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ชื่อเร่ือง    :      รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ี
ชายแดน จันทบุรี-ตราด  กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว     
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บทคัดย่อ 
 

รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มี
จุดมุํงหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัจจัย และเงื่อนไขท่ีสํงผลตํอความส าเร็จ และลักษณะความ
รํวมมือขององค์กรตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ
ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี – ตราด 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการ
มีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี – ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาว
วิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 3) เพื่อประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงาน
ท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี – ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และ 4) เพื่อประเมินทักษะในการท างาน การรักการท างาน ความสามารถ
ในการท างานรํวมกับผ๎ูอื่น และ มีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริตของผ๎ูเรียน 

การวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษากรณีศึกษา โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  
ตัวแปรท่ีท าการศึกษา ได๎แกํ คุณภาพผ๎ูเรียนในด๎าน ทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
รํวมกับผ๎ูอื่นได๎ และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต 

ผลการวิจัยพบว่า  
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนรู๎เพื่อ

การมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาว
วิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบวํา การเข๎ามาท างานของแรงงานตํางด๎าวได๎สร๎างผลกระทบ
ทางด๎านบวกและด๎านลบให๎กับท๎องถิ่นอ าเภอสอยดาว กลําวคือ มีสํวนในการแยํงอาชีพแรงงานไทย ด๎วย
เหตุท่ีนอกจากแรงงานตํางด๎าวมีอัตราคําแรงท่ีถูกกวําแรงงานไทยและหาได๎งํายแล๎ว แรงงานตํางด๎าวยัง
สามารถท างานได๎โดยไมํเลือกงาน ซึ่งงานเหลํานี้คนไทยไมํชอบท าเนื่องจากคนไทยมองวํางานเหลํานี้เป็น
งานระดับลําง สกปรก และยากล าบาก อีกท้ังโรงเรียนสอยดาววิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอสอย
ดาว ซึ่งมีพื้นท่ีติดชายแดนกัมพูชา และจัดการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการด๎านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท าเพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีอาชีพ (Career) ใน
แตํละชํวงช้ัน โดยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จะจัดการศึกษาให๎ผ๎ูเรียนได๎ค๎นหาอาชีพตาม
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ความต๎องการของตนเอง และมีโอกาสให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎สภาพของงานและการฝึกทักษะอาชีพเบื้องต๎น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผ๎ูเรียนควรได๎เรียนเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตอยํางมี
ความหมายและได๎รับการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ โดยก าหนดให๎มีหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงาน
ท า ประกอบกับผ๎ูปกครองผ๎ูเรียนช้ันมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนกัมพูชา ผ๎ูปกครองสํวนใหญํเป็นผ๎ู
อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฐานะคํอนข๎างยากจน ฐานะทางเศรษฐกิ จไมํดี ไมํสามารถ
สนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาได๎ โรงเรียนจึงจ าเป็นต๎องจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า
ของผ๎ูเรียน ซึ่งจะสามารถตํอยอดไปสํูการประกอบอาชีพได๎ในอนาคต และ โรงเรียนสอยดาววิทยาได๎จัดท า
บันทึกข๎อตกลงกับวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อจัดหลักสูตรทวิศึกษาใน 
4 สาขาวิชา ได๎แกํ 1) สาขาการบัญชี 2) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3) สาขางานยานยนต์ และ 4) สาขาชําง
ไฟฟูาก าลัง โดยจัดการเรียนวิชาสามัญในชํวงวันจันทร์ ถึง วันพุธ ท่ีโรงเรียนสอยดาววิทยา และเรียนสาขา
วิชาชีพท่ีวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันพฤหัสบุดี และ วันศุกร์ ซึ่งรูปแบบการจัดการศึกษาทวิศึกษา
สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีก าหนดนโยบายการผลิตผ๎ูเรียนด๎านอาชีวศึกษาให๎มากขึ้น
เพื่อรองรับการจ๎างงาน ท้ังภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลํุม
อาชีพ ท่ีเป็นความต๎องการของตลาดแรงงานท่ีก าลังขยายตัวในทุกภาคสํวน การจัดการศึกษาเรียนรํวม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ควบคํูกันไปเพื่อให๎ผ๎ูส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตลอดปลายให๎มีความรู๎พื้นฐานด๎านอาชีพ และสามารถเข๎าสํูตลาดแรงงานได๎ 

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าฯ ได๎พัฒนาตามขั้นตอนการ
สร๎างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ดังนี้ น าผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาในการจัดการเรียนรู๎เพื่อการมีงานท าฯ ท่ีได๎ในตอนท่ี 1 มาก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู๎เพื่อการมีงานท า ซึ่งได๎พัฒนาตามข้ันตอนดังนี้ 1) ก าหนดกรอบแนวคิดและสร๎างรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน 2) พัฒนารูปแบบ 3) ประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตรของรูปแบบ 
4) ทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท า และ 5 ) ประเมินการใช๎หลักสูตร โดยท่ี
โครงสร๎างหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท า มีองค์ประกอบดังนี้ 1) ปรัชญา 2) 
เปูาหมายของหลักสูตร 3) คุณลักษณะผ๎ูเรียน 4) ช่ือหลักสูตร 5) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6) จ านวน
หนํวยกิต หนํวยการเรียนรู๎ 8) ผลการเรียนรู๎รายปี / รายภาค 9) สาระการเรียนรู๎ 10) เวลาเรียน 11) การ
จัดการเรียนรู๎ 12) ส่ือและแหลํงเรียนรู๎ และ 13) การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ 

 ในสํวนของหลักสูตรรายวิชา ก าหนดขั้นตอนท่ีใช๎ในการเรียนการสอนด๎วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎เพื่อการมีงานท า โดยก าหนดเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎บูรณาการตามกระบวนการ 
QSCCS ดังนี้ ขั้นที่ 1 การเรียนรู๎ต้ังค าถาม (Learning to Question) ขั้นที่ 2 การเรียนรู๎แสวงหา
สารสนเทศ (Learning to Search) ขั้นที่ 3 การเรียนรู๎เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ (Learning to Construct) 
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ขั้นที่ 4 การเรียนรู๎เพื่อการส่ือสาร (Learning to Communication) และ ขั้นที่ 5 การเรียนรู๎เพื่อตอบ
แทนสังคม (Learning to Serve) 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินทักษะในการท างาน การรักการท างาน ความสามารถในการท างาน
รํวมกับผ๎ูอื่น และเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริตของผ๎ูเรียน  ภายหลังด าเนินการจัดการเรียนการสอนด๎วย
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี -
ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2562 ผ๎ูวิจัยได๎ประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นกับผ๎ูเรียน ผลปรากฏวํา ผลการประเมินสรุปรายด๎าน ผ๎ูเรียนมี
ทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต มี
คุณภาพอยูํในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านท่ี 4 ผ๎ูเรียนมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริต
และหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ มีระดับคุณภาพสูงท่ีสุด (Mean = 4.34, SD = 0.78) 
รองลงมาได๎แกํ ด๎านท่ี 2 ผ๎ูเรียนท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
(Mean = 4.12, SD = 0.78) และ ด๎านท่ี 3 ผ๎ูเรียนท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ (Mean = 4.04, SD = 0.82) 
ตามล าดับ และผลการประเมินยังพบวํา ด๎านท่ี 1 ผ๎ูเรียนวางแผนการท างาน และ ด าเนินการจนเสร็จ มี
ระดับคุณภาพต่ าท่ีสุดของการประเมินทักษะในการท างานฯ (Mean = 3.91 SD = 0.80) ซึ่งจะน าไปใช๎ใน
การพัฒนาผ๎ูเรียนในโอกาสตํอไป 

ตอนที่ 4 ผลการประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าฯ ได๎แกํ 
กลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการกสอนด๎วยรูปแบบการสอนเพื่อการมี
งานท า ซึ่งจ าแนกเป็น 2 กลํุม คือ ผ๎ูปกครอง และ ผ๎ูเรียน ผลการประเมินพบวํา 

กลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียกลํุมท่ี 1 ผ๎ูปกครอง มีจ านวน เพศหญิงมากกวําเพศชาย คือ 164 และ 64 
คิดเป็นร๎อยละ 71.93 และ 28.07 ตามล าดับ สํวนใหญํมีชํวงอายุ 40 – 49 ปี คิดเป็นร๎อยละ 38.16 จบ
การศึกต่ ากวําปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 81.58 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร๎อยละ 39.91 
ผ๎ูปกครองประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมท้ัง 3 ด๎าน ได๎แกํ 1) การสร๎างและ
พัฒนาหลักสูตร 2) การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และ 3) ผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมินพบวําในภาพรวมทั้ง 3 ด๎าน มีคุณภาพอยูํในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านท่ี 1 การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูํใน
ระดับคุณภาพสูงสุด (Mean = 4.07, SD = 1.14) รองลงมาได๎แกํ ด๎านท่ี 2 การน าหลักสูตรไปใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน (Mean = 4.00, SD = 0.78) และ ด๎านท่ี 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา 
(Mean = 4.04, SD = 0.82) ตามล าดับ 
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กลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียกลํุมท่ี 2 ผ๎ูเรียน มีจ านวนเพศชายและเพศหญิงใกล๎เคียงกัน คือ 93 และ 
96 คิดเป็นร๎อยละ 49.21 และ 50.79 ตามล าดับ กลํุมตัวอยํางสํวนใหญํอยูํในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.04 รองลงมาได๎แกํ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 48 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 25.40 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีจ านวนเทํากัน คือ 44 
คน คิดเป็นร๎อยละ 23.28 ผ๎ูเรียนประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมท้ัง 3 ด๎าน 
ได๎แกํ 1) การสร๎างและพัฒนาหลักสูตร 2) การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
และ 3) ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมินพบวําในภาพรวมท้ัง 3 ด๎าน มีคุณภาพอยูํใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านท่ี 2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการ
สอน มีผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับสูงสุด (Mean = 3.87, SD = 0.91) รองลงมาได๎แกํ ผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา (Mean = 3.83, SD = 0.93)  และ การสร๎างและพัฒนาหลักสูตร (Mean = 3.77, 
SD = 0.91) ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ 1. รูปแบบการสอนเพื่อการมีงานท า  2. การจัดการเรียนการสอน 
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ค าน า 
 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นท่ีชายแดน จันทบุรี – ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี” 
เป็นสํวนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสอยดาววิทยา โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อ 1) ศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัจจัย และเงื่อนไขท่ีสํงผลตํอความส าเร็จ และลักษณะความรํวมมือขององค์กรตําง ๆ ท่ี
เกี่ยวข๎อง และมาตรฐานในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี – ตราด 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าฯ 3) 
เพื่อประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าฯ และ 4) เพื่อประเมินทักษะในการ
ท างาน การรักการท างาน ความสามารถในการท างานรํวมกับผ๎ูอื่น และ มีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริตของ
ผ๎ูเรียน 
 การวิจัยในครั้งนี้ท าให๎ได๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าท่ีเหมาะส าหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี – ตราด โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เป็นประโยชน์ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี ท่ีเป็น
กรณีศึกษา ผลจากการจัดการเรียนรู๎ด๎วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท านี้ ท าให๎ผ๎ูเรียน
ได๎พัฒนาทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านท่ี 1 ทักษะด๎านการเรียนรู๎และ
นวัตกรรม ซึ่งเป็นตัวก าหนดความพร๎อมของผ๎ูเรียนเข๎าสํูโลกแหํงการท างานท่ีมีความซับซ๎อนมากขึ้นใน
ปัจจุบัน ได๎แกํ ความคิดสร๎างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอยํางมีวิจารณญาณและการแก๎ปัญหา รวมท้ัง
การส่ือสารและการรํวมมือ ด๎านท่ี 2 ทักษะด๎านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ได๎แกํ ความรู๎ด๎าน
สารสนเทศ ความรู๎เกี่ยวกับส่ือ และความรู๎ด๎านเทคโนโลยี และ ด๎านท่ี 3 ทักษะด๎านชีวิตและอาชีพ ได๎แกํ 
ความยืดหยุํนและการปรับตัว การริเริ่มสร๎างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข๎าม
วัฒนธรรม การเป็นผ๎ูสร๎างหรือผ๎ูผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเช่ือถือได๎ (Accountability) 
และภาวะผ๎ูน าและความรับผิดชอบ (Responsibility)  
 
 
 

พิจิกานต์  ศรีพิมาย 
                  ผ๎ูวิจัย 
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บทที่ 1 

 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกายและจิตใจ 
สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎
อยํางมีความสุข ในกระบวนการเรียนรู๎ต๎องมุํงปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต๎องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระ
บออบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู๎จักรักษาและสํงเสริมหน๎าท่ี เสรีภาพ ความ
เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู๎จักรักษา
ผลประโยชน์สํวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสํงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู๎อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู๎จักพึ่งพาตนเอง มีความริเริ่มสร๎างสรรค์ ใฝุรู๎และเรียนรู๎
ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง (ราชกิจจานุเบกษา, 2542 : 4) 
 การศึกษาในชํวงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 เป็นชํวงสุดท๎ายของการศึกษาภาคบังคับท่ี
มุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนส ารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง และพัฒนาบุคลิกภาพสํวนตน 
พัฒนาความสามารถพื้นฐาน ทักษะพื้นฐานในการเรียนรู๎ ทักษะในการด าเนินชีวิตให๎มีความสมดุล ท้ัง
ความรู๎ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม มีความรับผิดชอบตํอสังคม สามารถเสริมสร๎างสุขภาพสํวนตน
และชุมชน มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช๎เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและศึกษาตํอ 
สํวนการศึกษาชํวงช้ันท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 เป็นหลักสูตรท่ีมุํงเน๎นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
เฉพาะด๎าน มุํงปลูกฝังความรู๎ความสามารถและทักษะในวิทยาการเทคโนโลยี  ท าให๎เกิดความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์น าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพ มุํงพัฒนาตนและประเทศตาม
บทบาทของตนเอง สามารถเป็นผ๎ูน าและผ๎ูให๎บริการชุมชนในด๎านตําง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ ,       
2544 : 31) 
 ในปัจจุบันประเทศไทยอยูํในระยะเปล่ียนผํานท้ังด๎านเศรษฐกิจและสังคม ในด๎านสังคมนั้น  เรา
ก าลังก๎าวเข๎าสํูการเป็นสังคมผ๎ูสูงอายุ ประชากรในวัยท างานมีแนวโน๎มลดลง ขณะท่ีด๎านเศรษฐกิจได๎รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของภาคอุตสาหกรรมท่ีเปล่ียนผํานจากยุคอุตสาหกรรม 3.0 ไปสํูยุค
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ประกอบกับรัฐบาลได๎มีการปฏิรูปประเทศในด๎านตําง  ๆ ท้ังด๎าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให๎ประเทศไทยสามารถ
ปรับ ตัว เข๎ ากั บการ เป ล่ียนแปลง ดั งก ลําวและก๎ าวพ๎นกั บ ดักประ เทศ ท่ีมี ร าย ไ ด๎ปานกลาง                     
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และในท่ีสุดประเทศของเราจะบรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน ซึ่งการจะบรรลุวิสัยทัศน์ดังกลําวได๎นั้น จ าเป็นต๎องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความรู๎ ความสามารถ 
และมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสม เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคัญจะเอื้อ
ประโยชน์และน าพาประเทศให๎ประสบความส าเร็จหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์/เปูาหมายท่ีวางไว๎ได๎เป็น
อยํางดี รวมถึงกํอให๎เกิดความเจริญแกํประเทศชาติในด๎านตําง ๆ 
 จากข๎อมูลเชิงสถิติ พบวํา ปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนประชากรประมาณ 66 ล๎านคน 
ประกอบด๎วยประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 55.80 ล๎านคน และประชากรท่ีมีอายุต่ ากวํา 15 ปี 
จ านวน 10.20 ล๎านคน ท้ังนี้ ส านักงานสถิติแหํงชาติได๎จัดแบํงโครงสร๎างก าลังแรงงานของประเทศ
ออกเป็นผ๎ูท่ีอยูํในก าลังแรงงานหรือผ๎ูพร๎อมท่ีจะท างาน จ านวน 38.83 ล๎านคน ซึ่งประกอบด๎วยผ๎ูมีงานท า 
จ านวน 37.68 ล๎านคน ผ๎ูวํางงาน 4.30 แสนคน และผ๎ูท่ีรอฤดูกาล จ านวน 2.67 แสนคน สํวนผ๎ูท่ีอยูํนอก
ก าลังแรงงานหรือผ๎ูท่ีไมํพร๎อมจะท างานมีจ านวน 17.45 ล๎านคน (ส านักงานสถิติแหํงชาติ, 2560) ท้ังนี้ 
เพื่อพิจารณาถึงอัตราการวํางงาน (Unemployment Rate) ซึ่งถือเป็นดัชนีช้ีวัดท่ีส าคัญประการหนึ่ง
ส าหรับวัดสภาพเศรษฐกิจของประเทศ กลําวคือ หากประเทศมีตัวเลขอัตราการวํางงานอยูํในเกณฑ์ท่ีสูง
ยํอมแสดงวําประเทศนั้น ๆ ก าลังประสบกับปัญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการบริโภค 
การลงทุน และการสํงออกลดลง ส าหรับประเทศไทยนั้นมีอัตราการวํางงาน ดังนี้ 
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 จากสถิติข๎างต๎นพบวํา ในแตํละปีนั้นจะมีอัตราการวํางงานโดยเฉล่ียท่ีสูงขึ้น แสดงให๎เห็นวําในแตํ
ละปีนั้นจะมีจ านวนผ๎ูวํางงานเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี อันเนื่องมาจากสาเหตุตําง ๆ และหากเป็นเชํนนี้ตํอไป
ยํอมสํงผลกระทบตํอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ท้ังนี้หากพิจารณาถึงภาวการณ์วํางงานของ   
ผ๎ูวํางงานท่ัวประเทศซึ่งมีจ านวน 3.03 แสนคน หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จะ
พบวําเป็นผ๎ูวํางงานท่ีไมํเคยท างานมากํอนจ านวน 1.08 แสนคน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของ ผ๎ูวํางงานเลย
ทีเดียว นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษาท่ีมีการวํางงานพบวํา ระดับการศึกษาท่ีมีการวํางงงาน
สูงสุด คือ ผ๎ูท่ีจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน 9.9 หมื่นคน รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 5.7 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 7.5 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 5.3 หมื่นคน และผ๎ูท่ีไมํมี
การศึกษาและต่ ากวําประถมศึกษา 1.8 หมื่นคน (ข๎อมูลจากวารสารสถานการณ์ตลาดแรงาน ประจ าเดือน
มกราคม พ.ศ. 2560 ของกองบริหารข๎อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน) ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบจ านวน
ผ๎ูวํางงานและอัตราการวํางงานตามระดับการศึกษาของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และธันวาคม พ.ศ. 
2559 พบวําจ านวนผ๎ูวํางงานซึ่งจบการศึกษาระดับอุดมศึกษามีจ านวนมากเมื่อเทียบกับวุฒิการศึกษา   
อื่น ๆ  
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 นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงอุปสงค์และอุปทานด๎านแรงงานจากข๎อมูลการให๎บริการของ    กรม
จัดหางานในปี พ.ศ. 2559 พบวํา ความต๎องการแรงงานของนายจ๎าง/สถานประกอบการมีจ านวนท้ังส้ิน 
421,062 อัตรา โดยระดับการศึกษาท่ีมีความต๎องการแรงงานมากท่ีสุด คือ ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. และ 
ปวส.) คิดเป็นร๎อยละ 36.88 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 32.89 และระดับประถม
ศึกษาและต่ ากวําประถมศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 16.61 ตามล าดับ ขณะท่ี จ านวนผ๎ูสมัครงานท่ีใช๎บริการ
ผํานกรมการจัดหางานมีท้ังส้ิน 308,293 คน โดยเป็นผ๎ูสมัครงานท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
มากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 41.59 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 24.72 และระดับ
อาชีวศึกษา ร๎อยละ 17.83 ตามล าดับ 
 

 
 

 จากแผนภูมิร๎อยละความต๎องการและผ๎ูสมัครงานจ าแนกตามระดับการศึกษาพบวํา        ความ
ต๎องการแรงงานระดับอาชีวศึกษามีมากกวําจ านวนผ๎ูสมัครงานถึงร๎อยละ 19.05 และในสํวนของความ
ต๎องการแรงงานระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรีขึ้นไปนั้นมีน๎อยกวําจ านวนผ๎ูสมัครงานคิดเป็นร๎อยละ 
8.70 และ 11.11 ตามล าดับ จากข๎อมูลดังกลําวจะเห็นวําในปัจจุบันแรงงานระดับอาชีวศึกษาเป็นท่ี
ต๎องการของตลาดแรงงานมากกวําแรงงานในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดังนั้น ยํอม
สํงผลให๎ แรงงานในระ ดับมั ธยมศึกษาและปริญญาตรีขึ้ น ไปมีอั ตราวํ า งงานเพิ่ มขึ้ น ใน ทุกปี                  
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โดยในปี พ.ศ. 2559 พบวํามีบัณฑิตท่ีไมํมีงานท ามากถึง 1.5 แสนคน ซึ่งถือวําเป็นจ านวนท่ีคํอนข๎างมาก
เมื่อเทียบกับจ านวนผ๎ูวํางงาน 
 จากท่ีกลําวไปแล๎วข๎างต๎น จะเห็นได๎วําสาเหตุส าคัญท่ีท าให๎เกิดปัญหาการวํางงานก็คือ ความไมํ
สมดุลของตลาดแรงงาน กลําวคือ บางอุตสาหกรรมเกิดจากการขาดแคลนแรงงาน แตํขณะเดียวกันบาง
อุตสาหกรรมก็มีจ านวนแรงงานมากเกินความต๎องการ ท าให๎เกิดปัญหาสํวนเกินของอุปทานแรงงานในบาง
สาขา ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นวําการบริหารจัดการด๎านแรงงาน ซึ่งถือได๎วําเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญเป็นไปอยํางไมํ
มีประสิทธิภาพเทําท่ีควร รวมถึงการขาดการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าสํูตลาดแรงงาน ท้ังในเรื่องของ
ทัศนคติ คํานิยม หรือแม๎กระท่ังการเลือกศึกษาตํอ ซึ่งส่ิงเหลํานี้ หากมีการเตรียมความพร๎อมต้ังแตํกํอน
เข๎าสํูตลาดแรงงานแล๎วยํอมจะท าให๎เกิดสมดุลของตลาดแรงงานได๎ตรงกับความต๎องการของตลาดแรงงาน 
อีกท้ังเมื่อส าเร็จการศึกษาแล๎วบุคคลนั้นก็จะมีความพร๎อมตํอการท างาน ท้ังในแงํของความชอบ ความ
สนใจ ความถนัดและทักษะ รวมถึงมีทัศนคติท่ีดีตํอการท างาน ท้ังนี้ ในการเตรียมความพร๎อมแกํก าลังแร
งงงานดังกลําว การแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีจะชํวยในการเตรียมความพร๎อมแกํก าลังแรงงาน
กํอนเข๎าสํูตลาดแรงงานได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งผ๎ูเรียน/นักศึกษา โดยหากผ๎ูเรียน/นักศึกษาได๎รับการแนะ
แนวอาชีพแล๎วก็จะท าให๎ทราบถึงบุคลิกภาพ ความถนัด และทักษะของตนเอง วําตนเองมีความถนัดด๎าน
ใด เหมาะสมกับอาชีพใด และเพื่อมุํงไปสํูอาชีพนั้น จะมีแนวทาง/เส๎นทางการเลือกศึกษาเป็นอยํางไร 
 แผนการศึกษาแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2579 ได๎ก าหนดใน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เรื่อง    
การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ โดยจัดให๎การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ซึ่งเป็นพันธกิจท่ีส าคัญรํวมกันของรัฐและทุกภาคสํวนท่ี
เกี่ยวข๎อง ท้ังในการก าหนดเปูาหมายการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู๎ ส่ือ แหลํงเรียนรู๎ และการวัดและประเมินผลของผ๎ูเรียนในทุกระดับการศึกษาทุก
กลํุมเปูาหมายและทุกชํวงวัย เพื่อสร๎างและพัฒนาพลเมืองท่ีมีคุณภาพ มีความรู๎ ความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สามารถเรียนรู๎และพัฒนาศักยภาพของผ๎ูเรียนตามความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอยํางเป็นสุขรํวมกับผ๎ูอื่นในสังคม (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 108) 
 ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ท่ี 4 เรื่อง การขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผ๎ูเรียนทุกคนเข๎าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยํางเทําเทียม
กันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ได๎รับการสนับสนุนคําใช๎จํายต้ังแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสามารถเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ได๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท 
ได๎รับการยกระดับคุณภาพในการให๎บริการเด็กพิการและด๎อยโอกาสให๎ได๎รับโอกาสทางการศึกษาท้ังใน
ระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน รวมท้ังสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อ
ขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นได๎ และภายใต๎ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ข๎อท่ี 5 ร๎อยละของผ๎ูผํานการฝึกอบรม/พัฒนา
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ทักษะอาชีพระยะส้ัน สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
http://goo.gl/Ppcs5f, 2560) 
 กรมจัดหางานได๎ท าการวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร๎อมเพื่อการศึกษาตํอของผ๎ูเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบวํา ผ๎ูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สํวนใหญํร๎อย
ละ 80.09 ศึกษาตํอในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (สายสามัญ) และร๎อยละ 19.91 ศึกษาตํอในระดับ ปวช. 
ในด๎านการก าหนดเปูาหมายในชีวิต พบวํา มีเปูาหมายท่ีจะรับราชการหรือท างานในรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด 
ร๎อยละ 36.03 อยํางไรก็ตามมีจ านวนถึงร๎อยละ 31.18 ท่ียังไมํได๎ก าหนดเปูาหมายในชีวิต และยังพบอีกวํา 
ผ๎ูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยังไมํได๎รับการเตรียมความพร๎อมเพื่อการศึกษาตํอเทําท่ีควร กรมจัดหา
งาน กระทรวงแรงงาน ได๎มีข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีส าคัญ คือ ประการแรก ภาครัฐควรก าหนดนโยบาย
ท่ีชัดเจนในการบริหารจัดการศึกษาของประเทศให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน ประการ
ท่ีสอง ควรท่ีจะมีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกํผ๎ูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นอยํางท่ัวถึง โดย
เน๎นให๎เด็กรู๎จักตนเองอยํางแท๎จริงด๎วยการจัดให๎มีการทดสอบ IQ และ EQ การทดสอบความถนัดทาง
อาชีพ รวมท้ังการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประการท่ีสาม มีข๎อตกลงความรํวมมือระหวํางกรมจัดหา
งานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหนํวยงานตําง ๆ ท่ีมีหน๎าท่ีควบคุม ก ากับ ดูแล 
สถานศึกษาระดับโรงเรียนในสังกัดได๎ก าหนดให๎มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกํผ๎ูเรียนทุกคนเป็น
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ  ผลการด าเนินงานของโรงเรียน ประการท่ีส่ี การแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกํ
ผ๎ูเรียนท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นั้น นอกจากการทดสอบความพร๎อม
ทางด๎านอาชีพแล๎ว ควรให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานแกํ ผ๎ูเรียนให๎มากท่ีสุด จากสภาพปัญหาความไมํ
สอดคล๎องของตลาดแรงงาน เป็นสาเหตุสืบเนื่องกํอให๎เกิดปัญหาการวํางงาน การขาดแคลนแรงงาน และ
การท างานท่ีต่ ากวําระดับวุฒิการศึกษาตามมา (กระทรวงแรงงาน, https://goo.gl/7WBpeo, 2557) 
 ศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคแหํงการพัฒนาตํอยอดคิดค๎นผลิตภัณฑ์ขึ้นเพื่อใช๎อ านวยความสะดวกใน
การพัฒนาคุณภาพในการด ารงชีวิต หากเหลือก็คิดกลยุทธ์การโฆษณาและจัดจ าหนํายกับกลํุมท่ีมีบริบท
เหมือนหรือใกล๎เคียงกัน มิฉะนั้นคน หรือกลํุมบุคคล ประชาชนในชาติ จะกลายเป็นผ๎ูซื้อและผ๎ูบริโภค เสีย
ดุลทางเศรษฐกิจ และท่ีส าคัญคือถูกจูงความคิดทางสติปัญญาเพราะคิดไมํเป็น ดังนั้นการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ จึงต๎องเปล่ียนจาก Passive Learning มาเป็น Active Learning ตามกระบวนการของ Five 
Steps ประกอบไปด๎วย การสร๎างประเด็นค าถามและคาดเดาค าตอบ (Learn to Question) การสืบค๎น
และรวบรวมความรู๎ (Learn to Search) การสร๎างกระบวนการและขั้นตอนลงมือปฏิบัติ (Learn to 
Construct) การสรุปผลการเรียนรู๎และน าเสนอ (Learn to Communicate) การเผยแพรํและใช๎
ประโยชน์ในสังคม (Learn to Service) 
 
