่ิมข้ึนทีละอย/าง และสิ่งนี้ถูกกําหนดว/า เป!นเสรีภาพ ดังนั้น ช/วงเวลาของ
วัยรุ/นจึงเป!นวัยของการเรียนรู� การทดลอง การฝnกหัด การค�นพบข�อบกพร/องของตนเอง ได�ท้ังในด�าน
เศรษฐกิจ สังคม การเรียน การงาน ครอบครัวและจริยธรรม ด�วยเหตุนี้ การสิ้นสุดของวัยรุ/นจึงไม/ได�
สิ้นสุดลงพร�อมกันทุกด�าน แต/จะสิ้นสุดลงเม่ือสามารถรับภารกิจท้ังมวลของผู�ใหญ/ได� 
   จากแนวคิดดังกล/าวจะเห็นได�ว/า วัยรุ/นเป!นวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนหลาย
ด�านทําให�ต�องมีการปรับตัวหลายด�าน พร�อมกัน จึงเป!นวัยท่ีจะเกิดป;ญหาได�มาก ถ�าการปรับตัวเป!นไป
ในทางท่ีถูกต�องและเหมาะสมก็จะช/วยให�วัยรุ/น พัฒนาตนเองไปในทางท่ีดี ซ่ึงจะเป!นพ้ืนฐานสําคัญ
ของการดําเนินชีวิตต/อไป และเติบโตเป!นผู�ใหญ/ท่ีมีสุขภาพดีท้ังทางร/างกาย จิตใจ สามารถอยู/ร/วมกับ              
ผู�อ่ืนในสังคมได�อย/างเป!นปกติสุข 
  3) การแบ/งวัยในวัยรุ/น  
   การแบ/งวัยของวัยรุ/น ส/วนใหญ/แบ/งออกเป!น 3 ระยะ โดยกรมสุขภาพจิต แบ/งวัย
ของวัยรุ/นออกเป!น 3 ระยะ ดังนี้ 1) วัยรุ/นตอนต�น (Early Adolescence) มีอายุระหว/าง 11-15 ป�                    
2) วัยรุ/นตอนกลาง (Milddle Adolescence) มีอายุระหว/าง 11-14 ป� 3) วัยรุ/นตอนปลาย (Late 
Adolescence) มีอายุระหว/าง 17-19 ป� สอดคล�องกับศรีเรือน แก�วกังวาล (2549) ท่ีกล/าวว/า
นักจิตวิทยาส/วนใหญ/มักจะแบ/งช/วงอายุของวัยรุ/นออกเป!น 3 ระยะ โดยใช�เกณฑ8ความเป!นเด็ก ผู�ใหญ/
ตัดสิน คือ ช/วงอายุประมาณ 12-15 ป� เป!นช/วงวัยแรกรุ/นตอนต�น ยังมีพฤติกรรมค/อนไปทางเด็ก    
อยู/มาก ช/วงอายุ 16-17 ป� เป!นระยะวัยรุ/นตอนกลาง มีพฤติกรรมระหว/างความเป!นเด็กและความเป!นผู�ใหญ/ 
และช/วงอายุ 18-25 ป� เป!นระยะวัยรุ/นตอนปลาย กระบวนพฤติกรรมค/อนไปทางเป!นผู�ใหญ/  
   สําหรับวินัดดา ปsยะศิลป� (2546) ได�แบ/งวัยรุ/นออกเป!น 3 ช/วง ตามความ
แตกต/างทางด�านความรู�สึกนึกคิดและความสัมพันธ8กับบิดามารดา ดังนี้ 
   1) วัยรุ/นตอนต�น เป!นช/วงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางร/างกายทุกระบบ มักอยู/ในช/วง 
10-13 ป� เป!นเวลาประมาณ 2 ป� โดยจะมีความคิดหมกมุ/นกังวลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางร/างกาย 
ซ่ึงจะส/งผลกระทบไปยังจิตใจ ทําให�อารมณ8หงุดหงิดและแปรปรวนง/าย 
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   2) วัยรุ/นตอนกลาง เป!นช/วงท่ีวัยรุ/นจะยอมรับสภาพร/างกายท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ได�แล�ว อยู/ในช/วงอายุประมาณ 14-16 ป� มีความคิดท่ีลึกซ้ึง (Abstract) จึงหันมาใฝ�หาอุดมการณ8และ
หาเอกลักษณ8ของตนเอง และพยายามเอาชนะความรู�สึกแบบเด็ก ๆ ท่ีผูกพันและอยากจะพ่ึงพาพ/อแม/ 
   3) วัยรุ/นตอนปลาย จะอยู/ในช/วงอายุ 17-19 ป� เป!นเวลาของการฝnกฝนอาชีพ 
ตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีเหมาะสม และเป!นช/วงท่ีจะมีความผูกพันแน/นแฟtน (Intimacy) กับเพ่ือนต/าง
เพศ สภาพร/างกายเปลี่ยนแปลงเติบโตสมบูรณ8เต็มท่ีกล/าวโดยสรุป การแบ/งวัยของวัยรุ/นสามารถแบ/ง   
ออกเป!น 3 ระยะ คือ วัยรุ/นตอนต�น วัยรุ/นตอนกลาง และวัยรุ/นตอนปลาย ซ่ึงช/วงของอายุอาจ   
แตกต/างกันบ�างเล็กน�อย 
  4) พัฒนาการของวัยรุ/น 
   โดยท่ัวไปวัยรุ/นจะเกิดข้ึนเม่ือเด็กย/างอายุประมาณ 12-13 ป� เพศหญิงจะเข�าสู/วัย
รุ/นเร็วกว/าเพศชายประมาณ 2 ป� และจะเกิดพัฒนาการไปจนถึงอายุประมาณ 18 ป� จึงจะเข�าสู/วัย               
ผู�ใหญ/โดยพัฒนาการของวัยรุ/นส/วนใหญ/จะแบ/งออกเป!น 5 ด�าน ดังนี้ (สุรางค8 โค�วตระกูล, 2552)  
   1) พัฒนาการทางด�านร/างกาย พัฒนาการทางด�านร/างกายของวัยรุ/นจะเป!นไป
อย/างรวดเร็วจนทําให�วัยรุ/นตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและมีความวิตกกังวล ดังนั้น ควรจะเตรียม
เด็กให�เข�าสู/วัยรุ/นอย/างราบรื่น โดยอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของร/างกายโดยเฉพาะความแตกต/าง
ระหว/างบุคคล พัฒนาการทางด�านร/างกายของเด็กวัยรุ/น มีดังต/อไปนี้ 
    1.1) การเจริญเติบโตทางร/างกาย วัยรุ/นจะเริ่มต�นมีการเจริญเติบโตทางด�าน
ร/างกาย ด�านความสูงและน้ําหนักอย/างรวดเร็วมาก (Growth Spurt) การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีความ
แตกต/างกัน ระหว/างเพศ โดยผู�หญิงจะเริ่มเม่ือมีอายุเฉลี่ยประมาณ 11 ป� ซ่ึงจะเร็วกว/าผู�ชายประมาณ 
2 ป� การเปลี่ยนแปลงทางร/างกายของเด็กชายจะเริ่มราว ๆ 10-16 ป� หรือเฉลี่ยประมาณ 13 ป� ผู�หญิง
จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร/างกายอย/างรวดเร็วท่ีสุดเม่ือมีอายุราว ๆ 12 ป� ส/วนผู�ชายจะมีระยะของ     
การเจริญเติบโตรวดเร็วท่ีสุด เม่ือมีอายุราว ๆ 14 ป� เด็กหญิงท่ีมีร/างกายเจริญเติบโตช�า ตอนแรกจะ  
ไม/มีป;ญหาในการปรับตัว แต/กลับจะเป!นผลดี ส/วนเด็กชายถ�าเจริญเติบโตช�าจะมีป;ญหาในการปรับตัว 
และมักจะเข�ากับเพ่ือนรุ /นเดียวกันไม/ได� จะรู �สึกว/ามีปมด�อยและมีพฤติกรรมท่ีต�องการเรียกร�อง   
ความสนใจจากผู � อ่ืน ส/วนเด็กชายท่ีเจริญเติบโตเร็วกว/าเพ่ือน ๆ จะปรับตัวได�ดี เป!นท่ียอมรับ       
ของเพ่ือน มักจะเป!นผู�นํา มีพฤติกรรมเป!นผู�ใหญ/ ดังนั้น วัยรุ/นมักกังวลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของ  
ร/างกาย และคิดว/าคนอ่ืนจะคิดอย/างไรกับรูปร/างของตน บางคนไม/พอใจในรูปร/างลักษณะของตน 
    1.2) การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบพันธุ8 การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบ
พันธุ8จะเริ่มข้ึนในวัยแรกรุ/น (Puberty) เนื่องจากฮอร8โมนเก่ียวกับการเจริญเติบโตท่ีต/อมใต�สมอง 
(Pituitary Grand) สร�างข้ึน โดยในผู�หญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงของรังไข/และมีการตกไข/ (Ovulation) 
และมีการเพ่ิมระดับของฮอร8โมนเอสโทรเจน (Estrogen) ส/วนในผู�ชายอวัยวะสืบพันธุ8จะมีขนาดใหญ/
ข้ึน และระดับฮอร8โมนแอนโดรเจน (Androgen) ก็จะเพ่ิมข้ึน การเปลี่ยนแปลงทุติยภูมิทางเพศ 
(Secondary sex Characteristics) จะปรากฏเป!นระยะการแตกเนื้อหนุ/มสาว ผู�หญิงจะเพ่ิมขนาด
ของหน�าอก สะโพก มีเอวและรูปร/างอวบข้ึน ผู�ชายจะมีไหล/กว�างข้ึน มีกล�ามเนื้อท่ีแข็งแรง การ
เปลี่ยนแปลงของเสียงจะเห็นได�ชัด คือ เสียงจะห�าวและแปร/ง นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลง
เก่ียวกับผิวหนัง โดยเฉพาะท่ีใบหน�าวัยรุ/นหญิงบางคนจะมีสิวเต็มหน�า และยังมีขนข้ึนตามร/างกายด�วย 
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   2) พัฒนาการทางด�านเชาวน8ป;ญญา เนื่องจากวัยรุ/นสามารถคิดในสิ่งท่ีเป!นนาม
ธรรมได�จึงมีความสนใจในปรัชญาชีวิต ศาสนา สามารถใช�เหตุผลเป!นหลักในการตัดสินใจ สามารถคิด 
เหตุผล ได�ท้ังอนุมานและอุปมาน จะมีหลักการและเหตุผลของตนเองเก่ียวกับความยุติธรรม ความ
เสมอภาคและมนุษยธรรม การสอนวัยรุ/นจึงควรท�าทายให�เด็กรู�จักคิด เช/น การแก�ป;ญหาโดยใช�หลัก        
วิทยาศาสตร8 สอนความคิดรวบยอดในมุมกว�าง 
   นอกจากนี้ ศรีเรือน แก�วกังวาล (2549) ได�กล/าวถึงพัฒนาการด�านด�านสติป;ญญา
ของวัยรุ/น ไว�ว/า ในระยะวัยรุ/นเด็กมีความเจริญเติบโตทางสมองถึงขีดเต็มท่ี จึงสามารถคิดได�ในทุก ๆ
แบบและทุก ๆ แบบของวิธีคิด หากเด็กได�รับการศึกษาอบรมมาตามข้ันตอนด�วยดี ระยะนี้เป!นระยะท่ี
เด็กจะแสดงความปราดเปรื่องอย/างชัดเจน และเห็นความแตกต/างจากวัยอ่ืน ๆ ได�ชัด การเรียนรู�เรื่อง
ยาก ๆ เรื่องท่ีเป!นนามธรรมซับซ�อน เด็กก็สามารถเข�าใจได� อย/างไรก็ตาม สุภรี สุวรรณจูฑะ (2547) 
เห็นว/า แม�ในช/วงวัยรุ/นนี้จะมีระดับสติป;ญญาท่ีพัฒนาเต็มท่ี สมองมีความจําดี การมีเหตุผลก็พัฒนา
มากข้ึน จะสนใจทุกสิ่งทุกอย/างรอบตัว อยากรู� อยากเห็น มีความคิดท่ีจะแก�ไขป;ญหาการคิดได�หลาย
แง/มุม แต/วัยรุ/นก็ยังเป!นวัยท่ีผ/านพ�นจากวัยเด็ก แม�จะมีสติป;ญญาแต/ยังขาดประสบการณ8 ขาดการ
รับผิดชอบ ขาดการไตร/ตรองท่ีดี จึงทําให�พฤติกรรมบางอย/างของวัยรุ/นผิดพลาดไปได�  
   3) พัฒนาการทางด�านบุคลิกภาพ วัยรุ/นเป!นวัยท่ีสนใจตนเอง อยากรู�ว/าตนคือ
ใคร ซ่ึงเป!น คําถามท่ีตอบได�ยาก วัยรุ/นจะต�องมีความเข�าใจในการเปลี่ยนแปลงทางด�านร/างกายและ
การยอมรับ และจะต�องมีความเข�าใจบทบาทของคนในสังคมและความสัมพันธ8กับสิ่งแวดล�อม ถ�า
วัยรุ/นสามารถตอบคําถามได�ว/าตนคือใครก็จะไม/มีป;ญหาในการปรับตัว จะมีความคิดเป!นของตนเอง 
คือ ไม/ควรคิด ว/าวัยรุ/นมีพฤติกรรมท่ีผิดแปลกหรือไม/ยอมอยู/ในบังคับของผู�ใหญ/ ผู�ใหญ/ควรใช�เหตุผล
และเป!นท่ีปรึกษาของวัยรุ /น เป!นผู�ฟ;งท่ีดี ไม/บังคับวัยรุ/นจนเกินไป ท่ีสําคัญท่ีสุดคือจะต�องพยายาม
เปลี่ยนแปลงทัศนคติทางลบท่ีมีต/อวัยรุ/น เป!นตัวแบบท่ีดีท้ังความประพฤติ ค/านิยม จริยธรรม และ
เนื่องจากพัฒนาการทางเชาวน8ป;ญญาของวัยรุ/นสามารถพัฒนาได�ถึงข้ันสูงสุด สามารถคิดให�เหตุผลได�
เหมือนผู�ใหญ/ การให�อ/านชีวประวัติของบุคคลตัวอย/างท้ังท่ีมีปรากฏในประวัติศาสตร8และในป;จจุบัน      
จะเป!นการช/วยให�เกิดการพิจารณาถึงค/านิยม อุดมคติและปรัชญาชีวิตโดยท่ัวไป 
   4) พัฒนาการทางด�านอารมณ8 อารมณ8ของวัยรุ /นค /อนข�างจะรุนแรงและ
เปลี่ยนแปลงง/าย ความตึงเครียดในอารมณ8ในบางครั้งอาจจะเนื่องมาจากการปรับตัวเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงของ ร/างกาย ความไม/ชอบหรือไม/พอใจในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางอารมณ8ของ 
วัยรุ/นมีความสัมพันธ8กับพัฒนาการทางร/างกาย ถ�าวัยรุ/นมีวุฒิภาวะเก่ียวกับพัฒนาการทางร/างกายเร็ว
ก็จะช/วยให�พัฒนาการทางอารมณ8และสังคมเร็วข้ึนด�วย แต/ถ�าการพัฒนาทางอารมณ8ไปในทางท่ีไม/ดี
อาจทําให�เกิดพฤติกรรมเกเร ก�าวร�าว มีผลต/อการเรียนและการดําเนินชีวิต เนื่องจากวัยรุ/นเป!นวัยท่ี
ค/อนข�างจะเอาตัวเองเป!นศูนย8กลางเหมือนวัยอนุบาล แต/แตกต/างกันโดยท่ีวัยอนุบาลไม/คํานึงถึงว/าคน
อ่ืนคิดอย/างไร ส/วนวัยรุ/นจะเป!นกังวลว/าคนอ่ืนจะคิดอย/างไร โดยเฉพาะเพ่ือนร/วมวัย 
   5) พัฒนาการทางด�านสังคม วัยนี้จะเริ่มห/างจากทางบ�าน ไม/ค/อยจะสนิมสนม
คลุกคลีกับพ/อแม/พ่ีน�องเหมือนเดิม แต/จะสนใจเพ่ือนมากกว/า จะใช�เวลากับเพ่ือนนาน ๆ มีกิจกรรม
นอกบ�านมาก ไม/อยากไปไหนกับ ทางบ�าน เริ่มมีความสนใจเพศตรงข�าม สนใจสังคมสิ่งแวดล�อม 
ปรับตัวเองให�เข�ากับกฎเกณฑ8กติกาของกลุ/มของสังคมได�ดีข้ึน มีความสามารถในทักษะสังคม การ
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สื่อสารเจรจา การแก�ป;ญหา การประนีประนอม การยืดหยุ/นโอนอ/อนผ/อนตามกันและการทํางานร/วม
กับผู�อ่ืน พัฒนาการทางสังคมท่ีดีจะเป!นพ้ืนฐานมนุษยสัมพันธ8ท่ีดีและบุคลิกภาพท่ีดี การเรียนรู�สังคม
จะช/วยให�ตนเองหาแนวทางการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะกับตนเอง เลือกวิชาชีพท่ีเหมาะกับตนและมีสังคม          
สิ่งแวดล�อมท่ีดีต/อตนเองในอนาคตต/อไป 
   การพัฒนาวัยรุ/นนั้น ควรมีเปtาหมาย ดังนี้ (พนม เกตุมาน, 2550)  
   1) มีร/างกายท่ีแข็งแรง ปราศจากความบกพร/องทางกาย มีความสมบูรณ8 มีภูมิต�านทาน
โรคและปราศจากภาวะเสี่ยงต/อป;ญหาทางกายต/าง ๆ 
   2) มีเอกลักษณ8แห/งตนเองดี ได�แก/ มีบุคลิกภาพดี มีทักษะส/วนตัวและทักษะ
สังคมดี มีเอกลักษณ8ทางเพศเหมาะสม มีการเรียนและอาชีพได�ตามศักยภาพของตน ตามความชอบ
ความถนัดและความเป!นไปได� ทําให�มีความพอใจต/อตนเอง มีการดําเนินชีวิตสอดคล�องกับความชอบ
ความถนัด มีการผ/อนคลาย กีฬา งานอดิเรก มีความสุขได�โดยไม/เบียดเบียนคนอ่ืน มีการช/วยเหลือคน
อ่ืน มีสิ่งแวดล�อมท่ีดี มีมโนธรรมท่ีดีและเป!นคนดี 
   3) การบริหารตนเองได�ดี สามารถบริหารจัดการตนเองโดยไม/ต�องพ่ึงพาคนอ่ืน 
   4) มีความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบท้ังต/อตนเอง ต/อผู�อ่ืน ต/อประเทศชาติ
และต/อสิ่งแวดล�อมได� 
   5) มีมนุษยสัมพันธ8กับคนอ่ืนได�ดี 
  5) ความต�องการของวัยรุ/น 
   ทฤษฎีการจูงใจ ได�อธิบายเก่ียวกับสภาวะของบุคคลท่ีพร�อมท่ีจะสนองความต�อง
การหาก สิ่งนั้นมีอิทธิพลสําหรับความต�องการของเขา ทฤษฎีการจูงใจท่ีสําคัญ คือ ทฤษฎีความต�อง
การของ มาสโลว8 (Maslow`s Theory) ซ่ึง พนม เกตุมาน (2550) ได�อธิบายไว�ดังนี้ 
   ทฤษฎีความต�องการของ มาสโลว8 (Maslow`s Theory)  
   ทฤษฎีความต�องการของมาสโลว 8ได � อธิบายความต�องการของบุคคลว /า 
พฤติกรรมต/าง ๆ ของบุคคล ล�วนเป!นสิ่งแสดงให�เห็นถึงความพยายามหาวิธีการสนองความต�องการให�
กับตนเองท้ังสิ้น และคนเรามีความต�องการหลายด�าน ซ่ึงมาสโลว8 ได�จําแนกความต�องการของคนไว�
ดังนี้ คือ 
   1) ความต�องการทางกาย ได�แก/ ความต�องการป;จจัยท่ีจําเป!นพ้ืนฐาน สําหรับ
การดํารงชีวิต ได�แก/ อาหาร น้ํา และอากาศ 
   2) ความต�องการความปลอดภัย เช/น ต�องการความสะดวกสบาย การคุ�มครอง 
   3) ความต�องการความรัก และความเป!นเจ�าของ เช/น ต�องการเป!นท่ีรักของ
บุคคลอ่ืน 
   4) ความต�องการให�ผู � อ่ืนเห็นคุณค/าของตน เช/น การยอมรับและยกย/องจาก
สังคม 
   5) ความต�องการเข�าใจตนเอง คือความเข�าใจสภาวะของตน เช/น ความสามารถ 
ความถนัด ซ่ึงสามารถเลือกงาน เลือกอาชีพท่ีเหมาะกับตนเอง 
   6) ความต�องการท่ีจะรู �และเข�าใจ คือ พยายามท่ีจะศึกษาหาความรู �และการ
แสวงหาสิ่งท่ีมีความหมายต/อชีวิต 
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   7) ความต�องการด�านสุนทรียะ คือ ความต�องการในด�านการจรรโลงใจ ดนตรี 
ความสวยงาม และงานศิลปะต/าง ๆ 
   มาสโลว8 ได�อธิบายให�เห็นเพ่ิมเติมว/า ความต�องการของคนเราต้ังแต/ลําดับท่ี 1-4 
นั้น เป!น ความต�องการท่ีจําเป!น ซ่ึงคนเราจะขาดไม/ได�และทุกคนจะพยายามแสวงหาเพ่ือสนองความ
ต�องการนั้น ๆ ส/วนลําดับความต�องการท่ี 5-7 เป!นแรงจูงใจท่ีมากระตุ�นให�บุคคลแสวงหาต/อ ๆ ไป 
เม่ือสามารถสนองความต�องการพ้ืนฐานได� สําเร็จเป!นลําดับแล�ว 
   จะเห็นว/า ความต�องการของวัยรุ/น จะข้ึนอยู/กับค/านิยมท่ีแต/ละคนยึดถือและส/วน
ใหญ/จะยึดถือค/านิยมในกลุ/มท่ีตนเข�าร/วมด�วย กลุ/มจึงมีอิทธิพลมากต/อความต�องการของวัยรุ/น ดังนั้น     
ความต�องการท่ีเป!นจริง คือ ความต�องการของตนเองบวกด�วยความต�องการของสังคม ซ่ึง พนม      
เกตุมาน (2550) ได�สรุปความต�องการของวัยรุ/นไว� ดังนี้ 
   1) ต�องการความรักและความอิสระ ซ่ึงต�องการความรักนั้นมีหลายแบบ คือ รัก
พ/อแม/ญาติพ่ีน�อง รักเพ่ือน รักพวกพ�อง ในขณะเดียวกันก็อยากให�เพ่ือนรัก รักตัวเองและรักต/างเพศ 
ส/วนความต�องการความเป!น อิสระนั้นเป!นความต�องการท่ีมักจะมีมากในวัยรุ/น เนื่องจากเป!นวัยอยู/
ระหว/างความเป!นเด็กกับผู�ใหญ/ จึงอยากจะแสดงออกซ่ึงความเป!นตัวของตัวเอง ไม/ชอบให�ใครมาก�าว
ก/ายในชีวิต ไม/ชอบให�สอนหรือคอยช/วย บางคนจึงทําอะไรโดยไม/ให�ผู�ใหญ/รู�  
   2) ต�องการการรวมกลุ/มและประสบการณ8ใหม/ ๆ วัยรุ/นเป!นวัยท่ีอยากให�เพ่ือน
ยอมรับ ฉะนั้นจึงพยายามทําตามเพ่ือน แม�บางครั้งจะรู�สึกขัดกับความรู�สึกส/วนตัวก็ตาม เพราะกลัว
เพ่ือนไม/รักจึงไม/กล�าขัดใจ อีกประการหนึ่ง คือ ความต�องการประสบการณ8ใหม/ ๆ ซ่ึงบางครั้งก็เป!น
การหาประสบการณ8ท่ีดี แต/บางครั้งก็เป!นการหาประสบการณ8ท่ีไม/ดี เช/น การทดลองสารเสพย8ติด 
การมีเพศสัมพันธ8ก/อนวัย ซ่ึงผู�ใหญ/จะต�องให�คําแนะนําท่ีถูกต�อง 
   3) มีความสนใจในเรื่องเพศและเพ่ือนต/างเพศ วัยรุ/นเป!นวัยท่ีต�องการความรู�และ
ความเข�าใจทางเพศอย/างถูกต�อง ถ�าถูกกีดกันจะแสดงออกโดยการปsดบังและพูดคุยกันเฉพาะในกลุ/ม
เพศ เดียวกัน หาความรู�จากการได�ยินได�ฟ;งผู�อ่ืน จากสิ่งท่ีเห็นหรืออ/านซ่ึงอาจจะผิดได� 
   4) ต�องการการยอมรับจากผู�ใหญ/ คือ อยากให�ผู�ใหญ/ยอมรับบ�างว/ามีประโยชน8
ต/อสังคมหรือมีความสามารถ ก็จะเกิดความสมหวังก็จะชื่นชม ซาบซ้ึง ต่ืนเต�น ถ�าผิดหวังก็จะแค�นใจ 
น�อยใจ ความรู�สึกของวัยรุ/นนี้จะรุนแรงผิดธรรมดา ซ่ึงอาจถึงข้ันฆ/าตัวตายได� ดังนั้นผู�ใหญ/จึงไม/ควร
เพิกเฉย ควรให�วัยรุ/นช/วยรับผิดชอบในกิจกรรมบางอย/าง ช/วยให�วัยรุ/นรู�จักรับผิดชอบหรือช/วยตัวเอง
ให�มากข้ึน 
   5) ต�องการแบบอย/างท่ีดี วัยรุ/นในป;จจุบันแม�จะชอบความอิสระก็ยังอยากได�รับ
คําแนะนํา ท่ีดีจากผู�ใหญ/ ผู�ใหญ/จึงต�องเป!นปูชนียบุคคลท่ีดี วัยรุ/นจึงมีแนวโน�มท่ีดีได� 
   6) ต�องการความปลอดภัยและม่ันคง คืออยากได�หลักประกันว/าถ�าหากทําในสิ่งท่ี
ดีแล�วจะไม/ถูกลงโทษหรือไม/เป!นท่ีพอใจของผู�ใหญ/ เพราะในบางครั้งวัยรุ/นกับผู�ใหญ/ ก็มีความคิดไม/
ตรงกัน 
   7) ต�องการได�รับการยกย/อง ต�องการมีชื่อเสียง วันนี้อยากให�สังคมยอมรับหรือ
อยากเด/น อยากดัง หรืออาจจะออกมาในแง/ของการเทิดทูนนักกีฬา คนดัง หรือไม/ก็ต้ังชมรมเพ่ือแสดง
ให�สังคม รู�ว/าเขาได�พยายามทําให�ดีท่ีสุดแล�ว ส/วนมากจะออกมาในรูปของกิจกรรมและกีฬา 
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   8) ต �องการมีอนาคตและต�องการมีความสําเร็จ วัยรุ /นเป !นวัยท่ีอยากจะ
รับผิดชอบ อยากพ่ึงตนเอง ฝ;นถึงจุดหมายในอนาคต เช/น อยากเป!นหมอ วิศวกร อาจารย8 สถาปนิก 
อยากเป!นคนดีมีความสําเร็จในชีวิตความต�องการดังกล/าว เป!นเพียงแนวทางท่ีวัยรุ/นต�องการให�สังคม
ยอมรับและเข�าใจ เพ่ือการอยู/ร/วมกันอย/าง ปกติสุข แต/บางครั้งความต�องการบางประการดังกล/าว
อาจส/งผลเสียต/อวัยรุ/น และทําให�เกิดป;ญหาต/อตนเองและสังคมได� หากวัยรุ/นได�รับการส/งเสริมในทาง
ท่ีถูกต�องโดยเฉพาะด�านทักษะชีวิต จะทําให�วัยรุ/นสามารถท่ีจะดําเนินชีวิตให�เหมาะสมได� 
  6) ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับวัยรุ/น 
   Erinkson ซ่ึงเป!นนักจิตวิทยา ทางด�านสังคมได�สร�างทฤษฎีจิตสังคมข้ึนมา ใน
ทฤษฎีนี้ ได�แบ/งพัฒนาการทางบุคลิกภาพของมนุษย8ออกเป!น 8 ข้ัน ซ่ึงมีความเก่ียวข�องกับวัยรุ/นด�วย 
ดังนี้ (Erinkson อ�างถึงใน สุรางค8 โค�วตระกูล, 2552) 
   ข้ันท่ี 1 ความไว�วางใจ ความไม/ไว�วางใจ (trust vs mistrust) ช/วงวัยทารก 
   ข้ันท่ี  2 ความเป!นตัวของตัวเองอย/างอิสระ ความสงสัยไม/แน/ใจในตัวเอง 
(Autonomous vs Shame and Doubt) อยู/ในช/วง 2-3 ป� 
   ข้ันท่ี 3 การเป!นผู�คิดริเริ่ม การรู�สึกผิด (Initiative vs Guilt) อายุ 3-5 ป� 
   ข้ันท่ี 4 ความต�องการท่ีจะทํากิจกรรมอยู/เสมอ ความรู�สึกด�อย (Industry vs 
Inferiority) อายุประมาณ 6-12 ป� 
   ข้ันท่ี 5 อัตภาพหรือการรู�ว/าตนเองเป!นเอกลักษณ8 การไม/รู�จักตนเอง หรือการ
สับสนบทบาทในสังคม (Ego Identity vs Role Confusion) อายุระหว/าง 12-18 ป� 
   ข้ันท่ี 6 ความใกล�ชิดผูกพัน ความอ�างว�างตัวคนเดียว (Intimacy vs Isolation)  
   ข้ันท่ี 7 ความเป!นห/วงชนรุ/นหลัง ความคิดถึงแต/ตนเอง (Generativity vs Stagnation)  
   ข้ันท่ี 8 ความพอใจในตนเอง ความสิ้นหวังและไม/พอใจในตนเอง (Ego Integrity 
vs Despair) วัยนี้เป!นวัยบั้นปลายของชีวิต  
   ท้ังนี้ Erinkson ได�อธิบายเก่ียวกับ ข้ันท่ี 5 ซ่ึงเป!นช/วงของวัยรุ/นไว�ว/า เป!นวัยท่ีจะ
รู�สึกว/าตนเจริญเติบ โต เหมือนผู�ใหญ/ มีความรู�สึกในเรื่องเพศ บางคนจะกังวลต/อการเปลี่ยนแปลงอย/า
งรวดเร็ว เด็กจะเริ่มคิดแบบผู �ใหญ/ เพราะพัฒนาการทางด�านสติป;ญญา ดังนั้น วัยรุ /นจึงมักจะต้ัง
คําถามแก/ตัวเองว/าฉันคือใคร (Who am I) เริ่มมองหาอาชีพ เด็กวัยรุ/นส/วนมากยังมีความสับสนและ
ไม/แน/ใจ บางครั้งอยากเป!นผู�ใหญ/บางครั้งอยากเป!น เด็ก อยากตัดสินใจทําอะไรเอง จะไม/พอใจเวลา           
ผู�ใหญ/ห�าม บางครั้งก็คิดว/าผู�ใหญ/ไม/ช/วยตัดสินใจ วัยรุ/น จะห/วงคนอ่ืนว/าจะคิดอย/างไรต/อตน ห/วงว/าจะ
ทําอะไร ไม/ได� กังวลว/าจะไม/เป!นท่ียอมรับของเพ่ือนรุ/นเดียวกัน จะจริงใจในการคบเพ่ือน มีอุดมการณ8
เป!นของตนเอง และท่ีสําคัญเด็กวัยนี้ควรจะมีอัตภาพหรือการรู �ว /าตนเองเป!นเอกลักษณ8 (Ego 
Identity) ได� เพ่ือจะได�มีความม่ันใจในตนเอง ถ�าขาดความม่ันใจในตนเอง ไม/รู�ว/าจะทําอะไรหรือมี
บทบาทอย/างไร Erikson เรียกว/า การสับสนบทบาทในสังคม (Role Confusion) นอกจากนี้ วัยรุ/น
มักจะเลียนแบบ ผู�อ่ืนซ่ึงอาจจะเป!นสาเหตุให�เข�ากลุ/มกับเด็กเกเรหรือพวกท่ีก/ออาชญากรรมได� ผู�ใหญ/
บางครั้งก็มีส/วนทําให�วัยรุ/นมีอัตมโนทัศน8ทางลบ (Negative self-concept) โดยการดูว/าและเรียกเด็ก
วัยรุ/นในทางท่ีไม/ดี เช/น เรียกลูกว/าโสเภณีเพราะมีเพ่ือนชายมาก ลูกอาจโกรธเลยทําตัวให�เป!นอย/างท่ีพ/
อแม/เรียก เป!นต�น 
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  7) พฤติกรรมป;ญหาของวัยรุ/น 
   วัยรุ/นเป!นช/วงวัยแห/งการผ/านพ�นจากความเป!นเด็กสู/ความเป!นผู�ใหญ/ เป!นช/วงหัวเลี้ยว 
หัวต/อของชีวิตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงต/าง ๆ อย/างมากท้ังทางด�านร/างกาย จิตใจ อารมณ8 และสังคม             
มีความอ/อนไหวต/อสิ่งรอบข�าง มีความอยากรู�อยากลอง จึงเป!นเหตุให�วัยรุ/นเข�าไปเก่ียวข�องกับ
พฤติกรรมเสี่ยงต/าง ๆ ง/าย ทําให�เกิดพฤติกรรมต/าง ๆ ท่ีเป!นป;ญหาซ่ึง พนม เกตุมาน (2550) ได�กล/าว
ถึงป;ญหาของวัยรุ/นไว� ดังนี้ 
   1) ป;ญหาความขัดแย�งในครอบครัว วัยรุ/นคิดว/าผู�ใหญ/มีความคิดเห็นแตกต/างจาก
ตนเอง โดยเป!นความคิดท่ีไม/เข�ากับยุคสมัยของตน วัยรุ/นยอมรับไม/ได�ท่ีผู�ใหญ/ตําหนิสิ่งท่ีตนและกลุ/ม
เพ่ือนคิดว/าถูกต�อง และจากการท่ีวัยรุ/นมักมีอารมณ8รุนแรง มีพฤติกรรมก�าวร�าว ทําให�เดความขัดแย�ง
กับบุคคลในครอบครัวอย/างมาก วัยรุ/นจึงมักอยู/กับกลุ/มเพ่ือนซ่ึงวัยรุ/นคิดว/ามีความเข�าใจซ่ึงกันและกัน   
อย/างมาก มีความสุขเม่ือได�อยู/ด�วยกัน ไม/ชอบอยู/บ�านเนื่องจากบุคคลในครอบครัวไม/เข�าใจ 
   2) ป;ญหาการต้ังครรภ8ในวัยรุ/น จากความสัมพันธ8ระหว/างเพ่ือนต/างเพศวัยรุ/นท่ีมี
ความสนใจซ่ึงกันและกันอาจมีประสบการณ8การมีเพศสัมพันธ8โดยไม/มีการปtองกัน ทําให�เกิดป;ญหา
การต้ังครรภ8ในวัยรุ/น ซ่ึงยังไม/มีความพร�อมในการเลี้ยงดูบุตรท่ีเกิดมา เนื่องจากยังอยู/ในวัยเรียน จึงทํา
ให�เกิดป;ญหาการทําแท�งผิดกฎหมายเกิดข้ึน และส/งผลให�เกิดอันตรายต/อสุขภาพของหญิงวัยรุ/นได� 
ถึงแม�ไม/มีการทําแท�งเกิดข้ึน วัยรุ/นหญิงก็จะได�รับผลกระทบทางด�านจิตใจอย/างสูง เนื่องจากเป!นการก
ระทําท่ีสังคมไม/ยอมรับ และทําให�วัยรุ/นหญิงไม/สามารถศึกษาอย/างต/อเนื่องต/อไปได� 
   3) ป;ญหาโรคทางเพศสัมพันธ8 เช/นเดียวกันกับป;ญหาการต้ังครรภ8ในวัยรุ/น การมี      
ประสบการณ8 การมีเพศสัมพันธ 8โดยไม/มีความรู�ในการปtองกันตนเองจากการต้ังครรภ8หรือการปtองกัน
โรคติดต/อทางเพศสัมพันธ8 ทําให�วัยรุ /นชายและหญิงมีโอกาสเป!นโรคได� เช/น โรคหนองในแท�       
หนองในเทียม โรคซิฟsลิส และการติดเชื้อเอชไอวี เป!นต�น 
   4) ป;ญหาโสเภณีเด็กวัยรุ/น วัยรุ/นบางคนหรือบางกลุ/มมีความต�องการทางด�าน
วัตถุหรือเงิน อาจด�วยความต�องการท่ีจะต�องเหมือนเพ่ือน ถึงแม�ฐานะทางเศรษฐกิจทางครอบครัวไม/
เอ้ืออํานวย มีความต�องการสารเสพติด การเป!นวัยรุ/นขาดรัก การประชดชีวิต ทําให�ต�องกลายเป!น
หญิงหรือชายอาชีพพิเศษได� 
   5) ป;ญหาการใช�สารเสพติด จากการท่ีวัยรุ/นมีความขัดแย�งกับบุคคลในครอบครัว 
อิทธิพลของกลุ/มเพ่ือน ความอยากลอง อยากเท/ห8 หรืออยากท่ีจะปฏิบัติตามผู�ใหญ/ท่ีตนนิยมชมชอบ 
ฯลฯ ส/งผลให�วัยรุ/นมีการใช�สารเสพติด เช/น บุหรี่ สุรา จนกระท่ังกลายเป!นสารเสพติดท่ีมีอันตราย            
ต/อตนเองอย/างมากและผิดกฎหมายอย/างเฮโรอีนได� ในโลกของวัยรุ/นป;จจุบันนิยมการจัดการสังสรรค8
ในกลุ/มเพ่ือนและมีการใช�สารเสพติด เช/น ยาอี ทําให�ขาดการควบคุมตนเอง เกิดป;ญหาการมี       
เพศสัมพันธ8โดยไม/คาดคิดมาก/อนหรือไม/มีการปtองกัน ซ่ึงส/งผลให�เกิดป;ญหาการต้ังครรภ8ไม/พึง     
ประสงค8 การติดโรคทางเพศสัมพันธ8 การเป!นหญิงชายอาชีพพิเศษหรือป;ญหาอาชญากรรมตามมาได�  
   จากพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงต/าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในช/วงระหว/างวัยรุ/นนั้น มี
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ๆ มากมายไม/ว/าจะเป!นการเปลี่ยนแปลงด�านร/างกายการเปลี่ยนแปลงด�าน
จิตใจการเปลี่ยนแปลงด�านสัมพันธภาพกับกลุ/มเพ่ือนและครอบครัว อย/างไรก็ตาม เนื่องจากวัยรุ/นมี
ความเจริญเติบโตทางสติป;ญญาได�เท/าเทียมกับผู�ใหญ/ สามารถคิดในสิ่งท่ีเป!นนามธรรมได� การคิด
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พิจารณาถึงป;ญหาในหลาย ๆ มิติ และการพิจารณาอย/างรอบคอบต/อตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถท่ี
จะ แก�ป;ญหาได� โดยใช�หลักคิดหาเหตุผล ดังนั้น การท่ีเข�าใจถึงพัฒนาการเหล/านี้จะช/วยให�สามารถ
พัฒนา ทักษะชีวิต เพ่ือ สร�างการเปลี่ยนแปลงท่ีดีท่ีเหมาะสมสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา             
ช/วยปtองกันพฤติกรรมท่ีเป!นป;ญหาต/าง ๆ ของนักเรียน ซ่ึงผู�วิจัยนําแนวคิดเก่ียวกับวัยรุ/นดังกล/าว     
ข�างต�นไป เป!นแนวทางในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�นต/อไป 

 
2.3 เอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู� 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค8ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะชีวิต
ท่ีจําเป!นในชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น จึงจําเป!นต�องศึกษาเก่ียวกับหลักการและ
รูปแบบการจัดการเรียนรู�ต/าง ๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู� เพ่ือเป!นแนวทางนําไปสู/การ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�สําหรับการพัฒนาทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�นต/อไป 
 2.3.1 ความหมายของรูปแบบการสอน (Model of Teaching) 
  รูปแบบการสอนเป!นแผน (Patten) ของการสอนท่ีกําหนดไว�อย/างเป!นกระบวนโดย
มีองค8ประกอบท่ีใช�ในการอธิบายในการดําเนินการสอนในเชิงปฏิบัติและความสัมพันธ8ระหว/าง
องค8ประกอบต/าง ๆ ซ่ึงได�รับการจัดไว�อย/างเป!นระเบียบตามหลักการ แนวคิดหรือทฤษฎีหรือ     
ความเชื่อต/าง ๆ ท่ีใช�ในการจัดกระทําเพ่ือให�เกิดผลแก/ผู�เรียนตามจุดมุ/งหมายของการสอนนั้น (Joyce,  
Weil & Showers 1992; Anderson, 1999; ทิศนา แขมมณี, 2554ก) ภายในองค8ประกอบของรูปแบบการ
สอนจะมีรายละเอียดของสถานการณ8การจัดสิ่งแวดล�อมการเรียนรู�ซ่ึงรายละเอียดดังกล/าวจะช/วยใน
การวางแผนหลักสูตรรายวิชา หน/วยการเรียน บทเรียน และเพ่ือออกแบบสื่อการเรียนการสอน 
(Joyce, Weil & Calhoun, 2004; Joyce & well, 2000; Eggen & Kauchak, 2001) รูปแบบการ
เรียนการสอนแต/ละรูปแบบจะให�แนวทางการเรียนการสอนท่ีมีเปtาหมายเพ่ือให�ผู� เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค8 ท่ีแตกต/างกันบางครั้งจะต�องมีการศึกษาค�นคว�าและวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือทําให�รู� ถึง
ประสิทธิภาพในการสอนนั้น ๆ มากยิ่งข้ึนเนื่องจากรูปแบบการสอนจะเน�นหน�าท่ีในการสอนซ่ึง
ครูผู�สอนซ่ึงครูผู�สอนจะได�รับการฝnกฝนมาโดยเฉพาะและรูปแบบการสอนแต/รูปแบบจะมีข�อจํากัดและ
ข�อดีแตกต/างกันไม/มีรูปแบบใดท่ีเหมาะสมเป!นสากลมีนักวิชาการได�ให�ความหมายของรูปแบบไว� ดังนี้ 
  ทิศนา แขมมณี (2554ข) ได�กล/าวว/า รูปแบบเป!นเครื่องมือทางความคิดท่ีบุคคลใช�ใน
การสืบสอบหาคําตอบ ความรู� ความเข�าใจในปรากฏการณ8ท่ีเกิดข้ึน โดยสร�างมาจากความคิด 
ประสบการณ8 การใช�อุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎี หลักการต/าง ๆ และแสดงออกในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง เช/น เป!นคําอธิบาย แผนผัง ไดอะแกรม หรือแผนภาพ ช/วยให�ตนเองและบุคคลอ่ืน
สามารถเข�าใจได�ชัดเจนข้ึน รูปแบบจึงไม/ใช/ทฤษฎี 
  Eggen & Kauchak (2001) ให�ความหมายของรูปแบบว/า  
  1) แบบจําลองเลียนแบบของจริง  
  2) ตัวแบบท่ีเป!นแบบอย/าง 
  3) แบบจําลองการดําเนินงานท่ีแสดงความสัมพันธ8ของส/วนต/าง ๆ ในระบบ  
  4) การอธิบายความสัมพันธ8ของข�อมูลในรูปของระบบสัญลักษณ8  
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  Anderson (1999) ได�ให�ความหมายของรูปแบบไว�ว/า เป!นวัตถุ หรือระบบ หรือ
กระบวนการท่ีใช�แทนสิ่งนั้น โดยดํารงคุณลักษณะของทุกส/วนไว�ให�เหมือนเดิม การแสดงสภาพความ
เป!นจริงท่ีเรากําลังศึกษาค�นคว�าออกมาในลักษณะหนึ่ง คือ การอธิบาย การพยากรณ8หรือการควบคุม
เก่ียวกับโครงสร�างการเคลื่อนไหวของสภาพความเป!นจริงท่ีสนใจค�นคว�าอยู/ และ Keeves (1997) ได�
ให�ความหมายของรูปแบบว/า เป!นแบบแผนโครงสร�างความสัมพันธ8ระหว/างตัวแปร  
  นอกจากนี้ Keeves (1997) ได�กล/าวว/า รูปแบบหมายถึงสิ่งของสิ่งหนึ่งท่ีคล�ายคลึง
กับสิ่งของอีกสิ่งหนึ่ง และได�จําแนกความหมายเฉพาะของรูปแบบ 2 ลักษณะ คือ  
  1) รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Models)  
  2) รูปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Models) แบ/งออกได�เป!น 
   2.1) รูปแบบเชิงแนวคิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual Selection)  
   2.2) รูปแบบเชิงแนวคิดเพ่ือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual Model-For) คือ
แบบจําลองท่ีสร�างข้ึนเพ่ืออธิบายทฤษฎี เช/น โมเดลท่ีสร�างข้ึนมาจากทฤษฎีการคัดสรรตามธรรมชาติ 
(Theory of Natural Selection) เพ่ือนําไปใช�อธิบายทฤษฎีการคงอยู/ของนักเรียนในโรงเรียน  
  Husén & Postlethwaite (1994) ได�ให�ความหมายว/ารูปแบบ คือโครงสร�างท่ีถูก
นําเสนอเพ่ือใช�วินิจฉัยความสัมพันธ8ระหว/างองค8ประกอบท่ีสร�างมาจากเหตุการณ8การหยั่งรู�ด�วยวิธีการ    
อุปมาอุปมัยหรือได�มาจากทฤษฎี รูปแบบเป!นระบบหรือโครงสร�างท่ีถูกสร�างข้ึนมาจากทฤษฎีท่ัวไป
เพ่ือใช�พรรณนาและอธิบายปรากฏการณ8นั้น ๆ รูปแบบจึงไม/ใช/ทฤษฎี 
  จากการตรวจสอบเอกสาร สรุปได�ว/า รูปแบบ (Model) หมายถึง เครื่องมือทาง
ความคิดท่ีบุคคลใช�ในการสืบเสาะหาคําตอบความรู�ความเข�าใจในปรากฏการณ8ท้ังหลาย ในการศึกษา
วิจัยเรื่องใด ๆ ก็ตามผู�ศึกษาจะต�องต้ังคําถามท่ีต�องการคําตอบ ซ่ึงในกระบวนการวิจัยจะมีการต้ัง
สมมุติฐานข้ึนมาซ่ึงก็คือคําตอบท่ีคาดคะเนไว�ล/วงหน�า สมมุติฐานเหล/านี้มักจะได�มาจากข�อความรู�หรือ
ข�อค�นพบท่ีผ/านมาหรืออาจเกิดประสบการณ8หรือการหยั่งรู�ของผู�ศึกษาวิจัย หรืออาจเกิดจากทฤษฎี
หลักการต/าง ๆ สมมติฐานเป!นข�อความท่ีบ/งบอกถึงความสัมพันธ8ระหว/างองค8ประกอบหรือตัวแปรต/าง ๆ 
ของเรื่อง/สถานการณ8ป;ญหานั้น ๆ ซ่ึงจะยังคงเป!นเครื่องมือในการแสวงหาคําตอบเท/านั้น จนกว/าจะ
ได�รับการนําไปพิสูจน8ทดสอบหากสมมุติฐานเป!นจริงข�อความนั้นก็สามารถนําไปใช�ในการทํานายหรือ
อธิบายปรากฏการณ8นั้น ๆ ได�รูปแบบเช/นเดียวกับสมมุติฐานท่ีบุคคลอาจสร�างจากความคิด 
ประสบการณ8การใช�อุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎีและหลักการต/าง ๆ ได� แต/รูปแบบไม/ใช/ทฤษฎี 
(Keeves, 1997; ทิศนา แขมมณี, 2554ก) กล/าวว/า รูปแบบโดยท่ัวไปจะต�องมีองค8ประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  1) รูปแบบจะต�องนําไปสู/การทํางาน (Prediction) ผลท่ีตามมาสามารถพิสูจน8และ
ตรวจสอบได� กล/าวคือ สามารถนําไปสร�างเครื่องมือเพ่ือไปพิสูจน8ตรวจสอบได� 
  2) โครงสร�างของรูปแบบจะต�องประกอบด�วยความสัมพันธ8เชิงสาเหตุ (Casual 
Relationship) ซ่ึงสามารถใช�อธิบายปรากฏการณ8เรื่องนั้นได� 
  3) รูปแบบจะต�องสามารถช/วยสร�างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด 
(Concept) และความสําพันธ8 (Interrelations) รวมท้ังช/วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะหาความ 
  4) รู ป แบบควรประกอบด� ว ยคว ามสั ม พั นธ8 เ ชิ ง โ ค ร ง ส ร� า ง  ( Structural 
Relationships) มากกว/าความสัมพันธ8เชิงเชื่อมโยง (Associative Relationships) 
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  ส/วนรูปแบบการสอน (Instructional Model) หมายถึง แบบหรือแผนของการสอน
แสดงถึงความสัมพันธ8ระหว/างองค8ประกอบต/าง ๆ ท่ีจะใช�ในการจัดกระทํา เพ่ือให�เกิดผลแก/ผู�เรียน
ตามจุดมุ/งหมายของการสอนนั้น (Joycc & Weil, 2000) เป!นแนวทางหรือชุดของยุทธศาสตร8ท่ีเป!น
พ้ืนฐานของวิธีสอนครู (Braxtion, Bronico & Looms, 1995) จึงอาจกล/าวได�ว/า รูปแบบการสอน
หมายถึงแผนเชิงปฎิบัติตามแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู� ซ่ึงแสดงระหว/างความสัมพันธ8ของ
องค8ประกอบต/าง ๆ ท่ีใช�ในการจัดกระทําเพ่ือให�ผู�เรียนมีความสามารถในการเรียนรู�เนื้อหารายวิชา
ต/าง ๆ ตามเปtาหมายท่ีกําหนดไว� 
  รูปแบบการสอนท่ีมีการนํามาใช�ในการศึกษาระดับต/าง ๆ และใช�เป!นพ้ืนฐานในการ
คิดค�นพัฒนารูปแบบการสอน ได�แก/ รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Joyce & Weil (2000) ท่ีกล/าว
ว/า รูปแบบการสอนเป!นการอธิบายถึงการจัดสิ่งแวดล�อมทางการเรียนรู�ผลการใช�รูปแบบการสอนท่ี
สําคัญ คือ การเพ่ิมความสามารถในการเรียนรู� ทําให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�และสามารถค�นหาความรู�ได�
ด�วยตนเอง รูปแบบการสอนพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู� โดยมีองค8ประกอบท่ีสําคัญ คือ เปtาหมาย 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ระบบทางสังคม หลักการตอบสนองและระบบการสนับสนุน 
  สรุปได�ว/า รูปแบบการจัดการเรียนรู� หมายถึง แบบแผนเชิงโครงสร�างเพ่ือใช�ในการ
จัดการเรียนรู�ท่ีจัดทําข้ึนอย/างเป!นระบบและมีจุดมุ/งหมายท่ีเฉพาะโดยผ/านข้ันตอนการดําเนินการ
ออกแบบและพัฒนาอย/างเป!นระบบโดยใช�หลักปรัชญา หลักการ แนวคิดทางทฤษฎีหรือความเชื่อ
พ้ืนฐาน ซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธ8ระหว/างองค8ประกอบต/าง ๆ ท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธ8 (Syntax) และ
แสดงให�เห็นถึงแนวทางในการจัดการเรียนรู�ให�บรรลุจุดมุ/งหมาย 
 2.3.2 องค8ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู� 
  จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู�โดยท่ัวไป มีองค8ประกอบร/วมท่ีสําคัญซ่ึงผู�ท่ี
จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�ควรคํานึงถึง ดังต/อไปนี้ (ทิศนา แขมมณี, 2554ก; Keeves, 1997; 
Joyce & Weil, 2000; Joyce Weil & Calhoun, 2004) 
  1) หลักการของรูปแบบการสอน เป!นส/วนท่ีกล/าวถึงความเชื่อและแนวคิด ทฤษฎีท่ี
เป!นพ้ืนฐานของการออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน ซ่ึงจะเป!นการกําหนดจุดประสงค8 เนื้อหา 
กิจกรรม และข้ันตอนการดําเนินงานของรูปแบบการสอน 
  2) จุดประสงค8ของรูปแบบการสอน เป!นส/วนท่ีระบุถึงความคาดหวังหรือสิ่งท่ี
ต�องการให�เกิดข้ึนจากการใช�รูปแบบการสอน 
  3) กระบวนการจัดการเรียนการสอน เป!นส/วนท่ีระบุถึงข้ันตอน วิธีการและกิจกรรม
ต/าง ๆ ท่ีจะใช�ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให�บรรลุจุดประสงค8ของรูปแบบการสอน 
  4) การวัดและประเมินผล เป!นส/วนของการประเมินผลการเรียนรู�ตามวัตถุประสงค8
ของรูปแบบการสอนท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึน 
  ดังนั้น รูปแบบการสอนจึงมีความหมายเดียวกันกับระบบการเรียนการสอน เป!น
ลักษณะของการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนอย/างมีระบบระเบียบตามปรัชญา ทฤษฎี หลักการหรือความเชื่อ 
ต/าง ๆ โดยมีความครอบคลุมองค8ประกอบท่ีสําคัญของระบบนั้นและได�รับการยอมรับพิสูจน8 ทดสอบถึง
ประสิทธิภาพแล�ว รูปแบบการสอนจึงจําเป!นต�องมีองค8ประกอบสําคัญ ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี, 2554ข) 
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  1) มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อท่ีเป!นพ้ืนฐานหรือเป!นหลักของ
รูปแบบการสอนนั้น ๆ 
  2) มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคล�องกับหลักการท่ียึดถือ 
  3) มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค8ประกอบหรือความสัมพันธ8ขององค8ประกอบของ
ระบบให�สามารถนําผู�เรียนไปสู/เปtาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ 
  4) มีการอธิบายหรือให�ข�อมูลเก่ียวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนต/าง ๆ อันจะช/วย
ให�กระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  รูปแบบของระบบการเรียนการสอนท่ี ดิค และคาเรย8 (Dick & Carey, 1989) นําเสนอ
ไว� สรุปได�ว/า องค8ประกอบของระบบการเรียนการสอนมี 3 องค8ประกอบคือ 1) การกําหนดจุดมุ/งหมาย
หรือผลลัพธ8ของการเรียนการสอน 2) การพัฒนาการเรียนการสอน และ 3) การประเมินการเรียนการสอน 
  ไทเลอร8 ได�กําหนดองค8ประกอบของระบบการเรียนการสอนท่ี เรียกว/า ไทเลอร8 ลูฟ 
(Tyler Loop) ไว� 3 ส/วนด�วยกัน คือ 1) จุดมุ/งหมายของการเรียนการสอน 2) กิจกรรมการเรียนการ
สอนและ 3) การประเมินผลการเรียนการสอน ข�อมูลจากการประเมินผลสามารถใช�เป!นข�อมูลปtอนกลับไป
ยังกิจกรรมการเรียนการสอนและจุดมุ/งหมายของการเรียนการสอนเพ่ือการปรับปรุง นอกจากนี้          
เกลเซอร8 (Glaser) ได�กําหนดองค8ประกอบรูปแบบการสอน ท่ีมีความคล�ายคลึงกับระบบของไทเลอร8 
แต/ของเกลเซอร8 (Glaser) จะมีองค8ประกอบมากกว/า ได�แก/ 1) จุดประสงค8ของการสอน 2) การ
ประเมินสถานะของผู�เรียนก/อนสอน 3) การจัดกระบวนการเรียนการสอน 4) การประเมินผลการเรียน
การสอน และ 5) ข�อมูลปtอนกลับ (Glaser, 1965 อ�างถึงใน ทิศนา แขมณี, 2555ก) 
  สําหรับ คลอสไมเออร8และริปเปsล ( Klausmeier, 1971, อ�างถึงใน ทิศนา แขมณี, 
2555ข) ได�กําหนดองค8ประกอบของระบบการเรียนการสอนไว� 7 ส/วน คือ 1) การกําหนดจุดมุ/งหมาย
ของการเรียนการสอน 2) การพิจารณาความพร�อมของผู�เรียน 3) การจัดเนื้อหาวิชา วัสดุ อุปกรณ8 
และเครื่องมือต/าง ๆ 4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5) การดําเนินการสอน 6) การวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน และ 7) สัมฤทธิ์ผลของนักเรียน ในขณะท่ี เคมพ8 (Kemp, 1997)             
ได�กําหนดองค8ประกอบของการเรียนการสอนไว� 9 ประการ ประกอบด�วยข้ันตอนต/าง ๆ ได�แก/               
1) กําหนดหัวข�อท่ีจะสอนและเขียนวัตถุประสงค8ท่ัวไป 2) ศึกษาคุณลักษณะของผู�เรียน 3) ระบุ
จุดมุ/งหมายของการสอนในเชิงพฤติกรรม 4) กําหนเนื้อหาวิชาท่ีสนับสนุนวัตถุประสงค8ในแต/ละข�อ              
5) ทดสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถก/อนท่ีจะทําการสอน 6) เลือกกิจกรรมและแหล/งวิชาการ
สําหรับการเรียนการสอน เพ่ือจะนําเนื้อหาวิชาไปสู/จุดหมายปลายทางท่ีวางไว� 7) ประสานงานในเรื่อง
ต/าง ๆ เช/น การเงิน บุคลากรอาคาร สถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช�ต/าง ๆ และดําเนินการไปตาม
แผนการท่ีกําหนดไว� 8) ประเมินผลการเรียนของผู�เรียนว/าบรรลุวัตถุประสงค8ท่ีต้ังไว�เพียงใด และ                
9) พิจารณา ดูว/าควรจะได�มีการแก�ไขปรับปรุงแผนการเรียนการสอนให�ดีข้ึนอย/างไร 
  นอกจากนี้ ทิศนา แขมณี (2554ข) ได�เสนอแนะองค8ประกอบท่ีสําคัญ ๆ ในการจัดการ
เรียนการสอนไ ว� 10 ประการด�วยกัน ได�แก/ 1) ลักษณะของผู�เรียน 2) จุดมุ/งหมายของการสอน 3) เนื้อหา
สาระท่ีจะสอน 4) การเตรียมความพร�อม 5) การดําเนินการสอน 6) การสร�างเสริมทักษะ 7) กิจกรรม
สนับสนุน 8) การควบคุมและตรวจสอบ 9) สัมฤทธิ์ผลของการสอน และ 10) การปรับปรุงแก�ไข 
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  จากการสังเคราะห8องค8ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู�ดังกล/าว ผู�วิจัยได�
บูรณาการแนวคิดในการกําหนดองค8ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ี
จําเป!นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น ในการวิจัยครั้งนี้ โดยกําหนดองค8ประกอบของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู� แบ/งเป!น 5 องค8ประกอบ ได�แก/ 1) หลักการของรูปแบบการสอน             
2)  วัตถุประสงค8ของรูปแบบการจัดการเรียนรู�  3 ) เนื้อหาสาระท่ีใช� ในการจัดการเรียนรู�                         
4) กระบวนการจัดการเรียนรู� และ 5) การวัดและประเมินผล 
 2.3.3 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน 
  การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนจะต�องมีการวางแผนอย/างเป!นระบบ 
เพ่ือให�ได�รูปแบบการสอนท่ีดีและมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับการออกแบบและ
พัฒนาของรูปแบบการสอนสามารถสรุปข้ันตอนสําคัญในการพัฒนารูปแบบการสอนได� ดังนี้ (ทิศนา 
แขมมณี, 2554ก; Keeves, 1997; Joyce & Weil, 2000; Joyce Weil & Calhoun, 2004) 
  1) การศึกษาข�อมูลพ้ืนฐาน เป!นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและข�อค�นพบจากงานวิจัย
ท่ีเก่ียวข�องตลอดจนการศึกษาข�อมูลเก่ียวกับสภาพป;จจุบันหรือป;ญหาจากเอกสาร ผลการวิจัยต/าง ๆ 
หรือการสังเกต การสอบถามผู�ท่ีเก่ียวข�อง  
  2) การกําหนดหลักการ เปtาหมายและองค8ประกอบอ่ืน ๆ ของรูปแบบการสอนให�
สอดคล�องกับข�อมูลพ้ืนฐานและสัมพันธ8กันอย/างเป!นระบบระเบียบ การกําหนดเปtาหมายของรูปแบบ
การสอนจะช/วยให�ผู�สอนสามารถเลือกรูปแบบการสอนไปใช�ให�ตรงกับจุดมุ/งหมายของการสอนเพ่ือให�
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสูงสุด 
  3) การกําหนดแนวทางในการนํารูปแบบการสอนไปใช� ประกอบด�วยรายละเอียด
เก่ียวกับวิธีการและเง่ือนไขต/าง ๆ เช/น ใช�กับผู�เรียนกลุ/มใหญ/หรือกลุ/มย/อย ผู�สอนจะต�องเตรียมงาน
หรือจัดสภาพการเรียนการสอนอย/างไร เพ่ือให�การใช�รูปแบบการสอนเป!นไปอย/างมีประสิทธิภาพ 
  4) การประเมินผลรูปแบบการสอน เป!นการทดสอบการมีประสิทธิภาพของรูปแบบ
การสอนท่ีสร�างข้ึนโดยท่ัวไปผู�ประเมินรูปแบบการสอนใช�วิธีการ ต/อไปนี้ 
   4.1) ประเมินความเป!นไปได�เชิงทฤษฎี โดยคณะผู�เชี่ยวชาญซ่ึงจะประเมิน ความ
สอดคล�องภายในระหว/างองค8ประกอบต/าง ๆ 
   4.2) ประเมินความเป!นไปได�ในเชิงปฏิบัติการ โดยการนํารูปแบบการสอนท่ี
พัฒนาข้ึนทดลองใช�ในสถานการณ8จริง ในลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองหรือก่ึงทดลอง 
  5) การปรับปรุงรูปแบบการสอน แบ/งออกได�เป!น 2 ระยะ ดังนี้ 
   5.1) ระยะก/อนนํารูปแบบการสอนไปทดลองใช� การปรับปรุงรูปแบบการสอนใน
ระยะนี้ใช�ผลจากการประเมินความเป!นไปได�ในเชิงทฤษฎีเป!นข�อมูลในการปรับปรุง 
   5.2) ระยะหลังนํารูปแบบการสอนไปทดลองใช� การปรับปรุงรูปแบบการสอนใน
ระยะอาศัยข�อมูลจากการทดลองใช�เป!นตัวชี้นําในการปรับปรุง และอาจจะมีการนํารูปแบบการสอน
ไปทดลองใช�และปรับปรุงซํ้า จนกว/าจะได�ผลท่ีเป!นน/าพอใจ 
  Joyce & Weil (2000, pp. 11-25) ได�เสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู�ไว� สรุปได�ว/า การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�ควรต�องมีปรัชญาและทฤษฎีรองรับ 
เช/น ทฤษฎีด�านจิตวิทยาการเรียนรู� ก/อนท่ีจะมีการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีพัฒนาข้ึนไปใช�ควร
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ต�องมีการวิจัย เพ่ือเป!นการทดสอบทฤษฎี รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ และนําข�อค�นพบ
มาปรับปรุงแก�ไข เพ่ือเป!นหลักประกันท่ีเชื่อถือได�ว/ารูปแบบนั้นใช�ได�สะดวก และได�ผลดีใน
สถานการณ8จริง 
 2.3.4 การนําเสนอการพัฒนารูปแบบการสอน 
  การนําเสนอการพัฒนารูปแบบการสอนท่ีได�จากการพัฒนาเป!นอีกข้ันตอนหนึ่งท่ี
สําคัญเนื่องจากการนําเสนอรูปแบบการสอนท่ีชัดเจนและเข�าใจง/ายจะช/วยให�ผู�สอนเกิดความเข�าใจ
และสามารถนํารูปแบบกาสอนไปใช�ได�อย/างมีประสิทธิภาพตามจุดมุ/งหมายของรูปแบบการสอนนั้น ๆ 
ซ่ึงการนําเสนอรูปแบบการสอนมีข้ันตอนดังต/อไปนี้ (Joyce & Weil, 2000)  
  1) เสนอเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการสอน (Model of Teaching) โดยการสรุป
องค8ประกอบรวมท้ังการนําเสนอว/าประกอบด�วยทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดสนับสนุนวิธีการ
ตรวจสอบในเชิงการไปใช�ในสถานการณ8จริงเพ่ือนําข�อมูลมาปรับปรุงแก�ไข 
  2) ท่ีมาของรูปแบบการสอน (Orientation to The Model) เป!นการอธิบาย
ความสัมพันธ8ของสิ่งต/าง ๆ ซ่ึงเป!นท่ีมาของแบบการสอน ประกอบด�วยเปtาหมายของรูปแบบทฤษฎี 
หลักการและแนวคิดสําคัญท่ีเป!นพ้ืนฐานของรูปแบบการสอนตลอดจนศึกษาข�อมูลเก่ียวกับสภาพ
ป;จจุบันหรือป;ญหาจากเอกสารผลวิจัย หรือการสังเกต สอบถามผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
  3) รูปแบบการสอน (The Model Teaching) เป!นการอธิบายถึงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยละเอียดตามหัวข�อต/อไปนี้ 
   3.1) ข้ันตอนการสอน (Syntax) เป!นการให�รายละเอียดเก่ียวกับลําดับข้ันตอน
ของการสอนหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงแต/ละรูปแบบจะมีข้ันตอนท่ีแตกต/างกันออกไป 
   3.2) รูปแบบของการปฏิสัมพันธ8 (Social System) เป!นการอธิบายบทบาทของ
ผู�สอนและผู�เรียน ความสัมพันธ8ระหว/างผู�สอนกับผู�เรียนหรือระหว/างผู�เรียนด�วยกันเอง ซ่ึงจะแตกต/าง
กันไปในแต/ละรูปแบบ เช/น บทบาทของครูของอาจเป!นผู�นําในการทํากิจกรรม เป!นผู�อํานวยความ
สะดวก เป!นผู�ชี้แนะหรือเป!นแหล/งข�อมูลเป!นต�น 
   3.3) หลักการของการตอบสนอง (Principles of Reaction) เป!นการบอกวิธีการ
แสดงออกของผู�สอนต/อผู�เรียน การตอบสนองการกระทําของนักเรียน เช/น การให�รางวัลแก/ผู�เรียนการ
ให�อิสระในการแสดงความคิดเห็น การไม/ประเมินว/าถูกหรือผิด เป!นต�น 
  4) การประเมินรูปแบบการสอน เป!นการทดสอบความมีประสิทธิภาพของรูปแบบท่ี
สร�างข้ึนโดยท่ัวไปจะใช�วิธีการต/อไปนี้ 
   4.1) ประเมินความเป!นไปได�ในเชิงทฤษฎีโดยคณะผู�เชียวชาญ ก็จะประเมิน
ความสอดคล�องภายในระหว/างองค8ประกอบต/าง ๆ 
   4.2) ประเมินความเป!นไปได�ในเชิงปฏิบัติการโดยการนํารูปแบบการสอนท่ี
พัฒนาข้ึนไปทดลองใช�ในสถานการณ8จริง ในลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองหรือก่ึงทดลอง 
  5) การปรับปรุงรูปแบบการสอนมี 2 ระยะ คือ 
   5.1) ระยะก/อนนํารูปแบบการสอนไปทดลองใช� การปรับปรุงรูปแบบการสอนใน
ระยะนี้ ใช�ผลจากการประเมินเป!นไปได�ในเชิงทฤษฎีเป!นข�อมูลในการปรับปรุง 
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   5.2) ระยะหลังนํารูปแบบการสอนไปทดลองใช� การปรับปรุงรูปแบบการสอนใน
ระยะนี้อาศัยข�อมูลจากการทดลองใช�เป!นตัวชีนําในการปรับปรุง และอาจจะมีการนํารูปแบบการสอน
ไปทดลองใช�และปรับปรุงซํ้า จนกว/าจะได�ผลเป!นท่ีน/าพอใจ 
  6) การนํารูปแบบการสอนไปใช� (Application) เป!นการให�คําแนะนําและต้ัง
ข�อสังเกตเก่ียวกับการนํารูปแบบการสอนไปใช�ให�ได�ผล เช/น ควรใช�เนื้อหาประเภทใดและควรใช�กับ
ผู�เรียนระดับใด เป!นต�น 
  7) ผลท่ีได�จากรูปแบบการสอนทางตรงและทางอ�อม (Instructional and Nurturing Effects) 
เป!นการระบุถึงผลของการใช�รูปแบบการสอนท่ีคาดว/าจะเกิดแก/ผู� เรียนท้ังผลทางตรงซ่ึงเป!น
จุดมุ/งหมายหลักของรูปแบบการสอนนั้น และผลทางอ�อมซ่ึงเป!นผลพลอยได�จากการใช�รูปแบบการ
สอนนั้นซ่ึงจะเป!นแนวทางสําคัญครูในการพิจารณาและเลือกรูปแบบการสอนไปใช� 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�แนวคิดในการดําเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�
อย/างเป!นระบบ โดยมีการศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีต/าง ๆ เพ่ือใช�เป!นแนวทางและพ้ืนฐานใน
การกําหนดองค8ประกอบต/าง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึน จะได�รับการตรวจสอบ 
ประเมินผลและพิสูจน8เพ่ือยืนยันประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน รวมถึงได�รับการปรับปรุง
แก�ไขให�มีประสิทธิภาพโดยการนําไปใช�ในการเรียนการสอนได�อย/างแท�จริง ซ่ึงประกอบด�วยข้ันตอน
ดําเนินการท่ีสําคัญ 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาข�อมูลพ้ืนฐาน ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู� ข้ันตอนท่ี 3 การทดลองใช� และข้ันตอนท่ี 4 ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ
การจัดการเรียนรู�  
 2.3.5 การจัดการเรียนรู� 
  ความหมายของการจัดการเรียนรู� 
  ความหมายของการจัดการเรียนรู�สามารถวิเคราะห8จากคําศัพท8 2 คํา ได�แก/ คําว/า 
“การจัดการ” กับ “การเรียนรู�” แล�วสรุปเป!นความหมายของการจัดการเรียนรู� นักวิชาการหลายท/าน
ได�ให�ความหมายของคําว/า “การจัดการ” ดังนี้ 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน8 และคนอ่ืน ๆ (2552) ได�ให�ความหมายของการจัดการว/า หมายถึง 
กระบวนการของกิจกรรมท่ีต/อเนื่องและประสานงานกัน ซ่ึงผู�บริหารต�องเข�ามาช/วยเพ่ือให�บรรลุ
จุดมุ/งหมายขององค8การในการเพ่ิมผลผลิต โดยมุ/งสู/ประสิทธิภาพด�วยวิธีการใช�ทรัพยากรประหยัด
ท่ีสุด และสู/ประสิทธิผลโดยบรรลุเปtาหมายซ่ึงเป!นประโยชน8สูงสุด 
  Bartol & Martin (1998) กล/าวไว�ว/า การจัดการเป!นกระบวนการในการดําเนินการ
ให�บรรลุวัตถุประสงค8 โดยการทําหน�าท่ีหลัก 4 ประการ ได�แก/ การวางแผน การจัดการองค8กร การ
ชี้นํา และการควบคุม 
  Stephen & David (2005) ได�ให�ความหมายไว�ว/า การจัดการเป!นกระบวนการท่ีทํา
ให�กิจกรรมต/าง ๆ สําเร็จได�อย/างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด�วยคนและทรัพยากรขององค8การ 
ซ่ึงประกอบด�วยองค8ประกอบของการจัดการ ได�แก/ กระบวนการ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
กระบวนการจัดการ คือ การทําหน�าท่ีต/าง ๆ ด�านการจัดการ ได�แก/ การวางแผน การจัดองค8การ        
การนําและการควบคุม  
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  Peter (2006) ได�กล/าวไว�ว/า การจัดการ หมายถึง การทํางานให�สําเร็จตาม
วัตถุประสงค8ท่ีต้ังไว� ผ/านกิจกรรมต/าง ๆ ของการจัดการ ซ่ึงรวมถึงกิจกรรม 4 ประการ ได�แก/       
การวางแผน การจัดการองค8การ การชี้นํา และการควบคุม  
  เม่ือพิจารณาความหมายของการจัดการแล�ว พัชรี ศรีสังข8 (2551) ได�วิเคราะห8
ความหมายของการจัดการได�ว/า “เป!นกระบวนการท่ีช/วยให�องค8การบรรลุจุดมุ/งหมายสูงสุดได� โดย
ผู�จัดการพัฒนาและประยุกต8ใช�ทรัพยากรท่ีเก่ียวข�องได�อย/างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผ/าน
การวางแผน การจัดองค8การ การดําเนินการ และการควบคุม อย/างต/อเนื่องและประสานงานกัน” 
นอกจากนี้ ยังสะท�อนแนวคิดท่ีสําคัญของการจัดการท่ีดีด�วย กล/าวคือ ต�องมีเปtาหมายของการจัดการ
อย/างชัดเจน ต�องเป!นกระบวนการอย/างเป!นระบบสอดคล�องต/อเนื่อง ประสานกันแล�ว ยังต�องมีการนํา
ทรัพยากร  ท่ีเก่ียวข�องมาใช�ดําเนินการให�เปtาหมายของการจัดการบรรลุผล 
  ด�วยนอกจากนี้ พัชรี ศรีสังข8 (2551) กล/าวว/า ในทางการศึกษา “ผู�จัดการ” ท่ีจะ
ช/วยให�สถาบันการ ศึกษาบรรลุจุดมุ/งหมายสูงสุดได� คือ “อาจารย8ผู�สอน” จะเป!นกลไกสําคัญและมี
บทบาทท่ีสําคัญยิ่งเพราะเป!นผู�จัดการศึกษาในระดับปฏิบัติการโดยตรงให�กับผู�เรียน ผู�สอนต�องเป!นผู�
เอ้ืออํานวยการเรียนรู� (Facilitator) ได�แก/ มีความสามารถในการฟ;งอย/างมีประสิทธิภาพ มีความ
จริงใจ มีความเข�าใจ ยอมรับผู�เรียน มีไหวพริบและมีทักษะการสื่อสารระหว/างบุคคล มุ/งเน�นจัด
ประสบการณ8ให�กับผู�เรียน ให�โอกาสผู�เรียนเลือกสรร สร�างสรรค8กระตุ�นให�เกิดความรู�สึกว/าตนเองมี
คุณค/า เลือกป;ญหาให�ผู�เรียนศึกษาต�องสร�างโอกาสให�ผู�เรียนได�บูรณาการตนเองด�วยการมีปฏิสัมพันธ8
กับความคิด ความรู�สึก การรับรู� และการกระทํา ตลอดจนจัดหลักสูตรและการสอนท่ีเน�นการเรียนรู�
ภายในไม/เน�นเนื้อหาวิชาแต/จะต�องกระตุ�นให�ผู�เรียนมองเข�าไปในตน เม่ือผู�เรียนเข�าใจตนเอง ก็จะเกิด
ค/านิยม อาจารย8ผู�สอนในฐานะผู�จัดการจึงควรประยุกต8ใช�ทรัพยากรท่ีเก่ียวข�องกับการเรียนรู� ผ/านการ
วางแผนจัดการเรียนรู� ดําเนินการจัดการเรียนรู� และควบคุมกํากับให�เป!นตามบทบาทของผู�เอ้ือ
อํานวยการเรียนรู�ดังกล/าวอย/างต/อเนื่องและประสานกัน 
  ส/วนความหมายของคําว/า “การเรียนรู�” มีนักการศึกษา ได�ให�ความหมายไว� ดังนี้ 
  อาภรณ8 ใจเท่ียง (2553, น. 14) ได�ให�ความหมายของการเรียนรู�ไว�ว/า การเรียนรู� คือ 
กระบวนการท่ีบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย/างค/อนข�างถาวร อันเนื่องมาจากประสบการณ8
หรือการฝnกหัด 
  Hilgard & Bower (1981) ได�กล/าวถึงการเรียนรู�ไว�ว/า การเรียนรู� เป!นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเป!นผลมาจากประสบการณ8และการฝnก ท้ังนี้ ไม/รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมท่ีเกิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ ฤทธิ์ของยา หรือสารเคมี หรือปฏิกริยา
สะท�อนตามธรรมชาติของมนุษย8 
  Gregory A Kimble (1983) ได�กล/าวถึงการเรียนรู�ไว�ว/า การเรียนรู�คือการเปลี่ยนแปลง
ศักยภาพแห/งพฤติกรรมท่ีค/อนข�างถาวร ซ่ึงเป!นผลมาจากการฝnกหรือการปฏิบัติท่ีได�รับการเสริมแรง 
  นอกจากนี้ พัชรี ศรีสังข8 (2551) ได�สรุปความหมายของการเรียนรู�ได�ว/า การเรียนรู�
เป!นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามขีดความสามารถท่ีมีอยู/ค/อนข�างถาวร สืบเนื่องจาก
ได�รับประสบการณ8หรือได�ฝnกหัด หรือได�กระทําตามท่ีจัดให�เรียนรู�อย/างเป!นกระบวนการและมี
ความสัมพันธ8กัน” นอกจากนี้ ยังสะท�อนแนวคิดท่ีสําคัญของการเรียนรู�ได� 2 ประการสําคัญ คือ (1) 
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การเรียนรู�ไม/ได�เกิดข้ึนเอง แต/สืบเนื่องมาจากการได�รับประสบการณ8 หรือได�ฝnกหัด หรือได�กระทํา 
และ (2) การเรียนรู�ไม/สามารถจะมองเห็นได�โดยตรงในขณะท่ีกําลังเกิดการเรียนรู� แต/จะทราบได�ว/า
การเรียนรู�เกิดข้ึนแล�ว โดยอาศัยสังเกตพฤติกรรม หรือผลจากการกระทําต/าง ๆ ของบุคคลนั้น ๆ 
แสดงออกมา 
  นอกจากนี้ สาโรช บัวศรี (2542) ได�กล/าวถึงการเรียนรู�ในยุคท่ีสังคมใช�เครื่อง
อีเล็กทรอนิกส8กันอย/างแพร/หลาย (Highly-Electronical Society) ว/า ผู�เรียนจะเรียนแบบเน�นบุคคล 
(Individualization) ได�อย/างท่ีนึกฝ;นกันไว� โดยแต/ละคนจะใช�เครื่องท่ีมืออีเล็กโทรนิกส8ช/วยเรียน อาจ
เรียนได�ตามความสามารถของตนจริง ๆ คนเก/งก็เรียนได�อย/างรวดเร็ว คนไม/เก/งก็เรียนตาม
ความสามารถของตนจริง ๆ จนเจริญงอกงามข้ึนเต็มท่ีของตน ไม/ต�องไปพะวงว/าจะเรียนตามเพ่ือนใน
ชั้นไม/ทัน สะท�อนแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู�ได�อย/างชัดเจนคือ การเรียนรู�ของแต/ละบุคคลจะใช�เวลา
ไม/เท/ากัน แต/ทุกคนจะสามารถบรรลุผลการเรียนรู�ได� ถ�ามีสื่อสนับสนุนการเรียนรู�และถ�าสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู�นอกชั้นเรียน ด�วยการให�เวลาผู�เรียนได�เรียนรู� ผู�เรียนก็จะสามารถบรรลุผลการ
เรียนรู�ได�เช/นเดียวกัน ตลอดจนการจัดการเรียนรู�ควรเน�นผู�เรียนเป!นสําคัญ 
  จึงอาจกล/าวสรุปได�ว/า การเรียนรู�จะสัมฤทธิ์ผลจึงข้ึนอยู/กับประสบการณ8ท่ีได�รับการ
ได�ฝnกหัด การได�กระทํา ท่ีจัดให�เรียนรู� โดยสอดคล�องกับคํากล/าวของ ธํารง บัวศรี (2542) ท่ีอธิบายไว�
ว/า ประสบการณ8การเรียนรู�จะเป!นอย/างไร ย/อมข้ึนอยู/กับกิจกรรมท่ีผู�สอนจัด ถ�าจัดได�เหมาะสมและใช�
วิธีการท่ีดี ประสบการณ8การเรียนรู�ย/อมจะมีคุณค/า ถ�าจัดไม/ดี ไม/เหมาะสม คุณค/าของประสบการณ8ก็
ย/อมจะลดลง การเลือกกิจกรรมการเรียนรู�จะต�องเลือกจากประสบการณ8อันเป!นผลของกิจกรรมนั้น 
การจัดประสบการณ8การเรียนรู�จึงเป!นหัวใจสําคัญท่ีผู�สอนจะต�องตระหนักให�ความสําคัญในการเลือก
กิจกรรมการเรียนรู�ให�กับผู�เรียนเพ่ือให�มีประสบการณ8 เกิดการเรียนรู� และมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมค/อนข�างถาวรได� โดยผู�สอนต�องมีการวางแผนจัดประสบการณ8การเรียนรู�ให�สอดคล�องกับ
ผลการเรียนรู�ท่ีต�องการให�เกิดข้ึน หรือพฤติกรรมการเรียนรู�ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงค/อนข�างถาวรท่ี
ต�องการให�เกิดข้ึนอันเป!นเปtาหมายของการพัฒนาผู�เรียนนั้นเอง 
  ผลการวิเคราะห8สรุปความหมายจากคําว/า “การจัดการ” กับ “การเรียนรู�” พัชรี ศรีสังข8 
(2551) ได�นําผลการวิเคราะห8มาสรุปความหมายของการจัดการเรียนรู�ไว�ว/า กระบวนการจัดการใช�
ทรัพยากรท่ีเก่ียวข�องกับการเรียนรู�มาจัดเป!นกิจกรรมการเรียนรู�เพ่ือให�ผู�เรียนได�รับประสบการณ8 หรือ
ได�ฝnกหัด หรือได�กระทําโดยได�รับการเสริมแรงอย/างมีประสิทธิภาพสัมพันธ8กันอย/างต/อเนื่องและ
ประสานงานกัน เพ่ือให�เกิดประสิทธิผลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดข้ึนอย/างค/อนข�างถาวรกับ
ผู�เรียน ตามขีดความสามารถท่ีมีได�บรรลุจุดประสงค8ท่ีต้ังไว� นอกจากนี้ สิริอร วิชชาวุธ (2554) ได�
กล/าวว/าการเรียนรู�มีองค8ประกอบ 3 อย/าง คือ 1. มนุษย8ต�องเกิดการเปลี่ยนแปลงจากไม/รู� เป!นรู�     
ทําไม/ได� เป!นได�  ไม/เคยทํา เป!นทํา 2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นเป!นไปอย/างถาวร และ 3. การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น เกิดจากประสบการณ8การฝnกฝนและการฝnกหัด 
 2.3.6 ทฤษฎีการเรียนรู�ท่ีนําไปสู/การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู� 
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�สําหรับการพัฒนาทักษะท่ีจําเป!นในการ
ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น เป!นการพัฒนาผู�เรียนท้ังด�านความคิด ด�าน
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จิตใจ ด�านการกระทํา และด�านสังคมซ่ึงรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะดังกล/าวท่ี
เก่ียวข�องกับงานวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้   
  1) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติป;ญญา (Intellectual Development Theory) 
   นักจิตวิทยาชาวสวิสผู�เชี่ยวชาญในทฤษฎีพัฒนาการทางด�านสติป;ญญาผลงาน
ของเขาเก่ียวข�องกับความเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสติป;ญญาของเด็กเน�นถึงความสําคัญของ
ความเป!นมนุษย8ท่ีมนุษย8มีความ สามารถในการสร�างความรู�ผ/านการปรับตัวให�เข�ากับสิ่งแวดล�อมซ่ึง
ปรากฏอยู/ในตัวเด็กต้ังแต/แรกเกิด เพียเจท8ได�อธิบายไว�ว/า พัฒนาการทางสติป;ญญาเป!นผลจากการ
ปฏิสัมพันธ8ระหว/างบุคคลกับสิ่งแวดล�อม โดยบุคคลพยายามปรับตัวให�อยู/ในสภาวะสมดุลด�วยการใช�
กระบวนการดูดซึมและกระบวนการปรับให�เหมาะสมจนทําให�เกิดการเรียนรู�โดยเริ่มจากการสัมผัส
ต/อมาจึงเกิดความคิดทางรูปธรรมและพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนเกิดความคิดท่ีเป!นนามธรรมซ่ึงเป!นการ
พัฒนาอย/างต/อเนื่องตามลําดับ (ทิศนา แขมมณี, 2554ก) และเชื่อว/าเด็กทุกคนต้ังแต/เกิดมาพร�อมท่ีจะ
มีปฏิสัมพันธ8กับสิ่งแวดล�อมและปฏิสัมพันธ8นี้ ทําให�เกิดพัฒนาการทางสติป;ญญา เพียเจท8แบ/ง
องค8ประกอบท่ีมีส/วนเสริมสร�างพัฒนาการทางสติป;ญญาไว� 4 องค8ประกอบ คือ (สุรางค8 โค�วตระกูล, 
2552, น. 43) 
   1) วุฒิภาวะเป!นสภาพร/างกายท่ีมีความพร�อมต/อการพัฒนาการทางสติป;ญญา 
ดังนั้น ครูผู�สอนควรจัดประสบการณ8หรือสิ่งแวดล�อมให�เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู�เรียน 
   2) ประสบการณ8  ทุกครั้ ง ท่ีคนเรามีปฏิสัมพันธ8 กับสิ่ งแวดล�อมก็จะเกิด
ประสบการณ8ซ่ึง แบ/งออกเป!น 2 ประสบการณ8 คือ ประสบการณ8ท่ีเนื่องมาจากปฏิสัมพันธ8กับ
สิ่งแวดล�อมตามธรรมชาติและประสบการณ8ท่ีเก่ียวกับการคิดหาเหตุผลทางตรรกศาสตร8ซ่ึงมี
ความสําคัญในการแก�ป;ญหาต/าง ๆ โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร8 
   3) การถ/ายทอดความรู�ทางสังคมหมายถึงการท่ีบุคคลรอบข�างถ/ายทอดความรู�แก/
เด็กโดยผ/านกระบวนการดูดซึมประสบการณ8และกระบวนการปรับโครงสร�างทางสติป;ญญา 
   4) กระบวนการพัฒนาความสมดุลหรือการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง (Self 
Regulation) ซ่ึงอยู/ในตัวของแต/ละบุคคลเพ่ือจะปรับความสมดุลของพัฒนาการเชาวน8ป;ญญาข้ึน
ต/อไปอีกข้ันหนึ่ง ซ่ึงสูงกว/าโดยใช�กระบวนการดูดซึมประสบการณ8และการปรับโครงสร�างทาง
สติป;ญญาองค8ประกอบเหล/านี้เป!นส/วนสําคัญของโครงสร�างทางสมอง  
   นอกจากนี้ เพียเจท8เน�นเรื่องการเรียนรู�จะเกิดได�เม่ือเด็กมีปฏิสัมพันธ8กับเพ่ือน
และผู�ใหญ/ในการเข�าสังคมนั้น ๆ อิทธิพลของทฤษฎีนี้มีบทบาทในการจัดแนวประสบการณ8ให�กับ
นักเรียนคือ ให�นักเรียนเรียนรู�โดยให�โอกาสในการเล/นสํารวจทดลองมีโอกาสเลือกตัดสินใจและ
แก�ป;ญหาต/าง ๆ ด�วยตนเองความสามารถทางสติป;ญญาของมนุษย8ในการเรียนรู�ตามแนวคิดของเพียเจท8 
   ข้ันพัฒนาการทางสติป;ญญาการจัดระบบและรวบรวมกระบวนการต/าง ๆ ภายใน
โครงสร�างทางสติป;ญญาและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู/ตลอดเวลาเป!นสาเหตุให� เด็กมีพัฒนาการ
ทางสติป;ญญา เพียเจท8เชื่อว/าพัฒนาการทางสติป;ญญาของมนุษย8จะเป!นไปตามลําดับข้ันเปลี่ยนแปลง  
ข�ามข้ันไม/ได�จึงแบ/งพัฒนาการทางสติป;ญญาออกเป!น 4 ข้ันแต/ละข้ันของพัฒนาการเป!นการก/อ
รูปแบบของพฤติกรรมซ่ึงจะสําเร็จในตัวเองแต/ในขณะเดียวกันเป!นจุดเริ่มต�นของข้ันต/อไปข้ันต/าง ๆ   
มีดังนี้ (สุรางค8 โค�วตระกูล, 2552, น. 44)  
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   1) ข้ันการใช�การประสาทสัมผัส (Sensori-Motor Stage) เป!นข้ันทารกแรกเกิด
ถึง 2 ป� มีการพัฒนาการทางความรู�เป!นไปตามแบบแผน (Scheme) ซ่ึงเก่ียวข�องกับโลกของวัยเด็ก 
ดังนั้น พัฒนาการของเด็กวัยนี้สามารถสัมผัสกับโลกรอบตัวได�มากข้ึนเป!นผลให�เกิดการสร�างความเข�าใจ
ใหม/ โดยการใช�ประสาสัมผัสและการเคลื่อนไหว เช/น การดูด การคลํา การเปsดปาก การดูดนิ้ว การตี 
การมีปฏิสัมพันธ8ต/อสิ่งรอบตนเอง การเลียนแบบ เป!นต�น สามารถแก�ป;ญหาได�แม�ว/าจะไม/สามารถท่ี
อธิบายได� 
   2) ข้ันก/อนการคิดเป!นรูปธรรม (Preoperational Thought Stage) ต้ังแต/ 2–7 ป� 
เรียนรู�ท่ีจะคิดรู�จักใช�สัญลักษณ8แทนวัสดุสิ่งของท่ีอยู/รอบ ๆ ตัวได�และรูปลักษณ8ภายในระดับของการ
คิดยังไม/เป!นระบบและไม/มีเหตุผลยึดตนเองเป!นศูนย8กลางของสังคมจึงเอาแต/ใจตนเองขาดความมีเหตุ
มีผลความรู�จักผิดชอบชั่วดีเป!นข้ันเตรียมการทางสมองท่ีจะเริ่มมีเหตุผลไม/สามารถคิดย�อนกลับได� 
   3) ข้ันการเรียนรู�สิ่งท่ีเป!นรูปธรรม (Concrete Operations Stage) อายุ 7-11 ป� 
เด็กจะเกิดการพัฒนาความสามารถท่ีคิดอย/างเป!นระบบจะกระทําได�โดยเฉพาะสิ่งท่ีเป!นรูปธรรมมี
ความคิดอย/างเป!นเหตุผลทางวิทยาศาสตร8ทักษะความคิดทางสังคมและมีการพัฒนาทางจริยธรรม
แตกต/างกับเด็กในข้ันก/อนการคิดเป!นรูปธรรมมากสามารถท่ีจะเข�าใจเก่ียวกับเรื่องความคงตัวของสิ่ง
ต/าง ๆ (Conservation) ลักษณะเด/นของเด็กวัยนี้ คือ ความสามารถคิดย�อนกลับได� (Reversibility) 
สามารถจัดระบบส/วนประกอบเป!นลําดับหรือการเรียงลําดับได�มีความเข�าใจเก่ียวกับการแบ/งหมวดหมู/
โดยมีเกณฑ8อย/างใดอย/างหนึ่งเป!นหลัก 
   4) ข้ันเรียนรู�สิ่งท่ีเป!นนามธรรม (Abstract Operations Stage) อายุ 11 ป� จนถึง
ผู�ใหญ/เป!นการพัฒนาการทางความคิดอย/างเป!นระบบและสามารถนําไปสู/การคิดอย/างเป!นนามธรรม
การคิดแบบเด็กจะสิ้นสุดลงสามารถคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากข�อมูลท่ีมีอยู/และต้ังข�อสมมุติฐานได�
รวมถึงการวางแผนแก�ป;ญหาช/วงวัยนี้กระบวนการดูดซึมประสบการณ8และกระบวนการปรับโครงสร�าง
ทางสติป;ญญายังคงทํางานต/อไปเพ่ือพัฒนาโครงสร�างทางสติป;ญญาของแต/ละคน 
   สรุปพัฒนาการทางสติป;ญญาของเพียเจท8เป!นการจัดระบบโครงสร�างทางป;ญญา 
เม่ือเด็กมีปฏิสัมพันธ8กับสิ่งแวดล�อมด�วยกระบวนการดูดซึมประสบการณ8และกระบวนการปรับ
โครงสร�างทางสติป;ญญาอันจะก/อให�เกิดพัฒนาการทางสติป;ญญาจากข้ันหนึ่งไปสู/อีกข้ันหนึ่งตามวุฒิ
ภาวะประสบการณ8และการถ/ายทอดความรู�ทางสังคมกระบวนการพัฒนาทางสติป;ญญานี้เป!นไป
ตามลําดับข้ันตอนเปลี่ยนแปลงข�ามข้ันไม/ได�ซ่ึงสามารถนําไปเป!นพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู�ในการ
การเรียน การสอนเพ่ือให�ผู�เรียนพัฒนาการเรียนรู�ได�ได�อย/างมีประสิทธิภาพด�วยการเรียนรู�ได�ตัวเอง
และเกิดเรียนรู�อยู/ตลอดเวลาด�วยการแสดงพฤติกรรมและลงมือกระทําครูจึงเป!นผู�มีบทบาทสําคัญใน
การจัดบทเรียนให�เหมาะสมกับศักยภาพของเด็กแต/ละวัย 
  2) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู�จิตเพ่ืออนาคต (Five minds for the Future) 
ของ Howard Gardner 
   ฮาร8วาร8ด การ8ดเนอร8 (Howard Gardner) นักวิชาการด�านการศึกษาแห/งมหาวิทยาลัย
ฮาร8วาร8ด ผู�เขียนเรื่อง Frame of Minds และ Changing Minds ท่ีเคยจุดประเด็นความสําคัญของ
ทฤษฎีพหุป;ญญา (Multiple Intelligence) จนโด/งดังไปท่ัวท้ังวงการศึกษา ได�ชี้ให�เห็นและเน�น
ความสําคัญของ “ความฉลาดหรือทักษะ” ซ่ึง Gardner ใช�แทนด�วยคําว/า “จิต” (Mind) ท้ัง 5 ประการ ท่ีมี
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ความจําเป!นต/อการดํารงชีวิตของมนุษย8ในทุก ๆ ด�านในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 (Gardner, 2006) ซ่ึง
จิตท้ัง 5 นั้น ประกอบไปด�วย 
   1) จิตแห/งวิทยาการ (Disciplined Mind) หมายถึง การเรียนรู�ตลอดชีวิต คิด
เป!น ทําเป!น ปรับปรุง ประยุกต8 สิ่งท่ีเล/าเรียนมา และพัฒนาให�ดีข้ึนอย/างต/อเนื่อง 
   2) จิตแห/งการสังเคราะห8 (Synthesizing Mind) หมายถึง การสั่งสมต/อยอด 
และสร�างนวัตกรรมความรู� โดยการเลือกสรรข�อมูลท่ีสําคัญจากแหล/งข�อมูลท่ีมากมายหลากหลาย 
แล�วจัดกระทําข�อมูล ทําความเข�าใจกับข�อมูลและประเมินข�อมูล โดยปราศจากอคติ แล�วผสมผสาน 
(สังเคราะห8) ข�อมูลนั้นให�เป!นข�อมูลใหม/ท่ีมีความหมายต/อตนเองและผู�อ่ืน 
   3) จิตแห/งการสร�างสรรค8 (Creating Mind) หมายถึง การคิดสร�างสรรค8สิ่งใหม/ ๆ ท่ี
แตกต/างไปจากเดิม 
   4) จิตแห/งความเคารพ (Respectful Mind) หมายถึง การเปsดใจกว�างพร�อมรับ
ฟ;งทุกความคิดเห็น ท้ังของบุคคลและกลุ/มคนท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต/างหลากหลาย อย/างเห็นอกเห็น
ใจและเป!นไปในทางสร�างสรรค8เพ่ือนําไปสู/การทํางานร/วมกับคนท่ีแตกต/างกัน 
   5) จิตแห/งคุณธรรม (Ethical Mind) หมายถึง การมีความรู�คู/คุณธรรม ซ่ึงจะ
นําไปสู/การพัฒนาเพ่ือประโยชน8ส/วนรวมมากกว/าตอบสนองประโยชน8ส/วนตนสําหรับแนวทางการ
ปฏิบัติการสอนนั้น มีแนวทาง ดังต/อไปนี้ 
    5.1) ครูต�องระวังเรื่องการแสดงอารมณ8ไม/พอใจ และการแสดงพฤติกรรม
ก�าวร�าวอันเนื่องมาจากครูไม/สามารถควบคุมอารมณ8ได� 
    5.2) แทรกการฝnกนิสัยและการปฏิบัติตน การแสดงออกท่ีเหมาะสม ในการ
สอน ให� แรงเสริม เช/น การชมเชยนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีดี ให�ทบทวนตนเองหามีพฤติกรรมท่ีไม/
เหมาะสม 
    5.3) ไม/ส/งเสริมให�อยู/ในสถานการณ8ท่ีมีความก�าวร�าวรุนแรง สิ่งท่ีควรระวัง
อย/างยิ่ง ได�แก/ หนังสือการ8ตูน ภาพยนตร8 เครื่องเล/น หรือเกมต/าง ๆ ท่ีเป!นการต/อสู�อย/างรุนแรง 
นักเรียนอาจชอบ เพราะความสนุก ต่ืนเต�น และแปลกใหม/ แต/ก็จะซึมซับเอาความรุนแรงนั้นไว�ใน
อารมณ8และเป!นนิสัยโดยไม/รู�ตัว ครูควรส/งเสริมให� นักเรียนมีกิจกรรมนันทนาการ ออกกําลังกาย เล/น
กีฬา การใช�เวลาว/างทํางานอดิเรกท่ีเป!นประโยชน8 
    5.4) กิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากให�รู�ให�เข�าใจ เนื้อหาความรู�แล�วควร
เพ่ิมกิจกรรมท่ีฝnกทักษะทางสังคม เช/นการเป!นผู�ให� ผู�รับท่ีดี การเป!นเพ่ือนท่ีดี การรู�จักรักษาสิทธิของตน 
การแสดงน้ําใจ ตลอดจนรู�จักแสดงความขอบคุณและการกล/าวคําขอโทษตามสถานการณ8  
  3) รูปแบบการเรียนการสอนใช�สถานการณ8จําลอง  
   การใช�สถานการณ8จําลอง หมายถึง การเรียนการสอนท่ีอาศัยสถานการณ8ท่ีสร�าง
ข้ึนจากเนื้อหาในบทเรียน หรือการจําลองสถานการณ8ท่ีเป!นจริงมาใช�ในห�องเรียน สถานการณ8นั้น ต�อง
ง/ายต/อการทําความเข�าใจของนักเรียน ให�นักเรียนเข�าร/วมในสถานการณ8ตามบทบาท ความรับผิดชอบ
และหน�าท่ีท่ีครูมอบหมายให� นักเรียนจะมีปฏิสัมพันธ8กับบุคคลอ่ืนตามท่ีได�รับรู�ด�วยตนเอง (กรมวิชาการ,  
2545ก) ตามข้ันตอน ดังนี้ 
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   1) ข้ันสํารวจ วิเคราะห8 ขอบเขต ศึกษาจุดประสงค8การเรียนรู� สถานการณ8ต/าง ๆ 
ขอบเขตเนื้อหาสาระ ศึกษาสถานการณ8การเรียนรู�ตามจุดประสงค8 
   2) ข้ันกําหนดจุดประสงค8 ของการพัฒนาว/าต�องการให�นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรม
อะไรบ�าง เม่ือเรียนรู�ผ/านสถานการณ 8 
   3) ข้ันคัดเลือกสถานการณ8ท่ีเป!นจริง สอดคล�องกับวัตถุประสงค8 ดัดแปลงให�
เหมาะสมกับการเปsดโอกาสให�นักเรียนได�ฝnกวิเคราะห8 ตัดสินใจ และก/อให�เกิดการเรียนรู� และ
พฤติกรรมท่ีต�องการมากท่ีสุด 
   4) ข้ันกําหนดโครงสร�างของสถานการณ8จําลอง รายละเอียด เช/น จุดประสงค8
ของสถานการณ8 บทบาทของผู�ร/วมกิจกรรม เตรียมข�อมูล เนื้อหา ลําดับเหตุการณ8 เวลา ป;ญหาจาก
สถานการณ8 และสรุปอภิปราย รวมท้ังออกแบบและสร�างสื่อการเรียนการสอน กฎเกณฑ8 การติดต/อ
ประสานงานวิทยากร สถานท่ี ในการประกอบกิจกรรม 
   5) ทดลองใช�สถานการณ8กับนักเรียนกลุ/มอ่ืน ตรวจหาข�อบกพร/อง แก�ไข ปรับปรุงให�
เหมาะสม 
   6) ใช�สถานการณ8กับกลุ/มนักเรียนท่ีต�องการพัฒนา  ประเมินผลให�นักเรียน
อภิปราย สรุปแนวคิด แนวปฏิบัติท่ีได� รวมท้ังการปฏิบัติงานในอนาคตเพ่ือให�นักเรียนตระหนัก รู�สึก 
เข�าใจ เห็นคุณค/าของการมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค8 เลือกแนวทางปฏิบัติตนในอนาคตท่ีเหมาะสม 
  4) กระบวนการพัฒนาจิตพิสัยของบลูม (Bloom) 
   Anderson & Krathwohl (2001) กล/าวถึงบลูมท่ีได�อธิบายไว�ว/า สํานึกเป!น
ผลลัพธ8ทางด�านจิตใจของมนุษย8ท่ีก/อรูปข้ึนได�จากกระบวนการเรียนรู�ของคน ซ่ึงกระบวนการเรียนรู�นี้
มีองค8ประกอบสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
   1) คุณลักษณะด�านพุทธิพิสัย หมายถึง การได�รับรู� (Cognition) หรือการมี
ประสบการณ8ตรงกับสิ่งต/าง ๆ ท้ังท่ีเป!นรูปธรรมและนามธรรมผ/านประสาทสัมผัสต/าง ๆ ทําให�บุคคล
รู�จักและระลึกถึง มีความเข�าใจ สามารถนําไปใช�ประโยชน8ได� สามารถวิเคราะห8 สังเคราะห8 และ
ประเมินคุณค/าของสิ่งต/าง ๆ 
   2) คุณลักษณะด�านจิตพิสัย หมายถึง ความรู�สึกทางจิตใจ (Affection) อันได�แก/ 
การมีความสนใจ หรือใส/ใจในสิ่งต/าง ๆ โดยมีปฏิกิริยาตอบสนอง การเห็นคุณค/า การจัดระบบของ
คุณค/าและสร�างเป!นคุณลักษณะนิสัย 
   3) คุณลักษณะด�านทักษะพิสัย หมายถึง พฤติกรรม (Behavior) หรือการแสดงออกท่ี
สามารถสังเกตรูปแบบความประพฤติได�อย/างชัดเจนท่ีเรียกว/าบุคลิกภาพ 
   สําหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป!นในการ
ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยมุ/งเน�นในการพัฒนาทักษะท่ี
จําเป!นในการดํารงชีวิต จึงสนใจในการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาจิตพิสัย ท่ีเป!นกระบวนการใน
การสร�างคุณลักษณะนิสัย และการพัฒนาทักษะพิสัย ซ่ึงเป!นกระบวนการในการสร�างบุคลิกภาพจาก
การปฏิบัติอย/างต/อเนื่อง จึงศึกษากระบวนการพัฒนาผู�เรียนตามแนวคิดของบลูม ดังนี้ 
   สําหรับกระบวนการพัฒนาจิตพิสัยของบลูม มีดังนี้ Anderson & Krathwohl (2001) 