 

http://goo.gl/Ppcs5f
https://goo.gl/7WBpeo
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 วิจารณ์ พานิช (2555 : 16 - 21) ได๎กลําวถึงทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 วํา   สาระ
วิชามีความส าคัญ แตํไมํเพียงพอส าหรับการเรียนรู๎เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปัจจุบันการเรียนรู๎
สาระวิชา (Content หรือ Subject Matter) ควรเป็นการเรียนจากการค๎นคว๎าของผ๎ูเรียนเอง โดยครูชํวย
แนะน า และชํวยออกแบบกิจกรรมท่ีชํวยให๎ผ๎ูเรียนแตํละคนสามารถประเมินความก๎าวหน๎าของการเรียนรู๎
ของตนเองได๎ สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด๎วย ภาษาแมํ และภาษาส าคัญของโลก ศิลปะ 
คณิตศาสตร์ การปกครองและหน๎าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ 
โดยวิชาแกนหลักนี้จะน ามาสํูการก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญตํอการจัดการเรียนรู๎ใน
เนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข๎อส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยการสํงเสริมความเข๎าใจ
ในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 เข๎าไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้  1) ทักษะ
ด๎านการเรียนรู๎และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร๎อมของผ๎ูเรียนเข๎าสํูโลกการท างานท่ีมีความ
ซับซ๎อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได๎แกํ ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และนวัตกรรมการคิดอยํางมีวิจารณญาณและ
การแก๎ปัญหา รวมท้ังการส่ือสารและการรํวมมือ 2) ทักษะด๎านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี เนื่องด๎วย
ในปัจจุบันมีการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารผํานทางส่ือและเทคโนโลยีมากมาย ผ๎ูเรียนจึงต๎องมีความสามารถใน
การแสดงทักษะการคิดอยํางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได๎หลากหลาย โดยอาศัยความรู๎ในหลายด๎าน 
ได๎แกํ ความรู๎ด๎านสารสนเทศ ความรู๎เกี่ยวกับส่ือและความรู๎ด๎านเทคโนโลยี 3) ทักษะด๎านชีวิตและอาชีพ 
ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให๎ประสบความส าเร็จ ผ๎ูเรียนจะต๎องพัฒนาทักษะชีวิตท่ีส าคัญ 
ได๎แกํ ความยืดหยุํนและการปรับตัว การริเริ่มสร๎างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข๎าม
วัฒนธรรม การเป็นผ๎ูสร๎างหรือผ๎ูผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเช่ือถือได๎ (Accountability) 
และภาวะผ๎ูน าและความรับผิดชอบ (Responsibility) 
 สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560 - 2564) สรุปได๎วํา 1) วิสัยทัศน์ 
คือ  ผ๎ูเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนมี คุณภาพชีวิตท่ีดี ได๎รับการศึกษาอยํางท่ัวถึง มี
คุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ อยูํรํวมกันอยํางมั่นคงและยั่งยืน 2) พันธกิจ ได๎แกํ (1) 
จัดการศึกษาให๎กับผ๎ูเรียน นักศึกษา และประชาชน อยํางท่ัวถึงและมีคุณภาพ (2) เสริมสร๎างศักยภาพ
ประชาชนให๎มีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล๎องกับบริบทและความต๎องการพัฒนาของพื้นท่ีชายแดน  (3) 
เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตท่ีดีให๎กับผ๎ูเรียน นักศึกษา และประชาชนอยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได๎อยํางมี
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และ 3) 
เปูาประสงค์ ได๎แกํ (1) ผ๎ูเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนได๎รับการศึกษาอยํางท่ัวถึงและมี
คุณภาพ (2) ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล๎องกับบริบทและความต๎องการพัฒนาของพื้นท่ี
ชายแดน (3) ผ๎ูเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูํรํวมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได๎อยํางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็น
ชาติไทย (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ , http://peb.sueksa.go.th/, สืบค๎นเมื่อ 
31 กรกฎาคม 2561 ) 
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 สถาบันการศึกษาไทยต๎องเตรียมคนให๎พร๎อมเพื่อผลิตแรงงานท่ีมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 การ
สร๎างคนในอนาคตท่ีมีความสามารถในการใช๎และเลือกใช๎แตํไมํตกเป็นทาสของเทคโนโลยี การเป็นผ๎ูท่ีมี
คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบยิ่งส าคัญมากในการพัฒนาคนรุํนใหมํท่ีจะสร๎างโลกให๎นําอยูํ  
รวมถึงทักษะอื่นๆ เชํน ความสามารถในการติดตํอส่ือสาร การท าความเข๎าใจกับเพื่อนรํวมงานซึ่งเป็น
ชาวตํางชาติความสามารถในการท างานเป็นทีม ความสามารถในการเลือกใช๎ข๎อมูล ความคิดวิเคราะห์ 
ความคิดเชิงวิจารณญาณ ตัดสินจากเหตุผล ไมํใช๎อคติ อารมณ์ หรือเอาพวกพ๎องเป็นส าคัญ ท้ังหมดนี้ก็
เ ป็ น เ ปู า ห ม า ย ข อ ง แ ร ง ง าน ใน ศต ว ร ร ษ ท่ี  21 ด๎ ว ย เ ชํ น กั น  (กิ ต ติ ภู มิ  มี ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ , 
https://kmtlcspu.com/2017/06/12/kititpoomme/, สืบค๎นเมื่อ 31 สิงหาคม 2561) 
 จากสถานการณ์ทางด๎านเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนไปของประเทศไทย ได๎มีการ เปล่ียนแปลง
เกิดขึ้นทั้งในโครงสร๎างการผลิตและโครงสร๎างตลาดแรงงาน โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร๎างการผลิตจาก
การผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ เป็นการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข๎าและเป็นการผลิตเพื่อการ
สํงออก ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกลําว ท าให๎เกิดการขยายตัวสูงขึ้นอยํางรวดเร็วในภาคอุตสาหกรรม มีการ
จ๎างงานเพิ่มมากขึ้น สํวนการเปล่ียนแปลงทางด๎านโครงสร๎างตลาดแรงงานนั้น ในอดีตประเทศไทยต๎อง
ประสบกับปัญหาการวํางงานเป็นอยํางมาก ตํอมาเมื่อมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจได๎กํอให๎เกิดการจ๎างงาน
ท่ีเพิ่มมากขึ้น ในขณะท่ีแรงงานใหมํเข๎าสํูตลาดแรงงานลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นนี้มีผลท า
ให๎เกิดปัญหาแรงงานขาดแคลนบางสาขาภายในประเทศจากสภาพท่ีตลาดแรงงานในประเทศไมํสามารถ
สนองตํอความต๎องการได๎อยํางเพียงพอและท่ัวถึง ท าให๎แรงงานตํางด๎าวถูกน าเข๎าสํูระบบตลาดแรงงาน
ไทยมากขึ้น ในชํวงท่ีผํานมานั้น มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ๎านของไทยท่ีมีเขตพื้นท่ีชายแดนติดกันคือ 
ประเทศพมํา ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ได๎เข๎าประเทศอยํางถูกต๎องรวมถึงลักลอบเข๎ามาท างานใน
ประเทศไทย และกระจายอยูํตามพื้นท่ีตําง ๆ ท่ัวประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดท่ีมีการขยายตัวทางด๎าน
เศรษฐกิจและอยูํติดเขตชายแดน 
 ในขณะท่ีการเข๎ามาท างานข๎างต๎นของแรงงานตํางด๎าว ได๎สร๎างผลกระทบทางด๎านบวกและลบ
ให๎กับประเทศไทยท้ังในระดับชาติและระดับท๎องถิ่น กลําวคือ มีสํวนในการแยํงอาชีพแรงงานไทย ด๎วยเหตุ
ท่ี นอกจากแรงงานตํางด๎าวมีอัตราคําแรงท่ีถูกกวําแรงงานไทยและหาได๎งํายแล๎ว แรง งานตํางด๎าวยัง
สามารถท างานได๎โดยไมํเลือกงาน ไมํวําจะเป็นงานในไรํ ในสวน หรือ งานแบกหามตําง ๆ ซึ่งงานเหลํานี้
คนไทยไมํชอบท าเนื่องจากคนไทยมองวํางานเหลํานี้ เป็นงานระดับลําง เป็นงานท่ีสกปรก ยากล าบาก อีก
ท้ังในปัจจุบันคนไทยเรียนสูงมากขึ้นจึงท าให๎ตลาดการจ๎างงานขาดแรงงานในระดับลํางเป็นจ านวนมาก จึง
จ าเป็นต๎องหันไปพึ่งแรงงานตํางด๎าว และนอกจากนี้ยังมีการลักลอบเข๎ามาในราชอาณาจักร ผลกระทบ
จากการท างานของแรงงานตํางด๎าวกํอให๎เกิดปัญหาสังคมไทยเป็นอันมากท้ังทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม 
ความมั่นคงของประเทศ และความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ ทังนี้เพราะภาครัฐไมํสามารถเข๎าไปควบคุม
ก ากับดูแลได๎อยํางท่ัวถึง 

https://kmtlcspu.com/2017/06/12/kititpoomme/,%20สืบค้นเมื่อ
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 โรงเรียนสอยดาววิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอสอยดาว ซึ่งมีพื้นท่ีติดชายแดนกัมพูชา 
และจัดการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด๎านการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานท าเพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีอาชีพ (Career) ในแตํละชํวงช้ัน โดยช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จะจัดการศึกษาให๎ผ๎ูเรียนได๎ค๎นหาอาชีพตามความต๎องการของตนเอง และมี
โอกาสให๎ ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎ภาพของงานและการฝึกทักษะอาชีพเบื้องต๎น  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4               
ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผ๎ูเรียนควรได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับอาชีพในอนาคตอยํางมีความหมายและได๎รับการฝึก
ประสบการณ์ทางอาชีพ โดยก าหนดให๎มีหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานท า ประกอบกับผ๎ูปกครอง
ผ๎ูเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนกัมพูชา สํวนใหญํเป็นผ๎ูอพยพมาจากทางภาคตะวันนออกเฉียง
เหนือมีฐานะคํอนข๎างยากจน ฐานะทางเศรษฐกิจไมํดี ไมํสามารถสนับสนุนให๎ ผ๎ูเรียนศึกษาตํอใน
ระดับอุดมศึกษาได๎ โรงเรียนจึงต๎องจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของผ๎ูเรียน ซึ่งจะสามารถตํอยอดไปสํูการ
ประกอบอาชีพได๎ในอนาคตได๎  

ด๎วยหลักการและเหตุผลดังท่ีกลําวมาข๎างต๎น ผ๎ูวิจัย ได๎สนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน  จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : 
โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีขึ้น เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการมีงานท าแหํงศตวรรษที่ 21 ตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัจจัยและเงื่อนไขท่ีสํงผลตํอความส าเร็จ และลักษณะความรํวมมือ
ขององค์กรตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี – ตราด 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
 3. เพื่อประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
 4. เพื่อประเมินทักษะในการท างาน  การรักการท างาน ความสามารถในท างานรํวมกับผ๎ูอื่น และ
มีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริตของผ๎ูเรียน 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ได๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ี
ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา จังหวัดจันทบุรี ท่ีมีคุณภาพส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นท่ีชายแดน 
 2. ผลจากการจัดการเรียนรู๎ด๎วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา จังหวัดจันทบุรี 
ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ท้ัง 3 ด๎าน ได๎แกํ 
  (1) ทักษะด๎านการเรียนรู๎และนวัตกรรม ซึ่งเป็นตัวก าหนดความพร๎อมของผ๎ูเรียนเข๎าสํู
โลกแหํงการท างานท่ีมีความซับซ๎อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได๎แกํ ความคิดสร๎างสรรค์และนวัตกรรม การคิด
อยํางมีวิจารณญาณและการแก๎ปัญหา รวมท้ังการส่ือสารและการรํวมมือ 
  (2) ทักษะด๎านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ได๎แกํ ความรู๎ด๎านสารสนเทศ ความรู๎
เกี่ยวกับส่ือ และความรู๎ด๎านเทคโนโลยี 
  (3) ทักษะด๎านชีวิตและอาชีพ ได๎แกํ ความยืดหยุํนและการปรับตัว การริเริ่มสร๎างสรรค์
และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข๎ามวัฒนธรรม การเป็นผ๎ูสร๎างหรือผ๎ูผลิต (Productivity) 
และความรับผิดชอบเช่ือถือได๎ (Accountability) และภาวะผ๎ูน าและความรับผิดชอบ (Responsibility) 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด๎านเนื้อหา 
  1) การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาข๎อมูลเชิงคุณภาพท่ีเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ ปัจจัยและเงื่อนไขท่ีสํงผลตํอความส าเร็จของการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ ลักษณะรํวมมือขององค์กรตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ และเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ 
  2) การวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกอบอาชีพ ท้ังในสํวนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอง และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องท่ีให๎ความรํวมมือกับ
สถานศึกษา ท้ังท่ีเป็นหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องและไมํเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 

2) ขอบเขตด๎านแหลํงข๎อมูล 
  1) การศึกษาเอกสาร ได๎แกํ (1) หลักสูตรสถานศึกษา (2) แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2561 (3) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 
(4) โครงการสํงเสริมการหารายได๎และฝึกอาชีพระหวํางเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน 
จันทบุรี-ตราด 
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  2) การสัมภาษณ์บุคคล ได๎แกํ (1) ผ๎ูอ านวยการโรงเรียน (2) ครูผ๎ูสอนและครูผ๎ูดูแล
รับผิดชอบโครงการสํงเสริมการหารายได๎และฝึกอาชีพระหวํางเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ี
ชายแดน จันทบุรี-ตราด (3) อาจารย์ผ๎ูสอนจากวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ผ๎ูเรียนหลักสูตรทวิศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี -ตราด (4) ผ๎ูเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการสํงเสริมการ        
หารายได๎และฝึกอาชีพระหวํางเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด 
  3) การสังเกตบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน และสภาพแวดล๎อมท่ัวไปของโรงเรียน
ท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ 
 
 3) การเลือกกรณีศึกษา 
  ประชากร 
  ประชากรท่ีท าการวิจัย ได๎แกํ โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จังหวัดจันทบุรี
และตราด  
  กลุ่มตัวอย่าง 
  การวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จังหวัด
จันทบุรีและตราดท่ีมีการปฏิบัติท่ีนําสนใจ ( Interesting Case) เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การมีงานท า โดยผ๎ูวิจัยท าการคัดเลือกโรงเรียนท่ีอยูํในกลํุมสหวิทยาเขตสตาร์บุษท่ีมีขนาดใหญํ กลาง เล็ก 
เป็นกลํุมตัวอยํางท่ีให๎ข๎อมูลสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อการมีงานท าในกลํุม
โรงเรียนมัธยมเขตพื้นท่ีชายแดน และเลือกโรงเรียนสอยดาววิทยา  อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็น
กลํุมตัวอยํางเพื่อให๎ข๎อมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนสอยดาววิทยาเป็นโรงเรียนท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาโดยความรํวมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาคือ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 
  ตัวแปรที่ท าการศึกษา 
  คุณภาพผ๎ูเรียนในด๎าน ทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 
และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 รูปแบบ หมายถึง แผนผังแสดงความสัมพันธ์เชิงโครงสร๎างขององค์ประกอบและขั้นตอน โดยมี
การอธิบายด๎ายภาษาท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและขั้นตอนของรูปแบบนั้น ๆ  
 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลได๎ใช๎ความรู๎ของตนเองอยํางสร๎างสรรค์เพื่อ
สนับสนุนให๎ผ๎ูอื่นเกิดการเรียนรู๎และความผาสุก ซึ่งการจัดการเรียนรู๎เป็นกิจกรรมในแงํมุมตําง ๆ 4 ด๎าน 
ดังนี้ 1) ด๎านหลักสูตร (Curriculum) เป็นการศึกษาจุดมุํงหมายของการศึกษา ความเข๎าใจในจุดประสงค์
รายวิชา และการต้ังจุดประสงค์การจัดการเรียนรู๎ ท่ีชัดเจน ตลอดจนการเลือกเนื้อหาได๎เหมาะสม



12 
 

สอดคล๎องกับท๎องถิ่น 2) ด๎านการจัดการเรียนรู๎ (Instruction) เป็นการเลือกวิธีสอนและเทคนิคการจัดการ
เรียนรู๎ท่ีเหมาะสม เพื่อชํวยให๎ผ๎ูเรียนบรรลุถึงจุดประสงค์การเรียนรู๎ท่ีวางไว๎ 3) ด๎านการวัดผล เป็นการ
เลือกวิธีการวัดผลท่ีเหมาะสมและสามารถวิเคราะห์ผลได๎ และ 4) ด๎านการประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ 
(Evaluation) เป็นความสามารถในการประเมินผลของการจัดการเรียนรู๎ทั้งหมดได๎ 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ท่ีผ๎ูวิจัยออกแบบขึ้นเพื่อใช๎ในการ
วิจัยครั้งนี้ โดยอาศัยแนวคิดของ จอยซ์ และ เวล (Joyce and Well, 2000, p.100) ประกอบไปด๎วย
องค์ประกอบท่ีส าคัญ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) แนวคิดและหลักการของรูปแบบ ซึ่งจะเป็นตัวช้ีน าในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม และขั้นตอนการด าเนินการเพื่อให๎เป็นตามรูปแบบการจัดการเรียนรู๎
นั้น ซึ่งจะอาศัยความเช่ือ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีใช๎เป็นพื้นฐานในการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู๎  2) 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ เป็นความคาดหวังท่ีต๎องการให๎เกิดขึ้นจากการใช๎รูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาขึ้น 3) เนื้อหา เป็นเนื้อหาสาระหรือสาระการเรียนรู๎ท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
4) กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นกิจกรรม วิธีการ และขั้นตอนการของการปฏิบัติในการน ารูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎ไปใช๎ 5) การวัดและประเมินผล เป็นสํวนส าคัญท่ีจะบอกถึงผลการด าเนินการตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู๎ที่บรรลุเปูาหมาย  

โรงเรียนมัธยมเขตพื้นที่ชายแดน หมายถึง โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจัดการเรียนการ
สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ในจังหวัดจันทบุรีและตราด และมีท่ีต้ังอยูํในพื้นท่ีท่ีมีชายแดน
ติดตํอกับประเทศกัมพูชา ได๎แกํ โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
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บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

 งานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี ผ๎ูวิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าหนังสือ เอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข๎อง น าเสนอตามล าดับหัวข๎อตํอไปนี้ 
  1. รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
   1.1 ความหมายของรูปแบบ 
   1.2 ประเภทของรูปแบบ 
   1.3 การพัฒนารูปแบบ 
   1.4 การตรวจสอบรูปแบบ 
  2. รูปแบบการเรียนการสอน 
   2.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
   2.2 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
   2.3 แนวคิดการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
  3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 
   3.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 
   3.2 การจัดกลํุมรูปแบบการเรียนรู๎ 
   3.3 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 
   3.4 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 
  4. ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎ 
   4.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู๎ 
   4.2 ความส าคัญของการจัดการเรียนรู๎ 
   4.3 ลักษณะของการจัดการเรียนรู๎ 
   4.4 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู๎ 
   4.5 หลักการพื้นฐานในการจัดการความรู๎ 
   4.6 ความสัมพันธ์ระหวํางการจัดการเรียนรู๎และการเรียนรู๎ 
   4.7 หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ส าหรับผ๎ูเรียน 
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  5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสํงเสริมทักษะอาชีพ 
   5.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ 
   5.2 ความส าคัญของการสํงเสริมทักษะอาชีพ 
   5.3 ทักษะท่ีจ าเป็นตํอการสํงเสริมทักษะอาชีพ 
   5.4 ความส าคัญของอาชีพ 
   5.5 คุณคําของการประกอบอาชีพ 
   5.6 แนวคิดทฤษฎีทางอาชีพ 
  6. การแนะแนวอาชีพในระดับมัธยมศึกษา 
   6.1 แนวคิดวําด๎วยการแนะแนวอาชีพ 
   6.2 จุดประสงค์ของการแนะแนวอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
   6.3 แนวคิดวําด๎วยการเลือกอาชีพ 
  7. แนวคิดวําด๎วยการสํงเสริมการมีงานท า 
  8. แนวทางการเสริมทักษะและสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพให๎กับนักเรียน 
  
1. รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
 1.1 ความหมายของรูปแบบ 
  ค าวํา รูปแบบ หรือ Model เป็นค าท่ีใช๎เพื่อส่ือความหมายหลายอยําง ซึ่งโดยท่ัวไปแล๎ว 
รูปแบบ จะหมายถึง ส่ิงหรือวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นต๎นแบบอยํางใดอยํางหนึ่ง เชํน แบบจ าลอง ส่ิงกํอสร๎าง 
รูปแบบในการพัฒนาชนบท เป็นต๎น ค าวํา Model ใช๎ค าในภาษาไทยอยูํหลายค า เชํน รูปแบบ ต๎นแบบ 
แบบแผน แบบจ าลอง เป็นต๎น ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (2544) ให๎ความหมายของค าวํา Model ใน
ภาษาอังกฤษวํา ตัวแบบ หรือ แบบจ าลอง ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ใช๎ค าวํา รูปแบบ เนื่องจากเป็นค าท่ีใช๎กัน
อยํางแพรํหลายในการวิจัยทางการศึกษา โดยนักการศึกษาหลายทํานได๎ให๎ความหมายของรูปแบบไว๎ดังนี้ 
  Willer (1976, p. 15) ได๎ให๎ความหมายของรูปแบบวํา หมายถึง เป็นการสร๎างมโนทัศน์
เกี่ยวกับชุดของปรากฏการณ์ โดยอาศัยหลักการของระบบรูปนัย ท้ังนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อท าให๎เกิดความ
กระจํางชัดของนิยามความสัมพันธ์และประพจน์ท่ีเกี่ยวข๎อง ซึ่งรูปแบบท่ีมีความเท่ียงตรง จะพัฒนาเป็น
ทฤษฎีตํอไป 
  Hausser (1980, pp. 132 - 161) ได๎ให๎ความหมายท่ีแตกตํางออกไป โดยท่ีรูปแบบเป็น
ส่ิงท่ีออกแบบมาเพื่อแสดงถึงองค์ประกอบและกระบวนการตรวจสอบความแตกตํางระหวํางความสัมพันธ์
ในเชิงทฤษฎีกับปรากฏการณ์จริง 
  อุทุมพร จามรมาน (2541, หน๎า 22) ได๎ให๎ความหมายของรูปแบบวํา หมายถึง 
โครงสร๎างของความเกี่ยวข๎องระหวํางหนํวยตําง ๆ หรือตัวแปรตําง ๆ ซึ่งมีมากกวํา 1 มิติ หลายตัวแปร
และตัวแปรดังกลําวตํางมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน 
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  บุญสํง หาญพานิช (2546, หน๎า 92) ได๎ให๎ความหมายของรูปแบบวํา หมายถึง โครงสร๎าง
โปรแกรม แบบจ าลอง หรือตัวแบบท่ีจ าลองสภาพความเป็นจริง ท่ีสร๎างขึ้นมาจากการลดทอนเวลาและ
เทศะ พิจารณาวํามีส่ิงใดบ๎างท่ีจะต๎องน ามาศึกษาเพื่อใช๎แทนแนวคิด หรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์
หนึ่ง โดยอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบตําง ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ 
  ทิศนา แขมมณี (2553, หน๎า 220) กลําววํา รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดท่ีเป็น
นามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชํน เป็นค าอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรม 
หรือแผนภาพ เพื่อชํวยให๎ตนเองและบุคคลอื่นสามารถเข๎าใจได๎ชัดเจนขึ้น 
  เสนาะ กล่ินงาม (2551, หน๎า 105) ได๎ให๎ความหมายของรูปแบบวํา รูปแบบ หมายถึงตัว
แปรตําง ๆ ท่ีมีหลายตัวแปร มีความเกี่ยวข๎องเชิงสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อ
จัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับความเป็นจริงเพื่อให๎เข๎าใจสาระส าคัญของความเป็นจริงยิ่งขึ้น 
  ชัยณรงค์ ทรงคาศรี (2552, หน๎า 15) ได๎ให๎ความหมายของรูปแบบวํา หมายถึง สภาพ
ลักษณะท่ีครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญ ซึ่งได๎รับการจัดไว๎อยํางเป็นระบบ ตามหลักปรัชญาทฤษฎี 
หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือตําง ๆ โดยประกอบด๎วยกระบวนการ หรือขั้นตอนส าคัญรวมท้ังวิธีและ
เทคนิคตําง ๆ ท่ีสามารถชํวยให๎สภาพนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดท่ียึดถือ ซึ่งได๎รับการ
พิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับวํามีประสิทธิภาพ สามารถใช๎เป็นแบบแผนให๎บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของ
รูปแบบนั้น ๆ 
  บุญชม ศรีสะอาด (2558) ให๎ความหมายของรูปแบบวํา หมายถึง ความสัมพันธ์ระหวําง
องค์ประกอบตําง ๆ หรือตัวแปรตําง ๆ ผ๎ูวิจัยสามารถใช๎รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางองค์ประกอบ
ตําง ๆ หรือตัวแปรตําง ๆ ท่ีมีในปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือในระบบตําง ๆ อธิบายขั้นตอนของ
องค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ 
  สรุปได๎วํา รูปแบบ หมายถึง โครงสร๎างท่ีแสดงให๎เห็นความสัมพันธ์กันอยํางเป็นระบบ 
จากความสัมพันธ์ที่เป็นนามธรรมมาเป็นโครงสร๎างท่ีมีองค์ประกอบเป็นรูปธรรม และเข๎าใจได๎งํายขึ้น ซึ่ง
อาจจะเป็นค าอธิบาย แผนผัง ไดอะแกรม แผนภาพ เป็นต๎น 
 1.2 ประเภทของรูปแบบ 
  Keeves (1988, pp. 561 - 565) ได๎แบํงประเภทของรูปแบบทางการศึกษาและ
สังคมศาสตร์เอาไว๎ 4 ประเภท คือ 
  1.  Analogue Model เป็นรูปแบบท่ีใช๎การอุปมาอุปมัยเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็น
รูปธรรม เพื่อสร๎างความเข๎าใจในปรากฏการณ์ท่ีเป็นนามธรรม เชํน รูปแบบในการท านายจ านวนผ๎ูเรียนท่ี
จะเข๎าสํูระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดจากการเปิดน้ าเข๎าและปลํอยน้ าออกจากถัง ผ๎ูเรียนท่ีจะเข๎าสํู
ระบบโรงเรียนเปรียบเทียบได๎กับน้ าท่ีเปิดออกจากถัง ดังนั้น ผ๎ูเรียนท่ีคงอยูํในระบบ จึงเทํากับผ๎ูเรียนท่ีเข๎า
สํูระบบลบด๎วยผ๎ูเรียนท่ีออกจากระบบ เป็นต๎น 
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  2. Sematic Model เป็นรูปแบบท่ีใช๎ภาษาเป็นส่ือในการบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด๎วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให๎เห็นโครงสร๎างทางความคิด องค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น ๆ 
  3. Mathematic Model เป็นรูปแบบท่ีใช๎สมการทางคณิตศาสตร์เป็นส่ือในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรตําง ๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช๎กันท้ังในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์รวมท้ัง
การบริหารการศึกษาด๎วย 
  4. Causal Model เป็นรูปแบบท่ีพัฒนามาจากเทคนิคท่ีเรียกวํา Path Analysis และ
หลักการสร๎าง Sematic Model โดยน าเอาตัวแปรตําง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลท่ีเกิดขึ้น เชํน The 
Standard Deprivation Model ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหวํางสภาพทางเศรษฐกิจสังคม
ของบิดามารดา สภาพแวดล๎อมทางการศึกษาท่ีบ๎านและระดับสติปัญญาของเด็ก เป็นต๎น 
 1.3 การพัฒนารูปแบบ 
  การพัฒนารูปแบบต๎องค านึงถึงรูปแบบท่ีจะน าไปใช๎ให๎ได๎ประโยชน์สูงสุดนั้น รูปแบบต๎อง
ประกอบด๎วยลักษณะท่ีส าคัญ คือ มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร๎าง สามารถท านายผลได๎ สามารถขยายผล
ท านายได๎กว๎างขวางขึ้น และสามารถน าไปสํูแนวคิดใหมํ ๆ ส าหรับการพัฒนารูปแบบนั้น (บุญสํง หาญ
พานิช, 2546, หน๎า 93) นักการศึกษาหลายทําน  ได๎กลําวถึงการพัฒนารูปแบบไว๎ดังนี้ 
  ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2534, หน๎า 9) ได๎วิจัยรูปแบบการให๎บริการความรู๎และ
ส่ือการศึกษาแกํชุมชนในท๎องถิ่นท่ีต้ังศูนย์วําการกลํุมโรงเรียน มีขั้นตอนการพัฒนารูปแบบมี 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
  1. วิเคราะห์ระบบงานของศูนย์วิชาการเพื่อชุมชน ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาของชุมชน
และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
  2. พัฒนารูปแบบการให๎บริการความรู๎และส่ือสารการศึกษาแกํชุมชน สร๎างเครื่องมือ ส่ือ
วัสดุในการด าเนินงาน 
  3.  ทดลองใช๎รูปแบบการด าเนินงานศูนย์วิชาการเพื่อชุมชนท่ีพัฒนาขึ้นในกลํุมโรงเรียน
เปูาหมาย 
  4. ประเมินโครงการ อภิปรายสรุปรูปแบบ และเงื่อนไขในการด าเนินงานศูนย์วิชาการ
กลํุมโรงเรียนเพื่อชุมชน 
  บุญชม ศรีสะอาด (2558) ได๎กลําวถึงการวิจัย โดยใช๎รูปแบบแบํงออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ  
  1. การพัฒนารูปแบบ ผ๎ูวิจัยจะสร๎างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมากํอน เป็นรูปแบบตาม
สมมติฐาน โดยการศึกษาค๎นคว๎าทฤษฎี แนวความคิด รูปแบบ ท่ีมีผ๎ูพัฒนาไว๎แล๎วในเรื่องเดียวกัน หรือ
เรื่องอื่น ๆ และผลการศึกษาหรือวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง ซึ่งจะชํวยให๎สามารถก าหนดองค์ประกอบหรือตัวแปร
ตําง ๆ ภายในรูปแบบ รวมท้ังลักษณะความสัมพันธ์ระวํางองค์ประกอบ หรือตัวแปรเหลํานั้น หรือล าดับ
กํอนหลังของแตํละองค์ประกอบในรูปแบบ ในการพัฒนารูปแบบนั้น จะต๎องใช๎หลักของเหตุผลเป็น
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รากฐานส าคัญ และการศึกษาค๎นคว๎ามากจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนารูปแบบอยํางยิ่ง ผ๎ูวิจัยอาจคิด
โครงสร๎างของรูปแบบขึ้นมากํอน แล๎วปรับปรุงโดยอาศัยข๎อสนเทศจากการศึกษาค๎นคว๎า ทฤษฎี 
แนวความคิด รูปแบบ หรือผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง หรือท าการศึกษาองค์ประกอบยํอย หรือตัวแปรแตํละ
ตัว แล๎วคัดเลือกองค์ประกอบยํอยหรือตัวแปรที่ส าคัญ ประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร๎างของรูปแบบก็ได๎ 
  2. การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ หลังจากท่ีได๎พัฒนารูปแบบในขั้นแรกแล๎ว 
จ าเป็นท่ีจะต๎องทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบดังกลําว เพราะรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นนั้น ถึงแม๎วําจะ
พัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดของคนอื่น และผลการวิจัยท่ีผํานมา แตํก็เป็นเพียงรูปแบบ
ตามสมมติฐาน ซึ่งจ าเป็นต๎องเก็บรวบรวมข๎อมูลในสถานการณ์จริง หรือท าการทดลอง น าไปใช๎ใน
สถานการณ์จริง เพื่อทดสอบดูวํามีความเหมาะสมหรือไมํ เป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีมุํงหวังหรือไมํ 
ในขั้นนี้บางครั้งจึงใช๎ค าวําทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ    ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในสถานการณ์จริง 
หรือทดลองใช๎รูปแบบท่ีพัฒนาในสถานการณ์จริงจะชํวยให๎ทราบอิทธิพลหรือความส าคัญขององค์ประกอบ
ยํอยหรือตัวแปรตําง ๆ ในรูปแบบและอิทธิพลหรือความส าคัญของกลํุมองค์ประกอบหรือกลํุมตัวแปรใน
รูปแบบ ผ๎ูวิจัยอาจปรับปรุงแบบใหมํโดยตัดองค์ประกอบหรือตัวแปรท่ีพบวํามีอิทธิพลหรือมีความส าคัญ
น๎อยออกจากรูปแบบของตน ซึ่งจะท าให๎ได๎รูปแบบท่ีเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  Joyce and Weil (1986, pp. 359 - 364) ได๎แบํงวิธีการสร๎างรูปแบบออกเป็นสํวนตําง 
ๆ ได๎เป็น 4 สํวน ได๎แกํ 
  สํวนท่ี 1 อธิบายความสัมพันธ์ของส่ิงตําง ๆ ซึ่งเป็นท่ีมาของรูปแบบ ประกอบด๎วย
เปูาหมายของรูปแบบ ทฤษฎีและข๎อสมมติท่ีรองรับรูปแบบหลักการ และมโนทัศน์ส าคัญท่ีเป็นพื้นฐานของ
รูปแบบ 
  สํวนท่ี 2 ลักษณะรูปแบบ เป็นการอธิบายด๎วยรูปแบบ ซึ่งน าเสนอเป็นเรื่อง ๆ อยําง
ละเอียด และเน๎นการปฏิบัติได๎ แบํงเป็น 4 ประเด็น คือ 
   1. ขั้นตอนแรกของรูปแบบ เป็นรายละเอียดของรูปแบบนั้น ๆ วํามีกี่ขั้นตอน 
โดยจัดเรียงล าดับกิจกรรมท่ีจะสอนเป็นขั้น ๆ แตํละรูปแบบมีจ านวนขั้นตอนไมํเทํากัน 
   2. รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ เป็นการอธิบายบทบาทของผ๎ูน า ผ๎ูเรียนรู๎และ
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในแตํละรูปแบบ บทบาทของผ๎ูน าจะแตกตํางกัน เชํน เป็นผ๎ูน ากิจกรรม ผ๎ู
อ านวยความสะดวก ผ๎ูให๎การแนะน าเป็นแหลํงข๎อมูล เป็นต๎น 
   3. หลักการแสดงการโต๎ตอบ เป็นการบอกถึงวิธีการแสดงออกของผ๎ูน าตํอผ๎ู
เรียนรู๎ การตอบสนองตํอส่ิงท่ีผ๎ูเรียนรู๎กระท า เชํน การปรับปรุงพฤติกรรมโดยการให๎รางวัล หรือการพัฒนา
ความคิดสร๎างสรรค์ด๎วยการสร๎างบรรยากาศท่ีเป็นอิสระ เป็นด๎วย 
   4. ส่ิงสนับสนุน เป็นการบอกถึงเงื่อนไขหรือส่ิงจ าเป็นตํอการใช๎รูปแบบการสอน
นั้น ๆ ให๎เกิดผล เชํน รูปแบบการทดลองในห๎องปฏิบัติการ ต๎องใช๎ผ๎ูน าท่ีมีการฝึกฝนมาอยํางดีแล๎ว เป็นต๎น 
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  สํวนท่ี 3 การน ารูปแบบไปใช๎ เป็นการแนะน าให๎ข๎อสังเกตในการน ารูปแบบนั้นไปใช๎ เชํน 
การใช๎กับเนื้อหาประเภทใดจึงจะเหมาะสม จะใช๎กับผ๎ูเรียนระดับใด เป็นต๎น นอกจากนั้นยังให๎ค าแนะน า
อื่น ๆ เพื่อให๎การใช๎รูปแบบนั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และ 

สํวนท่ี 4 ผลท่ีจะเกิดขึ้นกับผ๎ูเรียนรู๎ท้ังทางตรงและทางอ๎อม รูปแบบแตํละรูปแบบจะ
สํงผลตํอผ๎ูเรียนท้ังทางตรงและทางอ๎อม โดยผลทางตรงเกิดจากกิจกรรมท่ี จัดตามล าดับขั้นของรูปแบบ 
สํวนผลทางอ๎อมเกิดจากสภาพแวดล๎อม ซึ่งถือเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการสอนตามรูปแบบนั้นเป็นส่ิงท่ี
คาดคะเนไว๎วําจะเกิดแฝงไปกับผลทางตรง สามารถใช๎เป็นส่ิงพิจารณาในการเลือกรูปแบบท่ีใช๎ได๎ด๎วย 
  Keeves (1988, p. 560) ได๎กลําวถึงหลักการอยํางกว๎าง ๆ เพื่อก ากับการสร๎างรูปแบบไว๎ 
4 ประการ คือ 
  1. รูปแบบควรประกอบขึ้นด๎วยความสัมพันธ์อยํางมีโครงสร๎าง (Structural 
Relationships) มากกวําความสัมพันธ์เชิงเส๎นตรงธรรมดา อยํางไรก็ตามความเช่ือมโยงแบบเส๎นตรงแบบ
ธรรมดาท่ัวไปนั้นก็มีประโยชน์ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในการศึกษาวิจัยในชํวงต๎นของการพัฒนารูปแบบ 
  2. รูปแบบควรใช๎เป็นแนวทางในการพยากรณ์ (Prediction) ผลท่ีจะเกิดขึ้นจากการใช๎
รูปแบบได๎ สามารถตรวจสอบได๎โดยการสังเกตและหาข๎อมูลสนับสนุนด๎วยข๎อมูลเชิงประจักษ์ได๎ 
  3. รูปแบบควรจะต๎องระบุหรือช้ีให๎เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผล (Causal Relationship) ของ
เรื่องท่ีศึกษา ดังนั้นนอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได๎ ควรใช๎ในการอธิบายปรากฏการณ์
ได๎ด๎วย 
  4. นอกจากคุณสมบัติตําง ๆ ท่ีกลําวมาแล๎ว รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร๎าง
จินตนาการ (Imagination) มโนทัศน์ใหมํ (Concept) และการสร๎างความสัมพันธ์ (Interrelations) 
รวมท้ังสนับสนุนการสืบเสาะความรู๎ด๎วย 
  Richey and Klein (2007, p. 65 - 81) ได๎กลําวถึงวิธีการวิจัยรูปแบบ (Model 
Research) วํามี 3 ขั้นตอน ได๎แกํ 
  1. การพัฒนารูปแบบ (Model Development) การพัฒนารูปแบบวิจัย  2 แนวทาง 
ได๎แกํ การวิจัยเชิงคุณภาพที่หลากหลายรูปแบบ (Multiple Qualitative Methods Study) และการวิจัย
แบบผสานวิธี (Mixed Method Study) โดยวิธีการหรือกลยุทธ์ท่ีใช๎ในการพัฒนารูปแบบ เชํน การ
สังเคราะห์รูปแบบใช๎การวิจัยเอกสาร การศึกษาบริบทท่ีเกี่ยวข๎อง ซึ่งใช๎การวิจัยเชิงส ารวจ     การประเมิน
คุณภาพรูปแบบ ใช๎การวิจัยเชิงคุณภาพ เชํน การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง           การสัมภาษณ์แบบไมํ
มีโครงสร๎าง และการสัมภาษณ์เชิงลึก 
  2. การตรวจสอบความตรงของรูปแบบ (Model Validation) เป็นการตรวจสอบความ
ตรงภายใน (Internal Validation) ท่ีมุํงเน๎นการตรวจสอบความตรงในการออกแบบ และความตรง
ภายนอก (External Validation) ท่ีมุํงเน๎นผลกระทบของการน ารูปแบบไปใช๎ ได๎แกํ      ตัวแปรส าคัญท่ี
การวิจัยนั้นมุํงศึกษา 
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   2.1 การตรวจสอบความตรงภายใน ประกอบด๎วย 3 วิธี ได๎แกํ 1) การตรวจสอบ
จากผ๎ูเช่ียวชาญ ในการตรวจสอบความตรงวิธีนี้จะมีการเก็บข๎อมูลและมีกระบวนการปรับปรุงแก๎ไขใน
ข๎อมูลท่ีได๎จาก 4 แหลํง คือ ผ๎ูรํวมทดลอง หลักการ วิธีการ และสถานการณ์  2) การศึกษาเอกสารการใช๎
งาน 3) การตรวจสอบองค์ประกอบของตัวแปร หลักส าคัญคือการตรวจสอบสมมติฐาน และกรอบแนวคิด
ของการออกแบบ 
   2.2 การตรวจสอบความตรงภายนอก ประกอบด๎วย 2 วิธี ได๎แกํ            1) 
การศึกษาประเมินจากภาคสนาม โดยการทดลองใช๎รูปแบบ 2) การศึกษาทดสอบปัจจัยควบคุม เป็นการ
ทดสอบการใช๎รูปแบบตํอกระบวนการนั้นวํามีความเหมาะสม สมเหตุสมผลเพียงใด 
  3. การใช๎รูปแบบ (Model Use) เป็นการศึกษาการใช๎รูปแบบ ปัจจัยท่ีเอื้อตํอ
ความส าเร็จในการใช๎รูปแบบ วิธีการวิจัยท่ีสอดคล๎องได๎แกํ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยกึ่งทดลอง หรือ
การวิจัยกํอนทดลอง เพื่อหาวิธีการใช๎รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการทดลองใช๎รูปแบบในสภาพ
บริบทจริง รวมท้ังการวิจัยเชิงส ารวจในการศึกษาปัจจัยท่ีเอื้อตํอการใช๎รูปแบบท้ังครูผ๎ูสอนและผ๎ูเรียน   ท่ี
เรียนด๎วยรูปแบบ (สุมาลี ชัยเจริญ, 2557, หน๎า 477) 
 1.4 การตรวจสอบรูปแบบ 
  เสนาะ กล่ินงาม (2551) ได๎กลําววํา รูปแบบการตรวจสอบโดยวิธีอ๎างอิงผ๎ูทรงคุณวุฒิ 
(Connoisseurship Model) เป็นแนวคิดในการวิจัยโดยใช๎วิธีการประเมินโดยผ๎ูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นแนวคิด
ของ Eisner เป็นผ๎ูพัฒนาแนวคิดนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีแตกตํางไปจากการประเมินอื่น ๆ โดยมีลักษณะ 
ดังนี้ 
  1. เป็นรูปแบบท่ีมิได๎เน๎นสัมฤทธิผลของวัตถุประสงค์ตามรูปแบบการประเมินแบบอิง
เปูาหมาย (Goal-Based Model) การตอบสนองปัญหาและความต๎องการของผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องตามรูปแบบ
การประเมินแบบสนองตอบ (Responsive Model) หรือการปรับกระบวนการตัดสินใจตามรูปแบบการ
ประเมินแบบอิงการตัดสินใจ (Decision Making Model) อยํางใดอยํางหนึ่ง แตํการประเมินโดยผ๎ูรู๎หรือ
ผ๎ูทรงคุณวุฒิจะเน๎นการวิเคราะห์วิจารณ์อยํางลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นท่ีถูกน าขึ้นมาพิจารณา ซึ่งไมํ
จ าเป็นต๎องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์ หรือผ๎ูท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎อง หรือเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเสมอไป 
แตํอาจผสมผสานปัจจัยในการพิจารณาตําง ๆ เข๎าด๎วยกันตามวิจารณญาณของผ๎ูทรงคุณวุฒิเพื่อให๎ได๎
ข๎อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของส่ิงท่ีท าการประเมิน 
  2. เป็นรูปแบบการประเมินผลท่ีเน๎นความเฉพาะเจาะจง ในเรื่องท่ีประเมินโดยพัฒนามา
จากการวิจารณ์งานศิลปะ (Art Criticism) ท่ีมีความละเอียดอํอนลึกซึ้ง แตะต๎องอาศัยผ๎ูเช่ียวชาญระดับสูง
มาเป็นผ๎ูวินิจฉัย เนื่องจากในการวัดคุณคําไมํอาจประเมินด๎วยเครื่องมือวัด   ใด ๆ ได๎ นอกจากการใช๎
วิจารณญาณของผ๎ูทรงคุณวุฒิเทํานั้น ตํอมาได๎มีการน ามาประยุกต์ใช๎กับการศึกษาระดับสูงในสาขา
เฉพาะท่ีต๎องอาศัยผ๎ูรู๎ ผ๎ูเลํนในเรื่องนั้นจริง ๆ มาเป็นผ๎ูประเมินผล รูปแบบนี้จึงเป็นท่ีนิยมในการน ามาใช๎
ประเมินผลในวงการอุดมศึกษาท่ีต๎องการความเช่ียวชาญเฉพาะทางสูง 
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  3. เป็นรูปแบบการประเมินท่ีใช๎ตัวบุคคลผ๎ูทรงคุณวุฒิเองเป็นเครื่องมือการประเมินผล 
โดยเน๎นความเช่ือถือวําผ๎ูทรงคุณวุฒินั้นจะเท่ียงธรรมและมีวิจารณญาณท่ีดี ท้ังนี้มาตรฐานและเกณฑ์
พิจารณาตําง ๆ นั้น จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความช านาญของผ๎ูทรงคุณวุฒิ 
  4. เป็นรูปแบบท่ียอมให๎มีความยืดหยุํนในกระบวนการท างานของผ๎ูทรงคุณวุฒิตาม
อัธยาศัยและความถนัดของแตํละคน นับต้ังแตํการก าหนดประเด็นส าคัญท่ีจะพิจารณาการบํงช้ีข๎อมูลท่ี
ต๎องการ การเก็บรวบรวม ประมวลผล และวินิจฉัยข๎อมูลตลอดจนวิธีการน าเสนอ ท้ังนี้การเลือก
ผ๎ูทรงคุณวุฒิจะเน๎นท่ีสถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และการเป็นท่ีเช่ือถือ (High Credibility) ของ
วิชาชีพนั้น ๆ เป็นส าคัญ 
  การด าเนินการโดยวิธีอิงผ๎ูทรงคุณวุฒิ ถือวําเป็นการประเมินทางการศึกษาท่ีเรียกวํา การ
วิพากษ์วิจารณ์ทางการศึกษานั่นเอง การวิพากษ์วิจารณ์ต๎องอาศัยผ๎ูทรงคุณวุฒิติชม วิธีนี้นิยมใช๎มากทาง
อุดมศึกษาและมีความเช่ือถือได๎ เพราะถือวําการตัดสินหรือการวิพากษ์วิจารณ์โดยกลํุมผ๎ูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความรู๎ในศาสตร์นั้นหรือวิชาชีพนั้น ๆ เป็นอยํางดี เป็นส่ิงท่ียอมรับได๎ 
  การจัดระบบระเบียบลํวงหน๎า (Advanced Organizers) วิธีนี้คือ การวิพากษ์วิจารณ์ 
ได๎แกํ คํานิยม และมโนทัศน์ท่ีได๎จากประเพณีหรือพิสัยการท างานประจ า และจากทฤษฎีโดยตรงและโดย
อ๎อมเกี่ยวกับธรรมชาติของมาตรฐานในการประเมินคําและคุณภาพตําง ๆ จุดการวิพากษ์วิจารณ์เห ลํานี้
สะสมอยูํตัวผ๎ูทรงคุณวุฒิ รวมท้ังพื้นฐานการศึกษาและการฝึกฝนของผ๎ูทรงคุณวุฒิเหลํานั้นด๎วย ในลักษณะ
ดังท่ีกลําวนี้ ผ๎ูทรงคุณวุฒิก็คือ “เครื่องมือ” ในการวิจัยตามรูปแบบการวิจัยแบบนี้อาจใช๎ เทคนิคเดลฟาย 
(Delphi Technique) คือ การสอบถามผ๎ูทรงคุณวุฒิกลํุมหนึ่งและรายงานผลในลักษณะข๎อมูลย๎อนกลับ
และถามวําจะเปล่ียนแปลงความเห็นเดิมหรือไมํ กลับไปกลับมาหลาย ๆ ครั้ง จนกวําจะเกิดความเห็นพ๎อง
ต๎องกันในปัญหาการวิจัยท่ีสอบถามแล๎วผ๎ูวิจัยจึงรวบรวมข๎อเสนอแนะและข๎อสรุป 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอน 
 2.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
  Joyce and Well (1986, p. 2) ให๎ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนวําเป็นแผน 
(Plan) หรือ แบบ (Pattern) ซึ่งสามารถใช๎เพื่อการเรียนการสอนในห๎องเรียน หรือการสอนพิเศษเป็นกลํุม
ยํอยหรือเพื่อจัดส่ือการสอน ซึ่งรวมถึง หนังสือ ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
หลักสูตรทางวิชา แตํละรูปแบบจะให๎แนวทางในการออกแบบการสอนท่ีชํวยให๎ผ๎ูเรียนบรรลุวัตถุประสงค์
ตําง ๆ 
  Cole and Chan (1987, p.2) ให๎ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนไว๎วํา 
หมายถึง ภาพในการจินตนาการ หรือแผนการท างานท่ีอธิบายกระบวนการเรียนการสอน เป็นการรวบรวม
และจัดองค์ประกอบของกระบวนการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ 
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  Linden (1990, p. 96) ให๎ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนวํา เป็นแนวคิดด๎าน
การสอนได๎มาจากทฤษฎีการศึกษา มีการก าหนดข๎อตกลงเบ้ืองต๎นเกี่ยวกับส่ิงท่ีผ๎ูเรียนควรเรียนและวิธีการ
เรียน รูปแบบการเรียนการสอนควรจะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เพื่อให๎ทราบถึงประสิทธิภาพของรูปแบบ
เพิ่มข้ึน รูปแบบแตํละแบบจะมีจุดอํอนและจุดแข็งแตกตํางกัน และไมํมีรูปแบบการสอนใดดีท่ีสุด 
  ทิศนา แขมมณี (2553, หน๎า 222) ได๎ให๎ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
หมายถึง  สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดขึ้นอยํางเป็นระบบระเบียบตามหลัก
ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด หรือความเช่ือตําง ๆ โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนตําง ๆ เข๎ามาชํวยให๎
สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลักการท่ียึดถือ และได๎รับการพิสูจน์และทดสอบแล๎ววํามี
ประสิทธิภาพ สามารถใช๎เป็นแบบแผนได๎ 
  จิระรัตน์ คุปต์กาญจนกุล (2548, หน๎า 69) ให๎ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน
ไว๎วํา หมายถึง แผนการสอนหรือโครงสร๎างท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหวํางองค์ประกอบตําง ๆ ในการ
เรียนการสอน ประกอบด๎วย หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา ขั้นตอนการสอน การวัดและการประเมินผล 
การแก๎ไขและปรับปรุง เพื่อให๎ผ๎ูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว๎ 
  มนต์ชัย เทียนทอง (2554, หน๎า 90) ให๎ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนไว๎วํา 
หมายถึง แนวทาง กระบวนการ หรือกลยุทธ์ในการน าเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู๎ ตามขั้นตอน
และวิธีการท่ีมีผ๎ูเช่ียวชาญคิดค๎นขึ้น ซึ่งสังเคราะห์มาจากหลักการศึกษา และเงื่อนไขการเรียนรู๎ 
  สรุปวํา รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการ แนวทางในการจัด    การเรียน
การสอนอยํางเป็นระเบียบ ตามแนวคิดทฤษฎี เทคนิควิธีการอยํางเป็นขั้นตอน ประกอบด๎วย วัตถุประสงค์ 
เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ การวัดและการประเมินผล เพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว๎ 
 2.2 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
  Kibler (1970, p. 44) กลําวถึง รูปแบบการเรียนการสอนไว๎วํามีองค์ประกอบอยูํ 4 สํวน 
คือ  
  1. จุดมุํงหมายในการเรียนการสอน เป็นผลทางการเรียนการสอนท่ีมุํงหวังให๎เกิดในตัว
ผ๎ูเรียน ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมทางสติปัญญา (Cognitive Domain) ด๎านจิตใจ (Affective Domain) 
และด๎านการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) 
  2. การวัดพฤติกรรมพื้นฐาน เป็นการตรวจสอบความพร๎อม ความรู๎พื้นฐาน และทักษะ
เบ้ืองต๎นของผ๎ูเรียนกํอนการเรียนการสอนจริง ๆ 
  3. การจัดกระบวนการเรียนการสอน เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของ
ผ๎ูเรียน โดยเริ่มต๎นพฤติกรรมพื้นฐานตํอเนื่องจนถึงพฤติกรรมปลายทาง 
  4. การประเมินผลรวม เป็นการประเมินผล เพื่อตรวจสอบวํา การเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์เพียงใด มีวิธีการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมเพียงใด 
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  กิดานันท์ มลิทอง (2548, หน๎า 32 ) กลําววํา  องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการเรียน
การสอนหรือรูปแบบการเรียนการสอน มี 4 ประการ ดังนี้ 
  1. ผ๎ูเรียน ต๎องมีการพิจารณาลักษณะของผ๎ูเรียน เพื่อการออกแบบกิจกรรมหรือ
โปรแกรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 
  2. วัตถุประสงค์ ต๎องมีการตั้งวัตถุประสงค์วํา ต๎องการจะให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎ส่ิงใดบ๎าง ใน
การสอนนั้น 
  3. วิธีการและกิจกรรม ต๎องมีการก าหนดวิธีการและกิจกรรมในการเรียนรู๎วําควรมี
อะไรบ๎าง เพื่อให๎ผ๎ูเรียนสามารถเกิดการเรียนรู๎ที่ดีท่ีสุดได๎ 
  4. การประเมิน ต๎องมีการก าหนดวิธีการประเมินเพื่อตัดสินวํา การเรียนรู๎นั้นประสบผล
ท่ีต้ังจุดมุํงหมายไว๎หรือไมํ 
  ทิศนา แขมมณี (2553, หน๎า 221 - 222) ได๎เสนอวํา รูปแบบการสอนจ าเป็นต๎องมี
องค์ประกอบส าคัญดังนี้ 
  1. ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือท่ีเป็นพื้นฐานหรือหลักของรูปแบบ
การสอนนั้น ๆ 
  2. การบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล๎อง
กับหลักการที่ยึดถือ 
  3. การจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบ 
ให๎สามารถน าผ๎ูเรียนไปสํูเปูาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ 
  4. การอธิบายหรือให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับวิธีสอน และเทคนิคการสอนตําง ๆ อันจะชํวยให๎
กระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  สรุปได๎วํา องค์ประกอบส าคัญของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ประกอบด๎วย 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี วัตถุประสงค์ เทคนิควิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ การประเมินผล ให๎
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 2.3 แนวคิดการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
  1. การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนจะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให๎ได๎รูปแบบการสอนท่ีดีและมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการสอน สามารถสรุปขั้นตอนส าคัญในการพัฒนารูปแบบการสอน ได๎  (สมพงษ์    สิงหะพล, 
2543; ทิศนา แขมมณี, 2550; Joyce & Weil, 2000 อ๎างถึงใน ประทวน คล๎ายศรี, 2560) 
   1) การศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข๎อค๎นพบจาก
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง ตลอดจนการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน หรือปัญหาจากเอกสาร ผลการวิจัย
ตําง ๆ หรือการสังเกต การสอบถามผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง 
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   2) การก าหนดหลักการ เปูาหมาย และองค์ประกอบอื่น ๆ ของรูปแบบการสอน
ให๎สอดคล๎องกับข๎อมูลพื้นฐาน และสัมพันธ์กันอยํางเป็นระบบระเบียบ การก าหนดเปูาหมายของรูปแบบ
การสอนจะชํวยให๎ผ๎ูสอนสามารถเลือกรูปแบบการสอนไปใช๎ให๎ตรงกับจุดมุํงหมายของการสอน เพื่อให๎การ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสูงสุด 
   3) การก าหนดแนวทางในการน ารูปแบบการสอนไปใช๎ ประกอบด๎วย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและเงื่อนไขตําง ๆ เชํน ใช๎กับผ๎ู เรียนกลํุมใหญํหรือกลํุมยํอย ผ๎ูสอนจะต๎อง
เตรียมงานหรือจัดสภาพการเรียนการสอนอยํางไร เพื่อให๎การใช๎รูปแบบการสอนเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
   4) การประเมินผลรูปแบบการสอน เป็นการทดสอบความมีประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนท่ีสร๎างขึ้น โดยท่ัวไปผ๎ูประเมินรูปแบบการสอนใช๎วิธีการตํอไปนี้ 
    (1) ประเมินความเป็นไปได๎เชิงทฤษฎี โดยคณะผ๎ูเช่ียวชาญ ซึ่งจะ
ประเมินความสอดคล๎องภายในระหวํางองค์ประกอบตําง ๆ 
    (2) ประเมินความเป็นไปได๎เชิงปฏิบัติการ โดยการน ารูปแบบการสอนท่ี
พัฒนาขึ้นทดลองใช๎ในสถานการณ์จริง ๆ ในลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง 
   5) การปรับปรุงรูปแบบการสอน แบํงออกได๎เป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
    (1) ระยะกํอนน ารูปแบบการสอนไปทดลองใช๎ การปรับปรุงรูปแบบ
การสอนในระยะนี้ใช๎ผลจากการประเมินความเป็นไปได๎ในเชิงทฤษฎีเป็นข๎อมูลในการปรับปรุง 
    (2) ระยะหลังน ารูปแบบการสอนไปทดลองใช๎ การปรับปรุงรูปแบบการ
สอนในระยะนี้อาศัยข๎อมูลจากการทดลองใช๎เป็นตัวช้ีน าในการปรับปรุง และอาจจะมีการน ารูปแบบการ
สอนไปทดลองใช๎และปรับปรุงซ้ า จนกวําจะได๎ผลเป็นท่ีนําพอใจ  
   6) การน าเสนอการพัฒนารูปแบบการสอน การน าเสนอการพัฒนารูปแบบการ
สอนท่ีได๎จากการพัฒนาเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งท่ีส าคัญเนื่องจากการน าเสนอรูปแบบการสอนท่ีชัดเจน และ
เข๎าใจงําย จะชํวยให๎ครูผ๎ูสอนเกิดความเข๎าใจและสามารถน ารูปแบการสอนไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ตามจุดมุํงหมายของรูปแบบการสอนนั้น ๆ ซึ่งการน าเสนอรูปแบบการสอนมีขั้นตอนดังตํอไปนี้ (Joyce & 
Weil, 1986) 
    (1) เสนอเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอน (Model of Teaching) 
โดยการสรุปองค์ประกอบ รวมท้ังการน าเสนอวําประกอบด๎วย ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดสนับสนุน
ใดบ๎าง  วิธีการตรวจสอบในเชิงการน าไปใช๎ในสถานการณ์จริงเพื่อน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไข 
    (2) ท่ีมาของรูปแบบการสอน (Orientation to The Model) เป็นการ
อธิบายความสัมพันธ์ของส่ิงตําง ๆ ซึ่งเป็นท่ีมาของรูปแบบการสอน ประกอบด๎วย เปูาหมายของรูปแบบ 
ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดส าคัญ ท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบการสอน ตลอดจนการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบัน หรือปัญหา เอกสาร ผลการวิจัย หรือการสังเกต สอบถาม  ผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง 
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   7) รูปแบบการสอน (The Model Teaching) เป็นการอธิบายถึงรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยละเอียด ตามหัวข๎อตํอไปนี้ 
    (1) ขั้นตอนการสอน (Syntax) เป็นการให๎รายละเอียดเกี่ยวกับล าดับ
ขั้นตอนของการสอน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งแตํละรูปแบบจะมีขั้นตอนท่ีแตกตํางกัน
ออกไป 
    (2) รูปแบของการปฏิสัมพันธ์ (Social System) เป็นการอธิบายถึง
บทบาทของผ๎ูสอน และผ๎ูเรียน ความสัมพันธ์ระหวํางผ๎ูสอนและผ๎ูเรียน ความสัมพันธ์ระหวํางผ๎ูสอนกับ
ผ๎ูเรียน หรือระหวํางผ๎ูเรียนด๎วยกันเอง ซึ่งจะแตกตํางกันไปในแตํละรูปแบบ เชํน บทบาทของครูอาจเป็น
ผ๎ูน าในการท ากิจกรรม เป็นผ๎ูอ านวยความสะดวก ช้ีแนะ หรือเป็นแหลํงข๎อมูล     เป็นต๎น 
    (3) หลักการของการตอบสนอง (Principle of Reaction) เป็นการ
บอกถึงวิธีการแสดงออกของผ๎ูสอนตํอผ๎ูเรียน การตอบสนองการกระท าของผ๎ูเรียน เชํน การให๎รางวัลแกํ
ผ๎ูเรียน การให๎อิสระในการแสดงความคิดเห็น การไมํประเมินวําถูกหรือผิด เป็นต๎น 
    (4) ระบบการสนับสนุนการเรียนการสอน (Support System) เป็น
การอธิบายถึงเงื่อนไขหรือส่ิงจ าเป็นท่ีจะท าให๎การใช๎รูปแบบนั้นได๎ผล เชํน รูปแบบการสอนแบบทดลองใน
ห๎องปฏิบัติการ ต๎องใช๎ผ๎ูท างานในสถานการณ์และใช๎อุปกรณ์ท่ีใกล๎เคียงสภาพ          การท างานจริง เป็น
ต๎น 
   8) การน ารูปแบบการสอนไปใช๎ (Application) เป็นการให๎ค าแนะน าและต้ัง
ข๎อสังเกตเกี่ยวกับการน ารูปแบบการสอนไปใช๎ให๎ได๎ผล เชํน ควรใช๎กับเนื้อหาประเภทใด และควรใช๎กับ
ผ๎ูเรียนระดับใด เป็นต๎น 
   9) ผลท่ีได๎จากการใช๎รูปแบบการสอนท้ังทางตรงและทางอ๎อม (Instructional 
and Nurturing Effects) เป็นการระบุถึงผลของการใช๎รูปแบการสอนท่ีคาดวําจะเกิดแกํผ๎ูเรียนท้ังผล
ทางตรงซึ่งเป็นจุดมุํงหมายหลักของรูปแบบการสอนนั้น และผลทางอ๎อม ซึ่งเป็นผลพลอยได๎จากการใช๎
รูปแบบการสอนนั้น ซึ่งจะเป็นแนวทางส าหรับครูในการพิจารณาและเลือกรูปแบบการสอนไปใช๎ ในการ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจะต๎องด าเนินการอยํางเป็นระบบ โดยมีการศึกษาหลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีตําง ๆ เพื่อใช๎เป็นแนวทางและพื้นฐาน     ในการก าหนดองค์ประกอบตําง ๆ ของ
รูปแบบการเรียนการสอน ท้ังนี้รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาขึ้นจะไดรับการตรวจสอบ ประเมินผล และพิสูจน์ 
เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของรูปแบบ    การเรียนการสอน รวมถึงได๎รับการปรับปรุงแก๎ไขให๎มีประสิทธิภาพ 
เพื่อน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนอยํางแท๎จริง (บุญเล้ียง ทุมทอง, 2556, หน๎า 60 - 62) 
  สรุปได๎วํา การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน จะต๎องด าเนินการอยํางมี
ขั้นตอน ระบบระเบียบแบบแผน ท่ีต๎องอาศัยปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เป็นพื้นฐาน และมีการ
ก าหนดองค์ประกอบตําง ๆ ของรูปแบบให๎สอดคล๎องกับกระบวนการ เทคนิควิธีการสอนตําง ๆ ให๎เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบท่ีจะท าการออกแบบ และพัฒนาให๎มีประสิทธิภาพโดยผํานการประเมินจาก
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ผ๎ูเช่ียวชาญ แล๎วน ามาทดลอง ปรับปรุง กํอนน าไปใช๎จริง เพื่อให๎เกิดประโยชน์ท้ังผ๎ูเรียนและผ๎ูสอนได๎อยําง
มีประสิทธิภาพตามจุดมุํงหมาย 
   
3. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
  แบรกดัน โบนิโค และลูมส์ (Braxton, Bronico and Looms, 1995, p.25) กลําววํา 
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ เป็นแนวทางหรือชุดของยุทธศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของวิธีสอนของครู 
  แอนเดอร์สัน (Anderson, 1997, p. 4) กลําววํา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เป็น
กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนท่ีออกแบบขึ้นเพื่อท าให๎เกิดการเรียนรู๎ที่ต๎องการ 
  อเร็นด์ (Arends, 1997, p.4) กลําววํา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ เปรียบเสมือนพิมพ์
เขียวหรือต๎นแบบท่ีประกอบด๎วยขั้นตอนการสอนหลัก ๆ ซึ่งจะท าให๎เกิดผลตามท่ีต๎องการ  การจัดการ
เรียนรู๎จะต๎องเรียงล าดับขั้นตอนท่ีมีการเสนอไว๎ รูปแบบการจัดการเรียนรู๎แตํละรูปแบบจะตอบสนอง
จุดมุํงหมายเฉพาะท่ีแตกตํางกัน 
  เซเลอร์ และคณะ (Sayler, et all., 1981, p. 271) กลําววํา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎
เป็นแบบแผนหรือแผนของการสอนท่ีมีการจัดกระท าพฤติกรรมขึ้นจ านวนหนึ่ง ซึ่งมีความแตกตํางกันเพื่อ
จุดหมาย หรือเน๎นเฉพาะเจาะจงอยํางใดอยํางหนึ่ง 
  จอยซ์ และเวล (Joyce and Well, 2000, p.2) กลําววํา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เป็น
การจัดส่ิงแวดล๎อมในการเรียนรู๎ที่มุํงให๎ผ๎ูเรียนมีปฏิสัมพันธ์และเกิดการเรียนรู๎ รายละเอียดดังกลําวชํวยใน
การวางแผนหลักสูตร หนํวยการเรียนการกสอน แผนการจัดการเรียนรู๎ และชํวยในการออกแบบอุปกรณ์
การเรียนการสอน และรวมไปถึงหนังสือเรียน แบบฝึกหัด โปรแกรมประเภทส่ือประสม โปรแกรมการ
เรียนรู๎ ส่ือการเรียนหรือแบบคอมพิวเตอร์ชํวยสอน และองค์ประกอบส าคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎
มีดังนี้ ขั้นตอนการสอน (Syntax) ระบบสังคม (Social System) หลักการตอบสนอง (Principle of 
reaction) และระบบสนับสนุน (Support System) 
  ทิศนา แขมมณี (2558, หน๎า 221 - 222) กลําววํา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ เป็น
ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญ ซึ่งได๎รับการจัดไว๎อยํางเป็นระเบียบ 
ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเช่ือตําง ๆ โดยประกอบด๎วย กระบวนการหรือ
ขั้นตอนส าคัญในการเรียนรู๎ รวมท้ังวิธีสอนและเทคนิคการสอนตําง ๆ ท่ีสามารถชํวยให๎สภาพการเรียนการ
สอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดท่ียึดถือ รูปแบบจะต๎องได๎รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรือ
ยอมรับวํามีประสิทธิภาพ สามารถใช๎เป็นแบบแผนในการเรียนการสอนให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
นั้น ๆ ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรู๎จึงจ าเป็นต๎องมีองค์ประกอบส าคัญ ๆ ดังนี้  
  1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือท่ีเป็นพื้นฐาน หรือเป็นหลักของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎นั้น ๆ 
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  2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนรู๎ ท่ีสอดคล๎องกับ
หลักการที่ยึดถือ 
  3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
ระบบให๎สามารถน าผ๎ูเรียนไปสํูเปูาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ 
  4. มีการอธิบายหรือให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนหรือเทคนิคการสอนตําง ๆ อันจะชํวยให๎
กระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  จากความหมายท่ีศึกษามา สามารถสรุปได๎วํา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ หมายถึง การ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนท่ียึดแบบแผน กระบวนการท่ีก าหนดไว๎อยํางเป็นระบบ ตามหลักปรัชญา 
ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดท่ีรูปแบบนั้นยึดถือ และจะต๎องได๎รับการพิสูจน์ ทดสอบ ให๎เกิดการยอมรับวํา
มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุจุดมุํงหมายตามท่ี
รูปแบบก าหนด 
 3.2 การจัดกลุ่มรูปแบบการเรียนรู้ 
   จอยซ์ และเวล (Joyce and Well, 2000, pp. 165 - 166) ได๎จัดกลํุมของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎ออกเป็น 4 กลํุม ดังนี้ 
  1. รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นความสัมพันธ์ในสังคม (Social Family) กลํุมนี้มีความ
เช่ือวําการเรียนรู๎จะเกิดขึ้นได๎จากการสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ และการท างานรํวมกัน โดยเฉพาะอยําง
ยิ่งการจัดการห๎องเรียนให๎เกิดความสัมพันธ์ระหวํางนักศึกษาเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎แบบรํวมมือภายใน
ห๎องเรียน รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ในกลํุมนี้ได๎แกํ Co-operative Learning, Group Investigation, 
Role Playing, Jurisprudential Inquiry 
  2. รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ ท่ีเน๎นกระบวนการเพื่อให๎เกิดการคิด (Information 
Processing Family) กลํุมนี้มีความเช่ือวําการเรียนรู๎เกิดจากการจัดกระท ากับข๎อมูล โดยเริ่มต้ังแตํการ
ได๎มาซึ่งข๎อมูล (Acquiring) การจัดระบบข๎อมูล (Organizing) การรู๎ถึงปัญหา (Sensing Problems) การ
หาทางแก๎ปัญหา (Generating Solutions) และการสร๎างแนวคิดและภาษาท่ีใช๎ในการถํายทอดเกี่ยวกับ
ปัญหาและการแก๎ไขนั้น บางรูปแบบก็จะน าเสนอแนวความคิดเบื้องต๎นท่ีใช๎ในการแก๎ปัญหาแกํนักศึกษา 
บางรูปแบบก็เน๎นท่ีการให๎นักศึกษาสร๎างแนวคิดใหมํขึ้นมาเอง      หรือบางรูปแบบก็เน๎นให๎นักศึกษาได๎
สร๎างสมมติฐานและมีการทดสอบสมมติฐานด๎วยตัวเอง รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ในกลํุมนี้เหมาะตํอการ
เรียนรู๎ เกี่ยวกับตนเองและสังคม รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ ในกลํุมนี้ไ ด๎แกํ Inductive Thinking 
Attainment, Mnemonics, Advance Organizer, Inquiry Training, Syndetic และ The 
developing Intellect  
  3. รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ท่ีเน๎นตัวบุคคล (The Personal Family) กลํุมนี้มีความเช่ือ
วํา ความเป็นจริงเกี่ยวกับมนุษย์แตํละคนเป็นส่ิงท่ีอยูํภายในแตํละบุคคล การท่ีมนุษย์มีลักษณะและบุคลิก
ท่ีตํางกัน เกิดจากการท่ีแตํละคนมีประสบการณ์รูปธรรมท่ีผํานมาตํางกัน ดังนั้น  การเรียนรู๎จะเกิดขึ้นได๎ 
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หากนักศึกษามีความเข๎าใจในตนเอง มีความรับผิดชอบตํอการศึกษาของตนเอง และเรียนรู๎ท่ีจะพัฒนา
ตนเองให๎ดียิ่งขึ้น ท้ังนี้เพื่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ในกลํุมนี้จึงเน๎นท่ีการพัฒนา
ปัจเจกบุคคล (Individuals) และการสํงเสริมให๎นักศึกษาเป็นผ๎ูท่ีมีความเป็นตัวของตัวเอง รู๎จักตนเอง และ
รับผิดชอบตํอเปูาหมายในชีวิตของตนเองได๎ รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ในกลํุมนี้ได๎แกํ Non-Directive 
Teaching และ Enhancing Self-Concept  
  4. รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ ท่ีมาจากแนวคิดการปรับพฤติกรรม (To Behavioral 
Systems Family) กลํุมนี้มีความเช่ือพื้นฐานมาจากทฤษฎีท่ีเรียกวํา Social Learning Theory หรือท่ี
รู๎จักในช่ือของ Behavior Therapy และ Cybernetics ซึ่งมีความเชือวํามนุษย์มีระบบส่ือสารท่ีสามารถ
แก๎ไขพฤติกรรมตนไปตามข๎อมูลท่ีได๎รับ เกี่ยวกับการท างานให๎ประสบผลส าเร็จในเรื่อง หนึ่ง ๆ หรือ
ปรับเปล่ียนไปตามข๎อมูลย๎อนกลับท่ีได๎รับจนกวําจะเกิดความก๎าวหน๎า และความส าเร็จในการท างานนั้น ๆ 
กลํุมนี้มีความเช่ือวําการเรียนรู๎จะเกิดขึ้นได๎ หากเน๎นท่ีการก าหนดพฤติกรรมการเรียนรู๎ท่ีสามารถสังเกตได๎ 
และมีการอธิบายงานและขั้นตอนการท างาน และการรายงานความก๎าวหน๎าให๎นักศึกษาทราบอยํางชัดเจน 
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ในกลํุมนี้ได๎แกํ Mastery Learning, Direct Instruction, Learning Self-
Control, Training and Self-Training และ The Conditions of Learning 
  ทิศนา แขมมณี (2558, หน๎า 221 - 222) ได๎ศึกษาประมวลรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ตําง 
ๆ ท่ีได๎รับการยอมรับวํามีประสิทธิภาพ และน ามาจัดกลํุมของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ออกเป็น 5 กลํุม 
ดังนี้ 
  1. รูปแบบท่ีเน๎นการพัฒนาด๎านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ซึ่งมุํงเน๎นให๎นักศึกษา
เกิดความรู๎ ความเข๎าใจเนื้อหาสาระตําง ๆ ท่ีอาจอยูํในรูปของข๎อมูล ข๎อเท็จจริง มโนทัศน์ หรือการสรุป
เป็นความคิดรวบยอด เชํน รูปแบบการจัดการเรียนรู๎มโนทัศน์ (Concept Attainment Model) รูปแบบ
การจัดการเรียนรู๎เน๎นความจ า (Mnemonics) เป็นต๎น 
  2. รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ท่ีเน๎นการพัฒนาด๎านจิตพิสัย (Affective Domain) เป็น
รูปแบบท่ีชํวยพัฒนานักศึกษาให๎เกิดความรู๎สึก เจตคติ คํานิยม คุณธรรม และจริยธรรมท่ี     พึงประสงค์ 
เชํน รูปแบบการจัดการเรียนรู๎โดยการซักค๎าน (Jurisprudential Model) รูปแบบการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎
บทบาทสมมติ (Role Playing) เป็นต๎น 
  3. รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการพัฒนาด๎านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 
เป็นรูปแบบท่ีมุํงในการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในด๎านการปฏิบัติ การกระท า หรือการแสดงออก
ตําง ๆ เชํน รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ทักษะปฏิบัติของแฮโรว์ (Harrow’s Instructional Model for 
Psychomotor Development) รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies’s 
Instructional Model for Psychomotor Development) เป็นต๎น 
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  4. รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills) 
เป็นรูปแบบท่ีมุํงเน๎นการพัฒนาทักษะท่ีเกี่ยวข๎องกับวิธีด าเนินการตําง ๆ ซึ่งอาจเป็นกระบวนการทาง
สติปัญญา กระบวนการทางสังคม หรือกระบวนการท างานรํวมกัน เชํน รูปแบบการจัดการเรียนรู๎
กระบวนการสืบสวน และแสวงหาความรู๎เป็นกลํุม (Group Investigation Instructional Model) 
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎กระบวนการคิดอุปนัย (Inductive Thinking Instructional Model) เป็นต๎น 
  5. รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ท่ีเน๎นการบูรณาการ (Integration) เป็นรูปแบบท่ีเน๎นการ
พัฒนาการเรียนรู๎ด๎านตําง ๆ ของนักศึกษาไปพร๎อม ๆ กัน โดยใช๎การบูรณาการท้ังด๎านเนื้อหาสาระและ
วิธีการ เชํน รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ทางตรง (Direct Instructional Model) รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 
ตามวัฏจักรการเรียนรู๎ 4MAT เป็นต๎น 
  จากการศึกษาข๎อมูลการจัดกลํุมรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ข๎างต๎น พบวํานักการศึกษาตําง
ก็ยึดวัตถุประสงค์เฉพาะในการพัฒนาผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ซึ่งในงานวิจัยนี้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ท่ี
ผ๎ูวิจัยได๎พัฒนาท้ังด๎านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และกระบวนการ 
 3.3 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
  ส าหรับองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ มีนักการศึกษาท้ังในประเทศและ
ตํางประเทศกลําวถึงไว๎หลายทําน ดังนี้ 
  อเร็นด์ (Areands, 1997, p. 7) กลําววํา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎มีองค์ประกอบท่ี
ส าคัญ 4 ประการ คือ 
  1. หลักการตามทฤษฎีท่ีใช๎เป็นแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 
  2. ผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ (วัตถุประสงค์) 
  3. วิธีสอนท่ีจะท าให๎การเรียนการสอนบรรลุผลการเรียนรู๎ท่ีต๎องการของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎ 
  4. ส่ิงแวดล๎อมในการเรียนการสอนท่ีจะน าไปสํูผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ 
  แอนเดอร์สัน (Anderson, 1997, pp. 521 - 522) กลําววํา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎มี
องค์ประกอบท่ีส าคัญ 5 ประการ คือ 
  1. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ กลําวถึงความเช่ือและแนวคิดทฤษฎี เป็น
พื้นฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ โดยหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎จะเป็นตัวช้ีน าการก าหนด
จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม และขั้นตอนการด าเนินการในรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 
  2. เปูาหมายและวัตถุประสงค์ เป็นส่ิงท่ีผ๎ูสอนระบุถึงความคาดหวังท่ีต๎องการให๎เกิดขึ้นใน
ตัวผ๎ูเรียน ได๎แกํ การวางเปูาหมายการเรียนรู๎ที่ชัดเจน หรือเป็นการระบุเปูาหมายในการท างานของผ๎ูเรียน 
เพื่อให๎ประสบผลส าเร็จในการด าเนินการ 
  3. สาระการเรียนรู๎ ประกอบด๎วยเนื้อหาและกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีผ๎ูสอนจะใช๎ในการวางแผนการเรียนการสอนให๎แกํผ๎ูเรียน 
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  4. การสอน ส่ือ และแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ชํวยให๎การปฏิบัติแตํละขั้นตอน ของการใช๎
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ประสบผลส าเร็จ สามารถพัฒนาผ๎ูเรียนได๎จริง และตรงตามท่ีรูปแบบ   การ
จัดการเรียนรู๎นั้น ๆ ได๎ก าหนดไว๎ 
  5. การวัดและประเมินผล เป็นการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎
โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผ๎ูเรียน และทราบประสิทธิผลของรูปแบบท่ีมีตํอการเรียน   การสอนและ
กระบวนการท้ังหมดของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 
  จอยซ์ และเวล (Joyce and Well, 2000, p. 100) กลําววํา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎มี
องค์ประกอบท่ีส าคัญ 5 ประการ คือ 
  1. แนวคิด และหลักการของรูปแบบ ซึ่งจะเป็นตัวช้ีน าในการก าหนดวัตถุประสงค์ 
เนื้อหา กิจกรรม  และขั้นตอนการด าเนินการเพื่อให๎เป็นไปตามรูปแบบการจัดกาเรียนรู๎นั้น ซึ่งจะอาศัย
ความเช่ือ แนวคิดทฤษฎี ท่ีใช๎เป็นพื้นฐานในการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 
  2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ เป็นความคาดหวังท่ีต๎องการให๎เกิดขึ้นจาก
การใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาขึ้น 
  3. เนื้อหา เป็นเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู๎ที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
  4. กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นกิจกรรม วิธีการ และขั้นตอนการของการปฏิบัติใน
การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ไปใช๎ 
  5. การวัดและประเมินผล เป็นสํวนส าคัญท่ีจะบอกถึงผลการด าเนินการตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎ที่บรรลุเปูาหมาย 
  ทิศนา แขมมณี (2558, หน๎า 219 - 220) กลําวํา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎          มี
องค์ประกอบท่ีส าคัญ 4 ประการ คือ 
  1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือท่ีเป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎นั้น ๆ 
  2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพ หรือลักษณะของการจัดการเรียนรู๎ท่ีสอดคล๎องกับ
หลักการที่ยึดถือ 
  3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
ระบบให๎สามารถน าผ๎ูเรียนไปสํูเปูาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ 
  4. มีการอธิบายหรือให๎ข๎อมูล เกี่ยวกับวิธีสอน หรือเทคนิคการสอนตําง ๆ อันจะชํวยให๎
กระบวนการเรียนรู๎นั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ตาราง.... แสดงผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

Joyce and Well 
(2000, p. 100) 

Areands 
(1997, p. 7) 

Anderson 
(1997, pp. 521 

- 522) 

ทิศนา แขมมณ ี
(2558, หน้า 219 

- 220) 
สรุป 

รูปแบบการจัดการ
เรียนรู๎มี 5 
องค์ประกอบ ดังน้ี 

รูปแบบการจัดการ
เรียนรู๎มี 4 
องค์ประกอบ ดังน้ี 

รูปแบบการจัดการ
เรียนรู๎มี 5 
องค์ประกอบ ดังน้ี 

รูปแบบการจัดการ
เรียนรู๎มี 4
องค์ประกอบ ดังน้ี 

 

1. แนวคิดและ
หลักการของ
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู๎ 

1. หลักการตาม
ทฤษฎีท่ีใช๎เป็น
แนวคิดพื้นฐาน 

1. หลักการของ
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู๎ 

1. ปรัชญา ทฤษฎี 
หลักการ แนวคิด 
หรือความเช่ือท่ี
เป็นพื้นฐานหรือ
เป็นหลักของ
รูปแบบการสอน
น้ัน ๆ 

1. ปรัชญา ทฤษฎี 
หลักการของ
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู๎ 

2. วัตถุประสงค์
ของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎ 

2. ผลการเรียนรู๎ท่ี
ต๎องการ 

2. เปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ 

2. มีการบรรยาย
และอธิบายสภาพ
หรือลักษณะของ
การจัดการเรียน
การสอนท่ี
สอดคล๎องกับ
หลักการท่ียึดถือ 

2. วัตถุประสงค์
ของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎ 

3. เน้ือหาสาระการ
เรียนรู๎ท่ีใช๎ในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

3. วิธีสอนท่ีจะท า
ให๎การเรียนการ
สอนบรรลุผลการ
เรียนรู๎ท่ีต๎องการ
ของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎ 

3. สาระการเรียนรู๎
ประกอบด๎วย
เน้ือหาและ
กระบวนการในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

3. มีการจัดระบบ 
คือ มีการจัด
องค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของ
ระบบให๎สามารถ
น าผู๎เรียนไปสูํ
เปูาหมายของ
ระบบหรือ
กระบวนการน้ัน ๆ 

3. เน้ือหาสาระการ
เรียนการสอน 
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Joyce and Well 
(2000, p. 100) 

Areands 
(1997, p. 7) 

Anderson 
(1997, pp. 521 

- 522) 

ทิศนา แขมมณ ี
(2558, หน้า 219 

- 220) 
สรุป 

4. กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
วิธีการและข้ันตอน
ของการปฏิบัติใน
การเรียนการสอน 

4. สิ่งแวดล๎อมใน
การเรียนการสอน
ท่ีจะน าไปสูํผลการ
เรียนรู๎ท่ีต๎องการ 

4. การสอน สื่อ 
และแหลํงเรียนรู๎
ตําง ๆ 

4. มีการอธิบาย
หรือให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับวิธีสอน 
หรือเทคนิควิธีการ
สอนตําง ๆ อันจะ
ชํวยให๎
กระบวนการเรียน
การสอนน้ัน ๆ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

4. กิจกรรมการ
จัดการเรียน 
การสอน 

5. การวัดและ
ประเมินผล  

 5. การวัดและ
ประเมินผล 

 5. การวัดและ
ประเมินผล 

 
 จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน สรุปได๎วํา องค์ประกอบท่ี
ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนจะต๎องประกอบด๎วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1. ปรัชญา ทฤษฎี หลักการของรูปแบบการจัดกาเรียนรู๎ 
  2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 
  3. เนื้อหาสาระหรือสาระการเรียนการสอน 
  4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  5. การวัดและประเมินผล 
 3.4 การพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนรู้ 
  จอยซ์ และเวล (Joyce and Well, 2000, p. 120) ได๎กลําวถึงสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข๎อง
กับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ไว๎ดังนี้ 
  1. รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ควรต๎องมีทฤษฎีรองรับ 
  2. เมื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎แล๎ว กํอนน าไปใช๎อยํางแพรํหลายต๎องมีการวิจัย 
เพื่อทดสอบและตรวจสอบคุณภาพในเชิงการใช๎ตามสถานการณ์ตําง ๆ จริง และน าข๎อค๎นพบมาปรับปรุง
แก๎ไข 
  3. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎แล๎ว อาจจะออกแบบให๎ใช๎ได๎กว๎างขวางหรือเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ เจาะจง อยํางใดอยํางหนึ่งก็ได๎ 
 