66 

   ข้ันท่ี 1 ข้ันการรับรู� (Perceiving or Receiving) เป!นการสร�างความสนใจให�
บุคคลมีความรู�สึกท่ีจะยอมรับสิ่งเร�านั้น และเลือกท่ีจะสนใจสิ่งเร�านั้น ๆ เช/น การให�เห็นตัวแบบ การ
จัดกิจกรรมบริการสังคมดี ๆ การบริจาคเสื้อผ�าช/วยเหลือผู�อ่ืนในฤดูหนาว เป!นต�น 
   ข้ันท่ี 2 ข้ันการตอบสนอง (Responding) เม่ือบุคคลสนใจแบบอย/างท่ีดีในข้ันท่ี 
1 แล�ว จะเกิดทัศนคติต/อสิ่งเร�านั้นแล�วจะตอบสนอง ซ่ึงได�แก/ การยอมรับสิ่งเร�านั้น เกิดความรู�สึก
อยากตอบสนองหรือเกิดความพอใจ จากการตอบสนองต/อสิ่งเร�านั้น ดังนั้น ในการสอนจึงต�องให�
บุคคลได�มีโอกาสตอบสนองต/อสิ่งเร�านั้นและเกิดความรู�สึกพึงพอใจ ซ่ึงจะช/วยพัฒนาความสนใจท่ีมีอยู/
ให�มากข้ึน 
   ข้ันท่ี 3 ข้ันการเห็นคุณค/า (Valuing) เม่ือบุคคลได�ตอบสนองและได�รับความพึง
พอใจบุคคลนั้นจะมีทัศนคติท่ีดีและเห็นคุณค/าของสิ่งนั้น เกิดความชื่นชอบ และผูกพันต/อสิ่งนั้น 
   ข้ันท่ี 4 ข้ันการจัดระบบ (Organizing) เม่ือบุคคลเห็นคุณค/าของสิ่งนั้นแล�ว เขา
จะนําไปเป!นแนวทางปฏิบัติในระบบชีวิตของตนเองและเชื่อถือในการปฏิบัติต/อไป 
   ข้ันท่ี 5 ข้ันพัฒนาเป!นลักษณะนิสัย (Characterization) เป!นการปฏิบัติจนเป!น
กิจนิสัยอย/างสมํ่าเสมอ จนพัฒนาเป!นลักษณะนิสัยของตนเอง 
   สําหรับกระบวนการพัฒนาทักษะพิสัยของบลูม มีดังนี้ 
   ข้ันท่ี 1 การรับรู� (Imitation) เป!นการให�ผู�เรียนได�รับรู�หลักการปฏิบัติท่ีถูกต�อง 
หรือ เป!นการเลือกหาตัวแบบท่ีสนใจ 
   ข้ันท่ี 2 กระทําตามแบบ หรือ เครื่องชี้แนะ (Manipulation) เป!นพฤติกรรมท่ี
ผู�เรียนพยายามฝnกตามแบบท่ีตนสนใจและพยายามทําซํ้า เพ่ือท่ีจะให�เกิดทักษะตามแบบท่ีตนสนใจให�
ได� หรือ สามารถปฏิบัติงานได�ตามข�อแนะนํา 
   ข้ันท่ี 3 การหาความถูกต�อง (Precision) พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได�ด�วยตนเอง 
โดย ไม/ต�องอาศัยเครื่องชี้แนะ เม่ือได�กระทําซํ้าแล�ว ก็พยายามหาความถูกต�องในการปฏิบัติ 
   ข้ันท่ี 4 การกระทําอย/างต/อเนื่อง (Articulation) หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบ
ท่ีเป!นของตัวเองจะกระทําตามรูปแบบนั้นอย/างต/อเนื่อง จนปฏิบัติงานท่ียุ/งยากซับซ�อนได�อย/างรวดเร็ว 
ถูกต�อง คล/องแคล/ว การท่ีผู�เรียนเกิดทักษะได� ต�องอาศัยการฝnกฝนและกระทําอย/างสมํ่าเสมอ 
   ข้ันท่ี 5 การกระทําได�อย/างเป!นธรรมชาติ (Naturalization) พฤติกรรมท่ีได�จาก
การฝnกอย/างต/อเนื่อง จนสามารถปฏิบัตืได�คล/องแคล/วโดยอัติโนมัติ เป!นไปอย/างธรรมชาติ ซ่ึงถือเป!น
ความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูง 
  5) รูปแบบการเรียนการสอนเน�นประสบการณ8 (Experiential Learning) 
   การเรียนรู�แบบเน�นประสบการณ8 (Experiential Learning) หมายถึง การเรียนรู�
จากประสบการณ8 หรือการเรียนรู�โดยการลงมือทํา ดึงประสบการณ8เดิมจากตัวผู�เรียนแล�วผู�เรียนได�รับ
การกระตุ�นให�สะท�อนแนวคิดจากประสบการณ8ท่ีได�รับใหม/ เพ่ือพัฒนาความรู�ความคิดใหม/ รวมท้ัง
ทักษะและเจตคติใหม/ ต/างจากการเรียนรูปแบบเดิมท่ีครูเป!นศูนย8กลางการเรียนรู� กําหนดและ
ถ/ายทอดความรู�ให�แก/นักเรียน Kolb (2015, pp. 9-10) ได�อธิบายถึงหลักการทฤษฎีการเรียนรู�จาก
ประสบการณ8 ว/า มนุษย8ทุกคนมีรูปแบบการเรียนรู� 4 โหมดท่ีหมุนเป!นวงจร สลับสับเปลี่ยนอย/าง
ต/อเนื่องตลอดเวลา ได�แก/ 
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   1) การลงมือปฏิบัติหรือลงมือทํา (Experiencimg) เป!นกระบวนการเรียนรู�ท่ี
ผู�เรียนได�รับประสบการณ8ท่ีเป!นรูปธรรม จากสื่อ รูปภาพของจริง และได�ลงมือปฏิบัติเพ่ือการเรียนรู�
ด�วยตนเอง  
   2) การใคร/ครวญ (Reflecting) เป!นกระบวนการเรียนรู�ท่ีผู�เรียนสะท�อนความคิด
จากประสบการณ8ด�วยมุมมองท่ีหลากหลาย จากการตอบคําถามทํากิจกรรม 
   3) การคิดวิเคราะห8 สังเคราะห8ความรู�ใหม/ (Thinking) เป!นกระบวนการเรียนรู�ท่ี
ผู�เรียนสรุปความรู� จากการสังเกต และการสะท�อนเป!นความคิดรวบยอด ซ่ึงเป!นนามธรรม และสรุป
เป!นหลักการซ่ึงได�จากการบูรณาการ การสังเกตกับทฤษฎี 
   4) การปฏิบัติซ้ําหรือลงมือทําซํ้าจากความรู�และความเข�าใจท่ีพัฒนาข้ึน (Acting) 
เป!นกระบวนการเรียนรู�ท่ีผู�เรียนนําหลักการนั้นไปประยุกต8ใช� หรือทดลองใช�ในสถานการณ8ต/าง ๆ 
กิจกรรมหลากหลาย ครูสังเกต บันทึก เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�จากการสสร�างความรู�ด�วยตนเอง 
ปรับความรู�เดิมให�เป!นความรู�ใหม/ ท่ีมีความหมาย นําไปใช�ได�ในสถานการณ8จริง และพัฒนาการคิด
แก�ป;ญหาด�วย  
   นอกจากนี้ Kolb ได�กล/าวถึงบทบาทของครูท่ีสําคัญท่ีต�องมีในการจัดการเรียนรู�
ตามทฤษฎีการเรียนรู�จากประสบการณ8 โดยครูจะต�องมีบทบาทในการจัดการเรียนรู� ดังนี้  
   1) เป!นผู�แนะแนว (The Facilitator Role) เปsดโอกาสให�ผู�เรียนสัมผัสประสบการณ8
ด�วยตนเองและทบทวนใคร/ครวญ สร�างความสัมพันธ8อันดีและความไว�ใจกับผู�เรียน 
   2) เป!นผู�เชี่ยวชาญในรายวิชา (The Subject Expert Role) นําพาผู�เรียนจัด
ระเบียบความคิดและเชื่อมโยงการคิดวิเคราะห8เข�ากับความรู�ในวิชานั้น ๆ การถ/ายทอดความรู�มักเป!น
การบรรยาย เปsดตํารา 
   3) เป!นผู� กําหนดมาตรฐาน/ผู�ประเมิน (The Standard-Setter/Evaluator 
Role) ผู�สอนกระตุ�น เค่ียวเข็ญ ให�ผู�เรียนใช�ความรู�ได�อย/างเชี่ยวชาญถึงระดับท่ีต้ังเปtาหมายไว� และ
ออกแบบกิจกรรมท่ีให�แสดงความรู�และทักษะนั้นเพ่ือประเมินผล 
   4) เป!นโค�ช (The Coaching Role) ผลักดันให�ผู�เรียนได�ใช�ทักษะความรู�เพ่ือ
บรรลุให�ถึงเปtาหมาย ช/วยวางแผนการพัฒนา ติดตามพัฒนาการ และให�คําแนะนําเพ่ือปรับปรุง 
  6) รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model) 
   รูปแบบนี้พัฒนาบนหลักการท้ัง 5 คือ การสร�างความรู� กระบวนการกลุ/ม และ
การเรียนรู�แบบร/วมมือ ความพร�อมในการเรียนรู� การเรียนรู�กระบวนการ และการถ/ายโอนการเรียนรู� 
โดยการให�ผู�เรียนเป!นผู�สร�างความรู�ด�วยตนเอง การมีปฏิสัมพันธ8กับเพ่ือน บุคคลอ่ืน ๆ และสิ่งแวดล�อม
รอบตัวหลาย ๆ ด�าน โดยใช�ทักษะกระบวนการต/าง ๆ เป!นเครื่องมือในการสร�างความรู� ผู�เรียนมีการ
เคลื่อนไหวทางกาย กิจกรรมท่ีหลากหลาย ทําให�ผู�เรียนต่ืนตัวอยู/เสมอ จึงทําให�เกิด การเรียนรู�ได�ดีการ
ถ/ายโอนความรู�และการประยุกต8ใช�ในสถานการณ8ท่ีหลากหลาย ทําให�เกิดการเรียนรู�ได�ดี ลึกซ้ึงและ
คงทน มี 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
   1) ข้ันทบทวนความรู�เดิม เพ่ือให�พร�อมต/อการเรียนรู�เรื่องใหม/ 
   2) ข้ันแสวงหาความรู� ข�อมูลความรู�ใหม/ จากแหล/งข�อมูล แหล/งความรู�ต/าง ๆ 
   3) ข้ันศึกษาทําความเข�าใจข�อมูลความรู� เชื่อมโยงกับความรู�เดิม 
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   4) ข้ันแลกเปลี่ยนความรู�ความเข�าใจกับกลุ/ม  ใช�กลุ/มเป!นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบความรู�ความเข�าใจของตน รวมท้ังขยายความรู�ความเข�าใจ ได�แบ/งป;นความรู�ได�ประโยชน8 
จากความรู�ความเข�าใจของผู�อ่ืน 
   5) ข้ันสรุปจัดระเบียบความรู� วิเคราะห8 กระบวนการเรียนรู� 
   6) ข้ันการปฏิบัติ และ/หรือการแสดงผลงาน เป!นการสร�างความรู�ของตนให�ผู�อ่ืน
รับรู�ตรวจสอบ ความเข�าใจ ใช�ความคิดสร�างสรรค8 ปฏิบัติ แสดงผลงาน 
   7) ข้ันประยุกต8ใช�ความรู� ฝnกฝน การนําความรู�ความเข�าใจไปใช�ในสถานการณ8
ต/าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความชํานาญ ความสามารถในการแก�ป;ญหา อาจไม/นําเสนอผลงานในข้ันท่ี 6 แต/
นํามารวมในตอนท�ายหลังการประยุกต8ใช�ก็ได� เพ่ือให�นักเรียนเกิดความรู�ความเข�าใจอย/างแท�จริง โดย
การให�ผู�เรียนสร�างความรู�ด�วยตนเอง โดยอาศัยความร/วมมือจากกลุ/ม ความรู�เดิม การถ/ายโอน การ
ประยุกต8ใช�ความรู�ในสถานการณ8ต/าง ๆ ทําให�เรียนรู�ได�ดี ลึกซ้ึง และอยู/คงทน พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห8 สร�างสรรค8 การทํางานกลุ/ม 
  7) ทฤษฎีการเรียนรู�ทางสังคมเชิงพุทธิป;ญญา (Social Cognitive Theory) 
   แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีนิยามการเรียนรู�ในมุมมองของ Bandura (1986) คือ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเช/นเดียวกับแนวคิดของกลุ/มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) แต/พฤติกรรม
ในความ หมายของ Bandura นั้นแตกต/างออกไปคือไม/ได�เน�นการเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก (Overt  
Behavior) แต/ Bandura เชื่อว/าการได�มาซ่ึงความรู�ใหม/ ๆ ท่ีเป!นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน 
เช/น ความคิดความเชื่อการรับรู�ฯลฯ ก็ถือว/าเกิดการเรียนรู�แล�วโดยไม/จําเป!นต�องแสดงออกมาเป!นกา
รกระทําซ่ึงหากบุคคลมีการเปลี่ยน แปลงพฤติกรรมภายใน ย/อมแสดงพฤติกรรมภายนอกออกมา เม่ือ
มีโอกาสเนื่องจากตัวป;ญญาจะเป!นแรงผลักโดยตรงท่ีสร�างให�บุคคลรับรู �ความจริงเลือกใส/รหัส 
(Coding) ข�อมูลพฤติกรรมของบุคคลเกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงโดยถูกกําหนดจากป;จจัยทางสภาพ
แวดล�อม (Environment Factors) และป;จจัยภายในตัวคน (Personal Factors) การกําหนด
ระหว/างป;จจัยเป!นลักษณะของการกําหนดซ่ึงกันและกัน (Triadic Dynamic and Reciprocal) ซ่ึง 
Bandura เรียกว/า Reciprocal Determinism (Bandura, 1977, 1986) การกําหนดซ่ึงกันและกันนี้
บางป;จจัยอาจมีอิทธิพลมากกว/าและไม/ได�เกิดข้ึนพร�อมกันการปฏิสัมพันธ8ระหว/างป;จจัย 3 นี้ จะแตก 
ต/างกันข้ึนอยู / กับป;จจัยในตัวบุคคลพฤติกรรมท่ีต�องการและสถานการณ8เฉพาะเจาะจงท่ีเอ้ือ            
ต/อพฤติกรรมนั้น ๆ (Bandura, 1986) ดังเช/น ปฏิสัมพันธ8ระหว/างบุคคลกับพฤติกรรม เป!นอิทธิพลท่ี
มีต/อกันระหว/างความคิดความรู�สึกอารมณ 8และคุณสมบัติทางชีววิทยากับการกระทํา ตัวอย/างเช/น 
ความคาดหวัง ความเชื่อ การรับรู �เก่ียวกับตนเอง เปtาหมายและเจตคติจะกําหนดทิศทางของการ
กระทํา ในขณะเดียวกันการกระทําท่ีเกิดข้ึนก็มีส/วนกําหนดความคิดอารมณ8ของบุคคลอ่ืน การกําหนด
ซ่ึงกันและกันระหว/างสภาพแวดล�อมกับป;จจัยส/วนบุคคล เป!นกระบวนการท่ีเป!นปฏิสัมพันธ8ระหว/าง 
ความคาดหวัง ความเชื่อ ความสามารถทางป;ญญาของบุคคลท่ีถูกพัฒนาและปรับเปลี่ยนเนื่องจาก
อิทธิพลของสังคมซ่ึงเป!นแหล/งข�อมูลกระตุ�นการตอบสนองทางอารมณ8โดยผ/านตัวแบบการสอน การ
ชักจูงทางสังคม (Bandura, 1997) บุคคลจะมีการโต�ตอบแตกต/างกันจากสภาพแวดล�อมเนื่องมาจาก
ลักษณะทางกายภาพ เช/น อายุ เพศ เชื้อชาติ ความดึงดูดของรูปร/างหน�าตา การปฏิสัมพันธ8รูปแบบสุดท�าย 
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เกิดข้ึนระหว/างพฤติกรรมกับสภาพแวดล�อม Bandura กล/าวว/า บุคคลเป!นท้ังผู�ผลิตและผลผลิตจากสภาพ
แวดล�อม (Bandura, 1986) ดังนั้น พฤติกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได�จากสภาพแวดล�อมรอบตัว 
   แนวคิดการเรียนรู�โดยการสังเกตเป!นกระบวนการท่ีบุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนซ่ึงเป!น ผลมาจากการสังเกตการฟ;ง การอ/านเก่ียวกับพฤติกรรมของคนอ่ืน (Bandura, 1997) 
หรือเกิดข้ึนเม่ือบุคคลสังเกตการกระทําและการเสริมแรงท่ีบุคคลอ่ืนได�รับกระบวนการนี้ เรียกว/า 
Vicarious Reward หรือ Vicarious Experience การสังเกตการกระทําของคนอ่ืนมีผู�เก่ียวข�องอยู/             
2 ฝ�ายคือ ผู�สังเกตและตัวแบบการเรียนรู�จากการสังเกตเป!นกระบวนการทางป;ญญาท่ีต�องอาศัย             
4 กระบวนการดังนี้ (Bandura, 1986) 
   1) กระบวนการใส/ใจ (Attention Process) เป!นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในส/วน
ของตัวแบบและผู�สังเกตโดยในลักษณะของตัวแบบควรจะมีความน/าดึงดูดใจมีความคล�ายคลึงท้ังเพศ
วัยสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจกับผู �สังเกตลักษณะการนําเสนอตัวแบบควรจะเสนอจาก
พฤติกรรมง/าย ไปหายาก การกระทํามีความชัดเจนเป!นลําดับข้ันตอนการเรียนรู�จากการสังเกตจะ
เกิดข้ึนไม/ได� ถ�าหากบุคคลไม/มีความต้ังใจหรือสนใจในการรับรู�อย/างถูกต�องถึงพฤติกรรมท่ีตัวแบบ
แสดงออกกระบวนการใสใจจะเป!นตัวกําหนดว/าบุคคลจะเลือกสังเกตอะไรจากตัวแบบนั้น ๆ ซ่ึงองค8
ประกอบท่ีมีผลต/อ  กระบวนการใส/ใจประกอบด�วย 2 องค8ประกอบ คือ 
    1.1) องค8ประกอบของตัวแบบจะต�องมีความเหมาะสมและมีผลต/อระดับและ
อัตราของการเรียนรู�เพ่ือทําให�บุคคลมีความต้ังใจท่ีจะสังเกตตัวแบบจึงต�องมีความเด/นชัดดึงความ
สนใจมีอิทธิพลต/ออารมณ8ทําให�ผู�สังเกตเกิดความพึงพอใจพฤติกรรมท่ีตัวแบบแสดงออกต�องไม/มีความ      
ซับซ�อนมากสามารถโน�มน�าวจิตใจได�และมีคุณประโยชน8ต/อผู�สังเกตด�วย 
    1.2) องค8ประกอบของผู�สังเกตจะประกอบด�วยความสามารถในการเรียนรู�ได�
แก/ความสามารถในการเห็นการได�ยินการรู�รสกลิ่นและการสัมผัสระบบของการรับรู �หมายถึง แนวการ 
รับรู �ของบุคคลท่ีจะสะสมมาจากประสบการณ8ในอดีตนํามาตีความถึงสิ่งท่ีได�เรียนรู�มา นอกจากนี้      
ผู�สังเกตจะต�องมีความสามารถทางป;ญญาระดับของการสนใจหรือเกิดความสงสัยและความชอบท่ีเคย
เรียนรู�มาก/อน สิ่งเหล/านี้จะทําให�เกิดความต�องการท่ีจะแสวงหาสิ่งต/าง ๆ ท่ีได�เห็นได�ยินมาแล�วนํามา 
วิเคราะห8ดูว/า สิ่งท่ีได�เห็นมานั้นเป!นอย/างไรโดยกระบวนการทางป;ญญานี้จะมีความเก่ียวข�องอย/าง
มากต/อการรับรู �ดังนั้น ท้ังลักษณะตัวแบบและลักษณะของผู�สังเกตจะมี ส/วนทําให�การเลียนแบบของ
ผู�ดูตัวแบบมีประสิทธิภาพ 
   2) กระบวนการเก็บจํา (Retention Process) เป!นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายใน
เพ่ือเอ้ือ ให�ข�อมูลท่ีถูกดัดแปลงอยู/ในรูปสัญลักษณ8ถูกจัดเก็บเข�าสู/ระบบความจําท่ีจําได�ง/ายข้ึน ดังนั้น 
การจะเพ่ิมคุณภาพของการเก็บจําควรกระทํา เม่ือผู�สังเกตได�ข�อมูลไปแล�วได�มีโอกาสทบทวนซักซ�อม
ความคิดและการกระทํา ท้ังนี้ บุคคลจะไม/สามารถเกิดพฤติกรรม ดังเช/นท่ีปรากฏในตัวแบบได� ถ�า
หากไม/สามารถจดจําได�ถึงลักษณะของตัวแบบดังนั้นกระบวนการเก็บจําจึงเป!นกระบวนการท่ีสองของ
การเรียนรู�จากการสังเกตกระบวนการนี้จะเก่ียวข�องกับการแสดงออกของตัวแบบข/าวสารท่ีตัวแบบ
แสดงให�เห็นนั้นจะถูกเก็บไว �ในรูปสัญลักษณ8 เช/น ถูกเก็บไว �เป!นภาพหรือเสียงแล�วถ/ายทอด          
เก็บเป!นประสบการณ8ไว�ในรูปแบบความจําแบบถาวรยิ่งไปกว/านั้นความสามารถของการเก็บจําไว�ใน      
ลักษณะสัญลักษณ8นี้จะช/วยให�บุคคลสามารถเรียนรู�พฤติกรรมของตัวแบบได�ดีข้ึนในกระบวนการนี้มี
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องค8ประกอบย/อยท่ีจะส/งผลต/อการเก็บจํา ได�แก/ ป;จจัยของตัวแบบและป;จจัยของผู�สังเกตป;จจัยด�าน
ตัวแบบ ได�แก/การแปลความเป!นสัญลักษณ8ในการถ/ายทอดข�อมูลและการจัดโครงสร�างของข�อมูลใหม/
ท่ีเกิดข้ึนกระบวนการเก็บจํานี้มีเปtาหมายเพ่ือต�องการถ/ายทอดสิ่งท่ีได�เห็นได�ยินมาเก็บเป!นสัญลักษณ8
ไว�โดยจะเป!นแหล/งรวบรวมข�อมูลข/าวสารท่ีสําคัญและประมวลไว�ในระบบของความจําเป!นภาพและ
ภาษาและมีระบบการนําข�อมูลเหล/านั้นมาเสนอซํ้าอีกได�เพ่ือเป!นแนวทางให�บุคคลได�สร�างแบบแผน
ของพฤติกรรมข้ึนมาใหม/หรือเกิดความคิดท่ีจะแสดงพฤติกรรมแบบใหมได� ท้ังนี้ ยังมีป;จจัยท่ีมีผลต/อ 
กระบวนการเก็บจําอ่ืน ๆ อีก เช/น การจัดระบบโครงสร�างทางป;ญญาการซักซ�อมลักษณะของตัวแบบ
ท่ีสังเกตในความคิดของตนเองและซักซ�อมด�วยการกระทํา นอกจากนี้ ยังข้ึนอยู/กับความสามารถทาง    
ป;ญญาและโครงสร�างทางป;ญญาของผู�สังเกตด�วย 
   3) กระบวนการกระทํา (Production Process) เป!นกระบวนการท่ีผู�สังเกตแปลง
สัญลักษณ8ท่ีเก็บจําออกมาเป!นการกระทําโดยเปsดโอกาสให�ผู �สังเกตแสดงการกระทําออกมาซ่ึง
กระบวนการนี้จะมีประสิทธิภาพเพียงใดข้ึนอยู/กับการระลึกสิ่งท่ีจําได�ทางความคิดโดยบุคคลจะระลึก
ถึงแบบแผนพฤติกรรมท่ีเก็บจําไว�ในความคิดออกมาแล�วแสดงพฤติกรรมเลียนแบบตัวแบบ ถ�าบุคคล
จําแบบแผนทางความคิดได�แม/นยําก็มีโอกาสกระทําพฤติกรรมตามตัวแบบได�ถูกต�องแต/บางครั้งการ
กระทําอาจจะยังไม/ถูกต�องบุคคลจึงต�องมีการสังเกตการณ8กระทําด�วยตนเองท้ังในด�านการกระทําและ
ความรู �สึกต/าง ๆ ซ่ึงถ�ามีการให�ข�อมูลย�อนกลับจากภายใน คือ การสังเกตของตนเองและมีการ        
ให�ข�อมูลย�อนกลับจากภายนอก คือ การสังเกตและคําบอกเล/าจากผู�อ่ืนแล�ว บุคคลจะนําข�อมูลย�อน 
กลับเหล/านี้มาเทียบเคียงกับการกระทําท่ีเก็บเป!นภาพไว�ในความคิด เพ่ือการปรับปรุงแก�ไขพฤติกรรม
ของตนให�เหมาะสมยิ่งข้ึน นอกจากจะมีการสังเกตการกระทําตามตัวแบบได�ดีแล�ว ลักษณะของ        
ผู�สังเกตจะต�องมีความสามารถทางกายท่ีจะกระทําพฤติกรรมตามตัวแบบและมีทักษะในพฤติกรรม   
ย/อยซ่ึงเป!น ทักษะเบื้องต�นท่ีจะนําไปสู/การเลียนแบบพฤติกรรมตามท่ีตัวแบบกระทํา 
   4) กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) ทฤษฎีการเรียนรู�ทางสังคมได�
แสดงให�เห็นถึงข�อแตกต/างระหว/างสิ่งท่ีได�เรียนรู�มาใหม/โดยข�อแตกต/างนี้ ชี้ให�เห็นว/ามนุษย8ไม/จําเป!นท่ี
จะต�องแสดงออกในพฤติกรรมทุกอย/างท่ีเกิดจากการเรียนรู�มาพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู�โดยการ
สังเกตท่ีมีความพึงพอใจจะยังไม/แสดงเป!นพฤติกรรมตามตัวแบบออกมาก็ได�โดยเก็บไว�ในกระบวนการ
ทางป;ญญาหรือบางพฤติกรรมก็แสดงออกมาตามตัวแบบการแสดงออกของพฤติกรรมผ/านการเรียนรู�
จากการสังเกตมีความเก่ียวข�องกับแรงจูงใจซ่ึงประกอบด�วยแรงจูงใจจากภายนอก เช/น สิ่งท่ีจับต�องได�    
ได�แก/ เงิน สิ่งของ รางวัล ความรู�สึกท่ีพอใจการยกย/องชมเชย รวมถึงแรงจูงใจจากการเห็นผู�อ่ืนได�รับ
การเสริมแรงหรือลงโทษ หมายถึง แรงจูงใจท่ีเห็นผู�อ่ืนได�รับจากการกระทําพฤติกรรมซ่ึงอาจเป!น
แรงจูงใจท่ีน/าปรารถนาหรือไม/น/าปรารถนา สําหรับผู�สังเกตก็ได�หากเป!นแรงจูงใจท่ีน/าปรารถนาก็จะ
จูงใจให�ผู�สังเกตแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ หากเป!นแรงจูงใจท่ีไม/น/าปรารถนาก็จะจูงใจให�ผู�สังเกตไม/
แสดงพฤติกรรมตามตัวแบบนั้น ๆ 
   การเสนอตัวแบบการเสนอตัวแบบ (Modeling) คือ การท่ีบุคคลเกิดการเรียนรู�
จากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนแล�วสร�างความคิดว/าจะสร�างพฤติกรรมใหม/ได�อย/างไรซ่ึง
ความคิดนี้ถูกใส/รหัสเก็บเป!น ข�อมูลไว�เป!นเครื่องชี้แนะการแสดงพฤติกรรมของตนต/อไปเพราะบุคคล
สามารถเรียนรู�จากตัวแบบว/า ต�องทําอะไรอย/างน�อยในรูปแบบท่ีใกล�เคียงกัน (Bandura, 1986) เม่ือ
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บุคคลสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบถึงแม�ยังไม/ได�ตอบสนองออกมาเป!นพฤติกรรมภายนอกแต/เขา
สามารถสะสมการตอบสนองของตัวแบบใน 2 ลักษณะ คือ เป!นภาพและภาษาการเรียนรู�ท่ีเกิดภายใต�
เง่ือนไขนี้ ผู�สังเกตต�องการการสังเกตอย/างชัดเจนและหลาย ๆ ครั้งเพ่ือจะได�ตอบสนองอย/างถูกต�อง
หลังจากการเสนอตัวแบบได�รับการใส/รหัสเป!นภาพหรือคําเพ่ือเป!นตัวแทนของความจําแล�วก็ทําหน�าท่ี
เชื่อมโยงไปสู/การเรียกคืนและการสร�างพฤติกรรมใหม/ต/อไป ท้ังนี้ ประเภทของตัวแบบ สรุปได�ดังนี้ 
   1) ตัวแบบท่ีเป!นบุคคลจริง ๆ (Live Model) คือ บุคคลได�สังเกตและปฏิสัมพันธ8
โดยตรง 
   2) ตัวแบบท่ีเป!นสัญลักษณ8 (Symbolic Model) เป!นตัวแบบท่ีเสนอผ/านสิ่อต/าง ๆ 
เช/น วิทยุ โทรทัศน8 การ8ตูน วีดีทัศน8 เป!นต�น 
   3) ตัวแบบท่ีเป!นคําสอน (Instruction) ได�แก/ หนังสือตําราต/าง ๆ 
   การใช�ตัวแบบสัญลักษณ8ในการสอนการนําตัวแบบสัญลักษณ8มาใช�ในการเรียน
การสอนนั้น เป!นวิธีการหนึ่งท่ีทําให�ผู �เรียนเกิดการเรียนรู �เพ่ือให�มีคุณลักษณะตามท่ีต�องการ
เสริมสร�างโดยผ/านกระบวนการเรียนรู�ด�วยการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ ซ่ึงสรุปเป!นข้ันตอนท่ี
สําคัญในการสอนโดยใช�ตัวแบบได� ดังนี้ 
   ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเป!นการนําเข�าสู/การเสนอตัวแบบซ่ึงอาจเป!นการสนทนาซักถามผู�
เรียนเก่ียวกับเรื่องท่ีต�องการให�ผู�เรียนสังเกตในตัวแบบนั้น ๆ 
   ข้ันท่ี 2 ข้ันเสนอตัวแบบโดยเสนอเรื่องราวของตัวแบบให�นักเรียนสังเกต
พฤติกรรมตัวแบบโดยผ/านสื่อต/าง ๆ ท่ีจัดทําข้ึนในข้ันตอนนี้อาจมีการเพ่ิมการอภิปรายวิเคราะห8
วิจารณ8หรือซักถามเก่ียวกับสิ่งท่ีสังเกตเพ่ือให�เกิดความคิดท่ีจะเลียนแบบ 
   ข้ันท่ี 3 ข้ันสรุปเป!นข้ันตอนสุดท�ายของการสอนโดยให�ผู�เรียนสรุปสิ่งท่ีได�จากการ
สังเกตตัวแบบ ผู�สอนช/วยสรุปเพ่ิมเติมทําให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�พฤติกรรมใหม/ท่ีเกิดจากการสังเกต
จากตัวแบบ 
   อิทธิพลของตัวแบบท่ีมีต/อผู�สังเกตสําหรับเทคนิคท่ีใช�ในการปรับพฤติกรรมตาม
แนวคิดนี้ ได�แก/ การเสนอตัวแบบ (Modeling) เป!นท่ีนิยมใช�กันอย/างแพร/หลายในป;จจุบัน โดยมี
ความเชื่อว/าตัวแบบท่ีมีประสิทธิภาพสามารถทําให�เกิดพฤติกรรมใหม/เพ่ิมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค8และ
ยับยั้งพฤติกรรมท่ีไม/ต�องการท้ังนี้ Bandura (1986) ได�สรุปหน�าท่ีของตัวแบบ 3 ลักษณะ คือ 
   1) ทําหน�าท่ีสร�างพฤติกรรมใหม/เกิดข้ึนในกรณีท่ีผู�สังเกตยังไม/เคยทําพฤติกรรม
ดังกล/าวมา ก/อนเลย                  
   2) ทําหน�าท่ีเสริมพฤติกรรมท่ีมีอยู/แล�วให�ดีข้ึนกรณีท่ีผู�สังเกตเคยทําพฤติกรรมนี้
แล�วแต/อาจยังไม/ถูกต�องหรือขาดทักษะ 
   3) ทําหน�าท่ียับยั้งการเกิดพฤติกรรมในกรณีท่ีผู�สังเกตมีพฤติกรรมไม/พึงประสงค8
หรือยังไม/เคยมีพฤติกรรมไม/พึงประสงค8มาก/อนตัวแบบจะช/วยให�พฤติกรรมลดลงหรือไม/เกิดข้ึน  
   นอกจากนี้ Bandura (1997) ได�กล/าวถึงอิทธิพลของตัวแบบท่ีมีต/อผู�สังเกตไว� 
สรุปได�ดังนี้ 
   1) การสร�างพฤติกรรมใหม/ตัวแบบสามารถช/วยให�ผู�สังเกตสร�างพฤติกรรมใหม/
โดยผู�สังเกตจะรวบรวมแบบแผนการกระทําท่ีได�เห็นหรือได�ยินมาแล�วถ/ายทอดออกมาเป!นการกระทํา 
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   2) การสร�างกฎเกณฑ8หลักการใหม/ในสภาพการณ8ท่ีผู�สังเกตเห็นการกระทําของ
ตัวแบบ ตัวแบบจะช/วยให�ผู�สังเกตสามารถสร�างกฎเกณฑ8หรือหลักการใหม/ข้ึนมาได�เช/นการเรียนรู�ทาง
ภาษา ผู�เรียนสามารถสร�างหลักในการเข�าประโยคจากการได�ยินตัวแบบพูด 
   3) การสอนพฤติกรรมสร�างสรรค8ตัวแบบจะช/วยพัฒนาพฤติกรรมเชิงสร�างสรรค8
ข้ึนมาได� ท้ังเนื่องจากการได � เห็นพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ งจากตัวแบบมนุษย 8สามารถนํา
ประสบการณ8ท่ีตนมีอยู/ประกอบกับการกระทําของตัวแบบพัฒนาข้ึนมาเป!นพฤติกรรมใหม/ ๆ ได� 
   4) การยับยั้งการกระทําและการหวั่นเกรงท่ีจะกระทําตัวแบบมีอิทธิพลต/อการ
ยับยั้งหรือความหวั่นเกรงท่ีจะกระทําพฤติกรรม กล/าวคือ ถ�าผู�สังเกตได�เห็นตัวแบบถูกลงโทษผู�สังเกต
มีแนวโน�มท่ีจะไม/กระทําตามแบบนั้นและในทางตรงกันข�าม ถ�าผู�สังเกตเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมท่ี
ไม/ถูก ต�องและถูกห�ามปรามแล�วไม/มีผลกรรมใด ๆ ตามมา ผู�สังเกตก็มีแนวโน�มท่ีจะกระทําตามตัว
แบบนั้น 
   5) การส/งเสริมการกระทําตัวแบบมีอิทธิพลต/อการส/งเสริมการกระทําท้ังทางบวก
และทางลบ ถ�าผู �สังเกตเห็นตัวแบบกระทําพฤติกรรมใดแล�วได�รับการเสริมแรง (Vicarious 
Reinforement) ผู�สังเกตเห็นตัวแบบท่ีแสดงความก�าวร�าวและได�รับการยกย/องว/าเป!นสิ่งท่ีดีผู�สังเกตก็
มีแนวโน�มท่ีจะกระทําตามมากข้ึนเช/นกัน 
   6) ด�านอารมณ8นอกจากตัวแบบจะมีอิทธิพลต/อผู�สังเกตในการกระทําตามตัว
แบบดังกล/าวมาแล�วตัวแบบยังมีอิทธิพลต/ออารมณ8ของผู�สังเกตอีกด�วยตัวแบบจะกระตุ�นให�ผู�สังเกต
เกิดแนวคิดและความรู�สึกคล�อยตามตัวแบบ 
   7) การเผยแพร/แนวคิดและการกระทําการกระทําของตัวแบบจะมีอิทธิพลต/อการ
เผยแพร/แนวคิดและการกระทําต/าง ๆ ให�บุคคลในสังคมกระทําตามนอกจากนี้ตัวแบบยังสามารถเผย
แพร/แนวคิดและการกระทําดังกล/าวนั้น จากสังคมหนึ่งไปสู/อีกสังคมหนึ่งด�วยกระบวนการเผยแพร/
พฤติกรรมทางสังคมใหม/ ๆ ดังกล/าวนี้ มี 2 กระบวนการ คือ กระบวนการเรียนรู�โดยตรงเป!นการได�
เรียนรู�จากตัวแบบแล�วนํามากระทําและอีกกระบวนการหนึ่ง ได�แก/ การดัดแปลงประสบการณ8ท่ีได�รับ
จากการสังเกตตัวแบบแล�วแสดงออกมา ดังนั้น การเรียนรู�จากตัวแบบนอกจากผู�สังเกตจะเกิดการ
เปลี่ยนภายในตนเองแล�วยังมีผลต/อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอีกด�วย 
  8) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู� (5Es) 
   การสอนแบบสืบเสาะหาความรู� ความหมาย การสืบเสาะหาความรู�เป!นแนวคิดท่ี
มีความซับซ�อนและมีความหมายแตกต/างกันไปตามบริบทท่ีใช�และผู�ท่ีให�คําจํากัดความ โดยศูนย8กลาง
ของการเรียนรู�แบบสืบเสาะหาความรู�นั้น มีต�นกําเนิดจากนักวิทยาศาสตร8 ครู และ นักเรียน 
(Budnitz, 2003) การสืบเสาะหาความรู�เป!นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใช�ตามทฤษฎีการสร�างความรู� 
(Constructivism) ซ่ึงกล/าวไว�ว/าเป!นกระบวนการท่ีนักเรียนจะต�องสืบค�น เสาะหา สํารวจตรวจสอบ 
และ ค�นคว�าด�วยวิธีการต/าง ๆ จนทําให�นักเรียนเกิดความเข�าใจ และ เกิดการรับรู� ความรู�นั้นอย/างมี
ความหมาย จึงจะสามารถสร�างเป!นองค8ความรู�ของนักเรียนเอง และเก็บเป!นข�อมูลไว�ในสมองได�อย/าง
ยาวนาน สามารถนํามาใช�ได�เม่ือมีสถานการณ8ใด ๆ มาเผชิญหน�า การสืบเสาะหาความรู�เป!น
กระบวนการท่ีนักวิทยาศาสตร8ใช�ศึกษาอธิบายปรากฏการณ8ทางธรรมชาติ ซ่ึงวางอยู/บนพ้ืนฐาน ของ
หลักฐานหรือเหตุผลต/าง ๆ และอีกความหมาย คือ เป!นกระบวนการท่ีนักเรียนใช�ในการค�นคว�า หาคําตอบ
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อย/างมีระบบเพ่ืออธิบายเหตุการณ8ต/าง ๆ ท่ีต�องการศึกษากระบวนการสืบเสาะหาความรู�ในห�องเรียน
วิทยาศาสตร8ในการจัดการเรียนการสอน ผู�สอนสามารถเลือกจัดให�ผู�เรียนได�เรียนรู�วิทยาศาสตร8ผ/าน
กระบวนการต/าง ๆ ในการสืบเสาะหาความรู�ตามบริบทของผู�สอน ผู�เรียน โรงเรียน และแหล/งการเรียนรู�ท่ีมี
อยู/ตามความเหมาะสมโดยครูเป!นผู�สนับสนุนให�นักเรียนได�สํารวจปรากฏการณ8ต/าง ๆ และกระตุ�นให�นักเรียน
สร�างความเข�าใจ  ทางวิทยาศาสตร8ได�อย/างถูกต�อง (Budnitz, 2003) 
   กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู� (Inquiry) 5Es ประกอบด�วยข้ันตอนท่ี
สําคัญ ดังนี้ 
   1) ข้ันสร�างความสนใจ (Engagement) เป!นการนําเข�าสู/บทเรียนหรือเรื่องท่ี
สนใจ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจาก
การอภิปรายในกลุ/ม เรื่องท่ีน/าสนใจอาจมาจากเหตุการณ8ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู/ในช/วงเวลานั้น หรือเป!น
เรื่อง ท่ีเชื่อมโยงกับความรู�เดิมท่ีเพ่ิงเรียนรู�มาแล�ว เป!นตัวกระตุ�นให�นักเรียนสร�างคําถาม กําหนด
ประเด็นท่ีจะศึกษาในกรณีท่ียังไม/มีประเด็นใดน/าสนใจ ครูอาจให�ศึกษาจากสื่อต/าง ๆ หรือเป!นผู�
กระตุ�น ด�วยการเสนอประเด็นข้ึนมาก/อน แต/ไม/ควรบังคับให�นักเรียนยอมรับประเด็นหรือคําถามท่ีครู
กําลังสนใจเป!นเรื่องท่ีจะใช�ศึกษา เม่ือมีคําถามท่ีน/าสนใจ และนักเรียนส/วนใหญ/ยอมรับให�เป!น
ประเด็น ท่ีต�องการศึกษาจึงร/วมกันกําหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่องท่ีจะศึกษาให�มี
ความชัดเจนยิ่งข้ึน อาจรวมท้ังการรวบรวมความรู�ประสบการณ8เดิม หรือความรู�จากแหล/งต/าง ๆ ท่ีจะ 
ช/วยให�นําไปสู/ความเข�าใจเรื่อง หรือประเด็นท่ีจะศึกษามากข้ึน และมีแนวทางท่ีใช�ในการสํารวจ
ตรวจสอบอย/างหลากหลาย 
   2) ข้ันสํารวจและค�นหา (Exploration) เม่ือทําความเข�าใจในประเด็นหรือ
คําถามท่ีสนใจจะศึกษาอย/างถ/องแท�แล�ว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ 
ต้ังสมมติฐาน กําหนดทางเลือกท่ีเป!นไปได� ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมข�อมูล ข�อสนเทศ หรือ
ปรากฏการณ8ต/าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทําได�หลายวิธี เช/น ทําการทดลอง ทํากิจกรรมภาคสนาม 
การใช�คอมพิวเตอร8เพ่ือช/วยสร�างสถานการณ8จําลอง (Simulation) การศึกษาหาข�อมูลจาก
เอกสารอ�างอิงหรือจากแหล/งข�อมูลต/าง ๆ เพ่ือให�ได�มาซ่ึงข�อมูลอย/างเพียงพอท่ีจะใช�ในข้ันต/อไป 
   3) ข้ันอธิบายและลงข�อสรุป (Explanation) เม่ือได�ข�อมูลอย/างเพียงพอจากการ
สํารวจตรวจสอบแล�ว จึงนําข�อมูล ข�อสนเทศท่ีได�มาวิเคราะห8 แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลท่ีได�ในรูป
ต/าง ๆ เช/น บรรยายสรุป สร�างแบบจําลองทางคณิตศาสตร8 หรือวาดรูป สร�างตาราง ฯลฯ การค�นพบในข้ัน
นี้อาจเป!นไปได�หลายทาง เช/น สนับสนุนสมมติฐานท่ีต้ังไว�โต�แย�งกับสมมติฐานท่ีต้ังไว� หรือไม/เก่ียวข�องกับ
ประเด็นท่ีได�กําหนดไว� แต/ผลท่ีได�จะอยู/ในรูปใดก็สามารถสร�างความรู�และช/วยให�เกิดการเรียนรู�ได� 
   4) ข้ันขยายความรู� (Elaboration) เป!นการนําความรู�ท่ีสร�างข้ึนไปเชื่อมโยงกับ
ความรู�เดิมหรือแนวคิดท่ีได�ค�นคว�าเพ่ิมเติมหรือนําแบบจําลองหรือข�อสรุปท่ีได�ไปใช�อธิบายสถานการณ8
หรือเหตุการณ8อ่ืน ถ�าใช�อธิบายเรื่องต/าง ๆ ได�มาก็แสดงว/าข�อจํากัดน�อย ซ่ึงก็จะช/วยให�เชื่อมโยงกับ
เรื่องต/าง ๆ และทําให�เกิดความรู�กว�างขวางข้ึน 
    4.1) ครูจัดกิจกรรมหรือสถานการณ8เพ่ือให�นักเรียนมีความรู�ลึกซ้ึงข้ึนหรือ
ขยายกรอบความคิดกว�างข้ึนหรือเชื่อมโยงความรู�เดิมสู/ความรู�ใหม/หรือนําไปสู/การศึกษาค�นคว�า 
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ทดลอง เพ่ิมข้ึน เช/น ต้ังประเด็นเพ่ือให�นักเรียน ชี้แจงหรือร/วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมให�
ชัดเจนยิ่งข้ึน ซักถามให�นักเรียนชัดเจนหรือกระจ/างในความรู�ท่ีได�หรือเชื่อมโยงความรู�ท่ีได�กับความรู�เดิม 
    4.2) นักเรียนมีส/วนร/วมในกิจกรรมเช/นอธิบายและขยายความรู�เพ่ิมเติมมี
ความละเอียดมากข้ึนยกสถานการณ8 ตัวอย/าง อธิบายเชื่อมโยงความรู�ท่ีได�เป!นระบบและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 
หรือสมบูรณ8ละเอียดข้ึน นําไปสู/ความรู�ใหม/หรือความรู�ท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึนประยุกต8ความรู�ท่ีได�ไปใช�ในเรื่อง
อ่ืนหรือสถานการณ8อ่ืน ๆ หรือสร�างคําถามใหม/และออกแบบการสํารวจ ค�นหา และรวบรวมเพ่ือ
นําไปสู/การสร�างความรู�ใหม/ 
   5) ข้ันประเมิน (Evaluation) เป!นการประเมินการเรียนรู�ด�วยกระบวนการต/าง ๆ 
ว/านักเรียนมีความรู�อะไรบ�าง อย/างไรและมากน�อยเพียงใด จากข้ันนี้จะนําไปสู/การนําความรู� ไป
ประยุกต8ใช�ในเรื่องอ่ืน ๆ การนําความรู�หรือแบบจําลองไปใช�อธิบายหรือประยุกต8ใช�กับเหตุการณ8หรือ
เรื่องอ่ืน ๆ จะนําไปสู/ข�อโต�แย�งหรือข�อจํากัดซ่ึงก/อให�เป!นประเด็นหรือคําถาม หรือป;ญหาท่ีจะต�อง
สํารวจตรวจสอบต/อไป ทําให�เกิดเป!นกระบวนการท่ีต/อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ จึงเรียกว/า Inquiry Cycle 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู�จึงช/วยให�นักเรียนเกิดการเรียนรู�ท้ังเนื้อหาหลัก และหลักการ ทฤษฎี 
ตลอดจนการลงมือปฏิบัติเพ่ือให�ได�ความรู�ซึ่งจะเป!นพ้ืนฐานในการเรียนรู�ต/อไป 
   การนําหลักการมาประยุกต8ใช� มีดังนี้ 
   1) ในห�องเรียนครูจะเป!นตัวแบบท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด ครูควรคํานึงอยู/เสมอว/า 
การเรียนรู�โดยการสังเกตและเลียนแบบจะเกิดข้ึนได�เสมอ แม�ว/าครูจะไม/ได�ตั้งวัตถุประสงค8ไว�ก็ตาม 
   2) การสอนแบบสาธิตปฏิบัติเป!นการสอนโดยใช�หลักการและข้ันตอนของทฤษฎี
ป;ญญาสังคมท้ังสิ้น ครูต�องแสดงตัวอย/างพฤติกรรมท่ีถูกต�องท่ีสุดเท/านั้น จึงจะมีประสิทธิภาพในการ
แสดงพฤติกรรมเลียนแบบ ความผิดพลาดของครูแม�ไม/ต้ังใจ ไม/ว/าครูจะบอกผู�เรียนว/าไม/ต�องสนใจ
จดจํา แต/ก็ผ/านการสังเกตและการรับรู�ของผู�เรียนไปแล�ว 
   3) ตัวแบบในชั้นเรียนไม/ควรจํากัดไว�ท่ีครูเท/านั้น ควรใช�ผู�เรียนด�วยกันเป!นตัว
แบบได�ในบางกรณี โดยธรรมชาติเพ่ือนในชั้นเรียนย/อมมีอิทธิพลต/อการเลียนแบบสูงอยู/แล�ว ครูควร
พยายามใช�ทักษะจูงใจให�ผู�เรียนสนใจและเลียนแบบเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมท่ีดี มากกว/าผู�ท่ีมีพฤติกรรมไม/ดี 
   จากการสังเคราะห8แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู� และรูปแบบการสอนต/าง ๆ ดังกล/าว
ข�างต�น ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป!นในการ
ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมตอนต�น นี้ ผู�วิจัยได�สังเคราะห8แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู�ดังกล/าวข�างต�น เพ่ือใช�เป!นแนวทางในการพัฒนาเป!นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู�สําหรับการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ซ่ึงประกอบด�วยแนวคิด
ท่ีใช�ในการพัฒนา 2 ส/วน ได�แก/ 
   ส/วนท่ี 1 องค8ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู� 
   ในส/วนนี้ผู�วิจัยได�บูรณาการแนวคิดเก่ียวกับองค8ประกอบของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู� จากนักวิชาการท่ีหลากหลาย (ทิศนา แขมมณี, 2554ก; Keeves, 1997; Joyce & Weil, 
2000; Joyce Weil & Calhoun, 2004) สังเคราะห8เป!นองค8ประกอบท่ีสําคัญของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู� 5 องค8ประกอบ คือ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค8ของรูปแบบ 3) เนื้อหาสาระการ
จัดการเรียนรู� 4) กระบวนการการจัดการเรียนรู� และ 5) การวัดและประเมินผลรูปแบบ 
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   ส/วนท่ี 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมตอนต�น 
   ในส/วนนี้  จัดเป!นส/วนสํา คัญท่ีอยู/ ในองค8ประกอบท่ี 4 ของส/วนท่ี 1 คือ 
กระบวนการจัดการเรียนรู� โดยในส/วนนี้ ผู�วิจัยได�บูรณาการแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู�
เพ่ือพัฒนาทักษะของผู�เรียนท่ีสําคัญ ได�แก/ ทฤษฎีการเรียนรู�แบบเน�นประสบการณ8 (David A. Kolb, 
2015) ทฤษฎีการเรียนรู�แบบสืบเสาะหาความรู� (Budnitz, 2003) ทฤษฎีการเรียนรู�ทางสังคมเชิงพุทธิ
ป;ญญา (Bandura, 1986) แนวคิดเก่ียวกับป;จจัยท่ีส/งเสริมและสนับสนุนทักษะชีวิต (Bandura, 1986) 
แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาจิตพิสัยและทักษะพิสัยของบลูม (Anderson & Krathwohl, 2001) 
สังเคราะห8ได�กระบวนการจัดการเรียนรู�ของรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป!นใน
การดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมตอนต�น 4 ข้ันตอน ได�แก/ 1. ข้ันกระตุ�นความสนใจ 
(Engagement) จากทักษะชีวิต (Life Skills) 2. ข้ันเห็นคุณค/าของตนเองและผู�อ่ืน (Valuing) 3) ข้ัน
สร�างประสบการณ8เรียนรู� โดยการลงมือปฏิบั ติ  (Experiencing) และ 4. ข้ันการสะท�อนผล 
(Evaluation) ท้ังนี้ สามารถแสดงผลการสังเคราะห8รูปแบบการจัดการเรียนรเพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ี
จําเป!นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมตอนต�น ได�ดังตารางท่ี 2.1  

 
ตารางท่ี 2.1 แสดงผลการสังเคราะห8รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป!นในการ
 ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมตอนต�น 
 

รูปแบบการ
จัดการเรียนรู� 

(ผู�วิจัย) 

Kolb 
(2015) 

Budnitz 
(2003) 

Bandura 
(1986) 

Nelson 
Jones 
(1997) 

Anderson & Krathwohl 
(2001) 

Affective  Psychomotor  
1. ข้ันกระตุ�น
ความสนใจ 
(Engagement) 

 Engagement Attention 
process 

Supportive 
Relationships 

Perceiving or 
Receiving 

Imitation 

2. ข้ันเห็นคุณค/า 
(Valuing) 

 Exploration 
 

Motivation 
Process 

Confidence Valuing Manipulation 
Precision 

3. ข้ันสร�าง
ประสบการณ8โดย
การปฏิบัติ 
(Experiencing) 

Experiencing Explanation Production 
Process 
 

Learning 
from 
Consequences 

Organizing Articulation 

4. ข้ันสะท�อนผล 
(Evaluation) 

Reflecting 
Thinking 
and Acting 

Elaboration 
Evaluation 

Retention 
Process 

Instruction 
and Self-
Instruction 

Characterization Naturalization 
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 จากตารางท่ี 2.1 แสดงรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป!นใน
การดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมตอนต�น ท่ีผู�วิจัยได�พัฒนาข้ึนจากการสังเคราะห8แนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง โดยในแต/ละข้ันตอนมีกระบวนการจัดการเรียนรู� ดังนี้ 
 1) ข้ันกระตุ�นความสนใจ (Engagement) จากทักษะชีวิต (Life skills) เป!นข้ัน
การกระตุ�นด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่อประกอบให�เกิดความต�องการเรียนรู� เป!นข้ันการเตรียมการก/อน
การเรียนรู�เพ่ือสร�างความไว�วางใจและสัมพันธภาพท่ีดีระหว/างผู�สอน และผู�เรียน ร/วมกันวางแผนและ
กําหนดเปtาหมายของการเรียนรู�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจุดประสงค8 การจัดการเรียนรู�เทคนิค
วิธีการเรียนใหม/ ๆ อภิปราย ตัดสินใจร/วมกันสร�างทางเลือก และปฏิบัติการ โดยใช�สื่อเทคโนโลยี เพ่ือ
พัฒนาทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
 2) ข้ันเห็นคุณค/าของตนเองและผู� อ่ืน (Valuing) เป!นข้ันตอนการปลูกฝ;งจิต
ลักษณะและทักษะในการคิด การจินตนาการถึงสิ่งท่ีตนเองจะทําเพ่ือพัฒนาทักษะของตนเอง มุ/งเน�น
การสร�างความภาคภูมิใจในตนเอง มีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง และเชื่อม่ันในทีมท่ี
ทํางานร/วมกัน เพ่ือสร�างความต่ืนเต�นในการเรียนรู�และผ/อนคลายความวิตกกังวลหรือความเครียดของ
ผู�เรียน 
 3) ข้ันการสร�างประสบการณ8เรียนรู�โดยการลงมือปฏิบัติ (Experiencing) เป!น
ข้ันตอนดําเนินกิจกรรมเน�นกระบวนการกลุ/ม (Group Process) เป!นกระบวนการท่ีมุ/งเน�นให�ผู�เรียน
ได�เรียนรู�ด�วยการลงมือปฏิบัติด�วยตนเอง (Learning by Doing)  
 4) ข้ันการสะท�อนผล  (Evaluation) เป!นการรวมกลุ/มภายหลังเสร็จสิ้นข้ันตอน
การทบทวนระหว/างครู และผู�เรียนเพ่ือร/วมกันสะท�อนผลการเรียนรู� และแลกเปลี่ยนมุมมองจากการ
สะท�อนผล กับครูและนักเรียนระหว/างการปฏิบัติงาน Reflection in Action แล�วนักเรียนนําความรู�
ท่ีได�ไปพัฒนาทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
 
2.4 เอกสารเก่ียวกับการสร�างและการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือชุดการสอน 
 การพัฒนาผู�เรียนโดยรูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือชุดการสอนในลักษณะต/าง ๆ ย/อมมี
เปtาหมายเดียวกันคือต�องการให�ผู�เรียนมีความรู� ทักษะหรือความชํานาญในการปฏิบัติงาน และมี    
เจตคติท่ีดี ซ่ึงเป!นเปtาหมายในเชิงคุณภาพ ในขณะเดียวกันการจัดการเรียนรู�หรือการสอนย/อมมี
เปtาหมายในเชิงปริมาณ คือต�องการให�เรียนได�เข�ารับการสอนเป!นจํานวนมาก ๆ เช/นกัน ซ่ึงวิธีการ
หนึ่งท่ีจะช/วยให�การจัดการเรียนรู�หรือการสอนมีประสิทธิภาพ สามารถฝnกอบรมผู�เรียนท่ีมีความ
แตกต/างกันได�เป!นจํานวนมาก ๆ ใช�ระยะเวลาสั้น และงบประมาณน�อย คือ การใช�รูปแบบการจัดการ
เรียนรู�หรือชุดการสอน ซ่ึงได�มีนักวิชาการกล/าวไว�ถึง ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือชุด
การสอน หรืออาจเรียกได�ว/าชุดฝnกอบรม ประโยชน8  องค8ประกอบ ประเภท การสร�างรูปแบบการ
จัดการเรียนรู�หรือชุดการสอนในด�านหลักการและทฤษฎีเก่ียวกับการสร�าง ข้ันตอนการสร�างและหา
ประสิทธิภาพ ตลอดถึงการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือชุดการสอนไว� ดังต/อไปนี้ 
 2.4.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือชุดการสอน 
  จากการตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือ
ชุดการสอน พบว/ามีนักวิชาการเป!นจํานวนมากท่ีให�ความหมายของชุดการสอนไว� โดยส/วนใหญ/จะมี
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ลักษณะท่ีไม/แตกต/างกัน ผู�วิจัยยกตัวอย/างความเห็นของนักวิชาการท่ีได�ให�ความหมายไว� พอเป!น
แนวทางในการศึกษา ดังนี้  
  บุญชม ศรีสะอาด (2542) กล/าวไว�ว/า ชุดการสอน (Instructional Package) ไว�ว/า
เป!นสื่อการเรียนหลายอย/างประกอบกัน จัดเข�าไว�ด�วยกันเป!นชุด (Package) เรียกว/า สื่อประสม 
(Multi Media) เพ่ือมุ/งให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�อย/างมีประสิทธิภาพ มีชื่อเรียกหลายอย/างเช/น 
Learning Package, Instructional Package หรือ Instructional Kits นอกจากจะใช�ให�ผู�เรียนเรียน
เป!นรายบุคคลแล�ว ยังใช�ประกอบการสอนสําหรับการเรียนเป!นกลุ/มย/อยจะจัดในรูปของศูนย8การเรียน 
(Learning Center) 
  จิตรา พีชะพัฒน8 (2548)  กล/าวว/า รูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือชุดการสอน เป!น
รูปแบบการฝnกอบรมอย/างหนึ่ง ท่ีรวบรวมสื่อเครื่องมือและอุปกรณ8ท่ีจําเป!นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู� และผ/านการทดสอบประสิทธิภาพแล�ว เพ่ือให�ผู�เรียนรู�ได�รับประสบการณ8ตรงหรือใกล�เคียง
ประสบการณ8ตรง ได�ปฏิบัติกิจกรรมด�วยตนเอง ตามเนื้อหาสาระทีละน�อย สามารถเรียนรู�ได�ตาม
สะดวก ด�านเวลา ความสามารถของแต/ละบุคคล เปsดโอกาสให�ผู�รับการฝnกอบรมได�ปฏิบัติกิจกรรม
อย/างถูกต�อง และได�รับการเสริมแรงในขณะรับการเรียนรู� 
  Ornstein & Hunkins (2009) ได�กล/าวถึงไว�ว/า รูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือชุด
การสอนสรุปได�ว/า เป!นลักษณะหนึ่งของหลักสูตรฝnกอบรมแบบยึดวัตถุประสงค8การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู� เนื้อหา กิจกรรม วิธีการสอน และการประเมินผลเข�าไว�ท้ังหมด 
  จากความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือชุดการสอนดังกล/าวข�างต�น สรุป
ได�ว/ารูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือชุดการสอนเป!นนวัตกรรมทางการศึกษาลักษณะหนึ่งท่ีใช�ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�เพ่ือฝnกอบรมผู�เรียน เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�อย/างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรูปแบบ
การจัดการเรียนรู�หรือชุดการสอนมุ/งกําหนดวิธีให�การจัดการเรียนรู� กําหนดวัตถุประสงค8การเรียนรู� 
เอกสาร สื่อวัสดุอุปกรณ8 วิธีการและเครื่องมือประเมิน โดยมีข้ันตอนการสร�างอย/างเป!นระบบ ผ/าน
การทดสอบประสิทธิภาพ เพ่ือใช�เป!นคู/มือสําหรับผู�จัดกิจกรรมการเรียนรู� ลดบทบาทการบรรยายของ
ผู�สอนมาเป!นผู�คอยให�คําแนะนําช/วยเหลือ ให�ผู�เข�าร/วมกิจกรรมการเรียนรู�มีส/วนร/วมในแต/ละข้ันตอน
ของการจัดการเรียนรู�ตามวัตถุประสงค8 หรือได�ทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ตามประเด็นท่ีกําหนดให� ท้ังยังเป!น
การส/งเสริมให�ผู�เข�าร/วมกิจกรรมการเรียนรู�ได�เรียนรู�ตามความถนัดและความสนใจ และนําไปใช�ได�  
ทุกท่ีทุกเวลา ท้ังรายบุคคลหรือรายกลุ/ม 
 2.4.2 องค8ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือชุดการสอน 
  เสน/ห8 จุ�ยโต (2548) ได�กล/าวถึงส/วนประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือชุด
การสอน ว/าประกอบด�วย เอกสารการจัดกิจกรรมการเรียนรู� กิจกรรมและวิธีการ สื่อ การประเมิน 
และคู/มือการใช� ดังนี้ 
  1) เอกสารการจัดการเรียนรู� เป!นส/วนหนึ่งของรูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือชุดการ
สอน ท่ีกําหนดเนื้อหาสาระเอาไว� เอกสารการสอนกําหนดรูปแบบไว�ต/าง ๆ กัน คือ รูปแบบท่ี 1 ยึดติด
กับหัวเรื่องหรือหัวข�อการสอนเป!นสําคัญ ถ�ามีเนื้อหา 10 หัวข�อ เอกสารการสอนก็จะบรรจุเนื้อหา
สาระ ไว� 10 หัวข�อ รูปแบบท่ี 2 ยึดเนื้อหาสาระท่ีผู�เรียนควรจะศึกษาทําความเข�าใจ ผู�สอนจะต�อง
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วิเคราะห8ให�แน/ชัดว/าควรมีมากน�อยเพียงใดเอกสารการสอนจึงเปรียบเสมือนขอบเขตเนื้อหาสาระและ       
องค8ความรู� ท่ีผู�เรียนจะใช�ประกอบการเรียนรู�และสามารถนํามาทบทวนและใช�ประโยชน8ได� 
  2) กิจกรรม วิธีการ สื่อ การประเมินผล เป!นส/วนหนึ่งของชุดการสอนท่ีมีการกําหนด
ข้ันตอนการจัดการเรียนรู�ในแต/ละหัวข�อ มีการจําแนกเนื้อหาสาระจากแนวคิดใหญ/มาเป!นแนวคิดย/อย
ในลักษณะของแผนผังความคิด (Concept Mapping) ประกอบด�วย การกําหนดเนื้อหาสาระ
วัตถุประสงค8 วิธีการ สื่อ เวลา และการประเมินผล สําหรับสื่อการสอนนั้นมีหลายชนิด ผู�สอนต�อง
พิจารณาเลือกให�เหมาะสมกับวัตถุประสงค8 เนื้อหา ระยะเวลา และความพร�อมเป!นสําคัญ 
  3) คู/มือการใช�ชุดการสอน หมายถึง ชุดสําเร็จรูปหรือข�อเสนอแนะสําหรับผู�สอน จะ
เป!นเครื่องมือของผู�จัดการเรียนรู�หรือผู�สอน คู/มือนี้ประกอบด�วย หัวข�อการสอน ระยะเวลา ผู�เข�าร/วม
กิจกรรมการเรียนรู� เนื้อหา วิธีการสอน สื่ออุปกรณ8ประกอบ แนวทางการปฏิบัติของผู�สอน แผน และ
การประเมินผล 
  พิมพันธ8 เตชะคุปต8 (2548) ได�กล/าวไว�ว/า ชุดการสอนโดยท่ัวไปประกอบด�วยส/วน
ต/าง ๆ ดังต/อไปนี้ 
  1) วัตถุประสงค8ของชุดการสอน ซ่ึงจะระบุว/าเม่ือผู�รับการเรียนรู�ผ/านการเรียนรู�แล�ว
ควรมีพฤติกรรมเช/นใด ดังนั้น ควรระบุในลักษณะวัตถุประสงค8เชิงพฤติกรรมท่ีสังเกตได� วัดได� 
  2) เนื้อหาของชุดการสอน เป!นเรื่องราวหรือกิจกรรมท่ีผู�รับการเรียนรู�จะต�องกระทํา
เพ่ือให�เกิดการเรียนรู� 
  3) วิธีการสอน หมายถึง วิธีการท่ีใช�ในการจัดการเรียนรู�เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการการ
เรียนรู�ตามวัตถุประสงค8ท่ีกําหนดไว� ซ่ึงมีหลายวิธี คือ 
   3.1) การศึกษาด�วยตนเอง หมายถึง การเรียนรู� ท่ีผู�เรียนสามารถศึกษาด�วย
ตนเองโดยทํากิจกรรมต/าง ๆ ด�วยตนเอง ตามท่ีระบุไว�ในคู/มือ 
   3.2) การบรรยาย เป!นการสอนท่ีให�ผู�รับการเรียนรู�ฟ;งการบรรยายจากผู�สอนท่ี
จัดให�ตลอดระยะเวลาการเรียนรู� 
   3.3) ใช�ท้ังสองวิธีประกอบกัน คือ มีท้ังการบรรยาย และให�ผู�เรียนศึกษาเอง
บางส/วน 
  4) สื่อและอุปกรณ8ท่ีใช�ในการสอน หมายถึง สื่อและอุปกรณ8การเรียนการสอนท่ี 
เช/น วีดิทัศน8 สไลด8 แผ/นภาพโปร/งใส คู/มือ แบบฝnกหัด เอกสารท่ีเก่ียวข�องและอุปกรณ8ท่ีอาจมี 
  5) การประเมินผล หมายถึง การวัดผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนว/า เป!นไปตาม
วัตถุประสงค8เพียงใด เป!นไปตามเกณฑ8ท่ีต้ังไว�หรือไม/ ซ่ึงสามารถวัดได�หลายวิธี เช/น การสังเกต 
สัมภาษณ8 หรือใช�แบบทดสอบ 
  นอกจากนี้ บุญชม ศรีสะอาด (2542) ได�กล/าวถึงองค8ประกอบของชุดการสอนไว�ว/า 
มีส/วนประกอบสําคัญ 4 ด�าน ดังนี้ 
  1) คู/มือการใช�ชุดการสอน 
  2) ใบงาน 
  3) แบบทดสอบวัดผลความก�าวหน�าของผู�เรียน 
  4) สื่อการสอนต/าง ๆ เป!นสื่อสําหรับผู�เรียนได�ศึกษา อาจเป!นประเภทต/าง ๆ ได�แก/ 
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   4.1) สื่อสิ่งพิมพ8 เช/น บทความ เนื้อหาเฉพาะเรื่อง จุลสาร บทเรียนโปรแกรม  
   4.2) สื่อโสตทัศนูปกรณ8 เช/น รูปภาพ แผนภูมิต/าง ๆ เทปบันทึกเสียง ฟsล8มสตริป 
สไลด8 ของจริง เป!นต�น 
  จิตรา พีชะพัฒน8 (2548) กล/าวถึงองค8ประกอบของชุดการสอน: ประมวลสาระ ไว�ว/า
ประกอบด�วย 
  1) แนวทางการใช�ชุดการสอนท่ีแสดงคําสั่งหรือการมอบงานเพ่ือกําหนดวิธีการศึกษา 
  2) แบบประเมินก/อนการเรียนรู� 
  3) เนื้อหาสาระ ประกอบด�วยชื่อเรื่อง เกริ่นนํา แนวคิด (ประโยคหลัก) การอธิบาย
เนื้อหา บทสรุป และกิจกรรมหรือการมอบหมายงาน 
  4) แบบประเมินหลังการเรียนรู� 
  5) การให�ผลย�อนกลับแก/ผู�เรียน เพ่ือทราบผลการเรียนรู�ตามวัตถุประสงค8เชิง
พฤติกรรม 
  ทวีศักด์ิ ไชยมาโย (2545) สรุปไว�ว/า องค8ประกอบของชุดการสอน ประกอบด�วย
องค8ประกอบหลัก คือ ส/วนท่ีเป!นชื่อชุดการสอน สารบัญ คํานํา วัตถุประสงค8 เนื้อหา และแบบ
ประเมิน อันเป!นองค8ประกอบท่ีจําเป!นต�องมีองค8ประกอบอ่ืน ๆ ได�แก/ คําแนะนําการใช�ชุดการสอน 
คําชี้แจงข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู� เอกสารอ/านประกอบ หรือรายชื่อเอกสารอ�างอิงนั้น ข้ึนอยู/
กับความเหมาะสมท่ีผู�พัฒนาชุดการสอนจะกําหนด  
  จากองค8ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือชุดการสอนท่ีกล/าวมาข�างต�น 
สรุปได�ว/า รูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือชุดการสอนท่ีใช�ประกอบการสอน มีส/วนประกอบสําคัญ ๆ 
คือ มีคู/มือผู�สอนหรือคู/มือการใช�ชุดการสอน ซ่ึงเป!นชุดข�อเสนอแนะหรือคําชี้แจงข้ันตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�หรือการสอน ท่ีผู�จัดกิจกรรมการเรียนรู�หรือผู�สอนทําความเข�าใจการดําเนินงาน
ต้ังแต/ต�นจนเสร็จสิ้นกระบวนการเก่ียวกับเนื้อหาสาระ การใช�สื่ออุปกรณ8 การดําเนินกิจกรรม 
ระยะเวลา และการประเมินผล เป!นการเตรียมความพร�อมก/อนให�การจัดกิจกรรมการเรียนรู� ใช�ศึกษา
ระหว/างให�การสอน เพ่ือเป!นแนวดําเนินกิจกรรมในขณะให�การจัดกิจกรรมการเรียนรู� และใช�หลังเสร็จ
สิ้น มีเอกสารเนื้อหาสาระ ท่ีใช�ประกอบการสอน และผู�เรียนรู�สามารถนํามาศึกษาหรือใช�ประโยชน8ได� 
ซ่ึงผู�สอนได�วิเคราะห8และกําหนดขอบเขตของเนื้อหาสาระไว�แล�ว โดยอาจจะอิงหัวข�อของการสอนหรือ
อิงเนื้อหาสําคัญท่ีผู�เรียนควรศึกษาทําความเข�าใจ มีเอกสารแนวทางการสอน ท่ีให�ผู�เรียนใช�ในการ
ดําเนินการเรียนรู� ไปตามลําดับข้ันตอนท่ีได�กําหนดไว�ในแต/ละหัวข�อ ในลักษณะคําชี้แจงหรือการ
มอบหมายงาน มีการกําหนดวัตถุประสงค8 เนื้อหาสาระ กิจกรรม/วิธีการฝnก สื่อ ระยะเวลา และการ
ประเมินผลไว�อย/างครบถ�วนชัดเจน ท้ังการประเมินผู�เรียนและการประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพของ
ชุดการสอน และมีสื่อและอุปกรณ8ท่ีใช� ไม/ว/าจะเป!นสื่อสิ่งพิมพ8ประเภทต/าง ๆ เช/น ใบงานหรือ
แบบฝnกหัด แบบประเมิน เอกสารท่ีเก่ียวข�องอ่ืน ๆ หรือสื่อโสตทัศนูปกรณ8 เช/น วีดิทัศน8 รูปภาพ เทป
บันทึกเสียง ฯลฯ หรือสื่อของจริง ซ่ึงส/วนประกอบต/าง ๆ ท้ังหมดนี้ จะถูกจัดไว�ในเป!นชุดหรือกลุ/ม 
ประเภท ในลักษณะใดก็ตาม จําเป!นต�องคํานึงถึงผู�เก่ียวข�องในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�หรือการสอน
ทุกฝ�าย คํานึงถึงประสิทธิภาพในการใช�งบประมาณ สื่อวัสดุอุปกรณ8 ตลอดถึงหลักสูตร กิจกรรม 
เนื้อหาสาระ และการประเมินผลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�นั้น ๆ  
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 2.4.3 หลักการและทฤษฎีเก่ียวกับการสร�างรูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือชุดการสอน  
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู�หรือชุดการสอนเป!นการใช�สื่อต/าง ๆ เพ่ือสร�างประสบการณ8
การเรียนรู�แก/ผู�เรียน ชัยยงค8 พรหมวงศ8 (2556) ได�เสนอหลักการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับ
การสร�างชุดการสอนไว� สรุปได�ดังนี้ 
  แนวคิดท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกับความแตกต/างระหว/างบุคคล ซ่ึงเป!นการนําหลักการ 
ทฤษฎีทางด�านจิตวิทยามาใช�ในการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความต�องการ ความถนัดและความ
สนใจของผู�เรียนเป!นสําคัญ ซ่ึงแต/ละบุคคลมีความแตกต/างกันในด�านต/าง ๆ ท้ังความสามารถ 
สติป;ญญา ความต�องการ ความสนใจ ในด�านร/างกาย อารมณ8 และสังคม เป!นต�น ในการพัฒนา
บุคลากรโดยการฝnกอบรมหรือการจัดการเรียนการสอนจําเป!นต�องคํานึงถึงความแตกต/างระหว/าง
บุคคล ซ่ึงวิธีท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด คือ การจัดการสอนรายบุคคลหรือการศึกษาตามเอกัตภาพ 
การศึกษาโดยเสรี และการศึกษาด�วยตนเอง ซ่ึงล�วนแต/เป!นวิธีท่ีเปsดโอกาสให�ผู�เรียนมีอิสระในการ
เรียนตามสติป;ญญา ความสามารถ และความสนใจ โดยมีครูคอยแนะนําช/วยเหลือตามความเหมาะสม 
  แนวคิดท่ี 2 แนวคิดในการใช�สื่อประสม เป!นการปรับเปลี่ยนการสอนจากเดิม ท่ียึด
ครูเป!นแหล/งความรู�หลัก มาเป!นการจัดประสบการณ8ให�ผู�เรียน ได�เรียนโดยใช�โสตทัศนูปกรณ8ใน
ลักษณะการจัดสื่อการสอนแบบต/าง ๆ ท่ีตรงตามเนื้อหาและประสบการณ8 โดยสื่อต/าง ๆ เหล/านั้นจะ
ถูกนํามาสัมพันธ8กันอย/างเหมาะสมส/งเสริมซ่ึงกันและกันอย/างมีระบบ สื่อการสอนอย/างหนึ่งอาจใช�
เพ่ือเร�าความสนใจ ในขณะท่ีอีกอย/างหนึ่งใช�เพ่ืออธิบายข�อเท็จจริงของเนื้อหา และอีกอย/างหนึ่งใช�
เพ่ือให�เกิดความเข�าใจท่ีลึกซ้ึงและปtองกันการเข�าใจความหมายผิด ซ่ึงผู�เรียนจะสามารถใช�สื่อต/าง ๆ 
เป!นแหล/งความรู�แทนครูได� โดยครูอาจจะถ/ายทอดความรู�ให�แก/ผู�เรียนเพียงหนึ่งในสามของเนื้อหา
เท/านั้น อีกสองส/วนผู�เรียนจะศึกษาด�วยตนเองจากสิ่งท่ีผู�สอนเตรียมไว�ในรูปของชุดการสอนท่ีเป!นสื่อ
ประสม ซ่ึงวิธีการนี้จะช/วยให�ผู�เรียนค�นพบวิธีการเรียนในสิ่งท่ีต�องการได�ด�วยตนเองมากข้ึน 
  แนวคิดท่ี 3 แนวคิดเก่ียวกับปฏิกิริยาสัมพันธ8ระหว/างครูกับผู�เรียน การเรียนการ
สอนในแบบเดิม ๆ นั้นผู�เรียนเป!นผู�รับความรู�จากครูฝ�ายเดียว ทําให�ผู�เรียนไม/มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นต/อเพ่ือน ๆ และต/อครู ผู�เรียนจึงขาดทักษะในการแสดงออกและการทํางานร/วมกันเป!นกลุ/ม จึง
ได�มีการนํากระบวนการกลุ/มมาใช� เพ่ือเปsดโอกาสให�ผู�เรียนได�ทํากิจกรรมร/วมกัน ฝnกฟ;งและเคารพ        
ความคิดเห็นของผู�อ่ืน ดังนั้น ในการสร�างชุดการสอนจึงได�นําแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร8นี้มาใช� 
  แนวคิดท่ี 4 แนวคิดเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต/อการเรียนรู� โดยยึดหลัก
จิตวิทยาการเรียนรู�มาใช�ในการจัดสถานการณ8ท่ีเปsดโอกาสให�ผู�เรียนได�เข�าร/วมกิจกรรมการเรียนการ
สอนด�วยตนเอง ได�ทราบผลการปฏิบัติงานของตนว/าถูกหรือผิดอย/างไร ได�รับการเสริมแรงให�ผู�เรียน
เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต�อง คิดถูกต�อง ทําให�เกิดการกระทําพฤติกรรมนั้น ๆ ซํ้า 
และได�เรียนรู�ไปทีละข้ันตอนตามความสามารถและความสนใจของผู�เรียน 
  จากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีดังกล/าวนี้ สรุปว/าการสร�างชุดกิจกรรมการเรียนรู�หรือ
ชุดการสอนจะต�องคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู� ในด�านความแตกต/างระหว/างบุคคล ความต�องการ   
ความถนัดและความสนใจของผู� เรียนเป!นสําคัญ ตามท่ีแต/ละบุคคลมีความแตกต/างกันในด�าน
ความสามารถ สติป;ญญา ความต�องการ ความสนใจ ในร/างกาย อารมณ8 และสังคม เป!นต�น 
ปรับเปลี่ยนวิธีสอนจากท่ีผู�เรียน ได�เรียนรู�จากครูเป!นส/วนใหญ/ มาเป!นการเรียนรู�จากครูเพียงประมาณ 
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หนึ่งในสาม และใช�สื่อต/าง ๆ ในลักษณะสื่อประสมท่ีสัมพันธ8กันอย/างเหมาะสมสามารถเร�าความสนใจ  
และอธิบายข�อเท็จจริงของเนื้อหา ตลอดถึงก/อให�เกิดความเข�าใจท่ีลึกซ้ึงและปtองกันการเข�าใจ
ความหมายผิดได�ในขณะเดียวกันให�มากข้ึน และให�ผู�เรียนได�ปฏิบัติกิจกรรมท่ีส/งเสริมให�เกิดการ
แสดงออก การรับฟ;งผู�อ่ืนให�มากข้ึน การรับทราบผลการปฏิบัติของตน ได�รับการเสริมแรงให�เกิดการ
ปฏิบัติท่ีดีซ้ํา ๆ และให�ได�เรียนรู�ตามข้ันตอนท่ีตนมีความสามารถและสนใจซ่ึงจะส/งผลให�ผู�เรียนบรรลุ
เปtาหมายของการเรียนรู�มากข้ึน 
 2.4.4 ข้ันตอนการสร�างรูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือชุดการสอน 
  ชัยยงค8 พรหมวงศ8 (2556) ได�เสนอข้ันตอนการผลิตชุดการสอนไว� 10 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1) กําหนดหมวดหมู/เนื้อหาและประสบการณ8 อาจกําหนดเป!นหมวดวิชาหรือบูรณา
การเป!นแบบสหวิทยาการตามท่ีเห็นเหมาะสม 
  2) กําหนดหน/วยการสอน แบ/งเนื้อหาวิชาออกเป!นหน/วยการสอนโดยประมาณ 
เนื้อหา วิชาท่ีจะให�ผู�สอนสามารถถ/ายทอดความรู�แก/ผู�เรียนได�ในหนึ่งสัปดาห8ต/อหนึ่งครั้ง 
  3) กําหนดหัวเรื่อง ผู�สอนจะต�องถามตนเองว/าในการสอนแต/ละหน/วยควรใช�
ประสบการณ8อะไรแก/ผู�เรียนบ�าง แล�วกําหนดออกเป!น 4 - 6 หัวเรื่อง 
  4) กําหนดมโนทัศน8และหลักการ มโนทัศน8และหลักการท่ีกําหนดข้ึนจะต�อง
สอดคล�องกับหน/วยแต/ละหัวเรื่อง โดยสรุปรวมแนวคิด สาระ และหลักเกณฑ8สําคัญไว�เพ่ือเป!นแนว
ทางการจัดเนื้อหามาสอนให�สอดคล�องกัน 
  5) กําหนดวัตถุประสงค8 ให�สอดคล�องกับหัวเรื่อง เป!นจุดประสงค8ท่ัวไปก/อนแล�ว
เปลี่ยนเป!นจุดประสงค8เชิงพฤติกรรมท่ีต�องมีเง่ือนไขและเกณฑ8การเปลี่ยนพฤติกรรมไว�ทุกครั้ง 
  6) กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค8เชิงพฤติกรรม 
ซ่ึงเป!นแนวทางการเลือกและผลิตสื่อการสอน “กิจกรรมการเรียน” หมายถึง กิจกรรมทุกอย/างท่ี
ผู�เรียนปฏิบัติ เช/น การอ/านบัตรคําสั่ง ตอบคําถาม เขียนภาพ ทําการทดลองวิทยาศาสตร8  
  7) กําหนดแบบประเมินผล ต�องประเมินให�ตรงกับวัตถุประสงค8เชิงพฤติกรรม โดย
ใช�แบบทดสอบ แบบอิงเกณฑ8 เพ่ือให�ผู�สอนทราบว/าหลังจากผ/านกิจกรรมมาเรียบร�อยแล�ว ผู�เรียนได�
เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู�ตามวัตถุประสงค8ท่ีตั้งไว�หรือไม/ 
  8) เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุ อุปกรณ8และวิธีการท่ีผู�สอนใช� ถือเป!นสื่อการ
สอนท้ังสิ้น เม่ือผลิตสื่อการสอนแต/ละหัวเรื่องเรียบร�อยแล�ว ก็จัดสื่อการสอนนั้นไว�เป!นหมวดหมู/ ใส/
กล/องท่ีเตรียมไว�ก/อนนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ เรียกว/า “ชุดการสอน” 
  9) หาประสิทธิภาพชุดการสอน เพ่ือเป!นการประกันว/าชุดการสอนท่ีสร�างข้ึนมี
ประสิทธิภาพในการสอน ผู�สร�างจะต�องกําหนดเกณฑ8ไว�ล/วงหน�า โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ8ท่ีว/าการ
เรียนรู�เป!นกระบวนการเพ่ือช/วยให�การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู�เรียนบรรลุผล 
  10) การใช�ชุดการสอน ชุดการสอนท่ีได�ปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ8ท่ีต้ัง
ไว�แล�ว สามารถนําไปใช�สอนผู�เรียนได�ตามประเภทของชุดการสอน (แบบบรรยาย แบบกลุ/ม และแบบ
รายบุคคล) ตามระดับการศึกษา (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา) โดยกําหนดข้ันตอน    
ในการใช�ไว� ดังนี้ 
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    10.1) ให�ผู�เรียนทําแบบทดสอบก/อนเรียน เพ่ือพิจารณาพ้ืนฐานความรู�เดิมของ
ผู�เรียน (ใช�เวลาประมาณ 10 – 15 นาที) 
    10.2) ข้ันนําเข�าสู/บทเรียน 
    10.3) ข้ันประกอบกิจกรรมการเรียน (ข้ันสอน) ผู�สอนบรรยายหรือให�มีการ
แบ/งกลุ/มประกอบกิจกรรม 
    10.4) ข้ันสรุปผลการสอน เพ่ือสรุปมโนทัศน8และหลักการท่ีสําคัญ 
    10.5) ทําแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือดูพฤติกรรมการเรียนรู�ท่ีเรียนไปแล�ว 
  จากข้ันตอนการสร�างชุดกิจกรรมการเรียนรู�หรือชุดการสอนท่ีได�กล/าวไว�ท้ังหมด 
สรุปได�ว/าการสร�างชุดกิจกรรมการเรียนรู�หรือชุดการสอนต�องเริ่มต�นจากการวิเคราะห8และพบว/าระดับ
ความสามารถของผู�เรียนต�องได�รับการแก�ไขและวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด จากนั้นจึงกําหนดประเด็นป;ญหา
ท่ีจําเป!นต�องเรียนรู� นําไปสู/ข้ันตอนการสร�างหลักสูตรหรือออกแบบระบบการเรียนรู� โดยกําหนด
วัตถุประสงค8 ขอบเขตเนื้อหาสาระ วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีน/าสนใจ เหมาะสมกับผู�เรียนให�
สามารถเชื่อมโยงประสบการณ8เดิมกับประสบการณ8ใหม/ได� ส/งเสริมการเรียนรู�ตามความถนัดและ
ความแตกต/างระหว/างบุคคล สามารถลงมือปฏิบัติด�วยตนเองได� กําหนดสื่อท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีทําให�
ผู�เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดความรู�ตามเปtาหมายท่ีต�องการ และกําหนดวิธีการ
ประเมินผล จากนั้นนําชุดกิจกรรมการเรียนรู�หรือชุดการสอนไปทดลองใช�โดยการดําเนินการจัดการ
เรียนรู�กับกลุ/มผู�เรียนตามท่ีกําหนดไว� เพ่ือตรวจสอบเก่ียวกับเนื้อหา กิจกรรม วิธีการ สื่อวัสดุอุปกรณ8 
และวิธีการประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู�หรือชุดการสอนว/า
เป!นไปตามเกณฑ8ท่ีได�กําหนดไว�ล/วงหน�าแล�วหรือไม/ ตลอดถึงประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู�
เพ่ือตรวจสอบความรู� ทักษะ เจตคติท่ีเปลี่ยนแปลงภายหลังการเรียนรู� ด�วยวิธีการท่ีหลากหลายโดย
อาจจะใช�การทดสอบ การสอบถาม การสัมภาษณ8และการสังเกต เป!นต�น 
 2.4.5 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือชุดการสอน 
  ก/อนนําชุดกิจกรรมการเรียนรู�หรือชุดการสอนท่ีสร�างข้ึนไปใช�ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�เพ่ือพัฒนาผู�เรียน จําเป!นต�องหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู�หรือชุดการสอนตาม
ข้ันตอน โดยนําไปทดลองใช� (Try Out) เพ่ือปรับปรุงแก�ไขก/อนผลิตออกมาเป!นจํานวนมาก ให�ม่ันใจ   
ได�ว/า ชุดกิจกรรมการเรียนรู�หรือชุดการสอนท่ีสร�างข้ึนนี้มีประสิทธิภาพ เหมาะกับการนําไปใช�จริง 
เช/นเดียวกับท่ี ชัยยงค8 พรหมวงศ8 (2556) ได�กล/าวถึงความจําเป!นในการหาประสิทธิภาพของชุดการ
สอนโดยอธิบายถึงเหตุผลของการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนไว�หลายประการ ดังนี้ 
  1) เพ่ือเป!นการประกันชุดการสอน หรือ คุณภาพของบทเรียนว/าอยู/ในข้ันเหมาะสม
ท่ีจะลงทุนผลิตออกมาเป!นจํานวนมาก หากไม/มีการหาประสิทธิภาพเสียก/อน ผลิตออกมาใช�ประโยชน8
ไม/ได�ดี ก็ต�องทําใหม/เป!นการสิ้นเปลืองท้ังเวลาและเงินทอง 
  2) ชุดการสอนจะทําหน�าท่ีสอน โดยท่ีสร�างสภาพการเรียนรู�ให�ผู�เรียนเปลี่ยน
พฤติกรรมตามท่ีมุ/งหวัง บางครั้งต�องช/วยครูสอน บางครั้งต�องสอนแทนครู ดังนั้น ก/อนนําชุดการสอน
ไปใช� ครูจึงควรม่ันใจว/า ชุดการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ ในการช/วยให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�จริง การหา
ประสิทธิภาพตามลําดับข้ันตอน จะช/วยให�ได�ชุดการสอนท่ีมีคุณค/าทางการสอนจริงตามเกณฑ8ท่ี
กําหนด 
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  3) การทดสอบประสิทธิภาพ จะช/วยทําให�ผู�ผลิตม่ันใจว/าเนื้อหาสาระท่ีบรรจุลงใน
บทเรียนหรือชุดการสอนท่ีเหมาะสม ง/ายต/อการเข�าใจ ซ่ึงจะช/วยให�ผู�ผลิตมีความชํานาญสูงข้ึน เป!น
การประหยัดแรงงาน เวลา และเงินทองในการเตรียมต�นฉบับ 
  การพิจารณาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู�หรือชุดการสอนซ่ึงเป!น
นวัตกรรมท่ีใช�ในการพัฒนาผู�เรียน เพ่ือแสดงว/ามีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช�จริง จําเป!นต�องกําหนด
เกณฑ8ประสิทธิภาพ ซ่ึงเป!นระดับประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู�หรือชุดการสอน ท่ีจะช/วยให�
ผู�เรียนเกิดการเรียนรู� เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน เป!นระดับความพึงพอใจว/า หาก        
ชุดกิจกรรมการเรียนรู�หรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ8 ก็จะคุ�มค/าแก/การผลิตและมีค/าท่ีจะ
นําไปใช�จริง ได�มีผู�กล/าวถึงการกําหนดเกณฑ8ประสิทธิภาพของชุดการสอน สื่อ นวัตกรรมไว� ดังนี้  
  วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2551) กล/าวถึงการกําหนดเกณฑ8ประสิทธิภาพของนวัตกรรม ไว�ว/า
กระทําได�โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู�เรียน 2 ประการ โดยเรียกพฤติกรรมนั้นว/า พฤติกรรม
ต/อเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมข้ันสุดท�าย (ผลลัพธ8) การประเมินผลพฤติกรรมต/อเนื่อง 
(Transitional Behavior หรือ E1) ซ่ึงเป!นประสิทธิภาพของกระบวนการของผู�เรียนท่ีสังเกตได�จาก
การประกอบกิจกรรมกลุ/มและรายบุคคล เช/น งานท่ีมอบหมายและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีผู�สอนกําหนด 
โดยคํานวณจากร�อยละของคะแนนเฉลี่ยของงาน/กิจกรรมท่ีมอบหมาย ส/วนการประเมินผลพฤติกรรม
ข้ันสุดท�าย (Terminal Behavior หรือ E2) ซ่ึงเป!นประสิทธิภาพของผลลัพธ8ของผู�เรียน ซ่ึงพิจารณา
จากการสอบหลังเรียน โดยคํานวณจากร�อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการสอบหลังเรียนหรือผลลัพธ8
หลังเรียน  และการกําหนดเกณฑ8ประสิทธิภาพ E1/E2 นั้นผู�สอนเป!นผู�พิจารณากําหนด ซ่ึงปกติเนื้อหา
ท่ีเป!นความรู�ความจํามักจะต้ังไว� 80/80, 85/85, 90/90 ส/วนเนื้อหาท่ีเป!นทักษะอาจจะต้ังตํ่ากว/านี้ 
เช/น 75/75 เป!นต�น 
  บุญชม ศรีสะอาด (2549) ได�กล/าวไว�ว/า การหาประสิทธิภาพของสื่อ วิธีสอนหรือ
นวัตกรรมมี 2 แนวทาง ได�แก/  
  แนวทางท่ี 1 พิจารณาจากผู�เรียนจํานวนมาก (ร�อยละ 80) สามารถบรรลุผลใน
ระดับสูง (ร�อยละ 80) ซ่ึงถือเป!นเกณฑ8 80/80 คือ ผู�เรียนจํานวนไม/น�อยกว/า 80 % ทําได�ไม/ตํ่ากว/า 
80 % ของคะแนนเต็ม แนวทางนี้นิยมใช�กับสื่อหรือนวัตกรรมท่ีใช�เวลาน�อย เนื้อหาท่ีสอนมีเรื่องเดียว 
  แนวทางท่ี 2 พิจารณาจากผลระหว/างดําเนินการและเม่ือสิ้นสุดการดําเนินการโดย
เฉลี่ยอยู/ในระดับสูง (เช/น ร�อยละ 80) ในกรณีท่ีสอนหลายครั้ง เนื้อหาสาระมาก (เช/น 3 บทข้ึนไป) มี
การวัดระหว/างเรียน (Formative) หลายครั้ง เกณฑ8 80/80 มีความหมาย ดังนี้ 
  80 ตัวแรก เป!นประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เกิดจากการนําคะแนนท่ีสอบได�
ระหว/างดําเนินการ (ระหว/างเรียน หรือระหว/างการทดลอง) มาหาค/าเฉลี่ยแล�วเทียบเป!นร�อยละ ซ่ึง
ต�องไม/ต่ํากว/าร�อยละ 80 
  80 ตัวหลัง เป!นประสิทธิภาพของผลโดยรวม (E2) เกิดจากการนําคะแนนจากการวัด
โดยรวมเม่ือสิ้นสุดการสอนหรือสิ้นสุดการทดลอง มาหาค/าเฉลี่ยแล�วเทียบเป!นร�อยละ ซ่ึงต�องไม/ตํ่ากว/า
ร�อยละ 80 
  นอกจากนี้ บุญชม ศรีสะอาด (2549) ยังได�ให�แง/คิดเก่ียวกับการกําหนดเกณฑ8
ประสิทธิภาพไว� ดังนี้ 
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  1) การกําหนดเกณฑ8ประสิทธิภาพ สามารถกําหนดได�หลากหลาย ถ�าต�องการ
ประสิทธิภาพสูง ก็กําหนดค/าไว�สูง เช/น 90/90 แต/อาจพบป;ญหาว/าไม/สามารถบรรลุเกณฑ8ท่ีกําหนดไว�
ได� หรืออาจจะต้ังเกณฑ8ไว�ตํ่ากว/า 80 ท้ังด�านกระบวนการและผลผลิตโดยรวม เช/น ต้ังเกณฑ8 70/70 
ท้ังนี้เนื่องจากเห็นว/าเรื่องนั้นโดยธรรมชาติแล�วเป!นเรื่องยาก เช/น วิชาเรขาคณิต เป!นต�น การต้ังเกณฑ8
ไว�สูงจะพบว/าไม/อาจบรรลุผลได� แต/ก็ไม/ควรต้ังไว�ตํ่าเกินไป เช/น ตํ่ากว/า 70/70 ท้ังนี้ เพราะถ�าสิ่งท่ีครู
พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพจริงแล�วจะต�องสามารถพัฒนาผู�เรียนให�บรรลุผลระดับสูงเป!นส/วนใหญ/ได� 
การต้ังเกณฑ8ไว� 50/50 หรือ 60/60 แสดงถึงว/าสามารถพัฒนาผู�เรียนได�โดยเฉลี่ยครึ่งหนึ่งของคะแนน
เต็มหรือมากกว/าครึ่งหนึ่งเล็กน�อย (60 %) ซ่ึงไม/น/าจะเพียงพอ ควรพัฒนาได�มากกว/านั้น 
  2) การเขียนเกณฑ8 80/80 ไม/ได�หมายถึง อัตราส/วน หรือสัดส/วนระหว/าง 2 ส/วนนี้ 
โดยท่ัวไปไม/ได�แปลความหมายโดยนํามาเปรียบเทียบกัน ซ่ึงอาจจะเขียนในรูปอ่ืน เช/น 80, 80 หรือ
แม�กระท่ังเขียนว/าใช�เกณฑ8 80 % ท้ังกระบวนการและผลโดยรวมก็ได� การเขียน 80/80 เป!นเพียงการ
แยกส/วนของประสิทธิภาพของกระบวนการซ่ึงเป!นเลข 80 ตัวหน�า กับประสิทธิภาพของผลโดยรวม 
ซ่ึงเป!นเลข 80 ตัวหลัง 
  3) ครูผู�วิจัยอาจจะต้ังเกณฑ8 2 ส/วนไม/เท/ากันก็ได� เช/น ต้ังเกณฑ8เป!น 70/80 ซ่ึง
หมายถึงว/าประสิทธิภาพของกระบวนการใช� 70 % ส/วนประสิทธิภาพของผลโดยรวมใช� 80 % ซ่ึงไม/
นิยมกําหนดเกณฑ8ดังกล/าว แต/ข�อสําคัญ คือ เหตุผลเบื้องหลังของการต้ังเกณฑ8 ซ่ึงสามารถอธิบายได�
ว/าการต้ังเกณฑ8แบบนั้นมีความเหมาะสมมีเหตุผลท่ีดีกว/า 
  เม่ือจัดทําชุดการสอนและกําหนดเกณฑ8ประสิทธิภาพไว�แล�ว จะต�องหาประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนตามข้ันตอนต/าง ๆ ดังท่ี ชัยยงค8 พรหมวงศ8 (2556) ได�กล/าวถึงข้ันตอนการหา
ประสิทธิภาพไว� ดังนี้ 
  ข้ันท่ี 1 แบบเด่ียว ทดลองกับผู�เรียน 1 - 3 คน โดยใช�ผู�เรียนท่ีมีความสามารถระดับ
อ/อน ปานกลาง และเก/ง นําผลท่ีได�มาคํานวณหาประสิทธิภาพและปรับปรุงให�ดีข้ึน ซ่ึงคะแนนท่ีได�
จากการทดลองแบบเด่ียวนี้ได�ต่ํากว/าเกณฑ8มาก 
  ข้ันท่ี 2 แบบกลุ/ม ทดลองกับผู�เรียน 6 - 10 คน โดยคละผู�เรียนท่ีเก/งกับอ/อน นําผลท่ี
ได�มาคํานวณหาประสิทธิภาพและปรับปรุงให�ดีข้ึน ซ่ึงโดยปกติคะแนนท่ีได�จากการทดลองแบบกลุ/มนี้
จะเพ่ิมข้ึนเกือบเท/าเกณฑ8 (ห/างจากเกณฑ8ประมาณ 10 %) 
  ข้ันท่ี 3 ข้ันปฏิบัติจริงในภาคสนาม ใช�ผู�เรียนประมาณ 30 - 100 คน คํานวณหา
ประสิทธิภาพและปรับปรุง คะแนนท่ีได�ควรจะใกล�เคียงกับเกณฑ8ท่ีกําหนดไว� หากตํ่ากว/าไม/ควรเกิน 
2.5 % ก็ยอมรับได� แต/หากแตกต/างกันมากผู�สอนจะต�องกําหนดเกณฑ8ประสิทธิภาพใหม/ โดยอิง 
สภาพจริงตามเกณฑ8การยอมรับประสิทธิภาพของชุดการสอน 3 ระดับ ได�แก/ 
  1) สูงกว/าเกณฑ8 
  2) เท/าเกณฑ8 
  3) ตํ่ากว/าเกณฑ8แต/ยอมรับได� 
  เช/นเดียวกับ วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2551) ได�กล/าวถึงข้ันตอนการหาประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมไว�เช/นเดียวกันว/ามี 3 ข้ันตอน ได�แก/ 
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  1) แบบเด่ียวหรือ 1 : 1 คือ ทดลองกับผู�เรียน 1 คน โดยทดลองกับเด็กอ/อนก/อน 
นํามาปรับปรุงแล�วทดลองกับเด็กปานกลาง และเด็กเก/งตามลําดับ แต/ถ�าสถานการณ8ไม/อํานวยให�
ทดลองกับเด็กอ/อนหรือปานกลางแล�วคํานวณหาประสิทธิภาพ และนํามาปรับปรุง โดยปกติในข้ันตอน
นี้ จะได�ค/า E1/E2 ประมาณ 60/60 
  2) แบบกลุ/มหรือ 1 : 10 คือ ทดลองกับผู�เรียน 6 - 10 คน โดยคละความสามารถ
คํานวณหาประสิทธิภาพ และนํามาปรับปรุง ซ่ึงในครั้งนี้ คะแนนจะเพ่ิมข้ึนเกือบเท/าเกณฑ8 หรือห/าง
จากเกณฑ8ประมาณ 10 % นั่นคือค/า E1/E2 ประมาณ 70/70 
  3) ภาคสนามหรือ 1 : 100 คือ ทดลองกับผู�เรียนประมาณ 30 - 100 คน โดยคละ
ความสามารถ คํานวณหาประสิทธิภาพ และนํามาปรับปรุง ซ่ึงในครั้งนี้ผลท่ีได�ควรใกล�เคียงกับเกณฑ8
ท่ีตั้งไว� 
  เม่ือได�ทดลองนวัตกรรมในภาคสนามแล�ว ให�นําค/า E1/E2 จากนวัตกรรมมา
เปรียบเทียบกับเกณฑ8ประสิทธิภาพท่ีต้ังไว� เพ่ือตรวจสอบว/าจะยอมรับประสิทธิภาพของนวัตกรรมได�
หรือไม/ ซ่ึงการยอมรับจัดได�เป!น 3 ระดับ (วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2551) ได�แก/ 
  1) สูงกว/าเกณฑ8 คือ ประสิทธิภาพของนวัตกรรมสูงกว/าเกณฑ8ประสิทธิภาพเกิน 2.5 % 
  2) เท/าเกณฑ8 คือ ประสิทธิภาพของนวัตกรรมเท/ากับหรือสูงกว/าเกณฑ8ประสิทธิภาพ
ไม/เกิน 2.5 % 
  3) ตํ่ากว/าเกณฑ8 คือ ประสิทธิภาพของนวัตกรรมตํ่ากว/าเกณฑ8 แต/ตํ่ากว/าเกณฑ8ไม/
เกิน 2.5 % 
  การยอมรับประสิทธิภาพของนวัตกรรมนั้น หากไม/เป!นไปตามเกณฑ8ท้ัง 3 ระดับ
ดังกล/าว จะต�องปรับปรุงนวัตกรรม แล�วหาประสิทธิภาพใหม/ จนกว/าจะได�ตามเกณฑ8ท่ีตั้งไว� 
  จากการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู�หรือชุดการสอนดังกล/าวท้ังหมด 
สรุปได�ว/าการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู�หรือชุดการสอนก/อนนําไปใช� เป!นสิ่งสําคัญท่ี
จะต�องดําเนินการ เพ่ือให�ม่ันใจได�ว/าชุดกิจกรรมการเรียนรู�หรือชุดการสอนท่ีจัดทําข้ึนมีประสิทธิภาพ
สามารถทําให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�บรรลุตามเปtาหมายได� โดยในการหาประสิทธิภาพนั้น ต�องกําหนด
เกณฑ8ประสิทธิภาพ E1/E2 ไว�ล/วงหน�า ซ่ึงโดยปกติในด�านความรู� ความสามารถจะต้ังเกณฑ8
ประสิทธิภาพ E1/E2 ไว� 80/80 ถึง 90/90 และด�านทักษะ มักจะต้ังเกณฑ8ประสิทธิภาพ E1/E2 ไว�ตํ่า
กว/าคือต้ังไว�ท่ี 75/75 เป!นต�น ซ่ึงมีข�อสังเกตว/าหากต้ังเกณฑ8ประสิทธิภาพสูงเกินไป ผู�เรียนจะไม/
สามารถบรรลุผลถึงเกณฑ8ได� แต/ถ�าตํ่าเกินไปก็ไม/น/าจะเป!นเกณฑ8ประสิทธิภาพท่ีเป!นท่ีพึงพอใจ ส/วน
ข้ันตอนการหาประสิทธิภาพโดยการทดลองใช�ชุดกิจกรรมการเรียนรู�หรือชุดการสอนนั้น เริ่มต�นต้ังแต/
การทดลองใช�แบบเด่ียวกับผู�เรียน 1 - 3 คน และโดยปกติการทดลองใช�ในข้ันแรกนี้จะได�ค/าเกณฑ8
ประสิทธิภาพ E1/E2 ตํ่ากว/าเกณฑ8ท่ีกําหนดไว�มาก ข้ันต/อมาเป!นการทดลองแบบกลุ/มกับ ผู�เรียนท่ีคละ
ความสามารถจํานวน 6 - 10 คน ในข้ันนี้จะได�ค/าเกณฑ8ประสิทธิภาพ E1/E2  แต/ตํ่ากว/าเกณฑ8ท่ีกําหนด
ประมาณ 10 % หลังจากนั้นเป!นการทดลองภาคสนามประมาณ 30 - 100 คน โดยคละความสามารถ
เช/นกัน โดยในข้ันนี้ค/าเกณฑ8ประสิทธิภาพ E1/E2 จะใกล�เคียงกับเกณฑ8ท่ีกําหนด ซ่ึงไม/ควรตํ่ากว/าเกิน 
2.5 % หากตํ่ากว/าเกณฑ8มากเกินไปต�องปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู�หรือชุดการสอนและหา
ประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่ง 
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  จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสร�างและการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การเรียนรู�หรือชุดการสอน ท่ีได�ศึกษาค�นคว�ามาท้ังหมดข�างต�น สรุปว/า ชุดกิจกรรมการเรียนรู�หรือชุด
การสอน เป!นนวัตกรรมท่ีมีท้ังแบบท่ีใช�เรียนรู�ได�ด�วยตนเอง หรือรูปแบบท่ีผู�สอนใช�ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู�ให�เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู� โดยมีท้ังการกําหนดวิธีการเรียนรู�ให�ในลักษณะคู/มือผู�สอน 
และข้ันตอนกิจกรรมให�ผู�เรียนได�มีข้ันตอนท่ีเป!นระบบมีประสิทธิภาพ และองค8ประกอบของชุด
กิจกรรมการเรียนรู�หรือชุดการสอน โดยสรุปประกอบด�วยคู/มือการใช� สําหรับผู�สอนและผู�เก่ียวข�องใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู� ประกอบด�วยสื่อในการสอนซ่ึงมีหลากหลายชนิดท่ีจะต�องเลือกให�เหมาะสม
กับวัตถุประสงค8 เนื้อหา และเวลาเป!นสําคัญ ท้ังสื่อท่ีใช�บรรยาย สาธิต และสื่อท่ีผู�เรียนใช�ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให�เกิดการเรียนรู� สื่อท่ีใช�สั่งงานท้ังหมด เช/น เอกสารประกอบการสอน วัสดุ
อุปกรณ8ต/าง ๆ ใบงาน ใบความรู� เป!นต�น และเอกสารจะเป!นรูปแบบยึดติดหัวข�อในการสอน หรือเป!น
รูปแบบยึดติดเนื้อหาท่ีเรียนควรทําความเข�าใจในเรื่องท่ีเรียนรู�ท่ีสามารถเลือกใช�ให�เหมาะสมได�เช/นกัน 
นอกจากนี้ยังประกอบด�วยข้ันตอนกิจกรรม/วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู� ตลอดถึงเครื่องมือ/วิธีการ
ประเมินต/าง ๆ ซ่ึงมีท้ังเครื่องมือประเมินผู�เรียน และเครื่องมือประเมินผล เช/น แบบทดสอบก/อน-หลัง
การเรียนรู� แบบวัดความพึงพอใจต/อการจัดกิจกรรมการเรียนรู� เป!นต�น  
  ผู�วิจัยได�สังเคราะห8แนวคิด ทฤษฎีการสร�างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการ
เรียนรู�หรือชุดการสอนดังกล/าวท้ังหมด นํามากําหนดส/วนประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ี
สร�างข้ึน คือ ประกอบด�วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 4 หน/วย และคู/มือการใช�รูปแบบการจัดการ
เรียนรู� โดยรายละเอียดในรูปแบบการจัดการเรียนรู�แต/ละหน/วยประกอบด�วยวัตถุประสงค8ท่ัวไป 
วัตถุประสงค8เชิงพฤติกรรม แนวคิดประจําหน/วย หัวข�อเนื้อหา ระยะเวลา ข้ันตอนกิจกรรม สื่อ/
อุปกรณ8 การประเมินผล ใบความรู� ใบงาน และเอกสารอ�างอิง ส/วนคู/มือการใช�รูปแบบการจัดการ
เรียนรู�มีรายละเอียดประกอบด�วย คําแนะนําการใช� คําแนะนําการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู�
แต/ละหน/วย ใบงาน แบบประเมินท�ายกิจกรรมแต/ละหน/วย เครื่องมือประเมิน พร�อมเฉลยคําตอบ 
และสื่อประกอบการบรรยายแต/ละหน/วย นอกจากนี้ ผู�วิจัยได�กําหนดแนวทางในการหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการจัดการเรียนรู� โดยหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพของผลลัพธ8 (E2) 
เพ่ือตรวจสอบความมีประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ8ประสิทธิภาพท่ีกําหนด คือ E1/E2 
เท/ากับ 75/75 เปรียบเทียบทักษะหลังการเรียนรู�กับเกณฑ8ท่ีกําหนด  
 