32 
 

  คลาร์ค (Clark, 2003, pp. 121 - 122) กลําวถึง แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎ในแนวทางของ ADDIE Model ซึ่งประกอบด๎วย Analyze (การวิเคราะห์) Design (การ
ออกแบบ) Development (การพัฒนา) Implementation (การน าไปใช๎) และ Evaluation (การ
ประเมิน) โดยปรับเป็นลักษณะกิจกรรมแบบบันได๎เวียน (Spiral Activities) ท่ีเป็นวัฏจักรท่ีตํอเนื่อง 
(Dynamic) คือ มีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เน๎นท่ีความส าคัญของการประเมินและข๎อ
ปรับปรุงแก๎ไขตามผลการประเมินนั้นในทุกขั้นตอนและทุกระยะของการด าเนินการ เพื่อการรวบรวม
ข๎อมูลในการประเมินและการปรับปรุงการด าเนินงานท่ีละเอียด ท่ัวถึง และครอบคลุม และอาจมีการซ้ า
วงจรเพื่อยืนยันความถูกต๎องและเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎กับบริบท ท่ีศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์ (Analyze) เป็นระยะของการสร๎างความเข๎าใจในการด าเนินการและ
เข๎าใจในบริบทของส่ิงท่ีจะด าเนินการ อันจะสํงผลตํอประสิทธิภาพของการออกแบบรูปแบบการจัดการ
เรียนรู๎ เชํน การวิเคราะห์นักศึกษา วิเคราะห์บริบทส่ิงแวดล๎อม วิเคราะห์เปูาหมายการเรียนรู๎ หรือความ
คาดหวังในตัวนักศึกษา เอกสารการเรียนรู๎ ภาระงาน แหลํงความรู๎ และศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวข๎อง
อื่น ๆ เป็นระยะของการเตรียมการเพื่อให๎การด าเนินการเป็นไปอยํางสอดคล๎องสัมพันธ์กัน 
  2. การออกแบบ (Design) เป็นระยะของการใช๎หนทาง วิธีการ หรือยุทธศาสตร์ตําง ๆ ท่ี
ดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด ส าหรับการจัดเรียงล าดับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบตําง ๆ     ให๎สัมพันธ์ กัน 
และเป็นระยะของการศึกษา และตัดสินใจเลือกวิธีการหรือรูปแบบท่ีสามารถท าให๎นักศึกษาบรรลุ
เปูาหมายการเรียนรู๎ได๎ ซึ่งผ๎ูออกแบบต๎องมีความรู๎เกี่ยวกับหลักการ แนวทฤษฎีการเรียนรู๎ และการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางของทฤษฎีการเรียนรู๎กลํุมตําง ๆ และ             การออกแบบเนื้อหา ส่ือวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักศึกษา รวมท้ังการประเมินท่ีเหมาะสม 
หมายความวําต๎องออกแบบให๎ครบตามองค์ประกอบของรูปแบบการสอน ในแนวทางท่ีผ๎ูออกแบบเลือก
และตัดสินใจท่ีจะน ามาใช๎ นอกจากนี้ การสร๎างเครื่องมือ การหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช๎ในการประเมิน
นักศึกษา ประเมินขั้นตอน หรือส่ือตําง ๆ ควรได๎รับการออกแบบในระยะนี้ การออกแบบการสอน ขึ้นอยูํ
กับความเช่ือในทฤษฎีและหลักการในการเรียนรู๎ท่ีตํางกัน จึงสํงผลให๎เกิดการปฏิบัติท่ีแตกตํางกันไปตาม
ความเช่ือนั้น ๆ ดังนั้นการศึกษาในเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู๎ท่ีจะน าไปสํูการออกแบบการสอน หรือการ
ออกแบบการเรียนรู๎ส าหรับนักศึกษา จึงเป็นส่ิงท่ีนักออกแบบต๎องให๎ความส าคัญ การออกแบบการสอนท่ีดี 
จึงต๎องศึกษาให๎ชัดเจนในเรื่องกระบวนการเรียนรู๎ และการเรียนรู๎ของแตํละทฤษฎีการเรียนรู๎ เพื่อน ามา
เป็นพื้นฐานในการบํงบอกถึงหลักการของรูปแบบการสอน อันจะเป็นแนวทางในการก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ ตามองค์ประกอบของรูปแบบการสอนท่ีเหลืออยูํให๎สัมพันธ์กันตํอไป โดยองค์ประกอบท่ีเหลืออยูํ
เหลํานั้น ได๎แกํ วัตถุประสงค์ เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ 
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  3. การพัฒนา (Development) เป็นระยะการสร๎างและพัฒนาส่ือ ปรับปรุงการเรียน
การสอน ยุทธศาสตร์ตําง ๆ เพื่อให๎นักศึกษาบรรลุเปูาหมายการเรียนรู๎ ในระยะนี้จะเข๎าสํูการสร๎างและ
พัฒนารูปแบบในแนวทางท่ีได๎ออกแบบไว๎ รวมท้ังมีการสร๎างสาระ และกระบวนการส่ือการประเมินให๎เป็น
รูปธรรมมากขึ้น โดยพัฒนาขึ้นให๎ครบทุกองค์ประกอบของรูปแบบการสอน หลังจากนั้น อาจมีการหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนท่ีได๎สร๎างขึ้น 
  4. การน าไปใช๎ (Implementation) เป็นระยะของการจัดการ การด าเนินการ    เรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และการยืนยันประสิทธิผลของรูปแบบการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหา
ข๎อบกพรํอง อันจะน าไปสํูหนทางในการแก๎ไขให๎รูปแบบนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
  5. การประเมิน (Evaluation) เป็นการศึกษาข๎อบกพรํองของการพัฒนารูปแบบการสอน 
ซึ่งสามารถท าได๎ในทุกขั้นตอนของการด าเนินการ และสามารถประเมินเพื่อปรับปรุ งรูปแบบท้ังกํอน 
ระหวําง และหลังการด าเนินการ หรือถ๎ามีความจ าเป็นก็สามารถด าเนินการซ้ าอีกครั้งหลังจากปรับปรุง
แก๎ไขแล๎ว 
  ทิศนา แขมมณี (2558, หน๎า 245) ได๎ศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับการพัฒนาของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎ สามารถสรุปข้ันตอนส าคัญในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ได๎ดังนี้ 
  1. การศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข๎อค๎นพบจากการวิจัยท่ี
เกี่ยวข๎อง ตลอดจนการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน หรือปัญหาจากเอกสารผลการวิจัย หรือการ
สังเกต สอบถามผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง 
  2. การก าหนดหลักการ เปูาหมาย และองค์ประกอบอื่น ๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 
ให๎สอดคล๎องกับข๎อมูลพื้นฐานและสัมพันธ์กันอยํางเป็นระบบระเบียบ การก าหนดการสอนให๎สอดคล๎องกับ
ข๎อมูลพื้นฐาน และสัมพันธ์กันอยํางเป็นระบบระเบียบ การก าหนดเปูาหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 
จะชํวยให๎ผ๎ูสอนสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ไปใช๎ให๎ตรงกับจุดมุํงหมายของการเรียนการสอน 
เพื่อให๎การเรียนการสอนบรรลุผลสูงสุด 
  3. การก าหนดแนวทางในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ ไปใช๎ ประกอบด๎วย
รายละเอียด เกี่ยวกับวิธีการและเงื่อนไขตําง ๆ เชํน ใช๎กับผ๎ูเรียนกลํุมใหญํ หรือกลํุมยํอย ผ๎ูสอนจะต๎อง
เตรียมงานหรือจัดสภาพการเรียนการสอนอยํางไร เพื่อให๎การใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
  4. การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ เป็นการทดสอบความมีประสิทธิภาพของ
รูปแบบท่ีสร๎างขึ้น โดยท่ัวไปจะใช๎วิธีการตํอไปนี้ 
   4.1 ประเมินความเป็นไปได๎ในเชิงทฤษฎีโดยคณะผ๎ูเช่ียวชาญ ซึ่งจะประเมิน
ความสอดคล๎องภายในระหวํางองค์ประกอบตําง ๆ 
   4.2 ประเมินความเป็นไปได๎เชิงปฏิบัติการโดยการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ท่ี
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช๎ในสถานการณ์จริง ในลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง 
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  5. การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ มี 2 ระยะ คือ 
   5.1 ระยะกํอนน ารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ไปทดลองใช๎ การปรับปรุงรูปแบบ
การจัดการเรียนรู๎ในระยะนี้ใช๎ผลจากการประเมินความเป็นไปได๎ในเชิงทฤษฎีเป็นข๎อมูลในการปรับปรุง
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎    
   5.2 ระยะหลังน ารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ไปทดลองใช๎ การปรับปรุงรูปแบบ
การจัดการเรียนรู๎ในระยะนี้อาศัยข๎อมูลจากการทดลองใช๎เป็นตัวช้ีน าในการปรับปรุง และอาจจะมีการน า
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ไปทดลองใช๎และปรับปรุงซ้ า จนกวําจะได๎ผลเป็นท่ีนําพอใจ 
  สรุปได๎วํา การวิจัยครั้งนี้ผ๎ูวิจัยจะใช๎ค าวํา “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎” ซึ่งจะ
ครอบคลุมกิจกรรมท้ัง 2 ด๎าน คือ 1) การสร๎างและพัฒนารูปแบบ 2) การทดลองและศึกษาผลการใช๎
รูปแบบ 
 
4. ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู๎เป็นการต้ังใจกระท าให๎เกิดการเรียนรู๎ การจัดการเรียนรู๎ท่ีดียํอมท าให๎เกิดการ
เรียนรู๎ที่ดี ผ๎ูสอนเป็นผ๎ูท่ีมีบทบาทส าคัญในการท าให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ ผ๎ูสอนท่ีสอนอยํางมีหลักการ มี
ความรู๎ มีทักษะ จะชํวยให๎ผ๎ูเรียนเรียนอยํางมีความหมายและมีคุณคํา โดยเฉพาะอยํางยิ่งในปัจจุบันนี้ 
กระบวนการเรียนรู๎มิได๎จ ากัดวําจะต๎องเกิดขึ้นเฉพาะในห๎องเรียนเทํานั้น ดังนั้นการจัดการเรียนรู๎ หรือท่ีเรา
เรียกกันวํา การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ จึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญอยํางยิ่งท่ีผ๎ูสอนจะต๎องเรียนรู๎ให๎เข๎าใจและน าไป
ปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎องและสัมฤทธิ์ผล 

4.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู๎ ไมํใชํเป็นเพียงการถํายทอดเนื้อหาวิชา โดยใช๎วิธีการบอกให๎จดจ าและ

น าไปทํองจ าเพื่อการสอบเทํานั้น แตํการจัดการเรียนรู๎เป็นศาสตร์อยํางหนึ่งซึ่งมีความหมายท่ีลึกซึ้งกวํานั้น 
กลําวคือ วิธีการใดก็ตามท่ีผ๎ูสอนน ามาใช๎เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ เรียกได๎วําเป็นการจัดการเรียนรู๎ 

 นักการศึกษาหลายทําน ได๎ให๎ความหมายของการจัดการเรียนรู๎ในทัศนะตําง ๆ ดังนี้ 
 สุมน อมรวิวัฒน์ (2533 : 460; อ๎างถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลงกรณ์,    2553 : 1) 

อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู๎ไว๎วํา การจัดการเรียนรู๎ คือ สถานการณ์อยํางหนึ่งทีมีส่ิงตํอไปนี้
เกิดขึน้ ได๎แกํ 

 1. มีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหวํางผ๎ูสอนกับผ๎ูเรียน ผ๎ูเรียนกับผ๎ูเรียน 
ผ๎ูเรียนกับส่ิงแวดล๎อม และผ๎ูสอนกับผ๎ูเรียนกับส่ิงแวดล๎อม 

 2. ความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์นั้นกํอให๎เกิดความรู๎และประสบการณ์ใหมํ 
 3. ผ๎ูเรียนสามารถน าประสบการณ์ใหมํนั้นไปใช๎ได๎ 
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 วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (2542 : 255; อ๎างถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลงกรณ์ ,    
2553 : 1) กลําววํา การจัดการเรียนรู๎เป็นกระบวนการท่ีมีระบบระเบียบครอบคลุมการด าเนินงานต้ังแตํ
การวางแผนการจัดการเรียนรู๎จนถึงการประเมินผล 

 ฮูและดันแคน (Hough & Duncan, 1970 : 144; อ๎างถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
วไลลงกรณ์, 2553 : 1) อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู๎วําหมายถึง กิจกรรมของบุคคลซึ่งมีหลัก
และเหตุผล เป็นกิจกรรมท่ีบุคคลได๎ใช๎ความรู๎ของตนเองอยํางสร๎างสรรค์ เพื่อสนับสนุนให๎ผ๎ูอื่นเกิดการ
เรียนรู๎และความผาสุก ดังนั้นการจัดการเรียนรู๎จึงเป็นกิจกรรมในแงํมุมตําง ๆ 4 ด๎าน คือ  

 1. ด๎านหลักสูตร (Curriculum) หมายถึง การศึกษาจุดมุํงหมายของการศึกษาความ
เข๎าใจในจุดประสงค์รายวิชาและการตั้งจุดประสงค์การจัดการเรียนรู๎ที่ชัดเจน ตลอดจนการเลือกเนื้อหาได๎
เหมาะสมสอดคล๎องกับท๎องถิ่น 

 2. ด๎านการจัดการเรียนรู๎ (Instruction) หมายถึง การเลือกวิธีสอนและเทคนิคการ
จัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสม เพื่อชํวยให๎ผ๎ูเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู๎ที่วางไว๎ 

 3. ด๎านการวัดผล (Measuring) หมายถึง การเลือกวิธีการวัดผลท่ีเหมาะสมและสามารถ
วิเคราะห์ผลได๎ 

 4. ด๎านการประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการ
ประเมินผลของการจัดการเรียนรู๎ทั้งหมดได๎ 

 กู๏ด (Good, 1975 : 588; อ๎างถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลงกรณ์, 2553 : 2) ได๎
อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู๎วํา การจัดการเรียนรู๎ คือ การกระท าอันเป็นการอบรมส่ังสอน
ผ๎ูเรียนในสถาบันการศึกษา 

 ฮิลล์ (Hill, 1982 : 266; อ๎างถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลงกรณ์, 2553 : 2) ได๎
อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู๎ไว๎วํา การจัดการเรียนรู๎ คือ กระบวนการให๎การศึกษาแกํผ๎ูเรียน 
ซึ่งต๎องอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหวํางผ๎ูสอนกับผ๎ูเรียน 

 มอร์ (Moor, 1992 : 4; อ๎างถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลงกรณ์, 2553 : 2) ได๎ให๎
ความหมายของการจัดการเรียนรู๎ไว๎วํา การจัดการเรียนรู๎ คือ พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งท่ีพยายามชํวยให๎
บุคคลอื่นได๎เกิดการพัฒนาตนในทุกด๎านอยํางเต็มศักยภาพ 

 นอกจากนั้นยังมีผ๎ูให๎ความหมายของการจัดการเรียนรู๎ไว๎อีกหลายทัศนะ เชํน  
 การจัดการเรียนรู๎ คือ การจัดสถานการณ์ สภาพการณ์ หรือกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผ๎ูเรียน

ได๎มีประสบการณ์ อันกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎งําย ซึ่งจะสํงผลให๎ผ๎ูเรียนมีความเจริญงอกงามและพัฒนาการ
ท้ังทางกายและทางสมอง อารมณ์และสังคม 

 การจัดการเรียนรู๎ คือ การอบรมผ๎ูเรียนโดยการจัดกิจกรรม อุปกรณ์และการแนะแนว
ให๎กับผ๎ูเรียน 
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 การจัดการเรียนรู๎ คือ การจัดประสบการณ์ให๎แกํผ๎ูเรียน 
 การจัดการเรียนรู๎ คือ การชํวยให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎และความสามารถในการน า

ความรู๎นั้นไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 การจัดการเรียนรู๎ คือ การจัดกิจกรรมตําง ๆ ให๎ผ๎ูเรียนได๎มีสํวนรํวม 
 การจัดการเรียนรู๎ คือ การแนะแนวทางให๎ผ๎ูเรียนค๎นพบความรู๎ด๎วยตนเอง 
 การจัดการเรียนรู๎ คือ การจัดสรรประสบการณ์ท่ีเลือกสรรแล๎วเป็นอยํางดีให๎กับผ๎ูเรียน 
 จากความหมายของการจัดการเรียนรู๎ ท่ีกลําวมานี้ จะเห็นได๎วําการจัดการเรียนรู๎มี

ความหมายครอบคลุมท้ังด๎านวิธีการ กระบวนการ และตัวบุคคล ดังนั้น อาจสรุปความหมายของการ
จัดการเรียนรู๎ได๎วํา การจัดการเรียนรู๎ คือ กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหวํางผ๎ูสอนกับผ๎ูเรียน เพื่อท่ีจะท าให๎
ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ของผ๎ูสอน 
 4.2 ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ 
  การจัดการเรียนรู๎เปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนรักการเรียน ต้ังใจเรียน และ
เกิดการเรียนรู๎ขึ้น การเรียนของผ๎ูเรียนจะไปสํูจุดหมายปลายทาง คือ ความส าเร็จในชีวิตหรือไมํเพียงใดนั้น 
ยํอมข้ึนอยูํกับการจัดการเรียนรู๎ที่ดีของผ๎ูสอน หรือผ๎ูสอนด๎วยเชํนกัน หากผ๎ูสอนรู๎จักเลือกใช๎วิธีการเรียนรู๎ท่ี
ดีและเหมาะสมแล๎ว ยํอมจะมีผลดีตํอการเรียนของผ๎ูเรียนดังนี้ คือ 
  1) มีความรู๎และความเข๎าใจในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมท่ีเรียนรู๎ 
  2) เกิดทักษะหรือมีความช านาญในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมท่ีเรียนรู๎ 
  3) เกิดทัศนคติท่ีดีตํอส่ิงท่ีเรียน 
  4) สามารถน าความรู๎ท่ีได๎ไประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
  5) สามารถน าความรู๎ไปศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติมตํอไปอีกได๎ 
  อนึ่ง การท่ีผ๎ูสอนจะสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีความเจริญงอกงามในทุก ๆ ด๎าน ท้ังทางด๎าน
รํางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญานั้น การสํงเสริมท่ีดีท่ีสุดก็คือการให๎การศึกษา ซึ่งจากท่ีกลําวมาจะ
เห็นได๎วํา การจัดการเรียนรู๎เป็นส่ิงส าคัญในการให๎การศึกษาแกํผ๎ูเรียนเป็นอยํางมาก 
 4.3 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ 
  การจัดการเรียนรู๎มีลักษณะท่ีเดํนชัดอยูํ 3 ลักษณะ คือ 
  1.  การจัดการเรียนรู๎เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหวํางผ๎ูสอนกับผ๎ูเรียน ซึ่งหมายความ
วําการจัดการเรียนรู๎จะเกิดขึ้นได๎นั้น ท้ังผ๎ูสอนและผ๎ูเรียนต๎องมีปฏิสัมพันธ์ตํอกัน และเป็นปฏิสัมพันธ์ท่ี
เกิดขึ้นอยํางตํอเนื่อง เป็นไปตามล าดับข้ันตอน เพื่อท าให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ 
  2. การจัดการเรียนรู๎มี จุดประสงค์ให๎ ผ๎ูเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตาม
จุดประสงค์ท่ีก าหนดไว๎ โดยการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมท้ัง 3 ด๎าน ได๎แกํ 
   1) ด๎านความรู๎ความคิด หรือพุทธิพิสัย 
   2) ด๎านทักษะกระบวนการ หรือด๎านทักษะพิสัย 
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   3) ด๎านเจตคติ หรือด๎านจิตพิสัย 
  3. การจัดการเรียนรู๎จะบรรลุจุดประสงค์ได๎ดีต๎องอาศัยท้ังศาสตร์และศิลป์ของผ๎ูสอน ซึ่ง
หมายความวํา การจัดการเรียนรู๎จะบรรลุจุดประสงค์ได๎หรือไมํนั้นต๎องอาศัยความรู๎ความสามารถของ
ผ๎ูสอนท้ังด๎านวิชาการ (ศาสตร์) ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู๎ (ศิลป์) เป็นส าคัญ 
  จากท่ีกลําวมานี้สรุปได๎วํา การจัดการเรียนรู๎จะเกิดขึ้นไ ด๎จะต๎องมีกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางผ๎ูสอนกับผ๎ูเรียน มีจุดประสงค์ในการจัดการเรียนรู๎และการจัดการเรียนรู๎จะประสบ
ผลส าเร็จได๎ดี ผ๎ูสอนต๎องมีท้ังความรู๎และเทคนิคการจัดการเรียนรู๎ 
 4.4 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ 
  ผ๎ูสอนจ าเป็นจะต๎องศึกษาจากข๎อมูลหลายประการเพื่อน ามาชํวยเสริมสร๎างการจัดการ
เรียนรู๎ของตนและการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน การจัดการเรียนรู๎ไมํวําระดับใดก็ตามขึ้นอยูํกับองค์ประกอบ 3 
ประการ คือ 
  1) ผ๎ูเรียน 
  2) บรรยากาศทางจิตวิทยาท่ีเอื้ออ านวยตํอการเรียนรู๎ 
  3) ปฏิสัมพันธ์ระหวํางผ๎ูเรียนกับบรรยากาศทางจิตวิทยาในช้ันเรียน 
  ถ๎าองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู๎ท้ัง 3 ประการนี้ด าเนินไปได๎ด๎วยดีจะท าให๎ผ๎ูเรียน
ประสบความส าเร็จในการเรียนรู๎ได๎อยํางมาก องค์ประกอบดังกลําวมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ผู้เรียน 
   ธรรมชาติของผ๎ูเรียนเป็นส่ิงท่ีผ๎ูสอนจะต๎องค านึงถึงเป็นอันดับแรก เกี่ยวกับ
ความสามารถทางสมอง ความถนัด ความสนใจ พัฒนาการทางรํางกาย อารมณ์และจิตใจ ความต๎องการ
พื้นฐาน เป็นส่ิงท่ีผ๎ูสอนจะต๎องค านึงถึง และจะละเลยไมํได๎ 
  2) บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ 
   ผ๎ูสอนเป็นสํวนท่ีส าคัญและเป็นสํวนหนึ่งท่ีจะก าหนดบรรยากาศในช้ันเรียนให๎
เป็นไปในรูปแบบท่ีต๎องการ ความเป็นประชาธิปไตย ความเครํงเครียด ความช่ืนบานของผ๎ูเรียน ส่ิงเหลํานี้
จะเกิดขึ้นได๎โดยผ๎ูสอนเป็นผ๎ูก าหนด แตํถึงกระนั้นก็ตามบรรยากาศในช้ันเรียนยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ อีก 
นอกเหนือไปจากตัวผ๎ูสอน คือ ผ๎ูเรียนเข๎าช้ันเรียนโดยไมํได๎รับประทานอาหารเช๎า หรืออาหารกลางวัน 
ผ๎ูเรียนเริ่มเรียนช่ัวโมงแรกด๎วยความรู๎สึกหิว หรือบางครั้งผ๎ูเรียนได๎รับส่ิงกระทบกระเทือนใจติดตามมา
เนื่องจากความไมํปรองดองในครอบครัว เป็นต๎น สํวนทางด๎านตัวผ๎ูสอนนั้นอาจจะมีความกดดันจากฝุาย
บริหารหรือจากครอบครัว เศรษฐกิจ อาหารเช๎ากํอนมาสถานศึกษาของผ๎ูสอนมีเพียงน้ าแก๎วเดียวเทํานั้น 
ส่ิงท่ีน ามากํอนเหลํานี้เกิดขึ้นกํอนท่ีผ๎ูสอนและผ๎ูเรียนจะมาพบกัน ซึ่ง เป็นส่ิงท่ีจะบํงได๎วําบรรยากาศทาง
จิตวิทยาในช้ันเรียนท่ีเอื้ออ านวยตํอการเรียนรู๎จะปรากฏออกมาในรูปแบบใด 
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  3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบรรยากาศทางจิตวิทยาในชั้นเรียน 
   ปฏิ สัมพันธ์ระหวําง ผ๎ูสอนและผ๎ูเรียนจะเป็นเครื่องช้ีบํงถึง เงื่อนไขหรือ
สถานการณ์วําผ๎ูเรียนจะประสบความส าเร็จ หรือความล๎มเหลวตํอการเรียนรู๎ ผ๎ูสอนควรจะคิดถึงผ๎ูเรียนใน
ฐานเป็นบุคคลหนึ่ง ผ๎ูเรียนมีสิทธิที่จะได๎รับความต๎องการพื้นฐาน และผ๎ูสอนจะต๎องหากลวิธีท่ีจะตอบสนอง
ตํอความต๎องการพื้นฐานของผ๎ูเรียนให๎มากท่ีสุดเทําท่ีจะมากได๎ และผ๎ูสอนควรจะฝึกให๎มีความรู๎สึกไวตํอ
ความรู๎สึกนึกคิดของผ๎ูเรียน เพื่อความส าเร็จแหํงการเรียนรู๎และการเจริญเติบโตเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ตํอไป 
 4.5 หลักพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ 
  หลักการจัดการเรียนรู๎พื้นฐานท่ีส าคัญส าหรับผ๎ูท่ีจะเป็นผ๎ูสอน แม๎วําผ๎ูสอนแตํละคนจะมี
เทคนิคการจัดการเรียนรู๎เฉพาะของตน แตํก็จะยึดหลักการพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งหลักการพื้นฐานนี้มีนักการ
ศึกษาได๎แสดงทรรศนะไว๎หลายทําน เชํน  
  นักวิชาการศึกษาหลายทํานได๎กลําวถึงหลักการพื้นฐานในการจัดการเรียนรู๎ไว๎คล๎าย ๆ 
กัน สรุปได๎มี 4 ประการ คือ 
  1. หลักการเตรียมความพร๎อมพื้นฐาน ได๎แกํ การเตรียมตัวผ๎ูสอนด๎านความรู๎ ด๎านทักษะ
การจัดการเรียนรู๎ และด๎านการแก๎ปัญหาการจัดการเรียนรู๎ 
  2. หลักการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู๎ ได๎แกํ การเตรียมเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู๎ การผลิตส่ือ เตรียมแบบทดสอบและซ๎อมสอน 
  3. หลักการใช๎จิตวิทยาการเรียนรู๎ เชํน หลักความแตกตํางระหวํางบุคคล หลักการเร๎า
ความสนใจ หลักการเสริมแรง 
  4. หลักการประเมินผลและรายงานผล ซึ่งเกี่ยวกับการก าหนดจุดประสงค์การจัดการ
เรียนรู๎ การสร๎างและการใช๎เครื่องมือการประเมิน การตีความหมายและการรายงานผลการประเมิน 
  ทองคูณ หงส์พันธ์ (2542 : 9 อ๎างถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลงกรณ์, 2553 : 5 - 6)  
ได๎ให๎หลักการเรียนรู๎โดยกลําวไว๎เป็นบัญญัติ 20 ประการของการจัดการเรียนรู๎ ดังนี้ 
  1. ศึกษาหลักสูตรให๎กระจําง 
  2. วางแผนการจัดการเรียนรู๎อยํางดี 
  3. มีกิจกรรม/ท าอุปกรณ์ 
  4. สอนจากงํายไปหายาก 
  5. วิธีสอนหลายหลากมากชนิด 
  6. สอนให๎คิดมากกวําจ า 
  7. สอนให๎ท ามากกวําทํอง 
  8. แคลํวคลํองเรื่องส่ือสาร 
  9. ต๎องช านาญการจูงใจ 
  10. อยําลืมใช๎จิตวิทยา 
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  11. ต๎องพัฒนาอารมณ์ขั้น 
  12. ต๎องผูกพันหํวงหาศิษย์ 
  13. เฝูาตามติดพฤติกรรม 
  14. อยําท าตัวเป็นทรราช 
  15. สร๎างบรรยากาศไมํนํากลัว 
  16. ประพฤติตัวตามท่ีสอน 
  17. อยําตัดรอนก าลังใจ 
  18. ใช๎เทคนิคการประเมิน 
  19. ผ๎ูเรียนเพลินมีความสุข 
  20. ผ๎ูสอนสนุกกับการเรียน 
  จากหลักการจัดการเรียนรู๎ดังกลําวข๎างต๎น จะเห็นได๎วําเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู๎ 
ท่ีจะสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนเกิดความเจริญงอกงามในทุก ๆ ด๎าน ซึ่งสามารถสรุปเป็นหลักการจัดการเรียนรู๎
พื้นฐาน เพื่อให๎ประสบผลส าเร็จตามความมุํงหมายท่ีวางไว๎ ดังนี้ 
  1. สอนจากส่ิงท่ีอยูํใกล๎ตัวออกไปหาส่ิงท่ีอยูํไกลตัว ตามปกติผ๎ูเรียนมักจะสนใจและ
ค๎ุนเคยกับส่ิงท่ีอยูํใกล๎ตัว บทเรียนท่ีผ๎ูสอนจะน ามาสอนนั้นควรเลือกส่ิงท่ีอยูํรอบตัว หรือใกล๎ตัวกํอน แล๎ว
คํอยสอนส่ิงท่ีอยูํหํางจากตัวออกไปเรื่อย ๆ 
  2. สอนจากส่ิงท่ีงํายไปหาส่ิงท่ียาก การจัดการเรียนรู๎ถ๎าจะให๎เกิดการเรียนรู๎ท่ีดี ผ๎ูสอน
จะต๎องพิจารณาเลือกหัวข๎อเรื่องจากงํายไปหายากอยูํแล๎ว เพราะส่ิงงําย ๆ นั้น ผ๎ูเรียนจะเข๎าใจได๎ดี และ
เป็นพื้นฐานในการเรียนส่ิงยากตํอไป 
  3. สอนจากตัวอยํางไปหากฎเกณฑ์ ในการจัดการเรียนรู๎บทเรียนใด ๆ ก็ตาม ผ๎ูสอนควร
ให๎ตัวอยํางหลาย ๆ ตัวอยําง หรืออาจจะให๎ผ๎ูเรียนชํวยหาตัวอยํางให๎ แล๎วชํวยกันสรุปต้ังกฎเกณฑ์ขึ้นมา 
  4. สอนจากส่ิงท่ีรู๎ไปหาส่ิงท่ีไมรู๎ ท้ังนี้ เป็นเพราะวําประสบการณ์ใหมํนั้น ยํอมต๎องอาศัย
บทเรียนเกําหรือประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน จึงจะเรียนบทเรียนใหมํได๎เข๎าใจดี 
  5. สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม ในการจัดการเรียนรู๎บทเรียนใด ๆ ก็ตาม ผ๎ูสอนควร
พยายามใช๎ส่ือการเรียนประกอบการจัดการเรียนรู๎ จะชํวยให๎ผ๎ูเรียนเข๎าใจบทเรียนได๎งํายขึ้น เพื่อเป็น
วิธีการท าให๎บทเรียนเป็นรูปธรรม ซึ่งจะงํายแกํการเข๎าใจของผ๎ูเรียน 
  6. สอนจากการทดลองไปหาการสรุปต้ังกฎเกณฑ์ บทเรียนใดท่ีสามารถให๎ผ๎ูเรียนทดลอง
ปฏิบัติจริงได๎ ผ๎ูสอนก็ควรให๎ผ๎ูเรียนทดลองปฏิบัติหรือลงมือกระท าด๎วยตนเอง เมื่อทดลองเสร็จแล๎ว ผ๎ูสอน
จึงซักถามและให๎ผ๎ูเรียนคิดสรุปเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมา 
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  7. สอนโดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล ธรรมชาติของผ๎ูเรียนในวัยตําง ๆ นั้นจะ
มีความแตกตํางกันท้ังในด๎านความสนใจ ความถนัดพิเศษและความสามารถ ผ๎ูสอนจะต๎องเข๎าใจในหลัก
พัฒนาการของผ๎ูเรียนในวัยตําง ๆ ด๎วย เพื่อท่ีจะได๎จัดเตรียมบทเรียนและกิจกรรมไว๎หลาย ๆ อยําง ให๎
ผ๎ูเรียนได๎เลือกท ากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งจะเกิดผลดีตํอการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนด๎วย 
  8. สอนโดยค านึงถึงหลักจิตวิทยา หลักจิตวิทยาท่ีผ๎ูสอนต๎องน ามาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎
มากท่ีสุดคือ จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการศึกษา เป็นต๎น 
  9. สอนโดยยึดจุดหมายของการจัดการศึกษา จุดหมายของการจัดการศึกษาจะเป็น
เปูาหมายหลักตามแนวนโยบายในการจัดด าเนินการศึกษาของชาติในระดับตําง ๆ 
  10. สอนโดยยึดความมุํงหมายของหลักสูตรและบทเรียนเป็นหลัก ในการจัดการเรียนรู๎
นั้น ผ๎ูสอนจะต๎องจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยยึดความมุํงหมายหรือผลการเรียนรู๎ท่ีคาดหวังของหลักสูตรท่ี
ก าหนดไว๎เป็นหลัก และอีกท้ังผ๎ูสอนยังต๎องก าหนดผลการเรียนรู๎ท่ีคาดหวังเฉพาะของแตํละสาระหรือ
หนํวยการเรียนรู๎ขึ้นด๎วย และในขณะสอนผ๎ูสอนต๎องพยายามจัดสถานการณ์ สภาพการณ์และกิจกรรมตําง 
ๆ เพื่อให๎การจัดการเรียนรู๎บรรลุตามความมุํงหมายเฉพาะสาระหรือหนํวยการเรียนรู๎นั้น เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิด
การเรียนรู๎ ความเข๎าใจ และมีทักษะในการเรียนท่ีดี  
 4.6 ลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่ดี 
  ผ๎ูสอนท่ีดีทุกคนยํอมมีความรับผิดชอบในหน๎าท่ีในด๎านการจัดการเรียนรู๎และการอบรม
ผ๎ูเรียนให๎เป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนและชาติ ดังนั้นการจัดการเรียนรู๎ที่ดีต๎องมีหลักในการยึดดังนี้ 
  1. สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎ใช๎ความคิดอยูํเสมอ โดยการซักถามหรือให๎แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหางําย ๆ ส าหรับผ๎ูเรียนในระดับตําง ๆ เพื่อจะได๎เป็นการฝึกให๎ผ๎ูเรียนคิดหาเหตุผล คิด
เปรียบเทียบ และคิดพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหวํางส่ิงตําง ๆ 
  2. สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีประสบการณ์ตรงให๎มากท่ีสุดด๎วยการเรียนโดยการกระท าด๎วย
ตนเอง (Learning by doing) 
  3. สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนท างานเป็นกลํุม (Group working) โดยมีการปรึกษาหารือกันใน
กลํุม แบํงงานกันท าด๎วยความรํวมมือและประเมินผลรวมกัน 
  4. สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักแก๎ปัญหาด๎วยตนเองตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
  5. มีการเปล่ียนแปลงวิธีการจัดการเรียนรู๎อยูํเสมอ เพื่อให๎การจัดการเรียนรู๎นั้นเกิดความ
ยืดหยุํน นําสนใจ และไมํนําเบื่อ โดยการน าเทคนิคการจัดการเรียนรู๎แบบตําง ๆ มาดัดแปลงใช๎ในการ
จัดการเรียนรู๎ 
  6. มีการเตรียมการจัดการเรียนรู๎ไว๎ลํวงหน๎า เพื่อท่ีผ๎ูสอนจะได๎ทราบวํา จะสอนอยํางไร
บ๎างตามล าดับข้ันตอน และยังชํวยให๎ผ๎ูสอนพร๎อมท่ีจะสอนด๎วยความมั่นใจ 
  7. เปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนได๎แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และคิดหาเหตุผลความเป็นมาของ
ส่ิงท่ีเรียน และมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
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  8. มีการประเมินผลอยูํตลอดเวลา เน๎นการประเมินตามสภาพจริง ประเมินตามความรู๎
ความสามารถของผ๎ูเรียนอยํางแท๎จริง เพื่อให๎แนํใจวําการจัดการเรียนรู๎ได๎ผลตรงตามจุดประสงค์ท่ีวางไหว๎ 
หรือไมํ เพียงใด 
  9. มีส่ือการจัดการเรียนรู๎ เพื่อชํวยให๎ผ๎ูเรียนสนใจและเข๎าใจบทเรียน เชํน ของจริง 
รูปภาพ หุํนจ าลอง แผนภูมิ คอมพิวเตอร์ชํวยสอน วิดีทัศน์ ฐานข๎อมูลการเรียน รู๎  เว็บไซต์ และ
โสตทัศนูปกรณ์อื่น ๆ 
  10. มีการจูงใจในระหวํางการจัดการเรียนรู๎ เชํน การให๎รางวัล การชมเชย การลงโทษ 
การติเตียน การให๎คะแนน การสอบ การแขํงขัน การปรบมือให๎เกียรติ ฯลฯ มาใช๎เป็นส่ิงกระต๎ุน และ
ช้ีแนะแนวทางเพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดความสนใจ ต้ังใจ ขยันหมั่นเพียรในการเรียนการท ากิจกรรมมากขึ้น 
  11. มีกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนท าหลายอยํางเพื่อเร๎าความสนใจของผ๎ูเรียนและชํวยให๎ผ๎ูเรียน
สนุกสนานในการเรียน 
  12. สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีความเจริญงอกงามในทุกด๎าน ท้ังรํางกาย อารมณ์ สังคม และ 
สติปัญญา 
  13. สํงเสริมความสัมพันธ์หรือการบูรณาการระหวํางวิชาท่ีเรียนกับวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตร 
เชํน สอนภาษาไทยก็สอนให๎สัมพันธ์กับสังคมศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นต๎น 
  14. มีการสร๎างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู๎ให๎เหมาะแกํการเรียนรู๎ตามบทเรียนท่ีสอน 
ท้ังในแงํของส่ิงแวดล๎อมและอารมณ์ของผ๎ูเรียน 
  15. สอนแบบเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ (Child center) ในการจัดกิจกรรมตําง ๆ ผ๎ูเรียนจะ
เป็นผ๎ูลงมือปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ เอง ผ๎ูสอนจะเป็นเพียงผ๎ูคอยให๎ความชํวยเหลือแนะน าในการท ากิจกรรม 
  16. สอนโดยสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎ใช๎ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ให๎มากท่ีสุด 
  17. สอนตามกฎแหํงการเรียนรู๎ โดยจัดบทเรียนให๎เหมาะสมกับวัย ความสามารถและ
ประสบการณ์เดิมของผ๎ูเรียน 
  18. สอนโดยสํงเสริมการด าเนินชีวิตตามแบบประชาธิปไตย โดยสามารถแสดงความ
คิดเห็นตําง ๆ และฝึกให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักรับฟังความคิดเห็นของผ๎ูอื่น เคารพความคิดเห็นของผ๎ูอื่น อีกท้ังเปิด
โอกาสให๎ผ๎ูเรียนได๎มีการวางแผนงานรํวมกับผ๎ูสอน 
 4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนรู้และการเรียนรู้ 
  การจัดการเรียนรู๎และการเรียนรู๎มีความสัมพันธ์กันอยํางใกล๎ชิด ซึ่งหากศึกษาและท า
ความเข๎าใจอยํางถํองแท๎แล๎วจะเห็นความสัมพันธ์กันดังนี้ 
  1. การจัดการเรียนรู๎และการเรียนรู๎เป็นกระบวนการท่ีจะแยกจากกันไมํได๎ เมื่อมีการ
จัดการเรียนรู๎ก็ต๎องมีการเรียนรู๎ควบคํูกันไป 
  2. การจัดการเรียนรู๎และการเรียนรู๎เป็นกระบวนการท่ีผ๎ูสอนกับผ๎ูเรียนต๎องรํวมมือกัน จึง
จะชํวยให๎การจัดการเรียนรู๎ประสบผลส าเร็จตามความมุํงหมาย 
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  3. การจัดการเรียนรู๎ ท่ีดีชํวยให๎การเรียนรู๎ด าเนินไปด๎วยดี ท าให๎การเรียนนําสนใจ 
สนุกสนาน และผ๎ูเรียนเกิดความพอใจในการเรียน 
  4. การจัดการเรียนรู๎ ท่ีดียํอมท าให๎การเรียนรู๎เกิดขึ้นได๎โดยงํายและได๎ผลตรงตาม
จุดมุํงหมายของผ๎ูสอน 
  5. การจัดการเรียนรู๎ ท่ี ดียํอมสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎เป็นอยํางดี คือ มีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยมีความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะ และเจตคติ 
 4.8 หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
  ผ๎ูสอนจึงมีหลักเกณฑ์ท่ีจะเป็นแนวทางในการเลือกจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ดังนี้ 
  1. เลือกประสบการณ์ท่ีสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู๎ หากเป็นทักษะ
ก็ควรเป็นทักษะท่ีปฏิบัติแล๎วผ๎ูเรียนจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว๎ 
  2. เลือกประสบการณ์ท่ีผ๎ูเรียนพึงพอใจ สนุก นําสนใจ ไมํซ้ าซาก มีประโยชน์ตํอการ
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและความพึงพอใจ ซึ่งจะเป็นผลให๎มีเจตคติท่ีดีตํอการเรียน 
  3. เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความสามารถทางด๎านรํางกายของผ๎ูเรียนท่ีจะปฏิบัติได๎ 
และควรค านึงถึงประสบการณ์เดิมเพื่อจัดกิจกรรมใหมํได๎ตํอเนื่อง 
  4. เป็นกิจกรรมท่ีสํงเสริมจุดมุํงหมายในการจัดการเรียนรู๎หลาย ๆ ด๎าน 
  5. ค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล ไมํจ าเป็นวําผ๎ูเรียนทุกคนต๎องท ากิจกรรมอยําง
เดียวกันหมด ควรมีกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนได๎เลือกท าอยํางหลากหลาย 
  จากหลักเกณฑ์ดังกลําวผ๎ูสอนจึงควรจัดประสบการณ์ให๎แกํผ๎ูเรียนตามล าดับความส าคัญ
จากรูปธรรม (Concrete) ไปสํูนามธรรม (Abstract) ซึ่ง เอดการ์ เดล (Edgar Dale) นักการศึกษาชาว
อเมริกันได๎จัดล าดับความส าคัญของการให๎ประสบการณ์แกํผ๎ูเรียนไว๎ 10 พวกตํอกันเป็นช้ันรูปกรวย 
เรียกวํา กรวยประสบการณ์ (Cone of Experience) 
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ภาพที่ 3 แสดงกรวยประสบการณ์ 
 
จากแผนภาพกรวยประสบการณ์ อธิบายได๎ดังนี้ 
 1. ประสบการณ์ตรง (Direct experience) คือ การเรียนรู๎ท่ีต๎องใช๎ของจริงหรือการให๎ผ๎ูเรียนได๎
ลงมือค๎นคว๎า ทดลอง หรือปฏิบัติด๎วยตนเอง ซึ่งจะท าให๎ผ๎ูเรียนได๎รับประสบการณ์ตรง ผ๎ูเรียนได๎ใช๎
ประสาทสัมผัสท้ัง 5 
 2. ประสบการณ์รอง (Contrived experience) หมายถึง เมื่อผ๎ูสอนไมํสามารถจัดประสบการณ์
ตรงจากของจริงให๎ผ๎ูเรียนได๎สัมผัสด๎วยประสาทสัมผัสท้ัง 5 ผ๎ูสอนก็อาจใช๎หุํนจ าลองมาให๎ผ๎ูเรียนได๎สัมผัส 
ซึ่งท าให๎ผ๎ูเรียนมีประสบการณ์รอง ซึ่งคล๎ายคลึงกับประสบการณ์ตรงมากท่ีสุด 
 3. ประสบการณ์นาฏการ (Dramatized experience) คือ การแสดงละคนในห๎องเรียน หรือท่ี
เรียกวําบทบาทสมมุติ ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในการแสดง ท าให๎มีการเรียนรู๎จากการกระท าผ๎ูแสดงยํอมเข๎าใจ
เรื่องราว จ าเรื่องได๎ สํวนผ๎ูดูก็จะจ าได๎ดีและสนใจมากกวําการเรียนด๎วยวิธีอื่น ๆ  
 4. การสาธิต (Demonstration) ได๎แกํ การแสดงให๎ผ๎ูเรียนได๎เห็นเป็นล าดับขั้นตอน เชํน การ
ทดลองวิทยาศาสตร์ การประกอบอาหาร ฯลฯ บางกรณีอาจให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในการสาธิตด๎วย ซึ่งจะ
ชํวยให๎ผ๎ูเรียนมีความเข๎าใจได๎ดีเชํนกัน 
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 5. การศึกษานอกสถานท่ี (Fieldtrip) นับเป็นประสบการณ์ท่ีท าให๎ผ๎ูเรียนมีโอกาสได๎ดู ได๎เห็น ได๎
ซักถาม ได๎ใช๎ประสาทสัมผัสตําง ๆ มากเหมือนกัน กํอให๎เกิดความคิด มองเห็นปัญหา น ามาซึ่งความรู๎จาก
การได๎รับประสบการณ์ตรงเชํนเดียวกัน 
 6. นิทรรศการ (Exhibition) การให๎ผ๎ูเรียนได๎รํวมจัดนิทรรศการหรือการน าผ๎ูเรียนไปชม
นิทรรศการ ก็เป็นประสบการณ์ท่ีท าให๎ผ๎ูเรียนได๎ดู ได๎เห็น ได๎สัมผัสจับต๎อง เป็นอีกทางหนึ่งท่ีกํอให๎เกิด
ความรู๎ เกิดความคิด เป็นประสบการณ์ท่ีดีกวําประสบการณ์อื่น ๆ ท่ีเป็นนามธรรม 
 7. ภาพยนตร์และโทรทัศน์ เป็นประสบการณ์ท่ีมีความเป็นรูปธรรมท่ีมีท้ังภาพและเสียงใกล๎เคียง
ของจริงมากท่ีสุด 
 8. การบันทึกเสียง วิทยุ และภาพนิ่ง ได๎แกํ แผํนเสียง แถบบันทึกเสียง วิทยุ สไลด์ ฟิล์มสตริป 
รูปภาพและอุปกรณ์เหลํานี้ ผ๎ูเรียนอาจจะได๎ยินเสียงหรือได๎มองเห็นภาพอยํางใดอยํางหนึ่ง ประสบการณ์
ข๎อนี้ก็ท าให๎ผ๎ูเรียนสนใจได๎ไมํน๎อยทีเดียว 
 9. ทัศนสัญลักษณ์ (Visual symbols) ได๎แกํ แผนท่ี แผนภูมิ เป็นสัญลักษณ์ท่ีท าให๎ผ๎ูดูเกิดความ
เข๎าใจอยํางรวดเร็ว ใช๎ชํวยประกอบค าอธิบายของผ๎ูสอนให๎แจํมแจ๎ง 
 10. สัญลักษณ์ของภาษา หรือ วจนสัญลักษณ์ (Verbal Symbol) ได๎แกํ ค าพูด และตัวหนังสือ 
หรือภาษานั่นเอง เป็นประสบการณ์ท่ีเป็นนามธรรมมากท่ีสุด แตํก็ยังเป็นส่ิงจ าเป็นในการจัดการเรียนรู๎จะ
ท้ิงเสียมิได๎ ดังนั้นในปัจจุบันการจัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการบรรยายจึงยังเป็นส่ิงจ าเป็น ซึ่งหากผ๎ูสอนใช๎เสริม
การจัดประสบการณ์อื่น ๆ ให๎ผ๎ูเรียนก็จะท าให๎ผ๎ูเรียนเข๎าใจได๎ดียิ่งขึ้น 
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5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการส่งเสริมทักษะอาชีพ 
 5.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ 
  ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ Super (1957, pp. 99 - 108) ได๎ศึกษาเลือกอาชีพและสรุป
รวบรวมต้ังเป็นทฤษฎีการเลือกอาชีพขึ้น โดยใช๎ช่ือทฤษฎีวํา “ทฤษฎีการพัฒนาอาชีพ” (Theory of 
Vocation Development) ซุปเปอร์ใช๎ค าวํา “การพัฒนา” กินความหมายกว๎าง ซึ่งรวมถึงความชอบ การ
เลือก การพิจารณาตัดสินใจ และการเข๎าประกอบอาชีพ และเกี่ยวข๎องกับประเด็นตําง ๆ ดังนี้ ความรู๎
รากฐานเบ้ืองต๎นของทฤษฎีมีอยูํ 12 ประการ คือ  
  1. ความแตกตํางระหวํางบุคคล (Individual Differences) ทฤษฎีของความแตกตําง
ระหวํางบุคคลเป็นหลักส าคัญ ท้ังด๎านท่ีเกี่ยวกับการศึกษา และจิตวิทยาทางอาชีพ เพราะบุคคลยํอม
แตกตํางกันท้ังในด๎านความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพ ดังนั้นการเลือกอาชีพของบุคคลก็ควรต๎อง
ค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล 
  2. ความสามารถหลาย ๆ อยํางในตัวบุคคล (Multipotentiality) บุคคลแตํละคนมีขีด
ความสามารถประจ าตัวของแตํละบุคคลท่ีจะท าให๎ประสบความส าเร็จในงานอยํางตํอเนื่อง หรือพอใจใน
งานอยํางใดอยํางหนึ่ง การท่ีจะน าเอาคนหนึ่งไปเปรียบเทียบอีกคนหนึ่งไมํได๎ ทุกคนจะมีความสามารถ
เฉพาะตัว แตํมีคนละอยําง 
  3. กระสวนของความสามารถในอาชีพ (Occupational Ability Patterns) อาชีพแตํละ
อาชีพมีกระสวนของความสามารถเฉพาะของแตํละอาชีพ เชํน ความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพ 
นั่นคือ อาชีพหนึ่ง ๆ ก็ต๎องการบุคคลท่ีมีความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพตํางไปจากอีกอาชีพ
หนึ่ง 
  4. การเลียนแบบบทบาทของรูปแบบ (Identification and Role of Models) บุคคล
สํวนมากจะเลียนแบบบิดามารดาหรือบุคคลอื่นในด๎านการประกอบอาชีพ วัยรุํนจะสนใจโดยการ
เลียนแบบอาชีพจากผ๎ูใหญํ ดังนั้นผ๎ูใหญํก็ควรจะเป็นรูปแบบท่ีดีให๎แกํเด็ก 
  5. ความตํอเนื่องของการตัดสินใจเลือก จะต๎องจัดให๎เป็นกระบวนการท่ีตํอเนื่อง 
(Continuous Process) ท้ังนี้เนื่องจากสถานการณ์ส่ิงแวดล๎อมท่ีบุคคลอาศัยอยูํ หรือท างานอยูํยํอม
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและประสบการณ์ ดังนั้น การเลือกและการตัดสินใจก็ต๎องเป็นกระบวนการท่ี
ตํอเนื่องกันไป  
  6. ชํวงของชีวิต (Life Stage) กระบวนการเลือกอาชีพ เป็นกระบวนการตํอเนื่องตามชํวง
ชีวิตของบุคคล ซึ่งแบํงออกเป็นขั้น ๆ ดังตํอไปนี้ 
   6.1 ขั้นของการเจริญเติบโต (Growth Stage) เริ่มต้ังแตํเกิดจนถึงอายุ  14 ปี 
เป็นระยะท่ีเด็กก าลังเจริญเติบโต 
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   6.2 ขั้นของการส ารวจ (Exploration Stage) ระหวํางอายุ 14 -25 ปี เป็นชํวง
ท่ีบุคคลพยายามท าความเข๎าใจตนเอง ทดลองสวมบทบาทของผ๎ูใหญํ เชํน การหาคํู การหาอาชีพ และการ
หากต าแหนํงในสังคม 
   6.3 ขั้นของการสร๎างหลักฐาน (Establishment Stage) ระหวํางอายุ    25 - 
45 ปี เป็นชํวงท่ีบุคคลมีครอบครัว มีบทบาทในสังคม มีอาชีพแนํนอน มีงานท ามั่นคง และมีบ๎านอยูํอาศัย 
   6.4 ขั้นของชีวิตมั่นคง (Maintenance Stage) ระหวํางอายุ 45 – 65 ปี เป็น
ชํวงท่ีเห็นความส าคัญของครอบครัว พยายามท่ีจะมีหน๎าตา หาความก๎าวหน๎าในการท างาน 
   6.5 ขั้นของความเส่ือม (Decline Stage) ต้ังแตํอายุ 65 ปี จนถึงตาย เป็นชํวงท่ี
ท างานน๎อย และมีความรับผิดชอบน๎อย และมีบทบาทในสังคมน๎อย 
  7. กระสวนของอาชีพ (Career Patterns) กระสวนของอาชีพขึ้นอยูํกับระดับสังคม 
เศรษฐกิจ และโอกาส ซึ่งกระสวนของอาชีพนี้ ได๎แกํ ระดังสูงต่ าของอาชีพ ความถ่ีในการเปล่ียนงาน อาชีพ
บางอยํางท าให๎เปล่ียนงานบํอย แตํอาชีพบางอยํางก็ไมํต๎องเปล่ียนงานบํอย ๆ 
  8. การพัฒนาอาชีพ ควรได๎รับการแนะน าแนวทางท่ีถูกต๎อง เพื่อให๎เกิดการพัฒนาอาชีพ
อยํางเหมาะสม โดยการให๎ทดลองฝึกงานบ๎างตามโอกาสอันควร 
  9. การพัฒนาอาชีพเป็นผลของการมีปฏิสัมพันธ์กันระหวํางบุคคลกับส่ิงแวดล๎อม 
(Development of the Result of Interaction) ส่ิงแวดล๎อม ได๎แกํ การอบรมเล้ียงดูจากบ๎าน การได๎รับ
การศึกษาจากโรงเรียน และจากสังคม ซึ่งจะเป็นส่ิงท่ีชํวยประเมินแปลความหมายข๎อมูลเกี่ยวกับอาชีพ 
และทดลองวางแผนเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อท าให๎เกิดความเข๎าใจตนเอง ซึ่งนับวําเป็นการสร๎างความคิด
เกี่ยวกับตนเอง เชํน รู๎จักความสนใจ รู๎จักความถนัด และความสามารถของตนเอง ท่ีจะเป็นไปได๎จริง 
  10. การเปล่ียนแปลงในกระบวนการประกอบอาชีพ (The Dynamics of Career 
Patterns) กระบวนการประกอบอาชีพนี้ขึ้นอยูํกับระดับสังคม เศรษฐกิจ ของบิดามารดา สติปัญญา 
ความสามารถและความสนใจของบุคคลซึ่ งไมํคงท่ี เชํนเดียวกับการพัฒนาของบุคคลตามชํวงการ
เจริญเติบโต (The Growth Stage) และระยะต๎นของชํวงการส ารวจ (The Early Exploration Stage) 
บุคคลจะมีความเข๎าใจเพียงเล็กน๎อยตํอกระบวนการพัฒนาอาชีพ แตํความเข๎าใจอันเล็กน๎อยนี้ จะมี
ประโยชน์ส าหรับกระบวนการประกอบอาชีพในชํวงของการเจริญเติบโตระยะสุดท๎ายของการส ารวจ 
(Late Exploratory Stage) การสร๎างหลักฐาน (Establishment Stage) และขั้นของชีวิตท่ีมั่นคง 
(Maintenance Stage)  
  11. ความพอใจในงานขึ้นอยูํกับความแตกตํางระหวํางบุคคล ต าแหนํงและบทบาทของ
บุคคล (Job Stratification: Individual Differences, Status and Role) บุคคลจะถึงพอใจในงาน ถ๎า
งานนั้นไปสอดคล๎องกับวิถีชีวิต ความสามารถ และการได๎สวมบทบาทตามบุคคลนั้นต๎องการ ระดับของ
ความพอใจขึ้นอยูํกับระดับของการพัฒนาความคิดเกี่ยวกับตนเองของบุคคล 
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  12. งานคือวิถีทางของชีวิต (Work is a Way of Life) งานเป็นวิถีทางแหํงชีวิตของ
บุคคลได๎ค๎นพบทางออกท่ีใช๎แสดงความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ คํานิยมของบุคคลนั้น ๆ และ
ความสามารถกระท าได๎ตามบทบาทท่ีบุคคลนั้นเลือกสรรแล๎ว 
 5.2 ความส าคัญของการส่งเสริมทักษะอาชีพ 
  ศิริพร บางสุข (2559, บทน า) กลําววํา ความส าคัญของการเสริมสร๎างทักษะอาชีพไว๎วํา 
ท าให๎ผ๎ูบริหารสามารถพัฒนากิจการให๎มุํงไปสํูความมีประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินการให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจการได๎ กลําวคือ กิจการสามารถผลิตสินค๎าหรือบริการท่ีมีคุณภาพ ทันเวลาตามความ
ต๎องการของลูกค๎า และกิจการได๎รับผลตอบแทนคือก าไรสูงสุด สามารถขยายกิจการได๎ หรือเพิ่มพูนในการ
ด าเนินการได๎ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558 : 35) การพัฒนาอาชีพมี
ความส าคัญตํอวิถีชีวิตและการด ารงชีพ เพราะอาชีพเป็นท่ีมาของรายได๎เพื่อเล้ียงชีพของตนเองและ
ครอบครัว อาชีพกํอให๎เกิดสินค๎าและบริการตําง ๆ ท่ีสนองตอบตํอความต๎องการของผ๎ูบริโภค ท้ังในด๎าน
ปัจจัยพื้นฐาน การด ารงชีพและส่ิงอ านวยความสะดวกตําง ๆ และท่ีส าคัญสูงสุด คือการพัฒนางานอาชีพ 
และสํงผลกระทบทางบวกตํอเศรษฐกิจของประเทศชาติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญท่ีจะน าไปสํูการพัฒนาประเทศ
ท้ังในด๎านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ บ๎านเมือง การปกครอง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ การ
พัฒนางานอาชีพจึงมีความส าคัญและความจ าเป็น ดังนี้ 
  1. สร๎างความเข๎มแข็ง ความมั่นคง ความก๎าวหน๎า ให๎กับอาชีพจนสามารถพึ่งตนเองได๎ 
  2. สร๎างผ๎ูประกอบอาชีพที่ “สมาร์ท” คือ ฉลาด ทันสมัย รู๎เทําทันเรื่องตลาด 
  3. เสริมสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีให๎กับเจ๎าของผ๎ูประกอบการและกิจการท่ีท า 
  4. ชํวยดึงดูดความสนใจลูกค๎า ผ๎ูรํวมงาน ผ๎ูรํวมลงทุน 
  5. ชํวยเพิ่มรายได๎และชํวยลดความเส่ียงในการลงทุนได๎ 
  6. ชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรท้ังทางตรงและทางอ๎อม 
  7. เพิ่มรายได๎สํูรัฐในรูปของภาษีอากร เมื่อผ๎ูประกอบการอาชีพมีรายได๎สูงขึ้นจากการ
พัฒนาอาชีพที่ตํอเนื่องท าให๎ประเทศมีรายได๎จากภาษีอาการส าหรับการพัฒนาประเทศมากขึ้น 
 จากข๎อความข๎างต๎นสรุปได๎วํา ความส าคัญของการเสริมสร๎างทักษะอาชีพและการมีงานท า 
หมายถึง การพัฒนาทักษะท่ีมุํงเน๎นให๎คนได๎มีความสามารถ ทักษะ และความรู๎ ไปใช๎ในการประกอบอาชีพ 
เพื่อเป็นการเสริมสร๎างความรู๎ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ท าให๎ผ๎ูเรียนสามารถเล้ียง
ชีพของตนเอง ครอบครัวและด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 5.3 ทักษะที่จ าเป็นต่อการส่งเสริมทักษะอาชีพ 
  ทักษะท่ีจ าเป็นตํอการประกอบอาชีพ (2555, ออนไลน์) ประกอบด๎วย 5 ทักษะ คือ 
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  1. ทักษะกระบวนการท างาน หมายถึง การลงมือท างานตําง ๆ ด๎วยตนเอง โดยมุํงเน๎น
การฝึกฝนวิธีการท างานอยํางสม่ าเสมอ เพื่อให๎ท างานได๎ส าเร็จและบรรลุตามเปูาหมาย โดยมีขั้นตอนตําง 
ๆ ดังนี้ 
   1.1 การวิเคราะห์การท างาน เป็นการมองภาพรวมของงานเมื่อได๎รับมอบหมาย 
วําเป็นเปูาหมายของงานคืออะไร ผลลัพธ์ของงานท่ีจะท าคืออะไร และจะท าอยํางไรให๎งานบรรลุเปูาหมาย 
   1.2 การวางแผนในการท างาน เป็นการก าหนดเปูาหมายของงาน ระยะเวลา
ด าเนินงานก าลังคนท่ีใช๎ในการท างาน คําใช๎จํายในการด าเนินงานและได๎ผลลัพธ์ตามต๎องการ 
   1.3 การลงมือท างาน เป็นการลงมือท างานตามแผนท่ีวางไว๎ด๎วยความมุํงมั่น 
อดทนและรับผิดชอบตํองานท่ีได๎รับมอบหมายจนส าเร็จ 
   1.4 การประเมินผลการท างาน เป็นการตรวจสอบ ทดสอบ หรือทดลองใช๎ต้ังแตํ
การวางแผนการท างานวํารอบคอบ รัดกุม ครอบคลุม และสามารถปฏิบัติตามได๎หรือไมํ ตลอดจน
ประเมินผลงานท่ีส าเร็จแล๎ววํามีคุณภาพหรือไมํ 
  2. ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา มีข้ันตอนดังนี้ 
   2.1 สังเกต นักเรียนควรฝึกตนเองให๎เป็นคนชํางสังเกต 
   2.2 วิเคราะห์ เมื่อทราบแล๎วเข๎าใจถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นแล๎ว ควรวิเคราะห์ปัญหาท่ี
มีวํามากน๎อยเพียงใดตามล าดับและความส าคัญของปัญหา และวิเคราะห์สาเหตุ 
   2.3 สร๎างทางเลือก เมื่อวิเคราะห์ เรียงล าดับปัญหาได๎แล๎ววําควรแก๎ปัญหาใด
กํอน ปัญหาใดหลัง และเมื่อวิเคราะห์ทีละปัญหา สาเหตุของแตํละปัญหาได๎ ควรสร๎างทางเลือก 
   2.4 ประเมินทางเลือก ทางเลือกตําง ๆ ท่ีสร๎างขึ้นมาจากการศึกษาค๎นคว๎า หรือ
ตรวจสอบตําง ๆ ควรพิจารณาให๎ละเอียดวํา ทางใดท่ีเหมาะสมกับการแก๎ไขปัญหามากท่ีสุด 
  3. ทักษะกระบวนการท างานรํวมกัน หมายถึง การท างานรํวมกันกับผ๎ูอื่นให๎ส าเร็จลุลํวง
ไปได๎อยํางมีความสุขและปราศจากความขัดแย๎ง มีหลักการดังนี้ 
   3.1 รู๎จักบทบาทหน๎าท่ีภายในกลํุม การท างานรํวมกันกับผ๎ูอื่นนั้นควรรู๎จักหน๎าท่ี
และความรับผิดชอบของตน 
   3.2 มีทักษะในการฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลํุม เมื่อท างาน
รํวมกับบุคคลอื่น ควรฝึกฝนท่ีจะเป็นผ๎ูฟังท่ีดียอมรับฟังความคิดเห็นของผ๎ูอื่น ควรฝึกทักษะการพูด ให๎
พูดจาสุภาพ รู๎จักโน๎มน๎าวชักจูงใจ รักษาน้ าใจเพื่อนรํวมงาน 
   3.3 มีคุณธรรมในการท างานรํวมกัน เพื่อความสุขในการท างานรํวมกับผ๎ูอื่น 
และหลีกเล่ียงไมํเกิดความขัดแย๎ง ด๎วยการมีความรับผิดชอบตํอหน๎าท่ีของตนเองท่ีได๎รับมอบหมาย 
   3.4 สรุปผลโดยการท ารายงาน การท างานกลํุมใด ๆ ก็ตาม ควรมีการสรุปผล
ออกมาอยํางเป็นรูปธรรม อาจอยูํในรูปของแบบการจัดท ารายงาน 
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   3.5 น าเสนอรายงาน เมื่อมีรายงานออกมาอยํางชัดเจนเป็นเอกสารแล๎ว ควรมี
ทักษะในการน าเสนอรายงานการปฏิบัติงานของกลํุมในรูปแบบตําง ๆ 
  4. ทักษะแสวงหาความรู๎ คือ การค๎นคว๎าหาความรู๎และสามารถสร๎างความรู๎ใหมํเพิ่มเติม
ได๎ อาจจะมาจากความคิด การศึกษา การทดลอง การค๎นคว๎า หรือการปฏิบัติด๎วยตนเอง ทักษะการ
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง สามารถฝึกฝนได๎จากการปฏิบัติตํอไปนี้ 
   4.1 ก าหนดปัญหาในการสืบค๎นข๎อมูลความรู๎ คือ การต้ังข๎อสงสัย ต้ังประเด็น
ปัญหาในการศึกษาค๎นคว๎า ก าหนดขอบเขตของหัวข๎อหรือประเด็นท่ีต๎องการจะค๎นคว๎า 
   4.2 การวางแผนในการสืบค๎นข๎อมูลความรู๎ เมื่อคิดหาหัวข๎อหรือประเด็นท่ีเรา
ต๎องการจะสืบค๎นได๎แล๎ว ควรวางแผน ก าหนดเปูาหมายวําจะสืบค๎นข๎อมูลท่ีใด อยํางไร 
   4.3 การด าเนินการสืบค๎นข๎อมูลความรู๎ตามแผนท่ีก าหนดไว๎ คือ  การด าเนินการ
สืบค๎นข๎อมูลความรู๎ในหัวข๎อท่ีต๎องการ ตามแผนท่ีวางไว๎  
   4.4 การสรุปผลจากการสืบค๎นข๎อมูลและจดบันทึก จัดเก็บ เมื่อวิเคราะห์ข๎อมูล
ตําง ๆ ออกมาตามขอบเขตของหัวข๎อท่ีก าหนดไว๎ตั้งแตํแรกเริ่มต๎น ควรบันทึกเก็บข๎อมูลท่ีรวบรวมมาไว๎ใน
รูปแบบตําง ๆ ในรูปแบบท่ีงํายตํอการค๎นคว๎า 
  5. ทักษะการจัดการ หมายถึง ความสามารถของบุคคลหนึ่ง ท่ีสามารถจะจัดระบบงาน
และระบบคนให๎ท างานส าเร็จไปตามเปูาหมายอยํางมีประสิทธิภาพ ทักษะกาจัดการแบํงออกได๎เ ป็น 2 
กลํุม ดังนี้ 
   5.1 การจัดระบบงาน (การท างานเด่ียว) โดยสามารถจัดสรรเวลาการท างานให๎
เป็นระบบ ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบแบบแผนและขั้นตอนตําง ๆ รวมไปถึงการเป็นผ๎ูท่ีมองการณ์ไกล 
ฉลาด มีไหวพริบ รอบรู๎ ทันคน ทันเหตุการณ์ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
   5.2 การจัดระบบคน (การท างานกลํุม) โดยมีสามารถในการคัดเลือกคนเข๎า
เมืองเข๎ามาท างาน แบํงปันจัดสรรคนให๎เหมาะสมกับงาน มีความสามารถในการสร๎างบรรยากาศในการ
ท างาน สามารถชักจูงเพื่อนรํวมงานให๎มีเปูาหมายเดียวกัน รํวมมือรํวมใจกันท างานจนส าเร็จ 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2551 :  56) ได๎ให๎ความหมายของทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นตํอการ
ประกอบอาชีพวํา หมายถึง ความสามารถท่ีผ๎ูประกอบอาชีพต๎องมี ประกอบด๎วย 
  1. ทักษะกระบวนการท างาน เป็นการท างานด๎วยตนเองโดยมุํงเน๎นการฝึกวิธีการท างาน
อยํางสม่ าเสมอ ท้ังการท างานเป็นรายบุคคลและการท างานกลํุม เพื่อให๎สามารถท างานได๎บรรลุเปูาหมาย 
ได๎แกํ การวิเคราะห์งาน การวางแผนในการท างาน การปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอน และการประเมินผล
การท างาน 
  2. ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา เป็นกระบวนการท่ีต๎องการให๎ผ๎ูเรียนคิดหาวิธีการ
แก๎ปัญหาตามข้ันตอนการสังเกต การวิเคราะห์ การสร๎างทางเลือก การประเมินผลทางเลือก 
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  3. ทักษะการท างานรํวมกัน เป็นความสามารถในการท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมี
ความสุข มุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนท างานอยํางมีกระบวนการตามข้ันตอนการท างาน และฝึกทักษะการท างานกลํุม 
โดยรู๎จักบทบาทหน๎าท่ีภายในกลํุม มีทักษะในการฟัง -พูด มีคุณธรรมในการท างานรํวมกัน สรุปและ
น าเสนอรางาน 
  4. ทักษะการแสวงหาความรู๎  เป็นวิธีและกิจกรรมท่ีมุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนได๎แสวงหาความรู๎
ตําง ๆ เกี่ยวกับเรื่องท่ีนําสนใจ ได๎แกํ การศึกษาค๎นคว๎า การรวบรวม การสังเกต การส ารวจ และการ
บันทึก 
  5. ทักษะการจัดการ เป็นความพยายามของบุคคลท่ีจัดการระบบงาน (ท างานเป็น
รายบุคคล) และจัดระบบคน (ท างานกลํุม) เพื่อให๎ท างานส าเร็จอยํางมีประสิทธิภาพ 
 จากข๎อความข๎างต๎นสรุปได๎วํา ทักษะท่ีจ าเป็นตํอการสํงเสริมทักษะอาชีพการมีงานท า หมายถึง 
ทักษะท่ีต๎องใช๎ความรู๎ ความสามารถในการบริหารจัดการ กระบวนการท างาน การคิดแก๎ไขปัญหา และ
การท างานรํวมกัน ท่ีจะชํวยให๎การด าเนินงานหรือกิจกรรมตําง ๆ ในด๎านอาชีพประสบผลส าเร็จ 