2.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
  กิตติชัย สุธาสิโนบล (2555) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การตามแนวพุทธเพ่ือสะท�อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห/งสังคมไทยยุคป;จจุบัน 
ผลการวิจัยพบว/า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธเพ่ือสะท�อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห/งสังคมไทยยุคป;จจุบัน ประกอบด�วย กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 7 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันสร�างศรัทธาและเสนอป;ญหาข�อสงสัย 2) ข้ันสังเกต 3) ข้ันสัมผัส 4) ข้ันสํารวจ 
5) ข้ันสืบค�น 6) ข้ันสั่งสมป;ญญาและลงข�อสรุป และ 7) ข้ันประเมินผลและประยุกต8ใช� ผลการพัฒนา
พบว/า พฤติกรรมการเรียนด�านกาย (กายภาวนา) พฤติกรรมการเรียนด�านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) 
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และพฤติกรรมการเรียนด�านจิตใจ (จิตตภาวนา) ของนักเรียน จากการประเมินครั้งแรกนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย ร�อยละ 33.33 และการประเมินครั้งสุดท�าย นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ร�อยละ 100 และ
เพ่ิมข้ึนร�อยละ 66.67 ของการประเมินครั้งแรก ส/วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ป;ญญาภาวนา) มี
คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว/าก/อนการทดลองอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แสดงว/า
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท�อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงพอเพียง ในบริบทแห/งสังคมไทยยุคป;จจุบัน ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถพัฒนานักเรียนได�อย/างมี
ประสิทธิภาพ 
  ดวงกมล มงคลศิลป� (2550) ได�วิจัยผลของการใช�กระบวนการเรียนรู�เพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิตต/อพฤติกรรมการปtองกันการสูบบุหรี่ในเด็กวัยรุ/นตอนต�น กรุงเทพมหานคร ใช�แนวคิดการ
พัฒนาทักษะชีวิตขององค8การอนามัยโลก (WHO, 1994) ร/วมกับกระบวนการเรียนรู�ตามทฤษฎี
ป;ญญาสังคมของ Bandura (1986) ทักษะชีวิตท่ีศึกษาคือ ด�านการตระหนักในตนเองการตัดสินใจ 
การแก�ป;ญหา และการปฏิเสธ ผลการวิจัยพบว/า คะแนนพฤติกรรมการปtองกันการสูบบุหรี่ของเด็กท่ี
ได�รับกระบวนการเรียนรู�หลังการทดลอง 1 สัปดาห8และระยะติดตามผล 1 เดือน สูงกว/าก/อนการ
ทดลองอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 และหลังจากท่ีเด็กได�รับโปรแกรม 1 สัปดาห8และติดตาม
ประเมินผล 1 เดือนสูงกว/าเด็กวัยรุ/นตอนต�นท่ีได�รับความรู�ปกติ อย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  มาริสา รัตนโสภา (2550) ได�วิจัยผลการใช�กระบวนการกลุ/มพัฒนาทักษะชีวิตต/อ
ความฉลาดทางอารมณ8ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 โรงเรียนบ�านค�อ อําเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวลําภู พบว/า นักเรียนท่ีเข�าร/วมกระบวนการกลุ/มเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตมีคะแนนความฉลาด
ทางอารมณ8หลังจากการเข�าร/วมกิจกรรมสูงกว/าก/อนเข�าร/วมกิจกรรมอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 และนักเรียนท่ีเข�าร/วมกระบวนการกลุ/มพัฒนาทักษะชีวิตมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ8สูงกว/า
นักเรียนท่ีไม/เข�าร/วมกระบวนการกลุ/มพัฒนาทักษะชีวิตอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  รุ/งระวี  สมะวรรธนะ (2553) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาโดยใช�
ภาษาอังกฤษเป!นสื่อตามทฤษฎีการเรียนรู�เน�นประสบการณ8และแนวคิดการบูรณาการ เพ่ือเสริมสร�าง
พฤติกรรมสุขภาพและความสามารถในการสื่อสารเป!นภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น 
ผลการวิจัยมี ดังนี้  
  1) รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึน (HEC) มีองค8ประกอบหลัก 5 ประการ 
ได�แก/ แนวคิดทฤษฎี หลักการ วัตถุประสงค8 เนื้อหาสุขศึกษาและภาษาอังกฤษในเนื้อหาเฉพาะ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล โดยมีข้ันในการจัดกดระบวนการเรียน
การสอนรวม 3 ข้ันตอนหลัก ได�แก/ ข้ันท่ี 1) ข้ันเตรียมการวางแผนการจัดการเรียนรู� ข้ันท่ี 2) ข้ันจัด
กระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงแบ/งเป!น 4 ข้ันตอนย/อย ได�แก/ 2.1) ข้ันนําเสนอและรับประสบการณ8 
2.2) ข้ันรวบรวมข�อมูลความรู�โดยการสังเกตและไตร/ตรอง 2.3) ข้ันสรุปความรวม จัดกลุ/มความคิด
อย/างเป!นระบบนําสู/การสร�างองค8ความรู�ใหม/ 2.4) ข้ันทดลองและประยุกต8ความรู�ใหม/ และข้ันท่ี                 
3) ข้ันประเมินผลการเรียนรู�   
  2) ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน โดยการเปรียบเทียบผล
การทดลองก/อนเรียน ระหว/างเรียน และหลังเรียน มีดังนี้ 
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   2.1) ผลการทดลองเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาข้ึน 
พบว/า รูปแบบนี้สามารถช/วยเสริมสร�างพฤติกรรมสุขภาพด�านความรู�ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของผู�เรียน โดยคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังการเรียนการสอน มีค/าเฉลี่ยร�อยละ 60 
ซ่ึงสูงกว/าการทดสอบก/อนเรียนอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   2.2) ผลการประเ มินด� านเจตคติ  และการปฏิบั ติ โดยภาพรวม โดยใช�
แบบสอบถามในช/วงคะแนน 5 Likert Scale ซ่ึงมีค/าความเท่ียงของคอนบาคอัลฟ�าท่ีระดับ 0.76 ผล
การประเมินท้ังด�าน เจตคติ และการปฏิบัติของผู�เรียนหลังการเรียนการสอน มีค/าเฉลี่ยสูงกว/าการ
ประเมินก/อนเรียน อย/างมีนัยสําคัญท่ี 0.05 และการวิเคราะห8ข�อมูลการสัมภาษณ8ก่ึงโครงสร�างจาก
นักเรียนและผู�ปกครอง พบว/า สอดคล�องกับผลการวิเคราะห8เชิงปริมาณ 
   2.3) การเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษท่ีได�จากการทดลองระหว/างเรียนรวม 5 ครั้ง พบว/าคะแนนเฉลี่ยระหว/างเรียนมีค/าความ
แตกต/างกันอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร (2551) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดย
บูรณาการหลัก พุทธธรรมเพ่ือปลูกฝ;งพฤติกรรมการดูแลอย/างเอ้ืออาทรของนักศึกษาพยาบาล มี
จุดมุ/งหมายเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยนําหลักพุทธธรรม คือ ไตรสิกขา และ
พรหมวิหาร 4 มาบูรณาการในรายวิชาปฏิบัติการทางการพยาบาล เพ่ือปลูกฝ;งให�นักศึกษาพยาบาลมี
พฤติกรรมการดูแลอย/างเอ้ืออาทรต/อผู�รับบริการ มีข้ันตอนการดําเนินงานตามกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา ผลการวิจัยพบว/า  
  1) พฤติกรรมการดูแลอย/างเอ้ืออาทรในวิชาชีพพยาบาลมีองค8ประกอบ 6 ด�าน ได�แก/ 
1) มีมนุษยสัมพันธ8ดี 2) มีความเมตตากรุณา 3) เคารพคุณค/าของความเป!นมนุษย8 4) มีกลยุทธ8และ
ทักษะการบริการ 5) ยึดม่ันผูกพันในภาระหน�าท่ี และ 6) ส/งเสริมให�มีสุขภาพดีแบบองค8รวม 
  2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนประกอบด�วย 2 ส/วนคือ 1) ข้ันนําเข�าสู/
กระบวนการเรียนการสอน หรือ “สร�างศรัทธา นําพาให�คิด” ประกอบด�วยกิจกรรมสําคัญ 2 ประการ คือ 
การชี้แจงและ การสร�างความสัมพันธ8 2) กระบวนการเรียนการสอน ประกอบด�วยกิจกรรมสําคัญ             
3 ประการ คือ 1) ข้ันปริยัติ หรือ“ให�ความรู�ควบคู/หลักธรรม” 2) ข้ันปฏิบัติ หรือ“น�อมนําไปสู/การ
ปฏิบัติ” ประกอบด�วย การฝnกฝนพัฒนาตนในชีวิตประจําวันด�วยหลักธรรมไตรสิกขา และการนํา
คุณธรรมพรหมวิหาร 4 ไปใช�ในการดูแลผู�ป�วย และ 3) ข้ันปฏิเวธ หรือ “กระจ/างชัดจากการสะท�อนคิด” 
  3) ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึน พบว/า คะแนนเฉลี่ย
ของพฤติกรรมการดูแลอย/างเอ้ืออาทรท่ีนักศึกษาพยาบาลกลุ/มทดลองประเมินตนเองระหว/างก/อนการ
เรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนทันที และระหว/างก/อนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการ
สอนเป!นเวลา 1 เดือน มีความแตกต/างกันอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยมี
ค/าสูงกว/าก/อนการเรียนการสอนในทุกด�าน สําหรับคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลอย/างเอ้ืออาทร
ท่ีนักศึกษาพยาบาลกลุ/มควบคุมประเมินตนเองระหว/างก/อนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการ
สอนตามรูปแบบปกติ พบว/า ไม/มีความแตกต/างกัน เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการ
ดูแลอย/างเอ้ืออาทรหลังการเรียนการสอนของกลุ/มทดลองและกลุ/มควบคุมโดยให�อาจารย8นิเทศเป!น        
ผู�ประเมิน พบว/า มีความแตกต/างกันอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยของกลุ/ม
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ทดลองมีค/าสูงกว/ากลุ/มควบคุมทุกด�าน ผลการประเมินความพึงพอใจต/อรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนของนักศึกษาพยาบาลกลุ/มทดลอง พบว/า นักศึกษามีความพึงพอใจในด�านประโยชน8ของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนในระดับมากท่ีสุด ส/วนด�านกระบวนการเรียนการสอนมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก จากผลการวิจัยแสดงว/า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนสามารถปลูกฝ;งให�
นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอย/างเอ้ืออาทรต/อผู�รับบริการซ่ึงเป!นประโยชน8ต/อการผลิต
บัณฑิตทางการพยาบาลให�มีคุณภาพตามความคาดหวังของสังคม 
  สกล วรเจริญศรี (2550) ศึกษาทักษะชีวิตและการสร�างโมเดลกลุ/มฝnกอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนวัยรุ/น มีความมุ/งหมายเพ่ือศึกษาองค8ประกอบของทักษะชีวิตและสร�าง
โมเดลกลุ/มฝnกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนวัยรุ/น กลุ/มตัวอย/างท่ีใช�ในการวิจัย คือ นักเรียน
วัยรุ/นท่ีกําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงป�ท่ี 1 และ 2 สังกัดสํานักงานการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร แบ/งเป!น 2 กลุ/ม คือ กลุ/มตัวอย/างกลุ/มแรกท่ีใช�ในการศึกษาองค8ประกอบของทักษะ
ชีวิตเป!นนักเรียนวัยรุ/นท่ีกําลังศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นป�ท่ี 1 และ 2 จํานวน 
1,196 คน ส/วนกลุ/มตัวอย/างกลุ/มท่ีสอง เป!นนักเรียนวัยรุ/นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ป�ท่ี 2 
ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จํานวน 24 คน สุ/มอย/างง/ายแบ/งเป!นสองกลุ/ม คือ กลุ/มทดลองและกลุ/ม
ควบคุม กลุ/มละ 12 คน กลุ/มทดลองเข�าร/วมกลุ/มฝnกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ส/วนกลุ/มควบคุมไม/ได�
รับการฝnกอบรมใด ๆ ผลการวิจัยพบว/า ทักษะชีวิตโดยรวมและรายองค8ประกอบของกลุ/มทดลองท่ีเข�า
ร/วมกลุ/มฝnกอบรม ก/อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล แตกต/างกันอย/างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว/ากลุ/มฝnกอบรมมีผลให�ทักษะชีวิตของนักเรียนวัยรุ/นเปลี่ยนแปลงในทาง  
ท่ีดีข้ึน 
  ชบา พันธุ8ศักด์ิ (2550) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณ8
และการเรียนรู�แบบร/วมมือ โดยการร/วมงานอย/างร/วมความรู�สึกระหว/างผู�ปกครองและครู เพ่ือ
เสริมสร�างทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว/า รูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณ8
และการเรียนรู�แบบร/วมมือ โดยการร/วมงานอย/างร/วมความรู�สึกระหว/างผู�ปกครองและครู เพ่ือ
เสริมสร�างทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย มีองค8ประกอบสําคัญ คือ หลักการ จุดมุ/งหมาย กระบวนการ
ร/วมงานอย/างร/วมความรู�สึกระหว/างผู�ปกครองและครู ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล รูปแบบมีกระบวนการร/วมงานอย/างร/วมความรู�สึกระหว/างผู�ปกครองและครู 3 ข้ันตอน  
คือ การสร�างกลุ/มของผู�ปกครองและครู การปฏิบัติการของผู�ปกครองและครู การประเมินผลการปฏิบัติ 
และรูปแบบมีข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน 5 ข้ันตอน คือ การเตรียมการก/อนรับประสบการณ8 การ
ได�รับประสบการณ8จริง เป!นการปฏิบัติของผู�เรียนด�วยการสืบสอบแบบกลุ/ม การทบทวนความคิด การ
สรุปข�อความรู� และการนําไปปฏิบัติ ผลการทดลองใช�รูปแบบพบว/า นักเรียนท่ีอยู/ในกลุ/มทดลอง มี
ทักษะชีวิตหลังการทดลองสูงกว/าก/อนการทดลอง และมีทักษะชีวิตสูงกว/านักเรียนท่ีอยู/ในกลุ/มควบคุม
ท่ีได�รับการสอนแบบปกติอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  บรรพต แสนสุวรรณ (2550) ได�ทําการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช�การ
เรียนรู�แบบมีส/วนร/วมเพ่ือเสริมสร�างทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 โรงเรียนหนองผือเทพ
นิมิต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว/า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช�กิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช�การเรียนรู�แบบมีส/วนร/วมเพ่ือเสริมสร�างทักษะชีวิต มีทักษะชีวิตและ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาหลังเรียนสูงกว/าก/อนเรียนอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว/าเกณฑ8ท่ีกําหนด คือ สูงกว/าร�อยละ 70 และนักเรียนมีเจตคติต/อการเรียนอยู/
ในระดับมาก 
  ปsยะพงษ8 ไสยโสภณ (2550) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�แบบมีส/วนร/วม
หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เพ่ือเสริมสร�างทักษะ
ชีวิตสําหรับนักศึกษานอกโรงเรียนในทัณฑสถานวัยหนุ/มกลาง ผลการวิจัยพบว/า 1. ได�รูปแบบการจัดการ
เรียนรู�แบบมีส/วนร/วม มี 4 องค8ประกอบ คือผลการเรียนรู� สาระการเรียนรู� การจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
และการประเมินผลการเรียนรู� ซ่ึงประกอบด�วย 5 ข้ันตอน คือ การสร�างแรงจูงใจให�เกิดความตระหนัก
ในตน ข้ันการจัดประสบการณ8ใหม/ ข้ันการสร�างโครงสร�างความรู�ในตน ข้ันการทดลองปฏิบัติ และข้ัน
การประยุกต8ใช� 2. ผลการทดสอบวัดความรู�ความเข�าใจ เรื่องเพศศึกษา : โอกาสเสี่ยงของตนเองจาก
อารมณ8และความต�องการทางเพศ และสัมพันธภาพคู/ครองท่ีดีมีคุณภาพ พบว/า หลังเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยสูงข้ึน และค/าเฉลี่ยของคะแนนก/อนเรียนและหลังเรียนแตกต/างอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
p<0.001 (t = 3.494) และ 3. นักศึกษามีความคิดเห็นต/อรูปแบบการจัดการเรียนรู�แบบมีส/วนร/วมใน
ระดับสูง 
  จินตนา บรรลือศักด์ิ (2558) ได�ทํารายงานการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู�เพศศึกษา
โดยใช�รูปแบบข�อมูลแรงจูงใจและทักษะเชิงพฤติกรรมเพ่ือเสริมสร�างทักษะชีวิตด�านการตัดสินใจและ
การแก�ป;ญหาเรื่องเพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย     
ฝ�ายประถมเป!นการวิจัยก่ึงทดลอง ผลการวิจัยพบว/า  
  1) ค/าเฉลี่ยของคะแนนทักษะชีวิตด�านการตัดสินใจและการแก�ป;ญหาเรื่องเพศ ใน
กลุ/มท่ีได�รับการจัดการเรียนรู�เพศศึกษา โดยใช�รูปแบบข�อมูล แรงจูงใจ และทักษะเชิงพฤติกรรมสูง
กว/าก/อนได�รับการจัดการเรียนรู� อย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  2) ค/าเฉลี่ยของคะแนนทักษะชีวิตด�านการตัดสินใจและการแก�ป;ญหาเรื่องเพศ             
ในกลุ/มท่ีได�รับการจัดการเรียนรู�เพศศึกษาโดยใช�รูปแบบข�อมูล แรงจูงใจ และทักษะเชิงพฤติกรรมสูง
กว/ากลุ/มท่ีเรียนด�วยวิธีปกติอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  อนุชา ภูมิสิทธิพร (2558) ได�ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือเสริมสร�างทักษะ
ชีวิตสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร/องทางการได�ยิน ระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 ผลการศึกษาสรุปได�
ดังนี้ 
  1) การศึกษาองค8ประกอบของทักษะชีวิต สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร/องทางการ
ได�ยินระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 พบว/า 1) แบบสัมภาษณ8มีค/าดัชนีความสอดคล�องความเท่ียงตรง       
เชิงเนื้อหา เท/ากับ 0.90 2) ผลการศึกษา องค8ประกอบของทักษะชีวิต สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร/อง
ทางการได�ยินระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 พบว/า ประกอบด�วย 4 ด�าน ได�แก/ 1) ด�านการดํารงชีวิต
ประจําวันเนื้อหา ประกอบด�วย การกวาดบ�าน/ถูบ�าน การแต/งกายการซักผ�าชิ้นเล็กและการ
รับประทานอาหาร 2) ด�านสุขอนามัยเนื้อหา ประกอบด�วย การดูแลความสะอาดฟ;น การดูแลความ
สะอาดเล็บการดูแลความสะอาดผม และการดูแลความสะอาดผิวหนัง 3) ด�านพฤติกรรม เนื้อหา
ประกอบด�วย การเดินผ/านผู�ใหญ/ การเข�าแถวเพ่ือรับของการขอโทษ การขอบคุณ และมารยาทในการ



91 

สนทนา 4) ด�านความปลอดภัยเนื้อหา ประกอบด�วย การใช�ของมีคม การข�ามถนน/ทางม�าลาย     
การข�ามสะพาน และการหยุดรอไฟสัญญาณจราจร  
  2) การสร�างรูปแบบการสอนเพ่ือเสริมสร�างทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนท่ี มี            
ความบกพร/องทางการได�ยิน ระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 พบว/า รูปแบบการสอน ฯ ประกอบด�วย                    
1) แนวคิดพ้ืนฐาน 2) หลักการ 3) วัตถุประสงค8 4) เนื้อหา 5) กิจกรรมการเรียนการสอน และ 6) การ
วัดและประเมินผล  
  3) การทดลองใช�และประเมินรูปแบบการสอนเพ่ือเสริมสร�างทักษะชีวิตสําหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพร/องทางการได�ยินระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 พบว/า ระดับคะแนนความสามารถ
ทางทักษะชีวิต ของนักเรียน สูงข้ึนในระดับดีมาก และความพึงพอใจหลังการสอนโดยใช�รูปแบบการ
สอนอยู/ในระดับมาก  
  4) การปรับปรุงรูปแบบการสอนเพ่ือเสริมสร�างทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร/องทางการได�ยินระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 พบว/า ผู�เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต/อ
รูปแบบการสอน ร�อยละ 95 
 2.5.2 งานวิจัยต/างประเทศ 
  Kay (1998) ได�ศึกษาการออกแบบหลักสูตรท่ีเอ้ือต/อการพัฒนาทักษะชีวิตของ
นักเรียน ในโรงเรียนมัธยม โดยกลุ/มเปtาหมายของการศึกษาเป!นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีอาศัยอยู/
ในเมือง โดยแบ/งเป!น 3 ระดับชั้น ได�แก/ เกรด 10 เกรด 11 และเกรด 12 โดยมีวัตถุประสงค8ของ
การศึกษาเพ่ืออกแบบหลักสูตรท่ีเอ้ือต/อการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กนักเรียน ประกอบด�วย ทักษะ
การตระหนักรู�ในตนเอง ทักษะการสร�างการตัดสินใจ ทักษะการติดต/อสื่อสาร และทักษะการ
แก�ป;ญหา 
  Elizabeth (2001) ได�ศึกษาผลกระทบของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตของวัยรุ/น 
โดยโปรแกรมของการพัฒนาทักษะชีวิตประกอบด�วย ดังนี้ ทักษะการต้ังเปtาหมาย ทักษะการ
แก�ป;ญหา และทักษะการหาการสนับสนุนทางสังคม โดยมีวัตถุประสงค8ของการศึกษา คือ การสอนให�
วัยรุ/นรู�จักควบคุมตนเอง และมีความเชื่อม่ันในตนเองเก่ียวกับการตัดสินใจท่ีดีในอนาคตซ่ึงผล
การศึกษาพบว/า วัยรุ/นมีทักษะชีวิตท่ีดีข้ึนหลังจากการเข�ารับโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต 
  Bender, Cornelia Johanna Getruida (2002) ได�สร�างโปรแกรมการพัฒนาทักษะ
ชีวิตเพ่ือใช�ในการพัฒนาทักษะชีวิตด�านส/วนตัว และด�านสัมพันธภาพระหว/างบุคคลสําหรับผู�เรียน 
(เกรด 7 อายุ 12-16 ป�) โดยใช�รูปแบบของโปรแกรมการวิจัยแบบกลุ/มตัวอย/างกลุ/มเดียวท่ีมีการ
ทดสอบก/อนและหลังการทดลอง (One group pre-test post-test Experiment Design) ซ่ึง
โปรแกรมทักษะชีวิตมีจํานวนครั้งในการทดลองท้ังหมด 12 ครั้ง และใช�เวลาครั้งละ 1.30 ชั่วโมง ผล
จากการศึกษา พบว/า กลุ/มตัวอย/างมีทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึนหลังเข�าร/วมการอบรม อย/างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 
  Zolinger, Saywell, & Muegge (2003) ได�ศึกษาผลของหลักสูตรการฝnกทักษะ
ชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีสูบบุหรี่ในอินเดียน/าวัตถุประสงค8ของการศึกษา เพ่ือประเมินการ
ปtองกันการสูบบุหรี่โดยมีโรงเรียนเป!นพ้ืนฐานและโปรแกรมควบคุม ท้ังนี้ โดยประเมินผลของหลักสูตร
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การฝnกทักษะชีวิตต/อนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาในด�านความรู�เจตคติและความสามารถในการสร�างการ
ตัดสินใจท่ีดีในการดําเนินชีวิต โดยกลุ/มตัวอย/างท่ีใช�ในการสํารวจ ข�อมูลจํานวน 1,598 คน 
  Slicker, et al. (2005) ได�ศึกษาความสัมพันธ8ระหว/างรูปแบบการเลี้ยงดูของพ/อแม/
ต/อการพัฒนาทักษะชีวิตของวัยรุ/นตอนปลายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกลุ/มตัวอย/างท่ีศึกษาเป!
นนักเรียนในระดับปริญญาตรีชั้นป�ท่ี 1 ในมหาวิทยาลัยมิทเซาท8 จํานวน 660 คน แบ/งเป!นเพศหญิง ร�
อยละ 68.2 และเพศชาย ร�อยละ 22.7 มีค/าเฉลี่ยอายุ 17.9 ป� โดยการสํารวจการรับรู�ในพฤติกรรม
การเลี้ยงดูของพ/อแม/และการรับรู�ของทักษะชีวิตของกลุ/มตัวอย/าง ซ่ึงแบ/งออกเป!น 4 ด�าน ได�แก/ ด�าน
การสื่อสารระหว/างบุคคล ด�านการตัดสินใจ ด�านการดูแลรักษาสุขภาพ และด�านการพัฒนาเอกลักษณ8
ของตนเอง ผลจาการศึกษา พบว/า การพัฒนาทักษะชีวิตของวัยรุ /นท้ัง 4 ด�านมีความสัมพันธ8กับ
รูปแบบการเลี้ยงดูของพ/อแม/อยู/ในระดับสูง 
  Zipora, Merav, & Judy (2005)  ได�ศึกษาผลของการฝnกทักษะชีวิตต/อการรับรู�ของ
ครูเก่ียวกับสภาพแวดล�อมและความเชื่อในความสามารถแห/งตน ซ่ึงมุ/งเน�นทักษะชีวิต 4 ด�าน ได�แก/ ด�
านเปtาหมายแห/งชีวิตและการพัฒนาเอกลักษณ8แห/งตน ด�านการตัดสินใจและการแก�ป;ญหา ด�าน
สัมพันธภาพระหว/างบุคคล และด�านการรักษาสุขภาพร/างกาย โดย กลุ/มตัวอย/างท่ีใช�ในการศึกษา แบ/
งออกเป!น 3 กลุ/ม จํานวน 214 คน แบ/งเป!นกลุ/มท่ี 1 คือ กลุ/มครูท่ีไม/ได�รับการฝnกทักษะชีวิต กลุ/มท่ี 2 
คือ กลุ/มครูท่ีได�รับการฝnกทักษะชีวิต 1 ป� และกลุ/มท่ี 3 คือกลุ/มครูท่ีได�รับการฝnกทักษะชีวิต 2 ป� ผล
การศึกษาพบว/า กลุ/มครูท่ีได�รับการฝnกทักษะชีวิต 2 ป� มีระดับคะแนนในการรับรู�สภาพแวดล�อมและ
คะแนนการเชื่อในความสามารถแห/งตนมากกว/าครูกลุ/มอ่ืน ๆ 
  จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและต/างประเทศ พบว/า การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู� โดยส/วนใหญ/ประกอบด�วยองค8ประกอบของรูปแบบฯ ประกอบด�วย 1) แนวคิดพ้ืนฐาน 
2) หลักการ 3) วัตถุประสงค8 4) เนื้อหา 5) กิจกรรมการเรียนการสอน และ 6) การวัดและประเมินผล 
ซ่ึงองค8ประกอบเหล/านี้จะเป!นส/วนประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู� ท้ังนี้ ในงานวิจัยเรื่องการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมตอนต�นครั้งนี้ ผู�วิจัยได�บูรณาการแนวคิดในการพัฒนารูปแบบและองคประกอบของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู�จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้ ได�องค8ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู� 5 องค8ประกอบ 
ได�แก/ 1) หลักการของรูปแบบการสอน 2) วัตถุประสงค8ของรูปแบบการสอน 3) เนื้อหาสาระการ
จัดการเรียนรู� 4) กระบวนการจัดการเรียนรู� และ 5) การวัดผลประเมินผล ในส/วนของกระบวนการพัฒนา
ทักษะชีวิต พบว/า ส/วมมากจะเสริมสร�างหรือพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู�ท่ีมีลักษณะมุ/งเน�นพัฒนา
ทักษะชีวิต โดยมีลักษณะการจัดกิจกรรมท่ีเน�นการมีปฏิสัมพันธ8 การทํางานเป!นกลุ/มเน�นการฝnกปฏิบัติ 
เช/น การแสดงบทบาทสมมุติกรณีศึกษาสถานการณ8จําลองสถานการณ8จริง การสาธิตการใช�เรื่องราว
ทางสังคมหรือการพัฒนาร/วมกับพ/อแม/ผู�ปกครอง เป!นต�น จะเลือกใช�วิธีใดข้ึนอยู/กับทักษะท่ีจะ
เสริมสร�างหรือพัฒนา ส/วนกลุ/มตัวอย/างท่ีศึกษามีความหลากหลาย เช/น เด็กปฐมวัย เด็กท่ีมีความ
บกพร/องทางร/างกาย วัยรุ/นก็สามารถเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิตได� จากการศึกษา
งานวิจัยเก่ียวกับ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะต/าง ๆ พบว/า ในข้ันการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�ส/วนมากจะยังคงใช�กิจกรรมการเรียนรู�ในลักษณะ ท่ีเน�นการฝnกปฏิบัติ นอกจากนี้
ยังมีการจัดกิจกรรมในการปtองกัน พฤติกรรมเสี่ยง โดยใช�ทักษะชีวิตเข�ามาประยุกต8ใช�โดยการจัด
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กิจกรรมเน�นเรื่องทักษะการแก�ป;ญหา ทักษะการสื่อสาร โดยพบว/า การจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�าง
ทักษะท่ีจําเป!น ทําให�ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู�ส/งผลดีต/อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
โดยครั้งนี้ผู�วิจัยใช�หลักการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิตผ/านการ
ออกแบบกิจกรรมในรูปแบบกระบวนการกลุ/ม เน�นการฝnกปฏิบัติพัฒนาทักษะ 3 องค8ประกอบ  ได�แก/ 
ทักษะการเรียนรู�นวัตกรรม ทักษะในการใช�เทคโนโลยี และทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ ซ่ึงจะเป!นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและ มีทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิตในโลกอนาคตท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู/ตลอดเวลา 
 



บทที ่3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นใน

การดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น ซ่ึงผู�วิจัยได�แบBงข้ันตอนการดําเนินการวิจัยออกเป�น 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 การศึกษาทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น              
แบBงออกเป�น 2 สBวน 
 1) ศึกษาความต�องการจําเป�นของทักษะที่จําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น โดยการวิเคราะหFทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�ได�องคFประกอบและ
ตัวชี้วัดเบื้องต�นของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น และศึกษาระดับ
ความต�องการจําเป�นของทักษะในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
 2) วิเคราะหFองคFประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�น ด�วยกระบวนการการสนทนากลุBมโดยผู�ทรงคุณวุฒิ (Focus Group) 
 ระยะท่ี 2 การสร�างรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ด�วยกระบวนการการสนทนากลุBมโดยผู�เชี่ยวชาญ และการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู� โดยผู�เชี่ยวชาญ 
 ระยะท่ี 3 การศึกษาผลการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นใน
การดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ด�วยกระบวนการการหาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู� ตามเกณฑFประสิทธิภาพ E1/E2 = 75/75 การประเมินผลการใช�รูปแบบการจัดการ
เรียนรู� โดยการเปรียบเทียบคะแนนกBอนและหลังการเรียนรู� การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธF
ของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น และการติดตามผลการ
เสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โดยการสัมภาษณF
ผู�ปกครองของนักเรียน หลังการเรียนรู� 1 เดือน 
 ข้ันตอนการวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น แสดงดังตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงข้ันตอนการวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นใน 
 การดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
 

ข้ันตอนการวิจัย วัตถุประสงค! วิธีการ ผลท่ีได%รับ 
ระยะท่ี 1 ศึกษา
องคFประกอบของ
ทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 

- เพ่ือศึกษา
องคFประกอบของ
ทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�น 

- การวิเคราะหFเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
เพ่ือให�ได�องคFประกอบ
และตัวชี้วัดของทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิต 
- ศึกษาระดับความ
ต�องการจําเป�นของ
ทักษะในการดํารงชีวิต 
- การสนทนากลุBมโดย
ผู�ทรงคุณวุฒิ (Focus 
Group)  

- ได�องคFประกอบและ
ตัวชี้วัดเบื้องต�นของ
ทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิต 
- ได�ผลการศึกษาระดับ
ความต�องการจําเป�นของ
ทักษะในการดํารงชีวิต 
- ได�องคFประกอบและ
ตัวชี้วัดของทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิต
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น  
- เพ่ือยกรBางรูปแบบ
การจัดการเรียนรู�ฯ 

ระยะท่ี 2 
การสร�างรูปแบบการ
จัดการเรียนรู�เพ่ือ
เสริมสร�างทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิต
สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น  

- เพ่ือสร�างรูปแบบ
การจัดการ 
เรียนรู�เพ่ือการพัฒนา 
ทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตของ 
นักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต�น 

- การสนทนากลุBมโดย
ผู�เชี่ยวชาญ (Focus 
Group)  
- การตรวจคุณภาพของ
รูปแบบการจัดการ 
เรียนรู�โดยผู�เชี่ยวชาญ  

- ได�รูปแบบการจัดการ
เรียนรู�เพ่ือเสริมสร�าง
ทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตสําหรับ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น  

ระยะท่ี 3 การศึกษา
ผลการใช�รูปแบบการ
จัดการเรียนรู�เพ่ือ
เสริมสร�างทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิต
สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น 

- เพ่ือศึกษาผลการใช�
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู�เพ่ือเสริมสร�าง
ทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตสําหรับ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น 

- ใช�รูปแบบ เพ่ือการหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู� ตาม
เกณฑFประสิทธิภาพ 
E1/E2  =  75/75 
- การเปรียบเทียบผล
การใช� กBอน-หลัง 
- การศึกษาคะแนนการ
เปลี่ยนแปลงสัมพัทธF 
- การสัมภาษณF
ผู�ปกครอง 

- ผู�เรียนมีทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิต 
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การวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น แสดงรายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจัย ได�ดังนี้ 
 
3.1 ระยะท่ี 1 การศึกษาองค!ประกอบของทักษะท่ีจําเป)นในการดํารงชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต%น  
 แบBงออกเป�น 2 สBวน 
 1) การศึกษาความต�องการจําเป�นของทักษะที่จําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น  
  ในข้ันตอนนี้ ผู�วิจัยแบBงออกเป�น 2 สBวนยBอย คือ 1) การวิเคราะหFทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�ได�องคFประกอบและตัวชี้วัดเบื้องต�นของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น เพ่ือให�ได�ข�อมูลในการสร�างแบบวัดระดับความต�องการจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น และ 2) การศึกษาระดับความต�องการจําเป�นของทักษะ
ในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  1.1) การวิเคราะหFทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�ได�องคFประกอบและ
ตัวชี้วัดเบื้องต�นของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น มีวิธีดําเนินการ
วิจัย ดังนี้ 
   1.1.1) ศึกษาและวิเคราะหFแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องจากเอกสาร ตํารา บทความ 
รายงานการวิจัยท่ีเก่ียวข�องท้ังในและตBางประเทศ รวมท้ังสืบค�นจากอินเตอรFเน็ตและฐานข�อมูลตBาง ๆ 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต เพ่ือให�ได�องคFประกอบและตัวชี้วัด
เบื้องต�นของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น อาทิเชBน องคFประกอบ
ของทักษะชีวิตของ องคFการอนามัยโลก (WHO, 1997) ยูเนสโก (UNESCO, 2002) องคFประกอบของ
ทักษะชีวิตของ แม็คซFเวล (Maxwell, 1981) องคFประกอบทักษะชีวิตท่ีสําคัญท่ีจะสร�างและพัฒนา
เป�นภูมิคุ�มกันชีวิตให�แกBเด็กและเยาวชน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2550) 
ทักษะเป�นสมรรถนะสําคัญของผู�เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ตลอดจนเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
   1.1.2) นําข�อมูลสารสนเทศท่ีได�มาประมวลเข�าด�วยกัน โดยการสังเคราะหFเนื้อหา 
(Content Synthesis) เพ่ือให�ได�องคFประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต และตัวชี้วัดของ
ทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต เพ่ือใช�สําหรับการสร�างแบบสอบถามเพ่ือการประเมินความต�องการ
จําเป�นของทักษะในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�นในเบื้องต�น 
  1.2) การศึกษาระดับความต�องการจําเป�นของทักษะในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
   1.2.1) ประชากรและกลุBมตัวอยBาง 
    ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย ได�แกB นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�นในโรงเรียน
ขยายโอกาส สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก จํานวน 131 โรง มีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต�น ปmการศึกษา 2562 จํานวน 1,762 คน กลุBมตัวอยBาง ได�แกB นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต�นในโรงเรียนขยายโอกาส สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก จํานวน 324 คน 
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โดยการคํานวณขนาดกลุBมตัวอยBางด�วยตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรFแกน (Krejcie & Morgan) 
และการเลือกแบบเจาะจง นักเรียนมัธยมตอนต�นโรงเรียนขยายโอกาส ท่ีเป�นโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร จํานวน 7 แหBง 
   1.2.2) เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
    เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ได�แกB แบบสอบถามต�องการจําเป�นในการ
เสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น มีลักษณะเป�นแบบมาตร
ประมาณคBา 5 ระดับ ใช�รูปแบบการตอบสนองรายเด่ียว (One-response Format) จํานวน 25 ข�อ 
ท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึน โดยมีข้ันตอนการสร�างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
    (1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข�องกับทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น 
    (2) กําหนดนิยามเก่ียวกับทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต�น 
    (3) สร�างแบบสอบถามต�องการจําเป�นในการเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นใน
การดํารงชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น (ฉบับรBาง) 
    (4) ตรวจสอบความถูกต�อง ครอบคลุมของข�อคําถาม และความเหมาะสม
ของภาษาท่ีใช�สื่อความหมายโดยผู�วิจัย 
    (5) นําแบบสอบถามท่ีสร�างข้ึนให�กรรมการท่ีปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกต�องเหมาะสมด�านภาษาและ ความสอดคล�องกับวัตถุประสงคFของการใช�แบบสอบถาม และ
ปรับปรุงตามข�อเสนอแนะให�เป�นแบบสํารวจท่ีสมบูรณF 
    (6) นําเสนอผู�เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความสอดคล�องระหวBางข�อคําถาม
กับนิยามศัพทFเฉพาะ (Index of Objective Congruence: IOC) ได�ข�อท่ีมีคBาเฉลี่ยต้ังแตB 0.80 ถึง 
1.00 ถือวBาเป�นข�อคําถามท่ีมีความตรงเชิงเนื้อหา สามารถนําไปใช�ได� (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 
    (7) จัดพิมพFเป�นแบบสอบถามฉบับสมบูรณFเพ่ือนําไปไว�ใช�เก็บข�อมูลกับ
กลุBมตัวอยBาง 
   1.2.3) การเก็บรวบรวมข�อมูล 
    ผู�วิจัยได�ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ดังนี้ 
    (1) ผู�วิจัยทําหนังสือขอความรBวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณF ในพระบรมราชูปถัมภF ออกหนังสือถึงผู�อํานวยการโรงเรียนขยายโอกาส เป�น
โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครนายก ท่ีจํานวน 20 แหBง เพ่ือขอความอนุเคราะหFในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
    (2) ผู�วิจัยนําแบบสอบถามไปมอบให�แกBครูประจําชั้นของนักเรียนมัธยม
ตอนต�น โรงเรียนขยายโอกาส เป�นโรงเรียนในโครงพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ด�วยตนเอง 
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามและขอความรBวมมือครูประจําชั้นในการแจกแบบสอบถามให�
นักเรียนมัธยมตอนต�นของโรงเรียน จํานวน 7 แหBง แบบสอบถาม 324 ชุด 
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    (3) ได�แบบสอบถามคืนมาและเป�นฉบับสมบูรณF จากครูประจําชั้นของ
นักเรียนมัธยมตอนต�น โรงเรียนขยายโอกาส เป�นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ิน
ทุรกันดาร จํานวน 324 ฉบับ คิดเป�นร�อยละ 100 แล�วนําข�อมูลมาวิเคราะหF และสรุปผล 
   1.2.4) การวิเคราะหFข�อมูล 
    ผู�วิจัยได�นําข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถามมาวิเคราะหF ดังนี้ 
    (1) วิเคราะหFข�อมูลเบื้องต�นของนักเรียน โดยการหาคBาความถ่ี และคBา
ร�อยละ 
    (2) วิเคราะหFข�อมูลความต�องการจําเป�นในการเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�น
ในการดํารงชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น โดยใช�คBาเฉลี่ย และสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    (3) วิเคราะหFเปรียบเทียบความต�องการจําเป�นในการเสริมสร�างทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ระหวBางนักเรียนท่ีมีเพศตBางกัน โดยใช�สถิติ
ทดสอบที (Independent Samples t-test) 
    (4) วิเคราะหFเปรียบเทียบความต�องการจําเป�นในการเสริมสร�างทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ระหวBางนักเรียนท่ีมีชั้นเรียนตBางกัน โดยใช�
สถิติทดสอบที (One-Way ANOVA) 
   ผู�วิจัยได�สรุปผล และนําเสนอข�อมูลความต�องการจําเป�นในการเสริมสร�างทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น สําหรับการจัดทําเอกสารประกอบการสนทนา
กลุBมโดยผู�ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให�ได�องคFประกอบและตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต�น ท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในการนําไปกําหนดเป�นกรอบแนวคิดในการวิจัยและขอบเขตเนื้อหา
สาระในรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต�น (ฉบับรBาง)   
 2) การว ิเคราะหFองคFประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น  
  ในข้ันตอนนี้มีวัตถุประสงคFเพ่ือสังเคราะหFองคFประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โดยการนําสารสนเทศท่ีได�จากสBวนท่ี 1 มาประกอบสําหรับ
ใช�ในการสังเคราะหFองคFประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�น โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
  2.1) ประชากรและกลุBมตัวอยBาง 
   ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย ได�แกB ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการจัดการเรียนรู� 
   กลุBมตัวอยBาง ได�แกB ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการจัดการเรียนรู� จํานวน 5 คน ซ่ึงได�มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และตามเกณฑFคุณสมบัติท่ีกําหนด คือ 1) เป�นผู�บริหาร
การศึกษา และผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดประถมศึกษา ท่ีมีวุฒิการศึกษาไมBตํ่ากวBาระดับปริญญาโทหรือมี
ประสบการณFด�านการศึกษาไมBน�อยกวBา 5 ปm หรือดํารงตําแหนBงผู�อํานวยการการศึกษาหรือสถานศึกษา 
วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษข้ึนไป 2) เป�นอาจารยFมหาวิทยาลัย ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป
หรือมีตําแหนBงทางวิชาการต้ังแตBระดับผู�ชBวยศาสตราจารยF ในสาขาท่ีเก่ียวข�อง ประกอบด�วย 
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   1) นายพิเชษฐF นนทFพละ  ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครนายก 
   2) ดร.วิรัช ถนอมทรัพยF ผู�เชี่ยวชาญด�านหลักสูตรและการสอนและยุทธศาสตรF
การพัฒนา 
   3) ดร.เยาวลักษณF พิพัฒนFจําเริญกุล รองคณบดีครุศาสตรFอุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี 
   4) นางมุกดา  โชติธรรม  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารยF 
   5) ดร.พีรภาวF  บุญเพลิง  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดจันทรFเรือง 
  2.2) เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ได�แกB เอกสารประกอบการสนทนากลุBม ท่ีประกอบด�วย             
1) สBวนประเด็นการสนทนาหรือข�อคําถามในการสนทนากลุBม เพ่ือให�ได�สารสนเทศเก่ียวกับองคFประกอบ
และตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น และ 2) สBวนบันทึก
ผลการสนทนากลุBม เป�นแบบบันทึกข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะ ตลอดจนข�อวิพากษFของผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีตBอ
องคFประกอบและตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โดยมี
การพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 
   2.2.1) จัดทําเอกสารประกอบการสนทนากลุBม โดยการนําสารสนเทศท่ีได�จาก
ข้ันตอนท่ี 1 มาประกอบในการจัดทําเอกสารประกอบการสนทนากลุBม  
   2.2.2) ตรวจสอบความถูกต�อง ครอบคลุมของประเด็นสนทนาในการสนทนากลุBม 
และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช�สื่อความหมายโดยผู�วิจัย 
   2.2.3) นําเอกสารประกอบการสนทนากลุBมท่ีสร�างข้ึนให�กรรมการท่ีปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต�องเหมาะสมด�านภาษาและ ความสอดคล�องกับวัตถุประสงคFของการสนทนากลุBม
และปรับปรุงตามข�อเสนอแนะให�เป�นแบบสํารวจท่ีสมบูรณF 
   2.2.4) จัดพิมพFเอกสารประกอบการสนทนากลุBม เพ่ือใช�เป�นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข�อมูล 
  2.3) การเก็บรวบรวมข�อมูล 
   ในข้ันตอนนี้ ผู�วิจัยได�ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูล ดังนี้ 
   2.3.1) ผู�วิจัยประสานผู�ทรงคุณวุฒิ เพ่ือขอความอนุเคราะหFเป�นผู�ทรงคุณวุฒิใน
การสนทนากลุBม โดยใช�วิธีการประสานด�วยการติดตBอทางโทรศัพทF จดหมายอิเล็กทรอนิคสF หรือการ
เข�าพบด�วยตนเอง 
   2.3.2) เม่ือผู�ทรงคุณวุฒิตอบรับการเป�นผู�ทรงคุณวุฒิในการเข�ารBวมสนทนากลุBม
แล�ว ผู�วิจัยทําหนังสือขอความรBวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณF ในพระ
บรมราชูปถัมภF ออกหนังสือถึงผู�ทรงคุณวุฒิ 
   2.3.3) ผู�วิจัยสBงหนังสือขอความอนุเคราะหF และเอกสารประกอบการสนทนากลุBม
ให�ผู�ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให�ผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณากBอนการเข�ารBวมการสนทนากลุBม 
   2.3.4) ดําเนินการสนทนากลุBม และบันทึกข�อมูลการสนทนากลุBม ตามวันและ
เวลาท่ีกําหนด 
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  2.4) การวิเคราะหFข�อมูล 
   การวิเคราะหFเนื้อหา (Content Analysis) ในสBวนของการผลการสนทนากลุBมใน
ประเด็นข�อสนทนา ข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะ ตลอดจนข�อวิพากษFของผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีตBอองคFประกอบ
และตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 

 
3.2 ระยะท่ี 2 การสร%างรูปแบบการจัดการเรียนรู%เพ่ือเสริมสร%างทักษะท่ีจําเป)นในการดํารงชีวิต
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต%น 
 ในข้ันตอนนี้มีวัตถุประสงคFเพ่ือสร�างรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�น
ในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โดยการนําสารสนเทศท่ีได�จากข้ันตอนท่ี 2 มา
ประกอบสําหรับใช�ในการยกรBางรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1) ประชากรและกลุBมตัวอยBาง 
  ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย ได�แกB ผู�เชี่ยวชาญด�านการจัดการเรียนรู� ด�านการประเมินทาง
การศึกษา และด�านท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการเรียนการสอน 
  กลุBมตัวอยBาง ได�แกB ผู�เชี่ยวชาญด�านการจัดการเรียนรู� ด�านการประเมินทางการศึกษา และ
ด�านท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการเรียนการสอน จํานวน 7 คน ซ่ึงได�มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด�วย 
  1) ผู�ชBวยศาสตราจารยF ดร.ชนัตถF พูนเดช ผู�เชี่ยวชาญด�านเทคโนโลยีการศึกษาและ
นวัตกรรมการศึกษา 
  2) ดร.ธรรมนูญ สะเทือนไพร ผู�เชี่ยวชาญด�านวิจัยการประเมิน 
  3) ดร.วิรัช ถนอมทรัพยF ผู�เชี่ยวชาญด�านหลักสูตรและการสอนและยุทธศาสตรFการพัฒนา 
  4) ดร.เยาวลักษณF พิพัฒนFจําเริญกุล รองคณบดีครุศาสตรFอุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี 
  5) ผู�ชBวยศาสตราจารยF ดร.ถนอมศักด์ิ ศรีจันทรา ผู�เชี่ยวชาญด�านการบริหารการศึกษา 
  6) ผู�ชBวยศาสตราจารยF ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตนF ผู�เชี่ยวชาญด�านเทคโนโลยีการศึกษา
และนวัตกรรมการศึกษา 
  7) ดร.วรสรณF เนตรทิพยF ผู�เชี่ยวชาญด�านสถิติและการวิจัย 
 2) เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ได�แกB เอกสารประกอบการสนทนากลุBม ท่ีประกอบด�วย 1) (รBาง) 
รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�น 2) แบบประเมินเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป�นไปได�ในการนําไปปฏิบัติของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู�ฯ และ 3) สBวนบันทึกผลการสนทนากลุBม เป�นแบบบันทึกข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะ 
ตลอดจนข�อวิพากษFของผู�เชี่ยวชาญท่ีมีตBอ (รBาง) รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นใน
การดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โดยมีสร�างและการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 
  2.1) (รBาง) รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
   2.1.1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการเรียนรู�
การและสร�างรูปแบบการจัดการเรียนรู�หรือชุดการเรียนรู� พร�อมท้ังการนําสารสนเทศท่ีได�จากข้ันตอนท่ี 2 
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มาประกอบสําหรับใช�ในการยกรBางรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
   2.1.2) กําหนดองคFประกอบรูปแบบการการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ได�แกB 
    (1) รูปแบบการการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ประกอบด�วย 5 องคFประกอบ ได�แกB 1) หลักการของ
รูปแบบการสอน 2) วัตถุประสงคFของรูปแบบการสอน 3) เนื้อหาสาระการจัดการเรียนรู� 4) กระบวนการ
จัดการเรียนรู� เป�นข้ันตอนการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น จากการปฏิบัติงานระหวBางครูและนักเรียน มี 4 ข้ันตอน 1. ข้ัน
กระตุ�นความสนใจ (Engagement) จากทักษะชีวิต (Life Skills) 2. ข้ันเห็นคุณคBาของตนเองและผู�อ่ืน 
(Valuing) 3) ข้ันการสร�างประสบการณFเรียนรู�โดยการลงมือปฏิบัติ (Experiencing) 4. ข้ันการ
สะท�อนผล (Evaluation) และ 5) การวัดผลประเมินผล 
    (2) คูBมือผู�สอน สําหรับการใช�รูปแบบการการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�าง
ทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ประกอบด�วยรายละเอียด
เก่ียวกับคําแนะนําการใช�รูปแบบการการจัดการเรียนรู� คําแนะนําการดําเนินการจัดกิจกรรมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู� เฉลยใบงาน แบบประเมินกBอน-หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู� และแบบประเมิน
ท�ายกิจกรรมแตBละหนBวยพร�อมเฉลย 
   2.1.3) นําองคFประกอบรูปแบบการการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น (ฉบับรBาง) ท่ีกําหนดข้ึนให�กรรมการท่ี
ปรึกษาตรวจสอบความถูกต�อง ครบถ�วนและความเหมาะสม และปรับปรุงตามข�อเสนอแนะ 
   2.1.4) จัดทํารูปแบบการการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น (ฉบับรBาง) 
   2.1.5) นํารูปแบบการการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น (ฉบับรBาง) ให�กรรมการท่ีปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกต�อง ครบถ�วนและความชัดเจน ด�านเนื้อหา สBวนประกอบตBาง ๆ และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช� 
และปรับปรุงตามข�อเสนอแนะ 
  2.2) แบบประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการการจัดการเรียนรู� ด�านความ
เหมาะสม ความเป�นไปได�ในการนําไปปฏิบัติ ความมีประโยชนF และความถูกต�องของรBางรูปแบบการ
จัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
   2.2.1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเกณฑFมาตรฐานท่ีเก่ียวข�องกับความเหมาะสมและ
ความเป�นไปได�ของรูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ 
   2.2.2) สร�างแบบประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการการจัดการเรียนรู� 
ด�านความเหมาะสม ความเป�นไปได�ในการนําไปปฏิบัติ ความมีประโยชนF และความถูกต�อง โดยการสร�าง
ข�อคําถามในการประเมิน แบบปลายป�ดชนิดมาตราสBวนประมาณคBา 5 ระดับ โดยมีความหมายระดับ
คะแนน ดังนี้ 
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   5   หมายถึง  มากท่ีสุด 
   4  หมายถึง  มาก 
   3  หมายถึง  ปานกลาง 
   2  หมายถึง  น�อย 
   1  หมายถึง  น�อยท่ีสุด 
   2.2.3) นําแบบประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการการจัดการเรียนรู� 
ด�านความเหมาะสม ความเป�นไปได�ในการนําไปปฏิบัติ ความมีประโยชนF และความถูกต�อง ให�กรรมการท่ี
ปรึกษาตรวจสอบความถูกต�อง ครบถ�วนและความชัดเจน ด�านเนื้อหา สBวนประกอบตBาง ๆ และความ
เหมาะสมของภาษาท่ีใช� และปรับปรุงตามข�อเสนอแนะ 
   2.2.4) จัดพิมพFเอกสารประกอบการสนทนากลุBม เพ่ือใช�เป�นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข�อมูล 
 3) การเก็บรวบรวมข�อมูล 
  ในข้ันตอนนี้ ผู�วิจัยได�ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูล ดังนี้ 
  3.1) ผู�วิจัยประสานผู�เชี่ยวชาญ เพ่ือขอความอนุเคราะหFเป�นผู�เชี่ยวชาญในการสนทนา
กลุBม โดยใช�วิธีการประสานด�วยการติดตBอทางโทรศัพทF จดหมายอิเล็กทรอนิคสF หรือการเข�าพบด�วย
ตนเอง 
  3.2) เม่ือผู�เชี่ยวชาญตอบรับการเป�นผู�ทรงคุณวุฒิในการเข�ารBวมสนทนากลุBมแล�ว ผู�วิจัย
ทําหนังสือขอความรBวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณF ในพระบรม
ราชูปถัมภF ออกหนังสือถึงผู�เชี่ยวชาญ 
  3.3) ผู�วิจัยสBงหนังสือขอความอนุเคราะหF และเอกสารประกอบการสนทนากลุBมให�
ผู�เชี่ยวชาญ เพ่ือให�ผู�เชี่ยวชาญพิจารณากBอนการเข�ารBวมการสนทนากลุBม 
  3.4) ดําเนินการสนทนากลุBม และบันทึกข�อมูลการสนทนากลุBม ตามวันและเวลาท่ี
กําหนด 
 4) การวิเคราะหFข�อมูล 
  4.1) การวิเคราะหFเนื้อหา (Content Analysis) ในสBวนของการผลการสนทนากลุBมใน
ประเด็นข�อสนทนา ข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะ ตลอดจนข�อวิพากษFของผู�เชี่ยวชาญท่ีมีตBอ (รBาง) รูปแบบการ
การจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
  4.2) การวิเคราะหFคุณภาพของรูปแบบการการจัดการเรียนรู� ด�านความเหมาะสม ความ
เป�นไปได�ในการนําไปปฏิบัติ ความมีประโยชนF และความถูกต�อง โดยใช�เกณฑFจุดก่ึงกลาง ดังนี้ 
  คBาเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง   มีคุณภาพมากท่ีสุด 
  คBาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง   มีคุณภาพมาก 
  คBาเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง   มีคุณภาพปานกลาง 
  คBาเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง   มีคุณภาพน�อย 
  คBาเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง   มีคุณภาพน�อยท่ีสุด 
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3.3 ระยะท่ี 3 การศึกษาผลการใช%รูปแบบการจัดการเรียนรู%เพ่ือเสริมสร%างทักษะท่ีจําเป)นในการ
ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต%น 
 ในข้ันตอนนี้มีวัตถุประสงคFเพ่ือศึกษาผลการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�าง
ทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โดยการทดสอบประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น ผู�วิจัยได�นําสารสนเทศท่ีได�จากระยะท่ี 3 ได�แกB รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือ
เสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ท่ีได�สร�างข้ึนและได�
ปรับปรุงแล�วหลังการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป�นไปได�ในการนําไปปฏิบัติโดยผู�เชี่ยวชาญ 
โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1) การดําเนินการทดลองใช� 
  1.1) การทดลองใช�ครั้งท่ี 1 แบบรายบุคคล (One by One Tryout)  ในการทดลองใช�
ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคFเพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ตามเกณฑFประสิทธิภาพท่ีกําหนด คือ 
E1/E2 = 75/75 โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�นในโรงเรียนขยายโอกาส ตัวแทนของ
กลุBมตัวอยBาง จํานวน 3 คน ซ่ึงได�มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และสมัครใจ 
เพ่ือทดลองใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต ผู�วิจัยรBวมกับครู
ประจําชั้นเรียนดําเนินการประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนกBอนการจัดกิจกรรม 
  การเรียนรู� ประเมินทักษะหลังกิจกรรมการเรียนรู�แตBละหนBวย และประเมินทักษะหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู�เม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู� โดยผู�วิจัยสังเกตพฤติกรรมระหวBางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�อยBางใกล�ชิด พิจารณาความเหมาะสม ความชัดเจนของภาษาและข้ันตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู� นําคะแนนท่ีได�ไปคํานวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑF 75/75 เพ่ือการปรับปรุง
รูปแบบการจัดการเรียนรู�ให�เหมาะสมยิ่งข้ึน 
  1.2) การทดลองใช�ครั้งท่ี 2 แบบกลุBมยBอย (Small Group Tryout)  ในการทดลองใช�
ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคFเพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ตามเกณฑFประสิทธิภาพท่ีกําหนด คือ 
E1/E2 = 75/75 โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�นในโรงเรียนขยายโอกาส ตัวแทนของ
กลุBมตัวอยBาง จํานวน 6 คน ซ่ึงได�มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และสมัครใจ 
เพ่ือทดลองใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต ผู�วิจัยรBวมกับครู
ประจําชั้นเรียนดําเนินการประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนกBอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู� ประเมินทักษะหลังกิจกรรมการเรียนรู�แตBละหนBวย และประเมินทักษะหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู�เม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู� เชBนเดียวกับการทดลองครั้งท่ี 1 พิจารณาความเหมาะสม
ชัดเจนของภาษาและรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนรู�อีกครั้ง นําคะแนนท่ีได�ไปคํานวณหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑF 75/75 และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู�ให�มีความสมบูรณF 
  1.3) การทดลองใช�ครั้งท่ี 3 แบบภาคสนาม (Small Group Tryout)  ในการทดลองใช�
ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคFเพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ตามเกณฑFประสิทธิภาพท่ีกําหนด คือ 
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E1/E2 = 75/75 โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�นในโรงเรียนขยายโอกาส ท่ีเป�นกลุBม
ตัวอยBาง จํานวน 37 คน ซ่ึงได�มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู�วิจัยรBวมกับครู
ประจําชั้นเรียนดําเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนรู�ท่ีสร�างข้ึน ต้ังแตBการประเมินทักษะท่ีจําเป�น
ในการดํารงชีวิตของนักเรียนกBอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู� ประเมินทักษะหลังกิจกรรมการเรียนรู�แตB
ละหนBวย และประเมินทักษะหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู�เม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู� เชBนเดียวกับ
การทดลองครั้งท่ี 1 และ 2 นําคะแนนท่ีได�ไปคํานวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑF 75/75 และปรับปรุง
รูปแบบการจัดการเรียนรู�ให�มีความสมบูรณFยิ่งข้ึน 
 2) เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยในข้ันตอนนี้ ได�แกB แบบประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โดยมีสร�างและการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 
  2.1) รBางแบบประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�น กBอน-หลังการเรียนรู� และท�ายกิจกรรมการเรียนรู�ในแตBละหนBวยเรียนรู� โดยกําหนดประเด็น 
  การประเมินและอัตราสBวนคะแนนของประเด็นประเมินในหนBวยการเรียนรู� ท่ีมีการฝ�ก
ปฏิบัติ ดังตารางท่ี 3.2 
 
ตารางท่ี 3.2 แสดงประเด็นการประเมินและอัตราสBวนคะแนนของประเด็นประเมินทักษะ 
 

ท่ี ประเด็นประเมิน คะแนน 
1 ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม 16 
2 ทักษะการใช�เทคโนโลยี 12 
3 ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ 16 

คะแนนเต็ม 44 
 
 2.2) นําแบบประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�นท่ีสร�างข้ึน ให�กรรมการท่ีปรึกษาพิจารณาความเหมาะสม ตรวจสอบความถูกต�อง ครบถ�วน
และปรับปรุงตามข�อเสนอแนะ 
 2.3) นําแบบประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�นท่ีสร�างข้ึนให�ผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล�องกับ
วัตถุประสงคFเชิงพฤติกรรม 
 2.4) ปรับปรุงตามข�อเสนอแนะของผู�เชี่ยวชาญ 
 2.5) นําแบบประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�นไปใช�กับกลุBมตัวอยBางในการทดลองใช� เพ่ือเก็บข�อมูลและทําการวิเคราะหFตBอไป 
 3) การเก็บรวบรวมข�อมูล 
  ในข้ันตอนนี้ ผู�วิจัยได�ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูล ดังนี้ 
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  3.1) ผู�วิจัยเก็บข�อมูลในแตBละครั้งของการทดลองใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือ
เสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�ท่ีสร�างข้ึน ในลักษณะเดียวกัน คือ 
   3.1.1) ผู�วิจัยรBวมกับครูประจําชั้นเรียนของกลุBมตัวอยBาง ประชุมรBวมกันประเมิน
ทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของกลุBมตัวอยBางท่ีเข�ารBวมกิจกรรมการเรียนรู� กBอนการทดลองใช�
รูปแบบการจัดการเรียนรู� โดยการพิจารณาตรวจสอบจากผลการเรียนรู�และสมุดบันทึกพฤติกรรมการ
เรียนรู�ของนักเรียนท่ีผBานมา 
   3.1.2) ผู�วิจัยรBวมกับครูประจําชั้นเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู� รBวมสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� รBวมตรวจสอบผลการเรียนรู� และรBวม
ประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ในแตBละหนBวย 
   3.1.3) ผู�วิจัยรBวมกับครูประจําชั้นเรียนของกลุBมตัวอยBาง ประชุมรBวมกันประเมิน
ทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของกลุBมตัวอยBางท่ีเข�ารBวมกิจกรรมการเรียนรู� หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีสร�างข้ึนสิ้นสุดลงแล�ว 1 สัปดาหF 
  3.2) ผู�วิจัยได�ดําเนินการทดลองใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิต เป�นระยะเวลาท้ังสิ้น 2 เดือน โดยครั้งท่ี 1 การทดลองใช�แบบรายบุคคล 
ระยะเวลา 2 สัปดาหF ครั้งท่ี 2 การทดลองใช�แบบกลุBม ระยะเวลา 2 สัปดาหF และครั้งท่ี 3 การทดลอง
ใช�ภาคสนาม ระยะเวลา 1 เดือน 
  3.3) ในแตBละกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู� ผู�วิจัยรBวมกับครูประจําชั้นเรียน
ดําเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ประกอบด�วย 4 ข้ันตอน ได�แกB 
   3.3.1) ข้ันกระตุ�นความสนใจ (Encouragement) จากทักษะชีวิต (Life Skills) 
เป�นข้ันการกระตุ�นด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่อประกอบให�เกิดความต�องการเรียนรู� เป�นข้ันการ
เตรียมการกBอนการเรียนรู�เพ่ือสร�างความไว�วางใจและสัมพันธภาพท่ีดีระหวBางผู�สอน และผู�เรียน 
รBวมกันวางแผนและกําหนดเป�าหมายของการเรียนรู�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจุดประสงคF การ
จัดการเรียนรู�เทคนิควิธีการเรียนใหมB ๆ อภิปราย ตัดสินใจรBวมกันสร�างทางเลือก และปฏิบัติการ โดย
ใช�สื่อเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
   3.3.2) ข้ันเห็นคุณคBาของตนเองและผู�อ่ืน (Valuing) เป�นข้ันตอนการปลูกฝ�งจิต
ลักษณะและทักษะในการคิด การจินตนาการถึงสิ่งท่ีตนเองจะทําเพ่ือพัฒนาทักษะของตนเอง 
   3.3.3) ข้ันการสร�างประสบการณFเรียนรู�โดยการลงมือปฏิบัติ (Experiencing) 
เป�นข้ันตอนดําเนินกิจกรรมเน�นกระบวนการกลุBม (Group Process)  
   3.3.4) ข้ันการสะท�อนผล (Evaluation) เป�นการรวมกลุBมภายหลังเสร็จสิ้น
ข้ันตอนการทบทวนระหวBางครู และผู�เรียนเพ่ือรBวมกันสะท�อนผลการเรียนรู� และแลกเปลี่ยนมุมมอง
จากการสะท�อนผล กับครูและนักเรียนระหวBางการปฏิบัติงาน Reflection in Action แล�วนักเรียนนํา
ความรู�ท่ีได�ไปพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 
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 4) การวิเคราะหFข�อมูล 
  การวิเคราะหFข�อมูลผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น เพ่ือสรุปประสิทธิภาพของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู�ท่ีพัฒนาข้ึน ผู�วิจัยดําเนินการวิเคราะหFข�อมูล ดังนี้  
  4.1) ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ตามเกณฑFประสิทธิภาพท่ีกําหนด คือ 
E1/E2 = 75/75 
  4.2) เปรียบเทียบคะแนนการประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต กBอนและหลังการ
เข�ารBวมกิจกรรมการเรียนรู� โดยใช�การทดสอบที แบบไมBอิสระตBอกัน (t–test แบบ Dependent) เพ่ือ
ทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของความแตกตBางของคBาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินทักษะด�วย
โปรแกรมการวิเคราะหFข�อมูลทางสังคมศาสตรF 
  4.3) ศึกษาคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธFของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น นําผลคะแนนมาคํานวณเป�นคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธF 
คํานวณจากคะแนนดิบหลังเรียน คะแนนดิบกBอนการเรียน 
  สถิติการวัดความเปลี่ยนแปลงสัมพัทธF (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) 
 

  ใช�สูตร Si = 






−

−

XF

XY x100 

 
  เม่ือ Si = คะแนนเปลี่ยนแปลงสัมพัทธF 
   Y = คะแนนดิบวัดหลังเรียน 
   X = คะแนนดิบวัดกBอนเรียน 
   F = คะแนนเต็ม 
  การวิเคราะหFข�อมูลเพ่ือศึกษาคะแนนพัฒนาการของนักเรียนท่ีได�รับการจัดการเรียนรู� 
จากรูปแบบ เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต คํานวณคะแนนพัฒนาการจากแบบวัด 
ทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต  กBอนเรียนและหลังเรียน โดยใช�สูตรคะแนนพัฒนาการและคะแนน
ตามเกณฑFระดับพัฒนาการโดยใช�เกณฑFของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2552, น. 266 – 267) ดังตารางท่ี 3.3 
 
ตารางท่ี 3.3 เกณฑFคะแนนพัฒนาการเทียบระดับพัฒนาการ 
 

คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ! ระดับพัฒนาการ 
76-100 พัฒนาการระดับสูงมาก 
51-75 พัฒนาการระดับสูง 
26-50 พัฒนาการระดับกลาง 
0-25 พัฒนาการระดับต�น 
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 4.4) การวิเคราะหFเนื้อหา (Content Analysis) ในสBวนของการติดตามผลการ
เสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โดยการเยี่ยมบ�านของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนต�นท่ีเข�ารBวมกิจกรรมการเรียนรู�ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีพัฒนาข้ึน และ
การสัมภาษณFผู�ปกครองของนักเรียน  

 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 

 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครนายก มีวัตถุประสงค-เพ่ือ 1) เพื่อศึกษาทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�น 2) เพ่ือสร�างรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น และ 3) เพ่ือศึกษาผลของการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะ
ท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ผู�วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห-ข�อมูล             
แบ4งออกเป�น 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 ผลการศึกษาองค-ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ประกอบด�วย 
 1) ผลการวิเคราะห-ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�ได�องค-ประกอบและ
ตัวชี้วัดเบื้องต�นของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น  
 2) ผลการวิเคราะห-ระดับความต�องการจําเป�นของทักษะในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น 
 3) ผลการสังเคราะห-องค-ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ด�วยกระบวนการสนทนากลุ4ม 
 ระยะท่ี 2 ผลการสร�างรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ประกอบด�วย 
 1) ผลการสนทนากลุ4มผู� เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบร4างรูปแบบการจัดการเรียนรู� เ พ่ือ
เสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
 2) ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู� ด�านความเหมาะสม ความเป�นไปได�ในการ
นําไปปฏิบัติ ความมีประโยชน-และความถูกต�อง โดยผู�เชี่ยวชาญ 
 ระยะท่ี 3 ผลการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพื่อเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ประกอบด�วย 
 1) ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู� ตามเกณฑ-ประสิทธิภาพ E1/E2 
= 75/75 
 2) ผลการประเมินผลการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู� โดยการเปรียบเทียบคะแนนก4อนและ
หลังการเรียนรู�  
 3) ผลการศึกษาคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ-ของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
 4) ผลการติดตามผลการเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น 
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4.1 ระยะท่ี 1 ผลการศึกษาองค�ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป(นในการดํารงชีวิตของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น 
 1) ผลการวิเคราะห-วิเคราะห-ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�ได�องค-ประกอบ
และตัวชี้วัดเบื้องต�นของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต สําหรับการสร�างแบบประเมินความต�องการ
จําเป�นของทักษะในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
 ในข้ันตอนเบื้องต�นนี้ ผู�วิจัยได�ศึกษาวิเคราะห-ทฤษฎี เอกสาร หลักการและแนวคิดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเก่ียวกับทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต ผลการ
วิเคราะห-ได�องค-ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 3 องค-ประกอบ และ 25 ตัวชี้วัด 
ดังตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการวิเคราะห-องค-ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต  
 
องค�ประกอบของทักษะที่จําเป(นในการดํารงชีวิต ตัวชี้วัด 
1. ทักษะด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม 1.1 ทักษะการคิดวิเคราะห- 

1.2 ทักษะการแก�ปGญหา 
1.3 ความคิดสร�างสรรค- 
1.4 ทักษะการสื่อสาร 
1.5 ทักษะการทํางานร4วมกับผู�อ่ืน 
1.6 ความใส4ใจในนวัตกรรม 

2. ทักษะด�านการใช�เทคโนโลยี 2.1 การรู�เท4าทันสื่อ 
2.2 ความรู�ในการใช�สื่อ 
2.3 ความรู�ด�านสารสนเทศ 
2.4 ความรู�ด�านเทคโนโลยี 
2.5 การใช�เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

3. ทักษะด�านการทํามาหาเลี้ยงชีพและการ
ดําเนินชีวิต 

3.1 ความสามารถในการปรับตัว 
3.2 ความคิดริเริ่มในการทํางาน 
3.3 ความรับผิดชอบ 
3.4 ภาวะความเป�นผู�นํา 
3.5 การทํางานเป�นทีม 
3.6 การจัดการกับอารมณ-และความเครียด 
3.7 การกําหนดเปIาหมายในชีวิต 
3.8 การตัดสินใจ 
3.9 การพัฒนาอาชีพ 
3.10 การพัฒนาตนเอง 
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ตารางท่ี 4.1 (ต-อ) 
 
องค�ประกอบของทักษะที่จําเป(นในการดํารงชีวิต ตัวชี้วัด 

3.11 หม่ันหาความรู�รอบด�าน 
3.12 การเรียนรู�ข�ามวัฒนธรรม 
3.13 ทักษะทางสังคม 
3.14 การเพ่ิมผลผลิต 

 
 จากตารางท่ี 4.1 ผลพ้ืนฐาน และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเก่ียวกับทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิต ได�องค-ประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 3 องค-ประกอบ 25 ตัวชี้วัด โดย
แบ4งเป�น องค-ประกอบท่ี 1. ทักษะด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม จํานวน 6 ตัวชี้วัด องค-ประกอบท่ี 2 
ทักษะด�านในการใช�เทคโนโลยี จํานวน 5 ตัวชี้วัด และองค-ประกอบท่ี 3 ทักษะด�านการทํามาหาเลี้ยง
ชีพและการดําเนินชีวิต จําวน 14 ตัวชี้วัด การศึกษาวิเคราะห-ทฤษฎีตลอดจนเอกสาร หลักการและ
แนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน  
 2) ผลการวิเคราะห-ระดับความต�องการจําเป�นของทักษะในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น ดังตารางท่ี 4.2 - 4.8 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงข�อมูลเบื้องต�นของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 

รายการ ความถ่ี ร�อยละ 
1. เพศ ชาย 155 47.80 
 หญิง 169 52.20 
2. ระดับชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLท่ี 1 130 40.15 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLท่ี 2 96 29.60 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLท่ี 3 98 30.25 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว4า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น จํานวน 324 คน เป�นเพศ
ชาย จํานวน 155 คน คิดเป�นร�อยละ 47.80 เพศหญิง จํานวน 169 คน คิดเป�นร�อยละ 52.20 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ชั้นมัธยมศึกษาปLท่ี 1 จํานวน 130 คน คิดเป�นร�อยละ 40.15 
ชั้นมัธยมศึกษาปLท่ี 2 จํานวน 96 คน คิดเป�นร�อยละ 28.60 และมัธยมศึกษาปLท่ี 3 จํานวน 98 คน คิด
เป�นร�อยละ 30.25  
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ตารางท่ี 4.3 แสดงค4าเฉลี่ยและส4วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความต�องการจําเป�นใน
 การเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต รวมทุกด�าน 
 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว4า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น มีความต�องการจําเป�นใน
การเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต รวมทุกด�าน อยู4ในระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 
0.112) 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงค4าเฉลี่ยและส4วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความต�องการจําเป�นใน
 การเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต ด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม 
 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว4า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น มีความต�องการจําเป�นใน
การเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต ด�านการเรียนรู�นวัตกรรม อยู4ในระดับมาก ( X = 4.45, 
S.D. = 0.189)  
 
 
 
 
 
 

ทักษะท่ีจําเป(นในการดํารงชีวิต X  S.D. 
ระดับ 

ความต�องการจําเป(น 
1. ด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม 4.45 0.189 มาก 
2. ด�านการใช�เทคโนโลยี 4.48 0.217 มาก 
3. ด�านการทํามาหาเลี้ยงชีพและการดําเนินชีวิต 4.47 0.109 มาก 

โดยรวม 4.47 0.112 มาก 

ทักษะท่ีจําเป(นในการดํารงชีวิต X  S.D. 
ระดับ 

ความต�องการจําเป(น 
1. ทักษะการคิดวิเคราะห- 4.68 0.468 มากท่ีสุด 
2. ทักษะการแก�ปGญหา 4.55 0.499 มากท่ีสุด 
3. ความคิดสร�างสรรค- 4.53 0.500 มากท่ีสุด 
4. ทักษะการสื่อสาร 4.61 0.489 มากท่ีสุด 
5. ทักษะการทํางานร4วมกับผู�อ่ืน 4.15 0.552 มาก 
6. ความใส4ใจในนวัตกรรม 4.22 0.462 มาก 

โดยรวม 4.45 0.189 มาก 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงค4าเฉลี่ยและส4วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความต�องการจําเป�นใน
 การเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต ด�านการใช�เทคโนโลยี 
 

 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว4า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น มีความต�องการจําเป�นใน
การเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต ด�านการใช�เทคโนโลยี อยู4ในระดับมาก ( X = 4.48, 
S.D. = 0.217) 

 
ตารางท่ี 4.6 แสดงค4าเฉลี่ยและส4วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความต�องการจําเป�นใน
 การเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต ด�านการทํามาหาเลี้ยงชีพและการดําเนินชีวิต 
 

ทักษะท่ีจําเป(นในการดํารงชีวิต X  S.D. 
ระดับ 

ความต�องการจําเป(น 
1. การรู�เท4าทันสื่อ 4.46 0.499 มาก 
2. ความรู�ในการใช�สื่อ 4.54 0.499 มากท่ีสุด 
3. ความรู�ด�านสารสนเทศ 4.26 0.439 มาก 
4. ความรู�ด�านเทคโนโลยี 4.65 0.479 มากท่ีสุด 
5. การใช�เทคโนโลยีในการสื่อสาร 4.47 0.536 มาก 

โดยรวม 4.48 0.217 มาก 

ทักษะท่ีจําเป(นในการดํารงชีวิต X  S.D. 
ระดับ 

ความต�องการจําเป(น 
1. ความสามารถในการปรับตัว 4.51 0.501 มากท่ีสุด 
2. ความคิดริเริ่มในการทํางาน 4.50 0.501 มากท่ีสุด 
3. ความรับผิดชอบ 4.59 0.493 มากท่ีสุด 
4. ภาวะความเป�นผู�นํา 4.52 0.501 มากท่ีสุด 
5. การทํางานเป�นทีม 4.42 0.495 มาก 
6. การจัดการกับอารมณ-และความเครียด 4.49 0.501 มาก 
7. การกําหนดเปIาหมายในชีวิต 4.41 0.535 มาก 
8. การตัดสินใจ 4.43 0.495 มาก 
9. การพัฒนาอาชีพ 4.50 0.501 มากท่ีสุด 
10. การพัฒนาตนเอง 4.41 0.535 มาก 
11. หม่ันหาความรู�รอบด�าน 4.49 0.542 มาก 
12. การเรียนรู�ข�ามวัฒนธรรม 4.23 0.557 มาก 
13. ทักษะทางสังคม 4.61 0.488 มากท่ีสุด 
14. การเพ่ิมผลผลิต 4.52 0.500 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.47 0.109 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.6 พบว4า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น มีความต�องการจําเป�นใน
การเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต ด�านการทํามาหาเลี้ยงชีพและการดําเนินชีวิต อยู4ใน
ระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.109) 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงผลการเปรียบเทียบความต�องการจําเป�นในการเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
 ดํารงชีวิต ระหว4างเพศ 
 

เพศ N X  S.D t Sig. 
ชาย 155 4.46 0.105 

0.392 0.695 
หญิง 169 4.47 0.118 

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบว4า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ท่ีมีเพศแตกต4างกัน มีความ
ต�องการจําเป�นในการเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต ไม4แตกต4างกันอย4างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงผลการเปรียบเทียบความต�องการจําเป�นในการเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
 ดํารงชีวิต ระหว4างชั้นเรียน 
 

แหล-งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว4างกลุ4ม 0.018 2 0.009 

0.731 0.482 
ภายในกลุ4ม 4.05 321 0.013 

รวม 4.07 323  
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว4า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ท่ีมีชั้นเรียนแตกต4างกัน มี
ความต�องการจําเป�นในการเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต ไม4แตกต4างกันอย4างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 จากผลการประเมินความต�องการจําเป�นในการเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น สรุปได�ว4า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�นมีความต�องการ
จําเป�นในการเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตในทุกด�าน อยู4ในระดับมากถึงมากท่ีสุด ผู�วิจัย
ได�นําผลการวิจัยท่ีได�ในส4วนนี้ ประกอบในการจัดทําเอกสารสนทนากลุ4ม เพ่ือการสังเคราะห-องค-ประกอบ
และตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น ให�ได�องค-ประกอบและ
ตัวชี้วัดท่ีชัดเจนและมีความสําคัญ ในการสร�างรูปแบบการจัดการเรียนรู�ในข้ันตอนต4อไป 
 3) ผลการสังเคราะห-องค-ประกอบและตัวชี ้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
  ในข้ันตอนนี้ ผู�วิจัยได�นําผลการวิจัยท่ีได�จากส4วนท่ี 1) และ 2) มาประกอบในการจัดทํา
เอกสารสนทนากลุ4ม เพ่ือการสังเคราะห-องค-ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต
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ของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น ให�ได�องค-ประกอบและตัวชี้วัดท่ีชัดเจนและมีความสําคัญ ในการสร�าง
รูปแบบการจัดการเรียนรู�ในข้ันตอนต4อไป โดยในส4วนนี้ ผู�วิจัยได�ดําเนินการวิจัยด�วยกระบวนการ
สนทนากลุ4มผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท4าน ได�ผลการสนทนากลุ4มในแต4ละประเด็นการสนทนา ดังนี้ 
 ประเด็นการสนทนาท่ี 1 จากองค-ประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตท่ีได�จากการ
วิเคราะห-เอกสาร ท้ัง 3 ด�าน มีความเหมาะสมท่ีจะเป�นองค-ประกอบหลักของทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น หรือไม4 อย4างไร? 
 ผลจากการสนทนากลุ4มในประเด็นดังกล4าว ผู�ทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ท4านให�ความเห็นท่ี
สอดคล�องกันว4า องค-ประกอบทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น ท้ัง 3 ด�าน 
คือ ด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม ด�านการใช�เทคโนโลยี และด�านการทํามาหาเลี้ยงชีพและการดําเนิน
ชีวิต เป�นองค-ประกอบท่ีครอบคลุมทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตและมีความจําเป�นท้ัง 3 ด�าน แต4
ควรปรับข�อความของทักษะแต4ละด�านให�มีความกระชับและชัดเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงสะท�อนจากคํากล4าวใน
การสนทนากลุ4ม ท่ีว4า 
 “เห็นด�วยกับองค-ประกอบหลัก แต4ควรปรับคําให�กระชับเพราะทักษะด�านการเรียนรู�และ
นวัตกรรม การท่ีบุคคลมีทักษะการเรียนรู�จะทําให�เกิดทักษะด�านนวัตกรรม จึงเห็นว4าควรตัดคําว4า 
และนวัตกรรม เพ่ือให�องค-ประกอบมีความชัดเจนเพียงลักษณะเดียว” 
 “เห็นด�วยกับประเด็นการปรับข�อความขององค-ประกอบหลักให�มีเพียงลักษณะเดียวและ
กระชับชัดเจน ขอเสนอแนะให� เปลี่ยนจากทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพและการดําเนินชีวิต เป�น
“ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ” เพียงข�อความเดียวเช4นกับด�านการเรียนรู�ด�วย เพราะการทํามาหาเลี้ยง
ชีพ เป�นลักษณะของการดําเนินชีวิตท่ีต�องมีอาชีพในการทําให�ชีวิตดําเนินไปได�หรือเป�นอยู4ได�” 
 “เห็นด�วยกับองค-ประกอบหลักท้ัง 3 ด�าน และข�อเสนอท่ีว4า ควรใช�ข�อความแต4ละด�านให�
ชัดเจนมีลักษณะเดียว แต4เห็นว4า ทักษะด�านนวัตกรรม เป�นทักษะท่ีจําเป�นอย4างยิ่งในโลกสมัยใหม4 จึง
ควรคงคําดังกล4าวไว� โดยใช�คําว4า “ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม” 
 “เห็นด�วยกับองค-ประกอบหลักท้ัง 3 ด�าน และข�อเสนอท่ีว4าปรับข�อความขององค-ประกอบ
ให�มีลักษณะเดียวไม4มีคําว4า และ โดยการปรับข�อความ ทักษะด�านการเรียนรู� 
 และนวัตกรรม เป�น ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม และ ทักษะด�านการทํามาหาเลี้ยงชีพ
และการดําเนินชีวิต เป�น ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ” 
 “เห็นด�วยกับองค-ประกอบหลักท้ัง 3 ด�าน เพราะครอบคลุมสอดคล�องกับการกําหนดทักษะ
ท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตขององค-การอนามัยโลก ซ่ึงแต4ละด�านมีความจําเป�นต4อการใช�ชีวิตในโลก
สมัยใหม4ของคนรุ4นใหม4 แม�จะเป�นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น แต4ทักษะท้ัง 3 ด�าน จําเป�นต�อง
พัฒนาต้ังแต4ในวัยเรียนรู�” 
 ประเด็นการสนทนาท่ี 2 จากตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตท่ีได�จากการ
วิเคราะห-เอกสาร และผลของระดับความต�องการจําเป�น ขององค-ประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิต ด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม มีความเหมาะสมท่ีจะเป�นตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น ด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม หรือไม4 อย4างไร? 
 ผลจากการสนทนากลุ4มในประเด็นดังกล4าว ผู�ทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ท4านให�ความเห็นท่ี
สอดคล�องกันว4า ตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น ด�านการ
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เรียนรู�และนวัตกรรม ได�แก4 1. ทักษะการคิดวิเคราะห- 2. ทักษะการแก�ปGญหา 3. ความคิดสร�างสรรค- 
4. ทักษะการสื่อสาร 5. ทักษะการทํางานร4วมกับผู�อ่ืน และ 6. ความใส4ใจในนวัตกรรม มีความจําเป�น
และสําคัญทุกตัวชี้วัด แต4ควรตัดตัวชี้วัดบางตัวท่ีมีลักษณะซํ้าซ�อนกันหรือมีลักษณะท่ีเก่ียวเนื่องกัน
ออก ให�มีเฉพาะทักษะท่ีจําเป�นสําหรับนักเรียนระดับมัธยมตอนต�นเท4านั้น ซ่ึงสะท�อนจากคํากล4าวใน
การสนทนากลุ4ม ท่ีว4า 
 “ทักษะการคิดวิเคราะห- และทักษะการแก�ปGญหา เป�นทักษะท่ีเก่ียวเนื่องกัน เพราะการ
แก�ปGญหาต�องอาศัยการคิดวิเคราะห- ซ่ึงการคิดวิเคราะห-สามารถกําหนดเป�นลักษณะพฤติกรรมของ
นักเรียนท่ีแสดงถึงทักษะการแก�ปGญหาได� จึงควรใช� เพียงทักษะการแก�ปGญหา เป�นตัวชี้วัด ส4วนการคิด
วิเคราะห-นําไปกําหนดเป�นลักษณะพฤติกรรมของการแก�ปGญหา” 
 “เห็นด�วยกับเสนอแนะตัวชี้วัดท่ี 1 โดยให�ปรับคําและภาษาท่ีกระชับมากข้ึน ทักษะการคิด
ในเชิงวิเคราะห- และการแก�ปGญหา ควรปรับใช�เฉพาะ ทักษะการแก�ปGญหา เพราะการแก�ปGญหามนุษย-
ต�องคิดวิเคราะห-ก4อนเสมอ” 
 “เห็นด�วยกับตัวชี้วัดท้ังหมด เพราะจากการประเมินความต�องการจําเป�นในแต4ละตัวชี้วัด
ของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต แสดงให�เห็นว4า มีความจําเป�นในระดับมากถึงมากท่ีสุดในทุก
ตัวชี้วัด” 
 “เห็นด�วยกับตัวชี้วัดท้ังหมด และเห็นด�วยกับการตัดหรือรวมตัวชี้วัดบางตัวเป�นตัวชี้วัด
เดียวกัน เช4น ความคิดสร�างสรรค- กับความใส4ใจในนวัตกรรม ควรใช�ตัวชี้วัดเรื่องความคิดสร�างสรรค-
อย4างเดียวก็เพียงพอ เพราะความคิดสร�างสรรค-เป�นลักษณะท่ีสําคัญมีประกอบด�วยลักษณะหรือ
พฤติกรรมของคนท่ีตระหนักและใส4ใจในเรื่องนวัตกรรม” 
 “เห็นด�วยกับข�อเสนอแนะในการตัดหรือรวมตัวชี้วัดบางตัวเป�นตัวชี้วัดเดียวกัน โดยการตัด
ตัวชี้วัดท่ี 1 ทักษะการคิดวิเคราะห- เพราะเป�นส4วนหนึ่งของทักษะการแก�ปGญหา และการตัดตัวชี้วัดท่ี 
6 ความใส4ใจในนวัตกรรม เพราะความคิดสร�างสรรค- เป�นคุณลักษณะท่ีครอบคลุมในส4วนนี้ด�วย” 
 ประเด็นการสนทนาท่ี 3 จากตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตท่ีได�จากการ
วิเคราะห-เอกสาร และผลของระดับความต�องการจําเป�น ขององค-ประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิต ด�านการใช�เทคโนโลยี มีความเหมาะสมท่ีจะเป�นตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น ด�านการใช�เทคโนโลยี หรือไม4 อย4างไร ? 
 ผลจากการสนทนากลุ4มในประเด็นดังกล4าว ผู�ทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ท4านให�ความเห็นท่ี
สอดคล�องกันว4า ตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น ด�านการใช�
เทคโนโลยี  ได�แก4 1. การรู�เท4าทันสื่อ 2. ความรู�ในการใช�สื่อ 3. ความรู�ด�านสารสนเทศ 4. ความรู�ด�าน
เทคโนโลยี และ 5. การใช�เทคโนโลยีในการสื่อสาร มีความจําเป�นและสําคัญทุกตัวชี้วัด แต4ควรตัด
ตัวชี้วัดบางตัวท่ีมีลักษณะซํ้าซ�อนกันหรือมีลักษณะท่ีเก่ียวเนื่องกันออก ให�มีเฉพาะทักษะท่ีจําเป�น
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมตอนต�นเท4านั้น ซ่ึงสะท�อนจากคํากล4าวในการสนทนากลุ4ม ท่ีว4า 
 “เห็นด�วยกับตัวชี้วัดทุกข�อ เพราะความรู�พ้ืนฐานด�านสารสนเทศ สามารถพัฒนา จัดเก็บ 
สืบค�น และแพร4กระจายสารสนเทศ มีความรู�ความเข�าใจ และทักษะในการใช�สื่อ ซ่ึงมีอยู4มากมายใน
โลกปGจจุบัน และจะเพ่ิมมากข้ึนในโลกอนาคต ต�องรู�เท4าทันสื่อ และใช�สื่อเป�นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานได� เพ่ือสนับสนุนการทํางานและดําเนินชีวิต” 
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 “เห็นด�วยกับตัวชี้วัดท่ีกําหนด แต4เห็นว4า ตัวชี้วัดบางตัวมีลักษณะซํ้าซ�อนกัน เช4น การรู�เท4า
ทันสื่อกับความรู�ในการใช�สื่อ ความรู�ด�านเทคโนโลยีกับการใช�เทคโนโลยีในการสื่อสาร ดังนั้น ควรปรับ
รวมกันได�” 
 “เห็นด�วยกับข�อเสนอในการปรับตัวชี้วัดท่ีมีลักษณะสอดคล�องหรือเก่ียวเนื่องกัน ตามท่ี
เสนอ โดยการปรับรวมตัวชี้วัดท่ี 1 และ 2 เป�นทักษะเดียวกัน และตัวชี้วัดท่ี 4 และ 5 เป�นทักษะ
เดียวกัน” 
 “เห็นด�วยกับตัวชี้วัดท้ังหมด เพราะจากการประเมินความต�องการจําเป�นในแต4ละตัวชี้วัด
ของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต และเห็นด�วยกับการรวมตัวชี้วัดท่ีมีลักษณะเดียวกัน เนื่องจาก
ตัวชี้วัดบางตัวสามารถนําไปกําหนดเป�นรายพฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงถึงทักษะในบางตัวชี้วัดได� 
เช4น ความรู�เทคโนโลยี กับการใช�เทคโนโลยีในการสื่อสาร” 
 “เห็นด�วยกับข�อเสนอของแต4ละท4าน ขอเสนอว4า ให�รวมตัวชี้วัดท่ีมีลักษณะเดียวกัน และ
ปรับใช�ข�อความให�มีลักษณะเดียวกัน โดยปรับ การรู�เท4าทันสื่อกับความรู�ในการใช�สื่อ เป�น “การรู�เท4า
ทันสื่อ” ความรู�ด�านเทคโนโลยีกับการใช�เทคโนโลยีในการสื่อสาร เป�น “การรู�เทคโนโลยี” และ ความรู�
ด�านสารสนเทศ เป�น “การรู�สารสนเทศ”” 
 ประเด็นการสนทนาท่ี 4 จากตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตท่ีได�จากการ
วิเคราะห-เอกสาร และผลของระดับความต�องการจําเป�น ขององค-ประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิต ด�านการทํามาหาเลี้ยงชีพและการดําเนินชีวิต มีความเหมาะสมท่ีจะเป�นตัวชี้วัดของทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น ด�านการทํามาหาเลี้ยงชีพและการดําเนินชีวิต 
หรือไม4 อย4างไร ? 
 ผลจากการสนทนากลุ4มในประเด็นดังกล4าว ผู�ทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ท4าน ให�ความเห็นท่ี
สอดคล�องกันว4า ตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น ด�านการทํา
มาหาเลี้ยงชีพและการดําเนินชีวิต ได�แก4 1. ความสามารถในการปรับตัว 2. ความคิดริเริ่มในการ
ทํางาน 3. ความรับผิดชอบ 4. ภาวะความเป�นผู�นํา 5. การทํางานเป�นทีม 6. การจัดการกับอารมณ-
และความเครียด 7. การกําหนดเปIาหมายในชีวิต 8. การตัดสินใจ 9. การพัฒนาอาชีพ 10. การพัฒนา
ตนเอง 11. หม่ันหาความรู�รอบด�าน 12. การเรียนรู�ข�ามวัฒนธรรม 13. ทักษะทางสังคม และ 14. การ
เพ่ิมผลผลิต มีความจําเป�นและสําคัญทุกตัวชี้วัด แต4ควรตัดตัวชี้วัดบางตัวท่ีมีลักษณะซํ้าซ�อนกันหรือมี
ลักษณะท่ีเก่ียวเนื่องกันออก และตัวชี้วัดบางตัวเป�นผลท่ีเกิดจากตัวชี้วัดท่ีมีอยู4แล�ว จึงควรตัดหรือปรับ
ให�มีเฉพาะทักษะท่ีจําเป�นสําหรับนักเรียนระดับมัธยมตอนต�นเท4านั้น ซ่ึงสะท�อนจากคํากล4าวในการ
สนทนากลุ4ม ท่ีว4า 
 “เห็นด�วยกับตัวชี้วัดท่ีมี เพราะทักษะท่ีจําเป�นต4อการดํารงชีวิตของมนุษย-มีอยู4 2 อย4าง คือ 
ทักษะท่ัวไป กับ ทักษะวิชาชีพ ทักษะท่ัวไปเป�นทักษะท่ีมนุษย-ต�องใช�ทุกวันเพ่ือการมีชีวิตอยู4 แต4ทักษะ
วิชาชีพเป�นทักษะท่ีมนุษย-จําเป�นต�องมีเพ่ือใช�ในการหาเลี้ยงชีพ” 
 “ควรปรับลดตัวชี้วัดให�มีเฉพาะทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ตอนต�นเท4านั้น เพราะบางตัวชี้วัดเป�นทักษะอาศัยประสบการณ-ทํางาน เช4น การจัดการกับอารมณ-และ
ความเครียด การตัดสินใจ การพัฒนาอาชีพ การเรียนรู�ข�ามวัฒนธรรม และการเพ่ิมผลผลิตเป�นต�น” 
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 “เห็นด�วยกับข�อเสนอในการตัดลดตัวชี้วัดบางตัวท่ีเป�นทักษะชีวิตสําหรับบุคคลท่ัวไป 
โดยเฉพาะผู�ท่ีมีประสบการณ-ในการทํางานหรือผู�ท่ีเข�าสู4การทํางาน สําหรับนักเรียนระดับมัธยม
ตอนต�น น4าจะเสริมสร�างเฉพาะทักษะท่ีจําเป�นจริง ๆ ในวัยของนักเรียน” 
 “เห็นด�วยกับการปรับและคงไว�เฉพาะตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น
เท4านั้น โดยเห็นว4า ให�คงไว�เฉพาะตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช4น ความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่มใน
การทํางาน ความรับผิดชอบ และภาวะความเป�นผู�นํา” 
 “เห็นด�วยกับข�อเสนอทุกท4าน และการคงไว�เฉพาะตัวชี้วัดท่ี 1 - 4 เพราะตัวชี้วัดท่ีเหลือ 
บางตัวเป�นลักษณะท่ีเก่ียวเนื่องหรือเป�นผลท่ีเกิดข้ึนจากทักษะท่ีมีอยู4ก4อนแล�ว เช4น การตัดสินใจ 
สามารถจัดเป�นรายพฤติกรรมของ ทักษะการแก�ปGญหา ในองค-ประกอบท่ี 1 และการพัฒนาตนเอง 
การหม่ันหาความรู�รอบด�าน การเรียนรู�ข�ามวัฒนธรรม ก็จัดเป�นส4วนของทักษะการเรียนรู� ใน
องค-ประกอบท่ี 1 ได�” 
 ผู�วิจัยได�นําผลท่ีได�จากการสนทนากลุ4มผู�ทรงคุณวุฒิมากําหนดเป�นกรอบในการสร�าง
ตัวชี้วัดในแต4ละองค-ประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�นท่ีมี
ความเหมาะสมยิ่งข้ึน องค-ประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น 
3 องค-ประกอบ 11 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางท่ี 4.9 
 