5.4 ความส าคัญของอาชีพ 
  บุคคลท่ีจะประกอบอาชีพสํวนใหญํจะมีอาชีพหลักหนึ่งอาชีพ ซึ่งเป็นอาชีพท่ีมีขึ้นด๎วย
ความพอใจ และมีเปูาหมายท่ีแนํนอนในการท างาน คือ เพื่อการด ารงชีวิตส าหรับตนเองและครอบครัวบาง
คนประกอบอาชีพ หรือท างานอื่น ๆ โดยไมํมีเงินเป็นผลตอบแทน เชํน ท างานเพื่อแสวงหาส่ิงอ านวยความ
สะดวกแกํครอบครัวของตน หรือบางคนอุทิศเวลาท างานเพื่อการกุศล 
  อาชีพแตํละอาชีพ อาจจะมีผลกระทบตํอชีวิตคนเราได๎หลายประการ เชํน การพิจารณา
การหาท่ีอยูํอาศัย และการมีเพื่อนบ๎าน ตลอดจนมีผลตํอการศึกษาท่ีมีอยูํ และรายได๎ท่ีได๎รับ บางทีอาจมี
ผลกระทบตํอความรู๎สึกของตนเอง และเพื่อนบ๎าน ในการประพฤติปฏิบัติตนซึ่งกันและกัน ฉะนั้นการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีชาญฉลาด จะท าให๎ชํวยสร๎างวิถีชีวิตตามท่ีตนต๎องการด๎วยการตัดสินใจเ ลือกอาชีพ
เป็นส่ิงท่ีส าคัญ กลําวคือ การเลือกอาชีพใดก็ตาม ควรเลือกอาชีพท่ีต๎องการท าและต๎องการพัฒนาอาชีพ
ของตนให๎บรรลุผล อีกท้ังควรเลือกอาชีพให๎เหมาะสมกับการศึกษาและโอกาสท่ีท าให๎ก๎าวหน๎าได๎ อาทิเชํน 
ควรรู๎ความสามารถ ความสนใจ และเปูาหมายของการท างานของตนเอง เป็นต๎น หรือกลําวอีกอยํางหนึ่ง
คือ การรู๎ซึ้งถึงเรื่องงานตําง ๆ ท่ีหลากหลายจะชํวยให๎พบงานท่ีเหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ 
และเปูาหมายของการท างานอีกด๎วย ๆ 

5.5 คุณค่าของการประกอบอาชีพ 
 Ginzberg (1974, อ๎างถึงใน อรอนงค์ ธัญญะวัน,  2539 : 1) กลําววํา งานท่ีเหมาะสมเป็น
ประสบการณ์หนึ่งของมนุษย์ และความส าคัญของงาน จะปรากฏชัดขึ้นเมื่อคนเราวํางงาน Ginzberg ได๎
ศึกษาผลของการวํางงานจากกลํุมตัวอยําง 1,930 คน และ Gleason (1974, อ๎างถึงใน อรอนงค์ ธัญญะ
วัน, 2539 : 1) ศึกษากลํุมตัวอยําง 1,360 คน ผลปรากฏวํา การวํางงานให๎ความรู๎สึกทางลบตํอตัวบุคคล
มาก นอกจากนั้นงานท่ีนําเบื่อหนํายและขาดความหมายท าให๎บุคคลรู๎สึกด๎อยความสามารถ ฉะนั้นการ
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เลือกและการวางแผนท่ีดีจะชํวยให๎บุคคลประกอบอาชีพท่ีท าให๎เขาช่ืนชมตํอชีวิต ซึ่ง Tolbert (1974, 
อ๎างถึงใน อรอนงค์ ธัญญะวัน 2539 : 1) กลําววํา บุคคลยํอมต๎องประกอบอาชีพท่ีแสดงถึงความสามารถ
และศักดิ์ศรีของเขา 
 อรอนงค์ ธัญญะวัน (2539  :  2) เห็นวํา การประกอบอาชีพ ท าให๎บุคคลได๎รับคุณคําดังตํอไปนี้ 
  1. อาชีพ เป็นแหลํงท่ีมาของรายได๎ ซึ่งเป็นปัจจัยในการด ารงชีพ อาชีพท าให๎บุคคลได๎รับ
ปัจจัยและส่ิงอ านวยความสุขสบายตามควรแกํอัตภาพ 
  2. อาชีพท าให๎มีความก๎าวหน๎าในชีวิต มีต าแหนํงช่ือเสียง เกียรติยศ ท าให๎ได๎รับความ
นิยมยกยํอง และได๎รับการยอมรับจากผ๎ูอื่น 
  3. ท าให๎บุคคลรู๎สึกวําตนเองมีคุณคํา ได๎ท างานอันเป็นประโยชน์ ได๎ใช๎ก าลังกาย ก าลัง
ความคิด 
  4. ผ๎ูมีอาชีพเรียกวําเป็นผ๎ูท่ีมีความมั่นคงในการด าเนินชีวิต สามารถเป็นท่ีพึ่งแกํตนเอง
และครอบครัวได๎ 
  5. อาชีพตอบสนองความปรารถนา และจุดมุํงหมายในชีวิต ท าให๎ได๎รับความส าเร็จตามท่ี
คาดหวังไว๎ 
 โดยสรุปแล๎ว การประกอบอาชีพมีความส าคัญและมี คุณคําแกํมนุษย์  เพราะแสดงถึ ง
ความสามารถและศักด์ิศรีของเขา ท าให๎เขามีรายได๎ มีความก๎าวหน๎า รู๎สึกวําตนเองมีคุณคํา และมี
จุดมุํงหมายในชีวิต อาชีพจึงมีอิทธิพลตํอชีวิตของเราทุกคน เพราะอาชีพคือชีวิต และชีวิตคืออาชีพ 
เนื่องจากมีการเกี่ยวพันกับการด าเนินชีวิต ไมํวําจะเป็นเรื่องรายได๎เล้ียงชีพ ความสุข ความภาคภูมิใจ 
ความมีเกียรติยศ ช่ือเสียง อ านาจ และบทบาททางสังคม การมีอาชีพจึงท าให๎ชีวิตมีความหมาย มีคุณคํา มี
ความสมบูรณ์ มีความส าเร็จ มีความสุข นอกจากนั้นยังแสดงถึงความสามารถในการพึ่งตนเองและการท า
ประโยชน์ให๎แกํสังคม ซึ่งผลดังกลําวท าให๎สังคมประเทศชาติมีความมั่งค่ัง มั่นคง และมีสันติสุข 

5.6 แนวคิดทฤษฎีทางอาชีพ 
 งาน (Work) มีความหมายใน 3 ลักษณะ คือ 
 1. หน๎าท่ี ท่ีบุคคลจะต๎องท าเป็นประจ า (Routine) ตัวอยําง อาชีพครูมีเนื้อหาของงานคือ ความรู๎
ในวิชาท่ีต๎องสอน ท่ีเกี่ยวข๎องกับคน และมีหน๎าท่ีหลายอยําง เชํน สอนหนังสือ ดูแลความประพฤติของ
ศิษย์ สร๎างส่ือ จัดหาส่ือ เขียนต ารา วิจัย หรืออาชีพนักบัญชี มีเนื้อหาของงานคือความรู๎ท่ีเกี่ยวกับบัญชี 
การค านวณ ท่ีเกี่ยวกับตัวเลข มีหน๎าท่ีหลายอยําง คือ ลงบัญชีรับจําย งบดุล ตรวจสอบ ควบคุมการเงิน 
การพัสดุ ศึกษาวิจัย 
 2. เงื่อนไขจ าเป็นในการท างาน (Requisite) ได๎แกํ ความสามารถ ส่ิงแวดล๎อมทางกายภาพ ตลาด 
และความต๎องการของสังคม 
 3. ผลตอบแทน (Return of Work) ได๎แกํ รายได๎ เกียรติยศ อ านาจ สัมพันธภาพกับผ๎ูอื่น การท า
ประโยชน์ให๎สังคม และความภาคภูมิใจ 
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 กลุ่มอาชีพ (Occupation) หมายถึง กลํุมของงานท่ีมีลักษณะใกล๎เคียงกัน ในส่ิงแวดล๎อมตําง ๆ 
กัน เชํน กลํุมอาชีพบริการ กลํุมอาชีพเกษตรกร เป็นต๎น 
 การงาน (Job) ความหมายท่ีเกี่ยวข๎องกับงานหรือลักษณะของงานท่ีใกล๎เคียงกัน ในหนํวยงาน 
องค์การหรือสถาบัน เชํน นายแพทย์ท าหน๎าท่ีรักษาคนปุวยทางกาย จิตแพทย์ท าหน๎าท่ีรักษาคนปุวยทาง
จิตใจ 
 ต าแหน่ง (Career) หมายถึง งานตําง ๆ ท่ีบุคคลท า รวมท้ังต าแหนํงตําง ๆ ท่ีเคยท าเป็นประจ า
ในชํวงชีวิตการท างาน เมื่อพูดถึงอาชีพ เราจึงหมายความถึง วิถีชีวิตทางอาชีพของบุคคล รวมท้ังแบบ
แผนการใช๎ชีวิตทางอาชีพท่ีมีการเปล่ียนแปลง พัฒนาตลอดเวลา ในชํวงชีวิตของคนคนหนึ่ง อาจจะ
ประกอบอาชีพนั้นอาชีพเดียว หรือหลายอาชีพ ซึ่งแตํละอาชีพอาจต๎องท างานแตกตํางกันออกไป อาชีพจึง
รวม อาชีพ การงาน ต าแหนํงไว๎ในค า ๆ เดียวกัน กลําวโดยสรุป อาชีพ เป็นกระบวนการท่ีบุคคลท าตลอด
ชํวงการมีอาชีพ ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เป็นพัฒนาการของมนุษย์ท้ังชีวิตทีเดียว 
 กลําวโดยสรุป อาชีพ หมายถึง ชนิดของงานท่ีคนเราท าอยูํ เป็นงานท่ีท าแล๎วได๎รับคําจ๎าง หรือ
เป็นคําตอบแทน อาชีพที่คนเราประกอบอยูํมีมากมายหลายหมื่นชนิด แตํถ๎าจัดเป็นหมวดหมูํตามลักษณะ
ของงาน แล๎วจะมีอยูํ 9 ชนิด คือ 
 1. การเกษตรและการประมง ซึ่งรวมถึงการเล้ียงสัตว์ด๎วย 
 2. การอุตสาหกรรมท้ังอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมเบา และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 3. การเกษตรอุตสาหกรรม รวมถึงการอุตสาหกรรมแปรรูป 
 4. การเหมืองแรํและงานท่ีเกี่ยวข๎องกับเหมืองแรํประยุกต์ 
 5. การไฟฟูาและพลังงานรวมถึงงานท่ีเกี่ยวข๎องกับอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท 
 6. การคมนาคมและการขนสํงและบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 
 7. การผลิตอาหารทั้งอาหารสดและอาหารแปรรูป 
 8. การบริการในลักษณะตําง ๆ รวมถึงงานต๎อนรับและการประชาสัมพันธ์ 
 9. งานอิสระทุกชนิดท่ีผ๎ูท างานเป็นนายงานของตนเอง 
 
6. การแนะแนวอาชีพในระดับมัธยมศึกษา 

6.1 แนวคิดว่าด้วยการแนะแนวอาชีพ 
  Morau B. English and Ava Champney English (อ๎างถึงใน ไพรัช ล ายอง, 2545 : 
6) ได๎กลําววํา การแนะแนว หมายถึง กระบวนการชํวยเหลือบุคคลให๎สามารถเลือกตัดสินใจเรื่องตําง ๆ ได๎
อยํางเหมาะสม เพื่อเขาจะได๎ประสบความส าเร็จในชีวิต 
  วัชรี ทรัพย์มี (อ๎างถึงใน รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2539 : 26 ) การแนะแนว เป็น
กระบวนการชํวยเหลือบุคคลให๎เข๎าใจตนเองและส่ิงแวดล๎อม เพื่อให๎เขาสามารถน าตนเองได๎ เชํน การ
ตัดสินใจวําจะศึกษาด๎านใด ประกอบอาชีพใด เป็นต๎น 



53 
 

 ดังนั้น จึงอาจจะสรุปได๎วํา การแนะแนว หมายถึง การชํวยบุคคลเพื่อให๎เขาสามารถชํวยเหลือ
ตัวเองในด๎านตําง ๆ ได๎ ซึ่งไพรัช ล ายอง (2545 : 6) ได๎แบํงประเภทของการแนะแนวออกเป็น 3 ประเภท 
คือ 
  1. การแนะแนวทางการศึกษา (Educational Guidance) 
  2. การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) 
  3. การแนะแนวสํวนตัวและสังคม (Personal Social Guidance) 
 โดยการแนะแนวในแตํละประเภทจะครอบคลุมบริการ 5 ด๎าน ได๎แกํ 1) บริการรวบรวมข๎อมูล 2) 
บริการสนเทศ 3) บริการให๎ค าปรึกษา 4) บริการจัดวางตัวบุคคล และ 5) บริการติดตามผลและการวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 4 : ภาพแสดงประเภทและบริการด๎านการแนะแนว 
 
 แนวคิดเก่ียวกับการแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance หรือ Career Guidance) 
 สมาคมแนะแนวอาชีพแหํงชาติอเมริกัน (1921 แก๎ไขเพิ่มเติม 1937 อ๎างถึงใน ไพรัช ล ายอง , 
2545 : 7) กลําววํา การแนะแนวอาชีพ คือ กระบวนการชํวยเหลือบุคคลให๎มีความสามารถในการเลือก
อาชีพ การเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ และให๎มีความก๎าวหน๎าในการประกอบอาชีพนั้น ๆ 
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 Prof. Takeshi Senzaki (อ๎างถึงในคํูมือแนะแนวอาชีพ กรมการจัดหางาน , 2539 : 3) กลําววํา 
การแนะแนวอาชีพ คือ กระบวนการชํวยเหลือบุคคลให๎สามารถเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเองและ
เตรียมตัวเพื่อการประกอบอาชีพให๎มีความมั่นคงในการท างานและมีความก๎าวหน๎าในอาชีพของตน 
 Frank Parsons (อ๎างถึงในคํูมือแนะแนวอาชีพ กรมการจัดหางาน, 2539 : 3) กลําววํา การแนะ
แนวอาชีพ คือ การเลือกอาชีพ การเตรียมตัวประกอบอาชีพ และการท่ีจะประกอบอาชีพได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและความก๎าวหน๎า 
 ไพรัช ล ายอง (2545 : 7) กลําววํา การแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการชํวยเหลือบุคคลให๎รู๎จัก
ตนเอง และได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อจะได๎ตัดสินใจเลือกอาชีพได๎อยํางเหมาะสม และประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพที่เลือกนั้น สามารถท าประโยชน์ให๎แกํตนเองและประเทศชาติ 
 