ตารางท่ี 4.9 แสดงผลขององค-ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียน
 ชั้นมัธยมตอนต�นท่ีได�จากการสนทนากลุ4ม 
 

องค�ประกอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1. ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม  
 

1. ทักษะการแก�ปGญหา  
2. ทักษะความคิดสร�างสรรค- 
3. ทักษะในการสื่อสาร  
4. ทักษะการทํางานร4วมกับผู�อ่ืน 

2. ทักษะการใช�เทคโนโลยี  1. การรู�เท4าทันสื่อ 
2. การรู�เทคโนโลยี 
3. การรู�สารสนเทศ 

3. ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ 1. ความสามารถในการปรับตัว 
2. ความคิดริเริ่มในการทํางาน 
3. ความรับผิดชอบ  
4. ภาวะความเป�นผู�นํา 

 
 จากตารางท่ี 4.9 แสดงให�เห็นว4า องค-ประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น จากการสนทนากลุ4มโดยผู�ทรงคุณวุฒิ (Focus Group) ผู�ทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นสอดคล�องกับจํานวนองค-ประกอบท้ัง 3 ด�าน ท่ีได�จากการวิเคราะห-เอกสาร และมีความเห็น
สอคล�องกันในการปรับข�อความขององค-ประกอบแต4ละด�าน รวมถึงการปรับตัวชี้วัดขององค-ประกอบ
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แต4ละด�านให�มีความกระชับชัดเจนและเหมาะสมกับวัยของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น ได�ทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น ประกอบด�วย 3 องค-ประกอบ 11 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
องค-ประกอบท่ี 1 ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม มี 4 ตัวชี้วัด ได�แก4 1) ทักษะการแก�ปGญหา 2) ทักษะ
ความคิดสร�างสรรค- 3) ทักษะในการสื่อสาร และ 4) ทักษะการทํางานร4วมกับผู�อ่ืน องค-ประกอบท่ี 2 ทักษะ
การใช�เทคโนโลยี มี 3 ตัวชี้วัด ได�แก4 1) การรู�เท4าทันสื่อ 2) การรู�เทคโนโลยี และ 3) การรู�สารสนเทศ 

องค-ประกอบท่ี 3 ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ มี 4 ตัวชี้วัด ได�แก4  1) ความสามารถในการปรับตัว                    
2) ความคิดริเริ่มในการทํางาน 3) ความรับผิดชอบ และ 4) ภาวะความเป�นผู�นํา 
 ผู�วิจัยจึงได�นําผลการสนทนากลุ4มผู�ทรงคุณวุฒิมาใช�ในการปรับองค-ประกอบและตัวชี้วัด
ของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�นให�มีความเหมาะสม และนําผลท่ีได�
ไปใช�ในการยกร4างรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียน
ชั้นมัธยมตอนต�น โดยเฉพาะในส4วนวัตถุประสงค-เชิงพฤติกรรมของหน4วยการเรียนรู�แต4ละหน4วย 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู�  และการประเมินผลการเรียนรู� ท่ีสอดคล�องกับวัตถุประสงค-เชิงพฤติกรรม
ท่ีกําหนดตามองค-ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยม
ตอนต�นท่ีได� 
  
4.2 ระยะท่ี 2 ผลการสร�างรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป(นในการดํารงชีวิตของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น 
 สําหรับข้ันตอนท่ี 3 นี้มีวัตถุประสงค-เพ่ือสร�างรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น มีรายละเอียดผลการวิจัย จําแนกเป�น               
2 ส4วนย4อย ดังนี้  
 1) ผลการสนทนากลุ4มผู� เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบร4างรูปแบบการจัดการเรียนรู� เ พ่ือ
เสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
  ในข้ันตอนนี้ ผู�วิจัยได�นําผลท่ีได�จากการดําเนินการวิจัยในส4วนท่ี 2 มาใช�ในการยกร4าง
รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�น และนําร4างรูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีสร�างข้ึนส4งให�ผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน สําหรับใช�ประกอบ
ในการสนทนากลุ4ม เพ่ือประกอบการตรวจสอบร4างและสร�างรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะ
ท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น  
 ผลท่ีได�จากการสนทนากลุ4ม พบว4า ผู�เชี่ยวชาญเห็นด�วยกับร4างรูปแบบการจัดการเรียนรู�
เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โดยมีข�อแสนอแนะ
ให�ปรับปรุงในบางรายการเพ่ือให�ร4างรูปแบบฯมีความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติยิ่งข้ึน ผลปรากฏดัง
ตารางท่ี 4.10 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงผลการพิจารณาร4างรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
  ดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
 

รายการ ประเด็นพิจารณา (ร-างรูปแบบฯ) 
ผลการพิจารณาและข�อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
1. ส4วนประกอบของ 
(ร4าง) รูปแบบการ
จัดการเรียนรู�เพ่ือ
เสริมสร�างทักษะท่ี
จําเป�นในการ
ดํารงชีวิตของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น 

ส4วนท่ี 1 คําแนะนําการใช�รูปแบบการ
จัดการเรียนรู� 
ส4วนท่ี 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู� 
ประกอบด�วย 
1. หลักการของรูปแบบการเรียนรู� 
2. วัตถุประสงค-ของรูปแบบการเรียนรู� 
3. เนื้อหาสาระท่ีใช�ในการจัดการเรียนรู� 
4. กระบวนการจัดการเรียนรู� 
5. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู� 

ควรเพ่ิม เรื่อง สื่อประกอบการเรียนรู�
ในทุกกิจกรรมการเรียนรู� หรือปรับ
หัวข�อเป�น กิจกรรมและสื่อ
ประกอบการเรียนรู� 
 
 

2. วัตถุประสงค-ของ
รูปแบบการเรียนรู� 

เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�น 

ควรกําหนดแยกเป�น วัตถุประสงค-
หลัก และวัตถุประสงค-ย4อยในแต4ละ
ด�านขององค-ประกอบทักษะท่ีจําเป�น
ในการดํารงชีวิต 

3. เนื้อหาสาระท่ีใช�ใน
การจัดการเรียนรู� 
 
 
 
 
 
 
 

ส4วนนี้ประกอบด�วย 
หน4วยการเรียนรู�หรือเนื้อหาสาระท่ีใช�
ในการเรียนรู� ประกอบด�วย 
1) การสหกรณ-ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร  
2) รู�จักพอเพียงด�วยสหกรณ-  
3) สหกรณ-ทําอย4างไรให�พอเพียง  
4) สหกรณ-นักเรียนพอเพียง  
 

- ในแต4ละหน4วยการเรียนรู� ควร
กําหนดวัตถุประสงค-ท้ัง 3 ด�าน พุทธ
วิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
- การกําหนดวัตถุประสงค-เชิง
พฤติกรรมเพ่ือวัดทักษะท่ีจําเป�นใน
การดํารงชีวิต จากเดิมท่ีประเมิน
ทักษะครบทุกด�านในแต4ละหน4วย ควร
กําหนดวัตถุประสงค-ด�านใดด�านหนึ่งท่ี
สอดคล�องกับกิจกรรมการเรียนรู� เช4น  

4. กระบวนการ
จัดการเรียนรู� 

กระบวนการจัดการเรียนรู� ท่ี
ประกอบด�วย 4 ข้ันตอนท่ีใช�เป�นหลัก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ทุกหน4วย
การเรียนรู� 
1) ข้ันกระตุ�นความสนใจ 
2) ข้ันเห็นคุณค4า 
3) ข้ันสร�างประสบการณ-เรียนรู�โดย
การลงมือปฏิบัติ 
4) ข้ันสะท�อนผล 

หน4วยท่ี 1 การสหกรณ- ประเมิน
เฉพาะทักษะการใช�เทคโนโลยี เป�นต�น 
ควรปรับกิจกรรมการเรียนรู� ให�
สอดคล�องกับวัตถุประสงค-เชิง
พฤติกรรมท่ีกําหนดในแต4ละหน4วย  
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ตารางท่ี 4.10 (ต-อ) 
 

รายการ ประเด็นพิจารณา (ร-างรูปแบบฯ) 
ผลการพิจารณาและข�อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
5. การวัดและการ
ประเมินผล 

การประเมินผล ประกอบด�วย 
1. การสอบวัดความรู� 
2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 
3. การประเมินผลงาน 
4. การสนทนาถาม – ตอบ 
5. แบบประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิต และเกณฑ-การประเมิน 

ในการประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตของนักเรียน ควรเพ่ิม
แนวทางในการประเมิน เพ่ือให�ได�ผล
การประเมินท่ีหลากหลาย 

 
 ผู�วิจัยได�นําผลการสนทนากลุ4มผู�เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบร4างรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือ
เสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�นท่ีได�นี้ ไปเป�นข�อมูลในการ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู� เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�นให�เหมาะสมยิ่งข้ึนตามข�อเสนอแนะ แล�วจัดทํารูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�าง
ทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น พร�อมท้ังแบบประเมินรูปแบบการ
จัดการเรียนรู�ท่ีสร�างข้ึน ในด�านความเหมาะสม ความเป�นไปได�ในการนําไปปฏิบัติ ความมีประโยชน- และ
ความถูกต�อง โดยนําส4งให�ผู�เชี่ยวชาญท้ัง 7 คน ได�ตรวจสอบและประเมินอีกครั้ง เพ่ือนํามาปรับปรุงให�
สมบูรณ-ก4อนนําไปทดลองใช�ในข้ันตอนต4อไป 
 2) ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โดยผู�เชี่ยวชาญ 
  ผู�วิจัยได�ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีปรับปรุงแล�วหลังจากการสนทนากลุ4ม ในด�าน
ความเหมาะสม ความเป�นไปได�ในการนําไปปฏิบัติ ความมีประโยชน- และความถูกต�อง โดยผู�เชี่ยวชาญท่ี
เป�นผู�เข�าร4วมสนทนากลุ4ม จํานวน 7 ท4าน ได�ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู� ดังตารางท่ี 4.11 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
 ดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โดยผู�เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับแปลความ 
ด�านความเหมาะสม 
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีแนวปฏิบัติท่ีสอดคล�องกับ
นโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
4.52 

 
0.61 

 
มากท่ีสุด 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีแนวปฏิบัติท่ีสอดคล�องกับ
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.52 0.65 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.11 (ต-อ) 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับแปลความ 
3. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีวัตถุประสงค-การเรียนรู�ท่ีเหมาะสม 4.50 0.65 มาก 
4. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีวิธีการและกิจกรรมการเรียนรู�ท่ี
เหมาะสม 

4.52 0.65 มากท่ีสุด 

5. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีการประเมินผลการเรียนรู�ท่ี
เหมาะสม 

4.50 0.65 มาก 

รวมเฉล่ียด�านความเหมาะสม 4.51 0.51 มากท่ีสุด 
ด�านความเป(นไปได�ในการนําไปปฏิบัติ 
6. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีวิธีการท่ีสะดวกในการนําไปปฏิบัติ
และง4ายต4อการทําความเข�าใจ 

 
4.43 

 
0.71 

 
มาก 

7. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ สามารถนําไปใช�ในการจัดการเรียนรู�
ได�ในสถานการณ-จริง 

4.52 0.65 มากท่ีสุด 

8. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีแนวปฏิบัติท่ีครูผู�สอนให�ความ
ร4วมมือและการยอมรับเพ่ือใช�ในการจัดการเรียนรู�ได� 

4.41 0.76 มาก 

9. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ  มีประสิทธิภาพในการนําไป
ดําเนินการจัดการเรียนรู�ได�จริง 

4.45 0.79 มาก 

10. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีความคุ�มค4าในเรื่องเวลาและ
งบประมาณในการนํารูปแบบไปใช� 

4.50 0.71 มาก 

รวมเฉล่ียด�านความเป(นไปได� 4.46 0.62 มาก 
ด�านความมีประโยชน� 
11. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ ตอบสนองต4อความต�องการในการ
จัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 

 
4.54 

 
0.61 

 
มากท่ีสุด 

12. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีประโยชน-ต4อการเสริมสร�างทักษะ
ท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น 

4.45 0.71 มาก 

13. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีแนวปฏิบัติท่ีช4วยให�ได�สารสนเทศ
ท่ีสําคัญต4อการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะของผู�เรียน 

4.50 0.68 มาก 

14. สารสนเทศท่ีได�จากรูปแบบการจัดการเรียนรู�นี้ มีประโยชน-ต4อ
การพัฒนางานด�านการจัดการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาทักษะของผู�เรียน 

4.52 0.65 มากท่ีสุด 

15. สถานศึกษาและผู�ท่ีเก่ียวข�องสามารถใช�สารสนเทศจากการ
จัดการเรียนรู�นี้ในการพัฒนางานด�านการจัดการเรียนการสอนได� 

4.33 0.83 มาก 

รวมเฉล่ียด�านมีประโยชน� 4.47 0.58 มาก 
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ตารางท่ี 4.11 (ต-อ) 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับแปลความ 
ด�านความถูกต�อง 
16.รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีวิธีการประเมินผลท่ีให�ได�
สารสนเทศท่ีถูกต�อง 

 
4.50 

 
0.71 

 
มาก 

17.รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีแนวปฏิบัติท่ีตรงตามหลักการ
จัดการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาทักษะของผู�เรียน 

4.50 0.71 มาก 

18. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีการใช�ภาษาท่ีถูกต�องชัดเจน 4.47 0.74 มาก 
19. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีเกณฑ-การประเมินเชิงพฤติกรรม
ก4อน ระหว4าง และหลังการเรียนรู�ท่ีถูกต�องชัดเจน 

4.45 0.65 มาก 

20. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ  ช4วยให�ได�สารสนเทศจากผลการ
ประเมินผลการเรียนรู� ท่ีความถูกต�องในการประเมินระดับทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนได� 

4.50 0.71 มาก 

รวมเฉลี่ยความถูกต�อง 4.48 0.56 มาก 
รวมเฉล่ียทุกด�าน 4.48 0.53 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.11 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นใน
การดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น พบว4า คุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีสร�างข้ึน
ว4ามีคุณภาพตามเกณฑ-มาตรฐานการประเมินโดยรวมทุกด�านในระดับมาก โดยมีค4าเฉลี่ย 4.48 และเม่ือ
พิจารณาตามรายการเกณฑ-คุณภาพการประเมินในแต4ละด�าน พบว4า รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีความ
เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด มีความมีประโยชน- มีความเป�นไปได�ในการนําไปปฏิบัติจริง และมีความ
ถูกต�อง ในระดับมาก โดยด�านความเหมาะสม มีค4าเฉลี่ย 4.51 ด�านความถูกต�อง มีค4าเฉลี่ย 4.48 ด�าน
ความมีประโยชน- มีค4าเฉลี่ย 4.47 และด�านความเป�นไปได�ในการนําไปปฏิบัติ มีค4าเฉลี่ย 4.46 ตามลําดับ 

 
4.3 ระยะท่ี 3 ผลการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพื่อเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป(นในการดํารงชีวิตของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น 
 สําหรับระยะท่ี 3 นี้มีวัตถุประสงค-เพ่ือศึกษาผลการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�าง
ทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น มีรายละเอียดผลการวิจัย จําแนกเป�น 
3 ส4วนย4อย ดังนี้  
 1) ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ ตามเกณฑ-ประสิทธิภาพ คือ E1/E2  
= 75/75 
  ในข้ันตอนนี้ ผู�วิจัยได�นํารูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ท่ีปรับปรุงแล�วนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู� กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ ท่ีพัฒนาข้ึน 
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  ครั้งท่ี 1 ศึกษาผลการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ โดยการทดลองแบบเด่ียว จํานวน 
3 คน ทดลองจัดการเรียนรู� เ พ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น ผลการหาประสิทธิภาพ ดังปรากฏในตารางท่ี 4.12  
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงคะแนนเฉลี่ยและร�อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินทักษะก4อน ระหว4าง
 และหลังการเรียนรู�ของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น 
 

คนท่ี 
คะแนนประเมิน

ทักษะก-อนการเรียน 
(คะแนนเต็ม 44) 

คะแนนการประเมิน
ท�ายกิจกรรมราย

หน-วย 
(คะแนนเต็ม 44) 

คะแนนประเมิน
ทักษะหลังการเรียน 
(คะแนนเต็ม 44) 

คะแนน
ความก�าวหน�า 

1 12 22 23 11 
2 17 26 28 11 
3 23 30 31 8 
X  17.33 26 27.33 10 

S.D. 5.51 4 4.04  
X  (%) 39.39 59.09 62.11 22.72 

 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว4า นักเรียนชั้นมัธยมตอนต�นท่ีรับการการจัดการเรียนรู�ตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
มีทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต หลังการเรียนรู� เพ่ิมข้ึนจากร�อยละ 39.39 เป�นร�อยละ 62.11 คือ
เพ่ิมข้ึนถึงร�อยละ 22.72 ส4วนคะแนนการประเมินท�ายกิจกรรมรายหน4วย ได�คะแนนรวมร�อยละ 
59.09 ซ่ึงทําให�ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู�ไม4ถึงเกณฑ-ประสิทธิภาพท่ีกําหนด คือ 

E1/E2 ได�เท4ากับ 59.09/62.11 ไม4ถึงเกณฑ- 75/75 ซ่ึงในการทดลองใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือ
ตรวจสอบประสิทธิภาพใน ครั้งท่ี 1 นี้ นักเรียนชั้นมัธยมตอนต�นกลุ4มทดลองไม4ได�รับการจัดการเรียนรู�
ไปตามกระบวนการอย4างเต็มรูปแบบ ต�องใช�เวลาในการชี้แจง ทําความเข�าใจกับคําชี้แจง เนื้อหาสาระ
ในใบงาน ใบความรู� และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ทําให�กระทบกับเวลาในการดําเนินกิจกรรม 
การทําใบงาน การศึกษาใบความรู� และตอบแบบประเมินต4าง ๆ ทําให�การทํากิจกรรมในรูปแบบการ
จัดการเรียนรู�ไม4ครบถ�วนสมบูรณ-ทุกกิจกรรมและไม4เป�นไปตามกําหนดเวลา นอกจากนี้ การทําใบงาน
ซ่ึงต�องใช�การแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับกลุ4ม ให�เกิดการร4วมคิดร4วมทํา เพ่ือตอบคําถามตามประเด็นใน          
ใบงาน ก็ไม4สามารถดําเนินการตามกําหนดได� เนื่องจากมีผู�เข�าร4วมการจัดการเรียนรู�เพียง 3 คน แต4
การทํากิจกรรมในรูปแบบการจัดการเรียนรู�สามารถทําให�ผู�เข�าร4วมการจัดการเรียนรู�มีทักษะท่ีจําเป�น
ในการดํารงชีวิตมากข้ึนกว4าก4อนการเข�าร4วมกิจกรรมการเรียนรู� 
 จากผลการทดลองใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู� เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ครั้งท่ี 1 ผู�วิจัยได�นําข�อมูลท้ังหมดมาพิจารณา
ปรับปรุงคําชี้แจง ภาษาท่ีใช�ให�สื่อความหมายได�ชัดเจน เข�าใจง4ายข้ึน แก�ไขข�อผิดพลาดในการพิมพ-คํา
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หรือข�อความต4าง ๆ ปรับกิจกรรมการเรียนรู�ในแต4ละกิจกรรมให�เหมาะสม มีความกระชับ ชัดเจน
ยิ่งข้ึนก4อนการทดลองใช�ครั้งท่ี 2 ต4อไป  
 ครั้งท่ี 2 ศึกษาผลการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ โดยการทดลองแบบกลุ4มเล็ก จํานวน 6 คน 
ทดลองจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�น ผลการหาประสิทธิภาพ ดังปรากฏในตารางท่ี 4.13 
 

ตารางท่ี 4.13 แสดงคะแนนเฉลี่ยและร�อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินทักษะก4อน ระหว4าง
 และหลังการเรียนรู�ของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น 
 

คนท่ี 
คะแนนประเมิน

ทักษะก-อนการเรียน 
(คะแนนเต็ม 44) 

คะแนนการประเมิน
ท�ายกิจกรรมราย

หน-วย 
(คะแนนเต็ม 44) 

คะแนนประเมิน
ทักษะหลังการเรียน 
(คะแนนเต็ม 44) 

คะแนน
ความก�าวหน�า 

1 17 22 23 6 
2 19 23 25 6 
3 21 27 29 8 
4 21 29 29 8 
5 25 32 34 9 
6 27 35 36 9 
X  21.67 28 29.33 7.66 

S.D. 3.72 5.06 5.01  
X  (%) 49.25 63.64 66.66 17.41 

 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว4า นักเรียนชั้นมัธยมตอนต�นท่ีรับการการจัดการเรียนรู�ตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
มีทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต หลังการเรียนรู� เพ่ิมข้ึนจากร�อยละ 49.25 เป�นร�อยละ 66.66  คือ
เพ่ิมข้ึนถึงร�อยละ 17.41 ส4วนคะแนนการประเมินท�ายกิจกรรมรายหน4วย ได�คะแนนรวมร�อยละ 63.64 
ซ่ึงทําให�ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู�ไม4ถึงเกณฑ-ประสิทธิภาพท่ีกําหนด คือ E1/E2 ได�
เท4ากับ  63.64/66.66 ไม4ถึงเกณฑ- 75/75 ซ่ึงในการทดลองใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในครั้งท่ี 2 นี้รูปแบบการจัดการเรียนรู�มีประสิทธิภาพมากกว4าการทดลองในครั้งท่ี 1 
 จากผลการทดลองใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู� เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ครั้งท่ี 2 ผู�วิจัยได�นําข�อมูลท้ังหมดมาพิจารณา
ปรับปรุงคําชี้แจง ภาษาท่ีใช�ให�สื่อความหมายได�ชัดเจน เข�าใจง4ายข้ึน แก�ไขข�อผิดพลาดในการพิมพ-คํา
หรือข�อความต4าง ๆ ปรับกิจกรรมการเรียนรู�ในแต4ละกิจกรรมให�เหมาะสม มีความกระชับ ชัดเจน
ยิ่งข้ึนก4อนการทดลองใช�ครั้งท่ี 3 ซ่ึงเป�นภาคสนามต4อไป 
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 ครั้งท่ี 3 ศึกษาผลการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ โดยการทดลองแบบกลุ4มเล็ก จํานวน 
37 คน ทดลองจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น ผลการหาประสิทธิภาพ ดังปรากฏในตารางท่ี 4.14  

 
ตารางท่ี 4.14 แสดงคะแนนเฉลี่ยและร�อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินทักษะก4อน ระหว4าง
 และหลังการเรียนรู�ของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น 
 

คนท่ี 
คะแนนประเมิน

ทักษะก-อนการเรียน 
(คะแนนเต็ม 44) 

คะแนนการประเมิน
ท�ายกิจกรรมรายหน-วย 

(คะแนนเต็ม 44) 

คะแนนประเมิน
ทักษะหลังการเรียน 
(คะแนนเต็ม 44) 

คะแนน
ความก�าวหน�า 

1 17 35 36 23 
2 20 33 34 21 
3 20 33 34 19 
4 19 32 33 23 
5 23 35 36 15 
6 21 33 33 19 
7 20 35 35 15 
8 18 35 35 21 
9 21 35 35 16 
10 22 34 35 15 
11 22 33 32 20 
12 19 31 32 22 
13 23 35 35 17 
14 21 38 39 18 
15 24 35 36 16 
16 23 35 37 17 
17 18 35 36 18 
18 21 33 33 18 
19 17 33 35 22 
20 19 34 37 18 
21 22 37 39 19 
22 24 35 36 16 
23 26 38 39 15 
24 21 34 35 19 
25 20 35 35 20 
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ตารางท่ี 4.14 (ต-อ) 
 

คนท่ี 
คะแนนประเมิน

ทักษะก-อนการเรียน 
(คะแนนเต็ม 44) 

คะแนนการประเมิน
ท�ายกิจกรรมรายหน-วย 

(คะแนนเต็ม 44) 

คะแนนประเมิน
ทักษะหลังการเรียน 
(คะแนนเต็ม 44) 

คะแนน
ความก�าวหน�า 

26 22 30 30 17 
27 21 35 35 17 
28 19 32 34 17 
29 20 34 34 19 
30 24 34 34 10 
31 22 33 33 15 
32 22 32 32 16 
33 23 34 34 14 
34 22 35 35 13 
35 28 35 35 11 
36 28 34 34 9 
37 26 33 34 11 
X  21.57 34.11 34.75 13.19 

S.D. 2.67 1.66 1.94  
X (%) 49.02 77.52 79.00 29.98 

 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว4า นักเรียนชั้นมัธยมตอนต�นท่ีรับการการจัดการเรียนรู�ตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
มีทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตเพ่ิมข้ึน หลังการเรียนรู� เพ่ิมข้ึนจากร�อยละ 49.02 เป�นค4าเฉลี่ย             
ร�อยละ 79.00 คือ เพ่ิมข้ึนร�อยละ 29.98 ส4วนการประเมินท�ายกิจกรรมรายหน4วย ได�คะแนนรวมเฉลี่ย
ร�อยละ 77.52 ซ่ึงทําให�ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู�เป�นไปตามเกณฑ-มาตรฐาน 75/75 
ท่ีกําหนด คือ E1/E2 ได�เท4ากับ 77.52/79.00 ซ่ึงค4าเฉลี่ยร�อยละของคะแนนการประเมินท�ายกิจกรรม
รายหน4วย คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) สูงกว4าเกณฑ-ประสิทธิภาพท่ีกําหนดมากกว4า 2.5 % 
ถือว4าเป�นการยอมรับประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู�ในระดับสูงกว4าเกณฑ- ส4วนค4าเฉลี่ย
ร�อยละของคะแนนการทดสอบหลังการเรียนรู� คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ- (E2) สูงกว4าเกณฑ-
ประสิทธิภาพท่ีกําหนดมากกว4า 2.5 % ถือว4าเป�นการยอมรับประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู�ในระดับสูงกว4าเกณฑ- 
 2) ผลการประเมินผลการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โดยการเปรียบเทียบคะแนนก4อนและหลังการเรียนรู� 
ดังปรากฏในตารางท่ี 4.15 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น
 ท่ีได�รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ด�วยรูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีพัฒนาข้ึน ก4อนและ
 หลังการเรียนรู� 
 

คะแนนกลุ-มทดลอง N X  S.D t Sig. 
ก4อนการเรียนรู� 37 21.57 2.67 

25.31 0.000 
หลังการเรียนรู� 37 34.74 1.94 

 
มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว4า ผลการเปรียบเทียบทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียน
ชั้นมัธยมตอนต�น ก4อนและหลังการเรียนรู� มีคะแนนเฉลี่ย เท4ากับ 21.57 คะแนน และ 34.74 คะแนน 
ตามลําดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว4างคะแนนก4อนและหลังการเรียนรู� พบว4า คะแนนหลังการเรียนรู�
โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต สูงกว4าก4อนการเรียนรู� 
อย4างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 3) ผลการศึกษาคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ-ของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น  
  ในข้ันตอนนี้ ผู�วิจัยศึกษาผลการใช�รูปแบบการจัดการจัดการเรียนรู� โดยการใช�รูปแบบ
การจัดการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�น กับนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น จํานวน 35 คน เพ่ือศึกษาคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ-ของ
ทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น นําผลคะแนนมาคํานวณเป�น
คะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ- คํานวณจากคะแนนดิบหลังเรียน คะแนนดิบก4อนการเรียน จากฐาน
คะแนนเต็ม 44 คะแนน ได�ผลการศึกษาศึกษาคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ-ของทักษะท่ีจําเป�นใน
การดํารงชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น รวมทุกด�าน ดังตารางท่ี 4.16 และผล
การศึกษารายด�าน ดังตารางท่ี 4.17 – 4.21 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ-คํานวณจากคะแนนหลัง-ก4อนการการเรียนรู� 
 คะแนนเต็ม 44 คะแนน 
 

คนท่ี 
คะแนน 

ก-อนเรียน 
X 

คะแนน 
หลังเรียน 

Y 

คะแนนการ 
เปล่ียนแปลง 

สัมพัทธ� 
(Si) 

คนท่ี 
คะแนน 

ก-อนเรียน 
X 

คะแนน 
หลัง
เรียน 

Y 

คะแนนการ 
เปล่ียนแปลง 

สัมพัทธ� 
(Si) 

1 17 33 59.26 19 13 34 67.74 
2 19 34 60 20 14 30 53.33 
3 17 38 77.78 21 16 35 67.86 
4 14 33 63.33 22 17 37 74.07 
5 15 36 72.41 23 18 35 65.38 
6 13 36 74.19 24 16 31 53.57 
7 16 36 71.43 25 12 32 62.5 
8 12 34 68.75 26 11 28 51.52 
9 21 34 56.52 27 15 37 75.86 
10 16 34 64.29 28 12 33 65.63 
11 17 33 59.26 29 21 38 73.91 
12 13 28 48.39 30 15 30 51.72 
13 16 35 67.86 31 12 34 68.75 
14 11 30 57.58 32 14 30 53.33 
15 16 33 60.71 33 14 30 53.33 
16 16 37 75 34 13 34 67.74 
17 14 36 73.33 35 15 36 72.41 
18 14 31 56.67     

 
 จากตารางท่ี 4.16 พบว4า ผลการเปรียบเทียบทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียน
ชั้นมัธยมตอนต�น ก4อนและหลังการเรียนรู� นักเรียนส4วนใหญ4มีคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ- อยู4ใน
ระดับสูง คือ อยู4ในช4วง 76-100 มีพัฒนาการระดับสูงมาก จํานวน 1 คน อยู4ในช4วง 51-75 พัฒนาการ
ระดับสูง 34 คน 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ-คํานวณจากคะแนนหลัง-ก4อนการการเรียนรู� 
 ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม คะแนนเต็ม 16 คะแนน 
 

คนท่ี คะแนน 
ก-อนเรียน 

X 

คะแนน 
หลังเรียน 

Y 

คะแนนการ 
เปล่ียนแปลง 

สัมพัทธ� 
(Si) 

คนท่ี คะแนน 
ก-อนเรียน 

X 

คะแนน 
หลัง
เรียน 

Y 

คะแนนการ 
เปล่ียนแปลง 

สัมพัทธ� 
(Si) 

1 8 14 75 19 6 14 80 
2 9 13 57.14 20 3 12 69.23 
3 7 15 88.89 21 6 12 60 
4 5 12 63.64 22 8 13 62.5 
5 6 14 80 23 5 9 36.36 
6 6 13 70 24 7 11 44.44 
7 7 11 44.44 25 6 14 80 
8 6 13 70 26 3 12 69.23 
9 8 13 62.5 27 8 15 87.5 
10 6 15 90 28 5 13 72.73 
11 10 16 100 29 7 14 77.78 
12 3 11 61.54 30 3 9 46.15 
13 5 12 63.64 31 3 8 38.46 
14 4 9 41.67 32 5 9 36.36 
15 7 10 33.33 33 4 9 41.67 
16 3 11 61.54 34 4 9 41.67 
17 5 11 54.55 35 5 12 63.64 
18 5 11 54.55     

 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว4า คะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ-คํานวณจากคะแนนหลัง-ก4อน
การการเรียนรู� ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม นักเรียนมีคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ- อยู4ใน
ระดับสูงมาก ระดับสูง และระดับปานกลาง คือ อยู4ในช4วง 76-100 มีพัฒนาการระดับสูงมาก จํานวน 8 คน 
อยู4ในช4วง 51-75 พัฒนาการระดับสูง 17 คน อยู4ในช4วง 26-50 พัฒนาการระดับกลาง จํานวน 10 คน 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ-คํานวณจากคะแนนหลัง-ก4อนการการเรียนรู� 
 ทักษะการใช�เทคโนโลยี คะแนนเต็ม 12 คะแนน 
 

คนท่ี 
คะแนน 

ก-อนเรียน 
X 

คะแนน 
หลังเรียน 

Y 

คะแนนการ 
เปล่ียนแปลง 

สัมพัทธ� 
(Si) 

คนท่ี 
คะแนน 

ก-อนเรียน 
X 

คะแนน 
หลัง
เรียน 

Y 

คะแนนการ 
เปล่ียนแปลง 

สัมพัทธ� 
(Si) 

1 2 9 70 19 5 10 71.43 
2 3 8 55.56 20 6 9 50 
3 2 8 60 21 3 10 77.78 
4 4 8 50 22 5 11 85.71 
5 5 9 57.14 23 4 11 87.5 
6 3 9 66.67 24 4 9 62.5 
7 4 10 75 25 2 8 60 
8 3 10 77.78 26 5 7 28.57 
9 6 10 66.67 27 3 9 66.67 
10 4 9 62.5 28 1 8 63.64 
11 3 9 66.67 29 6 10 66.67 
12 5 8 42.86 30 5 11 85.71 
13 6 10 66.67 31 5 12 100 
14 3 9 66.67 32 7 12 100 
15 4 12 100 33 4 10 75 
16 5 10 71.43 34 3 12 100 
17 3 11 88.89 35 4 9 62.5 
18 4 10 75     

 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว4า คะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ-คํานวณจากคะแนนหลัง-ก4อน
การการเรียนรู� ทักษะการเรียนรู�ด�านการใช�เทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ- อยู4
ในระดับสูงมาก ระดับสูง และระดับปานกลาง คือ อยู4ในช4วง 76-100 มีพัฒนาการระดับสูงมาก 
จํานวน 9 คน อยู4ในช4วง 51-75 พัฒนาการระดับสูง 23 คน อยู4ในช4วง 26-50 พัฒนาการระดับกลาง 
จํานวน 3 คน 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ-คํานวณจากคะแนนหลัง-ก4อนการการเรียนรู� 
 ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ คะแนนเต็ม 16 คะแนน 
 

คนท่ี คะแนน 
ก-อนเรียน 

X 

คะแนน 
หลังเรียน 

Y 

คะแนนการ 
เปล่ียนแปลง 

สัมพัทธ� 
(Si) 

คนท่ี คะแนน 
ก-อนเรียน 

X 

คะแนน 
หลัง
เรียน 

Y 

คะแนนการ 
เปล่ียนแปลง 

สัมพัทธ� 
(Si) 

1 7 10 33.33 19 2 10 57.14 
2 7 13 66.67 20 5 9 36.36 
3 8 15 87.5 21 7 13 66.67 
4 5 13 72.73 22 4 13 75 
5 4 13 75 23 9 15 85.71 
6 4 14 83.33 24 5 11 54.55 
7 5 15 90.91 25 4 10 50 
8 3 11 61.54 26 3 9 46.15 
9 7 11 44.44 27 4 13 75 
10 6 10 40 28 6 12 60 
11 4 8 33.33 29 8 14 75 
12 5 9 36.36 30 7 10 33.33 
13 5 13 72.73 31 4 14 83.33 
14 4 12 66.67 32 2 9 50 
15 5 11 54.55 33 6 11 50 
16 8 16 100 34 6 13 70 
17 6 14 80 35 6 15 90 
18 5 10 45.45     

 
 จากตารางท่ี 4.19 พบว4า คะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ-คํานวณจากคะแนนหลัง-ก4อน
การการเรียนรู� ทักษะการเรียนรู�ด�านการทํามาหาเลี้ยงชีพ นักเรียนมีคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ- 
อยู4ในระดับสูงมาก ระดับสูง และระดับปานกลาง คือ อยู4ในช4วง 76-100 มีพัฒนาการระดับสูงมาก 
จํานวน 8 คน อยู4ในช4วง 51-75 พัฒนาการระดับสูง 15 คน อยู4ในช4วง 26-50 พัฒนาการระดับกลาง 
จํานวน 12 คน 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ-คํานวณจากคะแนนหลัง-ก4อนการจัดการเรียนรู�
 คะแนนเต็ม 100 คะแนน (คะแนนปฏิบัติ) 
 

คนท่ี 

รวม
คะแนน
ทักษะ 

ก-อนเรียน 
X 

รวมคะแนน
ทักษะ 

หลังเรียน 
Y 

คะแนนการ 
เปล่ียนแปลง 

สัมพัทธ� 
(Si) 

คนท่ี 

รวม
คะแนน 
ทักษะ 

ก-อนเรียน 
X 

รวม
คะแนน
ทักษะ 

หลังเรียน 
Y 

คะแนนการ 
เปล่ียนแปลง 

สัมพัทธ� 
(Si) 

1 17 33 59.26 19 19 13 34 
2 19 34 60 20 20 14 30 
3 17 38 77.78 21 21 16 35 
4 14 33 63.33 22 22 17 37 
5 15 36 72.41 23 23 18 35 
6 13 36 74.19 24 24 16 31 
7 16 36 71.43 25 25 12 32 
8 12 34 68.75 26 26 11 28 
9 21 34 56.52 27 27 15 37 
10 16 34 64.29 28 28 12 33 
11 17 33 59.26 29 29 21 38 
12 13 28 48.39 30 30 15 30 
13 16 35 67.86 31 31 12 34 
14 11 30 57.58 32 32 14 30 
15 16 33 60.71 33 33 14 30 
16 16 37 75 34 34 13 34 
17 14 36 73.33 35 35 15 36 
18 14 31 56.67     

 
 จากตารางท่ี 4.20 แสดงการแปลงคะแนนหลังการเรียน (Y) เป�นคะแนนการเปลี่ยนแปลง

สัมพัทธ- (Si) ใช�สูตร Si = 






−

−

XF

XY x100  

 นําคะแนนจากตารางท่ี 4.20 ของนักเรียนมาทําการตัดเกรดโดยใช�คะแนนปฏิบัติจาก
คะแนนเต็ม 44 คะแนน (ถ4วงน้ําหนักเป�น 70 คะแนน) บวกกับคะแนนแบบทดสอบคะแนนเต็ม 100 

คะแนน (ถ4วงน้ําหนักเป�น 30 คะแนน) รวมเป�น 100 คะแนน เปรียบเทียบการตัดเกรดโดยใช�คะแนน
การเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ- (คะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม 70 บวกกับคะแนนแบบทดสอบอีก 30 คะแนน 
แสดงดังสมการ 
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 คะแนนดิบเพ่ือการตัดเกรด = 
22

35  คะแนนปฏิบัติ  +  
10

3 คะแนนแบบทดสอบ  

 คะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ-คะแนน) รวมเป�น 100  

 เพ่ือตัดเกรด =  
10

7 คะแนน Si  + 
10

3  คะแนนแบบทดสอบ 

 ได�ผลการตัดเกรดแสดงได�ดังตารางท่ี 4.21 

 
ตารางท่ี 4.21 แสดงจํานวนความถ่ีและร�อยละของผลการเรียน กรณีใช�คะแนนดิบกับกรณีใช�          
 การเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ- 
 

เกณฑ�
คะแนน 
(ระดบั

คะแนน) 

80-100 
A 

(4.00) 

75-79 
B+ 

(3.50) 

70-74 
B 

(3.00) 

65-69 
C+ 

(2.50) 

60-64 
C 

(2.00) 

55-59 
D+ 

(1.50) 

50-54 
D 

(1.00) 

0-49 
F 

(0.00) 

คะแนนดบิ 
(ความถ่ี) 
(ร�อยละ) 

16 
(45.71) 

10 
(28.57) 

7 
(20) 

2 
(5.71) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

คะแนน
เปลี่ยนแปลง

สัมพัทธ- 
(ความถ่ี) 
(ร�อยละ) 

1 
(2.86) 

7 
(20) 

13 
(37.14) 

6 
(17.14) 

7 
(20) 

1 
(2.86) 

0 
(0) 

0 
(0) 

 
 จากตารางท่ี 4.21 จํานวนความถ่ีท่ีได�จากการตัดเกรดเม่ือใช�คะแนนดิบเป�นเกรด มี
นักเรียนได�เกรด A จํานวน 16 คน คิดเป�นร�อยละ 45.71 ได�เกรด A จํานวน 16 คน คิดเป�นร�อยละ 
45.71 ได�เกรด B+ จํานวน 10 คน คิดเป�นร�อยละ 28.57 ได�เกรด B จํานวน 7 คน คิดเป�นร�อยละ 20 
ได�เกรด C+ จํานวน 2 คน คิดเป�นร�อยละ 5.71 และจํานวนความถ่ีท่ีได�จากการตัดเกรดเม่ือใช�คะแนน
การเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ-เป�นเกรด มีนักเรียนได�เกรด A จํานวน 1 คน คิดเป�นร�อยละ 2.86 ได�เกรด 
B+ จํานวน 7 คน คิดเป�นร�อยละ 20 ได�เกรด B จํานวน 13 คน คิดเป�นร�อยละ 37.14 ได�เกรด C+ 
จํานวน 6 คน คิดเป�นร�อยละ 17.14 ได�เกรด C จํานวน 7 คน คิดเป�นร�อยละ 20 ได�เกรด D+ จํานวน 
1 คน คิดเป�นร�อยละ 2.86 
 4) ผลการติดตามผลการเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น 
  ในข้ันตอนนี้ ผู�วิจัยมุ4งศึกษาผลการใช�รูปแบบการจัดการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�าง
ทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โดยการติดตามผลหลังการเข�า
ร4วมกิจกรรมการเรียนรู�ตามรูปแบบการเรียนรู�ท่ีพัฒนาข้ึนของนักเรียนระดับมัธยมตอนต�น จํานวน 35 
คน ดําเนินการเก็บข�อมูลโดยการเยี่ยมบ�านของนักเรียนและสัมภาษณ-ผู�ปกครองของนักเรียน หลังการ
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สิ้นสุดการเข�าร4วมกิจกรรมการเรียนรู�แล�ว 1 เดือน ใช�เวลาในการเก็บข�อมูล 3 สัปดาห- และนําข�อมูลท่ี
ได�มาทําการวิเคราะห-สรุปอุปนัยจากบันทึกพรรณนา ผลการวิเคราะห-ดังตารางท่ี 4.22 – 4.24 
 
ตารางท่ี 4.22 แสดงผลการติดตามผลการเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียน
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ด�านทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม 
 

คําหลัก บันทึกพรรณนา 
ทักษะการแก�ปGญหา 
 
 
 
ทักษะความคิดสร�างสรรค- 
 
 
 
ทักษะการสื่อสาร 
 
 
ทักษะการทํางานร4วมกับผู�อ่ืน 

นักเรียนแก�ปGญหาด�วยความคิดท่ีแปลกใหม4 สามารถแก�ปGญหา
ได�อย4างเป�นข้ันเป�นตอน สามารถทํางานได�ตามท่ีต้ังใจไว�อย4าง
เป�นระบบ ชอบถามและค�นคว�าหาความรู�ใหม4 ๆ สามารถช4วย
พ4อแม4แก�ปGญหาในการทํางานได� 
นักเรียนมีความคิดสร�างสรรค-แก�ปGญหาด�วยความคิดแปลกใหม4 
ชอบประดิษฐ-คิดค�นสิ่งแปลกใหม4 พัฒนาชิ้นงานหรือแก�ปGญหา
ด�วยความคิดแปลกใหม4 ชอบคิดค�นประดิษฐ-ของแปลก ๆ มาใช�
ในบ�านและเหมาะกับการใช�งานได�จริง  
นักเรียนตอบคําถามได�เข�าใจง4าย พูดจา อธิบายงานท่ีทําให�พ4อ
แม4เข�าใจได�ง4ายข้ึน อธิบายได�อย4างเข�าใจ สามารถพูดให�ผู�ใหญ4
สนใจฟGงและเข�าใจได�ง4าย  
นักเรียนทํางานร4วมกับคนอ่ืน ๆ ได�ดี สามารถทํางานของครูท่ี
สั่งกับเพ่ือนท่ีบ�านได�ดี รับฟGงความคิดเห็นของเพ่ือนท่ีทํางาน
ด�วยกันเป�นอย4างดี แบ4งงานกันทํากับเพ่ือนได�เป�นอย4างดี ส4วน
ใหญ4จะได�รับหน�าท่ีเป�นหัวหน�ากลุ4มเสมอ รับฟGงความคิดเห็น
ของเพ่ือนร4วมทีมด�วยดีทุกครั้ง มีความคิดเป�นผู�ใหญ4 

 
 จากตารางท่ี 4.22 แสดงให�เห็นได�ว4า นักเรียนท่ีได�เข�าร4วมกิจกรรมการเรียนรู�ตามรูปแบบ
การจัดการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�นท่ีพัฒนาข้ึน มีทักษะในการแก�ปGญหา โดยสามารถทํางานได�อย4างเป�นระบบ และแก�ปGญหาใน
การทํางานได� มีทักษะความคิดสร�างสรรค- โดยสามารถประดิษฐ-คิดค�นสิ่งแปลกใหม4 พัฒนาชิ้นงาน
หรือแก�ปGญหาด�วยความคิดแปลกใหม4 มีทักษะการสื่อสาร โดยสามารถอธิบายได�อย4างเข�าใจและ
น4าสนใจ มีทักษะการทํางานร4วมกับผู�อ่ืน โดยสามารถแบ4งงานกันทํากับเพ่ือนได�เป�นอย4างดี และรับฟGง
ความคิดเห็นของเพ่ือนร4วมทีมด�วยดีทุกครั้ง  
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ตารางท่ี 4.23 แสดงผลการติดตามผลการเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียน
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ด�านทักษะการใช�เทคโนโลยี 
 

คําหลัก บันทึกพรรณนา 
การรู�เท4าทันสื่อ 
 
 
 
 
การรู�เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
การรู�สารสนเทศ 

นักเรียนสามารถสืบค�นหาข�อมูลจากสื่อต4าง ๆ ได�อย4าง
คล4องแคล4ว สามารถบอกได�ว4าสื่อในมีข�อมูลท่ีดี น4าเชื่อถือได� 
สามารถใช�สื่อได�หลากหลายประเภท ตรวจสอบแหล4งท่ีมาของ
ข�อมูลได� สามารถเลือกใช�สื่อและข�อมูลมาใช�ประโยชน-ในการ
ทํางานได� รู�จักใช�ข�อมูลในการตัดสินใจได�เป�นอย4างดี  
นักเรียนสามารถใช�เทคโนโลยีและสืบค�นข�อมูลท่ีสนใจมาใช�ใน
การทํางานได�เป�นอย4างดี นักเรียนเก4งในการใช�เทคโนโลยี 
สามารถสอนพ4อแม4ให�ใช�เทคโนโลยีต4าง ๆ เช4น โทรศัพท-รุ4นใหม4 ๆ 
ได�อย4างคล4องแคล4ว สามารถใช�เทคโนโลยีสืบค�นข�อมูลในการ
ทํางานได�ด�วยตนเอง และส4วนใหญ4จะใช�เทคโนโลยีในการ
ทํางานเก่ียวกับเรื่องท่ีครูมอบหมาย 
นักเรียนสามารถระบุแหล4งสารสนเทศ เลือกใช�สารสนเทศได�
อย4างเหมาะสม รู�ว4าอะไรดีและอะไรไม4ดี สามารถนําไปใช�ได�
อย4างมีประสิทธิภาพ สามารถหาสารสนเทศท่ีเป�นประโยชน-มา
ใช�ในบ�านได� เช4น หาข�อมูลการทําปุkยหมักมาช4วยพ4อแม4ในการ
ทําปุkยหมักใช�ในครัวเรือน เป�นต�น 

 
 จากตารางท่ี 4.23 แสดงให�เห็นได�ว4า นักเรียนท่ีได�เข�าร4วมกิจกรรมการเรียนรู�ตามรูปแบบ
การจัดการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�นท่ีพัฒนาข้ึน มีทักษะการใช�เทคโนโลยีเป�นอย4างดี สามารถตรวจสอบแหล4งท่ีมาของข�อมูลได� 
สามารถเลือกใช�สื่อและข�อมูลมาใช�ประโยชน-ในการทํางานได� สามารถใช�เทคโนโลยีและสืบค�นข�อมูลท่ี
สนใจมาใช�ในการทํางานได�เป�นอย4างดี สามารถระบุแหล4งสารสนเทศ เลือกใช�สารสนเทศได�อย4าง
เหมาะสม รู�ว4าอะไรดีและอะไรไม4ดี สามารถนําไปใช�ได�อย4างมีประสิทธิภาพ สามารถหาสารสนเทศท่ี
เป�นประโยชน-มาใช�ในบ�านได� 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงผลการติดตามผลการเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียน
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ด�านทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ 
 

คําหลัก บันทึกพรรณนา 
ความสามารถในการปรับตัว 
 
 
 
ความคิดริเริ่มในการทํางาน 
 
ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
ภาวะความเป�นผู�นํา 

นักเรียนอาศัยอยู4กับปูlย4า พ4อแม4ทํางานในกรุงเทพฯ สามารถ
ดูแลตนเองและช4วยเหลือปูlย4าได�ดี สามารปรับตัวเข�ากับเพ่ือน
ใหม4 และสภาพแวดล�อมใหม4 ๆ ได�ดี มีความเป�นผู�ใหญ4 ต�อง
ดูแลหลาน ๆ จึงสามารถปรับตัวได�อย4างดี 
นักเรียนสามารถมีความคิดริเริ่มท่ีไม4ซ้ําของเดิม สามารถอธิบาย
ได� มีส4วนร4วมในการทํากิจกรรมกับเพ่ือน ๆ 
นักเรียนสามารถทํางานท่ีได�รับมอบหมายได�เป�นอย4างดี มีความ
รับผิดชอบต4อตนเองและผู�อ่ืน ทํากิจกรรมท่ีได�รับมอบหมายจน
สําเร็จสมบูรณ- มีความรับผิดชอบงานในหน�าท่ีต้ังแต4อยู4ท่ีบ�าน 
จนถึงรับผิดชอบงานในโรงเรียน เข�าเรียนตรงเวลา ส4งงานตาม
เวลานัด ปฏิบัติกิจกรรมท่ีได�รับมอบหมายอย4างดีสมบูรณ-และ
ต้ังใจในการทํางาน 
นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมท่ีได�รับมอบหมายอย4างดี
สมบูรณ- กล�าคิด กล�านําเสนอ และต้ังใจในการทํางาน มีภาวะ
ความเป�นผู�นํา ใส4ใจในรายละเอียดของผู�อ่ืนเสมอ มีความเป�น
ผู�ใหญ4 จึงเปmดรับการเรียนรู� กล�าหาญ ใส4ใจคนอ่ืนและคนรอบ
ข�าง 

 
 จากตารางท่ี 4.24 แสดงให�เห็นได�ว4า นักเรียนท่ีได�เข�าร4วมกิจกรรมการเรียนรู�ตามรูปแบบ
การจัดการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�นท่ีพัฒนาข้ึน มีทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพเป�นอย4างดี สามารปรับตัวเข�ากับเพ่ือนใหม4 และ
สภาพแวดล�อมใหม4 ๆ ได�ดี มีความเป�นผู�ใหญ4 มีความคิดริเริ่มท่ีไม4ซ้ําของเดิม สามารถอธิบายได� มีส4วน
ร4วมในการทํากิจกรรมกับเพ่ือน ๆ สามารถปฏิบัติกิจกรรมท่ีได�รับมอบหมายอย4างดีสมบูรณ- กล�าคิด 
กล�านําเสนอ และต้ังใจในการทํางาน มีภาวะความเป�นผู�นํา 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นใน          

การดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น ผู�วิจัยได�ดําเนินการ ดังตAอไปนี้ 
 
5.1 วัตถุประสงค ของการวิจัย  
 5.1.1 เพ่ือศึกษาทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
 5.1.2 เพ่ือสร�างรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
 5.1.3 เพื่อศึกษาผลของการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพื่อเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นใน
การดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
 
5.2 สมมติฐานการวิจัย 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียน                        
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก                 
ที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้นเป�นรูปแบบที่ชAวยให�นักเรียนมีทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�นได�ดีข้ึน 

 
5.3 สรุปผลการวิจัย 
 5.3.1 ระยะท่ี 1 ผลการศึกษาองคGประกอบและตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น  
  สAวนท่ี 1 ผลการศึกษาวิเคราะหGทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวข�อง และผลการศึกษา
ความต�องการจําเป�นของทักษะในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
  ผลการศึกษาวิเคราะหGทฤษฎีตลอดจนเอกสาร หลักการและแนวคิด ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเก่ียวกับทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต ได�
องคGประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 3 องคGประกอบ  25 ตัวชี้วัด  โดยแบAงเป�น 
องคGประกอบท่ี 1. ทักษะด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม จํานวน 6 ตัวชี้วัด องคGประกอบท่ี 2 ทักษะ
ด�านในการใช�เทคโนโลยี จํานวน 5 ตัวชี้วัด และองคGประกอบท่ี 3 ทักษะด�านการทํามาหาเลี้ยงชีพและ
การดําเนินชีวิต จําวน 14 ตัวชี้วัด 
  พบวAา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น จํานวน 324 คน เป�นเพศชาย จํานวน 155 คน 
คิดเป�นร�อยละ 47.80 เพศหญิง จํานวน 169 คน คิดเป�นร�อยละ 52.20 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
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ตอนต�น ชั้นมัธยมศึกษาปRท่ี 1 จํานวน 130 คน คิดเป�นร�อยละ 40.15 ชั้นมัธยมศึกษาปRท่ี 2 จํานวน 
96 คน คิดเป�นร�อยละ 28.60 และมัธยมศึกษาปRท่ี 3 จํานวน 98 คน คิดเป�นร�อยละ 30.25  
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น มีความต�องการจําเป�นในการเสริมสร�างทักษะ
ท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต รวมทุกด�าน อยูAในระดับมาก ( X = 4.47) คือ ด�านการเรียนรู�นวัตกรรม          
อยูAในระดับมาก ( X = 4.45) ด�านการใช�เทคโนโลยี อยูAในระดับมาก ( X = 4.48) ด�านการทํามาหา
เลี้ยงชีพและการดําเนินชีวิต อยูAในระดับมาก ( X = 4.47) และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
ท่ีมีเพศและชั้นเรียนแตกตAางกัน มีความต�องการจําเป�นในการเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิต ไมAแตกตAางกันอยAางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  สAวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหGองคGประกอบและตัวชี ้ว ัดของทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
  ผู�วิจัยได�นําผลการวิจัยท่ีได�จากสAวนท่ี 1 มาประกอบในการจัดทําเอกสารสนทนา
กลุAม เพ่ือวิเคราะหGองคGประกอบและตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยม
ตอนต�น ให�ได�องคGประกอบและตัวชี้วัดท่ีชัดเจนและมีความสําคัญ ในการสร�างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู� ในข้ันตอนตAอไป โดยในสAวนนี้  ผู�วิจัยได�ดําเนินการวิจัยด�วยกระบวนการสนทนากลุAม
ผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทAาน พบวAา องคGประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมตอนต�น จากการสนทนากลุAมโดยผู�ทรงคุณวุฒิ (Focus Group) ผู�ทรงคุณวุฒิมีความเห็น
สอดคล�องกับจํานวนองคGประกอบท้ัง 3 ด�านท่ีได�จากการวิเคราะหGเอกสาร และมีความเห็นสอคล�อง
กันในการปรับข�อความขององคGประกอบแตAละด�าน รวมถึงการปรับตัวชี้วัดขององคGประกอบแตAละ
ด�านให�มีความกระชับชัดเจนและเหมาะสมกับวัยของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น ได�ทักษะท่ีจําเป�นใน
การดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น ประกอบด�วย 3 องคGประกอบ 11 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
องคGประกอบท่ี 1 ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม มี 4 ตัวชี้วัด ได�แกA 1) ทักษะการแก�ปZญหา               
2) ทักษะความคิดสร�างสรรคG  3) ทักษะในการสื่อสาร และ 4) ทักษะการทํางานรAวมกับผู�อ่ืน 
องคGประกอบท่ี 2 ทักษะการใช�เทคโนโลยี มี 3 ตัวชี้วัด ได�แกA 1) การรู�เทAาทันสื่อ 2) การรู�เทคโนโลยี 
และ 3) การรู�สารสนเทศ  องคGประกอบท่ี 3 ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ  มี 4 ตัวชี้วัด ได�แกA                       
1) ความสามารถในการปรับตัว 2) ความคิดริเริ่มในการทํางาน 3) ความรับผิดชอบ และ 4) ภาวะ
ความเป�นผู�นํา 
 5.3.2 ระยะท่ี 2 ผลการสร�างรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ได�รูปแบบการจัดการเรียนรู� ประกอบด�วย 5 องคGประกอบ 
ได�แกA 1) หลักการของรูปแบบการสอน 2) วัตถุประสงคGของรูปแบบการสอน 3) เนื้อหาสาระกาจัดการ
เรียนรู� 4) กระบวนการจัดการเรียนรู� เป�นข้ันตอนการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นใน
การดํารงชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น จากการปฏิบัติงานระหวAางครูและนักเรียน มี 4 
ข้ันตอน 1. ข้ันกระตุ�นความสนใจ (Engagement) จากทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต (Skill of 
Living) 2. ข้ันเห็นคุณคAาของตนเองและผู�อ่ืน (Valuing) 3. ข้ันการสร�างประสบการณGเรียนรู�โดยการ
ลงมือปฏิบัติ (Experiencing) 4. ข้ันการสะท�อนผล  (Evaluation) และ 5) การวัดผลประเมินผล  
  ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น พบวAา คุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีสร�างข้ึน
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วAามีคุณภาพตามเกณฑGมาตรฐานการประเมินโดยรวมทุกด�านในระดับมาก โดยมีคAาเฉลี่ย 4.48 และ
เม่ือพิจารณาตามรายการเกณฑGคุณภาพการประเมินในแตAละด�าน พบวAา รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ 
มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด มีความมีประโยชนG มีความเป�นไปได�ในการนําไปปฏิบัติจริง และมี
ความถูกต�อง ในระดับมาก โดยด�านความเหมาะสม มีคAาเฉลี่ย 4.51 ด�านความถูกต�อง มีคAาเฉลี่ย 4.48 
ด�านความมีประโยชนG มีคAาเฉลี่ย 4.47 และด�านความเป�นไปได�ในการนําไปปฏิบัติ มีคAาเฉลี่ย 4.46 
ตามลําดับ 
 5.3.3 ระยะท่ี 3 ผลการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพื่อเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
  สําหรับระยะท่ี 3 นี้มีวัตถุประสงคGเพ่ือศึกษาผลการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือ
เสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น มีรายละเอียดผลการวิจัย 
จําแนกเป�น 4 สAวนยAอย ดังนี้  
  1) ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ ตามเกณฑGประสิทธิภาพ คือ 
E1/E2  =  75/75 
  ครั้งท่ี 1 ศึกษาผลการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ โดยการทดลองแบบเด่ียว 
จํานวน 3 คน ทดลองจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น ผลการหาประสิทธิภาพ พบวAา นักเรียนชั้นมัธยมตอนต�นท่ีรับการการจัดการ
เรียนรู�ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น มีทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต หลังการเรียนรู� เพ่ิมข้ึนจากร�อยละ 39.39 เป�น
ร�อยละ 62.11 คือ เพ่ิมข้ึนถึงร�อยละ 22.72 สAวนคะแนนการประเมินท�ายกิจกรรมรายหนAวย ได�
คะแนนรวมร�อยละ 59.09 ซ่ึงทําให�ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู� ไมA ถึงเกณฑG
ประสิทธิภาพท่ีกําหนด คือ E1/E2 ได�เทAากับ 59.09/62.11 ไมAถึงเกณฑG 75/75 ซ่ึงในการทดลองใช�
รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพในครั้งท่ี 1 นี้ นักเรียนชั้นมัธยมตอนต�นกลุAม
ทดลองไมAได�รับการจัดการเรียนรู�ไปตามกระบวนการอยAางเต็มรูปแบบ ต�องใช�เวลาในการชี้แจง ทํา
ความเข�าใจกับคําชี้แจง เนื้อหาสาระในใบงาน ใบความรู� และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ทําให�
กระทบกับเวลาในการดําเนินกิจกรรม การทําใบงาน การศึกษาใบความรู� และตอบแบบประเมินตAาง ๆ ทํา
ให�การทํากิจกรรมในรูปแบบการจัดการเรียนรู�ไมAครบถ�วนสมบูรณGทุกกิจกรรมและไมAเป�นไปตาม
กําหนดเวลา นอกจากนี้ การทําใบงานซ่ึงต�องใช�การแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับกลุAม ให�เกิดการรAวมคิดรAวม
ทํา เพ่ือตอบคําถามตามประเด็นในใบงาน ก็ไมAสามารถดําเนินการตามกําหนดได� เนื่องจากมีผู�เข�ารAวม
การจัดการเรียนรู�เพียง 3 คน แตAการทํากิจกรรมในรูปแบบการจัดการเรียนรู�สามารถทําให�ผู�เข�ารAวม
การจัดการเรียนรู�มีทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตมากข้ึนกวAากAอนการเข�ารAวมกิจกรรมการเรียนรู� 
 ครั้งท่ี 2 ศึกษาผลการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ โดยการทดลองแบบกลุAมเล็ก จํานวน 6 คน 
ทดลองจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�น ผลการหาประสิทธิภาพ พบวAา นักเรียนชั้นมัธยมตอนต�นท่ีรับการการจัดการเรียนรู�ตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�น มีทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต หลังการเรียนรู� เพ่ิมข้ึนจากร�อยละ 49.25เป�นร�อยละ 
66.66 คือ เพ่ิมข้ึนถึงร�อยละ 17.41 สAวนคะแนนการประเมินท�ายกิจกรรมรายหนAวย ได�คะแนนรวม
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ร�อยละ 63.64 ซ่ึงทําให�ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู�ไมAถึงเกณฑGประสิทธิภาพท่ีกําหนด 
คือ E1/E2 ได�เทAากับ 63.64/66.66 ไมAถึงเกณฑG 75/75 ซ่ึงในการทดลองใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�
เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพในครั้งท่ี 2 นี้รูปแบบการจัดการเรียนรู�มีประสิทธิภาพมากกวAาการทดลอง
ในครั้งท่ี 1 
  ครั้งท่ี 3 ศึกษาผลการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ โดยการทดลองแบบกลุAมเล็ก 
จํานวน 37 คน ทดลองจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น ผลการหาประสิทธิภาพ พบวAา นักเรียนชั้นมัธยมตอนต�นท่ีรับการการจัดการ
เรียนรู�ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น มีทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตเพ่ิมข้ึน หลังการเรียนรู� เพ่ิมข้ึนจากร�อยละ 
49.02 เป�นคAาเฉลี่ยร�อยละ 79.00 คือ เพ่ิมข้ึนร�อยละ 29.98 สAวนการประเมินท�ายกิจกรรมรายหนAวย 
ได�คะแนนรวมเฉลี่ยร�อยละ 77.52 ซ่ึงทําให�ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู�เป�นไปตาม
เกณฑGมาตรฐาน 75/75 ท่ีกําหนด คือ E1/E2 ได�เทAากับ 77.52/79.00 ซ่ึงคAาเฉลี่ยร�อยละของคะแนน
การประเมินท�ายกิจกรรมรายหนAวย คือประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) สูงกวAาเกณฑG
ประสิทธิภาพท่ีกําหนดมากกวAา 2.5 % ถือวAาเป�นการยอมรับประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู�ในระดับสูงกวAาเกณฑG สAวนคAาเฉลี่ยร�อยละของคะแนนการทดสอบหลังการเรียนรู�  คือ 
ประสิทธิภาพของผลลัพธG (E2) สูงกวAาเกณฑGประสิทธิภาพท่ีกําหนดมากกวAา 2.5 % ถือวAาเป�นการ
ยอมรับประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู�ในระดับสูงกวAาเกณฑG 
  2) ผลการประเมินผลการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นใน
การดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โดยการเปรียบเทียบคะแนนกAอนและหลังการ
เรียนรู� พบวAา ผลการเปรียบเทียบทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น กAอน
และหลังการเรียนรู� มีคะแนนเฉลี่ย เทAากับ 21.57 คะแนน และ 34.74 คะแนน ตามลําดับ และเม่ือ
เปรียบเทียบระหวAางคะแนนกAอนและหลังการเรียนรู� พบวAา คะแนนหลังการเรียนรู�โดยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต เป�นไปตามเกณฑG อยAางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
  3) ผลการศึกษาคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธGของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�นนําผลคะแนนมาคํานวณเป�นคะแนนการเปลี่ยนแปลง
สัมพัทธG คํานวณจากคะแนนดิบหลังเรียน คะแนนดิบกAอนการเรียนจากฐานคะแนนเต็ม 44 คะแนน 
โดยใช�รูปแบบการจัดการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�นจํานวน 35 คน เพ่ือศึกษาคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธGของทักษะท่ีจําเป�นใน
การดํารงชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น นําผลคะแนนมาคํานวณเป�นคะแนนการ
เปลี่ยนแปลงสัมพัทธG คํานวณจากคะแนนดิบหลังเรียน คะแนนดิบกAอนการเรียน จากฐานคะแนนเต็ม 
44 คะแนน พบวAา ผลการเปรียบเทียบทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น 
กAอนและหลังการเรียนรู� นักเรียนสAวนใหญAมีคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธG อยูAในระดับสูง คือ อยูA
ในชAวง 76-100 มีพัฒนาการระดับสูงมาก จํานวน 1 คน อยูAในชAวง 51-75 พัฒนาการระดับสูง 34 คน 
  4) ผลการติดตามผลการเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น โดยการติดตามผลหลังการเข�ารAวมกิจกรรมการเรียนรู�ตามรูปแบบการเรียนรู�ท่ี
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พัฒนาข้ึนของนักเรียนระดับมัธยมตอนต�น จํานวน 35 คน ดําเนินการเก็บข�อมูลโดยการเยี่ยมบ�านของ
นักเรียนและสัมภาษณGผู�ปกครองของนักเรียน หลังการสิ้นสุดการเข�ารAวมกิจกรรมการเรียนรู�แล�ว              
1 เดือน ใช�เวลาในการเก็บข�อมูล 3 สัปดาหG และนําข�อมูลท่ีได�มาทําการวิเคราะหGสรุปอุปนัยจาก
บันทึกพรรณนา แสดงให�เห็นวAา รูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีพัฒนาข้ึนชAวยให�นักเรียนระดับชั้นมัธยม
ตอนต�นมีทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมีทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม มีทักษะในการ
แก�ปZญหา มีทักษะความคิดสร�างสรรคG มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะการทํางานรAวมกับผู�อ่ืน มีทักษะ
การใช�เทคโนโลยีเป�นอยAางดี สามารถตรวจสอบแหลAงท่ีมาของข�อมูลได� สามารถเลือกใช�สื่อและข�อมูล
มาใช�ประโยชนGในการทํางานได� สามารถใช�เทคโนโลยีและสืบค�นข�อมูลท่ีสนใจมาใช�ในการทํางานได�
เป�นอยAางดี สามารถระบุแหลAงสารสนเทศ เลือกใช�สารสนเทศได�อยAางเหมาะสม รู�วAาอะไรดีและอะไร
ไมAดี สามารถนําไปใช�ได�อยAางมีประสิทธิภาพ สามารถหาสารสนเทศท่ีเป�นประโยชนGมาใช�ในบ�านได� 
และมีทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพเป�นอยAางดี สามารปรับตัวเข�ากับเพ่ือนใหมA และสภาพแวดล�อมใหมA ๆ 
ได�ดี มีความเป�นผู�ใหญA มีความคิดริเริ่มท่ีไมAซ้ําของเดิม สามารถอธิบายได� มีสAวนรAวมในการทํากิจกรรม
กับเพ่ือน ๆ สามารถปฏิบัติกิจกรรมท่ีได�รับมอบหมายอยAางดีสมบูรณG กล�าคิด กล�านําเสนอ และต้ังใจ
ในการทํางาน มีภาวะความเป�นผู�นํา 
 
5.4 อภิปรายผลการวิจัย 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีพัฒนา มีวัตถุประสงคGเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือ
เสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น มีประเด็นท่ีนํามา
อภิปราย 3 ประเด็น คือ 1) ศึกษาองคGประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น 2) สร�างรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 3) ศึกษาผลของการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�าง
ทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น กAอนและหลังเรียนด�วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู�ท่ีพัฒนาข้ึน ดังนี้ 
 5.4.1 ผลการวิเคราะหGองคGประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น ผลการศึกษาความต�องการจําเป�นของทักษะที่จําเป�นในการดํารงชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น พบวAา การศึกษาวิเคราะหGทฤษฎีตลอดจนเอกสาร หลักการและ
แนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเก่ียวกับทักษะท่ีจําเป�นใน
การดํารงชีวิต ได�องคGประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 3 องคGประกอบ 25 ตัวชี้วัด โดย
แบAงเป�น องคGประกอบท่ี 1. ทักษะด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม จํานวน 6 ตัวชี้วัด องคGประกอบท่ี 2 
ทักษะด�านในการใช�เทคโนโลยี จํานวน 5 ตัวชี้วัด และองคGประกอบท่ี 3 ทักษะด�านการทํามาหาเลี้ยง
ชีพและการดําเนินชีวิต จําวน 14 ตัวชี้วัด เรียงจากมากไปน�อย  
  ผลการวิเคราะหGองคGประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น ได�ทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น ประกอบด�วย             
3 องคGประกอบ 11 ตัวชี้วัด ดังนี้ องคGประกอบท่ี 1 ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม มี 4 ตัวชี้วัด ได�แกA 
1) ทักษะการแก�ปZญหา 2) ทักษะความคิดสร�างสรรคG 3) ทักษะในการสื่อสาร และ 4) ทักษะการ
ทํางานรAวมกับผู�อ่ืน องคGประกอบท่ี 2 ทักษะการใช�เทคโนโลยี มี 3 ตัวชี้วัด ได�แกA 1) การรู�เทAาทันสื่อ 
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2) การรู�เทคโนโลยี และ 3) การรู�สารสนเทศ องคGประกอบท่ี 3 ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ มี              
4 ตัวชี้วัด ได�แกA 1) ความสามารถในการปรับตัว 2) ความคิดริเริ่มในการทํางาน 3) ความรับผิดชอบ 
และ 4) ภาวะความเป�นผู�นํา  
  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ท้ังด�านเทคโนโลยีสิ่งแวดล�อม
และสังคมท่ีมีความซับซ�อนมากข้ึนสAงผลตAอวิถีการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ซ่ึงประชาคม
โลกต�องมีความต่ืนตัว และเตรียมความพร�อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงสอดคล�องกับ
วิจารณG พานิช (2556, น. 15)  ท่ีกลAาววAา ในเรื่องของการจัดการศึกษาจึงต�องปรับกระบวนทัศนGเพ่ือ
เตรียมผู�สําเร็จการศึกษาให�มีสมรรถนะท่ีสอดคล�องกับความต�องการของสังคมในปZจจุบันและพร�อมจะ
ออกไปประกอบอาชีพตAอไป สามารถดํารงชีวิตในโลกแหAงศตวรรษท่ี 21 และสอดคล�องกับสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (2556, น. 20) กลAาววAา ทักษะท่ีสําคัญในโลกแหAงศตวรรษท่ี 21 ครอบคลุม 
3 กลุAมได�แกA 1) ทักษะท่ีจําเป�นตAอการดํารงชีวิต 2) ทักษะการทํางาน 3) ทักษะเฉพาะอาชีพ ตลอดจน
ทักษะการดํารงชีวิตสมัยใหมA การจัดการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 จึงควรมีการปรับให�เหมาะสมซ่ึง
สถาบันการศึกษาจึงควรมีหลักสูตรแบบใหมAให�ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให�ผู�เรียนได�มีโอกาสได�เผชิญกับ
ปZญหาในโลกท่ีเป�นจริงและมีประสบการณGในการแก�ปZญหาและสามารถนําไปประยุกตGใช�ใน
ชีวิตประจําวันท่ีเป�นจริง วิจารณG พานิช (2556, น. 52)   
 5.4.2 ผลการสร�างรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ได�รูปแบบการจัดการเรียนรู� ประกอบด�วย 5 องคGประกอบ ได�แกA 
1) หลักการของรูปแบบการสอน 2) วัตถุประสงคGของรูปแบบการสอน 3) เนื้อหาสาระการจัดการ
เรียนรู� 4) กระบวนการจัดการเรียนรู� และ 5) การวัดผลประเมินผล (ทิศนา แขมมณี, 2554ข; 
Keeves, 1997; Joyce & Weil, 2000; Joyce Weil & Calhoun, 2004) 
  ท้ังหมดท่ีกลAาวมาสอดคล�องกับ Joyce & Weil (2000) ท่ีกลAาววAา การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู�ควรต�องมีปรัชญาและทฤษฎีรองรับ เชAน ทฤษฎีด�านจิตวิทยาการเรียนรู� 
กAอนท่ีจะมีการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีพัฒนาข้ึนไปใช�ควรต�องมีการวิจัย เพ่ือเป�นการทดสอบ
ทฤษฎี รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ และนําข�อค�นพบมาปรับปรุงแก�ไข เพ่ือเป�น
หลักประกันท่ีเชื่อถือได�วAารูปแบบนั้นใช�ได�สะดวก และได�ผลดีในสถานการณGจริง  และ Joyce Weil & 
Calhoun (2004) กลAาววAา รูปแบบไมAใชAทฤษฎี รูปแบบโดยท่ัวไปจะต�องมีองคGประกอบท่ีสําคัญ คือ 
1) นําไปสูAการทํางาน (Prediction) ผลท่ีตามมาสามารถพิสูจนGและตรวจสอบได� กลAาวคือ สามารถ
นําไปสร�างเครื่องมือเพ่ือไปพิสูจนGตรวจสอบได� สอดคล�องกับ (Joycc & Weil, 2000; Braxtion, 
Bronico & Looms, 1995) ท่ีกลAาววAา แบบหรือแผนของการสอนแสดงถึงความสัมพันธGระหวAาง
องคGประกอบตAาง ๆ ท่ีจะใช�ในการจัดกระทํา เพ่ือให�เกิดผลแกAผู�เรียนตามจุดมุAงหมายของการสอนนั้น  
เป�นแนวทางหรือชุดของยุทธศาสตรGท่ีเป�นพ้ืนฐานของวิธีสอนครู รูปแบบการสอนหมายถึงแผนเชิง
ปฏิบัติตามแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู�ซ่ึงแสดงระหวAางความสัมพันธGขององคGประกอบตAาง ๆ ท่ีใช�ใน
การจัดกระทําเพ่ือให�ผู�เรียนมีความสามารถในการเรียนรู�เนื้อหารายวิชาตAาง ๆ ตามเปxาหมายท่ีกําหนดไว� 
  รูปแบบการสอนท่ีมีการนํามาใช�ในการศึกษาระดับตAาง ๆ และใช�เป�นพ้ืนฐานในการ
คิดค�นพัฒนารูปแบบการสอน ได�แกA รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Joyce & Weil (2000) ท่ีกลAาว
วAา รูปแบบการสอนเป�นการอธิบายถึงการจัดสิ่งแวดล�อมทางการเรียนรู�ผลการใช�รูปแบบการสอนท่ี
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สําคัญ คือ การเพ่ิมความสามารถในการเรียนรู� ทําให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�และสามารถค�นหาความรู�ได�
ด�วยตนเอง รูปแบบการสอนพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู� โดยมีองคGประกอบท่ีสําคัญ คือ เปxาหมาย 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ระบบทางสังคม หลักการตอบสนองและระบบการสนับสนุน 
  ข้ันตอนการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น จากการปฏิบัติงานระหวAางครูและนักเรียน มี 4 ข้ันตอน ได�แกA 1. ข้ัน
กระตุ�นความสนใจ (Engagement) จากทักษะชีวิต (Life Skills) โดยการนําเข�าสูAบทเรียนด�วยเรื่องท่ี
นักเรียนสนใจซ่ึงเกิดข้ึนจากความสงสัย เริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเองหรือเกิดจากการ
อภิปรายภายในกลุAม เรื่องท่ีนAาสนใจอาจมาจากเหตุการณGท่ีเกิดข้ึนอยูAในชAวงเวลานั้น หรือเป�นเรื่องท่ี
เชื่อมโยงกับความรู�เดิมท่ีเพ่ิงเรียนรู�มาแล�ว เป�นตัวกระตุ�นให�นักเรียนสร�างคําถาม กําหนดประเด็นท่ี
ศึกษา สอดคล�องกันแนวคิดของ Budnitz (2003) ท่ีกลAาวถึงความสําคัญในการสร�างความสนใจใน
การเรียนรู�ให�เกิดกับผู�เรียน Bandura (1986) ท่ีให�ความสําคัญกับกระบวนการสร�างความสนใจวAาเป�น
สAวนเบื้องต�นสําคัญในการกระตุ�นให�ผู�เรียนมีความต้ังใจท่ีจะเรียนรู� และ Nelson-Jones (1997) ท่ีได�
ให�ความสําคัญและเน�นเป�นอยAางยิ่งกับสัมพันธภาพท่ีให�การสนับสนุนไมAวAาจะเป�นการให�ความเคารพ 
ความจริงใจ ความเข�าใจและเห็นอกเห็นใจตAาง ๆ และกลAาวไว�วAา ปZจจัยด�านสัมพันธภาพท่ีให�การ
สนับสนุนจะชAวยพัฒนาทักษะชีวิตกับบุคคลได� ท้ังนี้ สัมพันธภาพท่ีสนับสนุนจะกAอให�บุคคลจะเกิด
ความรู�สึกปลอดภัยในการสํารวจพฤติกรรมและการเรียนรู�ท่ีผิดพลาดตAาง ๆ ของตน อีกท้ังยังชAวยให�
บุคคลรับฟZงตัวเองมากข้ึนมีความรู�สึกภูมิใจและมีความเข�าใจในตนเองท่ีลึกซ้ึงสามารถเกิดการสัมผัส
กับความต�องการท่ีแท�จริงของตนเองตลอดจนความต�องการของชีวิตตนเองได� 2. ข้ันเห็นคุณคAาของ
ตนเองและผู�อ่ืน (Valuing) เป�นข้ันตอนการปลูกฝZงจิตลักษณะท่ีดีให�เกิดแกAผู�เรียน หลังจากการ
กระตุ�นความสนใจผู�เรียนแล�ว การสนับสนุนให�ผู�เรียนได�จินตนาการถึงสิ่งท่ีตนเองจะทําเพ่ือพัฒนา
ทักษะของตนเอง เป�นกระบวนการการเสริมแรงภายในของผู�เรียน สร�างความม่ันใจให�แกAผู�เรียน 
สอดคล�องกับแนวคิดของ Bandura (1997) ท่ีได�กลAาวถึงการเสริมแรงการกระทําให�ผู�ลงมือปฏิบัติมี
ความเป�นม่ันในศักยภาพของตนเองก็จะมีแนวโน�มท่ีจะกระทําตามผู�ครูแนะนํา Anderson & 
Krathwohl (2001) ท่ีได�สรุปกระบวนการพัฒนาจิตพิสัยและทักษะพิสัย ตามแนวคิดเรื่อง
กระบวนการพัฒนาจิตพิสัยและทักษะพิสัยของบลูม ไว�วAา เม่ือบุคคลได�ตอบสนองและได�รับความพึง
พอใจบุคคลนั้นจะมีทัศนคติท่ีดีและเห็นคุณคAาของสิ่งนั้น เกิดความชื่นชอบ และผูกพันตAอสิ่งนั้น 3) ข้ัน
สร�างประสบการณGเรียนรู�โดยการลงมือปฏิบัติ (Experiencing) ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ตอนต�นนี้ มุAงเน�นการให�ผู�เรียนเป�นผู�ลงมือปฏิบัติหรือให�ผู�เรียนได�เรียนรู�โดยการลงมือทําด�วยตนเอง 
(Learning by Doing) ท่ีจัดวAาเป�นหัวใจของการเรียนรู�ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีพัฒนาข้ึนนี้ 
การเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนนั้น ผู�ใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ี
พัฒนาข้ึนนี้ ต�องตระหนักถึงหลักสําคัญ คือ “ทักษะ” มิใชA “ความรู�” จึงจําเป�นต�องสร�างโดยการ
ฝ�กฝนอยAางตAอเนื่องผAานการลงมือปฏิบั ติ ทําจริง สอดคล�องกับแนวคิดการเรียนรู�แบบเน�น
ประสบการณGของ Kolb (2015) ท่ีให�ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู�ท่ีผู�เรียนได�รับประสบการณGท่ี
เป�นรูปธรรม จากสื่อ รูปภาพของจริง และได�ลงมือปฏิบัติเพ่ือการเรียนรู�ด�วยตนเอง แนวคิดการเรียนรู�
ทางสังคมเชิงพุทธิปZญญาของ Bandura (1986) ท่ีให�ความสําคัญกับการสร�างการเปลี่ยนแปลงทาง
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พฤติกรรมของผู�เรียนด�วยกระบวนการลงมือปฏิบัติ Bandura ได�กลAาววAา ผู�เรียนจะนําข�อมูลย�อนกลับ
เหลAานี้มาเทียบเคียงกับการกระทําท่ีเก็บเป�นภาพไว�ในความคิด เพ่ือการปรับปรุงแก�ไขพฤติกรรมของ
ตนให�เหมาะสมยิ่งข้ึน และ 4. ข้ันการสะท�อนผล (Evaluation) เป�นข้ันตอนการทบทวนระหวAางครู 
และผู�เรียนเพ่ือรAวมกันสะท�อนผลการเรียนรู� และแลกเปลี่ยนมุมมองจากการสะท�อนผล กับครูและ
นักเรียนระหวAางการปฏิบัติงาน Reflection in Action แล�วนักเรียนนําความรู�ท่ีได�ไปพัฒนาทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิต การสะท�อนผลการปฏิบัติของผู�เรียนในการจัดการเรียนรู�ตามรูปแบบท่ี
พัฒนาข้ึนนี้ พบวAา ชAวยเสริมแรงให�ผู�เรียนมีความสนใจ และต้ังใจในการพัฒนางานของตนเองมากข้ึน 
ผู�เรียนมีความพอใจกับการได�แลกเปลี่ยนมุมมองและได�รับฟZงคําแนะนําจากเพ่ือนและครู เสริมแรงให�
ผู�เรียนนําความรู� ไปประยุกตGใช�ในเรื่องอ่ืน ๆ การนําความรู�หรือแบบจําลองไปใช�อธิบายหรือ
ประยุกตGใช�กับเหตุการณGหรือเรื่องอ่ืน ๆ จะนําไปสูAข�อโต�แย�งหรือข�อจํากัดซ่ึงกAอให�เป�นประเด็นหรือ
คําถาม หรือปZญหาท่ีจะต�องสํารวจตรวจสอบตAอไป สอดคล�องกับแนวคิดการสืบเสาะหาความรู�ของ 
Budnitz (2003) ท่ีได�กลAาวถึง วงจรของการสืบเสาะความรู�หรือกระบวนการสร�างความรู�และทักษะ
ใหมA ๆ อยAางตAอเนื่อง ท่ีเรียกวAา Inquiry Cycle วAากระบวนการสืบเสาะหาความรู�จึงชAวยให�นักเรียน
เกิดการเรียนรู�ท้ังเนื้อหาหลัก และหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนการลงมือปฏิบัติเพ่ือให�ได�ความรู�ซ่ึงจะ
เป�นพ้ืนฐานในการเรียนรู�ตAอไป 
  ท้ังนี้ ในทุกข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู� ครูเป�นผู�มีบทบาทสําคัญในการจัดการ
เรียนรู�ให�เป�นไปตามเปxาหมายการเรียนรู�ท่ีกําหนดไว� โดยครูเป�นผู�มีบทบาทอํานวยการให�เกิดการ
เรียนรู� (The Facilitator Role) สอดคล�องกับแนวคิดของทฤษฏีการเรียนรู�แบบเน�นประสบการณG 
(Kolb, 2015) และทฤษฎีการเรียนรู�แบบสืบเสาะหาความรู� (Budnitz, 2003) ท่ีกลAาวถึงบทบาทของ
ครูไว�วAา ครูจะต�องเป�ดโอกาสให�ผู�เรียนสัมผัสประสบการณGด�วยตนเองและทบทวนใครAครวญ สร�าง
ความสัมพันธGอันดีและความไว�ใจกับผู�เรียน นําพาผู�เรียนจัดระเบียบความคิดและเชื่อมโยงการคิด
วิเคราะหGเข�ากับความรู�ในวิชานั้น ๆ การถAายทอดความรู�มักเป�นการบรรยาย เป�ดตํารา กระตุ�น 
เค่ียวเข็ญ ให�ผู�เรียนใช�ความรู�ได�อยAางเชี่ยวชาญถึงระดับท่ีต้ังเปxาหมายไว� และออกแบบกิจกรรมท่ีให�
แสดงความรู�และทักษะนั้นเพ่ือประเมินผล และบทบาทการเป�นโค�ช (The Coaching Role) ทฤษฏี
การเรียนรู�แบบสืบเสาะหาความรู� (Budnitz, 2003) ทฤษฎีการเรียนรู�ทางสังคมเชิงพุทธิปZญญา 
(Bandura, 1986) ท่ีกลAาวถึงบทบาทของครูไว�วAา ครูจะต�องผลักดันให�ผู�เรียนได�ใช�ทักษะความรู�เพ่ือ
บรรลุให�ถึงเปxาหมาย ชAวยวางแผนการพัฒนา ติดตามพัฒนาการ และให�คําแนะนําเพ่ือปรับปรุง  
 5.4.3 ผลการศึกษาผลของการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพื่อเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�น
ในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น กAอนและหลังเรียนด�วยรูปแบบการจัดการเรียนรู�
ท่ีพัฒนาข้ึน โดยการเปรียบเทียบคะแนนกAอนและหลังการเรียนรู� พบวAา ผลการเปรียบเทียบทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น กAอนและหลังการเรียนรู� มีคะแนนเฉลี่ย เทAากับ 
21.57 คะแนน และ 38.62 คะแนน ตามลําดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหวAางคะแนนกAอนและหลังการ
เรียนรู� พบวAา คะแนนหลังการเรียนรู�โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิต สูงกวAากAอนการเรียนรู� และเม่ือศึกษาคะแนนเปลี่ยนแปลงสัมพัทธGของความสามารถด�าน
ทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ในการวิจัยนี้ ใช�แนวทาง
ประเมิน การผลการประเมินทักษะท่ีเปลี่ยนแปลงของผู�เรียนด�วยวิธีและแนวความคิดการวัดการ
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เปลี่ยนแปลงทางทฤษฎีการทดสอบมาตรฐานเดิม วิธีการวัดคะแนนเปลี่ยนแปลงสัมพัทธGเป�นวิธีการ
หนึ่งในแนวคิดนี้ซ่ึงจะคํานึงถึงอิทธิพลเพดาน (Celling Effect) และคํานึงถึงความสามารถกAอนเรียน
ของผู�เรียนด�วย (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) นอกจากนี้ยังเป�นวิธีการท่ีมีความยุติธรรมและ
สมเหตุสมผลได�ในทางปฏิบัติและมีความเชื่อม่ันสูงกวAาวิธี อ่ืน ๆ ในทุกเง่ือนไข ความยาวของ
แบบทดสอบและขนาดกลุAมตัวอยAาง  
   
5.5 ข�อเสนอแนะการวิจัย 
 5.5.1 ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช� 
  1) รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ในการวิจัยครั้งนี้เน�นไปท่ีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปRท่ี 2 
และ 3 หรือนักเรียนท่ีเป�นวัยรุAนตอนต�น สามารถท่ีจะนําไปใช�กับนักเรียนชั้นใกล�เคียง เชAน ชั้น
ประถมศึกษาปRท่ี 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปRท่ี 1 ได� หรือถ�าครูผู�สอนจะนําไปปรับใช�กับนักเรียนในระดับชั้น
อ่ืน ๆ สามารถทําได�โดยให�ยึดหลักทฤษฎีพ้ืนฐานความต�องการจําเป�นของทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตและพัฒนาการของนักเรียนเป�นสําคัญ แล�วออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�ให�สอดคล�องกับวัย
ของนักเรียน เชAน ถ�าจะนําไปจัดกิจกรรมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปRท่ี 4-6 เพ่ือเป�นแนวทางในการ
ทํานายหรือพยากรณGอาชีพ ท่ีนักเรียนชอบหรือสนใจโครงการหรือกิจกรรม การออกแบบกิจกรรมก็
ควรออกแบบในลักษณะให�ความเพลิดเพลิน ให�เขารู�สึกวAาตนเองมีคุณคAาโดยการชมเชยหรือให�
ความสําคัญ ซ่ึงครูสามารถอาศัยหลักดังกลAาวไปใช�ในการจัดกิจกรรมได� 
  2) เนื้อหาสาระท่ีใช�ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�กําหนดข้ึนจาก
การศึกษาสภาพปZญหาของเด็กและเยาวชนในปZจจุบัน แล�วนํามาออกแบบจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร�าง
ทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตให�กับนักเรียนเพ่ือเตรียมพร�อมท่ีจะเผชิญกับปZญหาเหลAานั้นได�อยAาง
ถูกต�องและเหมาะสม โดยทักษะท่ีจําเป�นสําหรับการดํารงชีวิตท่ีนํามาใช�ในครั้งนี้เป�นองคGประกอบของ
ทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 3 ทักษะ คือ ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม  ทักษะการใช�เทคโนโลยี 
ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ แม�จะมีการกําหนดคAาน้ําหนักความสําคัญในการจัดกิจกรรมท่ีชัดเจน แตA
เม่ือนําไปใช�จริงก็ไมAสามารถแยกจัดกิจกรรมในแตAละเรื่องได�โดยเด็ดขาด เชAน การจัดกิจกรรม
เสริมสร�างทักษะการแก�ปZญหา ต�องอาศัยพ้ืนฐานความรู�ความเข�าใจทักษะการการสื่อสารมาใช�ในการ
ตัดสินใจหรือแก�ปZญหา หรือการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต ก็ต�องอาศัย
พ้ืนฐานความรู�ความเข�าใจทักษะการตัดสินใจและการแก�ปZญหา จึงจะสามารถแก�ปZญหานั้น ๆ ได� หรือ
แม�กระท่ังการรู�การอยูAรAวมกับบุคคลอ่ืนก็ต�องอาศัยพ้ืนฐานความรู�ความเข�าใจในทักษะการสื่อสาร         
เป�นต�น จึงอาจกลAาวได�วAาทุกองคGประกอบมีความสัมพันธGกันอยAางแยกไมAได� จะเลือกจัดกิจกรรม
พัฒนาด�านใดด�านหนึ่งไมAได� ครูผู�สอนจําเป�นอยAางยิ่งท่ีจะต�องเข�าใจความสัมพันธGลักษณะนี้และต�อง
อาศัยหลักบูรณาการในการจัดกิจกรรม นอกจากนี้รูปแบบการจัดการเรียนรู�ในครั้งนี้ยังได�บูรณาการ
องคGประกอบของทักษะด�านอ่ืน ๆ เข�าไปในข้ันตอนการจัดกิจกรรม 4 ข้ันตอน ด�วย เชAน ทักษะด�าน
พุทธิพิสัยในด�านการคิดวิเคราะหGวิจารณG (Critical Thinking) ก็นํามาใช�ในข้ันการแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
ใช�ในการวิเคราะหGแยกแยะข�อมูล ขAาวสาร ปZญหาเหตุการณG และสถานการณGตAาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และ
ด�านความคิดสร�างสรรคG (Creative Thinking) นํามาใช�ในข้ันนําเสนอผลงาน เป�นความสามารถใน
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การคิดออกไปอยAางกว�างขวาง ไมAยึดติดในสิ่งท่ีเป�นกรอบทุกกลุAมสามารถนําเสนอความคิดท่ีแปลกใหมA
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับเพ่ือน ๆ ได� สAวนทักษะด�านเทคโนโลยีเป�นความสามารถในการค�นหา
ข�อมูล ความรู� ครูเป�นผู�กระตุ�นให�นักเรียนพร�อมท่ีจะเรียนรู� จึงจะเห็นได�วAารูปแบบการจัดการเรียนรู�
เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตในครั้งนี้ เป�นรูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีสามารถ
เสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตทุกองคGประกอบโดยผAานทักษะท้ัง 3 ทักษะนี้ สามารถนําไป
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตได�หลากหลาย ครูผู�สอนสามารถนําไปปรับหรือ
ประยุกตGใช�ให�เหมาะสมกับกลุAมนักเรียนได� บางพ้ืนท่ีนักเรียนอาจไมAมีปZญหาตามท่ีกลAาวครูสามารถ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให�สอดคล�องกับสภาพปZญหาท่ีกําลังเกิดข้ึนกับนักเรียนหรือชุมชนในขณะนั้นได� 
โดยให�คํานึงถึงองคGประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู�เป�นหลัก 
  3) สื่อและกิจกรรมท่ีใช�ควรเป�นเรื่องราวปZจจุบันและมีความหลากหลาย เพ่ือดึงดูด
ความสนใจของนักเรียน และควรจะสอดคล�องกับเนื้อหาและวัยของผู�เรียน รวมถึงความพร�อมของ
โรงเรียนด�วย เชAน บางโรงเรียนไมAมีอินเทอรGเน็ต หรือความไมAพร�อมของคอมพิวเตอรG ครูผู�สอนควร 
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให�เหมาะสมกับเนื้อหา จะสังเกตวAากิจกรรมท่ีผู�วิจัยกําหนดข้ึน ยังขาดความ
ทันสมัยอยูAบ�างเพราะไมAได�ใช�คลิปวีดีโอหรือสื่อมัลติมีเดีย ท้ังนี้เพราะต�องนําไปใช�หลายโรงเรียน บาง
โรงเรียนขาดความพร�อมในเรื่องการใช�อุปกรณGประเภทเครื่องฉายหรือคอมพิวเตอรG ถ�าครูจะนําไปปรับ
ใช�สามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมได�อยAางหลากหลายและกําหนดสื่อการเรียนรู�ได�ตามความพร�อม
ของตนเองได� 
  4) การนํารูปแบบการจัดการเรียนรู�ไปใช�ในกรณีท่ีขนาดของห�องเรียนแตกตAางกัน 
เชAน มีจํานวนนักเรียนมากกวAา 30 คน หรือน�อยกวAา 20 คน หรือแม�แตAน�อยกวAา 10 คน ก็สามารถ
ประยุกตGใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีพัฒนาข้ึนในครั้งนี้ได� โดยข้ันตอนการจัดการเรียนรู�ยังคงเดิม คือ 
จัดกิจกรรมตามข้ันตอนการจัดกิจกรรม 4 ข้ัน แตAในสAวนรายละเอียดจะแตกตAางกัน เชAน การแบAงกลุAม
ไมAควรเกิน 6 กลุAม เพราะจะทําให�เวลาการจัดกิจกรรมไมAพอ และไมAควรแบAงกลุAมใหญAเกิน 6 คน 
เพราะจะทําให�มีนักเรียนบางสAวนไมAออกความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู� ข�อดีของกลุAมใหญA คือ ผลงาน
ท่ีนําเสนอจะมีความหลากหลายแปลกใหมA ข�อเสีย คือ เวลาในการทํากิจกรรมไมAพอ ดังนั้น สําหรับ
โรงเรียนขนาดใหญAท่ีมีนักเรียนมาก ในข้ันท่ี 4 คือ ข้ันสะท�อนผล ครูต�องพยายามออกแบบกิจกรรมให�
สามารถวัดและประเมินได�ทุกกลุAมในเวลาอันจํากัด อาจจะจับเวลาตอบคําถามหรือสุAมนําเสนอผลงาน
ก็ได� ในกรณีห�องเรียนมีขนาดเล็กมีจํานวนนักเรียนน�อย สามารถแบAงกลุAมให�มีสมาชิก 4-6 คนได�                   
มีข�อดี คือ นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได�ครบถ�วนโดยมีเวลาเพียงพอ ครูสามารถเพ่ิมรายละเอียด
เพ่ิมเติมในสิ่งท่ีต�องการได� และนักเรียนกลุAมเล็กสมาชิกน�อยจะทําให�ทุกคนชAวยเหลือกันทํางานจน
ประสบความสําเร็จ ข�อเสีย คือ มีข�อจํากัดเรื่องผลงานขาดความแปลกใหมA ควรเลือกจัดกิจกรรมอยAาง
ยืดหยุAนคํานึงถึงผลลัพธGท่ีจะเกิดข้ึนกับนักเรียน และครูผู�สอนควรเป�นแบบอยAางท่ีดีกับนักเรียน 
ยอมรับฟZงความคิดเห็นและข�อเสนอของนักเรียน สามารถกระตุ�นให�นักเรียนมีสAวนรAวมในการเรียนรู�
และสร�างความรู�ด�วยตัวเอง รู�จักต้ังคําถามเพ่ือเชื่อมโยงเรื่องราวตAาง ๆ เข�าสูAเรื่องราวท่ีจะนําไปสูAการ
เรียนรู�ในประเด็นตAาง ๆ ได� นอกจากนั้นยังควรเป�นผู�ทันตAอเหตุการณGรู�เทAาทันปZญหาท่ีเกิดข้ึน 
  5) ระยะเวลาท่ีใช�ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตามรูปแบบการเรียนรู�นี้ต�องใช�ใน
ลักษณะการยืดหยุAน มีวิธีการแสดงผลงานของนักเรียนสามารถออกแบบได�หลากหลาย โดยเฉพาะ
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ด�านการสะท�อนผล สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอได�ถ�าเวลาไมAพอและนักเรียนมีจานวนมาก แตA
ถ�านักเรียนมีจํานวนน�อยควรจัดทุกกิจกรรมเพ่ือสร�างความชํานาญให�กับนักเรียนอยAางเต็มท่ี และใน
การบันทึกผลการเรียนรู�ในรูปแบบของอนุทิน ครูควรให�เวลากับนักเรียน และเรียกตรวจผลงานอยAาง
สมํ่าเสมอ เพ่ือกระตุ�นให�นักเรียนคิดและสร�างความเข�าใจในงานท่ีทํา ในกรณีท่ีนักเรียนท่ีมีปZญหาเรื่อง
การเขียน ครูควรดูแอยAางใกล�ชิดและสามารถประเมินโดยการตอบคําถามได� 
 5.5.2 ข�อเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งตAอไป 
  1) ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตในระดับชั้นอ่ืน ๆ โดยปรับเนื้อหาให�เหมาะสมกับวัยและสภาพปZญหาของกลุAมนั้น ๆ โดยนํา
กระบวนการหรือข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�นี้เป�นแนวทางในการพัฒนา โดยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู�ท่ีคิดข้ึนใหมAอาจไมAจําเป�นต�องมี 5 องคGประกอบ หรือข้ันตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�ไมAจําเป�นต�องเป�นข้ันตอนท่ีกําหนดตายตัวสามารถเลือกใช�ข้ันไหนกAอนก็ได� อาจมีมากหรือน�อย
กวAา 4 ข้ัน แล�วแตAความเหมาะสม และสามารถใช�ได�ทุกขนาดของห�องเรียน 
  2) ควรมีการนําเทคนิคการเก็บรวบรวมข�อมูลแบบอ่ืนมาใช�อยAางหลากหลาย เชAน 
การประชุมกลุAม (Focus Group) เพ่ือให�ครูหรือผู�ปกครองได�แสดงความคิดเห็นอยAางหลากหลาย
เก่ียวกับสภาพปZญหาและความต�องการพัฒนานักเรียน และเพ่ิมการสังเกตและการสัมภาษณGนักเรียน
เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีกว�างและหลากหลาย 
  3) ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับโรงเรียนท่ีมีขนาดของห�องตAางกันหรือจํานวนนักเรียนตAอห�องมากน�อย
ตAางกัน เพ่ือหารูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมให�ครูสามารถเลือกไปปรับใช�ได�อยAางเหมาะสม 
เกิดประโยชนGตAอผู�เรียนอยAางแท�จริง และควรเป�นรูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีเขียนอธิบายข้ันตอน
อยAางชัดเจนครูทุกคนสามารถเข�าใจตรงกันและนําไปใช�ตรงตามวัตถุประสงคG 
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รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะที่จําเป!นในการดํารงชีวิต  
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น 

 
แนวคิดและทฤษฎี 
 แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีผู�วิจัยได�นํามากําหนดเป�นกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
โดยการสังเคราะห4จากนักการศึกษา (ทิศนา แขมมณี, 2554; Keeves, 1997; Joyce and Weil, 
2000; Joyce Weil and Calhoun, 2004) โดยผู�วิจัยได�นํามาประยุกต4ใช�ในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ท่ี
พัฒนาข้ึนให�เหมาะสมและสอดคล�องกับบริบท โดยกําหนดองค4ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู� 
แบQงเป�น 5 องค4ประกอบ ได�แกQ 1) หลักการของรูปแบบการสอน 2) วัตถุประสงค4ของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู� 3) เนื้อหาสาระท่ีใช�ในการจัดการเรียนรู� 4) กระบวนการจัดการเรียนรู� และ 5) การวัด
และประเมินผล โดยใช�แนวคิด ดังนี้ 
 1. แนวคิดการเรียนรู�แบบเน�นประสบการณ4 (Kolb, 2015) เป�นการเรียนรู�จาก
ประสบการณ4 หรือการเรียนรู�โดยการลงมือทํา ดึงประสบการณ4เดิมจากตัวผู�เรียนแล�วผู�เรียนได�รับการ
กระตุ�นให�สะท�อนแนวคิดจากประสบการณ4ท่ีได�รับใหมQ เพ่ือพัฒนาความรู�ความคิดใหมQ รวมท้ังทักษะ
และเจตคติใหมQ  บทบาทของครูท่ีสําคัญท่ีต�องมีในการจัดการเรียนรู�ตามทฤษฎีการเรียนรู�จาก
ประสบการณ4 โดยครูจะต�องมีบทบาทในการจัดการเรียนรู� คือ 1) เป�นผู�แนะแนว (The Facilitator Role) 
เป\ดโอกาสให�ผู�เรียนสัมผัสประสบการณ4ด�วยตนเองและทบทวนใครQครวญ สร�างความสัมพันธ4อันดีและ
ความไว�ใจกับผู�เรียน 2) เป�นผู�เชี่ยวชาญในรายวิชา (The Subject Expert Role) นําพาผู�เรียนจัด
ระเบียบความคิดและเชื่อมโยงการคิดวิเคราะห4เข�ากับความรู�ในวิชานั้น ๆ 3) เป�นผู�กําหนดมาตรฐาน 
ผู�ประเมิน (The Standard-Setter/Evaluator Role) ผู�สอนกระตุ�น เค่ียวเข็ญ ให�ผู�เรียนใช�ความรู�ได�
อยQางเชี่ยวชาญถึงระดับท่ีต้ังเปfาหมายไว� และออกแบบกิจกรรมท่ีให�แสดงความรู�และทักษะนั้นเพ่ือ
ประเมินผล และ 4) เป�นโค�ช (The Coaching Role) ผลักดันให�ผู�เรียนได�ใช�ทักษะความรู�เพ่ือบรรลุให�
ถึงเปfาหมาย ชQวยวางแผนการพัฒนา ติดตามพัฒนาการ และให�คําแนะนําเพ่ือปรับปรุง 
 2. แนวคิดการเรียนรู�แบบสืบเสาะหาความรู� (Budnitz, 2003) เป�นกระบวนการท่ีนักเรียน
จะต�องสืบค�น เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และ ค�นคว�าด�วยวิธีการตQาง ๆ จนทําให�นักเรียนเกิดความ
เข�าใจ และ เกิดการรับรู� ความรู�นั้นอยQางมีความหมาย จึงจะสามารถสร�างเป�นองค4ความรู�ของนักเรียน
เอง และเก็บเป�นข�อมูลไว�ในสมองได�อยQางยาวนาน สามารถนํามาใช�ได�เม่ือมีสถานการณ4ใด ๆ มา
เผชิญหน�า โดยครูเป�นผู�สนับสนุนให�นักเรียนได�สํารวจปรากฏการณ4ตQาง ๆ และกระตุ�นให�นักเรียน
สร�างความเข�าใจ ทางวิทยาศาสตร4ได�อยQางถูกต�อง 
 3. แนวคิดการเรียนรู�ทางสังคมเชิงพุทธิปkญญา ปkจจัยท่ีสQงเสริมและสนับสนุนทักษะชีวิต 
(Bandura, 1986) แนวคิดการเรียนรู�โดยการสังเกตเป�นกระบวนการท่ีบุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนซ่ึงเป�นผลมาจากการสังเกตการฟkง การอQานเก่ียวกับพฤติกรรมของคนอ่ืน (Bandura,1997) 
หรือเกิดข้ึนเม่ือบุคคลสังเกตการกระทําและการเสริมแรงท่ีบุคคลอ่ืนได�รับกระบวนการนี้ เรียกวQา 
Vicarious Reward หรือ Vicarious  Experience การสังเกตการกระทําของคนอ่ืนมีผู�เก่ียวข�องอยูQ 2 ฝrาย 
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คือ ผู�สังเกตและตัวแบบการเรียนรู�จากการสังเกตเป�นกระบวนการทางปkญญาท่ีต�องอาศัย 4 กระบวนการ 
คือ 1) กระบวนการใสQใจ 2) กระบวนการเก็บจํา 3) กระบวนการกระทํา 4) กระบวนการจูงใจ  
 4. แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาจิตพิสัยและทักษะพิสัยของบลูม (Anderson & 
Krathwohl, 2001) เป�นกระบวนการในการสร�างคุณลักษณะนิสัย และการพัฒนาทักษะพิสัย ซ่ึงเป�น
กระบวนการในการสร�างบุคลิกภาพจากการปฏิบัติอยQางตQอเนื่อง มีดังนี้ 
  ข้ันท่ี 1 การรับรู� (Imitation) เป�นการให�ผู�เรียนได�รับรู�หลักการปฏิบัติท่ีถูกต�อง หรือ 
เป�นการเลือกหาตัวแบบท่ีสนใจ 
  ข้ันท่ี 2 กระทําตามแบบ หรือ เครื่องชี้แนะ (Manipulation) เป�นพฤติกรรมท่ีผู�เรียน
พยายามฝyกตามแบบท่ีตนสนใจและพยายามทําซํ้า เพ่ือท่ีจะให�เกิดทักษะตามแบบท่ีตนสนใจให�ได� 
หรือ สามารถปฏิบัติงานได�ตามข�อแนะนํา 
  ข้ันท่ี 3 การหาความถูกต�อง (Precision) พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได�ด�วยตนเอง โดย     
ไมQต�องอาศัยเครื่องชี้แนะ เม่ือได�กระทําซํ้าแล�ว ก็พยายามหาความถูกต�องในการปฏิบัติ 
  ข้ันท่ี 4 การกระทําอยQางตQอเนื่อง (Articulation) หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบท่ีเป�น
ของตัวเองจะกระทําตามรูปแบบนั้นอยQางตQอเนื่อง จนปฏิบัติงานท่ียุQงยากซับซ�อนได�อยQางรวดเร็ว 
ถูกต�อง คลQองแคลQว การท่ีผู�เรียนเกิดทักษะได� ต�องอาศัยการฝyกฝนและกระทําอยQางสมํ่าเสมอ 
  ข้ันท่ี 5 การกระทําได�อยQางเป�นธรรมชาติ (Naturalization) พฤติกรรมท่ีได�จากการฝyก
อยQางตQอเนื่อง จนสามารถปฏิบัติได�คลQองแคลQวโดยอัตโนมัติ เป�นไปอยQางธรรมชาติ ซ่ึงถือเป�น
ความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูง 
 
องค-ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิตสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น 
 การกําหนดองค4ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โดยการศึกษาและสังเคราะห4แนวคิดการพัฒนา
รูปแบบจากนักการศึกษา ได�แกQ (ทิศนา แขมมณี, 2554; Keeves, 1997; Joyce and Weil, 2000; 
Joyce Weil & Calhoun, 2004) และใช�แนวคิด ทฤษฎีสนับสนุน ได�แกQ 1) แนวคิดการเรียนรู�แบบ
เน�นประสบการณ4 (Kolb, 2015) 2) แนวคิดการเรียนรู�แบบสืบเสาะหาความรู� (Budnitz, 2003) 3) แนวคิด
การเรียนรู�ทางสังคมเชิงพุทธิปkญญา ปkจจัยท่ีสQงเสริมและสนับสนุนทักษะชีวิต (Bandura, 1986)              
4) แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาจิตพิสัยและทักษะพิสัยของบลูม (Anderson & Krathwohl, 2001) 
ผู�วิจัยได�นําผลจากการศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานในระยะท่ี 1 และผลท่ีได�จากการการสังเคราะห4 แนวคิด 
ทฤษฎี พ้ืนฐานท่ีได�จากการศึกษา ได�ข�อสรุปและนํามาพัฒนายกรQางรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือ
เสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โดยมี 5 
องค4ประกอบ ดังนี้ 
 1. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมตอนต�น  
  รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมตอนต�นนี้ มีหลักการท่ีสําคัญในการจัดการเรียนรู� คือ การจัดการเรียนรู�ท่ีมีผู�เรียนเป�น
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ศูนย4กลาง การเรียนรู� “โดยผู�เรียน ของผู�เรียน และเพ่ือผู�เรียน” เน�นการสร�างทักษะโดยผู�เรียนลงมือ
ปฏิบัติการเรียนรู�ด�วยตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ของผู�เรียนท่ีผู�เรียนเป�นสQวนสําคัญในการคิด 
สร�างและออกแบบการเรียนรู�ของตนเองและของกลุQม การจัดการเรียนรู�เพ่ือผู�เรียนมุQงเน�นความสุขใน
การเรียนรู�ของผู�เรียนท่ีมีเปfาหมายเพ่ือชีวิตท่ีดีลูกศิษย4ท้ังนี้ การใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯนี้ 
หลักการจัดการเรียนรู�ท่ีนํามาใช�ในการพัฒนาทักษะชีวิต ได�แกQการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเน�นการ
กระทํา (Learning by Doing) เป�นการจัดการเรียนรู�ท่ีใช�พัฒนากระบวนการเรียนรู�ท่ีดึงความสนใจ
ผู�เรียนมาในรูปของการเรียนท่ีเรียกวQา Active Learning โดยท่ีผู�เรียนจะเกิดการเรียนรู�จากการลงมือ
ทําด�วยความสามารถของตนเอง เป�นการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นการกระทําจะกระตุ�นให�ผู�เรียนได�เกิดการ
พัฒนาลักษณะนิสัยท่ีสําคัญและจําเป�นตQอการสร�างทักษะชีวิตเพ่ือการพัฒนาตQอไป โดยในการจัดการ
เรียนรู�ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯนี้ บทบาทของครูมีความสําคัญอยQางมากในการจัดการเรียนรู�
ตามรูปแบบฯ โดยครูท่ีจัดการเรียนรู�พึงเปลี่ยนบทบาทจากการเป�นผู�สอนความรู� เป�นผู�แนะแนว (The 
Facilitator Role) เป\ดโอกาสให�ผู�เรียนสัมผัสประสบการณ4ด�วยตนเองและทบทวนใครQครวญ สร�าง
ความสัมพันธ4อันดีและความไว�ใจกับผู�เรียน เป�นผู�เชี่ยวชาญในรายวิชา (The Subject Expert Role) 
นําพาผู�เรียนจัดระเบียบความคิดและเชื่อมโยงการคิดวิเคราะห4เข�ากับความรู�ในวิชานั้นๆ การถQายทอด
ความรู�มักเป�นการบรรยาย เป\ดตํารา เป�นผู�กําหนดมาตรฐาน/ผู�ประเมิน (The Standard-
Setter/Evaluator Role) ผู�สอนกระตุ�น เค่ียวเข็ญ ให�ผู�เรียนใช�ความรู�ได�อยQางเชี่ยวชาญถึงระดับท่ี
ต้ังเปfาหมายไว� และออกแบบกิจกรรมท่ีให�แสดงความรู�และทักษะนั้นเพ่ือประเมินผล และเป�นโค�ช 
(The Coaching Role) ผลักดันให�ผู�เรียนได�ใช�ทักษะความรู�เพ่ือบรรลุให�ถึงเปfาหมาย ชQวยวางแผนการ
พัฒนา ติดตามพัฒนาการ และให�คําแนะนําเพ่ือปรับปรุง ซ่ึงจะทําให�การจัดการเรียนรู�บรรลุ
วัตถุประสงค4ท่ีกําหนดไว� 
 2. วัตถุประสงค4ของรูปแบบการจัดการเรียนรู� เ พ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมตอนต�น โดยมีวัตถุประสงค4 เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมตอนต�น 
 3. เนื้อหาสาระท่ีใช�ในการจัดการเรียนรู� ซ่ึงมีโครงสร�างเนื้อหาท่ีจัดให�เรียน ดังนี้ 
  หนQวยการเรียนรู�ท่ี 1 การสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ อะไร  
  1. การรวมกลุQมและการแก�ปkญหา 
  2. สหกรณ4และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. ความเป�นมาของการสหกรณ4และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  หนQวยการเรียนรู�ท่ี 2 รู�จักพอเพียงด�วยสหกรณ4  
  1. หลักการสหกรณ4  
  2. วิธีการสหกรณ4  
  หนQวยการเรียนรู�ท่ี 3 สหกรณ4ทําอยQางไรให�พอเพียง  
  1. ประเภทสหกรณ4  
  2. โครงสร�างสหกรณ4  
  3. ประโยชน4สหกรณ4  
  หนQวยการเรียนรู�ท่ี 4 สหกรณ4นักเรียนพอเพียง  
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  1. การจัดต้ังสหกรณ4  
  2. การประชุม  
  3. บัญชีสหกรณ4  
  4. กิจการสหกรณ4นักเรียน  
  5. การประชาสัมพันธ4งานสหกรณ4 
 4. กระบวนการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมตอนต�น ผู�วิจัยได�บูรณาการแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาทักษะของ
ผู�เรียนท่ีสําคัญ ได�แกQ ทฤษฎีการเรียนรู�แบบเน�นประสบการณ4 (Kolb, 2015) ทฤษฎีการเรียนรู�แบบสืบ
เสาะหาความรู� (Budnitz, 2003) ทฤษฎีการเรียนรู�ทางสังคมเชิงพุทธิปkญญา (Bandura, 1986) แนวคิด
เก่ียวกับปkจจัยท่ีสQงเสริมและสนับสนุนทักษะชีวิต (Bandura, 1986) แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการพัฒนา
จิตพิสัยและทักษะพิสัยของบลูม (Anderson & Krathwohl, 2001) สังเคราะห4ได�กระบวนการจัดการ
เรียนรู�ของรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมตอนต�น 4 ข้ันตอน ประกอบด�วย 
  4.1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ (Engagement) จากทักษะชีวิต (Life Skills) เป�นข้ันการ
กระตุ�นด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่อประกอบให�เกิดความต�องการเรียนรู� เป�นข้ันการเตรียมการกQอนการ
เรียนรู�เพ่ือสร�างความไว�วางใจและสัมพันธภาพท่ีดีระหวQางผู�สอน และผู�เรียน รQวมกันวางแผนและ
กําหนดเปfาหมายของการเรียนรู�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจุดประสงค4 การจัดการเรียนรู�เทคนิค
วิธีการเรียนใหมQ ๆ อภิปราย ตัดสินใจรQวมกันสร�างทางเลือก และปฏิบัติการ โดยใช�สื่อเทคโนโลยี เพ่ือ
พัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
  4.2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน (Valuing) เป�นข้ันตอนการปลูกฝkงจิตลักษณะ
และทักษะในการคิด การจินตนาการถึงสิ่งท่ีตนเองจะทําเพ่ือพัฒนาทักษะของตนเอง มุQงเน�นการสร�าง
ความภาคภูมิใจในตนเอง มีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง และเชื่อม่ันในทีมท่ีทํางานรQวมกัน 
เพ่ือสร�างความต่ืนเต�นในการเรียนรู�และผQอนคลายความวิตกกังวลหรือความเครียดของผู�เรียน 
  4.3 ข้ันการสร�างประสบการณ4เรียนรู�โดยการลงมือปฏิบัติ (Experiencing) เป�นข้ันตอน
ดําเนินกิจกรรมเน�นกระบวนการกลุQม (Group Process) เป�นกระบวนการท่ีมุQงเน�นให�ผู�เรียนได�เรียนรู�
ด�วยการลงมือปฏิบัติด�วยตนเอง (Learning by Doing)  
  4.4 ข้ันการสะท�อนผล  (Evaluation) เป�นการรวมกลุQมภายหลังเสร็จสิ้นข้ันตอนการ
ทบทวนระหวQางครู และผู�เรียนเพ่ือรQวมกันสะท�อนผลการเรียนรู� และแลกเปลี่ยนมุมมองจากการ
สะท�อนผล กับครูและนักเรียนระหวQางการปฏิบัติงาน Reflection in Action แล�วนักเรียนนําความรู�
ท่ีได�ไปพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 
 5. การวัดและประเมินผล เป�นสQวนของการประเมินผลการเรียนรู�ตามวัตถุประสงค4ของ
รูปแบบการสอนท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึน เพ่ือพัฒนาผู�เรียน โดยเก็บรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับผลการเรียนและ
การเรียนรู�ของ ผู�เรียนในระหวQางการเรียนการสอนอยQางตQอเนื่อง บันทึก วิเคราะห4 แปลความหมาย
ข�อมูล แล�วนํามาใช�ในการ สQงเสริมและปรับปรุงแก�ไขการเรียนรู�ของผู�เรียนและการจัดการเรียนรู�ของ
ครู ประกอบด�วย 
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  5.1 การสอบวัดความรู� 
  5.2 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 
  5.3 การประเมินผลงาน 
  5.4 การสนทนาถาม – ตอบ 
  5.5 การประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต และเกณฑ4การประเมิน 
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คํานํา 
 
 หลักการสอนท่ีสามารถนํามาใช�สอนการพัฒนาทักษะชีวิตได�อยQางมีประสิทธิภาพ ได�แกQ การเรียน
การสอนท่ีเน�นการกระทํา (Learning by Doing) เป�นการสอนข้ันพ้ืนฐานท่ีใช�พัฒนากระบวนการเรียนรู�ท่ีดึง
ความสนใจผู�เรียนมาในรูปของการเรียนท่ีเรียกวQา Active Learning โดยท่ีผู�เรียนจะเกิดการเรียนรู�จากการลงมือ
ทําด�วยความสามารถของตนเอง การเรียนการสอนท่ีเน�น การกระทําจะกระตุ�นให�ผู�เรียนได�เกิดการพัฒนา
ลักษณะนิสัยท่ีสําคัญและจําเป�นตQอการสร�างทักษะชีวิตเพ่ือการพัฒนาตQอไปได�อยQางมีประสิทธิภาพ เชQน การ
รู�จักตนเอง การรู�จักการทํางานเป�นทีม ความคิดริเริ่มสร�างสรรค4 เป�นต�น หลักการสอนเชิงประสบการณ4 
(Experiential Learning) เป�นการเรียนรู�ท่ีมีจุดประสงค4ให�ผู�เรียนสร�างความรู�จักจากประสบการณ4เดิม อาศัย
ประสบการณ4เดิมของผู�เรียนทําให�เกิดการเรียนรู�ในสิ่งใหมQท่ีท�าทายอยQางตQอเนื่อง เป�นการเรียนรู�เชิงรุก (Active 
Learning) คือ ผู�เรียนต�องทํากิจกรรมตลอดเวลามีปฏิสัมพันธ4ระหวQางผู�เรียนกับผู�สอนและผู�เรียนกับผู�เรียน ทํา
ให�เกิดการขยายองค4ความรู�ท่ีผู�เรียนทําให�เกิดการขยายองค4ความรู�ของผู�เรียนทุกคนกว�างขวางข้ึน เป�นการเรียน
ท่ีอาศัยการสื่อสารในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชQน การพูด อQาน เขียน ดู ท่ีทําให�งQายตQอการแลกเปลี่ยนความรู�และ
การนําไปวิเคราะห4วิจัย การจัดการเรียนการสอนโดยเน�นบูรณาการ (Integrated Learning) เป�นการนําเอาสาระการ
เรียนรู�ตQาง ๆ  มาสัมพันธ4 เชื่อมโยง ผสมกลมกลืนจนกลายเป�นเรื่องเดียวกัน ผู�เรียนจะเกิดความรู�ความเข�าใจใน
ลักษณะท่ีเป�นองค4รวม และสามารถนําความรู�ความเข�าใจประยุกต4ใช�ในชีวิตประจําวันได� (ชบา พันธุ4ศักด์ิ, 2550) 
 ทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ศาสตราจารย4นายแพทย4วิจารณ4 พานิช (2556, น. 11-14) 
ได�กลQาวถึงจุดมุQงหมายของการจัดการศึกษา 3 ยุค คือ ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม และยุคความรู� มีความ
แตกตQางกันมากหากเราต�องการ ให�สังคมไทยดํารงศักด์ิศรี และคนไทยสามารถอยูQในสังคมโลกได�อยQางมี
ความสุข การศึกษาไทยต�องก�าวไปสูQ เปfาหมายในสูQ “ยุคความรู�” จุดท�าทายในการจัดการศึกษาควรไปในทิศนํา
ทางของความสุขในการทํางานอยQาง มีเปfาหมายเพ่ือชีวิตท่ีดีลูกศิษย4ในยุคความรู�กระตุ�นให�ศิษย4เรียนรู�ตลอด
ชีวิต ครูจึงต�องยึดหลัก “สอนน�อย เรียนมาก” ด�วยจัดกิจกรรมตQาง ๆ  ให�ผู�เรียน ครูต�องตอบได�วQา ศิษย4ได�เรียน
อะไร และเพ่ือให�ศิษย4ได�อะไร การประสบผลสําเร็จได�นั้น ครูต�องทําอะไร ไมQทําอะไร การทําหน�าท่ีครูจึงไมQผิด
ทาง คือ ทําให�ศิษย4เรียนไมQสนุก หรือเรียนแบบขาดทักษะสําคัญ “ทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21”           
( 21st Century Skills)  จะเกิดข้ึนได�จาก “ครูต�องไมQสอน แตQต�องออกแบบการเรียนรู�และอํานวยความสะดวก” 
ในการเรียนรู�ให�ศิษย4ได� เรียนรู�จากการเรียนแบบลงมือทํา แล�วการเรียนรู�ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของ
ตนเอง สาระวิชาก็มีความสําคัญ แตQไมQเพียงพอสําหรับการเรียนรู�เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปkจจุบัน
การเรียนรู�สาระวิชาควรเป�นการเรียนจากการค�นคว�าเองของศิษย4โดยครู ชQวยแนะนํา และชQวยออกแบบ
กิจกรรมท่ีชQวยให�นักเรียนแตQละคนสามารถประเมินความก�าวหน�าหรือผลของการเรียนรู�ของตนเองได� 
 คูQมือรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น ท่ีผู�วิจัยพัฒนาข้ึนนี้มีลักษณะเป�นการ บูรณาการท้ังความรู� ทักษะ เจตคติในเรื่อง
ทักษะชีวิตท่ีจําเป�นตQอการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ท้ังนี้ ผลงานวิจัยท่ีได�จะนําไปสูQการพัฒนา
นักเรียนชั้นมัธยมตอนต�นในสถานศึกษาให�มีการจัดการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตได�อยQางเหมาะสมกับวัยของนักเรียนตQอไป 

 
              กุลณัฐ  เหมราช 
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คําช้ีแจง 

 
 คูQมือการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค4 เพ่ือให�ครูได�ใช�เป�นเรื่องมือในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�น ประกอบด�วย 
 1. ข้ันตอนกิจกรรมการจัดการเรียนรู� 
 2. แผนการจัดการเรียนรู� 
 3. แบบประเมิน 

 
1. ข้ันตอนกิจกรรมการจัดการเรียนรู� 
 การจัดการเรียนรู�การสหกรณ4 สามารถจัดการเรียนรู�ในแตQละระดับชั้น หรือจัดการเรียนรู�รวม
เป�นชQวงชั้น โดยมีผู�เรียนรQวมกันเรียนรู� จํานวน 15 – 50 คน จํานวนผู�เรียนกับจํานวนครูผู�สอนควรมีความ
สอดคล�องกันในอัตราสQวน 1 : 15 - 20 การจัดการเรียนรู�เน�นท่ีผู�เรียนเป�นสําคัญ มีเทคนิค/กระบวนการ 
4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1.1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ (Engagement) จากทักษะชีวิต (Life Skills) เป�นข้ันการกระตุ�น
ด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่อประกอบให�เกิดความต�องการเรียนรู� เป�นข้ันการเตรียมการกQอนการเรียนรู�
เพ่ือสร�างความไว�วางใจและสัมพันธภาพท่ีดีระหวQางผู�สอน และผู�เรียน รQวมกันวางแผนและกําหนด
เปfาหมายของการเรียนรู�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจุดประสงค4 การจัดการเรียนรู�เทคนิควิธีการ
เรียนใหมQ ๆ อภิปราย ตัดสินใจรQวมกันสร�างทางเลือก และปฏิบัติการ โดยใช�สื่อเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนา
ทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
 1.2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน (Value) เป�นข้ันตอนการปลูกฝkงจิตลักษณะและ
ทักษะในการคิด การจินตนาการถึงสิ่งท่ีตนเองจะทําเพ่ือพัฒนาทักษะของตนเอง 
 1.3 ข้ันการลงมือปฏิบัติ (Implement) เป�นข้ันตอนดําเนินกิจกรรมเน�นกระบวนการกลุQม 
(Group Process)  
 1.4 ข้ันการสะท�อนผล (Evaluation) เป�นการรวมกลุQมภายหลังเสร็จสิ้นข้ันตอนการ
ทบทวนระหวQางครู และผู�เรียนเพ่ือรQวมกันสะท�อนผลการเรียนรู� และแลกเปลี่ยนมุมมองจากการ
สะท�อนผล กับครูและนักเรียนระหวQางการปฏิบัติงาน Reflection in Action แล�วนักเรียนนําความรู�
ท่ีได�ไปพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 
 โดยทุกกิจกรรมการจัดการเรียนรู�และข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู� บทบาทของครูท่ี
สําคัญท่ีต�องมีในการจัดการเรียนรู�ตามทฤษฎีการเรียนรู�จากประสบการณ4 โดยครูจะต�องมีบทบาทใน
การจัดการเรียนรู� ดังนี้  

คู1มือการใช�รูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะที่จําเป!นในการดํารงชีวิต  
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น 
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 1. เป�นผู�แนะแนว (The Facilitator Role) เป\ดโอกาสให�ผู�เรียนสัมผัสประสบการณ4ด�วย
ตนเองและทบทวนใครQครวญ สร�างความสัมพันธ4อันดีและความไว�ใจกับผู�เรียน 
 2. เป�นผู�เชี่ยวชาญในรายวิชา (The Subject Expert Role) นําพาผู�เรียนจัดระเบียบ
ความคิดและเชื่อมโยงการคิดวิเคราะห4เข�ากับความรู�ในวิชานั้น ๆ การถQายทอดความรู�มักเป�นการ
บรรยาย เป\ดตํารา 
 3. เป�นผู�กําหนดมาตรฐาน/ผู�ประเมิน (The Standard-Setter/Evaluator Role) ผู�สอน
กระตุ�น เค่ียวเข็ญ ให�ผู�เรียนใช�ความรู�ได�อยQางเชี่ยวชาญถึงระดับท่ีต้ังเปfาหมายไว� และออกแบบ
กิจกรรมท่ีให�แสดงความรู�และทักษะนั้นเพ่ือประเมินผล 
 4. เป�นโค�ช (The Coaching Role) ผลักดันให�ผู�เรียนได�ใช�ทักษะความรู�เพ่ือบรรลุให�ถึง
เปfาหมาย ชQวยวางแผนการพัฒนา ติดตามพัฒนาการ และให�คําแนะนําเพ่ือปรับปรุง 
 การเรียนรู�จากการปฏิบัติจริงโดยการจัดกิจกรรมสหกรณ4ในสถานศึกษา อาจจัดกิจกรรม
รวมกันซ้ือ การผลิต การออมทรัพย4 การสวัสดิการ อันเป�นกิจกรรมสําคัญในการจัดการเรียนรู�การ
สหกรณ4 เพราะเป�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง ให�ผู�เรียนรวมกลุQมดําเนินการกันเอง ครูทําหน�าท่ีให�
คําปรึกษาแนะนําโดยไมQครอบงําความคิด หากมีการทํางานผิดพลาด ก็ไมQนํามาเป�นปkญหา แตQควรนํา
ความผิดมาเป�นปkญญา ไมQเน�นระบบเอกสารแตQควรให�ผู�เรียนจัดการได�ด�วยความเข�าใจภายใต�คุณธรรม 
ความซ่ือสัตย4 เสียสละ สามัคคี มีวินัย เป�นประชาธิปไตย และตรวจสอบได� โดยมีกระบวนการจัด
กิจกรรมสหกรณ4 คือ 
 1. ให�ความรู�แล�วรวมคน ท่ีศรัทธาเชื่อม่ัน 
 2. ให�ผู�เรียนเรียนรู� รQวมคิด กําหนด เปfาหมาย แนวทาง 
 3. จัดองค4กร ตามโครงสร�าง มอบหมายหน�าท่ี 
 4. รวมทุน เพ่ือดําเนินกิจกรรมสหกรณ4 
 5. ดําเนินกิจกรรม โดยความรQวมมือกัน 
 6. ตรวจสอบ ควบคุม ตามแนวทางของการจัดกิจกรรมสหกรณ4 
 7. ประเมิน แสดงผล เพ่ือรายงานผลงาน 
 การจัดการเรียนรู�การสหกรณ4นักเรียน เป�นเอกสารท่ีจัดทําข้ึนโดยการปรับขยาย
รายละเอียดของเนื้อหาท่ีกําหนดในหลักสูตรแกนกลาง หรือหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุQมสาระ
การเรียนรู�วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร4 การผลิต การแจกจQาย และ
การบริโภคสินค�าและบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูQอยQางจํากัดอยQางมีประสิทธิภาพ การ
ดํารงชีวิตอยQางมีดุลยภาพ และการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช�ในชีวิตประจําวัน ท่ีมุQงเน�นสQงเสริมให�
นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานและการทํางานรQวมกันควบคูQการเรียนรู�ทฤษฎี สหกรณ4เป�นเรื่องต�อง
ฝyกฝนต้ังแตQเด็กเล็ก ๆ จะได�คุ�นเคยกับระบบสหกรณ4 ในระบบการทํางานรQวมกัน เม่ือเติบโตเป�นผู�ใหญQ 
เด็กเหลQานี้ก็จะได�เข�ารQวมเป�นสมาชิกสหกรณ4ของหมูQบ�าน ของอําเภอ ของจังหวัดตQอไป และจะเป�น
สมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะมีความรู�ความเข�าใจอยQางดีวQาการรQวมกันทําจะทําให�ไมQเสียเปรียบผู�อ่ืน 
ท้ังการซ้ือวัสดุดิบสินค�าท่ีผลิตหรือสินค�าอุปโภค ถ�ารวมกันจะประหยัดคQาใช�จQายและทําได�ดีกวQา 
 กิจกรรมสหกรณ4นักเรียน จึงเป�นกิจกรรมของนักเรียนท่ีต้ังข้ึนดําเนินการโดยนักเรียน และ
มีนักเรียนเป�นสมาชิก ซ่ึงสหกรณ4นักเรียนเปรียบเสมือนห�องปฏิบัติการ ให�นักเรียนได�เรียนรู�หลักการ 
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วิธีการ และทดลองด�วยตนเอง เป�นคณะกรรมการดําเนินงานเองทุกอยQาง เพ่ือให�นักเรียนมีทักษะ
ความเคยชินกับการทํางานรQวมกัน ปลูกฝkงคุณธรรมในการดํารงชีวิตรQวมกัน จุดมุQงหมายสุดท�ายเพ่ือให�
นักเรียนได�รู�จักการชQวยตัวเอง เพ่ือนําไปสูQการกินดีอยูQดีมีสันติสุข  
 หลักการ 
 1. เป\ดรับสมาชิกท่ัวไปด�วยความสมัครใจ สหกรณ4มีสมาชิกเข�าหรือออกด�วยความสมัครใจ 
ไมQวQาจะเชื้อชาติ ศาสนาใด เพศหญิงหรือเพศชายไมQมีการจํากัด 
 2. การควบคุมโดยสมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตย เม่ือทุกคนเข�ามาด�วยความสมัครใจ
แล�ว การกําหนดนโยบายในการอยูQรQวมกันกําหนดโดยตัวแทนจากการเลือกต้ัง ทุกคนมีสิทธิเทQาเทียม
กันในกิจการของสหกรณ4 สมาชิกมีความเสมอภาคสามารถออกเสียงได� 1 เสียงใน 1 เรื่อง โดยไมQเก่ียว
วQาจะมีหุ�นจํานวนเทQาใดและสามารถเข�าไปตรวจสอบการดําเนินการของฝrายจัดการ คณะกรรมการ
ดําเนินการได�   
 3. การมีสQวนรQวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก สมาชิกทุกคนมีสQวนรQวมในการลงทุนในสหกรณ4
โดยการ ถือหุ�น การฝากเงิน การรQวมธุรกิจของสหกรณ4ไมQวQาจะเป�นธุรกิจซ้ือ ธุรกิจขาย ธุรกิจบริการ 
สวัสดิการตQาง ๆ เม่ือเกิดรายได�สหกรณ4จัดสรรเงินสํารองเป�นเงินกองกลางสําหรับพัฒนาสหกรณ4 
จัดสรรตอบแทนสมาชิกตามสัดสQวนปริมาณธุรกิจ 
 4. การปกครองตนเองและความเป�นอิสระ เป�นหลักการท่ีสืบเนื่องจากหลักการข�อท่ี 2 
การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย โดยปราศจากการควบคุมจากอํานาจฝrายใดท้ังสิ้น จึง
ทําให�สหกรณ4เป�นองค4กรท่ีพ่ึงพาและปกครองตนเอง สหกรณ4จึงเป�นองค4การของสมาชิก โดยสมาชิก 
และเพ่ือสมาชิก   
 5. การศึกษา การฝyกอบรมและขQาวสาร สหกรณ4มีการศึกษาและฝyกอบรมแกQสมาชิก 
คณะกรรมการดําเนินการ ผู�จัดการและเจ�าหน�าท่ีเพ่ือให�บุคคลเหลQานี้สามารถพัฒนาสหกรณ4ของ
ตนเองได�อยQางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรให�ข�อมูลขQาวสารแกQสาธารณชนท่ัวไปทราบเพ่ือเป�นการ
ประชาสัมพันธ4งานสหกรณ4ด�วย 
 6. การรQวมมือกันระหวQางสหกรณ4 สหกรณ4จะสามารถให�บริการแกQสมาชิกได�อยQางมี
ประสิทธิผลสูงสุด  และเสริมสร�างความเข�มแข็งให�แกQขบวนการสหกรณ4ได� โดยการรQวมมือกับสหกรณ4
ทุกประเภท ทุกระดับ เพ่ือเชื่อมโยงเป�นเครือขQายกัน 
 7. ความเอ้ืออาทรตQอชุมชน สหกรณ4จะพัฒนาอยQางม่ันคงยั่งยืนได� ต�องควบคูQไปกับชุมชนท่ี
มีการพัฒนาอยQางม่ันคงยั่งยืนเชQนกัน สหกรณ4จึงต�องสร�างกิจกรรมเพ่ือสQงเสริมชุมชน 
 จุดหมาย 
 ความเชื่อท่ีวQาในการทํางานนั้นทุกคนต�องชQวยตนเองและชQวยเหลือซ่ึงกันและกัน จึงจะทํา
ให�การทํางานหรือการดําเนินชีวิตประสบผลสําเร็จได� จุดมุQงหมายเพ่ือ 
 1. เพ่ือให�นักเรียนได�ชQวยตนเอง ประกอบด�วย มีความขยัน ประหยัด พัฒนาตน หลีกพ�น
อบายมุข 
 2. เพ่ือให�นักเรียนได�ชQวยเหลือซ่ึงกันและกันประกอบด�วย มีความซ่ือสัตย4ตQอกันเสียสละ
เพ่ือสQวนรวม สามัคคี/รQวมมือกันพัฒนา มีระเบียบวินัย 
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 คุณภาพของผู�เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู� เรียน มุQ ง พัฒนาผู� เรียนแบบองค4รวมเ พ่ือให� เป�นคนดี มีความรู�
ความสามารถ โดยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค4 ดังนี้ 
 มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับการดํารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและ
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการทํางานและอาชีพ 
 มีทักษะในการทํางาน การอยูQรวมกันการประกอบอาชีพ การจัดการ การแสวงหาความรู� 
เลือกใช�เทคโนโลยีและใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน สามารถทํางานอยQางมีกลยุทธ4 สร�างและ
พัฒนาผลิตภัณฑ4หรือวิธีการใหมQ 
 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย4 ขยัน อดทน รักการทํางาน ประหยัดอดทน ตรงตQอเวลาเอ้ือเฟ��อ
เสียสละ และมีวินัยในการทํางาน เห็นคุณคQาความสําคัญของงานและอาชีพสุจริต ตระหนักถึง
ความสําคัญของสารสนเทศการอนุรักษ4ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และพลังงาน เม่ือจบชQวงชั้น
ผู�เรียนต�องมีความสามารถ ดังนี้ 
 ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 1-3 
 สามารถชQวยเหลือตนเองด�วยการทํางานในกิจวัตรประจําวัน ชQวยเหลืองานในครอบครัว ใช�
เทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐานได� สามารถคิดและสร�างสิ่งของเครื่องใช�ในชีวิตประจําวันอยQางงQายได� ๆ ทํางาน
ตามท่ีได�รับมอบหมายด�วยความรับผิดชอบ ขยัน ซ่ือสัตย4 ประหยัด อดออม ใช�พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�อยQางประหยัด 
 สาระการเรียนรู� 
 การสหกรณ4นักเรียน ได�จัดประสบการณ4เพ่ือให�นักเรียนเกิดการเรียนรู�จากประสบการจริง
เน�นการปฏิบัติควบคูQเรียนรู�ทฤษฎี รู�จักการทํางานรQวมกัน กระบวนการทํางานกลุQม การแก�ปkญหาใน
การทํางาน รู�จักการใช�ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อมอยQางมีจิตสํานึก ซ่ึงมีโครงสร�างเนื้อหาท่ีจัด
ให�เรียน ดังนี้ 
 หนQวยการเรียนรู�ท่ี 1 การสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ อะไร  
 1. การรวมกลุQมและการแก�ปkญหา  
 2. สหกรณ4และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ความเป�นมาของการสหกรณ4และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 หนQวยการเรียนรู�ท่ี 2 รู�จักพอเพียงด�วยสหกรณ4  
 1. หลักการสหกรณ4  
 2. วิธีการสหกรณ4  
 หนQวยการเรียนรู�ท่ี 3 สหกรณ4ทําอยQางไรให�พอเพียง  
 1. ประเภทสหกรณ4  
 2. โครงสร�างสหกรณ4  
 3. ประโยชน4สหกรณ4  
 หนQวยการเรียนรู�ท่ี 4 สหกรณ4นักเรียนพอเพียง  
 1. การจัดต้ังสหกรณ4  
 2. การประชุม  
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 3. บัญชีสหกรณ4  
 4. กิจการสหกรณ4นักเรียน  
 5. การประชาสัมพันธ4งานสหกรณ4 
 
 การสหกรณ-กับมาตรฐานการเรียนรู�กลุ1มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ   
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู�การสหกรณ4กําหนดในสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร4 ดังนี ้
 มาตรฐาน ส 3.1 เข�าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค 
การใช�ทรัพยากรท่ีมีอยูQจํากัดได�อยQางมีประสิทธิภาพและคุ�มคQา รวมท้ังเข�าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิตอยQางมีดุลยภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 

1. อธิบายความหมายและ
ความสําคัญของเศรษฐศาสตร4  
2. วิเคราะห4คQานิยมและ
พฤติกรรมการบริโภคของคน
ในสังคมซ่ึงสQงผลตQอเศรษฐกิจ
ของชุมชนและประเทศ  
3. อธิบายความเป�นมา 
หลักการและความสําคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตQอสังคมไทย  

1. วิเคราะห4ปkจจัยท่ีมีผลตQอการ
ลงทุนและการออม  
2. อธิบายปkจจัยการผลิตสินค�า
และบริการและปkจจัยท่ีมี 
อิทธิพลตQอการผลิตสินค�าและ
บริการ  
3. เสนอแนวทางการพัฒนาการ
ผลิตในท�องถ่ินตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
4. อภิปรายแนวทางการ
คุ�มครองสิทธิ ของตนเองใน
ฐานะผู�บริโภค  

1. อธิบายกลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจ  
2. มีสQวนรQวมในการแก�ไขปkญหา
และพัฒนาท�องถ่ินตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. วิเคราะห4ความสัมพันธ4
ระหวQางแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับระบบสหกรณ4  
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โครงสร�างรายวิชา/หน1วยการเรียนรู�/แผนการจัดการ 
โครงสร�างรายวิชา การสหกรณ-นักเรียน 

เวลา 20 ช่ัวโมง 
หน1วยการเรียนรู�การสหกรณ-ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น 

 

หน1วย
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู�/ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ 
 

หน1วยการเรียนรู� 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 
100 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 

ข�าใจและสามารถ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรในการ
ผลิตและการ
บริโภค การใช�
ทรัพยากร ที่มีอยูQ
จํากัดได�อยQางมี
ประสิทธิภาพและ
คุ�มคQา รวมทั้ง
เข�าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อการดํารงชีวิต
อยQางมีดุลยภาพ  
1. อธิบายปkจจัย
การผลิตสนิค�าและ
บริการ  
2. ประยุกต4ใช�
แนวคิดของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการทํา  

1.1 หลักการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
1.2 การประยุกต4ใช�
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกิจกรรมตQาง ๆ 
ในครอบครัว โรงเรียน
และชุมชน เชQน การ
ประหยัดพลังงานและ
คQาใช�จQายในบ�าน 
โรงเรียน การวางแผนการ
ผลิตสนิค�าและ  
บริการเพื่อลดความ
สูญเสียทุก  
ประเภท การใช� 
ภูมิปkญญาท�องถ่ิน  
1.3 ตัวอยQางการผลิต
สินค�าและบริการใน
ชุมชน เชQน หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ4หรือ 
โอท�อป  
2.1 หลักการและ
ประโยชน4ของ สหกรณ4  
2.2 ประเภทของสหกรณ4
โดยสังเขป  
2.3 สหกรณ4ในโรงเรียน 
(เน�นฝyกปฏิบัติจริง)  
2.4 การประยุกต4
หลักการของ สหกรณ4มา
ใช�ในชีวิตประจําวัน  

1. การสหกรณ4ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงคืออะไร  
1.1 การรวมกลุQมและ
การแก�ปkญหา  
1.2 สหกรณ4และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
1.3 ความเป�นมาของ
การสหกรณ4และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
2. รู�จักพอเพียงด�วย
สหกรณ4  
2.1 หลักการสหกรณ4  
2.2 วิธีการสหกรณ4  
3. สหกรณ4ทําอยQางไร
ให�พอเพียง  
3.1 ประเภทสหกรณ4  
3.2 โครงสร�างสหกรณ4  
3.3 ประโยชน4สหกรณ4  
4. สหกรณ4นักเรียน
พอเพียง  
4.1 การจัดตั้งสหกรณ4  
4.2 การประชุม  

3 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
4 
 
3 
1 
5 
 
3 
1 
1 
8 
 
2 
1 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

30 
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หน1วย
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู�/ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ 
 

หน1วยการเรียนรู� 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 
100 

4 กิจกรรมตQาง ๆ ใน  
ครอบครัวโรงเรียน
และชุมชน  
3. อธิบาย
หลักการสําคัญ
และ ประโยชน4
ของสหกรณ4  

 4.3 บัญชสีหกรณ4  
4.4 กิจการสหกรณ4
นักเรียน  
4.5 การ
ประชาสัมพนัธ4งาน
สหกรณ4  

2  
2  
 
1  

 

รวม 20 100 
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กําหนดการเรียนรู�รายช่ัวโมง  
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
คร้ัง
ที่ 

จํานวน
ชั่วโมง 

เร่ืองที่สอน 
 

มาตรฐานการ
เรียนรู�ข�อที่ 

สิ่งที ่
ต�องเตรียม (ครู/นักเรียน) 

1 1 การรวมกลุQมและการ
แก�ปkญหา  

ส 3.1 
 

อุปกรณ4กิจกรรม  
- เกมฉีกกระดาษ  
- นิทานมัดแขนงไม�  
- แบบประเมินผลงาน  
- แบบประเมิน  
พฤติกรรมการทํางาน  
- แบบประเมิน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค4  

2 
 

1 
 

สหกรณ4และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

ส 3.1 
 

- ใบความรู�เร่ืองสหกรณ4กับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
- นิทานเทวดากับคนขันเกวียน  
- แบบประเมินใบงาน  
- แบบประเมินพฤติกรรม การทํางาน  

3 1 ความเป�นมาของการ
สหกรณ4และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

ส 3.1 
 

- ใบความรู�เร่ือง องค4ประกอบการ
สหกรณ4และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- ใบกิจกรรมเร่ือง องค4ประกอบการ
สหกรณ4  
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- แบบประเมินใบบนัทึกกิจกรรม  
- แบบประเมินสังเกตการทํางานกลุQม  

4 
 

1 
 

หลักการสหกรณ4  
 

ส 3.1 
 

- ใบความรู�/Ms.Powerpoint เร่ือง
หลักการสหกรณ4  
- กิจกรรมปk�นหุQน  
- เกมบอกตQอ  
- กิจกรรมการเลือกตั้ง  

5-6 2 หลักการสหกรณ4  
 

ส 3.1 
 

- ใบความรู�/ Ms.Powerpoint เร่ือง
หลักการสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- กิจกรรมตลาดนัด  
- ใบบันทึกกิจกรรม “หลักการของกลุQม
เรา” สารคดีเร่ืองที่เก่ียวข�อง  
- ใบกิจกรรม “เหตุการณ4จําลองตาม
หลักการกลุQม” 
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คร้ังที่ จํานวน
ชั่วโมง 

เร่ืองที่สอน 
 

มาตรฐานการ
เรียนรู�ข�อที่ 

สิ่งที ่
ต�องเตรียม (ครู/นักเรียน) 

7-8 2 วิธีการสหกรณ4  ส 3.1  
 

- ใบความรู�เร่ืองวิธีการสหกรณ4  
- เกมตQอความยาว  
- เกมอุ�มเจ�าอ�วน  
- เกมแจกทาน  
- เกมผ�าขาวม�า/กระป�องนม  
- อุทาหรณ4เสาปูนผนังปูน  
- เกมขายเหมาหQอใหญQ  

9-10 
 

2 ประเภทสหกรณ4  
 

ส 3.1  
 

- ใบความรู�เร่ืองประเภทของสหกรณ4  
- ภาพถQายสหกรณ4และธุรกิจสหกรณ4แตQละ
ประเภท  
- บัตรคํา  
- ใบบันทึกกิจกรรมเร่ืองประเภทสหกรณ4  

11 1 โครงสร�างสหกรณ4 ส 3.1  
 

- ใบความรู�เร่ืองโครงสร�างสหกรณ4  
- นิทานเร่ืองปลวกกล�วยฆQายักษ4 หรือ
นิทานเร่ืองหนูหนีนํ้า  
- กิจกรรมธุรกิจจําลอง  

12 
 

1 ประโยชน4สหกรณ4  
 

ส 3.1  
 

- ใบความรู�/ใบงานเร่ืองประโยชน4สหกรณ4  
- ใบบันทึกกิจกรรม  

13-14 
 

2 การจัดตั้งสหกรณ4 
 

ส 3.1  
 

- ใบงานบทบาทสมมติสองแผQนดิน  
 

15 1 การประชุม  ส 3.1  - ใบความรู�เร่ืองการประชุมในสหกรณ4  
- บทบาทสมมติการประชุม  

16-17 2 บัญชีสหกรณ4 
 

ส 3.1 - ใบงานการบันทึกรายรับ-รายจQาย  
- ตัวอยQางบัญชีรับ-จQาย  
- บัญชีสหกรณ4นักเรียน  
- เจ�าหน�าทีบ่ัญชสีหกรณ4  

18-19 2 กิจการสหกรณ4
นักเรียน  
 

ส 3.1 - สหกรณ4นักเรียนโรงเรียนต�นแบบการ
สหกรณ4  
- รายงานกิจการสหกรณ4  
- ใบความรู�กิจกรรมสหกรณ4นักเรียน  

20 1 การประชาสัมพนัธ4
งานสหกรณ4 
 

ส 3.1 - ใบความรู�การประชาสัมพันธ4สหกรณ4  
-ตัวอยQางสื่อประชาสัมพันธ4  
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2. แผนการจัดการเรียนรู� 
 

แผนการจัดการเรียนรู� รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หน1วยการเรียนรู�ท่ี 1 เรื่อง การสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 

แผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 1 เรือ่ง การรวมกลุQมและการแก�ปkญหา เวลา 1 ช่ัวโมง 
รายวิชา การสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
1. ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง  
 1. อธิบายความหมาย และระบุองค4ประกอบการสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได�  
 2. แสดงตัวอยQางการสหกรณ4ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทํากิจกรรมตQาง ๆ 
ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
 
2. สาระสําคัญ  
 การแก�ปkญหาด�วยการรวมกลุQม  
 
3. สาระการเรียนรู�  
 การรวมกลุQม หมายถึง การท่ีคนมารวมกันโดยมีความต้ังใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงสิ่งนั้นแตQละ
คนไมQสามารถทําให�สําเร็จได�ลําพังตนเอง  
 ประโยชน4การรวมกลุQม คือ ผลท่ีได�รับจากการกระทํารQวมกันของคนในกลุQมซ่ึงกQอให�เกิด
ผลดีสําหรับทุกคน เชQน การเดินทางมาโรงเรียนด�วยกันโดยรถจักรยานผลดีคือไมQต�องเหนื่อยสองคน 
การปลูกต�นไม�ในโรงเรียนเม่ือนักเรียนรQวมกันปลูกสQงผลดีทําให�เสร็จเร็ว  
 ประเภทของการรวมกลุQมในชุมชน คือ การรวมคนตามอาชีพเชQน กลุQมทํานา กลุQมทําสวน 
กลุQมชาวไรQอ�อย กลุQมสวนยาง กลุQมทํารQม กลุQมเพาะพันธ4กล�วยไม� กลุQมจักสาน กลุQมทอผ�า ฯ การ
รวมกลุQมตามวัย/เพศ เชQน กลุQมผู�สูงอายุ กลุQมเด็ก กลุQมสตรี กลุQมเยาวชน ฯ การรวมกลุQมเพ่ือการพัฒนา 
เชQน กลุQมประชาธิปไตย กลุQมสุขภาพ กลุQมสวัสดิการ กลุQมประกันภัย กลุQมอนุรักษ4 กลุQมปกปfองปrา ฯ  
 
4. ทักษะท่ีจําเป!นของผู�เรียน 
 4.1 ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม  
  1. ทักษะการแก�ปkญหา ความสามารถในการแก�ปkญหาท่ีมีด�วยการรวมกลุQม  
  2. ทักษะการทํางานรQวมกับผู�อ่ืน ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิตจัดการปkญหาด�วย
การรวมกลุQม  
 
5. ช้ินงาน/ภาระงาน  
 การแบQงกลุQม การพูดแสดงความคิดเห็น การนําเสนองานกลุQม ผังมโนทัศน4การทํางานกลุQม  
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6. การวัดและประเมินผล 
 

เปBาหมายการเรียนรู� 
 

วิธีการวัด 
 

เคร่ืองมือ 
 

เกณฑ- 
การวัดประเมินผล 

ความรู�  
- ความสําคัญของการ
แก�ปkญหาด�วยการรวมกลุQม  
ทักษะทีจ่ําเป!น   
- กระบวนการการทาํงาน
กลุQม  
- ความสามารถในการ
แก�ปkญหา  
- ความสามารถในการใช�
ทักษะชีวิตจดัการปkญหาด�วย
การรวมกลุQม  

- ตรวจใบงานผังมโน
ทัศน4  
- สังเกตการทํางานกลุQม  
- สังเกตนําเสนอรายงาน  

- แบบประเมินผลงาน  
- แบบประเมิน  
พฤติกรรมการทํางาน  
- แบบประเมินทักษะ 

ถือเกณฑ4การผQาน
ระดับดีข้ึนไป  
 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู�  
 บทบาทของครูผู�สอน เป�นผู�วางแผน (Planner) ผู�ให�ความกระจQาง (Clarifier) ผู�กระตุ�น 
(Stimulator) ผู�ประสานงาน (Coordinator) ผู�ประเมินผล (Evaluator) สร�างบรรยากาศท่ีดี ไมQ
เครQงเครียด พร�อมท่ีจะรับฟkงผู�เรียนทุกกรณี 
 บทบาทของผู�เรียน ดําเนินการแก�ปkญหาด�วยตนเอง แสวงหาความรู�แลกเปลี่ยนความรู�หรือ
ประสบการณ4กับเพ่ือนเพ่ือนําข�อมูลมาใช�ในการฝyกปฏิบัติพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในด�านตQาง ๆ โดยเน�น
การเรียนรู�แบบมีสQวนรQวม ทุกคนต�องมีสQวนรQวมในทุกกิจกรรม 
 ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ ด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่ออ่ืน ๆ ให�เกิดความต�องการเรียนรู� 
เชQน การเลQานิทานเรื่องมัดแขนงไม�  
  กําหนดวัตถุประสงค4หรือเปfาหมายการทํางาน ครูผู�สอนจัดกิจกรรมในบทบาทของ
ผู�ชี้แนะ ผู�กระตุ�น 
  1. ครูแจ�งผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังประจําชั่วโมง  
 ข้ันท่ี 2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน 
  2. ครูสนทนากับผู�เรียนเก่ียวกับ การรวมกลุQมคนท่ีมีความต�องการเดียวกันมา
รวมกัน  
  3. ให�นักเรียนเลQนเกมฉีกกระดาษ  
  4. ครูอธิบายเก่ียวกับความหมายของการรวมกลุQมให�นักเรียนฟkงเพ่ือให�นักเรียนเกิด
ทักษะในการคิดและจินตนาการในการทํางานกลุQมรQวมกับผู�อ่ืน 
 ข้ันท่ี 3 ข้ันการลงมือปฏิบัติ ดําเนินกิจกรรมเน�นกระบวนการกลุQม (Group Process) 
  5. แบQงนักเรียนเป�นกลุQมแตQละกลุQมเลือกประธานกลุQม เลขานุการและต้ังชื่อกลุQม 
กลุQมระดมความคิด 2 ประเด็น คือ  
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   - งานลักษณะใดท่ีต�องทํางานรQวมกัน  
   - ประโยชน4ของการทํางานรQวมกันคืออะไร  
  6. ให�นักเรียนนําเสนอหน�าชั้นพร�อมยกตัวอยQาง  
 ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล   
  7. ครูและนักเรียนรQวมกันสรุปเก่ียวกับแนวความคิดการทํางานเป�นกลุQม  
  8. นักเรียนเขียนผังมโนทัศน4เก่ียวกับการทํางานกลุQม  
 
8. ส่ือและแหล1งการเรียนรู�  
 1. เกมฉีกกระดาษ  
 2. นิทานมัดแขนงไม�  
 3. เกมฉีกกระดาษ (ท่ีใช�แล�ว) 
 
9.  การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ 
 1. สังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. การนําเสนอรายงาน 
 เครื่องมือ 
 1. แบบสังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. แบบประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 
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10. เกณฑ-การประเมินทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
 

ทักษะการ
เรียนรู�ด�าน
นวัตกรรม 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. ทักษะการ
แก�ปkญหา 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว�ทุก
ข้ันตอนมีข�อมูล 
สนับสนนุครบถ�วน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการ 
แก�ปkญหาที่กําหนด
ไว� 2 ใน 3 ของ
ข้ันตอนและมี
ข�อมูลสนับสนุน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว� 1 ใน 
3 ของข้ันตอน 
และมีข�อมูล
สนับสนนุสมบูรณ4 

มีการแสดงการ
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ4
ระหวQาง 
สาเหตุของปkญหา
และผลที่จะเกิดข้ึน 

2. ทักษะ
ความคิด
สร�างสรรค4 
 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 
เหมาะสมตQอการ 
ใช�งานจริง 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อ 
แก�ปkญหาด�วยการ 
ผสมผสานและ 
ดัดแปลงจากความ 
คิดเดิม 

พัฒนาชิน้งานหรือ 
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาโดยไมQม ี
ความคิดแปลก 
ใหมQ 

3. ทักษะในการ
สื่อสาร 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจงQาย และ 
มีวิธีการที่นQาสนใจ 
เหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจ และมี 
วิธีการที่เหมาะสม 
กับลักษณะข�อมูล 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถามได� 
แตQมีวิธีการ  
ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม ได�
ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

4. ทักษะการ
ทํางานรQวมกับ
ผู�อ่ืน 
 

มีสQวนรQวมในการ 
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนอยQาง ตั้งใจ 
ทุกคร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนเป�นบางคร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานรับฟkงความ
คิดเห็นของผู�อ่ืน 
แตQไมQตั้งใจ 

มีสQวนรQวมใน การ
ทํางานแตQไมQรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืน 
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หน1วยการเรียนรู�ท่ี 1 เรื่อง การสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 
แผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 2 เรือ่ง สหกรณ4และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เวลา 1 ช่ัวโมง 
รายวิชา การสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ1มสาระการเรียนรู� สังคมศึกษาฯ 

 
1. ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง  
 อธิบายความหมาย และระบุองค4ประกอบการสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได�  
 
2. สาระสําคัญ  
 - ความหมายและองค4ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
3. สาระการเรียนรู�  
 สหกรณ4 หมายถึง การทํางานรQวมกัน โดยแตQละคนท่ีมารวมกันต�องมีอุดมการณ4สหกรณ4  
 อุดมการณ4สหกรณ4 คือ ความเชื่อวQาในการทํางานนั้นทุกคนต�องชQวยตนเองและชQวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน จึงจะทําให�การทํางานหรือการดําเนินชีวิตประสบผลสําเร็จได�  
 การชQวยตนเองประกอบด�วย 
 - ขยัน 
 - ประหยัด 
 - พัฒนาชีวิต 
 - ไมQเสพติดอบายมุข  
 การชQวยเหลือซ่ึงกันและกันประกอบด�วย 
 - ซ่ือสัตย4ตQอกัน 
 - เสียสละเพ่ือสQวนรวม 
 - สามัคคี / รQวมมือกันพัฒนา 
 - มีระเบียบวินัย  
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวพระราชดําริแหQงพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตQอ
การดําเนินชีวิตของประชาชนทุกระดับท่ียึดหลัก 3 ด�าน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการ
มีภูมิคุ�มกันตัวเองตQอผลกระทบใด ๆ โดยมีเง่ือนไขกํากับ 2 ด�าน คือ ความรู� และคุณธรรม  
 พอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมQน�อยเกินไปและไมQมากเกินไป โดยไมQเบียดเบียน
ตนเองและผู�อ่ืน การยืนด�วยลําแข�งของตนเอง และวางชีวิตสมดุล ใช�จQายไมQเดือดร�อน เป�นความพอดี 
เชQน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูQในระดับพอประมาณ 
 มีเหตุมีผล หมายถึง การพิจารณาปkจจัยท่ีเก่ียวข�องในปkจจุบันหรืออนาคตแล�วตัดสินใจ การ
ตัดสินใจจะต�องเป�นไปอยQางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปkจจัยท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาด
วQาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ อยQางรอบคอบ ในมิติตQาง ๆ อยQางเก่ียวเนื่องกัน  
 ภูมิคุ�มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให�พร�อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงตQาง ๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเป�นไปได�ของสถานการณ4ตQาง ๆ ท่ีคาดวQาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล�และไกล
เป�นความพร�อมรับผลกระทบเพ่ือให�สามารถอยูQได�เม่ือมีความเปลี่ยนแปลง  
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 ท้ังนี้ องค4ประกอบ 3 ประการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต�องมีเง่ือนไขกํากับ 2 ด�าน 
คือ ด�านความรู� ท่ีเก่ียวข�องกับการตัดสินใจถูกต�อง มีการวางแผน มีสติ ด�านคุณธรรม ท่ีต�องมีความ
ซ่ือสัตย4 สุจริต อดทน เพียรพยายาม จาก 3 หQวง 2 เง่ือนไข มุQงสูQความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เป�นสังคมยั่งยืน 
 
4. ทักษะท่ีจําเป!นของผู�เรียน  
 4.1 ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม 
  1. ทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการสื่อสารความเห็นตQอกลุQม  
  2. ทักษะการแก�ปkญหา ความสามารถในการใช�ความรู�เป�นแนวทางแก�ปkญหา 
  3. ทักษะการทํางานรQวมกับผู� อ่ืน มีวินัยตQอการทํางานกลุQม และมีจิตสาธารณะ
ชQวยเหลืองาน 
  4. ทักษะความคิดสร�างสรรค4 มุQงม่ันในการทํางาน  
 4.2 ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ 
  1. ความคิดริเริ่มในการทํางาน ความสามารถในการคิดตัดสินใจวQาลักษณะใดเป�นการ
สหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
5. ช้ินงาน/ภาระงาน  
 การแบQงกลุQม อภิปรายเรื่องสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนําเสนองานกลุQม  
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

เปBาหมายการเรียนรู� 
 

วิธีการวัด 
 

เคร่ืองมือ 
 

เกณฑ- 
การวัดประเมินผล 

ความรู�  
- เข�าใจความหมายของ
สหกรณ4ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
ทักษะทีจ่ําเป!น  
- ความสามารถในการคิด  
- กระบวนการการทาํงาน
กลุQม  
- ความสามารถในการ
แก�ปkญหา  
- มีวินัยทํางานรQวมกัน  
- มุQงม่ันในการทาํงานกลุQม  
- มีจิตสาธารณะในการ
ทํางานกลุQม  

- ตรวจใบงาน  
- สังเกตพฤติกรรม 
การทํางาน  
- ประเมินนาํเสนอ
รายงาน  

- แบบประเมินใบงาน  
- แบบประเมิน
พฤติกรรม การทํางาน  
- แบบประเมินทักษะ 

ถือเกณฑ4การผQาน
ระดับดีข้ึนไป  
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7. กิจกรรมการเรียนรู�  
 บทบาทของครูผู�สอน เป�นผู�วางแผน (Planner) ผู�ให�ความกระจQาง (Clarifier) ผู�กระตุ�น 
(Stimulator) ผู�ประสานงาน (Coordinator) ผู�ประเมินผล (Evaluator) สร�างบรรยากาศท่ีดี ไมQ
เครQงเครียด พร�อมท่ีจะรับฟkงผู�เรียนทุกกรณี 
 บทบาทของผู�เรียน ดําเนินการแก�ปkญหาด�วยตนเอง แสวงหาความรู�แลกเปลี่ยนความรู�หรือ
ประสบการณ4กับเพ่ือนเพ่ือนําข�อมูลมาใช�ในการฝyกปฏิบัติพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในด�านตQาง ๆ โดยเน�น
การเรียนรู�แบบมีสQวนรQวม ทุกคนต�องมีสQวนรQวมในทุกกิจกรรม 
 ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ ครูเลQานิทานเทวดากับคนขับเกวียนเพ่ือกระตุ�นความสนใจ
ให�นักเรียนเกิดความต�องการเรียนรู� ครูและนักเรียนรQวมกันสนทนาเก่ียวกับ“การอยูQรQวมกันในสังคมจะ
มีปkญหาอะไรเกิดข้ึนบ�าง”  
  กําหนดวัตถุประสงค4หรือเปfาหมายการทํางาน ครูผู�สอนจัดกิจกรรมในบทบาทของ
ผู�ชี้แนะ ผู�กระตุ�น  
  1. ครูอธิบายความหมายสหกรณ4และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ข้ันท่ี 2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน 
  2. ครูอธิบายอุดมการณ4สหกรณ4 ลักษณะการชQวยตนเองและการชQวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน ความหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ�มกัน 
เง่ือนไขมีความรู� มีคุณธรรม โดยเชื่อมโยงกับนิทานเทวดากับคนขับเกวียนท่ีเลQาไปเม่ือต�นชั่วโมง 
 ข้ันท่ี 3 ข้ันการลงมือปฏิบัติ ดําเนินกิจกรรมเน�นกระบวนการกลุQม (Group Process) 
  3. แบQงนักเรียนออกเป�นกลุQม กลุQมละ 5 -8 คน กลุQมรQวมกันสรุปความหมายของ
สหกรณ4 ลักษณะการชQวยตนเองและการชQวยเหลือซ่ึงกันและกัน ความหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ลักษณะความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ�มกัน เง่ือนไขมีความรู� มีคุณธรรม นําเสนอหน�าชั้นเรียน  
 ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล   
  4. ครูและเพ่ือน ๆ รQวมกันให�ข�อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงผลงานของแตQละกลุQม  
 
8. ส่ือและแหล1งการเรียนรู�  
 1. ใบความรู�เรื่องสหกรณ4กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. นิทานเทวดากับคนขันเกวียน 
 
9.  การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ 
 1. สังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. การนําเสนอรายงาน 
 เครื่องมือ 
 1. แบบสังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. แบบประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 
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10. เกณฑ-การประเมินทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
 

ทักษะการ
เรียนรู�ด�าน
นวัตกรรม 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. ทักษะการ
แก�ปkญหา 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว�ทุก
ข้ันตอนมีข�อมูล 
สนับสนนุครบถ�วน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการ 
แก�ปkญหาที่กําหนด
ไว� 2 ใน 3 ของ
ข้ันตอนและมี
ข�อมูลสนับสนุน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว� 1 ใน 
3 ของข้ันตอน 
และมีข�อมูล
สนับสนนุสมบูรณ4 

มีการแสดงการ
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ4
ระหวQาง 
สาเหตุของปkญหา
และผลที่จะเกิดข้ึน 

2. ทักษะ
ความคิด
สร�างสรรค4 
 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 
เหมาะสมตQอการ 
ใช�งานจริง 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อ 
แก�ปkญหาด�วยการ 
ผสมผสานและ 
ดัดแปลงจากความ 
คิดเดิม 

พัฒนาชิน้งานหรือ 
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาโดยไมQม ี
ความคิดแปลก 
ใหมQ 

3. ทักษะในการ
สื่อสาร 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจงQาย และ 
มีวิธีการที่นQาสนใจ 
เหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจ และมี 
วิธีการที่เหมาะสม 
กับลักษณะข�อมูล 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถามได� 
แตQมีวิธีการ  
ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม ได�
ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

4. ทักษะการ
ทํางานรQวมกับ
ผู�อ่ืน 
 

มีสQวนรQวมในการ 
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนอยQาง ตั้งใจ 
ทุกคร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนเป�นบางคร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานรับฟkงความ
คิดเห็นของผู�อ่ืน 
แตQไมQตั้งใจ 

มีสQวนรQวมใน การ
ทํางานแตQไมQรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืน 
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ทักษะการทํามา
หาเลี้ยงชีพ 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ความสามารถ
ในการปรับตัว 

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ ไมQกลวัที่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง ปรับความ
ช�า เร็วในการเรียนรู�
ตนเองด�วยสต ิ

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง ปรับความ
ช�า เร็วในการเรียนรู�
ตนเองด�วยสต ิ

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง  

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท  

2. ความคิดริเร่ิม
ในการทํางาน 

สามารถแตก
ความคิดจากเดิม
ไปสูQความคิดแปลก
ใหมQ ที่ไมQซ้ํา
ของเดิม สามารถ
อธิบายได� 

การนําเอาความคิด
เกQามาปรุงแตQง
ผสมผสานจนเกิด
เป�นของใหมQ 
สามารถอธิบายได� 
 

การนําเอาความคิด
เกQามาปรุงแตQง
ผสมผสานจนเกิด
เป�นของใหมQแตQ
อธิบายไมQได� 
 

สามารถเลียนแบบ
ความคิดจากเดิมได� 

3. ความ
รับผิดชอบ 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม ทํากิจกรรม
กลุQมจนบรรลุ
เปfาหมาย ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ได�รับ
มอบหมายจน
สําเร็จสมบูรณ4 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม ทํากิจกรรม
กลุQมจนบรรลุ
เปfาหมาย 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม มีสQวนรQวม
ในการทํากิจกรรม 

เข�าเรียนไมQตรง
เวลาสQงงานไมQตรง
ตามเวลานัด  
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม มีสQวนรQวม
ในการทํากิจกรรม 

4. ภาวะความ
เป�นผู�นาํ 

กล�าคิด กล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 
สQงเสริมให�ลูกทีม
สื่อสาร ระดม
ความคิด 

กล�าคิด กล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน  

กล�าคิด ไมQกล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 

ไมQกล�าคิด ไมQกล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 
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ใบความรู� เร่ือง การสหกรณ-ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
สหกรณ4 หมายถึง การทํางานรQวมกัน โดยแตQละคนที่มารวมกันต�องมีอุดมการณ4สหกรณ4  
อุดมการณ4สหกรณ4 คือ ความเชื่อวQาในการทํางานนั้นทุกคนต�องชQวยตนเองและชQวยเหลือซ่ึงกัน

และกัน จึงจะทําให�การทํางานหรือการดําเนินชีวิตประสบผลสําเร็จได�  
การชQวยตนเองประกอบด�วย 
- ขยัน 
- ประหยัด 
- พัฒนาชีวิต 
- ไมQเสพติดอบายมุข  
การชQวยเหลือซ่ึงกันและกันประกอบด�วย 
- ซ่ือสัตย4ตQอกัน 
- เสียสละเพื่อสQวนรวม 
- สามัคคี / รQวมมือกันพัฒนา 
- มีระเบียบวินยั  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวพระราชดําริแหQงพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตQอการดําเนินชีวิตของประชาชนทุกระดับที่ยึดหลัก 3 ด�าน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และ
การมีภูมิคุ�มกันตัวเองตQอผลกระทบใด ๆ โดยมีเงื่อนไขกํากับ 2 ด�าน คือ ความรู� และคุณธรรม  

พอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมQน�อยเกินไปและไมQมากเกินไป โดยไมQเบียดเบียนตนเอง
และผู�อ่ืน การยืนด�วยลําแข�งของตนเอง และวางชีวิตสมดุล ใช�จQายไมQเดือดร�อน เป�นความพอดี เชQนการ
ผลิตและการบริโภคที่อยูQในระดับพอประมาณ 

มีเหตุมีผล หมายถึง การพิจารณาปkจจัยที่เก่ียวข�องในปkจจุบันหรืออนาคตแล�วตัดสินใจ การ
ตัดสินใจจะต�องเป�นไปอยQางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปkจจัยที่เก่ียวข�อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาด
วQาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ อยQางรอบคอบ ในมิติตQาง ๆ อยQางเก่ียวเนื่องกัน  

ภูมิคุ�มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให�พร�อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงตQาง ๆ ที่จะ
เกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเป�นไปได�ของสถานการณ4ตQาง ๆ ที่คาดวQาจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล�และไกล
เป�นความพร�อมรับผลกระทบเพื่อให�สามารถอยูQได�เม่ือมีความเปลี่ยนแปลง  

ทั้งนี้ องค4ประกอบ 3 ประการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต�องมีเงื่อนไขกํากับ 2 ด�าน คือ 
ด�านความรู� ที่เก่ียวข�องกับการตัดสินใจถูกต�อง มีการวางแผน มีสติ ด�านคุณธรรม ที่ต�องมีความซ่ือสัตย4 
สุจริต อดทน เพียรพยายาม จาก 3 หQวง 2 เงื่อนไข มุQงสูQความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เป�นสังคมยั่งยืน 
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หน1วยการเรียนรู�ท่ี 1 เรื่อง การสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 
แผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 3 เรื่อง ความเป�นมาการสหกรณ4และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เวลา 1 ช่ัวโมง 

รายวิชา การสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ1มสาระการเรียนรู� สังคมศึกษาฯ 
 

1. ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง  
 แสดงตัวอยQางทํากิจกรรมตQาง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการสหกรณ4ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
 
2. สาระสําคัญ  
 - องค4ประกอบ เปfาหมาย สหกรณ4และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
3. สาระการเรียนรู�  
 สหกรณ4มีเปfาหมายทางเศรษฐกิจและสังคม คือการมีเศรษฐกิจดีและสังคมดี หรือความ
เป�นอยูQดี มีสันติสุข ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีเปfาหมายมุQงให�ประชาชนดํารงชีวิตอยูQได�ทุกสถานการณ4 
ทุกสภาพแวดล�อม สหกรณ4และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีเปfาหมายเพ่ือการดํารงชีวิตอยูQได�        
ท่ีม่ันคง ยั่งยืน วิธีการบรรลุเปfาหมายของสหกรณ4และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวคิดท่ีสอดคล�อง
กัน เน�นท่ีคนและสภาพแวดล�อม โดยมีองค4ประกอบท่ีสําเร็จ คือ  
 องค4ประกอบสหกรณ4  
 1. บุคคลรายคนท่ีชQวยตนเองได�  
 2. รวมบุคคลตามข�อ 1 เป�นคณะบุคคล  
 3. คณะบุคคลตามข�อ 2 รQวมมือชQวยเหลือกัน  
 4. การรQวมมือชQวยเหลือกันมุQงประโยชน4ทางเศรษฐกิจและสังคมเดียวกัน  
 5. จัดต้ังเป�นองค4กรระดับชุมชน ระดับประเทศ  
 6. ดําเนินงานอยQางตQอเนื่องเพ่ือบรรลุผลความเป�นอยูQท่ีดี มีสันติสุข  
 7. เป�นการพัฒนาอยQางม่ันคง ยั่งยืน 
 องค4ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 1. ระดับปkจเจกชนรายคน ยืนบนขาของตนเองได�ตามศักยภาพ  
 2. ระดับชุมชน กลุQมคน ต�องเข�มแข็งตามลักษณะประชากร ทรัพยากร วัฒนธรรม  
 3. ระดับประเทศ ด�านเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ นโยบายมีโครงสร�างท่ีสร�างความเป�นอยูQท่ีดี
แกQประชาชน มีความสมดุลด�านการออมและการลงทุน  
 4. เป�นการพัฒนาอยQางม่ันคง ยั่งยืน  
 สหกรณ4กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีรูปแบบเป�นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความเป�น
รายบุคคล ความเป�นชุมชน เป�นองค4กร และความเป�นชาติประเทศ สหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจึงหมายถึงการผสานท้ังสองเข�าด�วยกันโดยยึดตัวคนเป�นหลักท่ีมีรายบุคคลและกลุQมบุคคล
แล�วใสQวิธีการความพอเพียงในการดํารงชีวิตของคนเพ่ือเปfาหมายความเป�นอยูQท่ีดี มีความยั่งยืน 
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4. ทักษะท่ีจําเป!นของผู�เรียน  
 4.1 ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม 
  1. ทักษะความคิดสร�างสรรค4 ความสามารถในการคิดเชิงองค4ประกอบ  
  2. ทักษะการแก�ปkญหาความสามารถในกําหนดแนวทางการแก�ปkญหา ด�วยการใช�
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 4.2 ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ 
  - ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิตอยQางมีคุณธรรม  
 
5. ช้ินงาน/ภาระงาน  
 แบบสํารวจข�อมูลชุมชน สัมภาษณ4ผู�แทนสหกรณ4ในชุมชน การอภิปรายกลุQม บันทึกใบงาน 
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

เปBาหมายการเรียนรู� วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
เกณฑ- 

การวัดประเมินผล 
ความรู�  
- ความเป�นมาของสหกรณ4
และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
ทักษะทีจ่ําเป!น  
- ความสามารถในการคิด  
- กระบวนการการทาํงาน
กลุQม  
- ความสามารถในการ
แก�ปkญหา   

- สังเกตการถามตอบ  
- ตรวจใบบันทึก
กิจกรรม  
- สังเกตการทํางาน
กลุQม  
- สังเกตนําเสนอ
รายงาน  

- แบบประเมินการ  
ถาม-ตอบ  
- แบบประเมินใบบนัทึก
กิจกรรม  
- แบบประเมินทักษะ 

ถือเกณฑ4การผQาน
ระดับดีข้ึนไป  
 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู� 
 บทบาทของครูผู�สอน เป�นผู�วางแผน (Planner) ผู�ให�ความกระจQาง (Clarifier) ผู�กระตุ�น 
(Stimulator) ผู�ประสานงาน (Coordinator) ผู�ประเมินผล (Evaluator) สร�างบรรยากาศท่ีดี ไมQ
เครQงเครียด พร�อมท่ีจะรับฟkงผู�เรียนทุกกรณี 
 บทบาทของผู�เรียน ดําเนินการแก�ปkญหาด�วยตนเอง แสวงหาความรู�แลกเปลี่ยนความรู�หรือ
ประสบการณ4กับเพ่ือนเพ่ือนําข�อมูลมาใช�ในการฝyกปฏิบัติพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในด�านตQาง ๆ โดยเน�น
การเรียนรู�แบบมีสQวนรQวม ทุกคนต�องมีสQวนรQวมในทุกกิจกรรม 
 ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ ด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่ออ่ืน ๆ ให�เกิดความต�องการเรียนรู� 
  กําหนดวัตถุประสงค4หรือเปfาหมายการทํางาน ครูผู�สอนจัดกิจกรรมในบทบาทของ
ผู�ชี้แนะ ผู�กระตุ�น 
  1. ครูแจ�งผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังประจําชั่วโมง  
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  2. ครูกลQาวถึงการรวมกลุQมแก�ปkญหาท่ีเคยเรียนมาแล�วและให�นักเรียนยกตัวอยQาง
การรวมกลุQมแก�ปkญหาของนักเรียน  
  3. ครูนําภาพอาชีพตQาง ๆ ในชุมชนมาให�นักเรียนบอกวQาเป�นอาชีพอะไร สําคัญ
อยQางไร และซักถามอาชีพของผู�ปกครองนักเรียน      
 ข้ันท่ี 2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน 
  4. แนะนําผู�แทนสหกรณ4ในชุมชน ให�ผู�แทนเลQาความเป�นอยูQประชาชนในชุมชน 
กลุQมตQาง ๆ ในชุมชน ยกตัวอยQางกิจกรรมในชุมชน 
  5. ครูอธิบายข�อมูลชุมชนโรงเรียนจากผลการสํารวจข�อมูลชุมชน 
 ข้ันท่ี 3 ข้ันการลงมือปฏิบัติ ดําเนินกิจกรรมเน�นกระบวนการกลุQม (Group Process)  
  6. นักเรียนสัมภาษณ4ผู�แทนสหกรณ4ชุมชนตามแบบสัมภาษณ4 
  7. นักเรียนบันทึกใบกิจกรรม 
  ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล   
  8. ครูและนักเรียนรQวมกันสรุปลักษณะคนในชุมชนรายคน  ลักษณะกลุQมคน 
กิจกรรมชุมชน เปรียบเทียบกับองค4ประกอบสหกรณ4 องค4ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
8. ส่ือและแหล1งการเรียนรู�  
 1. ใบความรู�เรื่อง องค4ประกอบการสหกรณ4และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. ผู�แทนสหกรณ4ในชุมชน  
 3. แบบสัมภาษณ4  
 4. ใบกิจกรรมเรื่อง องค4ประกอบการสหกรณ4และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
9. การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ 
 1. สังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. การนําเสนอรายงาน 
 เครื่องมือ 
 3. แบบสังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 4. แบบประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 
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10. เกณฑ-การประเมินทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
 
ทักษะการเรียนรู�
ด�านนวัตกรรม 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ทักษะการ
แก�ปkญหา 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว�ทุก
ข้ันตอนมีข�อมูล 
สนับสนนุครบถ�วน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการ 
แก�ปkญหาที่กําหนด
ไว� 2 ใน 3 ของ
ข้ันตอนและมี
ข�อมูลสนับสนุน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว� 1 ใน 
3 ของข้ันตอน 
และมีข�อมูล
สนับสนนุสมบูรณ4 

มีการแสดงการ
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ4
ระหวQาง 
สาเหตุของปkญหา
และผลที่จะเกิดข้ึน 

2. ทักษะ
ความคิด
สร�างสรรค4 
 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 
เหมาะสมตQอการ 
ใช�งานจริง 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อ 
แก�ปkญหาด�วยการ 
ผสมผสานและ 
ดัดแปลงจากความ 
คิดเดิม 

พัฒนาชิน้งานหรือ 
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาโดยไมQม ี
ความคิดแปลก 
ใหมQ 

3. ทักษะในการ
สื่อสาร 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจงQาย และ 
มีวิธีการที่นQาสนใจ 
เหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจ และมี 
วิธีการที่เหมาะสม 
กับลักษณะข�อมูล 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถามได� 
แตQมีวิธีการ  
ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม ได�
ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

4. ทักษะการ
ทํางานรQวมกับ
ผู�อ่ืน 
 

มีสQวนรQวมในการ 
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนอยQางตั้งใจ 
ทุกคร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนเป�นบางคร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานรับฟkงความ
คิดเห็นของผู�อ่ืน 
แตQไมQตั้งใจ 

มีสQวนรQวมใน การ
ทํางานแตQไมQรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืน 
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ทักษะการทํามา
หาเลี้ยงชีพ 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ความสามารถ
ในการปรับตัว 

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ ไมQกลวัที่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง ปรับ
ความช�า เร็วในการ
เรียนรู�ตนเองด�วย
สติ 

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง ปรับ
ความช�า เร็วในการ
เรียนรู�ตนเองด�วย
สติ 

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง  

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท  

2. ความคิดริเร่ิม
ในการทํางาน 

สามารถแตก
ความคิดจากเดิม
ไปสูQความคิดแปลก
ใหมQ ที่ไมQซ้ํา
ของเดิม สามารถ
อธิบายได� 

การนําเอาความคิด
เกQามาปรุงแตQง
ผสมผสานจนเกิด
เป�นของใหมQ 
สามารถอธิบายได� 
 

การนําเอาความคิด
เกQามาปรุงแตQง
ผสมผสานจนเกิด
เป�นของใหมQแตQ
อธิบายไมQได� 
 

สามารถเลียนแบบ
ความคิดจากเดิมได� 

3. ความ
รับผิดชอบ 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม ทํากิจกรรม
กลุQมจนบรรลุ
เปfาหมาย ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ได�รับ
มอบหมายจน
สําเร็จสมบูรณ4 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม ทํากิจกรรม
กลุQมจนบรรลุ
เปfาหมาย 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม มีสQวนรQวม
ในการทํากิจกรรม 

เข�าเรียนไมQตรง
เวลาสQงงานไมQตรง
ตามเวลานัด  
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม มีสQวนรQวม
ในการทํากิจกรรม 

4. ภาวะความ
เป�นผู�นาํ 

กล�าคิด กล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 
สQงเสริมให�ลูกทีม
สื่อสาร ระดม
ความคิด 

กล�าคิด กล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน  

กล�าคิด ไมQกล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 

ไมQกล�าคิด ไมQกล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 
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ใบความรู�เร่ือง องค-ประกอบการสหกรณ-และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 
สหกรณ4มีเปfาหมายทางเศรษฐกิจและสังคม คือการมีเศรษฐกิจดีและสังคมดี หรือความเป�นอยูQดี 

มีสันติสุข ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีเปfาหมายมุQงให�ประชาชนดํารงชีวิตอยูQได�ทุกสถานการณ4 ทุก
สภาพแวดล�อม สหกรณ4และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีเปfาหมายเพื่อการดํารงชีวิตอยูQได� ที่ม่ันคง 
ยั่งยืน วิธีการบรรลุเปfาหมายของสหกรณ4และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวคิดที่สอดคล�องกัน เน�นที่
คนและสภาพแวดล�อม โดยมีองค4ประกอบที่สําเร็จ คือ  

องค-ประกอบสหกรณ-  
1. บุคคลรายคนทีช่Qวยตนเองได�  
2. รวมบุคคลตามข�อ 1 เป�นคณะบุคคล  
3. คณะบุคคลตามข�อ 2 รQวมมือชQวยเหลือกัน  
4. การรQวมมือชQวยเหลือกันมุQงประโยชน4ทางเศรษฐกิจและสังคมเดียวกัน  
5. จัดตั้งเป�นองค4กรระดับชุมชน ระดับประเทศ  
6. ดําเนนิงานอยQางตQอเนื่องเพื่อบรรลุผลความเป�นอยูQที่ด ีมีสันตสิุข  
7. เป�นการพฒันาอยQางม่ันคง ยั่งยืน 
องค-ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1. ระดับปkจเจกชนรายคน ยืนบนขาของตนเองได�ตามศักยภาพ  
2. ระดับชุมชน กลุQมคน ต�องเข�มแข็งตามลักษณะประชากร ทรัพยากร วัฒนธรรม  
3. ระดับประเทศ ด�านเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ นโยบายมีโครงสร�างที่สร�างความเป�นอยูQที่ดีแกQ

ประชาชน มีความสมดุลด�านการออมและการลงทุน  
4. เป�นการพฒันาอยQางม่ันคง ยั่งยืน  
สหกรณ4กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีรูปแบบเป�นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความเป�นรายบุคคล 

ความเป�นชุมชน เป�นองค4กร และความเป�นชาติประเทศ สหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึง
หมายถึงการผสานทั้งสองเข�าด�วยกันโดยยึดตัวคนเป�นหลักที่มีรายบุคคลและกลุQมบุคคลแล�วใสQวิธีการ
ความพอเพียงในการดํารงชีวิตของคนเพื่อเปfาหมายความเป�นอยูQที่ดี มีความยั่งยืน 
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ใบกิจกรรมเรื่อง องค-ประกอบการสหกรณ-และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
                                           องค-ประกอบสหกรณ- 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
                                             องค-ประกอบปรัชญา 
                                             เศรษฐกิจพอเพียง 
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ใบกิจกรรมเร่ือง องค-ประกอบการสหกรณ-และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
                                             องค-ประกอบสหกรณ- 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
                                                  องค-ประกอบปรัชญา 
                                                 เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

บุคคลรายคนท่ีชQวยตนเองได�  
 

 คณะบุคคล 
 

คณะบุคคลตามข�อ 2 รQวมมือชQวยเหลือกัน 
 

การรQวมมือชQวยเหลือกันมุQงประโยชน4
ทางเศรษฐกิจและสังคมเดียวกัน 

จัดตั้งเป�นองค4กรระดับชุมชนระดบัประเทศ ดําเนินงานอยQางตQอเน่ืองเพ่ือบรรลผุลความ
เป�นอยูQท่ีด ีมีสันติสุข 

เป�นการพัฒนาอยQางมั่นคงยั่งยืน 

ระดับปkจเจกชนรายคน 

ระดับชุมชน 
ระดับประเทศ 

 เป�นการพัฒนาอยQางมั่นคง ยั่งยืน 

เฉลย 
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หน1วยการเรียนรู�ท่ี 2 เรื่อง รู�จักพอเพียงด�วยสหกรณ4 
แผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 4 เรือ่ง หลักการสหกรณ4 เวลา 3 ช่ัวโมง 

รายวิชา การสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ1มสาระการเรียนรู� สังคมศึกษาฯ 
 
1. ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 
 1. อธิบายหลักการสําคัญและประโยชน4ของหลักการสหกรณ4  
 2. แสดงตัวอยQางหลักการสหกรณ4ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
2. สาระสําคัญ  
 - หลักการสหกรณ4 7 ข�อ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
3. สาระการเรียนรู�  
 หลักการสหกรณ4เป�นสิ่งท่ีกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับสหกรณ4ท่ัวโลกถือเป�นหลักสากล
ปkจจุบันมี 7 ข�อ ได�แกQ  
 1. การเป�นสมาชิกโดยสมัครใจและเป\ดกว�าง สหกรณ4มีสมาชิกเข�าหรือออกด�วยความสมัคร
ใจ ไมQวQาจะเชื้อชาติ ศาสนาใด เพศหญิงหรือเพศชายไมQมีการจํากัด  
 2. การควบคุมโดยสมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตย เม่ือทุกคนเข�ามาด�วยความสมัครใจ
แล�ว การกําหนดนโยบายในการอยูQรQวมกันกําหนดโดยตัวแทนจากการเลือกต้ัง ทุกคนมีสิทธิเทQาเทียม
กันในกิจการของสหกรณ4 สมาชิกมีความเสมอภาคสามารถออกเสียงได� 1 เสียงใน 1 เรื่อง โดยไมQเก่ียว
วQาจะมีหุ�นจํานวนเทQาใด และสามารถเข�าไปตรวจสอบการดําเนินการของฝrายจัดการ คณะกรรมการ
ดําเนินการได�  
 3. การมีสQวนรQวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก สมาชิกทุกคนมีสQวนรQวมในการลงทุนในสหกรณ4
โดยการถือหุ�น การฝากเงิน การรQวมธุรกิจของสหกรณ4ไมQวQาจะเป�นธุรกิจซ้ือ ธุรกิจขาย ธุรกิจบริการ 
สวัสดิการตQาง ๆ เม่ือเกิดรายได�สหกรณ4จัดสรรเงินสํารองเป�นเงินกองกลางสําหรับพัฒนาสหกรณ4 
จัดสรรตอบแทนสมาชิกตามสัดสQวนปริมาณธุรกิจ  
 4. การปกครองตนเองและความเป�นอิสระ เป�นหลักการท่ีสืบเนื่องจากหลักการข�อท่ี 2 การ
ควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย โดยปราศจากการควบคุมจากอํานาจฝrายใดท้ังสิ้น จึงทําให�
สหกรณ4เป�นองค4กรท่ีพ่ึงพาและปกครองตนเอง สหกรณ4จึงเป�นองค4การของสมาชิก โดยสมาชิก และ
เพ่ือสมาชิก  
 5. การศึกษา การฝyกอบรมและขQาวสาร สหกรณ4มีการศึกษาและฝyกอบรมแกQสมาชิก 
คณะกรรมการดําเนินการ ผู�จัดการและเจ�าหน�าท่ีเพ่ือให�บุคคลเหลQานี้สามารถพัฒนาสหกรณ4ของ
ตนเองได�อยQางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรให�ข�อมูลขQาวสารแกQสาธารณชนท่ัวไปทราบเพ่ือเป�นการ
ประชาสัมพันธ4งานสหกรณ4ด�วย  
 6. การรQวมมือกันระหวQางสหกรณ4 สหกรณ4จะสามารถให�บริการแกQสมาชิกได�อยQางมี
ประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสร�างความเข�มแข็งให�แกQขบวนการสหกรณ4ได� โดยการรQวมมือกับสหกรณ4
ทุกประเภท ทุกระดับ เพ่ือเชื่อมโยงเป�นเครือขQายกัน  
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 7. ความเอ้ืออาทรตQอชุมชน สหกรณ4จะพัฒนาอยQางม่ันคงยั่งยืนได� ต�องควบคูQไปกับชุมชนท่ี
มีการพัฒนาอยQางม่ันคงยั่งยืนเชQนกัน สหกรณ4จึงต�องสร�างกิจกรรมเพ่ือสQงเสริมชุมชน  
 หลักการสหกรณ4กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล�องกัน ดังนี้  
 - หลักการสหกรณ4ข�อท่ี 1 การเป�นสมาชิกโดยสมัครใจและเป\ดกว�าง ปฏิบัติตามหลักการนี้
ได�ด�วยความพอประมาณในจํานวนสมาชิก ความมีเหตุมีผลในการตัดสินใจสมัครตัดสินใจรับสมัคร 
เป�นภูมิคุ�มกันในความม่ันคงของชีวิต เง่ือนไขคือบุคคลต�องมีความรู�เรื่องการสหกรณ4 ต�องมีคุณธรรม
ชQวยตนเอง และชQวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
 - หลักการสหกรณ4ข�อท่ี 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตย ปฏิบัติตาม
หลักการนี้ได�ด�วยความพอประมาณในจํานวนตัวแทน ความมีเหตุมีผลในการตัดสินใจสมัครตัดสินใจ
เลือกผู�สมัคร เป�นภูมิคุ�มกันในความม่ันคงในการอยูQรQวมกันในสหกรณ4 เง่ือนไขคือบุคคลต�องมีความรู�
เรื่องประชาธิปไตย ต�องมีคุณธรรมความซ่ือสัตย4 เสียสละ รับผิดชอบ  
 - หลักการสหกรณ4ข�อท่ี 3 การมีสQวนรQวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก ปฏิบัติตามหลักการนี้ได�
ด�วยความพอประมาณในประเภทธุรกิจในการรQวมธุรกิจ ความมีเหตุมีผลในการตัดสินใจรQวมกิจการ 
เป�นภูมิคุ�มกันในความม่ันคงในการดําเนินชีวิตรายคนและม่ันคงในสหกรณ4 เง่ือนไขคือบุคคลต�องมี
ความรู�เรื่องธุรกิจสหกรณ4 ต�องมีคุณธรรมความซ่ือสัตย4 ความรับผิดชอบ  
 - หลักการสหกรณ4ข�อท่ี 4 การปกครองตนเองและความเป�นอิสระ ปฏิบัติตามหลักการนี้ได�
ด�วยความพอประมาณ พอดี ไมQมากไมQน�อยในการดําเนินงานของสหกรณ4 ความมีเหตุมีผลในการ
ตัดสินใจใด ๆ ไมQให�ถูกครอบงํา เป�นภูมิคุ�มกันในความยั่งยืนของสหกรณ4 เง่ือนไขคือบุคคลต�องมีความรู�
ระเบียบ ข�อบังคับ การเงิน การดําเนินกิจการ ต�องมีคุณธรรมชQวยตนเอง และชQวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 - หลักการสหกรณ4ข�อท่ี 5 การศึกษา การฝyกอบรมและขQาวสาร ปฏิบัติตามหลักการนี้ได�
ด�วยความพอประมาณในการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู� ความมีเหตุมีผลในการตัดสินใจใด ๆ กับสหกรณ4 
เป�นภูมิคุ�มกันในการดําเนินชีวิตให�ม่ันคงและให�สหกรณ4มีความยั่งยืน เง่ือนไขคือบุคคลต�องแสวงหา
ความรู�และมีความรู�ในระบบสหกรณ4 ต�องมีคุณธรรมชQวยตนเอง และชQวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
 - หลักการสหกรณ4ข�อท่ี 6 การรQวมมือกันระหวQางสหกรณ4ปฏิบัติตามหลักการนี้ได�ด�วยความ
พอประมาณในความต�องการของสมาชิก ความมีเหตุมีผลในการตัดสินใจรQวมมือกันระหวQางสหกรณ4 
เป�นภูมิคุ�มกันในความม่ันคงของสหกรณ4 เง่ือนไขคือบุคคลต�องมีความรู�ในความรQวมมือ ต�องมีคุณธรรม
การชQวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
  - หลักการสหกรณ4ข�อท่ี 7 ความเอ้ืออาทรตQอชุมชน ปฏิบัติตามหลักการนี้ได�ด�วยความ
พอประมาณในการให�ความเอ้ืออาทร ความมีเหตุมีผลในการตัดสินใจในการเอ้ืออาทร เป�นภูมิคุ�มกัน
ในความม่ันคงของชีวิตสมาชิกและชุมชน เง่ือนไขคือบุคคลต�องมีความรู�เรื่องชุมชนเรื่องการชQวยเหลือ
เก้ือกูล ต�องมีคุณธรรมความเสียสละ 
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4. ทักษะท่ีจําเป!น  
 4.1 ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม 
  - ทักษะการทํางานรQวมกับผู�อ่ืน ความสามารถในการแก�ปkญหาท่ีมีด�วยการรวมกลุQม 
 4.2 ทักษะการใช�เทคโนโลยี 
  - การรู�สารสนเทศ ความสามารถในการสื่อสารความคิดเห็นของตนสูQกลุQม (เน�นทักษะ
การตีความและสรุปความ) และความสามารถในการคิดอยQางเป�นระบบตQอความหมายหลักการ
สหกรณ4  
 
5. ช้ินงาน/ภาระงาน  
 การพูดแสดงความคิดเห็น การแบQงกลุQม การทํากิจกรรมกลุQมรQวมกัน การนําเสนองานกลุQม 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

เปBาหมายการเรียนรู� วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
เกณฑ- 

การวัดประเมินผล 
ความรู�  
เข�าใจหลักการสหกรณ4ตาม
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  
ทักษะทีจ่ําเป!น  
- ความสามารถในการคิด  
- กระบวนการการทาํงาน
กลุQม  
- ความสามารถในการ
แก�ปkญหา   

- สังเกตการมีสQวนรQวม
ปฏิบัติกิจกรรมของ
นักเรียน  
- ตรวจบันทึกผลการ
เรียนรู�  
- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน  

- แบบประเมิน
พฤติกรรมเดี่ยว/กลุQม  
- สมุดงาน  
- แบบประเมินการนาํ 
เสนอผลงานหน�าชัน้  
- แบบประเมินทักษะ  

ถือเกณฑ4การผQาน
ระดับดีข้ึนไป  
 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู�  
 บทบาทของครูผู�สอน เป�นผู�วางแผน (Planner) ผู�ให�ความกระจQาง (Clarifier) ผู�กระตุ�น 
(Stimulator) ผู�ประสานงาน (Coordinator) ผู�ประเมินผล (Evaluator) สร�างบรรยากาศท่ีดี ไมQ
เครQงเครียด พร�อมท่ีจะรับฟkงผู�เรียนทุกกรณี 
 บทบาทของผู�เรียน ดําเนินการแก�ปkญหาด�วยตนเอง แสวงหาความรู�แลกเปลี่ยนความรู�หรือ
ประสบการณ4กับเพ่ือนเพ่ือนําข�อมูลมาใช�ในการฝyกปฏิบัติพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในด�านตQาง ๆ โดยเน�น
การเรียนรู�แบบมีสQวนรQวม ทุกคนต�องมีสQวนรQวมในทุกกิจกรรม 
 ชั่วโมงท่ี 1  
 ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ ด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่ออ่ืน ๆ ให�เกิดความต�องการเรียนรู� 
  กําหนดวัตถุประสงค4หรือเปfาหมายการทํางาน ครูผู�สอนจัดกิจกรรมในบทบาทของ
ผู�ชี้แนะ ผู�กระตุ�น 
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  1. ครูและนักเรียนรQวมกันสนทนาในประเด็นการอยูQรวมกันเป�นสหกรณ4ต�องยึดถือ
หลักการแตQละข�อของสหกรณ4เป�นแนวปฏิบัติ     
 ข้ันท่ี 2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน  
  2. อธิบายวัตถุประสงค4ของการทํางานกลุQม 
  3. ครูให�นักเรียนอธิบายหลักการสหกรณ4วQาสอดคล�องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
อยQางไร 
 ข้ันท่ี 3 ข้ันการลงมือปฏิบัติ ดําเนินกิจกรรมเน�นกระบวนการกลุQม (Group Process) 
  4. แบQงนักเรียนเป�นกลุQม ๆ ละ 4-5 คน แตQละกลุQมแบQงหน�าท่ีกันรับผิดชอบ  
  5. ให�แตQละกลุQมศึกษาใบความรู�เรื่องหลักการสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
  6. กลุQมนําเสนอหลักการสหกรณ4โดยการวาดภาพในกระดาษหรือด�วยวิธีการอ่ืน 
เชQน บทบาทสมมุติ การแสดงด�วยทQาทาง 
 ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล   
  7. ครูและนักเรียนรQวมกันอภิปรายและสรุปเก่ียวกับหลักการสหกรณ4  
  8. นักเรียนบันทึกสรุปหลักการสหกรณ4 7 ข�อในสมุดงาน 
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ใบความรู�เรื่องหลักการสหกรณ-ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
หลักการสหกรณ4ข�อที่ 1 การเป�นสมาชิกโดยสมัครใจและเป\ดกว�าง ปฏิบัติตามหลักการนี้ได�ด�วยความ
พอประมาณในจํานวนสมาชิก ความมีเหตุมีผลในการตัดสินใจสมัครตัดสินใจรับสมัคร เป�นภูมิคุ�มกันใน
ความม่ันคงของชีวิต เงื่อนไขคือบุคคลต�องมีความรู�เร่ืองการสหกรณ4 ต�องมีคุณธรรมชQวยตนเอง และ
ชQวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
หลักการสหกรณ4ข�อที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตย ปฏิบัติตามหลักการนี้ได�ด�วย
ความพอประมาณในจํานวนตัวแทน ความมีเหตุมีผลในการตัดสินใจสมัครตัดสินใจเลือกผู�สมัคร เป�น
ภูมิคุ�มกันในความม่ันคงในการอยูQรQวมกันในสหกรณ4 เงื่อนไขคือบุคคลต�องมีความรู�เร่ืองประชาธิปไตย ต�อง
มีคุณธรรม 
ความซ่ือสัตย4 เสียสละ รับผิดชอบ  
หลักการสหกรณ4ข�อที่ 3 การมีสQวนรQวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก ปฏิบัติตามหลักการนี้ได�ด�วย 
ความพอประมาณในประเภทธุรกิจในการรQวมธุรกิจ ความมีเหตุมีผลในการตัดสินใจรQวมกิจการ  
เป�นภูมิคุ�มกันในความม่ันคงในการดําเนินชีวิตรายคนและม่ันคงในสหกรณ4 เงื่อนไขคือบุคคล 
ต�องมีความรู�เร่ืองธุรกิจสหกรณ4 ต�องมีคุณธรรมความซ่ือสัตย4 ความรับผิดชอบ  
หลักการสหกรณ4ข�อที่ 4 การปกครองตนเองและความเป�นอิสระ ปฏิบัติตามหลักการนี้ได�ด�วยความ
พอประมาณ พอดี ไมQมากไมQน�อยในการดําเนินงานของสหกรณ4 ความมีเหตุมีผลในการตัดสินใจใด ๆ ไมQให�
ถูกครอบงํา เป�นภูมิคุ�มกันในความยั่งยืนของสหกรณ4 เงื่อนไขคือบุคคลต�องมีความรู�ระเบียบ ข�อบังคับ 
การเงิน การดําเนินกิจการ ต�องมีคุณธรรมชQวยตนเอง และชQวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
หลักการสหกรณ4ข�อที่ 5 การศึกษา การฝyกอบรมและขQาวสาร ปฏิบัติตามหลักการนี้ได�ด�วยความ
พอประมาณในการสื่อสารเพื่อการเรียนรู� ความมีเหตุมีผลในการตัดสินใจใด ๆ กับสหกรณ4 เป�นภูมิคุ�มกัน
ในการดําเนินชีวิตให�มั่นคงและให�สหกรณ4มีความยั่งยืน เงื่อนไขคือบุคคลต�องแสวงหาความรู�และมีความรู�
ในระบบสหกรณ4 ต�องมีคุณธรรมชQวยตนเอง และชQวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
หลักการสหกรณ4ข�อที่ 6 การรQวมมือกันระหวQางสหกรณ4ปฏิบัติตามหลักการนี้ได�ด�วยความพอประมาณใน
ความต�องการของสมาชิก ความมีเหตุมีผลในการตัดสินใจรQวมมือกันระหวQางสหกรณ4 เป�นภูมิคุ�มกันใน
ความม่ันคงของสหกรณ4 เงื่อนไขคือบุคคลต�องมีความรู�ในความรQวมมือ ต�องมีคุณธรรมการชQวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน  
หลักการสหกรณ4ข�อที่ 7 ความเอ้ืออาทรตQอชุมชน ปฏิบัติตามหลักการนี้ได�ด�วยความพอประมาณในการให�
ความเอ้ืออาทร ความมีเหตุมีผลในการตัดสินใจในการเอ้ืออาทร เป�นภูมิคุ�มกันในความม่ันคงของชีวิต
สมาชิกและชุมชน เงื่อนไขคือบุคคลต�องมีความรู�เร่ืองชุมชนเร่ืองการชQวยเหลือเก้ือกูล ต�องมีคุณธรรม
ความเสียสละ 
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 ชั่วโมงท่ี 2  
 บทบาทของครูผู�สอน เป�นผู�วางแผน (Planner) ผู�ให�ความกระจQาง (Clarifier) ผู�กระตุ�น 
(Stimulator) ผู�ประสานงาน (Coordinator) ผู�ประเมินผล (Evaluator) สร�างบรรยากาศท่ีดี ไมQ
เครQงเครียด พร�อมท่ีจะรับฟkงผู�เรียนทุกกรณี 
 บทบาทของผู�เรียน ดําเนินการแก�ปkญหาด�วยตนเอง แสวงหาความรู�แลกเปลี่ยนความรู�หรือ
ประสบการณ4กับเพ่ือนเพ่ือนําข�อมูลมาใช�ในการฝyกปฏิบัติพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในด�านตQางๆ โดยเน�น
การเรียนรู�แบบมีสQวนรQวม ทุกคนต�องมีสQวนรQวมในทุกกิจกรรม 
 ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ ด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่ออ่ืน ๆ ให�เกิดความต�องการเรียนรู� 
  กําหนดวัตถุประสงค4หรือเปfาหมายการทํางาน ครูผู�สอนจัดกิจกรรมในบทบาทของ
ผู�ชี้แนะ ผู�กระตุ�น 
  1. ทบทวนหลักการสหกรณ4จากสมุดงานนักเรียนและให�นักเรียนชQวยกันบอก
หลักการสหกรณ4ทีละข�อ  
 ข้ันท่ี 2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน 
  2. ให�นักเรียนแบQงกลุQมโดยการจับฉลากกลุQม กลุQมละ 4-5 คน แตQละกลุQมแบQงหน�าท่ี
รับผิดชอบ  
  3. ให�ตัวแทนกลุQมออกมาเลือกภาพซ่ึงเป�นภาพเหตุการณ4บอกลักษณะของหลักการ
สหกรณ4ท้ัง 7 ข�อ แตQละกลุQมเลือก 1 ภาพ แล�วกลุQมรQวมกันระดมความคิดวQาภาพท่ีกลุQมตนเองได�นั้น
ตรงกับหลักการข�อใด  
 ข้ันท่ี 3 ข้ันการลงมือปฏิบัติ 
  4. ให�แตQกลุQมสQงตัวแทนมารับใบบันทึกกิจกรรม หลักการของกลุQมเรา เขียนรายละเอียด 
หลักการของกลุQมซ่ึงตรง กับภาพ และนําเสนอหน�าชั้นเรียน 
 ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล 
  5. ครูและนักเรียนสรุปเก่ียวกับหลักการสหกรณ4  
  6. นักเรียนนําผลงานติดปfายนิเทศหน�าห�อง/ในห�อง ตQางชื่นชมผลงานซ่ึงกันและกัน 
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ใบบันทึกกิจกรรม หลักการของกลุ1มเรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเหตุการณ-ท่ีนักเรียนได�รบั 

 

ภาพท่ีได�รับของกลุQมเรา ตรงกับหลักการท่ี               เพราะ 
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ใบบันทึกกิจกรรม หลักการของกลุ1มเรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเหตุการณ-ท่ีนักเรียนได�รบั 

 

ภาพท่ีได�รับของกลุQมเรา ตรงกับหลักการท่ี               เพราะ 

ข้ึนอยูQกับดุลยพินิจของครูผู�สอน 

เฉลย 
 



199 
 

 ชั่วโมงท่ี 3  
 บทบาทของครูผู�สอน เป�นผู�วางแผน (Planner) ผู�ให�ความกระจQาง (Clarifier) ผู�กระตุ�น 
(Stimulator) ผู�ประสานงาน (Coordinator) ผู�ประเมินผล (Evaluator) สร�างบรรยากาศท่ีดี ไมQ
เครQงเครียด พร�อมท่ีจะรับฟkงผู�เรียนทุกกรณี 
 บทบาทของผู�เรียน ดําเนินการแก�ปkญหาด�วยตนเอง แสวงหาความรู�แลกเปลี่ยนความรู�หรือ
ประสบการณ4กับเพ่ือนเพ่ือนําข�อมูลมาใช�ในการฝyกปฏิบัติพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในด�านตQาง ๆ โดยเน�น
การเรียนรู�แบบมีสQวนรQวม ทุกคนต�องมีสQวนรQวมในทุกกิจกรรม 
 ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ ด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่ออ่ืน ๆ ให�เกิดความต�องการเรียนรู� 
  กําหนดวัตถุประสงค4หรือเปfาหมายการทํางาน ครูผู�สอนจัดกิจกรรมในบทบาทของ
ผู�ชี้แนะ ผู�กระตุ�น 
  1. นักเรียน เลQนเกมปk�นหุQน และเกมบอกตQอ 
 ข้ันท่ี 2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน 
  2. นักเรียนรQวมกันสรุปความสําคัญของเกม รQวมแสดงความคิดเห็น  
 ข้ันท่ี 3 ข้ันการลงมือปฏิบัติ 
  3. ให�นักเรียนนั่งเป�นกลุQมเดิม  
  4. ให�แตQละกลุQมสQงตัวแทนออกมารับใบกิจกรรม เหตุการณ4จําลองตามหลักการ 
โดยให�แตQ ละกลุQมนําหลักการท่ีทํากิจกรรม หลักการของกลุQมเรา มาแตQงเหตุการณ4ให�สอดคล�องกับ
หลักการ สQงตัวแทนกลุQมออกมานําเสนอหน�าชั้นเรียน 
 ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล 
  5. ครูและนักเรียนสรุปเหตุการณ4แตQละกลุQมแตQละข�อและแก�ไขข�อบกพรQอง 
  6. นักเรียนทQองหลักการสหกรณ4ท้ัง 7 ข�อ พร�อมกัน  
  7. ครูและนักเรียนสรุปพร�อมกันอีกครั้งวQาสมาชิกสหกรณ4ทุกคนต�องเข�าใจหลักการ
สหกรณ4ท้ัง 7 ข�อแตQละข�อมีความสําคัญเทQากัน 
 
8. ส่ือและแหล1งการเรียนรู�  
 1. ใบความรู�/Ms.Powerpoint เรื่อง หลักการสหกรณ4  
 2. ใบความรู�/ Ms.Powerpoint เรื่อง หลักการสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. กิจกรรมปk�นหุQน  
 4. เกมบอกตQอ  
 5. กิจกรรมการเลือกต้ัง  
 6. กิจกรรมตลาดนัด  
 7. ใบบันทึกกิจกรรม “หลักการของกลุQมเรา” สารคดีเรื่องท่ีเก่ียวข�อง  
 8. ใบกิจกรรม “เหตุการณ4จําลองตามหลักการกลุQม” 
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9. การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ 
 1. สังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. การนําเสนอรายงาน 
 เครื่องมือ 
 1. แบบสังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. แบบประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 
 
10. เกณฑ-การประเมินทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
 

ทักษะการ
เรียนรู�ด�าน
นวัตกรรม 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. ทักษะการ
แก�ปkญหา 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว�ทุก
ข้ันตอนมีข�อมูล 
สนับสนนุครบถ�วน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการ 
แก�ปkญหาที่กําหนด
ไว� 2 ใน 3 ของ
ข้ันตอนและมี
ข�อมูลสนับสนุน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว� 1 ใน 
3 ของข้ันตอน 
และมีข�อมูล
สนับสนนุสมบูรณ4 

มีการแสดงการ
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ4
ระหวQาง 
สาเหตุของปkญหา
และผลที่จะเกิดข้ึน 

2. ทักษะ
ความคิด
สร�างสรรค4 
 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 
เหมาะสมตQอการ 
ใช�งานจริง 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อ 
แก�ปkญหาด�วยการ 
ผสมผสานและ 
ดัดแปลงจากความ 
คิดเดิม 

พัฒนาชิน้งานหรือ 
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาโดยไมQม ี
ความคิดแปลก 
ใหมQ 

3. ทักษะในการ
สื่อสาร 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจงQาย และ 
มีวิธีการที่นQาสนใจ 
เหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจ และมี 
วิธีการที่เหมาะสม 
กับลักษณะข�อมูล 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถามได� 
แตQมีวิธีการ  
ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม ได�
ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

4. ทักษะการ
ทํางานรQวมกับ
ผู�อ่ืน 
 

มีสQวนรQวมในการ 
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนอยQาง ตั้งใจทุก
คร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนเป�นบางคร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานรับฟkงความ
คิดเห็นของผู�อ่ืน 
แตQไมQตั้งใจ 

มีสQวนรQวมใน การ
ทํางานแตQไมQรับฟkง
ความคิด เห็นของ
ผู�อ่ืน 

  



201 
 

ทักษะการใช�
เทคโนโลยี 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. การรู�เทQาทัน
สื่อ 

ใช�สื่อได�ทุกประเภท 
อยQางเต็มที่ มี
วิธีการตรวจสอบ
แหลQงที่มาของ
ข�อมูล ด�วยวิธีการ
หลากหลาย ได� 

ใช�สื่อได�ทุก
ประเภท อยQาง
เต็มที่ มีวิธีการ
ตรวจสอบ 
แหลQงที่มาของข�อมูล 
ด�วยวิธีการค�นหา
ด�วยวิธ ีเดิม  ๆ

ใช�สื่อได�อยQางเต็มที่
ใน บางคร้ัง มี
วิธีการตรวจสอบ 
แหลQงที่มาของ
ข�อมูล ด�วยวิธีการ
เดิม ๆ 
 

ใช�สื่อได�อยQางจาํกัด  
ไมQสามาร
ตรวจสอบ 
แหลQงที่มาของ
ข�อมูลได� 
 

2. การรู�
เทคโนโลย ี

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเองอยQางถูก 
ต�อง และเหมาะสม 
มีความหลากหลาย 
แปลกใหมQ นQาสนใจ 
ไมQลอกเลียนแบบ 
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น
ประโยชน4 ของการ
ใช�เทคโนโลย ีเพื่อ 
การเรียนรู�ทุกคร้ัง 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเอง อยQาง
ถูกต�อง และ 
เหมาะสม มีความ 
หลากหลาย แปลก
ใหมQ นQาสนใจ  
ไมQลอกเลียนแบบ 
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น
ประโยชน4 ของการ
ใช�เทคโนโลย ีเพื่อ
การเรียนรู� เป�น 
สQวนใหญQ 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเองอยQางถูก 
ต�องและเหมาะสม 
มีความหลากหลาย 
แปลกใหมQ นQาสนใจ 
ไมQลอกเลียนแบบ 
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น 
ประโยชน4 ของการ
ใช�เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู� เป�น
บางคร้ัง 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู� 
โดยมีผู�แนะนาํหรือ
ลอกเลียนแบบ
ผู�อ่ืน 

3. การรู�
สารสนเทศ 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศ 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี และ
สามารถนาํ
สารสนเทศที่ค�นมา
ได�นัน้ไปใช�ได� อยQาง
มีประสิทธิภาพ  

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศ 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี และ
สามารถสบืค�น
สารสนเทศได� 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศได� 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศได� 
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ใบกิจกรรม เหตุการณ-จําลองตามหลักการ 

 
คําช้ีแจง ให�แตQละกลุQมนําหลักการท่ีทํากิจกรรม หลักการของกลุ1มเรา มาแตQงเหตุการณ4ให�
สอดคล�องกับหลักการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรม เหตุการณ-จําลองตามหลักการ 

 
คําช้ีแจง ให�แตQละกลุQมนําหลักการท่ีทํากิจกรรม หลักการของกลุ1มเรา มาแตQงเหตุการณ4ให�
สอดคล�องกับหลักการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ึนอยูQกับดุลยพินิจของครูผู�สอน 

   เฉลย 
 



204 
 

หน1วยการเรียนรู�ท่ี 2 เรื่อง รู�จักพอเพียงด�วยสหกรณ4 
แผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 5 เรือ่ง วิธีการสหกรณ4 เวลา 1 ช่ัวโมง 

รายวิชา การสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ1มสาระการเรียนรู� สังคมศึกษาฯ 
 
1. ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 
 1. อธิบายวิธีการสหกรณ4  
 2. แสดงตัวอยQางหลักการสหกรณ4ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด  
 - ธุรกิจสหกรณ4ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
3. สาระการเรียนรู�  
 วิธีการสหกรณ4  
 วิธีการสหกรณ4เป�นการรQวมแรงและรQวมใจกันทําธุรกิจ รQวมแรงกันโดยเอาแรงกายแรง
ความคิดและแรงทรัพย4มาทําธุรกิจรQวมกัน รQวมใจกันโดยเอาความเสียสละ ความสามัคคี ความมีวินัย 
ความซ่ือสัตย4 มาทําธุรกิจรQวมกันตามหลักการสหกรณ4 ธุรกิจสหกรณ4ได�แกQ  
 ธุรกิจการออม หมายถึง สมาชิกสหกรณ4ออมเงินโดยการนําเงินมาฝากกับสหกรณ4 โดย
สหกรณ4คิดดอกเบี้ยเงินฝากให�ในอัตราท่ีกําหนด ข้ันตอนธุรกิจการออม คือ สมาชิกมีความต�องการ
ออมเงิน สหกรณ4รับฝากเงิน คิดดอกเบี้ยเงินฝากให�สมาชิก สมาชิกถอนไปใช�เม่ือจําเป�น  
 ธุรกิจรวมซ้ือ หมายถึง การท่ีสมาชิกไปซ้ือสินค�าสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ปุ�ย ยา หรือ
อ่ืน ๆ จากสหกรณ4 เพ่ือนําไปใช�ประโยชน4 โดยชําระเงินสดหรือเงินเชื่อตามแตQตกลงกัน ข้ันตอนธุรกิจ
ซ้ือ คือ สมาชิกมีความต�องการ สหกรณ4สํารวจ สหกรณ4จัดหาสินค�ามาจําหนQาย ดําเนินการจําหนQาย
สินค�าให�สมาชิก สมาชิกใช�ประโยชน4จากสินค�า จQายเงินเฉลี่ยคืนให�สมาชิก  
 ธุรกิจรวมขาย หมายถึง การท่ีสมาชิกมีผลผลิตท่ีผลิตได�แล�วนําไปขายให�สหกรณ4 เพ่ือ
สหกรณ4จะได�นําไปแปรรูปหรือขายสูQผู�บริโภคตQอไป ข้ันตอนธุรกิจขาย คือ สหกรณ4สQงเสริมการผลิต 
สํารวจความต�องการ รวบรวมข�อมูล รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก สหกรณ4จําหนQาย / แปรรูป สมาชิก
รับเงินคQาผลผลิต 
 ธุรกิจบริการ หมายถึง การให�บริการตQาง ๆ ของสหกรณ4แกQสมาชิก เชQน บริการนํ้า ไฟฟfา 
บ�าน เครื่องจักร เพ่ือให�สมาชิกได�ใช�ประโยชน4และจQายคQาบริการแกQสหกรณ4 ข้ันตอนธุรกิจบริการ คือ 
สมาชิกมีความต�องการ สหกรณ4สํารวจความต�องการ รวบรวมข�อมูล จัดบริการสมาชิก รับคQาตอบแทน
จากสมาชิก  
 ธุรกิจสินเชื่อ หมายถึง การท่ีสหกรณ4ให�สมาชิกกู�เงินหรือสิ่งของไปใช�ในการประกอบอาชีพ 
หรือใช�ในการดําเนินชีวิต โดยมีกําหนดวQาเม่ือถึงเวลาต�องมาชําระคืน พร�อมกับจQายดอกเบี้ยให�สหกรณ4 
ข้ันตอนธุรกิจสินเชื่อ คือ สมาชิกมีความต�องการ แสดงความจํานงขอใช�บริการ สหกรณ4พิจารณาอนุมัติ 
สมาชิกรับสินเชื่อ ใช�ประโยชน4 และชําระคืนพร�อมดอกเบี้ย  
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 ธุรกิจสหกรณ4มีความสอดคล�องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  
 ธุรกิจการออม เกิดข้ึนได�จากการใช�จQายอยQางพอประมาณ อยQางมีเหตุมีผล มีเงินเหลือเก็บ
ออมไว�ใช�จQายยามจําเป�น ทําให�มีภูมิคุ�มกันในการดํารงชีวิตมีเงินใช�จQายยามจําเป�น การออมทําได�
ภายใต�เง่ือนไขคุณธรรมการประหยัด  
 ธุรกิจรวมซ้ือ เกิดข้ึนจากการมีเหตุผลตัดสินใจลดคQาใช�จQายได�สินค�ามีคุณภาพ ทําให�
ประหยัดและมีประโยชน4 การรวมซ้ือทําให�ได�สินค�าตามจําเป�นท่ีต�องการเป�นภูมิคุ�มกันในการดําเนิน
ชีวิต การรวมซ้ือต�องมีความรู�เรื่องสินค�า เรื่องการใช�ประโยชน4 ต�องมีคุณธรรมความสามัคคี ความ
ซ่ือสัตย4 ความมีระเบียบวินัย  
 ธุรกิจรวมขาย เกิดข้ึนจากการมีเหตุผลตัดสินใจขายผลผลิตรQวมกันเพ่ือเป�นภูมิคุ�มกันในด�าน
ราคาท่ียุติธรรม การรวมกันขายต�องมีความรู�เรื่องการตลาด ผลผลิต การขนสQง ต�องมีคุณธรรมความ
สามัคคี ความซ่ือสัตย4 ความมีระเบียบวินัย  
 ธุรกิจบริการ เกิดข้ึนจากความพอดีในการดําเนินชีวิตโดยมีเหตุผลตัดสินใจอํานวยความ
สะดวกด�วยการทํากิจการรQวมกัน ซ่ึงสามารถเป�นภูมิคุ�มกันให�มีสิ่งตอบสนองความต�องการในการ
ดําเนินชีวิต การบริการต�องมีความรู�เรื่องวิถีชีวิต เรื่องการอาชีพ เรื่องการให�บริการ ต�องมีคุณธรรม
ความสามัคคี ความซ่ือสัตย4 ความมีระเบียบวินัย  
 ธุรกิจสินเชื่อ เกิดข้ึนจากความจําเป�นต�องลงทุนโดยมีเหตุผลตัดสินใจให�ชีวิตความเป�นอยูQดี
ข้ึนจนเป�นภูมิคุ�มกันให�มีความม่ันคงในชีวิต การทําสินเชื่อต�องมีความรู�เรื่องอาชีพ เรื่องการลงทุน เรื่อง
ผลผลิต เรื่องการตลาด ต�องมีคุณธรรมขยัน ประหยัด ความสามัคคี ความซ่ือสัตย4 ความมีระเบียบวินัย  
 
4. ทักษะท่ีจําเป!น  
 4.1 ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม 
  1. ทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการสื่อสารความเห็นของตนสูQกลุQม การเจรจา
ตQอรองในกลุQม 
  2. ทักษะความคิดสร�างสรรค4 ความสามารถในการคิดอยQางเป�นระบบตQอธุรกิจสหกรณ4  
  3. ทักษะการแก�ปkญหา ความสามารถในการแก�ปkญหาท่ีมีด�วยระบบกลุQม  
 4.2 ทักษะการใช�เทคโนโลยี 
  - การรู�สารสนเทศ ความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสื่อสารสร�างความเข�าใจ 
 4.3 ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ 
  - ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิตตามวิธีการสหกรณ4  
 
5. ช้ินงาน/ภาระงาน  
 การพูดแสดงความคิดเห็น การแบQงกลุQม การทํากิจกรรมกลุQม/เด่ียว การนําเสนองาน 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

เปBาหมายการเรียนรู� วิธีการวัด เคร่ืองมือ ประเมินผล 
เกณฑ- 
การวัด

ประเมินผล 
ความรู�  
อธิบายความหมายและ
วิธีการสหกรณ4  
ทักษะทีจ่ําเป!น  
- ความสามารถในการ
สื่อสารความเห็นของตนสูQกลุQม 
การเจรจาตQอรองในกลุQม 
- ความสามารถในการคิด
อยQางเป�นระบบตQอธุรกิจ
สหกรณ4  
- ความสามารถในการ
แก�ปkญหาที่มีด�วยระบบกลุQม  
- ความสามารถในการใช�
ทักษะชีวิตตามวิธีการ
สหกรณ4  
- ความสามารถในการใช�
เทคโนโลยสีื่อสารสร�างความ
เข�าใจ 

สังเกตการมี
สQวนรQวมปฏิบัติ
กิจกรรม  
 

- แบบสังเกต
การปฏิบัติ
กิจกรรม  
- แบบ
ประเมินผลงาน  

- แบบประเมินผลงาน  
- แบบบนัทึกการ
แสดงออก  
- แบบประเมิน
พฤติกรรมเดี่ยว/
กลุQม  
- แบบประเมิน
ทักษะที่จําเป�น  
- แบบประเมิน
ความสอดคล�องกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ถือเกณฑ4การ
ผQานระดับดี
ข้ึนไป  
 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู�  
 บทบาทของครูผู�สอน เป�นผู�วางแผน (Planner) ผู�ให�ความกระจQาง (Clarifier) ผู�กระตุ�น 
(Stimulator) ผู�ประสานงาน (Coordinator) ผู�ประเมินผล (Evaluator) สร�างบรรยากาศท่ีดี ไมQ
เครQงเครียด พร�อมท่ีจะรับฟkงผู�เรียนทุกกรณี 
 บทบาทของผู�เรียน ดําเนินการแก�ปkญหาด�วยตนเอง แสวงหาความรู�แลกเปลี่ยนความรู�หรือ
ประสบการณ4กับเพ่ือนเพ่ือนําข�อมูลมาใช�ในการฝyกปฏิบัติพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในด�านตQาง ๆ โดยเน�น
การเรียนรู�แบบมีสQวนรQวม ทุกคนต�องมีสQวนรQวมในทุกกิจกรรม 
 กิจกรรมนําสูQบทเรียน  
 ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ ด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่ออ่ืน ๆ ให�เกิดความต�องการเรียนรู� 
  กําหนดวัตถุประสงค4หรือเปfาหมายการทํางาน ครูผู�สอนจัดกิจกรรมในบทบาทของ
ผู�ชี้แนะ ผู�กระตุ�น 
  1. ครูต้ังคําถามเพ่ือกระตุ�นความสนใจของนักเรียนเก่ียวกับวิธีการสหกรณ4 เชQน 
วิธีการสหกรณ4หมายถึงอะไร นักเรียนรู�จักธุรกิจสหกรณ4อะไรบ�าง 
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 ข้ันท่ี 2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน 
  2. ครูสนทนากับนักเรียนการรวมหุ�นในสหกรณ4โรงเรียนโดยการระดมหุ�น เลือกต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน และสิ้นป�มีการรับผลประโยชน4 เป�นวิธีการดําเนินการสหกรณ4โดยการ
รQวมกันดําเนินธุรกิจ ซ่ึงมีท้ังการออม การซ้ือ การขาย การบริการและการสินเชื่อ  
 กิจกรรมการเรียนรู�  
 ข้ันท่ี 3 ข้ันการลงมือปฏิบัติ 
  3. ให�นักเรียนแบQงกลุQมโดยการนับเลขกลุQม กลุQมละ 4 - 5 คน แตQละกลุQมแบQงหน�าท่ี
รับผิดชอบ  
  4. ให�นักเรียนมารับใบความรู� เรื่อง วิธีการสหกรณ4 โดยให�นักเรียนท่ีอQานหนังสือ
คลQองอQานให�เพ่ือนในกลุQมฟkง และภายในกลุQมรQวมกันสรุปเนื้อหาลงในสมุดงานของแตQละคน  
 กิจกรรมรวบยอด 
 ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล    
  5. ครูและนักเรียนรQวมกันสรุปวิธีการสหกรณ4  
  6. สรุปวิธีการสหกรณ4โดยสอดคล�องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให�นักเรียน
บันทึกลงสมุดงาน  
 
8. ส่ือและแหล1งเรียนรู�  
 1. ใบความรู�เรื่องวิธีการสหกรณ4  
 2. เกมอุ�มเจ�าอ�วน  
 3. เกมผ�าขาวม�า/กระป�องนม  
 4. เกมขายเหมาหQอใหญQ  
 5. เกมตQอความยาว 
 6. เกมแจกทาน  
 7. อุทาหรณ4เสาปูนผนังปูน  
 8. ผู�จัดการสหกรณ4 
 
9. การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ 
 1. สังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. การนําเสนอรายงาน 
 เครื่องมือ 
 1. แบบสังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. แบบประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 
 
 
 



208 
 

10. เกณฑ-การประเมินทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
 
ทักษะการเรียนรู�
ด�านนวัตกรรม 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ทักษะการ
แก�ปkญหา 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว�ทุก
ข้ันตอนมีข�อมูล 
สนับสนนุครบถ�วน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการ 
แก�ปkญหาที่กําหนด
ไว� 2 ใน 3 ของ
ข้ันตอนและมี
ข�อมูลสนับสนุน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว� 1 ใน 
3 ของข้ันตอน 
และมีข�อมูล
สนับสนนุสมบูรณ4 

มีการแสดงการ
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ4
ระหวQาง 
สาเหตุของปkญหา
และผลที่จะเกิดข้ึน 

2. ทักษะ
ความคิด
สร�างสรรค4 
 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 
เหมาะสมตQอการ 
ใช�งานจริง 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อ 
แก�ปkญหาด�วยการ 
ผสมผสานและ 
ดัดแปลงจากความ 
คิดเดิม 

พัฒนาชิน้งานหรือ 
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาโดยไมQม ี
ความคิดแปลก 
ใหมQ 

3. ทักษะในการ
สื่อสาร 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจงQาย และ 
มีวิธีการที่นQาสนใจ 
เหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจ และมี 
วิธีการที่เหมาะสม 
กับลักษณะข�อมูล 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถามได� 
แตQมีวิธีการ  
ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม ได�
ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

4. ทักษะการ
ทํางานรQวมกับ
ผู�อ่ืน 
 

มีสQวนรQวมในการ 
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนอยQางตั้งใจ 
ทุกคร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนเป�นบางคร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานรับฟkงความ
คิดเห็นของผู�อ่ืน 
แตQไมQตั้งใจ 

มีสQวนรQวมใน การ
ทํางานแตQไมQรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืน 
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ทักษะการใช�
เทคโนโลยี 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. การรู�เทQาทัน
สื่อ 

ใช�สื่อได�ทุกประเภท 
อยQางเต็มที่ มี
วิธีการตรวจสอบ
แหลQงที่มาของ
ข�อมูล ด�วยวิธีการ
หลากหลาย ได� 

ใช�สื่อได�ทุก
ประเภท อยQาง
เต็มที่ มีวิธีการ
ตรวจสอบ 
แหลQงที่มาของข�อมูล 
ด�วยวิธีการค�นหา
ด�วยวิธ ีเดิม ๆ  

ใช�สื่อได�อยQางเต็มที่
ในบางคร้ัง มีวิธีการ
ตรวจสอบ 
แหลQงที่มาของ
ข�อมูล ด�วยวิธีการ
เดิม ๆ 
 

ใช�สื่อได�อยQางจาํกัด  
ไมQสามาร
ตรวจสอบ 
แหลQงที่มาของ
ข�อมูลได� 
 

2. การรู�
เทคโนโลย ี

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเองอยQางถูก 
ต�อง และเหมาะสม 
มีความหลากหลาย 
แปลกใหมQ นQาสนใจ 
ไมQลอกเลียนแบบ 
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น
ประโยชน4 ของการ
ใช�เทคโนโลย ีเพื่อ 
การเรียนรู�ทุกคร้ัง 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเอง อยQาง
ถูกต�อง และ 
เหมาะสม มีความ 
หลากหลาย แปลก
ใหมQ นQาสนใจ  
ไมQลอกเลียนแบบ
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น
ประโยชน4 ของการ
ใช�เทคโนโลย ีเพื่อ
การเรียนรู�  
เป�นสQวนใหญQ 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเองอยQางถูก 
ต�อง และเหมาะสม 
มีความหลากหลาย 
แปลกใหมQ นQาสนใจ 
ไมQลอกเลียนแบบ 
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น 
ประโยชน4 ของการ
ใช�เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู� เป�น
บางคร้ัง 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู� 
โดยมีผู�แนะนาํหรือ
ลอกเลียนแบบ
ผู�อ่ืน 

3. การรู�
สารสนเทศ 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศ 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี และ
สามารถนาํ
สารสนเทศที่ค�นมา
ได�นัน้ไปใช�ได� อยQาง
มีประสิทธิภาพ  

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศ 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี และ
สามารถสบืค�น
สารสนเทศได� 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศได� 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศได� 
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ทักษะการทํามา
หาเลี้ยงชีพ 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ความสามารถ
ในการปรับตัว 

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ ไมQกลวัที่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเองคน
อ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง ปรับความ
ช�า เร็วในการเรียนรู�
ตนเองด�วยสต ิ

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง ปรับความ
ช�า เร็วในการเรียนรู�
ตนเองด�วยสต ิ

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง  

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท  

2. ความคิดริเร่ิม
ในการทํางาน 

สามารถแตก
ความคิดจากเดิม
ไปสูQความคิดแปลก
ใหมQ ที่ไมQซ้ํา
ของเดิม สามารถ
อธิบายได� 

การนําเอาความคิด
เกQามาปรุงแตQง
ผสมผสานจนเกิด
เป�นของใหมQ 
สามารถอธิบายได� 
 

การนําเอาความคิด
เกQามาปรุงแตQง
ผสมผสานจนเกิด
เป�นของใหมQแตQ
อธิบายไมQได� 
 

สามารถเลียนแบบ
ความคิดจากเดิมได� 

3. ความ
รับผิดชอบ 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม ทํากิจกรรม
กลุQมจนบรรลุ
เปfาหมาย ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ได�รับ
มอบหมายจน
สําเร็จสมบูรณ4 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม ทํากิจกรรม
กลุQมจนบรรลุ
เปfาหมาย 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม มีสQวนรQวม
ในการทํากิจกรรม 

เข�าเรียนไมQตรง
เวลาสQงงานไมQตรง
ตามเวลานัด  
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม มีสQวนรQวม
ในการทํากิจกรรม 

4. ภาวะความ
เป�นผู�นาํ 

กล�าคิด กล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 
สQงเสริมให�ลูกทีม
สื่อสาร ระดม
ความคิด 

กล�าคิด กล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน  

กล�าคิด ไมQกล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 

ไมQกล�าคิด ไมQกล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 
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ใบความรู� เรื่อง วิธีการสหกรณ- 

 
 วิธีการสหกรณ4เป�นการรQวมแรงและรQวมใจกันทําธุรกิจ รQวมแรงกันโดยเอาแรงกายแรง
ความคิดและแรงทรัพย4มาทําธุรกิจรQวมกัน รQวมใจกันโดยเอาความเสียสละ ความสามัคคี ความมี
วินัย ความซ่ือสัตย4 มาทําธุรกิจรQวมกันตามหลักการสหกรณ4 ธุรกิจสหกรณ4 ได�แกQ  

ธุรกิจการออม หมายถึง สมาชิกสหกรณ4ออมเงินโดยการนําเงินมาฝากกับสหกรณ4 โดย
สหกรณ4คิดดอกเบี้ยเงินฝากให�ในอัตราท่ีกําหนด ข้ันตอนธุรกิจการออม คือ สมาชิกมีความ
ต�องการออมเงิน สหกรณ4รับฝากเงิน คิดดอกเบี้ยเงินฝากให�สมาชิก สมาชิกถอนไปใช�เม่ือจําเป�น  

ธุรกิจรวมซ้ือ หมายถึง การท่ีสมาชิกไปซ้ือสินค�าสิ่งของ 
เครื่องอุปโภคบริโภค ปุ�ย ยา หรืออ่ืน ๆ จากสหกรณ4 เพ่ือนํา 
ไปใช�ประโยชน4 โดยชําระเงินสดหรือเงินเชื่อตามแตQตกลงกัน  
ข้ันตอนธุรกิจซ้ือ คือ สมาชิกมีความต�องการ สหกรณ4สํารวจ สหกรณ4จัดหาสินค�ามาจําหนQาย 
ดําเนินการจําหนQายสินค�าให�สมาชิก สมาชิกใช�ประโยชน4จากสินค�า จQายเงินเฉลี่ยคืนให�สมาชิก  
 ธุรกิจรวมขาย หมายถึง การท่ีสมาชิกมีผลผลิตท่ีผลิตได�แล�วนําไปขายให�สหกรณ4 เพ่ือ
สหกรณ4จะได�นําไปแปรรูปหรือขายสูQผู�บริโภคตQอไป ข้ันตอนธุรกิจขาย คือ สหกรณ4สQงเสริมการ
ผลิต สํารวจความต�องการ รวบรวมข�อมูล รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก สหกรณ4จําหนQาย / แปร
รูป สมาชิกรับเงินคQาผลผลิต 
 ธุรกิจบริการ หมายถึง การให�บริการตQาง ๆ ของสหกรณ4แกQสมาชิก เชQน บริการนํ้า ไฟฟfา 
บ�าน เครื่องจักร เพ่ือให�สมาชิกได�ใช�ประโยชน4และจQายคQาบริการแกQสหกรณ4 ข้ันตอนธุรกิจบริการ 
คือ สมาชิกมีความต�องการ สหกรณ4สํารวจความต�องการ รวบรวมข�อมูล จัดบริการสมาชิก รับ
คQาตอบแทนจากสมาชิก  
 ธุรกิจสินเชื่อ หมายถึง การท่ีสหกรณ4ให�สมาชิกกู�เงินหรือสิ่งของไปใช�ในการประกอบอาชีพ 
หรือใช�ในการดําเนินชีวิต โดยมีกําหนดวQาเม่ือถึงเวลาต�องมาชําระคืน พร�อมกับจQายดอกเบี้ยให�
สหกรณ4 ข้ันตอนธุรกิจสินเชื่อ คือ สมาชิกมีความต�องการ แสดงความจํานงขอใช�บริการ สหกรณ4
พิจารณาอนุมัติ สมาชิกรับสินเชื่อ ใช�ประโยชน4 และชําระคืนพร�อมดอกเบี้ย  
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หน1วยการเรียนรู�ท่ี 3 เรื่อง สหกรณ4ทําอยQางไรให�พอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 6 เรือ่ง ประเภทสหกรณ4 เวลา 3 ช่ัวโมง 

รายวิชา การสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ1มสาระการเรียนรู� สังคมศึกษาฯ 
 
1. ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง  
 1. อธิบายประเภทสหกรณ4และประโยชน4ของสหกรณ4แตQละประเภท  
 2. แสดงตัวอยQางประเภทสหกรณ4ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
2. สาระสําคัญ 
 ประเภทสหกรณ4 7 ประเภท ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
3. สาระการเรียนรู�  
 ในประเทศไทยกลุQมคนท่ีมีปkญหาและความต�องการเหมือนกันสามารถรวมกันใช�วิธีการ
สหกรณ4แก�ไขปkญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเองได�โดยการจัดต้ังเป�นสหกรณ4ในปkจจุบัน
ประเทศไทยได�กําหนดประเภทของสหกรณ4ไว� 7 ประเภท ได�แกQ  
 สหกรณ4การเกษตร หมายถึง สหกรณ4ท่ีจัดต้ังข้ึนในหมูQประชาชนท่ีมีอาชีพการเกษตร โดย
สามารถให�บริการเกษตรกรท่ีเป�นสมาชิกได�ในหลาย ๆ ด�าน เชQน กิจกรรมรวมกันซ้ือ วัสดุอุปกรณ4
เครื่องมือ ท่ีสมาชิกต�องการมาจําหนQาย กิจกรรมรวมกันขายผลิตผล กิจกรรมสินเชื่อ และกิจกรรม
แปรรูปผลิตผลของสมาชิก  
 สหกรณ4นิคม หมายถึง สหกรณ4ท่ีจัดต้ังข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีรัฐดําเนินการจัดท่ีดินให�เกษตรกรได�มีท่ี
ทํากินพร�อมท้ังจัดการด�านสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินธุรกิจเชQนเดียวกับสหกรณ4
การเกษตร คือ มีกิจกรรมด�านสินเชื่อ กิจกรรมรวมกันซ้ือ กิจกรรมรวมกันขาย และกิจกรรมแนะนํา
สQงเสริมการเกษตร  
 สหกรณ4ประมง หมายถึง สหกรณ4ท่ีจัดต้ังข้ึนโดยกลุQมบุคคลท่ีมีอาชีพการประมงเพ่ือสQงเสริม
และประกอบอาชีพด�านการประมงโดยให�บริการหลาย ๆ ด�าน เชQนเดียวกับสหกรณ4การเกษตร 
 สหกรณ4ออมทรัพย4 หมายถึง สหกรณ4ท่ีกลุQมบุคคลมีความสัมพันธ4หรือคุ�นเคยกันโดยทํางาน
อยูQในหนQวยงานเดียวกัน หรือมีถ่ินฐานใกล�เคียงกันจัดต้ังตามกฎหมายสหกรณ4 เพ่ือสQงเสริมให�สมาชิก
รู�จักการออมทรัพย4และสามารถกู�ยืมเงินได�เม่ือเกิดความจําเป�นตามหลักการชQวยตนเองและชQวยเหลือ
ซ่ึงและกัน  
 สหกรณ4ร�านค�า หมายถึง สหกรณ4ท่ีผู�บริโภครวมกันจัดต้ัง เพ่ือรQวมกันจัดหาเครื่องอุปโภค
มาจําหนQายแกQสมาชิกและบุคคลท่ัวไปโดยมิได�แสวงหาผลกําไร แตQเพ่ือขจัดการเอารัดเอาเปรียบ และ
ความไมQเป�นธรรมในการซ้ือสินค�า  
 สหกรณ4บริการ  หมายถึง  สหกรณ4ท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือแก�ไขปkญหาความเดือดร�อนของ
ผู�ประกอบการตQาง ๆ นอกเหนือจากสหกรณ4ท่ีได�กลQาวมาแล�ว ซ่ึงแตQละคนไมQสามารถแก�ไขปkญหาให�
ลุลQวงไปได�ตามลําพัง ตัวอยQางสหกรณ4ประเภทนี้ ได�แกQ สหกรณ4เคหสถาน สหกรณ4ผู�ผลิตหัตถกรรม 
และสหกรณ4บริการเดินรถแท็กซ่ี ฯลฯ  



213 
 

 สหกรณ4เครดิตยูเนี่ยน หมายถึง สหกรณ4ท่ีจัดต้ังข้ึนในชุมชนเพ่ือสQงเสริมการออม และแก�ไข
ปkญหาความเดือดร�อนทางด�านการเงิน โดยไมQจํากัดอาชีพของสมาชิก  
 ประเภทสหกรณ4มีความสอดคล�องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  
 สหกรณ4การเกษตร ยึดหลักพอประมาณด�วยการจัดต้ังข้ึนจากจํานวนประชาชนท่ีอยูQใน
พ้ืนท่ีเดียวกันหรือใกล�เคียงกัน ประกอบอาชีพการเกษตรเหมือนกัน ใช�หลักเหตุผลในการตัดสินใจ
รวมกลุQม รวมกันซ้ือ รวมกันขาย สามารถกําหนดราคาผลผลิตได�ตามเหตุสมผล ได�ซ้ือสินค�าท่ีคุณภาพ
ดีในราคายุติธรรม เป�นสหกรณ4ท่ีสร�างภูมิคุ�มกันให�สมาชิกท่ีเป�นเกษตรกรในการรQวมคิด รQวมทํา แก�ไข
ปkญหาความเดือดร�อนด�านเงินทุน ด�านการผลิต ด�านการตลาด เง่ือนไขต�องมีความรู� ความชํานาญใน
การประกอบอาชีพ ใช�หลักคุณธรรมการชQวยเหลือซ่ึงกันและกัน ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย4 สามัคคี  
 สหกรณ4นิคม ยึดหลักพอประมาณด�วยการจัดสรรท่ีดินทํากินเป�นแปลง ๆ ให�สมาชิกด�วย
จํานวนพ้ืนท่ีเหมาะสมพอเพียงในการประกอบอาชีพ มีเหตุมีผลในตัดสินใจจัดสรรท่ีดินรQวมกัน เพ่ือ
สมาชิกประกอบอาชีพรQวมกัน สร�างปkจจัยพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีของตนเอง สร�างภูมิคุ�มกันให�สมาชิกมีถ่ิน
ฐานม่ันคงมีท่ีดินทํากิน เง่ือนไขมีความรู�เรื่องการปรับพัฒนาท่ีดินทํากินให�เกิด ประโยชน4 ความชํานาญ
ในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรมการชQวยเหลือตนเอง ชQวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ือสัตย4ในท่ีดินท่ีได�รับ
การจัดสรร  
 สหกรณ4ประมง เป�นสหกรณ4ท่ีต้ังข้ึนตามหลักพอประมาณ คือรับสมาชิกท่ีมีอาชีพทําการ
ประมงท่ีอาศัยอยูQในพ้ืนท่ีเดียวกัน มีเหตุมีผลการตัดสินใจจัดหาเงินทุนให�สมาชิกกู�ไปลงทุนประกอบ
อาชีพ การจัดหาวัสดุการประมงมาจําหนQายการจัดจําหนQายสัตว4น้ําและผลิตภัณฑ4สัตว4น้ํา เม่ือมี
ผลผลิตก็สามารถรวมกันขายในราคาสูงข้ึนเป�นธรรมแกQสมาชิก สร�างภูมิคุ�มกันโดยการรวมกลุQมของ
อาชีพประมงชQวยลดความเสี่ยงเรื่องราคา จําหนQายผลผลิตไมQได� ให�ความรู�ทางด�านวิชาการในเรื่องการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ4ท่ีเหมาะสม และมีคุณภาพในการเพาะเลี้ยง การเก็บรักษาและการแปรรูปสัตว4น้ํา
แกQสมาชิก ต�องมีคุณธรรมความสามัคคี ชQวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
 สหกรณ4ออมทรัพย4 เกิดจากการรวมกลุQมของบุคคลท่ีใช�จQายอยQางพอประมาณทําให�มีเงิน
เหลือออม มีเหตุมีผลในรู�จักเก็บออมเงิน ไมQต�องไปกู�เงินนอกระบบ มีการรับฝากเงินและให�ผลตอบแทน 
ในรูปของดอกเบี้ย ทําให�สมาชิกมีภูมิคุ�มกันในการดํารงชีวิต มีเงินใช�จQายยามจําเป�น ครอบครัวมีความ
ม่ันคง สมาชิกต�องมีความรู�ในเรื่องสวัสดิการตQาง ๆ การคํานวณอัตราดอกเบี้ย สหกรณ4ออมทรัพย4ดํารง
อยูQได�ภายใต�เง่ือนไขคุณธรรมการประหยัด  
 สหกรณ4ร�านค�า ยึดหลักพอประมาณโดยสหกรณ4ร�านค�าจะเป�นการรวมกันของคนท่ีต�องการ
ใช�สินค�าตQาง ๆ จึงรวมกันจัดหาสิ่งของและบริการท่ีสมาชิกมีความต�องการ มีเหตุมีผลโดยจัดหาสินค�า
ท่ีดีมีคุณภาพ เท่ียงตรงในการชั่ง ตวง วัด จัดหาตามความต�องการของสมาชิก ไมQเป�นสินค�าฟุrมเฟ�อย 
จัดการซ้ือขายด�วยเงินสด สินค�าจะมีราคาท่ีถูกกวQาเงินผQอน ทําให�สมาชิกมีความรอบคอบ จัดหาสินค�า
ราคาประหยัดมาจําหนQายเพ่ือประโยชน4ของสมาชิก สร�างภูมิคุ�มกันให�สมาชิก คือจะได�รับสินค�าท่ี
จําเป�นได�รับเงินปkนผลตาม หุ�น และเงินเฉลี่ยคืนตามสQวนท่ีได�ทําธุรกิจกับสหกรณ4 ใช�เง่ือนไขความรู�
เรื่องชนิด ประเภท ประโยชน4 คุณภาพสินค�า สมาชิกมีความรู�ในการเลือกซ้ือสินค�า มีคุณธรรมความ
ซ่ือสัตย4 มีความยุติธรรมกับสมาชิก สมาชิกก็ต�องมีความซ่ือสัตย4 ความมีระเบียบวินัย มีสQวนรQวมใน
กิจการสหกรณ4  
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 สหกรณ4บริการ ยึดหลักพอประมาณโดยการจัดต้ังจากการรวมตัวกันของกลุQมคนท่ีมีความ
จําเป�นในการดํารงชีวิตเพ่ือบริการตามความต�องการของสมาชิกอยQางเหมาะสม มีเหตุมีผลโดยการ
จัดบริการให�สมาชิก ตามอาชีพ ตามสภาพแวดล�อม ซ่ึงสามารถเป�นภูมิคุ�มกันให�มีสิ่งตอบสนองความ
ต�องการในการดําเนินชีวิตได� สหกรณ4บริการต�องมีความรู� เรื่องการให�บริการ สภาพแวดล�อม เรื่อง
อาชีพของสมาชิก โดยมีคุณธรรมการชQวยเหลือซ่ึงกันและกัน ความมีระเบียบวินัยในการจัดบริการ 
การมีสQวนรQวมในกิจการสหกรณ4  
 สหกรณ4เครดิตยูเนี่ยน ใช�หลักพอประมาณในการการสQงเสริมการออม การให�เงินกู�ใช�จQาย
ในการดําเนินชีวิต โดยรับสมัครสมาชิกตามเง่ือนไขท่ีกําหนดบนความพอดี ใช�หลักมีเหตุมีผลในการรับ
สมัครสมาชิก ออมเงิน และให�เงินกู� ทําให�สมาชิกสหกรณ4มีภูมิคุ�มกันมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสวัสดิการให�
ครอบครัว คุ�มกันให�สังคม/ชุมชนเข�มแข็ง โดยการให�ความรู�เรื่องระบบสหกรณ4ให�สมาชิกทราบอยQาง
ตQอเนื่อง ใช�หลักคุณธรรมความประหยัด ซ่ือสัตย4 ชQวยเหลือซ่ึงกันและกัน ไว�วางใจกัน  
 
4. ทักษะท่ีจําเป!น 
 4.1 ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม 
  1.  ทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการสื่อสารความเห็นของตนสูQกลุQม การเจรจา
ตQอรองในกลุQม 
  2. ทักษะความคิดสร�างสรรค4 ความสามารถในการคิดอยQางเป�นระบบตQอธุรกิจสหกรณ4  
  3. ทักษะการแก�ปkญหา ความสามารถในการแก�ปkญหาท่ีมีด�วยระบบกลุQม  
 4.2 ทักษะการใช�เทคโนโลย ี
  - การรู�สารสนเทศ ความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสื่อสารสร�างความเข�าใจ 
 4.3 ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ 
  - ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิตตามวิธีการสหกรณ4  
 
5. ช้ินงาน/ภาระงาน  
 แผนผังความคิดเรื่องความแตกตQางของสหกรณ4แตQละประเภท ใบบันทึกกิจกรรมเรื่อง
ประเภทสหกรณ4 บันทึกงาน  
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6. การวัดและประเมินผล 
 

เปBาหมายการเรียนรู� วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
เกณฑ- 

การวัดประเมินผล 
ความรู�  
ประเภทสหกรณ4 
ทักษะทีจ่ําเป!น  
- ความสามารถในการคิด  
- กระบวนการการทาํงาน
กลุQม  
- ความสามารถในการ
แก�ปkญหา  
- ความสามารถในการใช�
เทคโนโลยสีื่อสาร  

- สังเกตการมีสQวนรQวม
ปฏิบัติกิจกรรมของ
นักเรียน  
- ตรวจบันทึกผลการ
เรียนรู�  
- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน  

- แบบประเมิน
พฤติกรรมเดี่ยว/กลุQม  
- สมุดงาน  
- แบบประเมินการนาํ 
เสนอผลงานหน�าชัน้  
- แบบประเมินทักษะ  

ถือเกณฑ4การผQาน
ระดับดีข้ึนไป  
 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู�  
 บทบาทของครูผู�สอน เป�นผู�วางแผน (Planner) ผู�ให�ความกระจQาง (Clarifier) ผู�กระตุ�น 
(Stimulator) ผู�ประสานงาน (Coordinator) ผู�ประเมินผล (Evaluator) สร�างบรรยากาศท่ีดี ไมQ
เครQงเครียด พร�อมท่ีจะรับฟkงผู�เรียนทุกกรณี 
 บทบาทของผู�เรียน ดําเนินการแก�ปkญหาด�วยตนเอง แสวงหาความรู�แลกเปลี่ยนความรู�หรือ
ประสบการณ4กับเพ่ือนเพ่ือนําข�อมูลมาใช�ในการฝyกปฏิบัติพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในด�านตQาง ๆ โดยเน�น
การเรียนรู�แบบมีสQวนรQวม ทุกคนต�องมีสQวนรQวมในทุกกิจกรรม 
 ชั่วโมงท่ี 1  
 กิจกรรมนําสูQบทเรียน  
 ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ ด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่ออ่ืน ๆ ให�เกิดความต�องการเรียนรู� 
  กําหนดวัตถุประสงค4หรือเปfาหมายการทํางาน ครูผู�สอนจัดกิจกรรมในบทบาทของ
ผู�ชี้แนะ ผู�กระตุ�น 
  1. ให�นักเรียนดูภาพการดําเนินงานของสหกรณ4ท้ัง 7 ประเภท  
 กิจกรรมการเรียนรู� 
 ข้ันท่ี 2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน 
  2. นักเรียนอธิบายถึงประเภทของสหกรณ4และการดําเนินธุรกิจของสหกรณ4แตQละ
ประเภท 
 ข้ันท่ี 3 ข้ันการลงมือปฏิบัติ  
  3. แบQงกลุQมนักเรียน  
  4. ให�แตQละกลุQมอภิปรายความรู�ท่ีได�จากการดูภาพแตQละประเภทสหกรณ4  
 กิจกรรมรวบยอด  
 ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล   
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  5. นักเรียนรQวมกันสรุปองค4ความรู�เก่ียวกับประเภทของสหกรณ4  
  6. นักเรียนสรุปความแตกตQางของสหกรณ4แตQละประเภทโดยจัดทําเป�นแผนผัง
ความคิด  
 ชั่วโมงท่ี 2  
 บทบาทของครูผู�สอน เป�นผู�วางแผน (Planner) ผู�ให�ความกระจQาง (Clarifier) ผู�กระตุ�น 
(Stimulator) ผู�ประสานงาน (Coordinator) ผู�ประเมินผล (Evaluator) สร�างบรรยากาศท่ีดี ไมQ
เครQงเครียด พร�อมท่ีจะรับฟkงผู�เรียนทุกกรณี 
 บทบาทของผู�เรียน ดําเนินการแก�ปkญหาด�วยตนเอง แสวงหาความรู�แลกเปลี่ยนความรู�หรือ
ประสบการณ4กับเพ่ือนเพ่ือนําข�อมูลมาใช�ในการฝyกปฏิบัติพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในด�านตQาง ๆ โดยเน�น
การเรียนรู�แบบมีสQวนรQวม ทุกคนต�องมีสQวนรQวมในทุกกิจกรรม 
 กิจกรรมนําสูQบทเรียน  
 ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ ด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่ออ่ืน ๆ ให�เกิดความต�องการเรียนรู� 
  กําหนดวัตถุประสงค4หรือเปfาหมายการทํางาน ครูผู�สอนจัดกิจกรรมในบทบาทของ
ผู�ชี้แนะ ผู�กระตุ�น 
  1. ครูและนักเรียนสนทนาเก่ียวกับเรื่องสหกรณ4นักเรียน  
  2. ครูนําภาพสหกรณ4แตQละประเภทมาทบทวนให�นักเรียนอีกครั้ง  
 กิจกรรมการเรียนรู�  
 ข้ันท่ี 2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน 
  3. ให�นักเรียนภายในห�องชQวยกันคิดและคัดเลือกภาพสหกรณ4ท่ีมีสQวนเก่ียวข�องกับ
นักเรียนและครอบครัวมากท่ีสุด โดยการเรียงลําดับภาพ (สหกรณ4ประเภทร�านค�า ออมทรัพย4 
การเกษตร ยูเนี่ยน ประมง นิคมและบริการ)  
 ข้ันท่ี 3 ข้ันการลงมือปฏิบัติ 
  4. นักเรียนรQวมแสดงความคิดเห็นและให�เหตุผลรQวมกันทําไมจึงเลือกเชQนนั้น 
 กิจกรรมรวบยอด  
 ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล   
  5. ครูและนักเรียนรQวมกันสรุปวQาสหกรณ4แตQละประเภทมีความสําคัญแตกตQางกัน
ไปแตQทุกสหกรณ4ต�องมีหลักการสหกรณ4เดียวกันมีอุดมการณ4สหกรณ4เดียวกัน  
  6. นักเรียนบันทึกผลการเรียนรู�ในสมุดงาน  
 ชั่วโมงท่ี 3  
 บทบาทของครูผู�สอน เป�นผู�วางแผน (Planner) ผู�ให�ความกระจQาง (Clarifier) ผู�กระตุ�น 
(Stimulator) ผู�ประสานงาน (Coordinator) ผู�ประเมินผล (Evaluator) สร�างบรรยากาศท่ีดี ไมQ
เครQงเครียด พร�อมท่ีจะรับฟkงผู�เรียนทุกกรณี 
 บทบาทของผู�เรียน ดําเนินการแก�ปkญหาด�วยตนเอง แสวงหาความรู�แลกเปลี่ยนความรู�หรือ
ประสบการณ4กับเพ่ือนเพ่ือนําข�อมูลมาใช�ในการฝyกปฏิบัติพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในด�านตQาง ๆ โดยเน�น
การเรียนรู�แบบมีสQวนรQวม ทุกคนต�องมีสQวนรQวมในทุกกิจกรรม 
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 กิจกรรมนําสูQบทเรียน  
 ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ ด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่ออ่ืน ๆ ให�เกิดความต�องการเรียนรู� 
  กําหนดวัตถุประสงค4หรือเปfาหมายการทํางาน ครูผู�สอนจัดกิจกรรมในบทบาทของ
ผู�ชี้แนะ ผู�กระตุ�น ให�นักเรียนเลQนเกมทายใจ  
 กิจกรรมการเรียนรู�  
 ข้ันท่ี 2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน  
  ให�นักเรียนสนทนาเก่ียวกับชุมชนของตนเอง 
 ข้ันท่ี 3 ข้ันการลงมือปฏิบัติ 
  1. ครูนําบัตรคํา ประเภทสหกรณ4ท้ัง 7 ประเภท ติดบนกระดานดํา  
  2. ครูแจกใบบันทึกกิจกรรม ประเภทสหกรณ4 ให�นักเรียนหาคําตอบจากบัตรคํา 
บันทึกกิจกรรมให�ถูกต�องและสมบูรณ4  
 กิจกรรมรวบยอด  
 ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล   
  ครูและนักเรียนรQวมกันเฉลยใบบันทึกกิจกรรมและแก�ไขข�อบกพรQอง  
 
8. ส่ือและแหล1งการเรียนรู�  
 1. ใบความรู�เรื่องประเภทของสหกรณ4  
 2. ภาพถQายสหกรณ4และธุรกิจสหกรณ4แตQละประเภท  
 3. เจ�าหน�าท่ีสหกรณ4  
 4. บัตรคํา  
 5. ใบบันทึกกิจกรรมเรื่องประเภทสหกรณ4 
 
9. การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ 
 1. สังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. การนําเสนอรายงาน 
 เครื่องมือ 
 1. แบบสังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. แบบประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 
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10. เกณฑ-การประเมินทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
 

ทักษะการ
เรียนรู�ด�าน
นวัตกรรม 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. ทักษะการ
แก�ปkญหา 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว�ทุก
ข้ันตอนมีข�อมูล 
สนับสนนุครบถ�วน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการ 
แก�ปkญหาที่กําหนด
ไว� 2 ใน 3 ของ
ข้ันตอนและมี
ข�อมูลสนับสนุน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว� 1 ใน 
3 ของข้ันตอน 
และมีข�อมูล
สนับสนนุสมบูรณ4 

มีการแสดงการ
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ4
ระหวQาง 
สาเหตุของปkญหา
และผลที่จะเกิดข้ึน 

2. ทักษะ
ความคิด
สร�างสรรค4 
 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 
เหมาะสมตQอการ 
ใช�งานจริง 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อ 
แก�ปkญหาด�วยการ 
ผสมผสานและ 
ดัดแปลงจากความ 
คิดเดิม 

พัฒนาชิน้งานหรือ 
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาโดยไมQม ี
ความคิดแปลก 
ใหมQ 

3. ทักษะในการ
สื่อสาร 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคํา ถาม 
ได�เข�าใจงQาย และ 
มีวิธีการที่นQาสนใจ 
เหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจ และมี 
วิธีการที่เหมาะสม 
กับลักษณะข�อมูล 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถามได� 
แตQมีวิธีการ ไมQ
เหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถามได�
ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

4. ทักษะการ
ทํางานรQวมกับ
ผู�อ่ืน 
 

มีสQวนรQวมในการ 
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนอยQาง ตั้งใจทุก
คร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนเป�นบางคร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานรับฟkงความ
คิดเห็นของผู�อ่ืน 
แตQไมQตั้งใจ 

มีสQวนรQวมใน การ
ทํางานแตQไมQรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืน 
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ทักษะการใช�
เทคโนโลยี 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. การรู�เทQาทัน
สื่อ 

ใช�สื่อได�ทุกประเภท 
อยQางเต็มที่ มี
วิธีการตรวจสอบ
แหลQงที่มาของ
ข�อมูล ด�วยวิธีการ
หลากหลาย ได� 

ใช�สื่อได�ทุกประเภท 
อยQางเต็มที ่มีวิธีการ
ตรวจสอบ 
แหลQงทีม่าของ
ข�อมูล ด�วยวิธีการ
ค�นหาด�วยวิธ ีเดิม ๆ 

ใช�สื่อได�อยQางเต็มที่
ในบางคร้ัง มีวิธีการ
ตรวจสอบ 
แหลQงที่มาของ
ข�อมูล ด�วยวิธีการ
เดิม ๆ 

ใช�สื่อได�อยQางจาํกัด  
ไมQสามาร
ตรวจสอบ 
แหลQงที่มาของ
ข�อมูลได� 
 

2. การรู�
เทคโนโลย ี

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเองอยQางถูก 
ต�อง และเหมาะสม 
มีความหลากหลาย 
แปลกใหมQ นQาสนใจ 
ไมQลอกเลียนแบบ 
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น
ประโยชน4 ของการ
ใช�เทคโนโลย ีเพื่อ 
การเรียนรู�ทุกคร้ัง 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเอง อยQาง
ถูกต�อง และ 
เหมาะสม มีความ 
หลากหลาย แปลก
ใหมQ นQาสนใจ  
ไมQลอกเลียนแบบ
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น
ประโยชน4 ของการ
ใช�เทคโนโลย ีเพื่อ
การเรียนรู� เป�น 
สQวนใหญQ 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเองอยQางถูก 
ต�อง และเหมาะสม 
มีความหลากหลาย 
แปลกใหมQ นQาสนใจ 
ไมQลอกเลียนแบบ 
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น 
ประโยชน4 ของการ
ใช�เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู� เป�น
บางคร้ัง 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู� 
โดยมีผู�แนะนาํหรือ
ลอกเลียนแบบ
ผู�อ่ืน 

3. การรู�
สารสนเทศ 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศ 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี และ
สามารถนาํ
สารสนเทศที่ค�นมา
ได�นัน้ไปใช�ได� อยQาง
มีประสิทธิภาพ  

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศ 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี และ
สามารถสบืค�น
สารสนเทศได� 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศได� 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศได� 
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ทักษะการทํามา
หาเลี้ยงชีพ 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ความสามารถ
ในการปรับตัว 

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ ไมQกลวัที่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง ปรับความ
ช�า เร็วในการเรียนรู�
ตนเองด�วยสต ิ

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง ปรับความ
ช�า เร็วในการเรียนรู�
ตนเองด�วยสต ิ

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง  

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท  

2. ความคิดริเร่ิม
ในการทํางาน 

สามารถแตก
ความคิดจากเดิม
ไปสูQความคิดแปลก
ใหมQ ที่ไมQซ้ํา
ของเดิม สามารถ
อธิบายได� 

การนําเอาความคิด
เกQามาปรุงแตQง
ผสมผสานจนเกิด
เป�นของใหมQ 
สามารถอธิบายได� 
 

การนําเอาความคิด
เกQามาปรุงแตQง
ผสมผสานจนเกิด
เป�นของใหมQแตQ
อธิบายไมQได� 
 

สามารถเลียนแบบ
ความคิดจากเดิมได� 

3. ความ
รับผิดชอบ 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม ทํากิจกรรม
กลุQมจนบรรลุ
เปfาหมาย ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ได�รับ
มอบหมายจน
สําเร็จสมบูรณ4 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม ทํากิจกรรม
กลุQมจนบรรลุ
เปfาหมาย 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม มีสQวนรQวม
ในการทํากิจกรรม 

เข�าเรียนไมQตรง
เวลาสQงงานไมQตรง
ตามเวลานัด  
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม มีสQวนรQวม
ในการทํากิจกรรม 

4. ภาวะความ
เป�นผู�นาํ 

กล�าคิด กล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 
สQงเสริมให�ลูกทีม
สื่อสาร ระดม
ความคิด 

กล�าคิด กล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน  

กล�าคิด ไมQกล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 

ไมQกล�าคิด ไมQกล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 
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ใบความรู�เรื่องประเภทของสหกรณ- 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 สหกรณ4การเกษตร หมายถึง สหกรณ4ท่ีจัดตั้งข้ึนในหมูQประชาชนท่ีมีอาชีพการเกษตร โดยสามารถ
ให�บริการเกษตรกรท่ีเป�นสมาชิกได�ในหลาย ๆ ด�าน เชQน กิจกรรมรวมกันซื้อ วัสดุอุปกรณ4เครื่องมือ ท่ีสมาชิก
ต�องการมาจําหนQาย กิจกรรมรวมกันขายผลิตผล กิจกรรมสินเช่ือ และกิจกรรมแปรรูปผลิตผลของสมาชิก  
 สหกรณ4นิคม หมายถึง สหกรณ4ท่ีจัดตั้งข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีรัฐดําเนินการจัดท่ีดินให�เกษตรกรได�มีท่ีทํากิน
พร�อมท้ังจัดการด�านสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินธุรกิจเชQนเดียวกับสหกรณ4การเกษตร คือ มี
กิจกรรมด�านสินเช่ือ กิจกรรมรวมกันซื้อ กิจกรรมรวมกันขาย และกิจกรรมแนะนําสQงเสริมการเกษตร  
 สหกรณ4ประมง หมายถึง สหกรณ4ท่ีจัดตั้งข้ึนโดยกลุQมบุคคลท่ีมีอาชีพการประมงเพ่ือสQงเสริมและ
ประกอบอาชีพด�านการประมงโดยให�บริการหลาย ๆ ด�าน เชQนเดียวกับสหกรณ4การเกษตร 
 สหกรณ4ออมทรัพย4 หมายถึง สหกรณ4ท่ีกลุQมบุคคลมีความสัมพันธ4หรือคุ�นเคยกันโดยทํางานอยูQใน
หนQวยงานเดียวกัน หรือมีถ่ินฐานใกล�เคียงกันจัดตั้งตามกฎหมายสหกรณ4 เพ่ือสQงเสริมให�สมาชิกรู�จักการออม
ทรัพย4และสามารถกู�ยืมเงินได�เมื่อเกิดความจําเป�นตามหลักการชQวยตนเองและชQวยเหลือซึ่งและกัน  
 สหกรณ4ร�านค�า หมายถึง สหกรณ4ท่ีผู�บริโภครวมกันจัดตั้ง เพ่ือรQวมกันจัดหาเครื่องอุปโภคมาจําหนQาย
แกQสมาชิกและบุคคลท่ัวไปโดยมิได�แสวงหาผลกําไร แตQเพ่ือขจัดการเอารัดเอาเปรียบ และความไมQเป�นธรรมใน
การซื้อสินค�า  
 สหกรณ4บริการ หมายถึง สหกรณ4ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือแก�ไขปkญหาความเดือดร�อนของผู�ประกอบการตQาง ๆ 
นอกเหนือจากสหกรณ4ท่ีได�กลQาวมาแล�ว ซึ่งแตQละคนไมQสามารถแก�ไขปkญหาให�ลุลQวงไปได�ตามลําพัง ตัวอยQาง
สหกรณ4ประเภทน้ี ได�แกQ สหกรณ4เคหสถาน สหกรณ4ผู�ผลิตหัตถกรรม และสหกรณ4บริการเดินรถแท็กซี่ ฯลฯ  
 สหกรณ4เครดิตยูเน่ียน หมายถึง สหกรณ4ท่ีจัดตั้งข้ึนในชุมชนเพ่ือสQงเสริมการออม และแก�ไขปkญหา
ความเดือดร�อนทางด�านการเงิน โดยไมQจํากัดอาชีพของสมาชิก 
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บัตรคํา 
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ใบบันทึกกิจกรรมเรื่องประเภทสหกรณ- 

คําช้ีแจง ให�นักเรียนอธิบายประเภทของสหกรณ4 
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ใบบันทึกกิจกรรมเรื่องประเภทสหกรณ- 

คําช้ีแจง ให�นักเรียนอธิบายประเภทของสหกรณ4 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สหกรณ4ที่จัดต้ังขึ้นในหมูQประชาชนท่ีมีอาชีพการเกษตร โดยสามารถ
ให�บริการเกษตรกรท่ีเป�นสมาชิกได�ในหลาย ๆ ด�าน 

สหกรณ4ที่จัดต้ังขึ้นในพื้นท่ีที่รัฐดําเนินการจัดท่ีดินให�เกษตรกร 
ได�มีที่ทํากินพร�อมท้ังจัดการด�านส่ิงอาํนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน 

สหกรณ4ที่จัดต้ังขึ้นโดยกลุQมบุคคลท่ีมีอาชีพการประมงเพื่อสQงเสริม 
และประกอบอาชีพด�านการประมงโดยให�บริการหลาย ๆ ด�าน 

สหกรณ4ที่กลุQมบุคคลมีความสัมพันธ4หรือคุ�นเคยกันโดยทํางาน 
อยูQในหนQวยงานเดียวกัน  

สหกรณ4ที่ผู�บริโภครวมกันจัดต้ัง เพือ่รQวมกันจัดหาเคร่ืองอุปโภค 
มาจําหนQายแกQสมาชิกและบุคคลท่ัวไปโดยมิได�แสวงหาผลกําไร 

สหกรณ4ที่จัดต้ังขึ้นเพื่อแก�ไขปkญหาความเดือดร�อนของผู�ประกอบการ 
ตQาง ๆ ซ่ึงแตQละคนไมQสามารถแก�ไขปkญหาให�ลุลQวงไปได�ตามลําพัง 

สหกรณ4ที่จัดต้ังขึ้นในชุมชนเพื่อสQงเสริมการออม และแก�ไขปkญหา 
ความเดือดร�อนทางด�านการเงิน โดยไมQจํากัดอาชีพของสมาชิก 

  เฉลย 
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หน1วยการเรียนรู�ท่ี 3 เรื่อง สหกรณ4ทําอยQางไรให�พอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 7 เรือ่ง โครงสร�างสหกรณ4 เวลา 1 ช่ัวโมง 

รายวิชา การสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ1มสาระการเรียนรู� สังคมศึกษาฯ 
 
1. ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 
 1. อธิบายประเภทสหกรณ4และประโยชน4ของสหกรณ4แตQละประเภท  
 2. แสดงตัวอยQางประเภทสหกรณ4ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด  
 - บุคคล 4 ฝrายในสหกรณ4 คือ สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ เจ�าหน�าท่ี ผู�ตรวจสอบ
กิจการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
3. สาระการเรียนรู�  
 การดําเนินการของสหกรณ4แตQละประเภทมีโครงสร�างการบริหารงานภายในของสหกรณ4
โดยมีบุคคลฝrายตQาง ๆ เก่ียวข�องและรับผิดชอบงาน 4 ฝrาย ได�แกQ สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ 
เจ�าหน�าท่ี และผู�ตรวจสอบกิจการ ซ่ึงแตQละฝrายแบQงภาระรับผิดชอบ และขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ4
ตQอกัน ดังนี้  
 1. สมาชิก ใช�อํานาจสูงสุดในการควบคุมการดําเนินงานของสหกรณ4โดยผQานท่ีประชุมใหญQ 
และมอบหมายอํานาจในการบริหารงานของสหกรณ4ให�แกQคณะกรรมการดําเนินงานซ่ึงได�รับเลือกต้ัง
จากท่ีประชุมใหญQ สมาชิกมีหน�าท่ีต�องเข�าประชุมตามท่ีสหกรณ4กําหนด มีสQวนรQวมในธุรกิจ และ
ตรวจสอบการดําเนินงานสหกรณ4  
 2. คณะกรรมการดําเนินการรับการเลือกต้ังจากสมาชิกให�เป�นผู�บริหารงานของสหกรณ4
ตามความต�องการของสมาชิก และนโยบายท่ีได�รับความเห็นชอบจากสมาชิกในท่ีประชุมใหญQ มีหน�าท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําเดือน ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีให�เป�นไปตามนโยบาย 
 3. ผู�จัดการและเจ�าหน�าท่ีสหกรณ4 ได�รับการจัดจ�างจากคณะกรรมการดําเนินการให�
ปฏิบัติงาน ดําเนินธุรกิจของสหกรณ4 ให�การบริการสมาชิกอยQางสอดคล�องกับนโยบายของสหกรณ4 โดย
ได�รับผลตอบแทนในการปฏิบัติหน�าท่ีนั้น  
 4. ผู�ตรวจสอบกิจการ ได�รับการเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญQของสมาชิกให�เป�นผู�ตรวจสอบ
กิจการด�านการเงิน การบัญชี ตลอดจนการดําเนินกิจการประเภทตQาง ๆ ของสหกรณ4เพ่ือรายงานผล
การตรวจสอบรวมท้ังข�อแนะนําตQอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการและท่ีประชุมใหญQ  
 โครงสร�างสหกรณ4มีความสอดคล�องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  
 สมาชิก มีความพอประมาณไมQมากไมQน�อยในการรQวมธุรกิจกับสหกรณ4 เป�นสมาชิกสหกรณ4
ไมQให�เกิดความซํ้าซ�อนกัน มีเหตุมีผลปฏิบัติตนตามบทบาทหน�าท่ีของตนเอง ต�องสร�างภูมิคุ�มกันให�กับ
ตัวเองและสหกรณ4โดยมุQงให�พ่ึงตนเองได� ปฏิบัติการตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณ4 สอดสQอง
ดูแลกิจการสหกรณ4 สมาชิกสหกรณ4ต�องแสวงหาความรู�เรื่องการสหกรณ4 ความรู�ใหมQ ๆ เก่ียวกับการ
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ประกอบอาชีพ เพ่ือให�ทันกับยุคของการเปลี่ยนแปลง สมาชิกสหกรณ4ต�องมีคุณธรรมในการชQวยตนเอง 
และชQวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
 คณะกรรมการดําเนินการ บริหารงานสหกรณ4ด�วยการยึดหลักความพอประมาณ ติดตาม
ผลการดําเนินงานของสหกรณ4 มีเหตุมีผลตัดสินใจเพ่ือสQวนรวม ปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของตนเอง 
ไมQวQาจะเป�นนโยบายเรื่องการรับสมาชิก ถูกต�องตามข้ันตอน และคุณสมบัติ การจัดจ�างเจ�าหน�าท่ีตาม
ระเบียบสหกรณ4 การปฏิบัติงานด�วยความพอประมาณและมีเหตุมีผลจะสร�างภูมิคุ�มกันให�กับสหกรณ4 
ดําเนินกิจการได�อยQางม่ันคง ยั่งยืน ประสบผลสําเร็จ ไมQมีการทุจริตท้ังจากสมาชิก คณะกรรมการและ
เจ�าหน�าท่ี โดยคณะกรรมการต�องมีความรอบรู� ข�อมูลขQาวสาร เพ่ือบริหารงานได�ตรงกับความต�องการ
ของสมาชิก ภายใต�หลักคุณธรรม ความซ่ือสัตย4 เสียสละ สามัคคี มีระเบียบวินัย ตQอตนเอง ตQอสหกรณ4 
ตQอสมาชิก  
 ผู�จัดการและเจ�าหน�าท่ีสหกรณ4 มีความพอประมาณในปฏิบัติหน�าท่ีให�พอดี พอใจใน
ผลตอบแทนของตนเอง บริการสมาชิกด�วยความมีเหตุมีผลตามระเบียบ ข�อบังคับ รวมท้ังดําเนินงาน
ตามนโยบายของคณะกรรมการเพ่ือสนองความต�องการของสมาชิก สร�างภูมิคุ�มกันให�สหกรณ4โดย
ผู�จัดการต�องควบคุมการดําเนินงานของเจ�าหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย4 เจ�าหน�าท่ีก็ต�องควบคุมการ
บริหารงานของผู�จัดการ มีความรู�เรื่องการดําเนินสหกรณ4 การบริการสมาชิกให�เกิดความประทับใจ 
โดยยึดหลักคุณธรรมความซ่ือสัตย4เป�นสําคัญ  
 ผู�ตรวจสอบกิจการ ตรวจสอบให�สหกรณ4ดําเนินงานตามนโยบายของท่ีประชุมใหญQด�วย
ความมีเหตุมีผล ตรวจสอบด�วยความถูกต�อง จะสามารถสร�างภูมิคุ�มกันให�สหกรณ4ปราศจากการทุจริต 
โดยต�องมีความรู�เรื่องบทบาทหน�าท่ี การตรวจสอบการดําเนินสหกรณ4 และยึดหลักความซ่ือสัตย4 
เสียสละเวลาในการปฏิบัติงาน  
 
4. ทักษะท่ีจําเป!น 
 4.1 ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม 
  1. ทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการสื่อสารความเห็นของตนสูQกลุQม  
  2. ทักษะความคิดสร�างสรรค4 ความสามารถในการคิดอยQางเป�นระบบตQอโครงสร�าง
สหกรณ4  
  3. ทักษะการแก�ปkญหา ความสามารถในการแก�ปkญหาท่ีมีด�วยการรวมกลุQม  
 4.2 ทักษะการใช�เทคโนโลยี 
  - การรู�สารสนเทศ ความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสื่อสารสร�างความเข�าใจ 
 4.3 ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ 
  - ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิตตามโครงสร�างสหกรณ4 
 
5. ช้ินงาน/ภาระงาน  
 ใบงานเรื่องโครงสร�างและประโยชน4โครงสร�างสหกรณ4 การอภิปราย การนําเสนองานกลุQม  
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6. การวัดและประเมินผล 
 

เปBาหมายการเรียนรู� วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
เกณฑ- 

การวัดประเมินผล 
ความรู�  
- โครงสร�างสหกรณ4  
- ความรับผิดชอบฝrายตQาง ๆ 
ทักษะทีจ่ําเป!น  
- ความสามารถในการคิด  
- กระบวนการการทาํงาน
กลุQม  
- ความสามารถในการ
แก�ปkญหา  
- ความสามารถในการใช�
เทคโนโลยสีื่อสาร  

- สังเกตการมีสQวนรQวม
ปฏิบัติกิจกรรมของ
นักเรียน  
- ตรวจบันทึกผลการ
เรียนรู�  
- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน  

- ประเมินพฤติกรรม
เดี่ยว/กลุQม  
- สมุดงาน  
- แบบประเมินการนาํ 
เสนอผลงานหน�าชัน้  
- แบบประเมินทักษะ  

ถือเกณฑ4การผQาน
ระดับดีข้ึนไป  
 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู�  
 บทบาทของครูผู�สอน เป�นผู�วางแผน (Planner) ผู�ให�ความกระจQาง (Clarifier) ผู�กระตุ�น 
(Stimulator) ผู�ประสานงาน (Coordinator) ผู�ประเมินผล (Evaluator) สร�างบรรยากาศท่ีดี ไมQ
เครQงเครียด พร�อมท่ีจะรับฟkงผู�เรียนทุกกรณี 
 บทบาทของผู�เรียน ดําเนินการแก�ปkญหาด�วยตนเอง แสวงหาความรู�แลกเปลี่ยนความรู�หรือ
ประสบการณ4กับเพ่ือนเพ่ือนําข�อมูลมาใช�ในการฝyกปฏิบัติพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในด�านตQาง ๆ โดยเน�น
การเรียนรู�แบบมีสQวนรQวม ทุกคนต�องมีสQวนรQวมในทุกกิจกรรม 
 กิจกรรมนําสูQบทเรียน 
 ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ ด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่ออ่ืน ๆ ให�เกิดความต�องการเรียนรู� 
  กําหนดวัตถุประสงค4หรือเปfาหมายการทํางาน ครูผู�สอนจัดกิจกรรมในบทบาทของ
ผู�ชี้แนะ ผู�กระตุ�น 
  1. ครูเลQานิทานเรื่องเปลือกกล�วยฆQายักษ4  
 ข้ันท่ี 2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน 
  2. ครูและนักเรียนสนทนากันถึงวิธีการแบQงงานกันทําในนิทาน  
 กิจกรรมการเรียนรู�  
 ข้ันท่ี 3 ข้ันการลงมือปฏิบัติ  
  3. แบQงกลุQมนักเรียนเทQา ๆ กัน  
  4. ให�แตQละกลุQมศึกษาใบความรู�เรื่องโครงสร�างการบริหารงานสหกรณ4  
  5. แตQละกลุQมรQวมกันอภิปรายบทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบ ความสัมพันธ4ของ
บุคคลฝrายตQาง ๆ ในสหกรณ4  
  6. กลุQมนําเสนอผลงานหน�าชั้นเรียน  
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 กิจกรรมรวบยอด  
 ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล   
  7. ครูและนักเรียนรQวมกันสรุปความรู�โดยการเขียนแผนผังโครงสร�างสหกรณ4  
 
8. ส่ือและแหล1งเรียนรู�  
 1. ใบความรู�เรื่องโครงสร�างสหกรณ4  
 2. ใบงานเรื่องโครงสร�างสหกรณ4  
 3. นิทานเรื่องปลวกกล�วยฆQายักษ4 หรือนิทานเรื่องหนูหนีนํ้า  
 4. กิจกรรมธุรกิจจําลอง 
 
9. การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ 
 1. สังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. การนําเสนอรายงาน 
 เครื่องมือ 
 1. แบบสังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. แบบประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 
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10. เกณฑ-การประเมินทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
 

ทักษะการ
เรียนรู�ด�าน
นวัตกรรม 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. ทักษะการ
แก�ปkญหา 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว�ทุก
ข้ันตอนมีข�อมูล 
สนับสนนุครบถ�วน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการ 
แก�ปkญหาที่กําหนด
ไว� 2 ใน 3 ของ
ข้ันตอนและมี
ข�อมูลสนับสนุน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว� 1 ใน 
3 ของข้ันตอน 
และมีข�อมูล
สนับสนนุสมบูรณ4 

มีการแสดงการ
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ4
ระหวQาง 
สาเหตุของปkญหา
และผลที่จะเกิดข้ึน 

2. ทักษะ
ความคิด
สร�างสรรค4 
 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 
เหมาะสมตQอการ 
ใช�งานจริง 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อ 
แก�ปkญหาด�วยการ 
ผสมผสานและ 
ดัดแปลงจากความ 
คิดเดิม 

พัฒนาชิน้งานหรือ 
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาโดยไมQม ี
ความคิดแปลก 
ใหมQ 

3. ทักษะในการ
สื่อสาร 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจงQาย และ 
มีวิธีการที่นQาสนใจ 
เหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจ และมี 
วิธีการที่เหมาะสม 
กับลักษณะข�อมูล 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถามได� 
แตQมีวิธีการ  
ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม ได�
ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

4. ทักษะการ
ทํางานรQวมกับ
ผู�อ่ืน 
 

มีสQวนรQวมในการ 
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนอยQางตั้งใจ 
ทุกคร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนเป�นบางคร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานรับฟkงความ
คิดเห็นของผู�อ่ืน 
แตQไมQตั้งใจ 

มีสQวนรQวมใน การ
ทํางานแตQไมQรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืน 
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ทักษะการใช�
เทคโนโลยี 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. การรู�เทQาทัน
สื่อ 

ใช�สื่อได�ทุกประเภท 
อยQางเต็มที่  
มีวิธีการตรวจสอบ
แหลQงที่มาของ
ข�อมูล ด�วยวิธีการ
หลากหลาย ได� 

ใช�สื่อได�ทุก
ประเภท อยQาง
เต็มที่ มีวิธีการ
ตรวจสอบ 
แหลQงที่มาของ
ข�อมูล ด�วยวิธีการ
ค�นหาด�วยวิธ ีเดิม ๆ  

ใช�สื่อได�อยQางเต็มที่
ในบางคร้ัง มีวิธีการ
ตรวจสอบ 
แหลQงที่มาของ
ข�อมูล ด�วยวิธีการ
เดิม ๆ 
 

ใช�สื่อได�อยQางจาํกัด  
ไมQสามาร
ตรวจสอบ 
แหลQงที่มาของ
ข�อมูลได� 
 

2. การรู�
เทคโนโลย ี

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเองอยQางถูก 
ต�องและเหมาะสม 
มีความหลากหลาย 
แปลกใหมQ นQาสนใจ 
ไมQลอกเลียนแบบ 
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น
ประโยชน4ของการ
ใช�เทคโนโลย ีเพื่อ 
การเรียนรู�ทุกคร้ัง 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเอง  
อยQางถูกต�อง และ 
เหมาะสม มีความ 
หลากหลาย แปลก
ใหมQ นQาสนใจ  
ไมQลอกเลียนแบบ
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น
ประโยชน4ของการ
ใช�เทคโนโลย ีเพื่อ
การเรียนรู� เป�น 
สQวนใหญQ 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเองอยQางถูก 
ต�อง และเหมาะสม 
มีความหลากหลาย 
แปลกใหมQ นQาสนใจ 
ไมQลอกเลียนแบบ 
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น 
ประโยชน4 ของการ
ใช�เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู� เป�น
บางคร้ัง 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู� 
โดยมีผู�แนะนาํหรือ
ลอกเลียนแบบ
ผู�อ่ืน 

3. การรู�
สารสนเทศ 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศ 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี และ
สามารถนาํ
สารสนเทศที่ค�นมา
ได�นัน้ไปใช�ได� อยQาง
มีประสิทธิภาพ  

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศ 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี และ
สามารถสบืค�น
สารสนเทศได� 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศได� 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศได� 
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ทักษะการทํา
มาหาเลี้ยงชีพ 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ความสามารถ
ในการปรับตัว 

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ ไมQกลวัที่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง คน
อ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง ปรับความ
ช�า เร็วในการเรียนรู�
ตนเองด�วยสติ 

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง คน
อ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูดความ
จริง ปรับความช�า 
เร็วในการเรียนรู�
ตนเองด�วยสต ิ

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง คน
อ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง  

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของ
ตนเอง ใสQใจตQอ
ตนเอง คนอ่ืนและ
บริบท  

2. ความคิด
ริเร่ิมในการ
ทํางาน 

สามารถแตก
ความคิดจากเดิม
ไปสูQความคิดแปลก
ใหมQ ที่ไมQซ้ํา
ของเดิม สามารถ
อธิบายได� 

การนําเอาความคิด
เกQามาปรุงแตQง
ผสมผสานจนเกิด
เป�นของใหมQ 
สามารถอธิบายได� 

การนําเอาความคิด
เกQามาปรุงแตQง
ผสมผสานจนเกิด
เป�นของใหมQแตQ
อธิบายไมQได� 

สามารถเลียนแบบ
ความคิดจากเดิม
ได� 

3. ความ
รับผิดชอบ 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม ทํากิจกรรม
กลุQมจนบรรลุ
เปfาหมาย ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ได�รับ
มอบหมายจน
สําเร็จสมบูรณ4 

เข�าเรียนตรงเวลาสQง
งานตามเวลานัดมี
อุปกรณ4การเรียน
พร�อม ทํากิจกรรม
กลุQมจนบรรลุ
เปfาหมาย 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม มีสQวนรQวม
ในการทํากิจกรรม 

เข�าเรียนไมQตรง
เวลาสQงงานไมQตรง
ตามเวลานัด  
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม มีสQวนรQวม
ในการทํากิจกรรม 

4. ภาวะความ
เป�นผู�นาํ 

กล�าคิด กล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 
สQงเสริมให�ลูกทีม
สื่อสาร ระดม
ความคิด 

กล�าคิด กล�านําเสนอ 
มีความตั้งใจในการ
ทํางาน  

กล�าคิด ไมQกล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 

ไมQกล�าคิด ไมQกล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 
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ใบความรู�เรื่องโครงสร�างการบริหารงานสหกรณ- 

 การดําเนินการของสหกรณ4แตQละประเภทมีโครงสร�างการบริหารงานภายในของสหกรณ4โดยมีบุคคลฝrาย
ตQาง ๆ เก่ียวข�องและรับผิดชอบงาน 4 ฝrาย ได�แกQ สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ เจ�าหน�าที่ และผู�ตรวจสอบ
กิจการ ซ่ึงแตQละฝrายแบQงภาระรับผิดชอบ และขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ4ตQอกัน ดังนี้  
 1. สมาชิก ใช�อํานาจสูงสุดในการควบคุมการดําเนินงานของสหกรณ4โดยผQานที่ประชุมใหญQ และ
มอบหมายอํานาจในการบริหารงานของสหกรณ4ให�แกQคณะกรรมการดําเนินงานซ่ึงได�รับเลือกตั้งจากที่
ประชุมใหญQ สมาชิกมีหน�าที่ต�องเข�าประชุมตามที่สหกรณ4กําหนด มีสQวนรQวมในธุรกิจ และตรวจสอบการ
ดําเนินงานสหกรณ4  
 2. คณะกรรมการดําเนินการ รับการเลือกตั้งจากสมาชิกให�เป�นผู�บริหารงานของสหกรณ4ตาม
ความต�องการของสมาชิก และนโยบายที่ได�รับความเห็นชอบจากสมาชิกในที่ประชุมใหญQ มีหน�าที่
ประชุมคณะกรรมการประจําเดือน ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่ให�เป�นไปตามนโยบาย 
 3. ผู�จัดการและเจ�าหน�าที่สหกรณ4 ได�รับการจัดจ�างจากคณะกรรมการดําเนินการให�ปฏิบัติงาน 
ดําเนินธุรกิจของสหกรณ4 ให�การบริการสมาชิกอยQางสอดคล�องกับนโยบายของสหกรณ4 โดยได�รับ
ผลตอบแทนในการปฏิบัติหน�าที่นั้น  
 4. ผู�ตรวจสอบกิจการ ได�รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญQของสมาชิกให�เป�นผู�ตรวจสอบกิจการ
ด�านการเงิน การบัญชี ตลอดจนการดําเนินกิจการประเภทตQาง ๆ ของสหกรณ4เพื่อรายงานผลการ
ตรวจสอบรวมทั้งข�อแนะนําตQอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและที่ประชุมใหญQ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



233 
 

 
 
 

ใบงานเรื่องโครงสร�างสหกรณ- 
  คําช้ีแจง ให�นักเรียนอธิบายโครงสร�างการบริหารงานสหกรณ4 
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ใบงานเรื่องโครงสร�างสหกรณ- 

คําช้ีแจง ให�นักเรียนอธิบายโครงสร�างการบริหารงานสหกรณ4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช�อํานาจสูงสุดในการควบคุมการดําเนินงาน
ของสหกรณ4โดยผQานที่ประชุมใหญQ และ
มอบหมายอํานาจในการบริหารงานของ
สหกรณ4ให�แกQคณะกรรมการดําเนินงานซ่ึง
ได�รับเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญQ สมาชิกมี
หน�าที่ต�องเข�าประชุมตามที่สหกรณ4 
กําหนดมีสQวนรQวมในธุรกิจ และ 
ตรวจสอบการดําเนินงาน 
สหกรณ 

รับการเลือกต้ังจากสมาชกิให�เป�นผู�บริหารงาน
ของสหกรณ4ตามความต�องการของสมาชิก และ
นโยบายที่ได�รับความเห็นชอบจากสมาชิกในที่

ประชุมใหญQ มีหน�าที่ประชุมคณะกรรมการ  
          ประจําเดือน ควบคุมการปฏิบัติงานของ   

                 เจ�าหน�าที่ให�เป�นไปตามนโยบาย 

ได�รับการเลือกต้ังจากที่ประชุม 
ใหญQของสมาชกิให�เป�นผู�ตรวจสอบ 
กิจการด�านการเงิน การบัญชี  
ตลอดจนการดําเนินกิจการประเภทตQาง ๆ  
ของสหกรณ4เพือ่รายงานผลการตรวจสอบ 
รวมทั้งข�อแนะนําตQอที่ประชุมคณะกรรมการ 
ดําเนินการและที่ประชุมใหญQ 

                             ได�รับการจัดจ�างจาก 
                       คณะกรรมการดําเนินการให�  

                     ปฏิบัติงานดําเนินธุรกิจของ 
                สหกรณ4ให�การบริการสมาชิกอยQาง 
           สอดคล�องกับนโยบายของสหกรณ4 โดย  
       ได�รับผลตอบแทนในการปฏิบัติหน�าที่น้ัน 

  เฉลย 
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หน1วยการเรียนรู�ท่ี 3 เรื่อง สหกรณ4ทําอยQางไรให�พอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 8 เรือ่ง ประโยชน4สหกรณ4 เวลา 4 ช่ัวโมง 

รายวิชา การสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ1มสาระการเรียนรู� สังคมศึกษาฯ 
 
1. ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง  
 1. อธิบายประโยชน4สหกรณ4ตามหลักการสหกรณ4  
 2. แสดงตัวอยQางประโยชน4สหกรณ4ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด  
 - ประโยชน4สหกรณ4ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
3. สาระการเรียนรู�  
 ประโยชน4สหกรณ4ตามหลักการสหกรณ4ท่ีถือเป�นแนวทางปฏิบัติ  
 หลักการท่ี 1 การเป�นสมาชิกโดยสมัครใจและเป\ดกว�าง  
 สหกรณ4เป�นองค4กรแหQงความสมัครใจ เป\ดรับบุคคลท่ัวไปท่ีสามารถใช�บริการสหกรณ4ได�
และเต็มใจจะรับผิดชอบในฐานะสมาชิกเข�าเป�นสมาชิก โดยปราศจากการกีดกันทางเพศ ฐานะทาง
สังคม เชื้อชาติ การเมือง การศาสนาการเริ่มต�นหลักการแหQงความสมัครใจ เพ่ือให�สมาชิกในองค4กร
สหกรณ4ใช�ความสมัครใจนี้ เป�นฐานในการปฏิบัติหน�าท่ีตQอไป กลQาวคือ เม่ือสมัครใจเข�ามายQอมเต็มใจ
เข�าประชุม เต็มใจรQวมธุรกิจ ยินดีรับผิดชอบ ยินดีปฏิบัติตนตามระเบียบ ภูมิใจในทรัพย4สินของสหกรณ4 
สหกรณ4จึงมีประโยชน4จากการมีสQวนรQวมอยQางมีความสุขไมQมีการบังคับ  
 หลักการท่ี 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตย  
 สหกรณ4เป�นองค4กรประชาธิปไตยท่ีมีการควบคุมโดยสมาชิกซ่ึงมีสQวนรQวมอยQางแข็งขันใน
การกําหนดนโยบาย และการตัดสินใจ บุรุษและสตรีท่ีได�รับการเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญQให�เป�นผู�แทน
สมาชิกต�องรับผิดชอบตQอสมาชิก  
 หลักการนี้สQงผลให�สหกรณ4ดําเนินงานตามเสียงสQวนใหญQ สหกรณ4เป�นของสมาชิกมีระบบ
ตัวแทน มีการประชุมใหญQท่ีมีอํานาจสูงสุดในสหกรณ4 บุรุษและสตรีมีสิทธิเสรีภาพ มีการควบคุม
ตรวจสอบโดยสมาชิก สหกรณ4จึงเป�นสิทธิประโยชน4อยQางเป�นประชาธิปไตย  
 หลักการท่ี 3 การมีสQวนรQวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก  
 สมาชิกมีสQวนรQวมในการลงทุน (ซ้ือหุ�น) ในสหกรณ4ของตนอยQางเสมอภาคกันและมีสQวนใน
การควบคุมการใช�เงินทุนของสหกรณ4ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ4อยQางน�อย ๆ สQวน
หนึ่งต�องเป�นทรัพย4สินสQวนรวมของสหกรณ4 โดยปกติสมาชิกจะได�รับผลตอบแทน (ถ�ามี) ในอัตราท่ี
จํากัดตามเงินลงทุน (หุ�น) ท่ีกําหนดเป�นเง่ือนไขของการเข�าเป�นสมาชิก สมาชิกสามารถจัดสรรเงิน
สQวนเกินของสหกรณ4เพ่ือวัตถุประสงค4อยQางใดอยQางหนึ่งหรือทุกอยQาง  
 ประโยชน4การมีสQวนรQวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิกจึงแสดงถึง การให�ความสําคัญแกQสมาชิก
ในฐานะท่ีเป�นท้ังเจ�าของทุนและเป�นผู�ใช�บริการด�วย หลักการข�อนี้มุQงสร�างพฤติกรรมให�เห็นคุณคQาของ
ความรQวมมือเป�นสําคัญมากกวQาเงินกําไรท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจ มาจากการอดทนของสมาชิกท่ี
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ภักดีทําธุรกิจหรือใช�บริการของสหกรณ4 จึงควรได�รับสQวนเฉลี่ยคืนจากผลกําไรนั้น สําหรับผลตอบแทน
ลงทุนก็ยังคงได�รับการจัดสรรในอัตราท่ีจํากัดอยQางเหมาะสม  
 หลักการท่ี 4 มีการปกครองตนเองและมีอิสระ  
 สหกรณ4เป�นองค4กรท่ีพ่ึงพาตนเองและปกครองตนเอง โดยมีการควบคุมจากมวลสมาชิก 
หากสหกรณ4 จะต�องมีข�อตกลงผูกพันกับองค4การอ่ืนใด ซ่ึงรวมถึงหนQวยงานของรัฐบาลด�วย หรือจะต�อง
เพ่ิมเงินลงทุนโดยอาศัยแหลQงเงินทุนภายนอกสหกรณ4 สหกรณ4จะต�องกระทําการดังกลQาวภายใต�
เง่ือนไขท่ีม่ันใจได�วQามวลสมาชิกจะยังคงธํารงไว� ซ่ึงอํานาจในการควบคุมสหกรณ4ตามแนวทาง
ประชาธิปไตยและสหกรณ4ยังคงดํารงความเป�นอิสระ  
 ประโยชน4แหQงการปกครองตนเองและมีอิสระ คือ การสร�างการพ่ึงตนเองซ่ึงเป�นการพัฒนา
ท่ียั่งยืน  
 หลักการท่ี 5 การให�การศึกษา การฝyกอบรม และขQาวสาร  
 สหกรณ4พึงให�การศึกษาและการฝyกอบรมแกQสมาชิก ผู�แทนสมาชิกท่ีได�รับการเลือกต้ัง 
ผู�จัดการและ เจ�าหน�าท่ี เพ่ือให�บุคคลเหลQานี้สามารถมีสQวนชQวยพัฒนาสหกรณ4ของตนเองได�อยQางมี
ประสิทธิผลและพึงให�ขQาวสารแกQสาธารณชน โดยเฉพาะเยาวชนและบรรดาผู�นําทางความคิดในเรื่อง
คุณลักษณะและคุณประโยชน4ของสหกรณ4  
 ประโยชน4ท่ีได�รับคือความรู� และความเข�าใจเก่ียวกับสหกรณ4 รวมท้ังมีความสํานึก และ
ตระหนักในสิทธิและหน�าท่ีของสมาชิก หรือให�เป�นผู�มีจิตวิญญาณสหกรณ4 การฝyกอบรมทําให�กรรมการ 
ผู�จัดการและเจ�าหน�าท่ีสหกรณ4มีความรู� ความสามารถ และทักษะ รวมท้ังความรับผิดชอบในบทบาท
หน�าท่ีของตน สQวนสารสนเทศนั้นมุQงให�บุคคลทุกกลุQม โดยเฉพาะอยQางยิ่ง สําหรับเยาวชนและผู�นําด�าน
ความคิด เชQน ผู�นําชุมนุม นักหนังสือพิมพ4 นักเขียน ผู�นําองค4กร ได�รับความรู�ด�านการสหกรณ4ท่ีสามารถ
นําไปใช�ในการดํารงชีวิตท่ีอยูQเย็น เป�นสุขได�  
 หลักการท่ี 6 การรQวมมือกันระหวQางสหกรณ4  
 สหกรณ4จะสามารถให�บริการแกQสมาชิกได�อยQางมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสร�างความ
เข�มแข็งให�แกQการสหกรณ4ได� โดยการรQวมมือกันในทุกระดับต้ังแตQระดับท�องถ่ิน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ  
 ความรQวมมือกันนี้ แสดงถึงประโยชน4ของความสามัคคี มีเมตตา พร�อมท่ีจะเก้ือหนุนซ่ึงกัน
และกัน แท�จริงการรQวมมือระหวQางสหกรณ4เป�นหลักการเดียวกันกับการรQวมมือระหวQางบุคคลธรรมดา
ในการจัดต้ังสหกรณ4นั่นเอง ซ่ึงจะกQอให�เกิดการประหยัดด�วยขนาด มีอํานาจการตQอรองสูงข้ึน และ
นําไปสูQการรับใช�สมาชิกอยQางมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน วัตถุประสงค4สําคัญของการรQวมมือระหวQางสหกรณ4 
คือ เพ่ือให�สหกรณ4สามารถอํานาจผลประโยชน4ทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นสหกรณ4ท�องถ่ินแตQละ
สหกรณ4 และสหกรณ4ข้ันสูงต�องเป�นสหกรณ4ท่ีมีความเข�มแข็งและยั่งยืน มีชีวิตชีวา  
 หลักการท่ี 7 เอ้ืออาทรตQอชุมชน  
 สหกรณ4พึงดําเนินกิจการตQาง ๆ เพ่ือการพัฒนาชุมชนให�มีความเจริญยั่งยืนตามนโยบายท่ี
มวลสมาชิกเห็นชอบ สหกรณ4เป�นองค4การทางเศรษฐกิจและสังคม และเป�นสQวนหนึ่งของชุมชนท่ี
สหกรณ4ต้ังอยูQ เพราะฉะนั้น การดําเนินงานของสหกรณ4ต�องเป�นไปเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชน
นั้น ๆ จึงได�ประโยชน4ในการพัฒนา ท่ีไมQทําลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อมและระบบนิเวศ หรือ
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เป�นการพัฒนาท่ีสนองความต�องการและความใฝrฝkนของคนรุQนปkจจุบัน  โดยไมQทําลายโอกาส 
ความสามารถ และอนาคตของคนรุQนหลัง  
 ประโยชน4สหกรณ4ตามประเภท  
 สหกรณ4การเกษตรประโยชน4ท่ีสมาชิกจะได�รับ ทําให�สมาชิกมีปkจจัยการผลิตเพ่ิมข้ึน จาก
การกู�เงินสหกรณ4ในอัตราดอกเบี้ยตํ่ามาประกอบอาชีพ ทําให�มีท่ีดินทํากินเป�นของตนเองหรือมีท่ีดิน
ทํากินมากกวQาเดิม ท้ังในรับความรู�เก่ียวกับการใช�เทคโนโลยีในการผลิต ต้ังแตQการใช�พันธุ4พืช พันธุ4สัตว4 
การใช�ปุ�ย การใช�ยางปราบศัตรูพืชการเก็บรักษาผลผลิตอยQางมีคุณภาพ ผลิตผล ท่ีได�จึงเป�นไปตาม
ความต�องการของตลาด สQงผลให�สหกรณ4และบุคคลในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนท้ังทางด�าน
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการอนามัย  
 สหกรณ4ประมงประโยชน4ท่ีสมาชิกจะได�รับ ทําให�สมาชิกมีแหลQงเงินกู�ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยต่ํา
มาลงทุนประกอบอาชีพ ซ้ือวัสดุอุปกรณ4และสิ่งของจําเป�นท่ีสหกรณ4นํามาจําหนQายในราคาท่ีเป�นธรรม 
เม่ือมีผลผลิตหรือผลิตภัณฑ4สหกรณ4จะรวบรวมขายให�ในราคาท่ีสูงข้ึน บริการรับฝากเงินเพ่ือความ
สะดวก ปลอดภัยให�แกQสมาชิก และสมาชิกจะได�รับการศึกษาอบรมเก่ียวกับการประกอบอาชีพการ
ประมง ตามหลักวิชาการแผนใหมQให�สามารถผลิตสินค�าท่ีมีคุณภาพและปริมาณตรงกับความต�องการ
ของตลาด รวมถึงสิทธิ หน�าท่ี และความรับผิดชอบของทุกคนตามหลักการและวิธีการสหกรณ4  
 สหกรณ4นิคมประโยชน4ท่ีสมาชิกจะได�รับ ให�สมาชิกสหกรณ4มีสหกรณ4เป�นสถาบันท่ีเป�น
สื่อกลางในการขอรับบริการตQาง ๆ จากรัฐบาล และเป�นสถาบันท่ีอํานวยความสะดวกในด�านการจัดหา
สินเชื่อ การรวมกันซ้ือ รวมกันขาย การนสQงเสริมการเกษตรและการฝyกอบรม ซ่ึงเป�นการเสริมสร�างให�
เกิดระบบท่ีดีในการจัดหาการผลิต และการตลาดโดยสมาชิก เพ่ือสมาชิก ในการประกอบอาชีพอยQาง
ม่ันคงจนมีความเป�นอยูQท่ีดีข้ึน  
 สหกรณ4ร�านค�าประโยชน4ท่ีสมาชิกจะได�รับ ทําให�สมาชิกมีสถานท่ีซ้ือขายสินค�าจําเป�นตาม
ราคาตลาดในชุมชน ซ่ึง เป�นสินค�าท่ีดีมีคุณภาพ เท่ียงตรงในการชั่ง ตวง วัด ตามความต�องการของ 
สมาขิก เม่ือสิ้นป�สหกรณ4มีกําไรสุทธิประจําป� สมาชิกจะได�รับเงินปkนผลตาม หุ�น และเงินเฉลี่ยคืนตาม
สQวนท่ีได�ทําธุรกิจกับสหกรณ4 การซ้ือขายด�วยเงิน สดสินค�าจะมีราคาท่ีถูกกวQาเงินผQอน ทําให�สมาชิกมี
ความรอบคอบในการ จัดหาสินค�าราคาถูกมาจําหนQายเพ่ือประโยชน4ของสมาชิก  
 สหกรณ4ออมทรัพย4ประโยชน4ท่ีสมาชิกจะได�รับ เป�นแหลQงเงินฝากและเงินกู�ของสมาชิก          
ทําให�สมาชิกรู�จักเก็บออมเงิน และไมQ ต�องไปกู�เงินนอกระบบ ทําให�สถาบันครอบครัวมีความม่ันคงข้ึน  
 สหกรณ4บริการประโยชน4ท่ีสมาชิกจะได�รับ สมาชิกมีสหกรณ4เป�นศูนย4กลางในการพัฒนา
ฝ�มือการผลิตภัณฑ4ตQาง ๆ ให�มีคุณภาพได�มาตรฐานเป�นท่ีต�องการของตลาด มีแหลQงรวม ซ้ือรวม ขาย
ผลิตภัณฑ4และอุปกรณ4ในการผลิตผลิตภัณฑ4 ชQวยให�สมาชิกสหกรณ4 ประกอบอาชีพได�ถูกต�องตาม
กฎหมาย เม่ือสิ้นป�ทางบัญชีถ�าสหกรณ4มี กําไรสุทธิประจําป� สมาชิกสหกรณ4จะได�รับเงินปkนผลตามหุ�น 
และเงิน เฉลี่ยคืนตามสQวนท่ีทําธุรกิจกับสหกรณ4  
 สหกรณ4เครดิตยูเนี่ยนประโยชน4ท่ีสมาชิกจะได�รับ เป�นแหลQงฝากเงิน เป�นแหลQงเงินกู� เป�น
แหลQงสร�างความรQวมมือในชุมชน สQงเสริมความเข�มแข็งของชุมชน สร�างงานให�กับบุคคลในชุมชน  
 โดยสรุป การรวมกลุQมและการรวมเป�นสหกรณ4มีประโยชน4สามารถแก�ไขปkญหาอุปสรรคใน
การประกอบอาชีพตQาง ๆ ให�เกิดผลประโยชน4แกQบุคคลท่ีมารวมกันเป�นสหกรณ4 ดังนี้  
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 1. มุQงขจัดปkญหาความเดือดร�อนทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก  
 2. ให�สมาชิกได�พ่ึงตนเองและชQวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
 3. ขจัดความเอารัดเอาเปรียบของพQอค�าคนกลางบางกลุQมลง  
 4. สQงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
 5. สQงเสริมความสามัคคีมีวินัยในหมูQคณะ  
 ประโยชน4ของสหกรณ4สอดคล�องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได�  
 สหกรณ4ทําให�สมาชิกมีความพอประมาณในการดําเนินชีวิตไมQมากจนเกินไป ไมQน�อย
จนเกินไป มีเหตุมีผลในการดําเนินงานอยQางเป�นข้ันตอน มุQงแก�ปkญหาความเดือดร�อนของสมาชิกอยQาง
เป�นระบบ เพ่ือสนองความต�องการของสมาชิก สร�างภูมิคุ�มกันจากเหตุการณ4ในขณะท่ีประเทศไทย
ประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินองค4กรของรัฐประสบปkญหาการขาดสภาพคลQอง มี
การเลิกจ�าง การป\ดกิจการ ประเทศต�องกู�เงินจากสถาบันการเงินระหวQางประเทศ ในสถานการณ4นั้น 
ปรากฏวQา สถาบันสหกรณ4เป�นหลักท่ีม่ันคงให�กับชาติโดยไมQได�รับผลกระทบใด เป�นภูมิคุ�มกันให�กับ
สมาชิกและสหกรณ4 เพ่ิมเติมความรู�ให�สมาชิกอยQางตQอเนื่อง ไมQวQาจะเป�นหนQวยงานราชการท่ีคอยให�
ความรู� การอบรมของสหกรณ4เพ่ือให�สมาชิกมีความรู�ทันตQอการเปลี่ยนแปลง สQงเสริมคุณธรรมให�
สมาชิกมีความสามัคคี มีระเบียบวินัย ซ่ือสัตย4 ชQวยตนเองและชQวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
 
4. ทักษะท่ีจําเป!น  
  4.1 ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม 
  1. ทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการสื่อสาร (เชิญชวนสมาชิก)  
  2. ทักษะความคิดสร�างสรรค4 ความสามารถในการคิดตQอประโยชน4สหกรณ4  
  3. ทักษะการแก�ปkญหา ความสามารถในการแก�ปkญหาท่ีมีด�วยการรวมกลุQม 
  4. ทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสื่อสารสร�างความเข�าใจ  
 4.2 ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ 
  - ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิตตามประโยชน4สหกรณ4  
 
5. ช้ินงาน/ภาระงาน  
 การพูดแสดงความคิดเห็น การแบQงกลุQม การทํากิจกรรมกลุQมรQวมกัน การนําเสนองานกลุQม 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

เปBาหมายการเรียนรู� วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
เกณฑ- 

การวัดประเมินผล 
ความรู�  
ประโยชน4ของการสหกรณ  
ทักษะทีจ่ําเป!น  
- ความสามารถในการคิด  
- กระบวนการการทาํงานกลุQม  
- ความสามารถในการแก�ปkญหา  
- ความสามารถในการใช�
เทคโนโลยสีื่อสาร  

- สังเกตการสนทนา
ถาม-ตอบ  
- บันทึกผลการเรียนรู�  
- ตรวจใบงาน  

- ใบความรู�เร่ือง
ประโยชน4ของสหกรณ4  
- เจ�าหน�าที่สหกรณ4ในพื้นที ่ 
- ใบงานการเชญิชวนเป�น
สมาชิก  
- ผู�ปกครองที่เป�นสมาชิก
สหกรณ4  
- แบบตรวจผลงาน  

ถือเกณฑ4การผQาน
ระดับดีข้ึนไป  
 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู�  
 ชั่วโมงท่ี 1  
 บทบาทของครูผู�สอน เป�นผู�วางแผน (Planner) ผู�ให�ความกระจQาง (Clarifier) ผู�กระตุ�น 
(Stimulator) ผู�ประสานงาน (Coordinator) ผู�ประเมินผล (Evaluator) สร�างบรรยากาศท่ีดี ไมQ
เครQงเครียด พร�อมท่ีจะรับฟkงผู�เรียนทุกกรณี 
 บทบาทของผู�เรียน ดําเนินการแก�ปkญหาด�วยตนเอง แสวงหาความรู�แลกเปลี่ยนความรู�หรือ
ประสบการณ4กับเพ่ือนเพ่ือนําข�อมูลมาใช�ในการฝyกปฏิบัติพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในด�านตQาง ๆ โดยเน�น
การเรียนรู�แบบมีสQวนรQวม ทุกคนต�องมีสQวนรQวมในทุกกิจกรรม 
 กิจกรรมนําสูQบทเรียน  
 ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ ด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่ออ่ืน ๆ ให�เกิดความต�องการเรียนรู� 
  กําหนดวัตถุประสงค4หรือเปfาหมายการทํางาน ครูผู�สอนจัดกิจกรรมในบทบาทของ
ผู�ชี้แนะ ผู�กระตุ�น 
  1. ครูและนักเรียนรQวมกันสนทนาประโยชน4ของสหกรณ4และสาเหตุท่ีบุคคลมา
รวมกันเป�นสหกรณ4ตามกลุQมอาชีพ  
 กิจกรรมการเรียนรู� 
 ข้ันท่ี 2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน 
  2. เชิญเจ�าหน�าท่ีสQงเสริมสหกรณ4หรือผู�นําสมาชิกหรือกรรมการสหกรณ4มาเป�น
วิทยากรเลQาถึงประโยชน4ของสหกรณ4ตามท่ีตนเองได�รับจากสหกรณ4ท่ีตนเป�นสมาชิก  
 ข้ันท่ี 3 ข้ันการลงมือปฏิบัติ 
  3. มอบหมายให�นักเรียนแตQละกลุQมชQวยกันเขียนโฆษณาเชิญชวนให�ผู�ปกครอง / 
เพ่ือน / ครู สมัครเป�นสมาชิกของสหกรณ4ท่ีอยูQใกล�เคียงเพ่ือรQวมธุรกิจฝากเงิน ซ้ือสินค�า  
 กิจกรรมรวบยอด  
 ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล   
  4. ครูและนักเรียนรQวมกันสรุปประโยชน4ของการสหกรณ4บันทึกในใบงาน 
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ใบงาน เรื่อง ประโยชน-ของสหกรณ- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประโยชน-ของสหกรณ- 
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ใบงาน เรื่อง ประโยชน-ของสหกรณ- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน-ของสหกรณ- 

1. มุQงขจัดปkญหาความเดือดร�อนทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชกิ  
 
2. ให�สมาชิกได�พึ่งตนเองและชQวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
 
3. ขจัดความเอารัดเอาเปรียบของพQอค�าคนกลางบางกลุQมลง  
 
4. สQงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
 
5. สQงเสริมความสามัคคีมีวินัยในหมูQคณะ 

เฉลย 
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 ชั่วโมงท่ี 2  
 บทบาทของครูผู�สอน เป�นผู�วางแผน (Planner) ผู�ให�ความกระจQาง (Clarifier) ผู�กระตุ�น 
(Stimulator) ผู�ประสานงาน (Coordinator) ผู�ประเมินผล (Evaluator) สร�างบรรยากาศท่ีดี ไมQเครQงเครียด 
พร�อมท่ีจะรับฟkงผู�เรียนทุกกรณี 
 บทบาทของผู�เรียน ดําเนินการแก�ปkญหาด�วยตนเอง แสวงหาความรู�แลกเปลี่ยนความรู�หรือ
ประสบการณ4กับเพ่ือนเพ่ือนําข�อมูลมาใช�ในการฝyกปฏิบัติพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในด�านตQาง ๆ โดยเน�น
การเรียนรู�แบบมีสQวนรQวม ทุกคนต�องมีสQวนรQวมในทุกกิจกรรม 
 ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ ด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่ออ่ืน ๆ ให�เกิดความต�องการเรียนรู� 
  กําหนดวัตถุประสงค4หรือเปfาหมายการทํางาน ครูผู�สอนจัดกิจกรรมในบทบาทของ
ผู�ชี้แนะ ผู�กระตุ�น 
  1. ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับเรื่องท่ีเรียนมาแล�ว หลักการสหกรณ4 มี 7 ประเภท 
ให�นักเรียนทQองหลักการสหกรณ4ท้ัง 7 ข�อพร�อมกัน  
 กิจกรรมการเรียนรู�  
 ข้ันท่ี 2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน 
  2. ให�นักเรียนแบQงกลุQมเป�น 7 กลุQม ซ่ึงแตQละกลุQมมีสมาชิกเทQากัน  
  3. ให�ตัวแทนแตQละกลุQมมารับใบบันทึกกิจกรรมเรื่องประโยชน4ของหลักการ
สหกรณ4ให�กับสมาชิกทุกคนภายในกลุQม  
 ข้ันท่ี 3 ข้ันการลงมือปฏิบัติ 
  4. ครูนําใบความรู�เรื่องประโยชน4ของสหกรณ4แตQละข�อติดบนตามมุมห�องโดย
แยกกันเป�น 7 แหQง ให�นักเรียนแตQละกลุQมแยกย�ายบันทึกความรู�ลงในใบบันทึกกิจกรรม  
 กิจกรรมรวบยอด  
 ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล   
  5. ครูและนักเรียนรQวมกันสรุปประโยชน4หลักการสหกรณ4ทีละข�อ  
 ชั่วโมงท่ี 3  
 บทบาทของครูผู�สอน เป�นผู�วางแผน (Planner) ผู�ให�ความกระจQาง (Clarifier) ผู�กระตุ�น 
(Stimulator) ผู�ประสานงาน (Coordinator) ผู�ประเมินผล (Evaluator) สร�างบรรยากาศท่ีดี ไมQ
เครQงเครียด พร�อมท่ีจะรับฟkงผู�เรียนทุกกรณี 
 บทบาทของผู�เรียน ดําเนินการแก�ปkญหาด�วยตนเอง แสวงหาความรู�แลกเปลี่ยนความรู�หรือ
ประสบการณ4กับเพ่ือนเพ่ือนําข�อมูลมาใช�ในการฝyกปฏิบัติพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในด�านตQางๆ โดยเน�น
การเรียนรู�แบบมีสQวนรQวม ทุกคนต�องมีสQวนรQวมในทุกกิจกรรม 
 กิจกรรมนําสูQบทเรียน  
 ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ ด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่ออ่ืน ๆ ให�เกิดความต�องการเรียนรู� 
  กําหนดวัตถุประสงค4หรือเปfาหมายการทํางาน ครูผู�สอนจัดกิจกรรมในบทบาทของ
ผู�ชี้แนะ ผู�กระตุ�น 
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  1. ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับสหกรณ4ท่ีนักเรียนรู�จัก ครูบันทึกคําตอบของ
นักเรียนบนกระดานดํา เม่ือนักเรียนตอบครบหมดทุกคนครูนับและแยกประเภทสหกรณ4และอธิบาย
ให�นักเรียนทราบวQาสหกรณ4มี 7 ประเภท  
 กิจกรรมการเรียนรู�  
 ข้ันท่ี 2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน 
  2. ให�นักเรียนเขียนวิธีการปฏิบัติตนให�มีความสุข ตามความต�องการและความรู�สึก
ของตนเอง คนละ 1 ข�อ ในกระดาษชาร4ท แล�วติดไว�ในห�องเรียน 
  3. ให�นักเรียนแบQงกลุQมเป�น 7 กลุQม ซ่ึงแตQละกลุQมมีสมาชิกเทQากัน 
 ข้ันท่ี 3 ข้ันการลงมือปฏิบัติ 
  4. ให�ตัวแทนแตQละกลุQมมารับใบบันทึกกิจกรรม เรื่องประโยชน4ของสหกรณ4แตQละ
ประเภท ให�กับสมาชิกทุกคนภายในกลุQม  
  5. ครูนําใบความรู�เรื่องประโยชน4ของสหกรณ4แตQละข�อติดบนตามมุมห�องโดย
แยกกันเป�น 7 แหQง ให�นักเรียนแตQละกลุQมแยกย�ายบันทึกความรู�ลงในใบบันทึกกิจกรรม  
 กิจกรรมรวบยอด 
 ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล   
  6. ครูและนักเรียนรQวมกันสรุป ประโยชน4ของสหกรณ4ทีละประเภท  
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ใบความรู�เรื่องประโยชน-ของสหกรณ- 

 
 สหกรณ4การเกษตร ประโยชน4ที่สมาชิกจะได�รับ ทําให�สมาชิกมีปkจจัยการผลิตเพิ่มข้ึน จากการ
กู�เงินสหกรณ4ในอัตราดอกเบี้ยตํ่ามาประกอบอาชีพ ทําให�มีที่ดินทํากินเป�นของตนเองหรือมีที่ดินทํากิน
มากกวQาเดิม ทั้งในรับความรู�เก่ียวกับการใช�เทคโนโลยีในการผลิต ตั้งแตQการใช�พันธุ4พืช พันธุ4สัตว4 การใช�
ปุ�ย การใช�ยางปราบศัตรูพืชการเก็บรักษาผลผลิตอยQางมีคุณภาพ ผลิตผล ที่ได�จึงเป�นไปตามความ
ต�องการของตลาด สQงผลให�สหกรณ4และบุคคลในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งทางด�านเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษา และการอนามัย  
 สหกรณ4ประมง ประโยชน4ที่สมาชิกจะได�รับ ทําให�สมาชิกมีแหลQงเงินกู�ที่มีอัตราดอกเบี้ยตํ่ามา
ลงทุนประกอบอาชีพ ซ้ือวัสดุอุปกรณ4และสิ่งของจําเป�นที่สหกรณ4นํามาจําหนQายในราคาที่เป�นธรรม เม่ือ
มีผลผลิตหรือผลิตภัณฑ4สหกรณ4จะรวบรวมขายให�ในราคาที่สูงข้ึน บริการรับฝากเงินเพื่อความสะดวก 
ปลอดภัยให�แกQสมาชิก และสมาชิกจะได�รับการศึกษาอบรมเก่ียวกับการประกอบอาชีพการประมง ตาม
หลักวิชาการแผนใหมQให�สามารถผลิตสินค�าที่มีคุณภาพและปริมาณตรงกับความต�องการของตลาด 
รวมถึงสิทธิ หน�าที่ และความรับผิดชอบของทุกคนตามหลักการและวิธีการสหกรณ4  
 สหกรณ4นิคม ประโยชน4ที่สมาชิกจะได�รับ ให�สมาชิกสหกรณ4มีสหกรณ4เป�นสถาบันที่เป�น
สื่อกลางในการขอรับบริการตQาง ๆ จากรัฐบาล และเป�นสถาบันที่อํานวยความสะดวกในด�านการจัดหา
สินเชื่อ การรวมกันซ้ือ รวมกันขาย การนสQงเสริมการเกษตรและการฝyกอบรม ซ่ึงเป�นการ 
เสริมสร�างให�เกิดระบบที่ดีในการจัดหาการผลิต และการตลาดโดยสมาชิก เพื่อสมาชิก ในการประกอบ
อาชีพอยQางม่ันคงจนมีความเป�นอยูQที่ดีข้ึน  
 สหกรณ4ร�านค�า ประโยชน4ที่สมาชิกจะได�รับ ทําให�สมาชิกมีสถานที่ซ้ือขายสินค�าจําเป�นตาม
ราคาตลาดในชุมชน ซ่ึง เป�นสินค�าที่ดีมีคุณภาพ เที่ยงตรงในการชั่ง ตวง วัด ตามความต�องการของ สมา
ขิก เม่ือสิ้นป�สหกรณ4มีกําไรสุทธิประจําป� สมาชิกจะได�รับเงินปkนผลตาม หุ�น และเงินเฉลี่ยคืนตามสQวนที่
ได�ทําธุรกิจกับสหกรณ4 การซ้ือขายด�วยเงิน สดสินค�าจะมีราคาที่ถูกกวQาเงินผQอน ทําให�สมาชิกมีความ
รอบคอบในการ จัดหาสินค�าราคาถูกมาจําหนQายเพื่อประโยชน4ของสมาชิก  
 สหกรณ4ออมทรัพย4 ประโยชน4ที่สมาชิกจะได�รับ เป�นแหลQงเงินฝากและเงินกู�ของสมาชิก ทําให�
สมาชิกรู�จักเก็บออมเงิน และไมQ ต�องไปกู�เงินนอกระบบ ทําให�สถาบันครอบครัวมีความม่ันคงข้ึน  
 สหกรณ4บริการ ประโยชน4ที่สมาชิกจะได�รับ สมาชิกมีสหกรณ4เป�นศูนย4กลางในการพัฒนาฝ�มือ
การผลิตภัณฑ4ตQาง ๆ ให�มีคุณภาพได�มาตรฐานเป�นที่ต�องการของตลาด มีแหลQงรวม ซ้ือรวม ขาย
ผลิตภัณฑ4และอุปกรณ4ในการผลิตผลิตภัณฑ4 ชQวยให�สมาชิกสหกรณ4 ประกอบอาชีพได�ถูกต�องตาม
กฎหมาย เม่ือสิ้นป�ทางบัญชีถ�าสหกรณ4มี กําไรสุทธิประจําป� สมาชิกสหกรณ4จะได�รับเงินปkนผลตามหุ�น 
และเงิน เฉลี่ยคืนตามสQวนที่ทําธุรกิจกับสหกรณ4  
 สหกรณ4เครดิตยูเนี่ยน ประโยชน4ที่สมาชิกจะได�รับ เป�นแหลQงฝากเงิน เป�นแหลQงเงินกู� เป�น
แหลQงสร�างความรQวมมือในชุมชน สQงเสริมความเข�มแข็งของชุมชน สร�างงานให�กับบุคคลในชุมชน  
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ใบงาน เรื่องประโยชน-ของสหกรณ- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน-ของ
สหกรณ- 
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ใบงาน เรื่องประโยชน-ของสหกรณ- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน- 
ของสหกรณ- 

สหกรณ4การเกษตรประโยชน4
ท่ีสมาชิกจะได�รับ ทําให�
สมาชิกมีปkจจยัการผลติ

เพ่ิมข้ึน 

สหกรณ4ประมงประโยชน4ท่ี
สมาชิกจะได�รับ ทําให�

สมาชิกมีแหลQงเงินกู�ท่ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียต่ํามาลงทุน

ประกอบอาชีพ 

สหกรณ4นิคมประโยชน4ท่ี
สมาชิกจะได�รับ ให�สมาชิก

สหกรณ4มสีหกรณ4เป�นสถาบัน
ท่ีเป�นสื่อกลางในการขอรับ
บริการตQาง ๆ จากรัฐบาล 

สหกรณ4ร�านค�าประโยชน4ท่ี
สมาชิกจะได�รับ ทําให�สมาชิกมี
สถานท่ีซื้อขายสินค�าจําเป�นตาม

ราคาตลาดในชุมชน 

สหกรณ4ออมทรัพย4ประโยชน4ท่ี
สมาชิกจะได�รับ เป�นแหลQงเงิน
ฝากและเงินกู�ของสมาชิก ทําให�

สมาชิกรู�จักเก็บออมเงิน 

สหกรณ4บริการประโยชน4ท่ีสมาชิก
จะได�รับ สมาชิกมีสหกรณ4เป�น

ศูนย4กลางในการพัฒนาฝ�มือการ
ผลิตภณัฑ4ตQาง ๆ 

สหกรณ4เครดิตยูเน่ียน 
ประโยชน4ท่ีสมาชิกจะได�รบั เป�น
แหลQงฝากเงิน เป�นแหลQงเงินกู� 
เป�นแหลQงสร�างความรQวมมือใน

ชุมชน 

เฉลย 
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 ชั่วโมงท่ี 4  
 บทบาทของครูผู�สอน เป�นผู�วางแผน (Planner) ผู�ให�ความกระจQาง (Clarifier) ผู�กระตุ�น 
(Stimulator) ผู�ประสานงาน (Coordinator) ผู�ประเมินผล (Evaluator) สร�างบรรยากาศท่ีดี ไมQ
เครQงเครียด พร�อมท่ีจะรับฟkงผู�เรียนทุกกรณี 
 บทบาทของผู�เรียน ดําเนินการแก�ปkญหาด�วยตนเอง แสวงหาความรู�แลกเปลี่ยนความรู�หรือ
ประสบการณ4กับเพ่ือนเพ่ือนําข�อมูลมาใช�ในการฝyกปฏิบัติพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในด�านตQางๆ โดยเน�น
การเรียนรู�แบบมีสQวนรQวม ทุกคนต�องมีสQวนรQวมในทุกกิจกรรม 
 กิจกรรมนําสูQบทเรียน  
 ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ ด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่ออ่ืน ๆ ให�เกิดความต�องการเรียนรู� 
  กําหนดวัตถุประสงค4หรือเปfาหมายการทํางาน ครูผู�สอนจัดกิจกรรมในบทบาทของ
ผู�ชี้แนะ ผู�กระตุ�น 
  1. ครูนําภาพสหกรณ4 7 ประเภท และหลักการสหกรณ4 7 ข�อ ติดบอร4ด  
 กิจกรรมการเรียนรู� 
 ข้ันท่ี 2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน 
  2. ให�นักเรียนแบQงกลุQม ตัวแทนกลุQมมารับใบบันทึกกิจกรรม ประโยชน4ของสหกรณ4
แตQละประเภท ประโยชน4ของสหกรณ4ตามหลักการสหกรณ4 
 ข้ันท่ี 3 ข้ันการลงมือปฏิบัติ 
  3. จัดแรลลี่ประเภทสหกรณ4 หลักการสหกรณ4 โดยอธิบายกติกาในการเรียนให�
นักเรียนทราบ 
   3.1 กําหนดเวลาในการทํากิจกรรมลงในใบบันทึกกิจกรรม  
   3.2 ให�สมาชิกภายในกลุQมชQวยกันอยQางเต็มท่ีในระบบกลุQม  
   3.3 กลุQมใดได�คะแนนมากท่ีสุดจะเป�นผู�ชนะ  
 กิจกรรมรวบยอด 
 ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล   
  4. ครูและนักเรียนรQวมกันเฉลยใบบันทึกกิจกรรมและแก�ไขข�อบกพรQอง  
  5. ครูและนักเรียนรQวมกันสรุปความสอดคล�องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
8. ส่ือและแหล1งการเรียนรู�  
 1. ใบความรู�/ใบงานเรื่องประโยชน4สหกรณ4  
 2. เจ�าหน�าท่ีสหกรณ4  
 3. ผู�ปกครองท่ีเป�นสมาชิกสหกรณ4  
 4. สหกรณ4ในชุมชน  
 5. ใบบันทึกกิจกรรม 
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9. การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ 
 1. สังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. การนําเสนอรายงาน 
 เครื่องมือ 
 1. แบบสังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. แบบประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 
 
10. เกณฑ-การประเมินทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
 
ทักษะการเรียนรู�
ด�านนวัตกรรม 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ทักษะการ
แก�ปkญหา 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว�ทุก
ข้ันตอนมีข�อมูล 
สนับสนนุครบถ�วน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว� 2 ใน 
3 ของข้ันตอนและ
มีข�อมูลสนับสนุน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว� 1 ใน 
3 ของข้ันตอน 
และมีข�อมูล
สนับสนนุสมบูรณ4 

มีการแสดงการ
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ4
ระหวQาง 
สาเหตุของปkญหา
และผลที่จะเกิดข้ึน 

2. ทักษะ
ความคิด
สร�างสรรค4 
 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 
เหมาะสมตQอการ 
ใช�งานจริง 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อ 
แก�ปkญหาด�วยการ 
ผสมผสานและ 
ดัดแปลงจากความ 
คิดเดิม 

พัฒนาชิน้งานหรือ 
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาโดยไมQม ี
ความคิดแปลก 
ใหมQ 

3. ทักษะในการ
สื่อสาร 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจงQาย และ 
มีวิธีการที่นQาสนใจ 
เหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจ และมี 
วิธีการที่เหมาะสม 
กับลักษณะข�อมูล 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถามได� 
แตQมีวิธีการ  
ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม ได�
ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

4. ทักษะการ
ทํางานรQวมกับ
ผู�อ่ืน 
 

มีสQวนรQวมในการ 
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็น ของ
ผู�อ่ืนอยQาง ตั้งใจทุก
คร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนเป�นบางคร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานรับฟkงความ
คิดเห็นของผู�อ่ืน 
แตQไมQตั้งใจ 

มีสQวนรQวมใน การ
ทํางานแตQไมQรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืน 
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ทักษะการทํามา
หาเลี้ยงชีพ 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ความสามารถ
ในการปรับตัว 

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ ไมQกลวัที่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง คน
อ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง ปรับความ
ช�า เร็วในการเรียนรู�
ตนเองด�วยสต ิ

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง คน
อ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง ปรับความ
ช�า เร็วในการเรียนรู�
ตนเองด�วยสต ิ

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง คน
อ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง  

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง คน
อ่ืนและบริบท  

2. ความคิดริเร่ิม
ในการทํางาน 

สามารถแตก
ความคิดจากเดิม
ไปสูQความคิดแปลก
ใหมQ ที่ไมQซ้ํา
ของเดิม สามารถ
อธิบายได� 

การนําเอาความคิด
เกQามาปรุงแตQง
ผสมผสานจนเกิด
เป�นของใหมQ 
สามารถอธิบายได� 
 

การนําเอาความคิด
เกQามาปรุงแตQง
ผสมผสานจนเกิด
เป�นของใหมQแตQ
อธิบายไมQได� 
 

สามารถเลียนแบบ
ความคิดจากเดิมได� 

3. ความ
รับผิดชอบ 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม ทํากิจกรรม
กลุQมจนบรรลุ
เปfาหมาย ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ได�รับ
มอบหมายจน
สําเร็จสมบูรณ4 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม ทํากิจกรรม
กลุQมจนบรรลุ
เปfาหมาย 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม มีสQวนรQวม
ในการทํากิจกรรม 

เข�าเรียนไมQตรง
เวลาสQงงานไมQตรง
ตามเวลานัด  
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม มีสQวนรQวม
ในการทํากิจกรรม 

4. ภาวะความ
เป�นผู�นาํ 

กล�าคิด กล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 
สQงเสริมให�ลูกทีม
สื่อสาร ระดม
ความคิด 

กล�าคิด กล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน  

กล�าคิด ไมQกล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 

ไมQกล�าคิด ไมQกล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 
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ใบบันทึกกิจกรรมแรลล่ีประเภทสหกรณ- หลักการสหกรณ- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คําชี้แจง ให�นักเรียนเขียนสิ่งท่ีได�รับจากการทํากิจกรรม 
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ใบบันทึกกิจกรรมแรลล่ีประเภทสหกรณ- หลักการสหกรณ- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

คําชี้แจง ให�นักเรียนเขียนสิ่งท่ีได�รับจากการทํากิจกรรม 

เฉลย 

 

ข้ึนอยูQกับดุลยพินิจของครูผู�สอน 
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หน1วยการเรียนรู�ท่ี 4 เรื่อง สหกรณ4นักเรียนพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 9 เรือ่ง การจัดต้ังสหกรณ4 เวลา 1 ช่ัวโมง 

รายวิชา การสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ1มสาระการเรียนรู� สังคมศึกษาฯ 
 
1. ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง  
 1. อธิบายข้ันตอนการจัดต้ังสหกรณ4  
 2. ประยุกต4ใช�โดยจัดต้ังสหกรณ4นักเรียน  
 
2. สาระสําคัญ 
 - การจัดต้ังสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
3. สาระการเรียนรู�  
 การจัดต้ังสหกรณ4  
 รัฐรับผิดชอบงานสQงเสริมจัดต้ังสหกรณ4มาต้ังแตQเริ่มจัดต้ังสหกรณ4แรกในประเทศไทย ข้ึนใน
ป� พ.ศ. 2459 ได�แกQ สหกรณ4วัดจันทร4ไมQจํากัดสินใช� จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเป�นเครื่องมือแก�ปkญหาให�
เกษตรกรในการขาดเงินทุน เม่ือแรกต้ังมีสมาชิกจํานวน 16 คน ทุนดําเนินงาน 3,080 บาท เป�นเงิน 
จากคQาธรรมเนียมแรกเข�า 80 บาท และเงินทุนจํานวน 3,000 บาท ซ่ึงได�อาศัยเงินกู�จากแบงค4สยาม 
กัมมาจล จํากัด ซ่ึงก็คือธนาคารไทยพาณิชย4ในปkจจุบัน โดยมีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเป�น ผู�คํ้า
ประกัน และเสียดอกเบี้ยให�ธนาคารในอัตราร�อยละ 6 ตQอป� คิดดอกเบี้ยจากสมาชิกในอัตราร�อยละ 
12 ตQอป� กําหนดให�สมาชิกสQงคืนเงินต�นในป�แรกจํานวน 1,300 บาท แตQเม่ือครบกําหนดสมาชิกสQงคืน
เงินต�นได�ถึง 1,500 บาท ท้ังสQงดอกเบี้ยได�ครบทุกราย แสดงให�เห็นวQาการนําวิธีการสหกรณ4เข�ามาชQวย
แก�ไขความเดือดร�อนของชาวนาได�ผล และจากความสําเร็จ รัฐบาลจึงได�คิดขยายกิจการสหกรณ4ไปยัง
จังหวัดอ่ืน ๆ  
 ข้ันตอนการจัดต้ังสหกรณ4  
 1. รวมกลุQมบุคคลบรรลุนิติภาวะท่ีประกอบอาชีพเดียวกัน มีความต�องการรQวมกัน  
 2. ประชุมกันเพ่ือคัดเลือกคณะผู�จัดต้ังสหกรณ4 จํานวนไมQน�อยกวQา 10 คน 
 3. คณะผู�จัดต้ังสหกรณ4 ประชุมตกลงกันเพ่ือเลือกประเภทสหกรณ4 กําหนดวัตถุประสงค4
สหกรณ4 กําหนดแผนกิจกรรม จัดทําบัญชีรายชื่อผู�ซึ่งจะเป�น จัดทํารQางข�อบังคับของสหกรณ4เสนอผู�ซ่ึง
จะเป�นสมาชิก  
 4. การยื่นคําขอจัดต้ังตQอสหกรณ4จังหวัด เพ่ือเสนอตQอ นายทะเบียนสหกรณ4  
 5. นายทะเบียนสหกรณ4รับจดทะเบียน  
 6. คณะผู�จัดต้ังดําเนินการจนกวQาจะมีการนัดสมาชิกประชุมใหญQสามัญ ครั้งแรกภายใน 90 วัน 
นับแตQวันได�รับจดทะเบียน เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ และมอบหมายงานท้ังปวงเพ่ือเริ่ม
ดําเนินงานสหกรณ4ตQอไป  
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 การประยุกต4จัดต้ังสหกรณ4นักเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีข้ันตอนดังนี้  
 1. ให�ความรู�เรื่องการสหกรณ4กับนักเรียน  
 2. ประชุมนักเรียนท่ีมีความต�องการจัดต้ังสหกรณ4นักเรียนแล�วคัดเลือกตัวแทนโดยใช�หลัก
พอประมาณ  
 3. ประชุมตัวแทนนักเรียนซ่ึงมีครูเป�นท่ีปรึกษาเพ่ือกําหนดกิจกรรมท่ีต�องการทําโดยใช�
หลักมีเหตุมีผล มีภูมิคุ�มกัน  
 4. ตัวแทนนักเรียนเสนอคําขอจัดต้ังสหกรณ4นักเรียนตQอผู�บริหารโรงเรียน  
 5. ผู�บริหารโรงเรียนรับจัดต้ังสหกรณ4นักเรียน โดยใช�หลักความรู�คูQคุณธรรม  
 6. ตัวแทนนักเรียนนัดนักเรียนในโรงเรียนประชุมใหญQเพ่ือเลือกคณะกรรมการสหกรณ4
นักเรียน โดยใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินการประชุมพิจารณา  
 7. คณะกรรมการสหกรณ4นักเรียนดําเนินงานตามกิจการ  
 
4. ทักษะท่ีจําเป!น 
 4.1 ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม 
  - ทักษะการแก�ปkญหา ความสามารถในการแก�ปkญหาระหวQางการดําเนินการ   
 4.2 ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ 
  - ความคิดริเริ่มในการทํางาน ความสามารถในการคิดวิเคราะห4จัดต้ังสหกรณ4นักเรียน  
 
5. ช้ินงาน/ภาระงาน  
 การคิดวิเคราะห4จัดต้ังสหกรณ4นักเรียน การแสดงบทบาทสมมติ 
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

เปBาหมายการเรียนรู� วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
เกณฑ- 

การวัดประเมินผล 
ความรู�  
ข้ันตอนการจัดตั้งสหกรณ4
และการประยุกต4ใช�  
ทักษะทีจ่ําเป!น  
- ความสามารถในการคิด  
- กระบวนการการทํางานกลุQม  
- ความสามารถในการ
แก�ปkญหา  
- ความสามารถในการใช�
เทคโนโลยสีื่อสาร  

- สังเกตจากการ
แสดงออกและเข�าใจ
บทบาทการแสดง  
- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียนเดี่ยว/กลุQม  

- ใบกิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมุติเร่ืองสอง
แผQนดิน  
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน  
- แบบประเมินการแสดง
บทบาทสมมุต ิ 
- แบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน  

ถือเกณฑ4การผQาน
ระดับดีข้ึนไป  
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7. กิจกรรมการเรียนรู�  
 บทบาทของครูผู�สอน เป�นผู�วางแผน (Planner) ผู�ให�ความกระจQาง (Clarifier) ผู�กระตุ�น 
(Stimulator) ผู�ประสานงาน (Coordinator) ผู�ประเมินผล (Evaluator) สร�างบรรยากาศท่ีดี ไมQ
เครQงเครียด พร�อมท่ีจะรับฟkงผู�เรียนทุกกรณี 
 บทบาทของผู�เรียน ดําเนินการแก�ปkญหาด�วยตนเอง แสวงหาความรู�แลกเปลี่ยนความรู�หรือ
ประสบการณ4กับเพ่ือนเพ่ือนําข�อมูลมาใช�ในการฝyกปฏิบัติพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในด�านตQาง ๆ โดยเน�น
การเรียนรู�แบบมีสQวนรQวม ทุกคนต�องมีสQวนรQวมในทุกกิจกรรม 
 ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ ด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่ออ่ืน ๆ ให�เกิดความต�องการเรียนรู� 
  กําหนดวัตถุประสงค4หรือเปfาหมายการทํางาน ครูผู�สอนจัดกิจกรรมในบทบาทของ
ผู�ชี้แนะ ผู�กระตุ�น 
  1. ครูนํารูปโครงสร�างการจัดต้ังสหกรณ4มาให�นักเรียนดู 
  2. ครูอธิบายข้ันตอนของการจัดต้ังสหกรณ4  
 กิจกรรมการเรียนรู�  
 ข้ันท่ี 2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน 
  3. นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเรื่องสองแผQนดินโดยครูหาอาสาสมัคร 
 ข้ันท่ี 3 ข้ันการลงมือปฏิบัติ 
  4. นักเรียนรQวมกันสรุปและแสดงความคิดเห็นจากการแสดงบทบาทสมมุติ   
  5. ครูเชื่อมโยงความคิดของนักเรียน กระตุ�นให�เห็นข�อดี ข�อเสีย ประโยชน4หรือ
คุณคQาของการรวมกลุQมทํางาน 
 กิจกรรมรวบยอด  

 ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล  
  6. ให�นักเรียนรQวมกันสรุปข้ันตอนของการจัดต้ังสหกรณ4  
 
8. ส่ือและแหล1งเรียนรู�  
 โครงสร�างการจัดต้ังสหกรณ4 
 
9. การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ 
 1. สังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. การนําเสนอรายงาน 
 เครื่องมือ 
 1. แบบสังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. แบบประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 
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10. เกณฑ-การประเมินทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
 

ทักษะการ
เรียนรู�ด�าน
นวัตกรรม 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. ทักษะการ
แก�ปkญหา 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว�ทุก
ข้ันตอนมีข�อมูล 
สนับสนนุครบถ�วน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว� 2 ใน 
3 ของข้ันตอนและ
มีข�อมูลสนับสนุน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว� 1 ใน 
3 ของข้ันตอน 
และมีข�อมูล
สนับสนนุสมบูรณ4 

มีการแสดงการ
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ4
ระหวQาง 
สาเหตุของปkญหา
และผลที่จะเกิดข้ึน 

2. ทักษะ
ความคิด
สร�างสรรค4 
 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 
เหมาะสมตQอการ 
ใช�งานจริง 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อ 
แก�ปkญหาด�วยการ 
ผสมผสานและ 
ดัดแปลงจากความ 
คิดเดิม 

พัฒนาชิน้งานหรือ 
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาโดยไมQม ี
ความคิดแปลก 
ใหมQ 

3. ทักษะในการ
สื่อสาร 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจงQาย และ 
มีวิธีการที่นQาสนใจ 
เหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจ และมี 
วิธีการที่เหมาะสม 
กับลักษณะข�อมูล 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถามได� 
แตQมีวิธีการ  
ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม ได�
ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

4. ทักษะการ
ทํางานรQวมกับ
ผู�อ่ืน 
 

มีสQวนรQวมในการ 
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็น ของ
ผู�อ่ืนอยQางตั้งใจ 
ทุกคร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนเป�นบางคร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานรับฟkงความ
คิดเห็นของผู�อ่ืน 
แตQไมQตั้งใจ 

มีสQวนรQวมใน การ
ทํางานแตQไมQรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืน 
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ทักษะการทํามา
หาเลี้ยงชีพ 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ความสามารถ
ในการปรับตัว 

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ ไมQกลวัที่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง ปรับความ
ช�า เร็วในการเรียนรู�
ตนเองด�วยสต ิ

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง ปรับความ
ช�า เร็วในการเรียนรู�
ตนเองด�วยสต ิ

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง  

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท  

2. ความคิดริเร่ิม
ในการทํางาน 

สามารถแตก
ความคิดจากเดิม
ไปสูQความคิดแปลก
ใหมQ ที่ไมQซ้ํา
ของเดิม สามารถ
อธิบายได� 

การนําเอาความคิด
เกQามาปรุงแตQง
ผสมผสานจนเกิด
เป�นของใหมQ 
สามารถอธิบายได� 
 

การนําเอาความคิด
เกQามาปรุงแตQง
ผสมผสานจนเกิด
เป�นของใหมQแตQ
อธิบายไมQได� 
 

สามารถเลียนแบบ
ความคิดจากเดิมได� 

3. ความ
รับผิดชอบ 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อมทํากิจกรรม
กลุQมจนบรรลุ
เปfาหมาย ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ได�รับ
มอบหมายจน
สําเร็จสมบูรณ4 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อมทํากิจกรรม
กลุQมจนบรรลุ
เปfาหมาย 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม มีสQวนรQวม
ในการทํากิจกรรม 

เข�าเรียนไมQตรง
เวลาสQงงานไมQตรง
ตามเวลานัด  
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อมมีสQวนรQวมใน
การทํากิจกรรม 

4. ภาวะความ
เป�นผู�นาํ 

กล�าคิด กล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 
สQงเสริมให�ลูกทีม
สื่อสาร ระดม
ความคิด 

กล�าคิด กล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน  

กล�าคิด ไมQกล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 

ไมQกล�าคิด ไมQกล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 

 
 
 
 
 



257 
 

หน1วยการเรียนรู�ท่ี 4 เรื่อง สหกรณ4นักเรียนพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 10 เรื่อง การประชุมในสหกรณ4 เวลา 1 ช่ัวโมง 

รายวิชา การสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ1มสาระการเรียนรู� สังคมศึกษาฯ 
 
1. ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง  
 1. อธิบายการประชุมสหกรณ4  
 2. แสดงตัวอยQางการประชุมสหกรณ4ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
2. สาระสําคัญ  
 การประชุมสหกรณ4ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
3. สาระการเรียนรู�  
 สหกรณ4เป�นการรวมคนมาทํางานรQวมกันจึงจําเป�นต�องมาประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือ
กําหนดแนวทางการทํางานให�บรรลุวัตถุประสงค4ท่ีกําหนด  
 ความหมาย  
 การประชุม หมายถึง การท่ีบุคคลมารวมกันเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกันอยQาง
เป�นระบบระเบียบและมีจุดมุQงหมาย การประชุมเป�นเครื่องมือสําคัญในการบริหารและดําเนินการ การ
ประชุมเป�นกลไกท่ีสําคัญของการทํางานในหนQวยงานทุกระดับ เป�นการทํางานทางความคิด เป�นจุด
รวมของความคิด การตัดสินใจ นโยบาย การศึกษาค�นคว�าวิจัย การแก�ไขปkญหาและเกิดความคิดริเริ่ม
สร�างสรรค4  
 การประชุมมีประโยชน4 คือ ชQวยให�เกิดการคิดรQวมกัน มีความรอบคอบในการตัดสินใจ
กระจายขQาวสาร ชQวยในการประสานงาน ประสานความคิดและสร�างความเข�าใจให�แตQละคนมีสQวน
รQวมในการทํางาน ชQวยให�เกิดแนวทางใหมQ วิธีการหรือกระบวนการใหมQ ๆ จากการ เสนอความเห็นใน
การประชุม  
 ศัพท4ท่ีเก่ียวข�องกับการประชุม  
 องค4ประชุม คือ ผู�มีหน�าท่ีต�องเข�าประชุม ได�แกQ ประธาน รองประธาน กรรมการ เลขานุการ
และผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
 ครบองค4ประชุม คือ จํานวนผู�เข�าประชุมครบตามท่ีระบุไว�ในระเบียบข�อบังคับโดยท่ัวไป 
หมายถึงไมQน�อยกวQาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก หากไมQครบองค4ประชุม มติท่ีได�ถือเป�นโมฆะ จะ
ดําเนินการประชุมไมQได�  
 ท่ีประชุม คือ บรรดาผู�เข�าประชุมท้ังหมด ไมQใชQสถานท่ีประชุม  
 ระเบียบวาระ คือ เรื่องท่ีจะนําเข�าปรึกษากันในท่ีประชุม  
 ญัตติ คือ ข�อเสนอซ่ึงผู�เข�าประชุมเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ หากเสนอเป�นลายลักษณ4
อักษร กQอนการประชุม เลขานุการจะเสนอประธานเพ่ือบรรจุเป�นระเบียบวาระการประชุม  
 การอภิปราย คือ การแสดงความคิดเห็น การกลQาวสนับสนุนหรือคัดค�านญัตติท่ีเสนอตQอท่ี
ประชุม  
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 มติ คือ ข�อตกลงของท่ีประชุมในเรื่องตQาง ๆ มติท่ีได�อาจเป�นมติโดยเอกฉันท4หรือมติโดย
เสียงข�างมาก ซ่ึงการออกเสียงจะลงคะแนนลับหรือลงคะแนนโดยเป\ดเผยก็ได�  
 องค4ประกอบของการประชุม  
 ประธาน - ผู�ทําหน�าท่ีเป�นผู�นําในการประชุม เพ่ือให�การประชุมดําเนินไปจนบรรลุเปfาหมาย 
อยQางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 รองประธาน - ทําหน�าท่ีแทนประธานเม่ือประธานไมQอยูQหรือไมQสามารถปฏิบัติหน�าท่ี  
 กรรมการ - ผู�ท่ีมีหน�าท่ีเข�าประชุม เพ่ือแสดงความคิดเห็นท่ีเป�นประโยชน4 และออกเสียงลงมติ  
 เลขานุการ - ผู�ทําหน�าท่ีจดบันทึกการประชุมและจัดเตรียมการประชุม นอกเหนือไป จาก
การทําหน�าท่ีเชQนเดียวกับกรรมการคนอ่ืน ๆ  
 การประชุมในสหกรณ4  
 1. การประชุมใหญQ คือ การประชุมสมาชิกท้ังหมดเพ่ือกําหนดนโยบายการบริหารงาน
สหกรณ4 พิจารณาผลการดําเนินงานของสหกรณ4เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน จัดสรรกําไรสุทธิ
ของสหกรณ4ตลอดจนวางแผนการดําเนินงานของสหกรณ4 โดยปกติประชุมป�ละครั้ง เรียกวQา “การ
ประชุมใหญQสามัญประจําป�”  
 2. การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ คือ การประชุมผู�ท่ีได�รับเลือกต้ังจากสมาชิกในท่ี
ประชุมใหญQ ให�บริการงานสหกรณ4เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานให�เป�นไปตามแผนงานท่ีท่ี
ประชุมใหญQกําหนดรับทราบผลดําเนินงานของสหกรณ4 ตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมตQาง ๆ ท่ีสําคัญ 
ฯลฯ โดยปกติจะประชุมอยQางน�อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยอาจมีตัวแทนของฝrายจัดการ (ผู�จัดการ หรือ
ฝrายตQาง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง) เข�ารQวมในการประชุมด�วย 
 3. การประชุมกลุQม คือ การประชุมสมาชิกในกลุQมเดียวกัน ซ่ึงประกอบด�วยสมาชิกในพ้ืนท่ี
ใกล�เคียงกันท่ีรู�จักกันดี หรือกลุQมของสมาชิกท่ีทํากิจกรรมอยQางเดียวกัน เพ่ือประโยชน4ในการ
ติดตQอสื่อสารระหวQางสหกรณ4กับสมาชิกและในระหวQางสมาชิกด�วยกันเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น กําหนดแนวทางปฏิบัติงานของกลุQม ตลอดจนรับทราบเรื่องราวตQาง ๆ ของสหกรณ4 การ
ประชุมกลุQมจะมีมากหรือน�อยข้ึนอยูQกับความต�องการของกลุQม  
 4. การประชุมฝrายจัดการ คือ การประชุมของเจ�าหน�าท่ีสหกรณ4ท่ีปฏิบัติงานในตําแหนQงตQาง ๆ 
เพ่ือหารือ หรือตกลงแนวทางปฏิบัติงานในแตQละด�าน หรือประชุมเพ่ือรับรู� นโยบายความรู�ใหมQ ๆ ท่ี
ต�องนําไปปฏิบัติงาน การประชุมฝrายจัดการเป�นการทํางานอยQางหนึ่งท่ีต�องจัดให�มีเป�นประจําอยQาง
น�อยเดือนละครั้ง และต�องประชุมเฉพาะกิจ เม่ือมีเรื่องต�องแก�ปkญหา ต�องตัดสินใจ ต�องระดมความคิด 
โดยผู�เข�าประชุม จะเป�นไปตามเรื่องท่ีจัดประชุม  
 5. ประชุมอ่ืน ๆ คือ การประชุมท่ีไมQเก่ียวข�องกับ 4 รายการท่ีกลQาวมา เชQน การประชุม
เพ่ืออบรมสมาชิก การจัดประชุมประจําป�ของ 3 ฝrาย คือ คณะกรรมการดําเนินการ ฝrายจัดการ และ
สมาชิก การประชุมท่ีสQวนราชการจัดให�มีข้ึน เป�นต�น  
 รายงานการประชุม  
 รายงานการประชุม คือ ข�อความบันทึกความคิดเห็นของผู�มาประชุม ผู�เข�ารQวมประชุมโดย
ระบุมติของท่ีประชุม เพ่ือเก็บไว�เป�นหลักฐานอ�างอิง เพ่ือยืนยันการปฏิบัติงาน เพ่ือแสดงกิจการท่ี
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ดําเนินการมาแล�ว และเพ่ือแจ�งผลการประชุมให�บุคคลท่ีเก่ียวข�องได�ทราบและปฏิบัติตQอไป ข้ันตอน
การประชุมแบQงออกเป�น 2 ข้ันตอน คือ  
 1. การเตรียมประชุม ประกอบด�วยข้ันตอนดังนี้  
  1.1 กําหนดหัวข�อหรือเรื่องท่ีจะประชุม  
  1.2 ลําดับความสําคัญของหัวข�อท่ีจะประชุม  
  1.3 เตรียมเอกสารประกอบการประชุม  
  1.4 กําหนดวัน เวลาท่ีจะเข�าประชุม  
  1.5 กําหนดสถานท่ีประชุม  
  1.6 นัดหมายผู�เข�าประชุม  
 2. ข้ันดําเนินการประชุม  
  2.1 ประธานทําหน�าท่ีนําการประชุม  
  2.2 เลขานุการบันทึกการประชุม  
  2.3 การประชุมผู�เข�าประชุมต�องคิด พูด ฟkง แสดงความคิดเห็นอยQางมีเหตุผล 
  2.4 ข้ันตอนในการพิจารณา คือ รู�ปkญหา สาเหตุท่ีเกิดปkญหา ค�นหา วิธีการแก�ปkญหา 
เลือกวิธีแก�ไขปkญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด ลงมติกําหนดแนวทางปฏิบัติ  
  2.5 การประชุมต�องมีกฎเกณฑ4 คือต�องรQวมกันคิด เคารพกติกาและประธานในท่ีประชุม
ฟkงเหตุผลผู�อ่ืน เตรียมคําพูด กริยา ทQาทางท่ีเหมาะสม แสดงความคิดเห็นด�วยความบริสุทธิ์ใจ ไมQใช�
เหตุผลสQวนตัวตัดสินปkญหาสQวนรวม  
  2.6 ในการประชุมต�องมีการจัดบันทึกรายงานการประชุมและมติท่ีประชุมไว�เป�น
หลักฐาน  
 
4. ทักษะท่ีจําเป!น  
 4.1 ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม   
  1. ทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการสื่อสารของตนสูQกลุQม  
  2. ทักษะความคิดสร�างสรรค4 ความสามารถในการคิดตQอประชุมสหกรณ4  
  3. ทักษะการแก�ปkญหา ความสามารถในการแก�ปkญหาท่ีมีด�วยการรวมกลุQม 
 4.2 ทักษะการใช�เทคโนโลยี 
  - การรู�สารสนเทศ ความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสื่อสารสร�างความเข�าใจ 
 
5. ช้ินงาน/ภาระงาน  
 การพูดแสดงความคิดเห็น การแบQงกลุQม การทํากิจกรรมกลุQมรQวมกัน การนําเสนองานกลุQม  
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6. การวัดและประเมินผล 
 

เปBาหมายการเรียนรู� วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
เกณฑ- 

การวัดประเมินผล 
ความรู�  
การประชุมในสหกรณ4  
ทักษะทีจ่ําเป!น  
- ความสามารถในการคิด  
- กระบวนการการทาํงาน
กลุQม  
- ความสามารถในการ
แก�ปkญหา  
- ความสามารถในการใช�
เทคโนโลยสีื่อสาร  

- สังเกตการถาม-ตอบ  
- สังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรม  

- ใบความรู�เร่ืองการ
ประชุมในสหกรณ4  
- นํานักเรียนดูการ
ประชุมของสหกรณ4ใน
ชุมชน  
- ชมการประชุมรัฐสภา  
- บทบาทสมมติการ
ประชุม  
- แบบประเมินการ
ปฏิบัติกิจกรรม  
- แบบประเมินผลงาน  

ถือเกณฑ4การผQาน
ระดับดีข้ึนไป  
 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู�  
 บทบาทของครูผู�สอน เป�นผู�วางแผน (Planner) ผู�ให�ความกระจQาง (Clarifier) ผู�กระตุ�น 
(Stimulator) ผู�ประสานงาน (Coordinator) ผู�ประเมินผล (Evaluator) สร�างบรรยากาศท่ีดี ไมQ
เครQงเครียด พร�อมท่ีจะรับฟkงผู�เรียนทุกกรณี 
 บทบาทของผู�เรียน ดําเนินการแก�ปkญหาด�วยตนเอง แสวงหาความรู�แลกเปลี่ยนความรู�หรือ
ประสบการณ4กับเพ่ือนเพ่ือนําข�อมูลมาใช�ในการฝyกปฏิบัติพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในด�านตQาง ๆ โดยเน�น
การเรียนรู�แบบมีสQวนรQวม ทุกคนต�องมีสQวนรQวมในทุกกิจกรรม 
 กิจกรรมนําสูQบทเรียน 
 ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ ด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่ออ่ืน ๆ ให�เกิดความต�องการเรียนรู� 
  กําหนดวัตถุประสงค4หรือเปfาหมายการทํางาน ครูผู�สอนจัดกิจกรรมในบทบาทของ
ผู�ชี้แนะ ผู�กระตุ�น 
  1. ครูนําวิดีโอสาธิตการประชุมสหกรณ4มาให�นักเรียนดูเพ่ือให�นักเรียนเกิดความ
สนใจและเห็นตัวอยQางจริง 
 กิจกรรมการเรียนรู�  
 ข้ันท่ี 2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน 
  2. ให�นักเรียนอธิบายความหมายของการประชุม ข้ันตอนของการประชุมและ
วัตถุประสงค4ของการประชุมในสหกรณ4  
 ข้ันท่ี 3 ข้ันการลงมือปฏิบัติ 
  3. ครูให�นักเรียนนั่งเป�นกลุQม 2 กลุQม  
  4. ให�ตัวแทนกลุQมออกมารับ ตัวอยQางบันทึกการประชุมสหกรณ4นักเรียน ซ่ึงมีการ
บันทึกประชุมท่ีถูกต�องและสมบูรณ4ท่ีสุด  
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  5. ให�สมาชิกภายในกลุQมศึกษาข�อมูล และสร�างสถานการณ4ภายในกลุQมของตนเอง
กําหนดตําแหนQงขององค4ประชุมให�เดQนชัด ให�แตQละกลุQมนําเสนอการประชุมของโครงการใดโครงการ
หนึ่งในโรงเรียนโดยมีการบันทึกประชุมให�เรียบร�อย  
 กิจกรรมรวบยอด 
 ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล   
  6. ครูและนักเรียนชQวยกันสรุปและแก�ไขข�อบกพรQอง  
  7. สรุปตําแหนQงและบทบาทหน�าท่ีแตQละคนให�ถูกต�อง 
 
8. ส่ือและแหล1งการเรียนรู�  
 1. ใบความรู�เรื่องการประชุมในสหกรณ4  
 2. ศึกษาดูงานการประชุมในสหกรณ4  
 3. เทปบันทึกการประชุมสมาชิกรัฐสภา  
 4. บทบาทสมมติการประชุม 
 
9. การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ 
 1. สังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. การนําเสนอรายงาน 
 เครื่องมือ 
 1. แบบสังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. แบบประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 
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10. เกณฑ-การประเมินทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
 
ทักษะการเรียนรู�
ด�านนวัตกรรม 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ทักษะการ
แก�ปkญหา 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว�ทุก
ข้ันตอนมีข�อมูล 
สนับสนนุครบถ�วน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว� 2 ใน 
3 ของข้ันตอนและ
มีข�อมูลสนับสนุน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว� 1 ใน 
3 ของข้ันตอน 
และมีข�อมูล
สนับสนนุสมบูรณ4 

มีการแสดงการ
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ4
ระหวQาง 
สาเหตุของปkญหา
และผลที่จะเกิดข้ึน 

2. ทักษะ
ความคิด
สร�างสรรค4 
 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 
เหมาะสมตQอการ 
ใช�งานจริง 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อ 
แก�ปkญหาด�วยการ 
ผสมผสานและ 
ดัดแปลงจากความ 
คิดเดิม 

พัฒนาชิน้งานหรือ 
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาโดยไมQม ี
ความคิดแปลก 
ใหมQ 

3. ทักษะในการ
สื่อสาร 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจงQาย และ 
มีวิธีการที่นQาสนใจ 
เหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจ และมี 
วิธีการที่เหมาะสม 
กับลักษณะข�อมูล 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�แตQมีวิธีการ  
ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม  
ได�ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

4. ทักษะการ
ทํางานรQวมกับ
ผู�อ่ืน 
 

มีสQวนรQวมในการ 
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนอยQางตั้งใจทุก
คร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนเป�นบางคร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานรับฟkงความ
คิดเห็นของผู�อ่ืน 
แตQไมQตั้งใจ 

มีสQวนรQวมใน การ
ทํางานแตQไมQรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืน 
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ทักษะการใช�
เทคโนโลยี 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. การรู�เทQาทัน
สื่อ 

ใช�สื่อได�ทุกประเภท 
อยQางเต็มที่ มี
วิธีการตรวจสอบ
แหลQงที่มาของ
ข�อมูล ด�วยวิธีการ
หลากหลาย ได� 

ใช�สื่อได�ทุก
ประเภท อยQาง
เต็มที่มีวิธีการ
ตรวจสอบ 
แหลQงทีม่าของ
ข�อมูล ด�วยวิธีการ
ค�นหาด�วยวิธ ีเดิม ๆ 

ใช�สื่อได�อยQางเต็มที่
ในบางคร้ัง มีวิธีการ
ตรวจสอบ 
แหลQงที่มาของ
ข�อมูล ด�วยวิธีการ
เดิม ๆ 
 

ใช�สื่อได�อยQางจาํกัด  
ไมQสามารถ
ตรวจสอบ 
แหลQงที่มาของ
ข�อมูลได� 
 

2. การรู�
เทคโนโลย ี

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเองอยQางถูก 
ต�อง และเหมาะสม 
มีความหลากหลาย 
แปลกใหมQ นQาสนใจ 
ไมQลอกเลียนแบบ 
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น
ประโยชน4ของการ
ใช�เทคโนโลย ีเพื่อ 
การเรียนรู�ทุกคร้ัง 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเอง  
อยQางถูกต�อง และ 
เหมาะสม มีความ 
หลากหลาย แปลก
ใหมQ นQาสนใจ  
ไมQลอกเลียนแบบ
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น
ประโยชน4ของการ
ใช�เทคโนโลย ีเพื่อ
การเรียนรู� เป�น 
สQวนใหญQ 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเองอยQางถูก 
ต�อง และเหมาะสม 
มีความหลากหลาย 
แปลกใหมQ นQาสนใจ 
ไมQลอกเลียนแบบ 
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น 
ประโยชน4 ของการ
ใช�เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู� เป�น
บางคร้ัง 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู� 
โดยมีผู�แนะนาํหรือ
ลอกเลียนแบบ
ผู�อ่ืน 

3.การรู�
สารสนเทศ 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศ 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี และ
สามารถนาํ
สารสนเทศที่ค�นมา
ได�นัน้ไปใช�ได� อยQาง
มีประสิทธิภาพ  

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศ 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี และ
สามารถสบืค�น
สารสนเทศได� 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศได� 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศได� 
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ใบความรู�เรื่องการประชุมในสหกรณ- 

 
                                        1. การประชุมใหญQ คือ การประชุมสมาชิกท้ังหมด เพ่ือกําหนด  
                                         นโยบายกบริหารงาน สหกรณ4 พิจารณาผลการดําเนินงานของ 
                                          สหกรณ4เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน จัดสรรกําไร สุทธิ 
                                           ของสหกรณ4ตลอดจนวางแผนการดําเนินงานของสหกรณ4  
                                            โดยปกติประชุมป�ละครั้ง เรียกวQา “การประชุมใหญQสามัญประจําป�” 

                                  2. การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ คือ การประชุมผู�ท่ี 
                                   ได�รับเลือกต้ังจากสมาชิกในท่ีประชุมใหญQ ให�บริการงาน

สหกรณ4เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานให�เป�นไปตามแผนงานท่ีท่ีประชุมใหญQกําหนด
รับทราบผลดําเนินงานของสหกรณ4 ตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมตQาง ๆ ท่ีสําคัญ ฯลฯ โดยปกติ
จะประชุมอยQางน�อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยอาจมีตัวแทนของฝrายจัดการ (ผู�จัดการ หรือฝrายตQาง ๆ 
ท่ีเก่ียวข�อง) เข�ารQวมในการประชุมด�วย 

3. การประชุมกลุQม คือ การประชุมสมาชิกในกลุQมเดียวกัน ซ่ึงประกอบด�วยสมาชิกใน
พ้ืนท่ีใกล�เคียงกันท่ีรู�จักกันดี หรือกลุQมของสมาชิกท่ีทํากิจกรรมอยQางเดียวกัน เพ่ือประโยชน4ใน
การติดตQอสื่อสารระหวQางสหกรณ4กับสมาชิกและในระหวQางสมาชิกด�วยกันเอง เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น กําหนดแนวทางปฏิบัติงานของกลุQม ตลอดจนรับทราบเรื่องราวตQาง ๆ ของสหกรณ4 
การประชุมกลุQมจะมีมากหรือน�อยข้ึนอยูQกับความต�องการของกลุQม  

4. การประชุมฝrายจัดการ คือการประชุมของเจ�าหน�าท่ีสหกรณ4ท่ีปฏิบัติงานในตําแหนQง
ตQาง ๆ เพ่ือหารือ หรือตกลงแนวทางปฏิบัติงานในแตQละด�าน หรือประชุมเพ่ือรับรู� นโยบาย
ความรู�ใหมQ ๆ ท่ีต�องนําไปปฏิบัติงาน การประชุมฝrายจัดการเป�นการทํางานอยQางหนึ่งท่ีต�องจัดให�
มีเป�นประจําอยQางน�อยเดือนละครั้ง และต�องประชุมเฉพาะกิจ เม่ือมีเรื่องต�องแก�ปkญหา ต�อง
ตัดสินใจ ต�องระดมความคิด โดยผู�เข�าประชุม จะเป�นไปตามเรื่องท่ีจัดประชุม  

5. ประชุมอ่ืน ๆ คือ การประชุมท่ีไมQเก่ียวข�องกับ 4 รายการท่ีกลQาวมา เชQน การประชุม
เพ่ืออบรมสมาชิก การจัดประชุมประจําป�ของ 3 ฝrาย คือ คณะกรรมการดําเนินการ ฝrายจัดการ 
และสมาชิก การประชุมท่ีสQวนราชการจัดให�มีข้ึน เป�นต�น  
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หน1วยการเรียนรู�ท่ี 4 เรื่อง สหกรณ4นักเรียนพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 11 เรื่อง บัญชีสหกรณ4 เวลา 2 ช่ัวโมง 

รายวิชา การสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ1มสาระการเรียนรู� สังคมศึกษาฯ 
 
1. ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง  
 1. อธิบายการบัญชีสหกรณ4  
 2. แสดงตัวอยQางการบัญชีสหกรณ4ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
2. สาระสําคัญ  
 - การบัญชีสหกรณ4ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
3. สาระการเรียนรู�  
 การบัญชีเป�นการจดบันทึกรายการทางการเงินจากเอกสารหลักฐานตQาง ๆ ซ่ึงมีท้ังรายการ
รับเงินและรายการจQายเงิน  
 ในการ ดําเนินงานของสหกรณ4นักเรียน นักเรียนผู�เป�นสมาชิกมารQวมกันถือหุ�น มารQวมกัน
ออมทรัพย4โดยการฝากเงินไว�กับสหกรณ4 บางคนฝากเงินวันละ 1 บาท บางคนฝากเงินวันละ 2 – 3 บาท 
เม่ือฝากเงินกันหลายคน และเงินฝากของแตQละคนไมQเทQากันก็เป�นการยากท่ีพนักงานผู�รับฝากจะจํา
ยอดเงินฝากของแตQละคนได� จึงต�องมีการจดบันทึกไว�เป�นหลักฐานและเม่ือหลักฐานตQาง ๆ มีมากก็ทํา
ให�สับสนได�จึงต�องนําหลักฐานนั้นมาเรียงและจดบันทึกให�เป�นหมวดหมูQ เพ่ือให�งQายตQอการตรวจสอบ 
ค�นหาและรวมยอดเงิน ซ่ึงวิธีการจดบันทึกดังกลQาวนี้เราเรียกวQาการบัญชี 
 การบันทึกรายการรับเงินและรายการจQายเงินของสหกรณ4นักเรียนซ่ึงแยกการลงบันทึกตาม
กิจกรรม ตQาง ๆ คือ  
 1. การรับสมาชิกและการดําเนินการท่ัวไป  
 2. การดําเนินกิจกรรมร�านค�า  
 3. การดําเนินกิจกรรมออมทรัพย4  
 4. การดําเนินกิจกรรมผลิต  
 การบัญชีมีความสําคัญตQอการดําเนินงานของสหกรณ4นักเรียนทําให�ทราบความเคลื่อนไหว
ในการดําเนินงานและทราบรายรับ - รายจQายของสหกรณ4 ทําให�สามารถตรวจสอบดูแลได�งQายและ
เป�นการฝyกความมีระเบียบวินัยทางการเงินซ่ึงนักเรียนจะสามารถนําไปใช�ได�ในชีวิตประจําวันได�  
 การจัดทําบัญชีมีความสอดคล�องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  
 ความพอประมาณ เป�นการแสดงตัวเลขรายรับ รายจQาย เงินคงเหลือ ทรัพย4สินคงเหลือ  
ทําให�ทราบสถานะของบุคคล/องค4กร วQามีการใช�จQายมากเกินไป น�อยเกินไป หรือไมQ หรือพอดีเหมาะสม 
เม่ือรู�สถานะสามารถนําสูQการปรับปรุง  
 ความมีเหตุมีผลจากการจัดทําบัญชีจะทําให�รู�การตัดสินใจวQาเป�นไปเพ่ือการใดใช�หลักเกณฑ4
ใดตัดสินใจ และตQอไปควรตัดสินใจอยQางใด  
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 การมีภูมิคุ�มกัน จะเห็นได�จากตัวเลขทางบัญชีถึงเงินสํารองไว�ใช�จQายยามจําเป�น ไว�ขยาย
กิจการ การหมุนเวียนเงินมีความคลQองตัวหรือไมQ  
 เง่ือนไขการมีความรู� จากการจัดทําบัญชีจะแสดงทิศทาง แนวโน�ม ในอดีตในอนาคต จึง
ต�องแสวงหาความรู�เพ่ือพัฒนาหรือเพ่ือแก�ปkญหา  
 เง่ือนไขคุณธรรม ในการทําบัญชีต�องยึดความถูกต�อง รับผิดชอบ ทันเวลา นําไปใช�ประโยชน4ได�  
 
4. ทักษะท่ีจําเป!น  
 4.1 ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม 
  1. ทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการสื่อสารความเห็นของตนจากการจัดทําบัญชี  
  2. ทักษะการแก�ปkญหา ความสามารถในการแก�ปkญหาท่ีมีด�วยการรวมกลุQม 
 4.2 ทักษะการใช�เทคโนโลยี 
  - การรู�สารสนเทศ ความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสื่อสารสร�างความเข�าใจ 
 4.3 ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ 
  - ความคิดริเริ่มในการทํางาน ความสามารถในการคิดอยQางเป�นระบบในการจัดทํา
บัญชีสหกรณ4  
  - ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิตสอดคล�องกับผลการ
ลงบัญชี  
 
5. ช้ินงาน/ภาระงาน  
 การพูดแสดงความคิดเห็น การแบQงกลุQม การทํากิจกรรมกลุQมรQวมกัน การนําเสนองานกลุQม  
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

เปBาหมายการเรียนรู� วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
เกณฑ- 

การวัดประเมินผล 
ความรู�  
- การจัดทําบญัชีสหกรณ4  
- การบันทึกบญัชีรับ-จQาย
และการประยุกต4ใช� ทักษะที่
จําเป!น  
- ความสามารถในการคิด  
- กระบวนการการทาํงาน
กลุQม  
- ความสามารถในการ
แก�ปkญหา  
- ความสามารถในการใช�
เทคโนโลยสีื่อสาร  

- สังเกตการถาม-ตอบ  
- การปฏิบัติกิจกรรม  

- ใบงานเร่ืองการบนัทึก
รายการรับเงิน-จQายเงิน  
- นักเรียนปฏิบัติการ
ลงบัญชีจริง  
- ตัวอยQางการจัดทาํบัญชี
รายรับ-รายจQายที่ถูกต�อง  
- แบบประเมินการ
ปฏิบัติกิจกรรม  
- แบบตรวจผลงาน  

ถือเกณฑ4การผQาน
ระดับดีข้ึนไป  
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7. กิจกรรมการเรียนรู�  
 บทบาทของครูผู�สอน เป�นผู�วางแผน (Planner) ผู�ให�ความกระจQาง (Clarifier) ผู�กระตุ�น 
(Stimulator) ผู�ประสานงาน (Coordinator) ผู�ประเมินผล (Evaluator) สร�างบรรยากาศท่ีดี ไมQ
เครQงเครียด พร�อมท่ีจะรับฟkงผู�เรียนทุกกรณี 
 บทบาทของผู�เรียน ดําเนินการแก�ปkญหาด�วยตนเอง แสวงหาความรู�แลกเปลี่ยนความรู�หรือ
ประสบการณ4กับเพ่ือนเพ่ือนําข�อมูลมาใช�ในการฝyกปฏิบัติพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในด�านตQาง ๆ โดยเน�น
การเรียนรู�แบบมีสQวนรQวม ทุกคนต�องมีสQวนรQวมในทุกกิจกรรม 
 ชั่วโมงท่ี 1-2  
 กิจกรรมนําสูQบทเรียน 
 ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ ด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่ออ่ืน ๆ ให�เกิดความต�องการเรียนรู� 
  กําหนดวัตถุประสงค4หรือเปfาหมายการทํางาน ครูผู�สอนจัดกิจกรรมในบทบาทของ
ผู�ชี้แนะ ผู�กระตุ�น 
  1. ครูและนักเรียนรQวมกันสนทนาเก่ียวกับการรับเงินและจQายเงินของนักเรียนใน
ชีวิตประจําวันวQามีอะไรท่ีเก่ียวข�องกับการลงบัญชีบ�าง  
 กิจกรรมการเรียนรู�  
 ข้ันท่ี 2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน 
  2. ครูอธิบายความหมายของการบัญชีและการบันทึกรายการรับเงิน - จQายเงิน  
  3. ให�นักเรียนดูเอกสารทางบัญชีท่ีเก่ียวข�องกับการลงบัญชี  
  4. ครูเตรียมโจทย4ทางบัญชีเพ่ือให�นักเรียนได�ปฏิบัติการลงรายการรับเงิน - จQายเงิน 
 ข้ันท่ี 3 ข้ันการลงมือปฏิบัติ 
  5. แบQงกลุQมนักเรียน  
  6. ให�กลุQมนักเรียนบันทึกบัญชีการรับเงิน - จQายเงิน  
  7. มอบหมายให�นักเรียนไปศึกษารายละเอียดการจัดทําบัญชีและให�จัดทําบัญชี
รายรับ - รายจQายของนักเรียนในแตQละวันเป�นเวลา 1 สัปดาห4 จัดทําเป�นรายงานสQงครู  
 กิจกรรมรวบยอด  
 ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล   
  8. ครูและนักเรียนรQวมกันเฉลยการลงรายการรับ - จQายท่ีถูกต�อง และครูตรวจผล
การบันทึกการรับ - จQายประจําวันของนักเรียน  
 
8. ส่ือและแหล1งการเรียนรู�  
 1. ใบงานการบันทึกรายรับ รายจQาย  
 2. ตัวอยQางบัญชีรับ-จQาย  
 3. บัญชีสหกรณ4นักเรียน  
 4. เจ�าหน�าท่ีบัญชีสหกรณ4 
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9. การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ 
 1. สังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. การนําเสนอรายงาน 
 เครื่องมือ 
 1. แบบสังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. แบบประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 
 
10. เกณฑ-การประเมินทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
 
ทักษะการเรียนรู�
ด�านนวัตกรรม 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ทักษะการ
แก�ปkญหา 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว�ทุก
ข้ันตอนมีข�อมูล 
สนับสนนุครบถ�วน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว� 2 ใน 
3 ของข้ันตอนและ
มีข�อมูลสนับสนุน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว� 1 ใน 
3 ของข้ันตอน 
และมีข�อมูล
สนับสนนุสมบูรณ4 

มีการแสดงการ
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ4
ระหวQางสาเหตุของ
ปkญหาและผลที่จะ
เกิดข้ึน 

2. ทักษะ
ความคิด
สร�างสรรค4 
 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 
เหมาะสมตQอการ 
ใช�งานจริง 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อ 
แก�ปkญหาด�วยการ 
ผสมผสานและ 
ดัดแปลงจากความ 
คิดเดิม 

พัฒนาชิน้งานหรือ 
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาโดยไมQม ี
ความคิดแปลก 
ใหมQ 

3. ทักษะในการ
สื่อสาร 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจงQาย และ 
มีวิธีการที่นQาสนใจ 
เหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจ และมี 
วิธีการที่เหมาะสม 
กับลักษณะข�อมูล 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถามได� 
แตQมีวิธีการ  
ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม ได�
ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

4. ทักษะการ
ทํางานรQวมกับ
ผู�อ่ืน 
 

มีสQวนรQวมในการ 
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนอยQางตั้งใจทุก
คร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนเป�นบางคร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานรับฟkงความ
คิดเห็นของผู�อ่ืน 
แตQไมQตั้งใจ 

มีสQวนรQวมใน การ
ทํางานแตQไมQรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืน 
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ทักษะการใช�
เทคโนโลยี 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. การรู�เทQาทัน
สื่อ 

ใช�สื่อได�ทุกประเภท 
อยQางเต็มที่ มี
วิธีการตรวจสอบ
แหลQงที่มาของ
ข�อมูล ด�วยวิธีการ
หลากหลาย ได� 

ใช�สื่อได�ทุก
ประเภท อยQาง
เต็มที่ มีวิธีการ
ตรวจสอบ 
แหลQงทีม่าของ
ข�อมูล ด�วยวิธีการ
ค�นหาด�วยวิธ ีเดิม ๆ 

ใช�สื่อได�อยQางเต็มที่
ในบางคร้ัง มีวิธีการ
ตรวจสอบ 
แหลQงที่มาของ
ข�อมูล ด�วยวิธีการ
เดิม ๆ 
 

ใช�สื่อได�อยQางจาํกัด  
ไมQสามารถ
ตรวจสอบ 
แหลQงที่มาของ
ข�อมูลได� 
 

2. การรู�
เทคโนโลย ี

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเองอยQางถูก 
ต�อง และเหมาะสม 
มีความหลากหลาย 
แปลกใหมQ นQาสนใจ 
ไมQลอกเลียนแบบ 
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น
ประโยชน4 ของการ
ใช�เทคโนโลย ีเพื่อ 
การเรียนรู�ทุกคร้ัง 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเอง อยQาง
ถูกต�อง และ 
เหมาะสม มีความ 
หลากหลาย แปลก
ใหมQ นQาสนใจ  
ไมQลอกเลียนแบบ
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น
ประโยชน4ของการ
ใช�เทคโนโลย ีเพื่อ
การเรียนรู� เป�น 
สQวนใหญQ 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเองอยQางถูก 
ต�อง และเหมาะสม 
มีความหลากหลาย 
แปลกใหมQ นQาสนใจ 
ไมQลอกเลียนแบบ 
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น 
ประโยชน4 ของการ
ใช�เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู� เป�น
บางคร้ัง 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู� 
โดยมีผู�แนะนาํหรือ
ลอกเลียนแบบ
ผู�อ่ืน 

3.การรู�
สารสนเทศ 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศ 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี และ
สามารถนาํ
สารสนเทศที่ค�นมา
ได�นัน้ไปใช�ได� อยQาง
มีประสิทธิภาพ  

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศ 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี และ
สามารถสบืค�น
สารสนเทศได� 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศได� 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศได� 
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ทักษะการทํามา
หาเลี้ยงชีพ 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ความสามารถ
ในการปรับตัว 

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ ไมQกลวัที่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง ปรับความ
ช�า เร็วในการเรียนรู�
ตนเองด�วยสต ิ

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง ปรับความ
ช�า เร็วในการเรียนรู�
ตนเองด�วยสต ิ

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง  

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท  

2. ความคิดริเร่ิม
ในการทํางาน 

สามารถแตก
ความคิดจากเดิม
ไปสูQความคิดแปลก
ใหมQ ที่ไมQซ้ํา
ของเดิม สามารถ
อธิบายได� 

การนําเอาความคิด
เกQามาปรุงแตQง
ผสมผสานจนเกิด
เป�นของใหมQ 
สามารถอธิบายได� 
 

การนําเอาความคิด
เกQามาปรุงแตQง
ผสมผสานจนเกิด
เป�นของใหมQแตQ
อธิบายไมQได� 
 

สามารถเลียนแบบ
ความคิดจากเดิมได� 

3. ความ
รับผิดชอบ 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อมทํากิจกรรม
กลุQมจนบรรลุ
เปfาหมาย ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ได�รับ
มอบหมายจน
สําเร็จสมบูรณ4 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อมทํากิจกรรม
กลุQมจนบรรลุ
เปfาหมาย 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม มีสQวนรQวม
ในการทํากิจกรรม 

เข�าเรียนไมQตรง
เวลาสQงงานไมQตรง
ตามเวลานัด  
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม มีสQวนรQวม
ในการทํากิจกรรม 

4. ภาวะความ
เป�นผู�นาํ 

กล�าคิด กล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 
สQงเสริมให�ลูกทีม
สื่อสาร ระดม
ความคิด 

กล�าคิด กล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน  

กล�าคิด ไมQกล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 

ไมQกล�าคิด ไมQกล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 
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ใบงานการบันทึกรายรับ รายจ1าย 
คําช้ีแจง ให�จัดทําบัญชีรายรับ – รายจQายของนักเรียนในแตQละวันเป�นเวลา 1 สัปดาห4 
 
บัญชีรายรับ รายจ1ายของ………………………………………………………………….. 
 

วัน 
เดือน ปI 

รายการ 
รายรับ  
(บาท) 

รายจ1าย  
(บาท) 

คงเหลือ หมายเหตุ 
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หน1วยการเรียนรู�ท่ี 4 เรื่อง สหกรณ4นักเรียนพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 12 เรื่อง กิจการสหกรณ4นักเรียน เวลา 3 ช่ัวโมง 

รายวิชา การสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ1มสาระการเรียนรู� สังคมศึกษาฯ 
 
1. ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง  
 1. ปฏิบัติจริงสหกรณ4นักเรียน  
 2. ประยุกต4หลักการสหกรณ4ใช�ในชีวิตประจําวัน  
 
2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด  
 1. ความหมายและประเภทปkจจัยการผลิต  
 2. เทคโนโลยีการผลิตและบริการ  
 3. พฤติกรรมผู�บริโภค  
 4. ปฏิบัติจริงสหกรณ4นักเรียน  
 5. ประยุกต4หลักการสหกรณ4ใช�ในชีวิตประจําวัน  
 
3. สาระการเรียนรู�  
 การผลิตเป�นการสร�างสรรค4สินค�าและบริการเพ่ือตอบสนองความต�องการมนุษย4 ผู�ซ่ึงมี
ความต�องการอยQางไมQสิ้นสุด แตQเนื่องจากการมีทรัพยากรท่ีมีอยูQอยQางจํากัดจึงต�องใช�ให�เกิดประโยชน4
สูงสุด ปkญหาพ้ืนฐานทางการผลิต ได�แกQ 1) จะผลิตอะไร จํานวนเทQาใด เป�นปkญหาพ้ืนฐานเนื่องจาก
การขาดแคลนของทรัพยากรจึงทําให�เกิดปkญหาวQาควรจะตัดสินใจเลือกผลิตสินค�าและบริการ
อะไรบ�างจึงจะตรงกับความต�องการของสังคมมากท่ีสุด 2) จะผลิตอยQางไร ท่ีจะทําให�สามารถผลิต
สินค�าและบริการได�มากท่ีสุดโดยใช�ทรัพยากรน�อยท่ีสุด 3) จะผลิตเพ่ือใคร คือ จะต�องตัดสินใจวQาใคร
บ�างในสังคมท่ีจะได�รับสQวนแบQงของสินค�าและบริการท่ีผลิตได�และได�รับด�วยวิธีใด มากน�อยเพียงใด 
เนื่องจากสินค�าและบริการท่ีผลิตข้ึนไมQเพียงพอกับความต�องการของบุคคลทุกคนในสังคม การ
กระบวนการผลิตมีองค4ประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ อันได�แกQ ปkจจัยนําเข�า กระบวนการแปลงสภาพ 
และผลผลิต โดยมีรายละเอียด ดังตQอไปนี้  
 1. ปkจจัยนําเข�า (Input) คือ ทรัพยากรขององค4การท่ีใช�ผลิตท้ังท่ีเป�นสินทรัพย4ท่ีมีตัวตน 
เชQน ท่ีดิน วัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ4 และสินทรัพย4ท่ีไมQมีตัวตน เชQน แรงงาน ระบบการจัดการ 
ขQาวสาร ทรัพยากรท่ีใช�จะต�องมีคุณสมบัติและประโยชน4ใช�สอยท่ีเหมาะสม และมีต�นทุนการผลิตท่ีตํ่า 
เพ่ือให�สินค�าสําเร็จรูปสามารถแขQงขันทางด�านราคาได�ในท�องตลาด  
 2. กระบวนการแปลงสภาพ เป�นข้ันตอนท่ีทําให�ปkจจัยนําเข�าท่ีผQานเข�ามามีการเปลี่ยนแปลงใน
ด�านรูปลักษณ4 โดย การผQานกระบวนการผลิตในโรงงาน ด�านสถานท่ี โดย การขนสQง การเก็บเข�า
คลังสินค�า ด�านการแลกเปลี่ยน โดย การค�าปลีก การค�าสQง ด�านการให�ข�อมูล โดย การติดตQอสื่อสาร 
ด�านจิตวิทยา โดย การนันทนาการ  
 3. ผลผลิต  เป�นผลได�จากระบบการผลิตท่ีมีมูลคQาสูงกวQาปkจจัยนําเข�าท่ีรวมกันอัน
เนื่องมาจากท่ีได�ผQานกระบวนการแปลงสภาพ ผลผลิตแบQงเป�น 2 ประเภทใหญQ ๆ คือ สินค�า เชQน 
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เสื้อผ�า สมุด ดินสอ รถยนต4 ไม� แวQนตา ขนม ฯ และบริการ ท่ีหมายถึง การกระทําท่ีอํานวยประโยชน4
ให�กับผู�รับบริการ ท้ังนี้ ในการให�บริการนั้นอาจมีการใช�อุปกรณ4หรือเครื่องมือตQาง ๆ หรืออาจจะเป�น
การกระทําล�วน ๆ โดยท่ีไมQมีการใช�อุปกรณ4หรือเครื่องมือใด ๆ ก็ได� การสอนหนังสือ การร�องเพลง 
การซQอมเครื่องใช�ไฟฟfา การบริการขนสQงสินค�า หรือการให�คําปรึกษาทางด�าน กฎหมาย บัญชี หรือ
ธุรกิจ จนถึงการกระทําท่ีเป�นสQวนเสริมหรือเพ่ิมเติมให�กับสินค�า หรือการกระทําท่ีสQงผลให�ได�รับสิ่งของ
ท่ีเป�นรูปธรรม เชQน การให�บริการติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร4ท่ีขาย ควบคูQไปกับเครื่องคอมพิวเตอร4 
การบริการท่ีพักแรมของโรงแรม หรือ การบริการถQายภาพหรือถQายวิดีโอ หรือการบริการออกแบบ
และตัดเย็บเสื้อผ�า เป�นต�น  
 เทคโนโลยีเป�นเรื่องของการแสดงความสามารถในเชิงความคิดสร�างสรรค4ของมนุษย4 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ4 การบริการและผลสําเร็จของการนําสิ่งเหลQานั้นเข�าสูQตลาด ท้ังหมดนี้ต�องใช�ความคิด
ริเริ่ม ด�วยการทํางานท่ีเป�นระบบจึงจะสามารถสร�างเทคโนโลยีสําเร็จ เพ่ือให�ผู�บริโภคสามารถท่ีจะ
เลือกซ้ือสินค�าและใช�บริการตามความต�องการ เพ่ือให�เกิดผลดีตQอรQางกายและจิตใจ อันเป�นผลให�
ผู�บริโภคมีสุขภาพสมบูรณ4 แตQในปkจจุบันสภาพเศรษฐกิจและการตลาดมีการแขQงขันมากมาย ผู�ผลิต
ตQางก็พยายามท่ีจะผลิตสินค�าและบริการตQาง ๆ เพ่ือตอบสนองความต�องการของผู�บริโภค และให�มี
ยอดจําหนQายและบริการให�ได�มากท่ีสุด โดยพยายามหาวิธีการตQาง ๆ มาใช�เพ่ือให�ผู�บริโภคเกิดความ
สนใจในสินค�าและบริการของตน เชQน การพยายามลดต�นทุนการผลิต โดยการใช�สารอาหารท่ีมีราคา
ถูกและไมQได�คุณภาพแทนสารอาหารท่ีมีคุณคQาตQอรQางกายท่ีมีราคาแพง การเจือปนสารบางอยQางลงใน
อาหารเพ่ือเพ่ิมปริมาณสินค�า การโฆษณาทางสื่อมวลชนตQาง ๆ การลดราคา และแถมสินค�า เป�นต�น 
ซ่ึงจากสภาวการณ4ดังกลQาวทําให�ผู�บริโภคเกิดความสับสนและความเข�าใจท่ีไมQถูกต�อง อีกท้ังการได�รับ
ขQาวสารหรือข�อเท็จจริงเก่ียวกับคุณภาพและราคาของสินค�าและบริการ รวมท้ังไมQทราบสิทธิของ
ตนเองท่ีจะพึงกระทําได�เม่ือถูกละเมิดสิทธิ์ ทําให�ผู�บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคตQาง ๆ กันไปท้ัง
เหมาะสมและไมQเหมาะสม ซ่ึงกQอให�เกิดผลกระทบโดยตรงและโดยทางอ�อมตQอสุขภาพอนามัย
โดยท่ัวไป  
 พฤติกรรมการบริโภคเป�นการกระทําหรือการแสดงออกตQอการเลือกและใช�สินค�าบริการ
ตQาง ๆ ในอดีตนั้น พฤติกรรมผู�บริโภคมักจะใช�แรงงานและการกระทําของมนุษย4เป�นหลัก เชQน การ
กวาดบ�าน ซักผ�า การประกอบอาหารรับประทานเองภายในครอบครัว ฯลฯ แตQในปkจจุบันพฤติกรรม
ตQาง ๆ เหลQานี้ได�เปลี่ยนแปลงไป ความเจริญก�าวหน�าทางวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีตQาง ๆ ได�เข�ามา
มีบทบาทตQอพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจําวันเพ่ิมมากข้ึน สาเหตุท่ีสําคัญท่ีทําให�พฤติกรรมการ
บริโภคของมนุษย4เปลี่ยนแปลงไป คือ  
 1. ความรู� ความเข�าใจท่ีถูกต�องตQอพฤติกรรมการบริโภค เนื่องจากความเจริญในการผลิต
สินค�าและบริการท่ีมีอยูQมากมาย ทําให�ผู�ผลิตผู�บริโภคต�องพยายามหาความรู�ตQอสินค�าและบริการให�
มากข้ึน  
 2. ทัศนคติ คQานิยม ความเชื่อตQอการใช�สินค�าและบริการ เชQน คQานิยมในการใช�ของนอก
หรือสินค�าตQางประเทศ ท้ังท่ีคุณภาพของสินค�าในประเทศก็ทัดเทียมกัน แตQมีราคาถูกกวQาอีกด�วย เชQน 
โทรทัศน4 เสื้อผ�า เป�นต�น จากคQานิยมความเชื่อดังกลQาวนี้เอง ก็อาจทําให�พฤติกรรมการบริโภคสินค�า
และบริการเปลี่ยนแปลงไป  
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 3. ราคา สินค�าและบริการท่ีมีราคาถูกอาจจะได�รับความนิยมในกลุQมบุคคลท่ีมีรายได�น�อย 
แตQสินค�าและบริการท่ีมีราคาแพง ก็อาจจะได�รับความนิยมในกลุQมบุคคลท่ีนิยมใช�สินค�าและบริการท่ีมี
ราคาแพง  
 4. การโฆษณาประชาสัมพันธ4 สินค�าและบริการทางสื่อมวลชนตQาง ๆ ท้ังทางวิทยุ โทรทัศน4 
หนังสือ ปfายโฆษณา ฯลฯ ได�แกQ การโฆษณาเครื่องด่ืมบํารุงกําลัง น้ําอัดลม ฯลฯ กQอให�เกิดการมี
พฤติกรรมการบริโภคท่ีไมQเหมาะสมได�  
 5. เวลา เนื่องจากความเรQงรีบในการประกอบอาชีพการทํางาน ทําให�มีเวลาในการเลือกใช�
สินค�าและบริการมีน�อย ความสะดวกรวดเร็วจึงเป�นท่ีสนองความต�องการของผู�บริโภค ทําให�พฤติกรรม
ของผู�บริโภคเปลี่ยนแปลงไป 
 6. ความต�องการของผู�บริโภคมีมากกวQาผลิตภัณฑ4และบริการ  
 จากสาเหตุดังกลQาวนี้เอง ทําให�ผู�บริโภคมีพฤติกรรมตQาง ๆ ซ่ึงแบQงได�เป�น 2 ประการ คือ 
พฤติกรรมผู�บริโภคท่ีดี จากการเปลี่ยนแปลงทางด�านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีตQาง ๆ ทําให�ผู�ผลิต
สามารถผลิตสินค�าได�รวดเร็ว การแขQงขันกันทางด�านคุณภาพทําให�ผู�บริโภคสามารถเลือกใช�สินค�าและ
บริการท่ีดีสะดวกรวดเร็วได� เชQน การใช�เครื่องซักผ�า เครื่องดูดฝุrน ฯลฯ ทําให�ผู�บริโภคทุQนแรงและเวลา
ในการประกอบการงานเหลQานี้ได� นอกจากนี้ การเผยแพรQการประชาสัมพันธ4สินค�าและบริการตQาง ๆ 
ทางสื่อมวลชน ทําให�ประชาชนมีความรู�และความเข�าใจท่ีถูกต�อง เพ่ือเป�นแนวทางในการตัดสินใน
กระทําหรือมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมได� เชQน การเลือกรับประทานอาหารในร�านท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ 
การสังเกตทะเบียนอาหารและยา การสังเกตมาตรฐานผลิตภัณฑ4อุตสาหกรรม การสังเกตวันหมดอายุ
ของสินค�า วัน เดือน ป�ท่ีผลิต การเลือกสินค�าท่ีอยูQในสภาพปกติ ฯลฯ นอกจากนี้แล�ว ยังจะทําให�
ผู�บริโภคสามารถเลือกใช�สินค�าและบริการท่ีมีคุณภาพได�อยQางถูกต�อง การประกาศและแจ�งราคาของ
สินค�าและบริการท่ีถูกต�องตามราคาท่ีกําหนด ก็จะทําให�ผู�บริโภคได�ซ้ือสินค�าและบริการได�ในราคา
ประหยัด แตQมีคุณภาพดี พฤติกรรมตQาง ๆ ในการบริโภคท่ีไมQคQอยถูกต�องนัก เชQน คQานิยมในการกิน
ของพิสดารตQาง ๆ หรือการกินอาหารท่ีสุก ๆ ดิบ ๆ ก็กําลังได�รับการเปลี่ยนแปลงและปรับพฤติกรรม
ในการบริโภคให�ดีข้ึนกวQาในอดีต โดยได�รับความรQวมมือจากหนQวยงานตQาง ๆ ท่ีเก่ียวข�องในการเข�าไป
ชQวยพฤติกรรมท่ีไมQดีให�เป�นพฤติกรรมท่ีดีได� อยQางไรก็ตาม ผู�บริโภคท่ีดีจะต�องคํานึงถึงประโยชน4ท่ีจะ
ได�รับการบริโภคนั้น ๆ ด�วย ควรคิดถึงความจําเป�นในชีวิตประจําวันและประโยชน4ใช�สอยอ่ืน ๆ ความ
ประหยัด จึงจะเป�นผู�บริโภคท่ีดีและใช�สินค�าและบริการได�อยQางฉลาด  
 พฤติกรรมผู�บริโภคท่ีไมQดี มีสาเหตุหลายประการ ท่ีทําให�พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการโฆษณาประชาสัมพันธ4 การดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป การ
เข�าใจวQาบางสิ่งบางอยQางเป�นสิ่งโก�เก� กQอให�เกิดพฤติกรรมท่ีไมQดีของผู�บริโภคในท่ีสุด  
 1. พฤติกรรมท่ีไมQดีเก่ียวกับสินค�าบริโภค การท่ีวัยรุQนนิยมเข�ารับประทานอาหารในร�าน
ประเภทฟาสท4ฟูด ตามศูนย4การค�า หรือความเรQงรีบในการงานทําให�เลือกรับประทานอาหารสําเร็จรูป
ตQาง ๆ เชQน บะหม่ีสําเร็จรูป แซนด4วิช เป�นต�น เหลQานี้ได�รับการพิสูจน4แล�ววQา ขาดคุณคQาทางอาหารท่ี
พอเพียงตQอการดํารงชีวิต และมีรายงานการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ4ของผู�ท่ีรับประทานอาหาร
ประเภทนี้เป�นประจําด�วย เป�นตัวอยQางพฤติกรรมท่ีไมQดีของผู�บริโภคอันเกิดจากการดําเนินชีวิตและ
วัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปการด่ืมน้ําอัดลม ท่ีในปkจจุบันท้ังเด็กวัยรุQนและผู�ใหญQได�ด่ืมน้ําอัดลมกันจน
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เป�นปกติในชีวิตประจําวัน ซ่ึงน้ําอัดลมเหลQานี้ไมQได�มีประโยชน4ใด ๆ ตQอรQางกายเลย นอกจากน้ําอัดลม
แล�ว เครื่องด่ืมบํารุงกําลังตQาง ๆ เครื่องด่ืมเกลือแรQ ก็กําลังได�รับความนิยมมากข้ึน ท้ังในหมูQผู�ใช�
แรงงานและนักกีฬา ซ่ึงพฤติกรรมการบริโภคสินค�าเหลQานี้เป�นพฤติกรรมท่ีไมQเหมาะสม ควรจะได�รับ
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให�ดีข้ึน  
 2. พฤติกรรมท่ีไมQดีเก่ียวกับสินค�าอุปโภค การเลือกซ้ือสินค�าราคาถูกหรือสินค�าลดราคา 
ผู�บริโภคจะต�องพิจารณาสินค�าอยQางรอบคอบ เพราะอาจจะเลือกซ้ือสินค�าจากการจูงใจด�วยการ
โฆษณาประชาสัมพันธ4 โดยสินค�าอาจมีคุณภาพท่ีด�อยและไมQมีความจําเป�นในการบริโภค เชQน การซ้ือ
เสื้อผ�า รองเท�า จากการลดราคา แล�วนํามาเก็บไว� เพราะไมQมีความจําเป�นต�องใช� ก็เป�นตัวอยQาง
พฤติกรรมท่ีไมQดีท่ีเกิดจากการโฆษณาประชาสัมพันธ4  
 3. พฤติกรรมท่ีไมQดีเก่ียวกับบริการสุขภาพ การใช�บริการสุขภาพ เชQน เม่ือเจ็บปrวยแทนท่ี
จะไปพบหมอในโรงพยาบาลหรือคลินิก เพ่ือตรวจและเข�ารับการรักษาอยQางถูกต�อง แตQกลับไปซ้ือยา
ตามร�านขายยาตQาง ๆ ท่ีไมQมีเภสัชกรแนะนํา หรือไปซ้ือยาตามคําบอกเลQาของเพ่ือน การซ้ือยาชุด การ
ไปปรึกษาหมอต๋ี หมอเถ่ือนตQาง ๆ ซ่ึงทําให�ได�รับอันตรายและผลกระทบจากการใช�บริการเหลQานี้ได�
การซ้ือยาชุดจากรถขายยาท่ีเรQขายตามหมูQบ�านในชนบทด�วยราคาถูก และการโฆษณาสรรพคุณของยา
วQาแก�สารพัดโรคนั้น ก็เป�นพฤติกรรมการบริโภคท่ีผิดอยQางยิ่ง เพราะยาเหลQานี้ไมQได�ผQานการตรวจสอบ
และผู�บริโภคอาจเกิดอันตรายจากยาดังกลQาว โดยไมQสามารถติดตามผู�ขายให�มารับผิดชอบได�  
 กิจกรรมสหกรณ4นักเรียนประกอบด�วย การผลิต การรวมซ้ือ (ร�านค�า) การออม  
 ข้ันตอนของกิจกรรมการผลิต คือ สมาชิกมีความต�องการผลิต สหกรณ4สQงเสริมการผลิต 
สมาชิกทําการผลิต จําหนQาย / แปรรูปผลผลิต  
 ข้ันตอนของกิจกรรมร�านค�า คือ สมาชิกมีความต�องการ สหกรณ4สํารวจ สหกรณ4จัดหาสินค�ามา
จําหนQาย ดําเนินการจําหนQายสินค�าให�สมาชิก สมาชิกใช�ประโยชน4จากสินค�า จQายเงินเฉลี่ยคืนให�สมาชิก  
 ข้ันตอนของกิจกรรมออมทรัพย4 คือ สมาชิกมีความต�องการออมเงิน สหกรณ4รับฝากเงิน คิด
ดอกเบี้ยเงินฝากให�สมาชิก สมาชิกถอนไปใช�เม่ือจําเป�น  
 
4. ทักษะท่ีจําเป!น  
 4.1 ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม 
  1. ทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการสื่อสารความเห็นของตนในการรQวม
กิจกรรมสหกรณ4  
  2. ทักษะการแก�ปkญหา ความสามารถในการแก�ปkญหาท่ีมีด�วยการรวมกลุQม  
 4.2 ทักษะการใช�เทคโนโลยี 
  - การรู�สารสนเทศ ความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสื่อสารสร�างความเข�าใจ 
 4.3 ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ 
  1. ความคิดริเริ่มในการทํางาน ความสามารถในการคิดอยQางเป�นระบบในการรQวม
กิจกรรมสหกรณ4 
  2. ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิตสอดคล�องกับ
กิจกรรมสหกรณ4  
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5. ช้ินงาน/ภาระงาน  
 การพูดแสดงความคิดเห็น การแบQงกลุQม การทํากิจกรรมกลุQมรQวมกัน การนําเสนองานกลุQม  
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

เปBาหมายการเรียนรู� วิธีการวัด เคร่ืองมือ ประเมินผล 
เกณฑ- 
การวัด

ประเมินผล 
ความรู�  
ข้ันตอนการจัดตั้ง
กิจกรรมสหกรณ4นักเรียน  
ทักษะทีจ่ําเป!น  
- ความสามารถในการสื่อสาร
ความเห็นของตนสูQกลุQม การ
เจรจาตQอรองในกลุQม 
- ความสามารถในการคิด
อยQางเป�นระบบตQอธุรกิจ
สหกรณ4  
- ความสามารถในการ
แก�ปkญหาที่มีด�วยระบบกลุQม  
- ความสามารถในการใช�
ทักษะชีวิตตามวิธีการ
สหกรณ4  
- ความสามารถในการใช�
เทคโนโลยสีื่อสารสร�าง
ความเข�าใจ 

- สังเกตการ
ถาม -ตอบ  
- การปฏิบัติ
กิจกรรม  

- บันทึกผล
การศึกษาดูงาน  
- ใบความรู�เร่ือง
กิจกรรมการผลิต 
การออม ร�านค�า  
- กรรมการ
สหกรณ4นักเรียน  
- แบบประเมิน
การปฏิบัติ
กิจกรรม  

- แบบประเมินผล
งาน  
- แบบบนัทึกการ
แสดงออก  
- แบบประเมิน
พฤติกรรมเดี่ยว/กลุQม  
- แบบประเมินทักษะ
ที่จําเป�น  
- แบบประเมินความ
สอดคล�องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

ถือเกณฑ4การ
ผQานระดับดี
ข้ึนไป  
 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู�  
 บทบาทของครูผู�สอน เป�นผู�วางแผน (Planner) ผู�ให�ความกระจQาง (Clarifier) ผู�กระตุ�น 
(Stimulator) ผู�ประสานงาน (Coordinator) ผู�ประเมินผล (Evaluator) สร�างบรรยากาศท่ีดี ไมQ
เครQงเครียด พร�อมท่ีจะรับฟkงผู�เรียนทุกกรณี 
 บทบาทของผู�เรียน ดําเนินการแก�ปkญหาด�วยตนเอง แสวงหาความรู�แลกเปลี่ยนความรู�หรือ
ประสบการณ4กับเพ่ือนเพ่ือนําข�อมูลมาใช�ในการฝyกปฏิบัติพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในด�านตQางๆ โดยเน�น
การเรียนรู�แบบมีสQวนรQวม ทุกคนต�องมีสQวนรQวมในทุกกิจกรรม 
 ชั่วโมงท่ี 1  
 กิจกรรมนําสูQบทเรียน  
 ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ ด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่ออ่ืน ๆ ให�เกิดความต�องการเรียนรู� 
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  กําหนดวัตถุประสงค4หรือเปfาหมายการทํางาน ครูผู�สอนจัดกิจกรรมในบทบาทของ
ผู�ชี้แนะ ผู�กระตุ�น 
  1. ครูพูดคุยกับนักเรียนเรื่องกิจกรรมผลิต ร�านค�า ออมทรัพย4 ตามประสบการณ4ท่ี
เคยรู�จักและกิจกรรมท่ีโรงเรียนปฏิบัติอยูQจริง  
 กิจกรรมการเรียนรู�  
 ข้ันท่ี 2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน 
  2. ครูอธิบายความหมายและข้ันตอนของกิจกรรมผลิต ร�านค�า ออมทรัพย4  
  3. ให�กรรมการสหกรณ4นักเรียนแตQละกิจกรรมมาเลQาถึงการดําเนินงาน  
 ข้ันท่ี 3 ข้ันการลงมือปฏิบัติ 
  4. ให�นักเรียนศึกษาดูงานกิจกรรมท้ัง 3 กิจกรรมของสหกรณ4ตQาง ๆ  
  5. คณะกรรมการสหกรณ4นักเรียนอธิบายถึงข้ันตอนท่ีถูกต�องของแตQละกิจกรรมให�
ครูและเพ่ือน ๆ ฟkง  
 กิจกรรมรวบยอด  
 ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล   
  6. ครูและนักเรียนรQวมกันสรุปข้ันตอนท่ีสามารถปฏิบัติได�จริงในกิจกรรมท้ัง                   
3 กิจกรรมของโรงเรียน  
 ชั่วโมงท่ี 2  
 บทบาทของครูผู�สอน เป�นผู�วางแผน (Planner) ผู�ให�ความกระจQาง (Clarifier) ผู�กระตุ�น 
(Stimulator) ผู�ประสานงาน (Coordinator) ผู�ประเมินผล (Evaluator) สร�างบรรยากาศท่ีดี ไมQ
เครQงเครียด พร�อมท่ีจะรับฟkงผู�เรียนทุกกรณี 
 บทบาทของผู�เรียน ดําเนินการแก�ปkญหาด�วยตนเอง แสวงหาความรู�แลกเปลี่ยนความรู�หรือ
ประสบการณ4กับเพ่ือนเพ่ือนําข�อมูลมาใช�ในการฝyกปฏิบัติพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในด�านตQางๆ โดยเน�น
การเรียนรู�แบบมีสQวนรQวม ทุกคนต�องมีสQวนรQวมในทุกกิจกรรม 
 กิจกรรมนําสูQบทเรียน  
 ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ ด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่ออ่ืน ๆ ให�เกิดความต�องการเรียนรู� 
  กําหนดวัตถุประสงค4หรือเปfาหมายการทํางาน ครูผู�สอนจัดกิจกรรมในบทบาทของ
ผู�ชี้แนะ ผู�กระตุ�น 
  1. ครูและนักเรียนสนทนาการดําเนินการสหกรณ4โรงเรียนเป�นกิจกรรมท่ีฝyกให�
นักเรียนปฏิบัติจริงและสร�างความเข�าใจเบื้องต�นในการทํากิจกรรมรQวมกัน  
 กิจกรรมการเรียนรู� 
 ข้ันท่ี 2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน     
  2. ครูนํานักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ีจากแหลQงเรียนรู�ในชุมชน เชQน กลุQมแมQบ�าน
ขนมหวาน กลุQมงานประดิษฐ4 และกลุQมงานเกษตร  
 ข้ันท่ี 3 ข้ันการลงมือปฏิบัติ 
  3. แบQงกลุQมนักเรียนออกเป�น 3 กลุQม กลุQมละเทQา ๆ กัน แล�วให�นักเรียนบันทึก
ความรู�ท่ีได�รับจากการสอบถามวิทยากร 
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 กิจกรรมรวบยอด  
 ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล  
  4. นักเรียนแตQละกลุQมสรุปจากการไปศึกษานอกสถานท่ี แล�วนําเสนอหน�าชั้นเรียน 
 ชั่วโมงท่ี 3  
 บทบาทของครูผู�สอน เป�นผู�วางแผน (Planner) ผู�ให�ความกระจQาง (Clarifier) ผู�กระตุ�น 
(Stimulator) ผู�ประสานงาน (Coordinator) ผู�ประเมินผล (Evaluator) สร�างบรรยากาศท่ีดี ไมQ
เครQงเครียด พร�อมท่ีจะรับฟkงผู�เรียนทุกกรณี 
 บทบาทของผู�เรียน ดําเนินการแก�ปkญหาด�วยตนเอง แสวงหาความรู�แลกเปลี่ยนความรู�หรือ
ประสบการณ4กับเพ่ือนเพ่ือนําข�อมูลมาใช�ในการฝyกปฏิบัติพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในด�านตQาง ๆ โดยเน�น
การเรียนรู�แบบมีสQวนรQวม ทุกคนต�องมีสQวนรQวมในทุกกิจกรรม 
 กิจกรรมนําสูQบทเรียน 
 ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ ด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่ออ่ืน ๆ ให�เกิดความต�องการเรียนรู� 
  กําหนดวัตถุประสงค4หรือเปfาหมายการทํางาน ครูผู�สอนจัดกิจกรรมในบทบาทของ
ผู�ชี้แนะ ผู�กระตุ�น 
  1. ครูและนักเรียนทบทวนการดําเนินการสหกรณ4โรงเรียน การดําเนินงานฝrายผลิต
เพ่ือปfอนสินค�าเข�าสหกรณ4โดยการรวมกลุQมกันสร�างงานเพ่ือให�มีรายได�เพ่ิมข้ึน 
 กิจกรรมการเรียนรู�  
 ข้ันท่ี 2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน 
  2. นักเรียนรวมกลุQมตามความสนใจ เชQน กลุQมทําขนมหวาน กลุQมประมงโรงเรียน 
และกลุQมผลิตสินค�าเพ่ือลดต�นทุนการผลิต 
 ข้ันท่ี 3 ข้ันการลงมือปฏิบัติ    
  3. เชิญวิทยากรท�องถ่ินมาให�ความรู� นักเรียนเรียนรู�จากงานท่ีตนสนใจ  
  4. นําผลงานมานําเสนอและมาจําหนQายเพ่ือสร�างรายได�โดยกระบวนการสหกรณ4
โรงเรียน โดยเน�นกระบวนการพอเพียงและสอดคล�องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 กิจกรรมรวบยอด  
 ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล   
  5. ครูและนักเรียนรQวมกันสรุปและรQวมกันประเมินผลงาน  
 
8. ส่ือและแหล1งการเรียนรู�  
 1. สหกรณ4นักเรียนโรงเรียนต�นแบบการสหกรณ4  
 2. สหกรณ4ในชุมชน  
 3. รายงานกิจการสหกรณ4  
 4. ใบความรู�กิจกรรมสหกรณ4นักเรียน 
 5. กรรมการสหกรณ4นักเรียน 
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9. การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ 
 1. สังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. การนําเสนอรายงาน 
 เครื่องมือ 
 3. แบบสังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 4. แบบประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 
 
10. เกณฑ-การประเมินทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
 
ทักษะการเรียนรู�
ด�านนวัตกรรม 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ทักษะการ
แก�ปkญหา 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว�ทุก
ข้ันตอนมีข�อมูล 
สนับสนนุครบถ�วน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว� 2 ใน 
3 ของข้ันตอนและ
มีข�อมูลสนับสนุน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว� 1 ใน 
3 ของข้ันตอน 
และมีข�อมูล
สนับสนนุสมบูรณ4 

มีการแสดงการ
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ4
ระหวQาง 
สาเหตุของปkญหา
และผลที่จะเกิดข้ึน 

2. ทักษะ
ความคิด
สร�างสรรค4 
 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 
เหมาะสมตQอการ 
ใช�งานจริง 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อ 
แก�ปkญหาด�วยการ 
ผสมผสานและ 
ดัดแปลงจากความ 
คิดเดิม 

พัฒนาชิน้งานหรือ 
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาโดยไมQม ี
ความคิดแปลก 
ใหมQ 

3. ทักษะในการ
สื่อสาร 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจงQาย และ 
มีวิธีการที่นQาสนใจ 
เหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจ และมี 
วิธีการที่เหมาะสม 
กับลักษณะข�อมูล 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถามได� 
แตQมีวิธีการ  
ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม  
ได�ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

4. ทักษะการ
ทํางานรQวมกับ
ผู�อ่ืน 
 

มีสQวนรQวมในการ 
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็น ของ
ผู�อ่ืนอยQางตั้งใจ 
ทุกคร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนเป�นบางคร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานรับฟkงความ
คิดเห็นของผู�อ่ืน 
แตQไมQตั้งใจ 

มีสQวนรQวมใน การ
ทํางานแตQไมQรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืน 
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ทักษะการใช�
เทคโนโลยี 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. การรู�เทQาทัน
สื่อ 

ใช�สื่อได�ทุกประเภท 
อยQางเต็มที่ มี
วิธีการตรวจสอบ
แหลQงที่มาของ
ข�อมูล ด�วยวิธีการ
หลากหลาย ได� 

ใช�สื่อได�ทุก
ประเภท อยQาง
เต็มที่ มีวิธีการ
ตรวจสอบ 
แหลQงที่มาของข�อมูล 
ด�วยวิธีการค�นหา
ด�วยวิธ ีเดิม ๆ  

ใช�สื่อได�อยQางเต็มที่
ในบางคร้ัง มีวิธีการ
ตรวจสอบ 
แหลQงที่มาของ
ข�อมูล ด�วยวิธีการ
เดิม ๆ 
 

ใช�สื่อได�อยQางจาํกัด  
ไมQสามาร
ตรวจสอบ 
แหลQงที่มาของ
ข�อมูลได� 
 

2. การรู�
เทคโนโลย ี

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเองอยQางถูก 
ต�อง และเหมาะสม 
มีความหลากหลาย 
แปลกใหมQ นQาสนใจ 
ไมQลอกเลียนแบบ 
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น
ประโยชน4ของการ
ใช�เทคโนโลย ีเพื่อ 
การเรียนรู�ทุกคร้ัง 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเอง อยQาง
ถูกต�อง และ 
เหมาะสม มีความ 
หลากหลาย แปลก
ใหมQ นQาสนใจ  
ไมQลอกเลียนแบบ
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น
ประโยชน4ของการ
ใช�เทคโนโลย ีเพื่อ
การเรียนรู� เป�น 
สQวนใหญQ 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเองอยQางถูก 
ต�อง และเหมาะสม 
มีความหลากหลาย 
แปลกใหมQ นQาสนใจ 
ไมQลอกเลียนแบบ 
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น 
ประโยชน4 ของการ
ใช�เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู� เป�น
บางคร้ัง 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู� 
โดยมีผู�แนะนาํหรือ
ลอกเลียนแบบ
ผู�อ่ืน 

3. การรู�
สารสนเทศ 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศ 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี และ
สามารถนาํ
สารสนเทศที่ค�นมา
ได�นัน้ไปใช�ได� อยQาง
มีประสิทธิภาพ  

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศ 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี และ
สามารถสบืค�น
สารสนเทศได� 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศได� 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศได� 
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ทักษะการทํามา
หาเลี้ยงชีพ 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ความสามารถ
ในการปรับตัว 

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ ไมQกลวัที่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง 
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง ปรับความ
ช�า เร็วในการเรียนรู�
ตนเองด�วยสต ิ

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง 
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง ปรับความ
ช�า เร็วในการเรียนรู�
ตนเองด�วยสติ 

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง  

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท  

2. ความคิดริเร่ิม
ในการทํางาน 

สามารถแตก
ความคิดจากเดิม
ไปสูQความคิดแปลก
ใหมQ ที่ไมQซ้ํา
ของเดิม สามารถ
อธิบายได� 

การนําเอาความคิด
เกQามาปรุงแตQง
ผสมผสานจนเกิด
เป�นของใหมQ 
สามารถอธิบายได� 
 

การนําเอาความคิด
เกQามาปรุงแตQง
ผสมผสานจนเกิด
เป�นของใหมQแตQ
อธิบายไมQได� 
 

สามารถเลียนแบบ
ความคิดจากเดิมได� 

3. ความ
รับผิดชอบ 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อมทํากิจกรรม
กลุQมจนบรรลุ
เปfาหมาย ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ได�รับ
มอบหมายจน
สําเร็จสมบูรณ4 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อมทํากิจกรรม
กลุQมจนบรรลุ
เปfาหมาย 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม มีสQวนรQวม
ในการทํากิจกรรม 

เข�าเรียนไมQตรง
เวลาสQงงานไมQตรง
ตามเวลานัด  
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม มีสQวนรQวม
ในการทํากิจกรรม 

4. ภาวะความ
เป�นผู�นาํ 

กล�าคิด กล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 
สQงเสริมให�ลูกทีม
สื่อสาร ระดม
ความคิด 

กล�าคิด กล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน  

กล�าคิด ไมQกล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 

ไมQกล�าคิด ไมQกล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 

 
 
 
 
 



282 
 

 
ใบความรู� กิจกรรมสหกรณ-นักเรียน 

 
 

 กิจกรรมสหกรณ4นักเรียนประกอบด�วย การผลิต การรวมซ้ือ (ร�านค�า) การออม  
 ข้ันตอนของกิจกรรมการผลิต คือ สมาชิกมีความต�องการผลิต สหกรณ4สQงเสริมการผลิต 
สมาชิกทําการผลิต จําหนQาย / แปรรูปผลผลิต  
 ข้ันตอนของกิจกรรมร�านค�า คือ สมาชิกมีความต�องการ สหกรณ4สํารวจ สหกรณ4จัดหา
สินค�ามาจําหนQาย ดําเนินการจําหนQายสินค�าให�สมาชิก สมาชิกใช�ประโยชน4จากสินค�า จQายเงิน
เฉลี่ยคืนให�สมาชิก  
 ข้ันตอนของกิจกรรมออมทรัพย- คือ สมาชิกมีความต�องการออมเงิน สหกรณ4รับฝากเงิน 
คิดดอกเบี้ยเงินฝากให�สมาชิก สมาชิกถอนไปใช�เม่ือจําเป�น  
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หน1วยการเรียนรู�ท่ี 4 เรื่อง สหกรณ4นักเรียนพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 13 เรื่อง การประชาสัมพันธ4งานสหกรณ4 เวลา 1 ช่ัวโมง 

รายวิชา การสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ1มสาระการเรียนรู� สังคมศึกษาฯ 
 
1. ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 
 1. อธิบายหลักสําคัญการประชาสัมพันธ4งานสหกรณ4  
 2. ประยุกต4หลักการประชาสัมพันธ4ในการทํากิจกรรม  
 
2. สาระสําคัญ  
 1. ความหมายและหลักการประชาสัมพันธ4  
 2. ปฏิบัติการประชาสัมพันธ4จริง  
 
3. สาระการเรียนรู�  
 การประชาสัมพันธ4 หมายถึง การติดตQอกับกลุQมคน หรือประชาชน ทําให�เกิดความสัมพันธ4
อันดี และกQอให�เกิดประโยชน4ตQอสถาบันนั้น ๆ เป�นงานท่ีต�องกระทําอยQางสมํ่าเสมอ โดยเป�นการ
ติดตQอสื่อสารสองทาง คือ สQงสารไปยังกลุQมประชาชนและรับฟkงความคิดเห็นของประชาชน อีกท้ังยัง
ชQวยกระตุ�นให�ประชาชนเกิดความรQวมมือรQวมใจ สนับสนุนให�ประเทศชาติพัฒนาก�าวหน�ายิ่งข้ึน  
 ความสําคัญของการประชาสัมพันธ4 คือ  
 1. เป�นการบอกกลQาวหรือชี้แจง เผยแพรQให�ทราบ คือ เป�นการบอกให�ประชาชนทราบถึงนโยบาย 
วัตถุประสงค4 การดําเนินการ ผลงานและกิจกรรม ความเคลื่อนไหวขององค4การหรือหนQวยงาน 
 2. การปfองกันและการแก�ไขความเข�าใจผิด การปfองกัน คือ การประชาสัมพันธ4เพ่ือระมัดระวัง
ไมQให�เกิดความเข�าใจผิดในหมูQประชาชน ในเรื่องวัตถุประสงค4การดําเนินงานขององค4กรหรือหนQวยงาน  
 3. สํารวจประชามติ คือ การสํารวจความรู�สึกนึกคิดของประชาชน เพ่ือให�ทราบถึงประชามติ 
และนําประชามติมาเป�นแนวทางให�องค4การหรือหนQวยงานดําเนินการประชามติคือหัวใจของการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ4 และจะเป�นแนวทางปฏิบัติท่ีจะนําไปสูQความสําเร็จได�  
 จุดมุQงหมายของการประชาสัมพันธ4  
 1. เพ่ือสร�างความเข�าใจอันดีระหวQางองค4กรสถาบัน หรือหนQวยงาน กับประชาชน ด�วยการแจ�ง
ธุรกิจของตน ให�ประชาชนทราบ เพ่ือให�ได�เลือกใช�บริการ หรือให�ความรQวมมือได�ถูกต�องและเหมาะสม  
 2. เพ่ือให�องค4กร สถาบัน หรือหนQวยงาน ได�ทราบความคิดเห็นของประชาชนอันจะเป�น
ประโยชน4ในการพัฒนาและแก�ไขปkญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได�  
 3. เพ่ือสร�างความศรัทธา ความนิยมให�เกิดข้ึนกับองค4กร สถาบัน หรือหนQวยงานนั้น ๆ  
 4. เพ่ือรักษาชื่อเสียงเกียรติยศขององค4กร สถาบัน หรือหนQวยงาน มิให�เสื่อมเสีย  
 5. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการติดตQอสื่อสารระหวQางองค4กร สถาบัน หรือหนQวยงาน ให�
เป�นไปอยQางมีประสิทธิภาพ  
 6. เพ่ือสร�างความสัมพันธ4และความเข�าใจอันดีให�เกิดข้ึนภายในองค4กร สถาบัน หรือ
หนQวยงาน อันจะเป�นผลให�การปฏิบัติงานดําเนินไปอยQางมีประสิทธิภาพ  
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 รูปแบบการประชาสัมพันธ4 มี 2 รูปแบบ คือ  
 1. การประชาสัมพันธ4ภายในหนQวยงาน เป�นการประชาสัมพันธ4ท่ีมุQงสร�างสัมพันธ4ให�เกิดข้ึนภายใน
หนQวยงาน ระหวQางสมาชิกกับหนQวยงาน และระหวQางสมาชิกด�วยกันเอง เพ่ือให�เกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน  
 2. การประชาสัมพันธ4ภายนอกหนQวยงาน เป�นการสร�างความสัมพันธ4อันดีกับบุคคลภายนอก
หนQวยงาน หรือหนQวยงานอ่ืน เพ่ือให�เข�าใจลักษณะการดําเนินงาน ขอบขQายหน�าท่ี และความรับผิดชอบ
ของหนQวยงานตน  
 ประเภทของสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ4แบQงออกเป�น 4 ประเภท คือ  
 1. คําพูด ได�แกQ การสนทนา การพูดในท่ีประชุม การพูดทางโทรศัพท4  
 2. การเขียน เป�นสิ่งพิมพ4ตQาง ๆ เชQน หนังสือพิมพ4 นิตยสาร วารสาร จดหมาย ฯลฯ  
 3. สื่อประเภทเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส4 ได�แกQ วิทยุ โทรทัศน4 อินเตอร4เน็ต ฯลฯ 
 4. สื่อประเภทฟ\ล4ม ได�แกQ ภาพถQาย สไลด4 วิดีโอ ภาพยนตร4  
 การเขียนสื่อประชาสัมพันธ4 เป�นสื่อท่ีมีบทบาทอยQางมาก ปkจจุบันอยูQในลักษณะของสื่อ 
สิ่งพิมพ4ชนิดตQาง ๆ ผู�รับสารอQานได�หลายครั้ง และยังประกอบด�วยรายละเอียดท่ีกว�างขวาง มีข�อมูลท่ี
เพียงพอกับการรับสาร สื่อท่ีสําคัญ ได�แกQ  
 ประกาศ คือ บรรดาข�อความท่ีทางราชการประกาศหรือชี้แจงให�ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติให�ทราบ  
 แถลงการณ4 คือ บรรดาข�อความท่ีหนQวยราชการแถลงการณ4 เพ่ือทําความเข�าใจในการ
ปฏิบัติงานของทางราชการ หรือเหตุการณ4กรณีใด ๆ ให�ทราบชัดเจนเข�าใจดียิ่งข้ึน  
 ขQาว คือ บรรดาข�อความท่ีทางราชการเห็นสมควรเป\ดเผยให�ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  
 จดหมายขQาว มีลักษณะคล�ายจดหมาย แตQจะมีรูปแบบ มีพาดหัวขQาว เนื้อหาสาระของขQาว 
การออกแบบหัวกระดาษมีสัญลักษณ4ขององค4กร และมีการจัดหน�าการพิมพ4 เนื้อหาขQาวเหมือน
หนังสือพิมพ4 ปkจจุบันจดหมายขQาวได�รับความนิยมอยQางมากในปkจจุบัน  
 แผQนปลิว เป�นเอกสารท่ีมีขQาวสารหรือข�อเขียนซ่ึงองค4กรต�องการจะเผยแพรQ โดยมีลักษณะ
เป�นกระดาษแผQนเดียว เรียกวQา แผQนปลิว ซ่ึงใช�แจกด�วยมือ สQวนอีกลักษณะหนึ่งแจกโดยการแทรกไว�
ตามหนังสือพิมพ4 หรือนิตยสาร ซ่ึงเรียกวQา ใบแทรก  
 แผQนพับ คือ เอกสารท่ีพิมพ4ลงบนกระดาษแผQนเดียว แตQมีการพับเพ่ือแบQงเนื้อหาตามจํานวน
การพับ ควรคํานึงถึงขนาดของข�อมูลและความสําคัญระหวQางหน�านั้น ๆ ให�ตQอเนื่อง  
 จุลสาร คือ สิ่งพิมพ4ขนาดบาง อาจทําการเย็บเลQมหรือไมQก็ได� จุลสารมีจํานวนหน�ากระดาษไมQเกิน 48 
หน�า เนื้อหาสาระของจุลสารในแตQละเลQม ซ่ึงให�ความรู�เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ภาษาท่ีใช�มักจะเป�นถ�อยคําท่ีงQายตQอ
การทําความเข�าใจ ลักษณะเฉพาะของจุลสารก็คือ จะเป�นเอกสารท่ีมีคุณคQา และมีความหน�าสนใจในชQวงระยะสั้น ๆ   
 วารสาร เป�นสื่อสิ่งพิมพ4ท่ีจัดพิมพ4เป�นเลQม มีรูปภาพ เนื้อหาสาระตามจุดมุQงหมายของ
วารสารแตQละประเภท วารสารจะมีเวลาออกท่ีแนQนอน  
 การเลือกใช�  
 การจะเลือกใช�สื่อประชาสัมพันธ4ประเภทใดต�องศึกษาลักษณะผู�รับสื่อวQาบริโภคสื่อชนิดใด เชQน วัย
เด็ก ชอบอQานหนังสือการ4ตูน ควรใช�สื่อประเภทการเขียน โดยเขียนเป�นตัวการ4ตูนในเนื้อหาท่ีต�องการ
ประชาสัมพันธ4 วัยรุQนชอบฟkงเพลงควรใช�สื่อประเภท เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส4 เป�นวิทยุโดยการผลิตบทเพลงท่ีมี
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เนื้อร�องตามท่ีต�องการประชาสัมพันธ4 วัยสูงอายุชอบการสนทนา ควรใช�สื่อคําพูดท่ีมีผู�พูดตามเนื้อหาท่ีต�องการ
ประชาสัมพันธ4 
 
4. ทักษะท่ีจําเป!น 
 4.1 ทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม 
  1. ทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการสื่อสารความเห็นของตนในการ
ประชาสัมพันธ4สหกรณ4  
  2. ทักษะการแก�ปkญหา ความสามารถในการแก�ปkญหาท่ีมีด�วยการรวมกลุQม  
 4.2 ทักษะการใช�เทคโนโลยี 
  - การรู�สารสนเทศ ความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสื่อสารสร�างความเข�าใจ   
 4.3 ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ 
  - ภาวะความเป�นผู�นํา ความสามารถในการคิดอยQางเป�นระบบในการประชาสัมพันธ4สหกรณ4  
 
5. ช้ินงาน/ภาระงาน  
 สื่อประชาสัมพันธ4 การพูดแสดงความคิดเห็น การแบQงกลุQม การทํากิจกรรมกลุQมรQวมกัน 
การนําเสนองานกลุQม  
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

เปBาหมายการเรียนรู� วิธีการวัด เคร่ืองมือ ประเมินผล 
เกณฑ- 
การวัด

ประเมินผล 
ความรู�  
- การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ4  
- การเลือกสื่อประชาสัมพนัธ4
สําหรับงานสหกรณ4  
ทักษะทีจ่ําเป!น  
- ความสามารถในการสื่อสารความเห็น
ของตนสูQกลุQม การเจรจาตQอรองในกลุQม 
- ความสามารถในการคิดอยQาง
เป�นระบบตQอธุรกิจสหกรณ4  
- ความสามารถในการแก�ปkญหาที่
มีด�วยระบบกลุQม  
- ความสามารถในการใช�ทักษะ
ชีวิตตามวธิีการสหกรณ4  
- ความสามารถในการใช�เทคโนโลยี
สื่อสารสร�างความเข�าใจ 

- สังเกตการ
รQวมกิจกรรม  
 

- สื่อ
ประชาสัมพนัธ4  
- ใบความรู�  
- แบบสังเกตการ
รQวมกิจกรรมกลุQม  
- แบบ
ประเมินผลงาน 
ปฏิบัติกิจกรรม  

- แบบ
ประเมินผลงาน  
- แบบประเมิน
ความรู�  
- แบบประเมิน
พฤติกรรม  

ถือเกณฑ4การ
ผQานระดับดี
ข้ึนไป  
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7. กิจกรรมการเรียนรู�  
 บทบาทของครูผู�สอน เป�นผู�วางแผน (Planner) ผู�ให�ความกระจQาง (Clarifier) ผู�กระตุ�น 
(Stimulator) ผู�ประสานงาน (Coordinator) ผู�ประเมินผล (Evaluator) สร�างบรรยากาศท่ีดี ไมQ
เครQงเครียด พร�อมท่ีจะรับฟkงผู�เรียนทุกกรณี 
 บทบาทของผู�เรียน ดําเนินการแก�ปkญหาด�วยตนเอง แสวงหาความรู�แลกเปลี่ยนความรู�หรือ
ประสบการณ4กับเพ่ือนเพ่ือนําข�อมูลมาใช�ในการฝyกปฏิบัติพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นในด�านตQาง ๆ โดยเน�น
การเรียนรู�แบบมีสQวนรQวม ทุกคนต�องมีสQวนรQวมในทุกกิจกรรม 
 กิจกรรมนําสูQบทเรียน  
 ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุ�นความสนใจ ด�วยสื่อเสียง สื่อสายตา สื่ออ่ืน ๆ ให�เกิดความต�องการเรียนรู� 
  กําหนดวัตถุประสงค4หรือเปfาหมายการทํางาน ครูผู�สอนจัดกิจกรรมในบทบาทของ
ผู�ชี้แนะ ผู�กระตุ�น 
  1. ครูและนักเรียนสนทนาเรื่องความสําคัญของการประชาสัมพันธ4  
 กิจกรรมการเรียนรู�  
 ข้ันท่ี 2 ข้ันเห็นคุณคQาของตนเองและผู�อ่ืน     
  1. ครูให�นักเรียนแบQงกลุQม กลุQมละ 4-5 คน โดยการจับฉลาก  
  2. ให�นักเรียนแตQละกลุQมจับฉลากงานท่ีจะประชาสัมพันธ4 เชQน ร�านค�าสหกรณ4   
ออมทรัพย4 และฝrายผลิต ฯลฯ  
 ข้ันท่ี 3 ข้ันการลงมือปฏิบัติ 
  3. ให�นักเรียนแตQละกลุQมออกแบบและประชาสัมพันธ4โดยการนําเสนอหน�าชั้นเรียน  
 กิจกรรมรวบยอด  
 ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล   
  4. ครูและนักเรียนสรุปการประชาสัมพันธ4และรูปแบบการประชาสัมพันธ4  
 
8. ส่ือและแหล1งการเรียนรู�  
 1. ใบความรู�การประชาสัมพันธ4สหกรณ4  
 2.  ตัวอยQางสื่อประชาสัมพันธ4ตQาง ๆ 
 
9. การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ 
 1. สังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. การนําเสนอรายงาน 
 เครื่องมือ 
 1. แบบสังเกตการณ4ทํางานกลุQม 
 2. แบบประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต 
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10. เกณฑ-การประเมินทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
 

ทักษะการ
เรียนรู�ด�าน
นวัตกรรม 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. ทักษะการ
แก�ปkญหา 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว�ทุก
ข้ันตอนมีข�อมูล 
สนับสนนุครบถ�วน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว� 2 ใน 
3 ของข้ันตอนและ
มีข�อมูลสนับสนุน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว� 1 ใน 
3 ของข้ันตอน 
และมีข�อมูล
สนับสนนุสมบูรณ4 

มีการแสดงการ
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ4
ระหวQาง 
สาเหตุของปkญหา
และผลที่จะเกิดข้ึน 

2. ทักษะ
ความคิด
สร�างสรรค4 
 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 
เหมาะสมตQอการ 
ใช�งานจริง 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อ 
แก�ปkญหาด�วยการ 
ผสมผสานและ 
ดัดแปลงจากความ 
คิดเดิม 

พัฒนาชิน้งานหรือ 
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาโดยไมQม ี
ความคิดแปลก 
ใหมQ 

3. ทักษะในการ
สื่อสาร 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจงQาย และ 
มีวิธีการที่นQาสนใจ 
เหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจ และมี 
วิธีการที่เหมาะสม 
กับลักษณะข�อมูล 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถามได� 
แตQมีวิธีการ ไมQ
เหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถามได�
ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

4. ทักษะการ
ทํางานรQวมกับ
ผู�อ่ืน 
 

มีสQวนรQวมในการ 
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็น ของ
ผู�อ่ืนอยQางตั้งใจ 
ทุกคร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนเป�นบางคร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานรับฟkงความ
คิดเห็นของผู�อ่ืน 
แตQไมQตั้งใจ 

มีสQวนรQวมใน การ
ทํางานแตQไมQรับฟkง
ความคิด เห็นของ
ผู�อ่ืน 
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ทักษะการใช�
เทคโนโลยี 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. การรู�เทQาทัน
สื่อ 

ใช�สื่อได�ทุกประเภท 
อยQางเต็มที่ มี
วิธีการตรวจสอบ
แหลQงที่มาของ
ข�อมูล ด�วยวิธีการ
หลากหลาย ได� 

ใช�สื่อได�ทุก
ประเภท อยQาง
เต็มที่ มีวิธีการ
ตรวจสอบ 
แหลQงทีม่าของ
ข�อมูล ด�วยวิธีการ
ค�นหาด�วยวิธ ีเดิม ๆ 

ใช�สื่อได�อยQางเต็มที่
ใน บางคร้ัง มี
วิธีการตรวจสอบ 
แหลQงที่มาของ
ข�อมูล ด�วยวิธีการ
เดิม ๆ 
 

ใช�สื่อได�อยQางจาํกัด  
ไมQสามาร
ตรวจสอบ 
แหลQงที่มาของ
ข�อมูลได� 
 

2. การรู�
เทคโนโลย ี

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเองอยQางถูก 
ต�อง และเหมาะสม 
มีความหลากหลาย 
แปลกใหมQ นQาสนใจ 
ไมQลอกเลียนแบบ 
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น
ประโยชน4ของการ
ใช�เทคโนโลย ีเพื่อ 
การเรียนรู�ทุกคร้ัง 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเอง อยQาง
ถูกต�อง และ 
เหมาะสม มีความ 
หลากหลาย แปลก
ใหมQ นQาสนใจ  
ไมQลอกเลียนแบบ
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น
ประโยชน4ของการ
ใช�เทคโนโลย ีเพื่อ
การเรียนรู� เป�น 
สQวนใหญQ 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเองอยQางถูก 
ต�อง และเหมาะสม 
มีความหลากหลาย 
แปลกใหมQ นQาสนใจ 
ไมQลอกเลียนแบบ 
ไมQทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และเห็น 
ประโยชน4 ของการ
ใช�เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู� เป�น
บางคร้ัง 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู� 
โดยมีผู�แนะนาํหรือ
ลอกเลียนแบบ
ผู�อ่ืน 

3. การรู�
สารสนเทศ 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศ 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี และ
สามารถนาํ
สารสนเทศที่ค�นมา
ได�นัน้ไปใช�ได� อยQาง
มีประสิทธิภาพ  

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศ 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี และ
สามารถสบืค�น
สารสนเทศได� 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศได� 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี 

สามารถระบุแหลQง 
สารสนเทศได� 
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ทักษะการทํามา
หาเลี้ยงชีพ 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ความสามารถ
ในการปรับตัว 

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ ไมQกลวั 
ที่จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง ปรับความ
ช�า เร็วในการเรียนรู�
ตนเองด�วยสต ิ

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง ปรับความ
ช�า เร็วในการเรียนรู�
ตนเองด�วยสต ิ

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง  

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท  

2. ความคิดริเร่ิม
ในการทํางาน 

สามารถแตก
ความคิดจากเดิม
ไปสูQความคิดแปลก
ใหมQ ที่ไมQซ้ํา
ของเดิม สามารถ
อธิบายได� 

การนําเอาความคิด
เกQามาปรุงแตQง
ผสมผสานจนเกิด
เป�นของใหมQ 
สามารถอธิบายได� 
 

การนําเอาความคิด
เกQามาปรุงแตQง
ผสมผสานจนเกิด
เป�นของใหมQแตQ
อธิบายไมQได� 
 

สามารถเลียนแบบ
ความคิดจากเดิมได� 

3. ความ
รับผิดชอบ 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม ทํากิจกรรม
กลุQมจนบรรลุ
เปfาหมาย ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ได�รับ
มอบหมายจน
สําเร็จสมบูรณ4 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม ทํากิจกรรม
กลุQมจนบรรลุ
เปfาหมาย 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม มีสQวนรQวม
ในการทํากิจกรรม 

เข�าเรียนไมQตรง
เวลาสQงงานไมQตรง
ตามเวลานัด  
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม มีสQวนรQวม
ในการทํากิจกรรม 

4. ภาวะความ
เป�นผู�นาํ 

กล�าคิด กล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 
สQงเสริมให�ลูกทีม
สื่อสาร ระดม
ความคิด 

กล�าคิด กล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน  

กล�าคิด ไมQกล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 

ไมQกล�าคิด ไมQกล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 
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ใบความรู� การประชาสัมพันธ-สหกรณ-  

 
การประชาสัมพนัธ4 หมายถึง การติดตQอกับกลุQมคน หรือประชาชน ทําให�เกิดความสัมพันธ4อันด ี

และกQอให�เกิดประโยชน4ตQอสถาบันนัน้ ๆ เป�นงานที่ต�องกระทาํอยQางสมํ่าเสมอ โดยเป�นการติดตQอสื่อสาร
สองทาง คือ สQงสารไปยังกลุQมประชาชนและรับฟkงความคิดเห็นของประชาชน อีกทั้งยังชQวยกระตุ�นให�
ประชาชนเกิดความรQวมมือรQวมใจ สนับสนนุให�ประเทศชาติพัฒนาก�าวหน�ายิ่งข้ึน  

ความสําคัญของการประชาสัมพนัธ4 คือ  
1. เป�นการบอกกลQาวหรือชี้แจง เผยแพรQให�ทราบ คือ เป�นการบอกให�ประชาชนทราบถึงนโยบาย 

วัตถุประสงค4 การดําเนินการ ผลงานและกิจกรรม ความเคลื่อนไหวขององค4การหรือหนQวยงาน 
2. การปfองกันและการแก�ไขความเข�าใจผิด การปfองกัน คือ การประชาสัมพันธ4เพื่อระมัดระวัง

ไมQให�เกิดความเข�าใจผิดในหมูQประชาชน ในเร่ืองวัตถุประสงค4การดําเนินงานขององค4กรหรือหนQวยงาน  
3. สํารวจประชามติ คือ การสํารวจความรู�สึกนึกคิดของประชาชน เพื่อให�ทราบถึงประชามติ 

และนําประชามติมาเป�นแนวทางให�องค4การหรือหนQวยงานดําเนินการประชามติคือหัวใจของการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ4 และจะเป�นแนวทางปฏิบัติที่จะนําไปสูQความสําเร็จได�  

จุดมุQงหมายของการประชาสัมพนัธ4  
1. เพื่อสร�างความเข�าใจอันดีระหวQางองค4กรสถาบัน หรือหนQวยงาน กับประชาชน ด�วยการแจ�ง

ธุรกิจของตน ให�ประชาชนทราบ เพื่อให�ได�เลือกใช�บริการ หรือให�ความรQวมมือได�ถูกต�องและเหมาะสม  
2. เพื่อให�องค4กร สถาบัน หรือหนQวยงาน ได�ทราบความคิดเห็นของประชาชนอันจะเป�น

ประโยชน4ในการพัฒนาและแก�ไขปkญหาที่อาจเกิดข้ึนได�  
3. เพื่อสร�างความศรัทธา ความนิยมให�เกิดข้ึนกับองค4กร สถาบัน หรือหนQวยงานนั้น ๆ  
4. เพื่อรักษาชื่อเสียงเกียรติยศขององค4กร สถาบัน หรือหนQวยงาน มิให�เสื่อมเสีย  
5. เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตQอสื่อสารระหวQางองค4กร สถาบัน หรือหนQวยงาน ให�เป�นไป

อยQางมีประสิทธิภาพ  
6. เพื่อสร�างความสัมพันธ4และความเข�าใจอันดีให�เกิดข้ึนภายในองค4กร สถาบัน หรือหนQวยงาน 

อันจะเป�นผลให�การปฏิบัติงานดําเนินไปอยQางมีประสิทธิภาพ  
รูปแบบการประชาสัมพนัธ4 มี 2 รูปแบบ คือ  
1. การประชาสัมพันธ4ภายในหนQวยงาน เป�นการประชาสัมพันธ4ที่มุQงสร�างสัมพันธ4ให�เกิดข้ึน

ภายในหนQวยงาน ระหวQางสมาชิกกับหนQวยงาน และระหวQางสมาชิกด�วยกันเอง เพื่อให�เกิดขวัญกําลังใจ
ในการทํางาน 

2. การประชาสัมพันธ4ภายนอกหนQวยงาน เป�นการสร�างความสัมพันธ4อันดีกับบุคคลภายนอก
หนQวยงาน หรือหนQวยงานอ่ืน เพื่อให�เข�าใจลักษณะการดําเนินงาน ขอบขQายหน�าที่ และความรับผิดชอบ
ของหนQวยงานตน 
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ประเภทของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ4แบQงออกเป�น 4 ประเภท คือ  
1. คําพูด ได�แกQ การสนทนา การพูดในที่ประชุม การพูดทางโทรศัพท4  
2. การเขียน เป�นสิ่งพิมพ4ตQาง ๆ เชQน หนังสือพิมพ4 นิตยสาร วารสาร จดหมาย ฯลฯ  
3. สื่อประเภทเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส4 ได�แกQ วิทยุ โทรทัศน4 อินเตอร4เน็ต ฯลฯ 
4. สื่อประเภทฟ\ล4ม ได�แกQ ภาพถQาย สไลด4 วิดีโอ ภาพยนตร4  
การเขียนสื่อประชาสัมพันธ4 เป�นสื่อที่มีบทบาทอยQางมาก ปkจจุบันอยูQในลักษณะของสื่อ สิ่งพิมพ4

ชนิดตQาง ๆ ผู�รับสารอQานได�หลายคร้ัง และยังประกอบด�วยรายละเอียดที่กว�างขวาง มีข�อมูลที่เพียงพอ
กับการรับสาร สื่อที่สําคัญได�แกQ  

ประกาศ คือ บรรดาข�อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให�ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ
ให�ทราบ  

แถลงการณ4 คือ บรรดาข�อความที่หนQวยราชการแถลงการณ4 เพื่อทําความเข�าใจในการปฏิบัติงาน
ของทางราชการ หรือเหตุการณ4กรณีใด ๆ ให�ทราบชัดเจนเข�าใจดียิ่งข้ึน  

ขQาว คือ บรรดาข�อความที่ทางราชการเห็นสมควรเป\ดเผยให�ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
จดหมายขQาว มีลักษณะคล�ายจดหมาย แตQจะมีรูปแบบ มีพาดหัวขQาว เนื้อหาสาระของขQาว การ

ออกแบบหัวกระดาษมีสัญลักษณ4ขององค4กร และมีการจัดหน�าการพิมพ4 เนื้อหาขQาวเหมือนหนังสือพิมพ4 
ปkจจุบันจดหมายขQาวได�รับความนิยมอยQางมากในปkจจุบัน  

แผQนปลิว เป�นเอกสารที่มีขQาวสารหรือข�อเขียนซ่ึงองค4กรต�องการจะเผยแพรQ โดยมีลักษณะเป�น
กระดาษแผQนเดียว เรียกวQา แผQนปลิว ซ่ึงใช�แจกด�วยมือ สQวนอีกลักษณะหนึ่งแจกโดยการแทรกไว�ตาม
หนังสือพิมพ4 หรือนิตยสาร ซ่ึงเรียกวQา ใบแทรก  

แผQนพับ คือ เอกสารที่พิมพ4ลงบนกระดาษแผQนเดียว แตQมีการพับเพื่อแบQงเนื้อหาตามจํานวนการ
พับ ควรคํานึงถึงขนาดของข�อมูลและความสําคัญระหวQางหน�านั้น ๆ ให�ตQอเนื่อง  

จุลสาร คือ สิ่งพิมพ4ขนาดบาง อาจทําการเย็บเลQมหรือไมQก็ได� จุลสารมีจํานวนหน�ากระดาษไมQ
เกิน 48 หน�า เนื้อหาสาระของจุลสารในแตQละเลQม ซ่ึงให�ความรู�เก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ภาษาที่ใช�
มักจะเป�นถ�อยคําที่งQายตQอการทําความเข�าใจ ลักษณะเฉพาะของจุลสารก็คือ จะเป�นเอกสารที่มีคุณคQา 
และมีความหน�าสนใจในชQวงระยะสั้น ๆ  

วารสาร เป�นสื่อสิ่งพิมพ4ที่จัดพิมพ4เป�นเลQม มีรูปภาพ เนื้อหาสาระตามจุดมุQงหมายของวารสารแตQ
ละประเภท วารสารจะมีเวลาออกที่แนQนอน  

การเลือกใช�  
การจะเลือกใช�สื่อประชาสัมพันธ4ประเภทใดต�องศึกษาลักษณะผู�รับสื่อวQาบริโภคสื่อชนิดใด เชQน 

วัยเด็ก ชอบอQานหนังสือการ4ตูน ควรใช�สื่อประเภทการเขียน โดยเขียนเป�นตัวการ4ตูนในเนื้อหาที่ต�องการ
ประชาสัมพันธ4 วัยรุQนชอบฟkงเพลงควรใช�สื่อประเภท เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส4 เป�นวิทยุโดยการผลิตบท
เพลงที่มีเนื้อร�องตามที่ต�องการประชาสัมพันธ4 วัยสูงอายุชอบการสนทนา ควรใช�สื่อคําพูดที่มีผู�พูดตาม
เนื้อหาที่ต�องการประชาสัมพันธ4 
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3. แบบประเมิน 
 
1. ประเมินการเรียนรู� 
 จัดการประเมินผลตามท่ีกําหนดในแผนการจัดการเรียนรู� โดยแบQงเป�น การตรวจสอบ
บันทึกการเรียนรู� การประเมินพฤติกรรมการทํางาน การประเมินการมีสQวนรQวมในกิจกรรม การ
ประเมินผลงาน 
 

แบบประเมินพฤติกรรมผู�เรียนเรื่องสหกรณ- 
 

โรงเรียน ..................... ตําบล.................................อําเภอ..................................จังหวัด.......................         
คําช้ีแจง  ให�ใสQตัวเลข  1 , 2 หรือ  3  ลงในชQองรายการประเมินตามสภาพจริง   
 

รายการประเมิน 
กลุ1มที่ 

กลุ1ม 
1 

กลุ1ม 
2 

กลุ1ม 
3 

กลุ1ม 
4 

กลุ1ม 
5 

กลุ1ม 
6 

กลุ1ม 
7 

กลุ1ม 
8 

กลุ1ม 
9 

กลุ1ม
10 

1. การปฏิบัตติามบทบาท
หน�าที ่

          

2. การให�ความรQวมมือใน 
การทํางาน 

          

3. การแสดงความคิดเห็น  
และยอมรับความคิดเห็น 

          

4. การมีสQวนรQวมกิจกรรม 
อยQางสมํ่าเสมอ 

          

5. ความรับผิดชอบงานที่
ได�รับมอบหมาย 

          

6. การจดบนัทึก           
สรุปผลการประเมินรายกลุ1ม           
 
 
 
 
 
 

                                                 ลงชื่อ........................................................... 
                                                                 (..........................................................) 
                                                            วันท่ี ........ เดือน .....................พ.ศ. ........... 
 

ระดับคุณภาพ 
3  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับ  ดมีาก 
2  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับ  พอใช� 
1  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับ  ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินช้ินงาน 

โรงเรียน  ...........................................      ระดับชั้น ..................................................... 

ชื่อ / ชื่อกลุQม .................................................วันท่ี ............ เดือน .......................พ.ศ…………… 

กลุQมสาระการเรียนรู� .................... จุดประสงค4การเรียนรู�  ข�อท่ี .......... เรื่อง................................ 

ผู�ประเมิน         (.........)  คร ู           (..........) เพ่ือน           (...........) ตนเอง 
 
คําช้ีแจง  ให�ทําเครื่องหมาย � ลงในชQองท่ีตรงกับความเห็นของทQาน 
   หมายเลข  4  หมายถึง  ดีมาก    หมายเลข  3  หมายถึง  ดี 

  หมายเลข  2  หมายถึง  พอใช�    หมายเลข  1  หมายถึง  ต�องปรับปรุง 
 
ท่ี รายการประเมิน 4 3 2 1 
1 เนื้อเรื่อง     
2 การใช�ภาษา     
3 ภาพประกอบ     
4 มีความต้ังใจในการทํางาน     

 
 
      ลงชื่อ ............................................ ผู�ประเมิน 
               (...........................................) 
                ............ / ................... /........ 
 
หมายเหตุ เกณฑ4การประเมิน 
  ชQวงคะแนน 1 – 4       อยูQในระดับต�องปรับปรุง 
  ชQวงคะแนน 5 – 8       อยูQในระดับพอใช� 
  ชQวงคะแนน 9 – 12       อยูQในระดับดี 
  ชQวงคะแนน 13 – 16      อยูQในระดับดีมาก 
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แบบบันทึกพฤติกรรมการทํางานกลุ1ม 
 

ชื่อกลุQม .........................................................  ผู�ประเมิน ………………………………………. 

 เรื่อง.............................................................................................................................................. 

คําช้ีแจง  ให�ใสQตัวเลข  1   2  หรือ  3  ลงในชQองรายการประเมิน 
 

รายการ 
ชื่อสมาชิก 1…....... 2......... 3......... 4......... 5....... รวม 

ร�อย
ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

1. มีสQวนรQวมในการ
วางแผน 

        

2. ปฏิบัติตนตาม
บทบาท หน�าที ่

        

3. ให�ความรQวมมือใน
การทํางาน 

        

4. การแสดงความ
คิดเห็น 

        

5. ยอมรับความคิดเห็น
ผู�อ่ืน 

        

6. เข�ารQวมกิจกรรม
อยQาง สมํ่าเสมอ 

        

7. ความรับผิดชอบงาน
ที่ได�รับมอบหมาย 

        

 
 
     ลงชื่อ..................................................ผู�ประเมิน 
     วันท่ีประเมิน .............. / ................. / ................ 
 
 
ระดับคุณภาพ     เกณฑ-การประเมิน 
3  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับดีมาก  ร�อยละ  80 – 100  ระดับคุณภาพ  3 
2  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับพอใช�  ร�อยละ  60 – 79   ระดับคุณภาพ  2 
1  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับควรปรับปรุง ตํ่ากวQาร�อยละ  60  ระดับคุณภาพ  1 
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แบบประเมินการทํางานกลุ1ม 

โรงเรียน ............................................................................  ชั้น ........................................................ 

ชื่อ / ชื่อกลุQม ..............................................วันท่ี ............ เดือน .........................พ.ศ……………….…… 

กลุQมสาระการเรียนรู� ..................... ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังรายป�  ข�อท่ี ........... เรื่อง........................ 

ผู�ประเมิน (......................)  ครู          (........................) เพ่ือน         (......................) ตนเอง 
 
คําช้ีแจง  ให�ทําเครื่องหมาย � ลงในชQองท่ีตรงกับความเห็นของทQาน 
   หมายเลข  3  หมายถึง  มาก  หมายเลข  2  หมายถึง  ปานกลาง  หมายเลข  1  หมายถึง น�อย 
 

ท่ี รายการประเมิน 3 2 1 
1 รับฟkงความคิดเห็นของผู�อ่ืน    
2 มีการซักถามและแสดงความคิดเห็น    
3 ให�ความรQวมมือในกิจกรรมท่ีมอบหมาย    
4 มีความรับผิดชอบงานท่ีได�รับมอบหมาย    
5 เข�ารQวมกิจกรรมท่ีมอบหมาย    

 
 
      ลงชื่อ ............................................ ผู�ประเมิน 
               (...........................................) 
                ............ / ................... /........ 
หมายเหตุ เกณฑ4การประเมิน 
  ชQวงคะแนน 5 – 8       อยูQในระดับต�องปรับปรุง 
  ชQวงคะแนน 9 – 11       อยูQในระดับพอใช� 
  ชQวงคะแนน 12 – 15       อยูQในระดับดี 
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แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 

ชั้น...................................................................................ป�การศึกษา............................................ 

วันท่ี .................... เดือน ..................................................................พ.ศ. .................................... 
 
คําช้ีแจง   ให�ทําเครื่องหมาย � ลงในชQองท่ีตรงกับความเห็นของทQาน 
 

เลข
ที่ 

ชื่อ 
   

1.
 ต

ั้งใ
จฟ

Kง 

2.
 ถ

าม
ตอ

บเ
รื่อ

งท
ี่ฟKง

 

3.
 แ

สด
งค

วา
มคิ

ดเ
ห็น

 

4.
 ส

รุป
ปร

ะเ
ด็น

 

5.
 พู

ดถ
ูกต

�อง
ชัด

เจ
นส

มเ
หต

ุสม
ผล

 

6.
 มี

ส1ว
นร

1วม
ใน

กา
รเต

รีย
ม 

/ อุ
ปก

รณ
- 

7.
 มี

ส1ว
นร

1วม
ใน

กา
รห

าคํ
าต

อบ
 / 

บัน
ทึก

ข�อ
มูล

 

ฯลฯ 
สรุป 

ผ1าน ไม1ผ1าน 

1              
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             

 
       ................................................ผู�บันทึก 
 
 
 
 
 
 



297 
 

แบบประเมินการเข�าร1วมกิจกรรมฝOกตั้งคําถามและเฉลยคําตอบ 

ชั้น ......................................................................................ป�การศึกษา........................................ 

วัน ........................... เดือน ..................................................... พ.ศ. ............................................ 
คําช้ีแจง  ให�ทําเครื่องหมาย � ลงในชQองท่ีนักเรียนแสดงพฤติกรรม 
 

 
  
                             ลงชื่อ........................................................ ผู�ประเมิน 
 
เกณฑ-การประเมิน 
ถ�านักเรียนแสดงพฤติกรรมได�ต้ังแตQ  4  ข�อ  ข้ึนไปถือวQาผQานเกณฑ4การประเมิน 
 

 
 
 
 

 

เลข
ท่ี 

ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมท่ีต�องการวัด สรุป 
1 

ศึกษา
ค�นคว�า
ก1อนต้ัง
คําถาม 

2 
ถามตรง

จุด 
ประสงค- 

3 
ถามครอบ 

คลุม
เนื้อหา 

4 
ภาษาท่ีใช�

สละ 
สลวยตรง
ประเด็น 

5 
ใช�คําถาม
ได�ถูกต�อง
ชัดเจน 

6 
เฉลย

คําตอบ
ได�ถูกต�อง 

ผ1าน ไม1ผ1าน 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
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แบบประเมินการร1วมอภิปรายซักถาม 

ชั้น ......................................................................................ป�การศึกษา........................................ 

วัน ........................... เดือน ..................................................... พ.ศ. ............................................ 
คําช้ีแจง  ให�ทําเครื่องหมาย � ลงในชQองท่ีนักเรียนแสดงพฤติกรรม 
 

 
 
          ลงชื่อ........................................................ ผู�ประเมิน 
 
 
เกณฑ-การประเมิน 
ถ�านักเรียนแสดงพฤติกรรมได�ต้ังแตQ  3  ข�อ  ข้ึนไปถือวQาผQานเกณฑ4การประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 

เลข
ท่ี 

ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมท่ีต�องการวัด สรุป 
1 

ต้ังใจ
ฟKง 

2 
ฝOกถาม
โต�ตอบ 

3 
พูดสมเหตุ 

สมผล 

4 
สรุปข�อ 
คิดเห็น 

5 
การจด
บันทึก 

ผ1าน ไม1
ผ1าน 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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แบบสังเกตการเข�าร1วมกิจกรรมกลุ1ม 

ชั้น ......................................................................................ป�การศึกษา........................................ 

วัน ........................... เดือน ..................................................... พ.ศ. ............................................ 
คําช้ีแจง  ให�ทําเครื่องหมาย � ลงในชQองท่ีนักเรียนแสดงพฤติกรรม 
 

 
 
           ลงชื่อ........................................................ ผู�ประเมิน 
 
เกณฑ-การประเมิน 
ถ�านักเรียนแสดงพฤติกรรมได�ต้ังแตQ  4 ข�อ ข้ึนไปถือวQาผQานเกณฑ4การประเมิน 

 
 
 
 
 
 

 

เลข
ท่ี 

ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมท่ีต�องการวัด สรุป 
1 

การ 
เตรียม
อุปกรณ- 

2 
การ

ค�นคว�า
ข�อมูล 

3 
การแสดง

ความ
คิดเห็น 

4 
การร1วม

การ
อภิปราย 

5 
การสรุป
ประเด็น 

6 
การจด
บันทึก 

ผ1าน ไม1
ผ1าน 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
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แบบประเมินการเข�าร1วมกิจกรรมตอบคําถาม 

ชั้น ...............................................................................ป�การศึกษา.............................................. 

วัน ........................... เดือน ...................................................... พ.ศ. ............................................ 
คําช้ีแจง  ให�ทําเครื่องหมาย � ลงในชQองท่ีนักเรียนแสดงพฤติกรรม 
 

 
 
          ลงชื่อ........................................................ ผู�ประเมิน 
 
 
เกณฑ-การประเมิน 
ถ�านักเรียนแสดงพฤติกรรมได�ต้ังแตQ  3 ข�อ ข้ึนไปถือวQาผQานเกณฑ4การประเมิน 
 
 
 
 
 
 

เลข
ท่ี 

ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมท่ีต�องการวัด สรุป 
1 

เข�าใจใน
คําถาม 

2 
ศึกษา
ค�นคว�า

ก1อนตอบ 

3 
ร1วมกัน
อภิปราย 

4 
คําตอบ
ถูกต�อง 

5 
ไม1เสียใจ

เมื่อตอบผิด 

ผ1าน ไม1
ผ1าน 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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แบบประเมินผลงาน 
ชื่อนักเรียน / ครู  ผู�ประเมิน.......................................................................................................... 

เรื่อง.............................................................................................................................................. 

           คําช้ีแจง    ให�ใสQตัวเลข  1   2  หรือ  3  ลงในชQองรายการประเมิน  
 

รายการ 
 
กลุ1มท่ี 

มีความ
เหมาะสม
ของข�อมลู 

 

ผลงาน 
สองคล�อง 

กับจุดประสงค- 
 

ผลงาน
สมบูรณ- 

 

มีการ 
ออก 

แบบผลงาน 
 

มีความ 
คิดสร�าง 
สรรค- 

แปลกใหม1 

รวม ร�อย
ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

1  
        

2 
        

3  
        

4 
        

5 
        

6 
        

 
    
     ลงชื่อ..................................................ผู�ประเมิน 
     วันท่ีประเมิน .............. / ................. / ................ 
 
ระดับคุณภาพ     เกณฑ-การประเมิน 
3  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับดีมาก  ปฏิบัติทุกรายการ ระดับคุณภาพ  3 
2  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับพอใช�  ปฏิบัติ 3-4 รายการ ระดับคุณภาพ  2 
1  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับควรปรับปรุง ปฏิบัติ 1-2 รายการ ระดับคุณภาพ  1 
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แบบสังเกตการปฏิบัติงานกลุ1ม 
 

วันท่ี...................................... เรื่อง........................................................................................................  
กลุQม.......................................................................................................................................................  
รายชื่อสมาชิกกลุQม   1. ...........................................................................ประธาน  
    2. ...........................................................................เลขานุการ  
    3. ...........................................................................สมาชิก  
    4. ...........................................................................สมาชิก  
   5. ...........................................................................สมาชิก  
 

รายการพฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัต ิ ไม1ปฏิบัติ 

ดีมาก 
(3) 

ดี 
(2) 

พอใช� 
(1) 

ปรับปรุง 
(0) 

1. มีการปรึกษากันกQอนทํางาน      
2. สมาชิกในกลุQมมีหน�าท่ี      
3. สมาชิกในกลุQมปฏิบัติหน�าท่ีทุกคน      
4. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ4พร�อมกQอนปฏิบัติ      
5. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ4เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ      
6. ปฏิบัติงานตามวิธีท่ีได�ตกลงกัน      
7. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีได�ตกลงกัน      
8. ความสามารถในการแก�ปkญหา     
9. ผลงานเป�นไปตามวัตถุประสงค4     
10. ผลงานเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด      

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………............................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ....................................................ผู�สังเกต 

                                   (..................................................) 
 

เกณฑ-การสังเกตพฤติกรรมปฏิบัติงานกลุ1ม 
ดีมาก   (ระดับคุณภาพ  3) ปฏิบัติเองทุกครั้ง 
ดี  (ระดับคุณภาพ  2) ปฏิบัติทุกครั้งเม่ือได�รับคําสั่ง 
พอใช�  (ระดับคุณภาพ  1) ปฏิบัติเป�นบางครั้ง 
ปรับปรุง  (ระดับคุณภาพ  0) ไมQปฏิบัติ 
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เกณฑ-การสังเกตพฤติกรรมปฏิบัติงานกลุ1ม 
 

รายการพฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัต ิ ไม1ปฏิบัติ 

ดีมาก 
(3) 

ดี 
(2) 

พอใช� 
(1) 

ปรับปรุง 
(0) 

1. มีการปรึกษากันกQอนทํางาน      
2. สมาชิกในกลุQมมีหน�าท่ี      
3. สมาชิกในกลุQมปฏิบัติหน�าท่ีทุกคน      
4. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ4พร�อมกQอนปฏิบัติ      
5. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ4เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ      
6. ปฏิบัติงานตามวิธีท่ีได�ตกลงกัน      
7. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีได�ตกลงกัน      
8. ความสามารถในการแก�ปkญหา     
9. ผลงานเป�นไปตามวัตถุประสงค4     
10. ผลงานเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด      

 
เกณฑ-การสังเกตพฤติกรรมปฏิบัติงานกลุ1ม 
ดีมาก   (ระดับคุณภาพ  3) ปฏิบัติเองทุกครั้ง 
ดี  (ระดับคุณภาพ  2) ปฏิบัติทุกครั้งเม่ือได�รับคําสั่ง 
พอใช�  (ระดับคุณภาพ  1) ปฏิบัติเป�นบางครั้ง 
ปรับปรุง  (ระดับคุณภาพ  0) ไมQปฏิบัติ 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค-ของสังคม 
 

ชื่อภาระงาน..................................................................  
ชื่อกลุQม…................................................วันท่ี............./........../........... 

คําช้ีแจง เพ่ือเสริมสร�างคุณลักษณะอันพึงประสงค4ของสังคม โปรดใสQคะแนนให�ตรงกับพฤติกรรม
ความเป�นจริง 
 ของเพ่ือนในกลุQมลงในชQองคุณลักษณะท่ีกําหนดให� ระดับคะแนนมีดังนี้ 
  4  =  ตรงกับการกระทํามากท่ีสุด  3  =  ตรงกับการกระทําปานกลาง 
  2  =  ตรงกับการกระทําน�อย  1  =  ไมQคQอยตรงกับการกระทํา 
 
                                                

           
คุณลักษณะ   

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล กา
รแ

สด
งค

วา
มค

ิดเ
ห็น

 

กา
รใ

ห�ค
วา

มร
1วม

มือ
 

ขยั
น 

อด
ทน

 

กา
รใ

ห�ค
วา

มส
นใ

จต
1อก

าร
ทํา

งา
น 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

คะ
แน

นร
วม

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

       วันท่ี       
 ประเมิน      
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แบบประเมินทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
 

ชื่อภาระงาน..................................................................  

  ชื่อกลุQม…................................................วันท่ี............./........../...........  

คําช้ีแจง เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิติ โปรดใสQคะแนนให�ตรงกับพฤติกรรมความ
เป�นจริงของนักเรียนลงในชQองตัวชี้วัดท่ีกําหนดให� ระดับคะแนนมีดังนี้ 
  4 =  ตรงกับการกระทํามากท่ีสุด  3  =  ตรงกับการกระทําปานกลาง 
  2  =  ตรงกับการกระทําน�อย  1  =  ไมQคQอยตรงกับการกระทํา 
 
 ทักษะการเรียนรู�  

ด�านนวัตกรรม 
ทักษะการใช�
เทคโนโลยี 

ทักษะการทํามา 
หาเลี้ยงชีพ 

ทัก
ษะ

กา
รแ

ก�ป
Kญ

หา
 

ทัก
ษะ

คว
าม

คิด
สร

�าง
สร

รค
- 

ทัก
ษะ

ใน
กา

รส
ื่อส

าร
 

ทัก
ษะ

กา
รท

ําง
าน

ร1ว
มก

ับผ
ู�อื่น

 

กา
รรู

�เท
1าท

ันส
ื่อ 

กา
รรู

�เท
คโ

นโ
ลยี

 

กา
รรู

�สา
รส

นเ
ทศ

 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รป

รับ
ตัว

 

คว
าม

คิด
ริเริ่

มใ
นก

าร
ทํา

งา
น 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

ภา
วะ

คว
าม

เป
!นผ

ู�นํา
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ทักษะการเรียนรู�
ด�านนวัตกรรม 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ทักษะการ
แก�ปkญหา 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว�ทุก
ข้ันตอนมีข�อมูล 
สนับสนนุครบถ�วน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว� 2 ใน 
3 ของข้ันตอนและ
มีข�อมูลสนับสนุน
สมบูรณ4 

ปฏิบัติตาม
แผนการแก�ปkญหา
ที่กําหนดไว� 1 ใน 
3 ของข้ันตอน 
และมีข�อมูล
สนับสนนุสมบูรณ4 

มีการแสดงการ
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ4
ระหวQางสาเหตุของ
ปkญหาและผลที่จะ
เกิดข้ึน 

2. ทักษะความคิด
สร�างสรรค4 
 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 
เหมาะสมตQอการ 
ใช�งานจริง 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาด�วยความ 
คิดที่แปลกใหมQ 

พัฒนาชิน้งาน หรือ
วิธีการเพื่อ 
แก�ปkญหาด�วยการ 
ผสมผสานและ 
ดัดแปลงจากความ 
คิดเดิม 

พัฒนาชิน้งานหรือ 
วิธีการเพื่อแก� 
ปkญหาโดยไมQม ี
ความคิดแปลก 
ใหมQ 

3. ทักษะในการ
สื่อสาร 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจงQาย และ 
มีวิธีการที่นQาสนใจ 
เหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม 
ได�เข�าใจ และมี 
วิธีการที่เหมาะสม 
กับลักษณะข�อมูล 

นําเสนออภิปราย 
และตอบคําถามได� 
แตQมีวิธีการ ไมQ
เหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

นําเสนอ อภิปราย 
และตอบคําถาม  
ได�ไมQเหมาะสมกับ 
ลักษณะข�อมูล 

4. ทักษะการ
ทํางานรQวมกับ
ผู�อ่ืน 
 

มีสQวนรQวมในการ 
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนอยQางตั้งใจ 
ทุกคร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานและรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนเป�นบางคร้ัง 

มีสQวนรQวมในการ
ทํางานรับฟkงความ
คิดเห็นของผู�อ่ืน 
แตQไมQตั้งใจ 

มีสQวนรQวมใน การ
ทํางานแตQไมQรับฟkง
ความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืน 
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ทักษะการใช�
เทคโนโลยี 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. การรู�เทQาทันสื่อ ใช�สื่อได�ทุกประเภท 
อยQางเต็มที่ มีวิธีการ
ตรวจสอบแหลQงที่มา
ของข�อมูล ด�วย
วิธีการหลากหลาย 
ได� 

ใช�สื่อได�ทุกประเภท 
อยQางเต็มที่ มีวิธีการ
ตรวจสอบแหลQงที่มา
ของข�อมูล ด�วย
วิธีการ เดิม ๆ 

ใช�สื่อได�อยQาง
เต็มที่ในบางคร้ัง 
มีวิธีการ
ตรวจสอบ 
แหลQงที่มาของ
ข�อมูล ด�วยวิธีการ
เดิม ๆ 

ใช�สื่อได�อยQาง
จํากัด   
ไมQสามารถ
ตรวจสอบ 
แหลQงที่มาของ
ข�อมูลได� 

2. การรู�
เทคโนโลย ี

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเองอยQางถูก 
ต�อง และเหมาะสม 
มีความหลากหลาย 
แปลกใหมQ นQาสนใจ 
ไมQลอกเลียนแบบ ไมQ
ทําให�ผู�อ่ืนเดือดร�อน 
และเห็นประโยชน4
ของการใช�
เทคโนโลย ีเพื่อการ
เรียนรู� 
ทุกคร้ัง 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเอง อยQาง
ถูกต�อง และ 
เหมาะสม มีความ 
หลากหลาย แปลก
ใหมQ นQาสนใจ  
ไมQลอกเลียนแบบไมQ
ทําให�ผู�อ่ืนเดือดร�อน 
และเห็นประโยชน4
ของการใช�
เทคโนโลย ีเพื่อการ
เรียนรู� เป�น สQวน
ใหญQ 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ 
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู�ได� 
ด�วยตนเองอยQาง
ถูก ต�อง และ
เหมาะสม มีความ
หลากหลาย 
แปลกใหมQ 
นQาสนใจ ไมQ
ลอกเลียนแบบ ไมQ
ทําให�ผู�อ่ืน
เดือดร�อน และ
เห็นประโยชน4ของ
การใช�เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู� 
เป�นบางคร้ัง 

เลือกและใช� 
เทคโนโลยีในการ
สืบค�น ค�นคว�า 
รวบรวมความรู� 
โดยมี 
ผู�แนะนําหรือ
ลอกเลียนแบบ
ผู�อ่ืน 

3.การรู�สารสนเทศ ระบุแหลQง 
สารสนเทศ ประเมิน
วQาสารสนเทศนัน้ดี
หรือไมQดี และนํา
สารสนเทศที่ค�นมา
ได�นัน้ไปใช�ได� อยQาง
มีประสิทธิภาพ  

ระบุแหลQง 
สารสนเทศ ประเมิน
วQาสารสนเทศนัน้ดี
หรือไมQดี และ
สามารถสบืค�น
สารสนเทศได� 

ระบุแหลQง 
สารสนเทศได� 
ประเมินวQา
สารสนเทศนั้นดี
หรือไมQดี 

ระบุแหลQง 
สารสนเทศได� 
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ทักษะการทํามา
หาเลี้ยงชีพ 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ความสามารถ
ในการปรับตัว 

เป\ดรับการเรียนรู� 
กล�าหาญ ไมQกลวัที่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง ปรับความ
ช�า เร็วในการเรียนรู�
ตนเองด�วยสต ิ

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท 
ซ่ือสัตย4และพูด
ความจริง ปรับความ
ช�า เร็วในการเรียนรู�
ตนเองด�วยสต ิ

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของ
ตนเอง ใสQใจตQอ
ตนเองคนอ่ืนและ
บริบท ซ่ือสัตย4
และพูดความจริง  

เป\ดรับการเรียนรู�  
กล�าหาญ กลัวที ่
จะผิด ดูแลความ
ต�องการของตนเอง 
ใสQใจตQอตนเอง  
คนอ่ืนและบริบท  

2. ความคิดริเร่ิม
ในการทํางาน 

สามารถแตก
ความคิดจากเดิม
ไปสูQความคิดแปลก
ใหมQ ที่ไมQซ้ํา
ของเดิม สามารถ
อธิบายได� 

การนําเอาความคิด
เกQามาปรุงแตQง
ผสมผสานจนเกิด
เป�นของใหมQ 
สามารถอธิบายได� 
 

การนําเอา
ความคิดเกQามา
ปรุงแตQง
ผสมผสานจนเกิด
เป�นของใหมQแตQ
อธิบายไมQได� 

สามารถเลียนแบบ
ความคิดจากเดิมได� 

3. ความ
รับผิดชอบ 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อมทํากิจกรรม
กลุQมจนบรรลุ
เปfาหมาย ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ได�รับ
มอบหมายจน
สําเร็จสมบูรณ4 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลานัด
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อมทํากิจกรรม
กลุQมจนบรรลุ
เปfาหมาย 

เข�าเรียนตรงเวลา
สQงงานตามเวลา
นัดมีอุปกรณ4การ
เรียนพร�อม มีสQวน
รQวมในการทํา
กิจกรรม 

เข�าเรียนไมQตรง
เวลาสQงงานไมQตรง
ตามเวลานัด  
มีอุปกรณ4การเรียน
พร�อม มีสQวนรQวม
ในการทํากิจกรรม 

4. ภาวะความเป�น
ผู�นํา 

กล�าคิด กล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 
สQงเสริมให�ลูกทีม
สื่อสาร ระดม
ความคิด 

กล�าคิด กล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน  

กล�าคิด ไมQกล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการ
ทํางาน 

ไมQกล�าคิด ไมQกล�า
นําเสนอ มีความ
ตั้งใจในการทํางาน 
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ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
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แบบสอบถามความต�องการจําเป!นในการเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมตอนต�น 

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

คําช้ีแจง  
 แบบสอบถามนี้ เป�นสQวนหนึ่งของการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือ
เสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยมีวัตถุประสงค4ในการสอบถามและ
รายละเอียดของแบบสอบถาม ดังนี้  
 1. เพ่ือเป�นการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับระดับความต�องการจําเป�นในการ
เสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น 
 2. เพ่ือให�ได�ข�อมูลเก่ียวกับ เก่ียวกับระดับความต�องการจําเป�นในการเสริมสร�างทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น 
 3. ผู�ตอบแบบสอบถาม คือ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก       
 4. แบบสอบถามนี้ประกอบด�วย  
  3.1 แบบสอบถามข�อมูลท่ัวไปของนักเรียนผู�ตอบแบบสอบถาม  
  3.2 แบบสอบถามเรื่องทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�นของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 5. แบบสอบถามนี้ ผู�วิจัย (ครู) ดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บข�อมูลด�วยตนเอง 
หากนักเรียนมีข�อสงสัยในข�อคําถามใด ขอให�สอบถามจากผู�แจกแบบสอบถามได�ทันที 
 แบบสอบถามฉบับนี้ ครูใครQขอความรQวมมือจากนักเรียนทุกคนในการตอบคําถาม และ
ข�อมูลท้ังหมดจะเป�นความลับ ซ่ึงข�อมูลพ้ืนฐานเหลQานี้ ครูใช�เพ่ือเป�นสQวนหนึ่งในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก      
 
 

 (นางสาวกุลณัฐ  เหมราช) 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ4 ในพระบรมราชูปถัมภ4 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 
คําช้ีแจงเพ่ิมเติม  กรุณาทําเครื่องหมายในข�อท่ีตรงกับความเป�นจริงและในชQองท่ีตรงกับความ
คิดเห็นของนักเรียนมากท่ีสุด 
 
ตอนท่ี 1  ข�อมูลท่ัวไปของนักเรียนผู�ตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ  �     1)  ชาย   �  2)  หญิง 
2.  อายุ  �   1)  11 - 13 ป�       �  2)  14 – 16 ป�      �  3)  17 ป�ข้ึนไป 
3.  ระดับช้ัน �     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 �   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 

� นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 3   
 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น  
คําช้ีแจงเพ่ิมเติม ให�นักเรียนผู�ตอบแบบสอบถามอQานและพิจารณาข�อความท่ีกําหนดให�แตQละข�อวQา
ทักษะเหลQานี้ มีระดับความต�องการจําเป�นในการเสริมสร�างมากน�อยแคQไหนสําหรับนักเรียน เม่ือ
พิจารณาแล�วให�นักเรียนทําเครื่องหมาย  �  ลงในชQองทางขวามือให� ตรงกับความคิดเห็นของตนเอง ดังนี้  
  5  หมายถึง  ระดับความต�องการจําเป�นในการเสริมสร�าง มากท่ีสุด  

4  หมายถึง  ระดับความต�องการจําเป�นในการเสริมสร�าง มาก 
3  หมายถึง  ระดับความต�องการจําเป�นในการเสริมสร�าง ปานกลาง    
2  หมายถึง  ระดับความต�องการจําเป�นในการเสริมสร�าง น�อย   

  1  หมายถึง  ระดับความต�องการจําเป�นในการเสริมสร�าง น�อยท่ีสุด 
 

ทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
ระดับความต�องการจําเป!นในการเสริมสร�าง 
5 

มากท่ีสุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น�อย 
1 

น�อยท่ีสุด 
1. ทักษะด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม 
1.1 ทักษะการคิดวิเคราะห4 

     

1.2 ทักษะการแก�ปkญหา       
1.2 ความคิดสร�างสรรค4      
1.3 ทักษะการสื่อสาร      
1.4 ทักษะการทํางานรQวมกับผู�อ่ืน      
1.6 ความใสQใจในนวัตกรรม      
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ทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
ระดับความต�องการจําเป!นในการเสริมสร�าง 
5 

มากท่ีสุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น�อย 
1 

น�อยท่ีสุด 
2. ทักษะด�านการใช�เทคโนโลยี 
2.1 การรู�เทQาทันสื่อ 

     

2.2 ความรู�ในการใช�สื่อ      
2.3 ความรู�ด�านสารสนเทศ      
2.4 ความรู�ด�านเทคโนโลยี      
2.5 การใช�เทคโนโลยีในการสื่อสาร      
3. ทักษะด�านการทํามาหาเล้ียงชีพและ      
การดําเนินชีวิต 
3.1 ความสามารถในการปรับตัว 

     

3.2 ความคิดริเริ่มในการทํางาน      
3.3 ความรับผิดชอบ      
3.4 ภาวะความเป�นผู�นํา      
3.5 การทํางานเป�นทีม      
3.6 การจัดการกับอารมณ4และความเครียด      
3.7 การกําหนดเปfาหมายในชีวิต      
3.8 การตัดสินใจ      
3.9 การพัฒนาอาชีพ      
3.10 การพัฒนาตนเอง      
3.11 หม่ันหาความรู�รอบด�าน      
3.12 การเรียนรู�ข�ามวัฒนธรรม      
3.13 ทักษะทางสังคม      
3.14 การเพ่ิมผลผลิต      
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แบบบันทึกการสนทนากลุ1มผู�ทรงคุณวุฒิ ในการสังเคราะห-องค-ประกอบและตัวช้ีวัดของทักษะท่ี
จําเป!นในการดํารงชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมตอนต�น 

 
 ประเด็นการสนทนาท่ี 1 จากองค4ประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตท่ีได�จากการ
วิเคราะห4เอกสาร ท้ัง 3 ด�าน มีความเหมาะสมท่ีจะเป�นองค4ประกอบหลักของทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น หรือไมQ อยQางไร ? 
 ประเด็นการสนทนาท่ี 2 จากตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตท่ีได�จากการ
วิเคราะห4เอกสาร และผลของระดับความต�องการจําเป�น ขององค4ประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิต ด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม มีความเหมาะสมท่ีจะเป�นตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น ด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม หรือไมQ อยQางไร ? 
 ประเด็นการสนทนาท่ี 3 จากตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตท่ีได�จากการ
วิเคราะห4เอกสาร และผลของระดับความต�องการจําเป�น ขององค4ประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิต ด�านการใช�เทคโนโลยี มีความเหมาะสมท่ีจะเป�นตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น ด�านการใช�เทคโนโลยี หรือไมQ อยQางไร ? 
 ประเด็นการสนทนาท่ี 4 จากตัวชี้วัดของทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตท่ีได�จากการ
วิเคราะห4เอกสาร และผลของระดับความต�องการจําเป�น ขององค4ประกอบของทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิต ด�านการทํามาหาเลี้ยงชีพและการดําเนินชีวิต มีความเหมาะสมท่ีจะเป�นตัวชี้วัดของทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น ด�านการทํามาหาเลี้ยงชีพและการดําเนินชีวิต 
หรือไมQ อยQางไร ? 
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แบบการประเมินจากผู�เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความต�องการจําเป!น
ในการเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมตอนต�น 

(พิจารณาคQา IOC = 0.80 ข้ึนไป ซ่ึงผQานเกณฑ4ท่ีกําหนด) 
 

ข�อความ 
ความคิดเห็นของผู�เช่ียวชาญ 

IOC 
แปล
ความ 1 2 3 4 5 

1. ทักษะด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม 
1.1 ทักษะการคิดวิเคราะห4 

       

1.2 ทักษะการแก�ปkญหา         
1.2 ความคิดสร�างสรรค4        
1.3 ทักษะการสื่อสาร        
1.4 ทักษะการทํางานรQวมกับผู�อ่ืน        
1.6 ความใสQใจในนวัตกรรม        
2. ทักษะด�านการใช�เทคโนโลยี 
2.1 การรู�เทQาทันสื่อ 

       

2.2 ความรู�ในการใช�สื่อ        
2.3 ความรู�ด�านสารสนเทศ        
2.4 ความรู�ด�านเทคโนโลยี        
2.5 การใช�เทคโนโลยีในการสื่อสาร        
3. ทักษะด�านการทํามาหาเล้ียงชีพและการ
ดําเนินชีวิต 
3.1 ความสามารถในการปรับตัว 

       

3.2 ความคิดริเริ่มในการทํางาน        
3.3 ความรับผิดชอบ        
3.4 ภาวะความเป�นผู�นํา        
3.5 การทํางานเป�นทีม        
3.6 การจัดการกับอารมณ4และความเครียด        
3.7 การกําหนดเปfาหมายในชีวิต        
3.8 การตัดสินใจ        
3.9 การพัฒนาอาชีพ        
3.10 การพัฒนาตนเอง        
3.11 หม่ันหาความรู�รอบด�าน        
3.12 การเรียนรู�ข�ามวัฒนธรรม        
3.13 ทักษะทางสังคม        
3.14 การเพ่ิมผลผลิต        
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แบบบันทึกการพิจารณาร1างรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น 

 

รายการ ประเด็นพิจารณา (ร1างรูปแบบฯ) 
ผลการพิจารณาและ
ข�อเสนอแนะในการ

ปรับปรุง 
1. สQวนประกอบของ 
(รQาง) รูปแบบการ
จัดการเรียนรู�เพ่ือ
เสริมสร�างทักษะท่ี
จําเป�นในการดํารงชีวิต
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น 

สQวนท่ี 1 คําแนะนําการใช�รูปแบบ 
สQวนท่ี 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู� 
ประกอบด�วย 
1. หลักการของรูปแบบการเรียนรู� 
2. วัตถุประสงค4ของรูปแบบการเรียนรู� 
3. กระบวนการจัดการเรียนรู� 
4. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู� 

 
 

2. วัตถุประสงค4ของ
รูปแบบการเรียนรู� 

เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 

 

3. กระบวนการจัดการ
เรียนรู� 

สQวนนี้ประกอบด�วย 
1. หนQวยการเรียนรู�หรือเนื้อหาสาระท่ีใช�ใน
การเรียนรู� ประกอบด�วย 
1) การสหกรณ4ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงคืออะไร  
2) รู�จักพอเพียงด�วยสหกรณ4  
3) สหกรณ4ทําอยQางไรให�พอเพียง  
4) สหกรณ4นักเรียนพอเพียง  
2. กระบวนการจัดการเรียนรู� ท่ีประกอบด�วย 
4 ข้ันตอนท่ีใช�เป�นหลักในการจัดกิจกรรม 
1) ข้ันกระตุ�นความสนใจ 
2) ข้ันเห็นคุณคQา 
3) ข้ันลงมือปฏิบัติ 
4) ข้ันสะท�อนผล 

 

4. การวัดและการ
ประเมินผล 

3. การประเมินผล ประกอบด�วย 
1. การสอบวัดความรู� 
2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 
3. การประเมินผลงาน 
4. การสนทนาถาม – ตอบ 
5. แบบประเมินทักษะท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิต และเกณฑ4การประเมิน 
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แบบการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิต 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น โดยผู�เช่ียวชาญ 

 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับแปล

ความ 
ด�านความเหมาะสม 
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีแนวปฏิบัติที่สอดคล�องกับนโยบายการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีแนวปฏิบัติที่สอดคล�องกับมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   

3. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีวัตถุประสงค4การเรียนรู�ที่เหมาะสม    
4. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีวิธีการและกิจกรรมการเรียนรู�ที่เหมาะสม    
5. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีการประเมินผลการเรียนรู�ที่เหมาะสม    
รวมเฉลี่ยด�านความเหมาะสม    
ด�านความเป�นไปได�ในการนําไปปฏิบัติ 
6. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีวิธีการที่สะดวกในการนําไปปฏิบัติและงQายตQอ
การทําความเข�าใจ 

   

7. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ สามารถนําไปใช�ในการจัดการเรียนรู�ได�ใน
สถานการณ4จริง 

   

8. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีแนวปฏิบัติที่ครูผู�สอนให�ความรQวมมือและการ
ยอมรับเพื่อใช�ในการจัดการเรียนรู�ได� 

   

9. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ  มีประสิทธิภาพในการนําไปดําเนินการจัดการ
เรียนรู�ได�จริง 

   

10. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีความคุ�มคQาในเร่ืองเวลาและงบประมาณในการ
นํารูปแบบไปใช� 

   

รวมเฉลี่ยด�านความเป!นไปได�    
ด�านความมีประโยชน4 
11. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ ตอบสนองตQอความต�องการในการจัดการเรียนรู�
เพื่อเสริมสร�างทักษะที่จําเป�นในการดํารงชีวิต 

   

12. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีประโยชน4ตQอการเสริมสร�างทักษะที่จําเป�นใน
การดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น 

   

13. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีแนวปฏิบัติที่ชQวยให�ได�สารสนเทศที่สําคัญตQอ
การจัดการเรียนรู�เพื่อเสริมสร�างทักษะของผู�เรียน 

   

14. สารสนเทศที่ได�จากรูปแบบการจัดการเรียนรู�นี้ มีประโยชน4ตQอการพัฒนางาน
ด�านการจัดการเรียนรู�เพื่อพัฒนาทักษะของผู�เรียน 

   

15. สถานศึกษาและผู�ที่เก่ียวข�องสามารถใช�สารสนเทศจากการจัดการเรียนรู�นี้ใน
การพัฒนางานด�านการจัดการเรียนการสอนได�รวมเฉลี่ยด�านมีประโยชน4 
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รายการประเมิน X  S.D. ระดับแปลความ 
ด�านความถูกต�อง 
16. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีวิธีการประเมินผลที่ให�ได�
สารสนเทศที่ถูกต�อง 

   

17. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีแนวปฏิบัติที่ตรงตามหลักการ
จัดการเรียนรู�เพื่อพัฒนาทักษะของผู�เรียน 

   

18. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีการใช�ภาษาที่ถูกต�องชัดเจน    
19. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ มีเกณฑ4การประเมินเชิงพฤติกรรม
กQอน ระหวQาง และหลังการเรียนรู�ที่ถูกต�องชัดเจน 

   

20. รูปแบบการจัดการเรียนรู�ฯ  ชQวยให�ได�สารสนเทศจากผลการ
ประเมินผลการเรียนรู� ที่ความถูกต�องในการประเมินระดับทักษะที่
จําเป�นในการดํารงชีวิตของนักเรียนได� 

   

รวมเฉลี่ยความถูกต�อง    
รวมเฉลี่ยทุกด�าน    
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คะแนนการเปล่ียนแปลงสัมพัทธ-คํานวณจากคะแนนหลัง-ก1อนการการเรียนรู� 
 

คนท่ี 
คะแนน 

ก1อนเรียน 
X 

คะแนน 
หลังเรียน 

Y 

คะแนนการ 
เปล่ียนแปลง 

สัมพัทธ- 
(Si) 

คนท่ี 
คะแนน 

ก1อนเรียน 
X 

คะแนน 
หลัง
เรียน 

Y 

คะแนนการ 
เปล่ียนแปลง 

สัมพัทธ- 
(Si) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 การแปลงคะแนนหลังการเรียน (Y) เป�นคะแนนคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ4 Si ใช�สูตร 

Si = 






−

−

XF

XY x100  
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แบบบันทึกการสัมภาษณ-ผู�ปกครอง 
1. ชื่อนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
สัมภาษณ4ผู�ปกครองนักเรียน 
 ด�านทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ด�านทักษะการใช�เทคโนโลยี  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ด�านทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดรูปภาพ 
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ภาคผนวก ค    
หนังสือขอความอนุเคราะห4 
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ภาคผนวก ง 
ภาพประกอบกิจกรรม 
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ภาพประกอบการสังเคราะห-องค-ประกอบและตัวช้ีวัดของทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิตของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น 

จากการสนทนากลุQมผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทQาน 
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ภาพประกอบการสนทนากลุ1มผู�เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบร1างรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�าง
ทักษะท่ีจําเป!นในการดํารงชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น 
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กิจกรรมร�านค�า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

กิจกรรมส1งเสริมการออมทรัพย- 
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กิจกรรมสวัสดิการเพ่ือสมาชิก 
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กิจกรรมส1งเสริมการผลิตและเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมการทําบัญชีต�นกล�าเศรษฐกิจพอเพียง 
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กิจกรรมออมความดี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมส1งเสริมงานอาชีพ 
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การสัมภาษณ-ผู�ปกครอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 สัมภาษณ-นางพะยอม มูลจักร มารดาของนายย่ิงยง นครคง 
 ด�านทักษะการเรียนรู�ด�านนวัตกรรม ยิ่งยงสามารถปฏิบัติตามแผนการแก�ปkญหาท่ีกําหนด
ไว�ได�บ�าง แก�ปkญหาด�วยความคิดท่ีแปลกใหมQ สามารถนําเสนอและตอบคําถามได�เข�าใจ ทํางานรQวมกับ
ผู�อ่ืนได�ดี 
 ด�านทักษะการใช�เทคโนโลยี ยิ่งยงสามารถใช�สื่อได�ในบางครั้ง เลือกใช�เทคโนโลยีและสืบค�น
ข�อมูลท่ีนQาสนใจ สามารถระบุแหลQงสารสนเทศได�และประเมินได�วQาดีหรือไมQดี 
 ด�านทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ บิดายิ่งยงเสียชีวิต และมีแมQท่ีพิการได�รับเบี้ยยังชีพคนชรา 
ยิ่งยงต�องคอยดูแลหาเลี้ยงแมQของตนเอง ยิ่งยงดูแลความต�องการของตนเองและของแมQ มีความคิด
ริเริ่มในการทํางาน มีความรับผิดชอบ เข�าเรียนตรงเวลา สQงงานตามเวลา ปฏิบัติกิจกรรมท่ีได�รับ
มอบหมายอยQางดี กล�าคิด กล้ํานําเสนอแตQยังไมQมีภาวะเป�นผู�นํา 
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ดัชนีความสอดคล�องของการประเมินจากผู�เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
ความต�องการจําเป�นในการเสริมสร�างทักษะท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมตอนต�น 

(พิจารณาคQา IOC = 0.80 ข้ึนไป ซ่ึงผQานเกณฑ4ท่ีกําหนด) 
 

ข�อความ 
ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 

IOC แปลความ 
1 2 3 4 5 

1. ทักษะด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม 
1.1 ทักษะการคิดวิเคราะห4 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0.8 

 
ผQานเกณฑ4 

1.2 ทักษะการแก�ปkญหา  +1 +1 +1 +1 +1 1 ผQานเกณฑ4 
1.2 ความคิดสร�างสรรค4 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ผQานเกณฑ4 
1.3 ทักษะการสื่อสาร +1 +1 +1 +1 +1 1 ผQานเกณฑ4 
1.4 ทักษะการทาํงานรQวมกับผู�อ่ืน +1 +1 +1 +1 +1 1 ผQานเกณฑ4 
1.6 ความใสQใจในนวัตกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1 ผQานเกณฑ4 
2. ทักษะด�านการใช�เทคโนโลยี 
2.1 การรู�เทQาทันสื่อ 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0.8 

 
ผQานเกณฑ4 

2.2 ความรู�ในการใช�สื่อ +1 +1 +1 +1 +1 1 ผQานเกณฑ4 
2.3 ความรู�ด�านสารสนเทศ +1 +1 +1 +1 +1 1 ผQานเกณฑ4 
2.4 ความรู�ด�านเทคโนโลย ี +1 +1 +1 +1 +1 1 ผQานเกณฑ4 
2.5 การใช�เทคโนโลยีในการสื่อสาร +1 +1 +1 +1 +1 1 ผQานเกณฑ4 
3. ทักษะด�านการทํามาหาเลี้ยงชีพและ
การดําเนินชีวิต 
3.1 ความสามารถในการปรับตวั 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
0 

 
 

0.8 

 
 

ผQานเกณฑ4 
3.2 ความคิดริเร่ิมในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ผQานเกณฑ4 
3.3 ความรับผิดชอบ +1 +1 +1 +1 +1 1 ผQานเกณฑ4 
3.4 ภาวะความเป�นผู�นาํ +1 +1 +1 +1 +1 1 ผQานเกณฑ4 
3.5 การทํางานเป�นทีม +1 +1 +1 +1 +1 1 ผQานเกณฑ4 
3.6 การจัดการกับอารมณ4และความเครียด +1 +1 +1 +1 0 0.8 ผQานเกณฑ4 
3.7 การกําหนดเปfาหมายในชีวติ +1 +1 +1 +1 +1 1 ผQานเกณฑ4 
3.8 การตัดสินใจ +1 +1 +1 +1 +1 1 ผQานเกณฑ4 
3.9 การพัฒนาอาชพี +1 +1 +1 +1 +1 1 ผQานเกณฑ4 
3.10 การพัฒนาตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 1 ผQานเกณฑ4 
3.11 หม่ันหาความรู�รอบด�าน +1 +1 +1 +1 +1 1 ผQานเกณฑ4 
3.12 การเรียนรู�ข�ามวัฒนธรรม +1 +1 +1 +1 0 0.8 ผQานเกณฑ4 
3.13 ทักษะทางสังคม +1 +1 +1 +1 +1 1 ผQานเกณฑ4 
3.14 การเพิ่มผลผลิต +1 +1 +1 +1 0 0.8 ผQานเกณฑ4 

 



 

ประวัติผู
วิจัย 
 

ชื่อ - นามสกุล นางสาวกุลณัฐ  เหมราช 
วัน เดือน ป� ท่ีเกิด 10 กุมภาพันธ! 2514 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดนครนายก 
ท่ีอยู*ป+จจุบัน 10/4 หมู* 1 ตําบลองครักษ! อําเภอองครักษ!  

จังหวัดนครนายก 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2552 
 
พ.ศ. 2550 

 

 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู7 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2562 – ป+จจุบัน 
 
พ.ศ. 2561 
 
 
พ.ศ. 2544 
 
พ.ศ. 2537 

 
ผู7อํานวยการโรงเรียนบ7านเขาส*องกล7อง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
รักษาการในตําแหน*ง 
ผู7อํานวยการโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
รับราชการครูโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม  
จังหวัดนครนายก 
รับราชการครูโรงเรียนบ7านซับเจริญ จังหวัดสระแก7ว 

ตําแหน*งหน7าท่ีการงานป+จจุบัน ผู7อํานวยการสถานศึกษา 
ท่ีทํางานป+จจุบัน โรงเรียนบ7านเขาส*องกล7อง ตําบลเขาเพ่ิม อําเภอบ7านนา 

จังหวัดนครนายก 26110 
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