 จุดมุ่งหมายของการแนะแนวอาชีพ 
  1. ชํวยให๎บุคคลรู๎จัก เข๎าใจตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
  2. ชํวยให๎บุคคลได๎มีสัมพันธภาพกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  3. ชํวยให๎เด็กและเยาวชนสามารถวางแผนการเรียนได๎อยํางเหมาะสมเพื่อเป็นแนวทาง
เข๎าสํูอาชีพ 
  4. ชํวยให๎บุคคลได๎ส ารวจทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
 การแนะแนวอาชีพในต่างประเทศ 
  การแนะแนวอาชีพถือเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีมีความส าคัญและมีบทบาทส าคัญยิ่งใน
ระบบการศึกษา โดยประเทศท่ีถือเป็นต๎นก าเนิดของการแนะแนวอาชีพ ได๎แกํ สหรัฐอเมริกา ซึ่งได๎จัดให๎มี
บริการแนะแนวอาชีพเพื่อชํวยให๎เยาวชนเลือกตัดสินใจในแนวทางท่ีเหมาะสมกับตนเองให๎มากท่ีสุด ใน
ประเทศอังกฤษก็เชํนกัน มีการจัดให๎มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อชํวยเหลือนักเรียนในการ
เตรียมตัวสอบเข๎ามหาวิทยาลัย มีการจัดส่ิงนักจิตวิทยาการศึกษาไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนตําง ๆ การจัดให๎มี
การสอนอาชีพศึกษา (Career Education) ขึ้นในโรงเรียน ประเทศสวีเดนมีการสอนภาคทฤษฎีเรื่อง
อาชีพ โดยก าหนดไว๎ในหลักสูตรของระดับช้ันปีท่ี 7-9 มีการจัดต้ังคณะกรรมการอาชีพ (Labor Market 
Board) ท าหน๎าท่ีให๎การสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายประเทศท่ีน าเอา
กระบวนการแนะแนวอาชีพไปใช๎ อาทิ ประเทศออสเตรีย แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุุน ไต๎หวัน สิงคโปร์ 
ฯลฯ ซึ่งกํอให๎เกิดประโยชน์แกํเด็กและเยาวชนในการตัดสินใจเลือกศึกษาตํอหรือเลือกประกอบอาชีพท่ี
เหมาะสมกับตนเอง 
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 การแนะแนวอาชีพในประเทศไทย 
  ส าหรับประเทศไทย การแนะแนวอาชีพเริ่มจัดขึ้นตั้งแตํ พ.ศ. 2455 เป็นต๎นมา โดยยังไมํ
มีการจัดอยํางเป็นระบบ เป็นเพียงการแนะน าเทํานั้น ซึ่งยังขาดเทคนิควิธีการท่ีถูกต๎องเหมาะสม ตํอมาจึง
ได๎มีการด าเนินการอยํางจริงจังและเป็นระบบต้ังแตํปี พ.ศ. 2491 โดยสถานศึกษาหลายแหํงมีการเปิดการ
เรียนการสอนในสาขาจิตวิทยาการแนะแนว มีการน าบริการแนะแนวอาชีพไปให๎บริการแกํกลํุมเปูาหมาย
ตําง ๆ ซึ่งชํวยให๎การแนะแนวอาชีพเป็นท่ีรู๎จักแพรํหลายมากขึ้น อยํางไรก็ตามหากพิจารณาการให๎บริการ
แนะแนวอาชีพท่ีผํานมาพบวํา ยังไมํสามารถเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทําท่ีควรอันเนื่องมาจาก
ปัจจัยตําง ๆ พอสรุปได๎ดังนี้ 
  1. ความส าคัญของการแนะแนวอาชีพ 
  บุคคลท่ัวไปไมํรู๎จักและไมํเข๎าใจกระบวนการแนะแนวอาชีพ จึงไมํเห็นถึงความส าคัญของ
กระบวนการดังกลําว ไมํเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะได๎รับจากการแนะแนวอาชีพ 
  2. ความไม่ชัดเจนของนโยบายและการน าไปปฏิบัติ 
  การก าหนดนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการแนะแนวอาชีพยังขาดความชัดเจน มิได๎
ก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนหรือก าหนดให๎เป็นวาระแหํงชาติ หรือก าหนดให๎มีลักษณะสภาพบังคับการแนะ
แนวอาชีพเป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการด าเนินการของแตํละหนํวย ซึ่งขาดความชัดเจนและขาดการบูรณา
การการท างานรํวมกัน 
  3. บุคลากร 
  การขาดแคลนบุคลากรด๎านการแนะแนวอาชีพ โดยเฉพาะอยํางยิ่งตามสถานศึกษาตําง 
ๆ อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ กลําวคือ การไมํมีเส๎นทางอาชีพ (Career Path) ท่ีชัดเจนส าหรับ
บุคลากรด๎านการแนะแนวอาชีพ ความไมํมั่นคงในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ยังขาดความรู๎และทักษะ
ด๎านตําง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการแนะแนวอาชีพ ตลอดจนการมีภาระงานและหน๎าท่ีความรับผิดชอบอื่น ๆ 
นอกจากงานด๎านการแนะแนวอาชีพ ท าให๎ไมํสามารถท าหน๎าท่ีได๎อยํางเต็มก าลังความสามารถ 
  4. งบประมาณและเคร่ืองมือประกอบการให้บริการ 
  การให๎บริการแนะแนวอาชีพท่ีผํานมา หนํวยงานตําง ๆ ยังขาดงบประมาณในการ
ด าเนินงานในสํวนท่ีเกี่ยวข๎อง ตลอดจนขาดแคลนอุปกรณ์ / เครื่องมือท่ีทันสมัยและเพียงพอตํอความ
ต๎องการของกลํุมเปูาหมาย ท้ังในเรื่องของขําวสารตลาดแรงงาน ข๎อมูลโลกการศึกษา และโลกของอาชีพ 
 หน่วยงานให้บริการแนะแนวอาชีพ 
  การด าเนินการแนะแนวอาชีพที่ผํานมา มีการด าเนินงานในหนํวยงานตําง ๆ ไมํวําจะเป็น
สมาคมแนะแนวแหํงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ผํานการด าเนินงานของสถานศึกษาตําง ๆ ในสํวน
ของกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางานถือเป็นหนํวยงานท่ีมีความส าคัญและเป็นหนํวยงานหลักในการ
สํงเสริมการมีงานท า และน ากระบวนการการแนะแนวอาชีพมาให๎บริการแกํกลํุมเปูาหมายตําง ๆ โดย
ด าเนินการผํานโครงการและกิจกรรมตําง ๆ เชํน โครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ให๎
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นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา กิจกรรมสร๎างเครือขํายการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมศูนย์ข๎อมูลอาชีพ เป็น
ต๎น ซึ่งเครื่องมือท่ีน ามาใช๎ประกอบในการแนะแนว / บริการปรึกษาทางอาชีพของกรมการจัดหางาน มี
ดังนี้ 
  1. แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ 
   เป็นแบบทดสอบท่ี MR. YASUO TANAKA ผ๎ูเช่ียวชาญ ILO/JICA จากประเทศ
ญี่ปุุน ได๎มีการน าแบบทดสอบความพร๎อมทางอาชีพ (Vocational Readiness Test) ของญี่ปุุน 3 แบบ 
มาจัดท าเป็นภาษาอังกฤษให๎กรมการจัดหารงานใช๎ประกอบการแนะแนวอาชีพ ตํอมาได๎แปลเป็น
ภาษาไทยและน ามาใช๎ประกอบการแนะแนวอาชีพให๎แกํผ๎ูรับบริการ โดยประกอบด๎วยแบบทดสอบ 3 
Test คือ 
   1) TEST A : แบบทดสอบความสนใจด๎านอาชีพ (Vocational Interest) เป็น
การวัดเกี่ยวกับรู๎สึกชอบหรือสนใจของผ๎ูตอบท่ีมีตํอลักษณะงานหรืออาชีพท่ีมีความแตกตํางกัน ซึ่ง
ประกอบไปด๎วยข๎อค าถามจ านวน 54 ข๎อ 
   2) TEST B : แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ (Basic Vocational 
Orientation) เป็นการวัดความถนัดทางอาชีพ ซึ่งประกอบไปด๎วยข๎อค าถามจ านวน 18 ข๎อ 
   3) TEST C :  แบบทดสอบความมั่นใจในตัวเอง (Self-Confidence Test) เป็น
การวัดเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง ซึ่งประกอบไปด๎วยข๎อค าถามจ านวน 54 ข๎อ 
  ท้ังนี้ ผลของการท าแบบทดสอบความพร๎อมทางอาชีพจะท าให๎ทราบถึงบุคลิกภาพและ
ความถนัดของตัวเอง สามารถน ามาวิเคราะห์ความเช่ือมโยงถึงลักษณะความสนใจ บุคลิกภาพความถนัด
และทักษะ ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีจะสํงผลให๎แตํละบุคคลประสบความส าเร็จในการศึกษาตํอและ
การประกอบอาชีพในอนาคต โดยบุคลิกภาพแบํงอกเป็น 6 ด๎าน และความถนัด 3 ด๎าน ดังนี้ 
   1) บุคลิกภาพ 6 ด๎าน ได๎แกํ บุคลิกภาพของผ๎ูมีความสนใจอาชีพประเภทงาน
ชํางฝีมือหรือกิจกรรมท่ีไมํคํอยมีความสลับซับซ๎อน (R : Realistic) บุคลิกภาพแบบท่ีต๎องใช๎เชาวน์ปัญญา
และความคิดเชิงวิชาการ (I : Investigative) บุคลิกภาพแบบบริการเข๎าสังคมและชอบกิจกรรมเปิดตัว (S : 
Social) บุคลิกภาพแบบมีระเบียบแบบแผน (C : Conventional) บุคลิกภาพแบบกล๎าคิดกล๎าท า (E : 
Enterprising) และบุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (A : Artistic) 
   2) ความถนัด 3 ด๎าน ได๎แกํ ความถนัดด๎านข๎อมูล (Data) ความถนัดด๎านบุคคล 
(Person) และความถนัดด๎านเครื่องมือ (Tool) 
  2. แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกประกอบอาชีพ 
  สร๎างขึ้นโดยอาศัยพื้นฐานทฤษฎีการเลือกอาชีพของ John L. Holland (Holland’s 
Theory of Vocational Choices) ซึ่งประกอบด๎วยบุคลิกภาพ 6 ด๎าน (Holland’s Six Vocational 
Personality Types) ได๎แกํ 1) นิยมความจริง (R : Realistic Type) 2) ชอบค๎นหา      (I : Investigative 
Type) 3) ใฝุศิลปะ (A : Artistic Type) 4) ชอบสังคม (S : Social Type)                                    
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5) อนุรักษ์นิยม (C : Conventional Type) และ 6) แคลํวคลํองวํองไว (E : Enterprising Type) 
นอกจากนี้ ยังได๎เพิ่มมิติการวัดคุณลักษณะของการเป็นผ๎ูประกอบอาชีพอิสระ คือ มุํงเน๎นประกอบอาชีพ
อิสระ (EC : Entrepreneurial Characteristics) และมิติการวัดสมรรถนะท่ีจ าเป็นตามแนวทางของ
ประชาคมอาเซียน 3 ด๎าน คือ ด๎านเคารพความแตกตํางทางด๎านวัฒนธรรม (Cross-Cultural 
Awareness) ด๎านความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) และด๎านการท างานเป็นทีม (Team 
Work) 
  ท้ังนี้ แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตํอและการเลือกอาชีพเหมาะส าหรับวัดบุคลิกภาพ
ต้ังแตํอายุ 15 - 60 ปี โดยเป็นเครื่องมือวัดบุคลิกภาพเพื่อประเมินความพร๎อมและความเหมาะสมของ
บุคคลท่ีมีตํออาชีพโดยสังเขป ส าหรับเป็นแนวทางการเลือกศึกษาตํอหรือเลือกประกอบอาชีพ กรณีมีความ
จ าเป็นหรือต๎องการศึกษาบุคลิกภาพอยํางละเอียดควรปรึกษาเจ๎าหน๎าท่ีของกรมจัดหางาน หรือ
นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การตํอไป ซึ่งแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตํอและการเลือกประกอบ
อาชีพจะจ าแนกบุคลิกภาพออกเป็น 28 แบบ ดังนี้ 
   1) นิยมความจริง (Realistic Type) 
   2) ชอบค๎นหา (Investigative Type) 
   3) ใฝุศิลปะ (Artistic Type) 
   4) ชอบสังคม (Social Type) 
   5) อนุรักษ์นิยม (Conventional Type) 
   6) แคลํวคลํองวํองไว (Enterprising Type) 
   7) มุํงเน๎นประกอบอาชีพอิสระ (Entrepreneurial Type) 
   8) ศิลปินใฝุสังคม (Artist & Social Type) 
   9) ศิลปินเจ๎าระเบียบ (Artist & Conventional Type) 
   10) ผ๎ูบริหารนอกระบบ (Artist & Enterprising Type) 
   11) ผ๎ูสร๎างสรรค์ศิลปะ (Artist & Entrepreneurial Type) 
   12) นักจัดระเบียบสังคม (Social & Conventional Type) 
   13) นักสังคมผ๎ูคลํองแคลํว (Social & Enterprising Type) 
   14) นักธุรกิจผ๎ูกว๎างขวาง (Social & Entrepreneurial Type) 
   15) นักบริหารผ๎ูเครํงครัด (Enterprising & Conventional Type) 
   16) เน๎นวินัยใฝุประกอบการ (Enterprising & Conventional Type) 
   17) นักธุรกิจยุคใหมํ (Enterprising & Entrepreneurial Type) 
   18) นักวิทยาศาสตร์ผ๎ูลงแง (Realistic & Investigative Type) 
   19) ศิลปินผ๎ูขยัน (Realistic & Artist Type) 
   20) นักลงมือท าใฝุสังคม (Realistic & Social Type) 
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   21) นักลงมือท าผ๎ูเครํงครัด (Realistic & Conventional Type) 
   22) ผ๎ูน าภาคสนาม (Realistic & Enterprising Type) 
   23) ศิลปินชํางคิด (Investigative & Artist Type) 
   24) นักวิทยาศาสตร์ใฝุสังคม (Investigative & Social Type) 
   25) นักวิทยาศาสตร์เจ๎าระเบียบ (Investigative & Conventional Type) 
   26) ผ๎ูน านักค๎นหา (Investigative & Enterprising Type) 
   27) นายชํางนักธุรกิจ (Realistic & Entrepreneurial Type) 
   28) นักวิทยาศาสตร์รักอิสระ (Investigative & Entrepreneurial Type) 
  3. บันทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning) 
   เป็นเอกสารส าหรับใช๎บันทึกข๎อมูลเพื่อการวางแผนอาชีพสํวนบุคคล โดยการ
บันทึกเปูาหมายการประกอบอาชีพและเปูาหมายการศึกษา พร๎อมท้ังข๎อมูลสํวนตัว ข๎อมูลการศึกษา 
ประกาศเกียรติคุณ/รางวัล การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และอื่น ๆ ท่ีเป็นจุดเดํน       จุดด๎อย ของ
ตนเอง และน ามาประเมินรํวมกับความรู๎ ความถนัด ความสนใจของตนเอง เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการค๎นหา
และพัฒนาตนเองให๎สามารถประกอบอาชีพได๎ตามเปูาหมายท่ีวางไว๎ได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น 

6.2 การแนะแนวอาชีพในระดับมัธยมศึกษา 
  การแนะแนวอาชีพในระดับมัธยมศึกษา มีความแตกตํางจากการแนะแนวอาชีพในระดับ
ประถมศึกษา เนื่องจากลักษณะของเด็กตํางกัน ส าหรับระดับมัธยมศึกษาก็ยังมีลักษณะแตกตํางกัน
ระหวํางเด็กมัธยมศึกษาตอนต๎น ซึ่งมีอายุระหวําง 13 - 15 ปี กับเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีอายุ
ระหวําง 16 – 17 ปี (อรอนงค์ ธัญญะวัน, 2539 : 20 - 21) 
  Johnson (อ๎างถึงใน วัชรี ทรัพย์มี, 2523 : 127 - 128) ได๎กลําวถึงลักษณะของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎นเกี่ยวกับอาชีพไว๎ดังนี้ คือ 
  1. เด็กเริ่มเข๎าใจตนเอง 
  2. เด็กเริ่มจะมีความเข๎าใจส่ิงตําง ๆ ในขอบขํายท่ีกว๎างขึ้น 
  3. ในชํวงนี้เป็นระยะท่ีเด็กเริ่มส ารวจตนเองและอาชีพเพิ่มมากขึ้น และเริ่มมีความ
รับผิดชอบในการวางโครงการตําง ๆ 
  4. เด็กวัยนี้มีความต๎องการท่ีจะเป็นสํวนหนึ่งของกลํุม และจะท าตามเกณฑ์ของกลํุม
เพื่อนรํวมรุํน จะมีอิทธิพลตํอการเลือกอาชีพด๎วย 
  5. ยังตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการได๎ไมํดีนัก มักจะตามเพื่อนหรือปลํอยไปตามเรื่อง 
  6. ยังควบคุมอารมณ์ได๎ไมํดีนัก 
  7. สามารถท างานได๎ตามล าพังโดยไมํต๎องมีคนควบคุม 
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  กลําวโดยสรุปจะเห็นวําเด็กในวัยนี้ ส่ิงแวดล๎อมจะมีอิทธิพลตํอเขามาก เขาอยากจะเป็น
ท่ีรู๎จัก มีช่ือเสียง และอยากประสบความส าเร็จด๎านกีฬาและวิชาการ ซึ่งเด็กจะยึดถือส่ิงเหลํานี้เป็นคํานิยม
ในการเลือกอาชีพ เชํน ถ๎ามีความส าเร็จด๎านวิชาการ จะมุํงหวังประกอบอาชีพระดับวิชาชีพ โดยคิดจะ
ศึกษาตํอระดับอุดมศึกษา 

6.2.1 จุดประสงค์ของการแนะแนวอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1. ให๎นักเรียนเข๎าใจความสนใจ คํานิยม ความสามารถ บุคลิกภาพของตนมากขึ้น รู๎จัก
ประเมินข๎อดีและข๎อบกพรํองของตนเองอยํางเท่ียงตรง เข๎าใจพฤติกรรมของตนเองเพิ่มขึ้น ให๎นักเรียน
ตระหนักวําตนเหมือนหรือแตกตํางจากบุคคลอื่นอยํางไร และวางโครงการประกอบอาชีพอยํางกว๎าง ๆ ได๎
วําจะประกอบอาชีพใด ในระดับใด 
  2. ให๎นักเรียนรู๎จักโลกของงานกับการศึกษา ตลอดจนเห็นความสัมพันธ์ระหวํางอาชีพ
แขนงตําง ๆ กับหลักสูตร โดยพิจารณาวําสาขาการศึกษาใดจะน าไปสํูการประกอบอาชีพใดได๎บ๎าง เพื่อ
ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคต 
  3. ให๎นักเรียนตระหนักในข๎อดีและข๎อบกพรํองของการเลือกประกอบอาชีพแตํละอยําง 
  4. ให๎นักเรียนรู๎จักพิจารณาวําในการเลือกอาชีพแตํละอยํางนั้นจะต๎องพิจารณาเกี่ยวกับ
โครงการศึกษา ลักษณะของอาชีพ คุณคําท่ีมีตํอสังคม การประกอบอาชีพนั้นจะน าไปสํูวิถีชีวิตท่ีเขาชอบ
หรือไมํ อาชีพนั้นสนองความต๎องการและคํานิยมของเขาหรือไมํ และอาชีพนั้นเป็นท่ีต๎องการของ
ตลาดแรงงานมากน๎อยเพียงใด เป็นต๎น 
  5. ชํวยให๎นักเรียนตระหนักในคุณคําของตนเอง ซึ่งจะสํงเสริมให๎นักเรียนเกิดแรงบันดาล
ใจท่ีจะวางโครงการในอนาคต 
  6. ชํวยให๎นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา 
  7. ชํวยให๎นักเรียนมีประสบการณ์ในการได๎รับความส าเร็จ 
  8. ชํวยให๎นักเรียนตระหนักถึงคุณคําของการท างานวํา เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับตนเองและ
สังคม 
  9. ชํวยให๎นักเรียนพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจเลือกส่ิงตําง ๆ อยํางเหมาะสม 
และแก๎ปัญหาด๎วยตนเองอยํางมีประสิทธิภาพ 
  10. สํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักวางโครงการในการท ากิจกรรมตําง ๆ 
  11. สํงเสริมให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
  12. สํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักวิธีหาข๎อมูลด๎านอาชีพ 
  13. สํงเสริมให๎นักเรียนพัฒนาความสามารถในการปรับตัว มีบุคลิกภาพท่ีดี มีคํานิยมของ
ตนเอง ซึ่งจะชํวยให๎วางอนาคตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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6.3  แนวคิดว่าด้วยการเลือกอาชีพ 
  1. ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ John L. Holland (อ๎างถึงในใบแปลผลการทดสอบความ
พร๎อมทางอาชีพ กรมการัดหารงาน, 2557)  มีความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 4 ประการ ดังนี้ 
   1.1 บุคลิกภาพของบุคคลท่ัวไป แบํงได๎เป็น 6 ลักษณะ ตามความสนใจอาชีพ 
โดยบุคลิกภาพแตํละลักษณะเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหวํางวัฒนธรรมตําง ๆ กับแรงผลักดันสํวน
บุคคล ซึ่งความสนใจและความสามารถเฉพาะจะเป็นตัวก าหนดให๎เกิดตํอบุคลิกภาพ ความคิด และแสดง
เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยลักษณะบุคลิกภาพท้ัง 6 ลักษณะ คือ 
    1) บุคลิกภาพของผ๎ูมีความสนใจอาชีพประเภทงานชํางฝีมือ หรือ
กิจกรรมท่ีไมํคํอยมีความสลับซับซ๎อน (R : Realistic) 
    2) บุคลิกภาพแบบท่ีต๎องใช๎เชาว์ปัญญาและความคิดเชิงวิชาการ (I : 
Investigative) 
    3) บุคลิกภาพแบบบริการ การเข๎าสังคม และชอบกิจกรรมเปิดตัว (S : 
Social) 
    4) บุคลิกภาพแบบมีระเบียบแบบแผน (C : Conventional) 
    5) บุคลิกภาพแบบกล๎าคิดกล๎าท า (E : Enterprising) 
    6) บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (A : Artistic) 
  1.2 ส่ิงแวดล๎อมของบุคคลถูกครอบง าโดยบุคลิกภาพ ดังนั้น ในกลํุมเดียวกันจึงมักจะมี
อะไรที่คล๎ายคลึงกัน 
  1.3 บุคคลจะหันหาส่ิงแวดล๎อมท่ีเอื้ออ านวยให๎เขาได๎ฝึกทักษะและใช๎ความสามารถของ
เขา ท้ังยังเปิดโอกาสให๎เขาได๎แสดงทัศนคติ คํานิยม และบทบาทของเขา 
  1.4 พฤติกรรมของบุคคลถูกก าหนดโดยบุคลิกภาพและส่ิงแวดล๎อม ด๎วยเหตุนี้ เมื่อเรา
ทราบบุคลิกภาพและส่ิงแวดล๎อมของบุคคล ก็จะท าให๎เราทราบถึงผลท่ีจะตามมาด๎วย ซึ่งได๎แกํ การเลือก
อาชีพ การเปล่ียนงาน ความส าเร็จในอาชีพ เป็นต๎น 
 2. ทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของบุคคลของ Crites 
  Crites (อ๎างถึงใน ชาญวิทย์ กล่ินเลขา, 2539 : 7) กลําวถึงหลักการเลือกอาชีพของ 
Frank Parson วําบุคคลแตํละคนแตกตํางกันในความถนัด ความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพ 
งานแตํละชนิดต๎องการลักษณะและองค์ประกอบท่ีแตกตํางกันในความถนัด ความสามารถ ความสนใจ 
และบุคลิกภาพ งานแตํละชนิดต๎องการลักษณะและองค์ประกอบท่ีแตกตํางกัน ฉะนั้นบุคคลท่ีแตกตํางกัน
จะเลือกประกอบอาชีพที่แตกตํางกัน โดยมีหลักการดังนี้ 
  2.1 ความเข๎าใจตนเอง โดยบุคคลจะท าความเข๎าใจคุณสมบัติและองค์ประกอบของ
ตนเอง เชํน ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ เป็นต๎น 
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  2.2 ความเข๎าใจในอาชีพ โดยบุคคลจะมีความรู๎ ความเข๎าใจถึงความต๎องการของงาน 
เงื่อนไขในการประสบความส าเร็จในอาชีพ โอกาสความก๎าวหน๎าในอาชีพ เป็นต๎น การมองความสัมพันธ์
ระหวํางตนเองและอาชีพได๎อยํางถูกต๎องตามความเป็นจริง เป็นการวิเคราะห์ความเป็นจริงท้ังสอง
องค์ประกอบเพื่อเลือกอาชีพที่เหมาะสมท่ีสุด 
 
7. แนวคิดว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานท า 
 หากพิจารณาถึงแนวคิด / นโยบายด๎านการสํงเสริมการมีงานท าแล๎ว ถือเป็นนโยบายหนึ่งท่ีแตํละ
ประเทศให๎ความส าคัญเป็นอยํางมาก กลําวคือ หากประเทศใดมีบุคลากรท่ีมีความรู๎ความสามารถ มี
ศักยภาพ และมีงานท าแล๎ว ก็ท าให๎สภาพเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต อีกท้ังท าให๎สังคมเกิดความ
สงบสุข และลดปัญหาอื่น ๆ ซึ่งในท่ีนี้ผ๎ูวิจัยขอน าเสนอนโยบายด๎านการสํงเสริมการมีงานท าของประเทศ
ฝรั่งเศสและญี่ปุุน (อ๎างอิงจากเอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) 
เกี่ยวกับข๎อเสนอแนะและแนวทางการยกรํางกฎหมายสํงเสริมการมีงานท าของประเทศไทย) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. นโยบายด้านการส่งเสริมการมีงานท าของประเทศญ่ีปุ่น 
  หลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 เป็นต๎นมา ญี่ปุุนประสบปัญหาท่ีเกี่ยวข๎องกับแรงงานเป็น
อยํางมาก ซึ่งญี่ปุุนได๎ก าหนดให๎เรื่องดังกลําวถือเป็นวาระแหํงชาติ และได๎ด าเนินการปูองกันและแก๎ไข
อยํางตํอเนื่อง โดยญี่ปุุนได๎มีการวางแผนนโยบายท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาแรงงานและให๎ความส าคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรให๎เป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพ มีการสืบทอดความรู๎ด๎านอาชีพจากรุํ นสํูรุํน มีการจัดท า
โครงการตําง ๆ เชํน โครงการให๎ค าปรึกษาแนะน าด๎านอาชีพให๎กับนักเรียน นักศึกษา และผ๎ูใช๎แรงงาน 
เป็นต๎น นอกจากนี้ญี่ปุุนยังได๎ก าหนดมาตรการสํงเสริมการมีงานท าและมาตรการด๎านแรงงานตําง ๆ เพื่อ
รับมือกับปัญหาด๎านแรงงาน ได๎แกํ การออกกฎหมายตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง อาทิเชํน พระราชบัญญัติความ
มั่นคงในการจ๎างงาน ค.ศ. 1947 พระราชบัญญัติสํง เสริมการมีงานท าของ ผ๎ูพิการ ค.ศ. 1960 
พระราชบัญญัติมาตรการจ๎างงาน ค.ศ. 1966 พระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ค.ศ. 
1969 และพระราชบัญญัติรับรองความเทําเทียมในโอกาสและการปฏิบัติระหวํางชายและหญิงในการ
ท างาน ค.ศ. 1972 เป็นต๎น 
 2. นโยบายด้านการส่งเสริมการมีงานท าของประเทศฝร่ังเศส 
  ประเทศฝรั่งเศสเป็นอีกหนึ่งประเทศท่ีประสบปัญหาเกี่ยวกับการวํางงานมาอยํางตํอเนื่อง
และยาวนาน รัฐบาลท่ีเข๎ามาบริหารประเทศจึงได๎มีการก าหนดมาตรการและออกกฎหมายตําง ๆ เพื่อ
สํงเสริมการมีงานท าและรับมือกับอัตราการวํางงานท่ีมีแนวโน๎มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี โดยมาตรการท่ีส าคัญ 
ได๎แกํ การอ านวยความสะดวกในการจ๎างงานและการจัดหางาน การท าให๎ผ๎ูหางานมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม
และได๎ท างานท่ีต๎องการ การเพิ่มความเช่ียวชาญและเสริมทักษะให๎แกํแรงงานและผ๎ูหางาน เป็นต๎น 
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  ส าหรับประเทศไทย นโยบายด๎านการสํงเสริมการมีงานท าถือเป็นนโยบายหนึ่งท่ีรัฐบาล
ให๎ความส าคัญเป็นอยํางมาก ดังจะเห็นได๎วํามีบทบัญญัติของกฎหมาย ตลอดจนแผนการด าเนินงานตําง ๆ 
จ านวนมากท่ีเกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการมีงานท า ท้ังในสํวนของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ค า
แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นต๎น 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  นับต้ังแตํเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ นับ
แตํอดีตจนถึงปัจจุบันมีการประกาศใช๎มาแล๎วท้ังส้ิน 20 ฉบับ ท้ังนี้ เนื่องจากวําเมื่อเกิดการปฏิวัติ
รัฐประหารในแตํละครั้ง ก็จะมีการประกาศใช๎ธรรมนูญการปกครองและรํางกฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้นมา
ใหมํ อยํางไรก็ตามถึงแม๎วํารัฐธรรมนูญจะมีการตราขึ้นมาใหมํครั้งแล๎วครั้งเลํา แตํในเรื่องของการสํงเสริม
การมีงานท าเพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนในประเทศได๎มีงานท าถือเป็นเรื่องท่ีรัฐธรรมนูญได๎มี
บทบัญญัติไว๎อยํางชัดเจน โดยรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดไว๎ในหมวด 3 
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 40 ก าหนดให๎บุคคลยํอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
และหมวด 6 แนวนโยบายแหํงรัฐ มาตรา 74 รัฐพึงสํงเสริมให๎ประชาชนมีความสามารถในการท างานา
อยํางเหมาะสมกับศักยภาพและวัย และให๎มีงานท า 
 2. นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
  หลังจากท่ีคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได๎เข๎า
ยึดอ านาจการปกครองประเทศจากจางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดย
คณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ได๎ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการท่ีส าคัญ จ านวน 14 ด๎าน 
ได๎แกํ  
  1) ด๎านการยึดระเบียบ ค าส่ัง ข๎อบังคับ กฎหมาย 
  2) ด๎านเศรษฐกิจและการใช๎จํายงบประมาณ 
  3) ด๎านความมั่นคง 
  4) ด๎านการตํางประเทศ 
  5) ด๎านสังคมจิตวิทยา 
  6) ด๎านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
  7) ด๎านการศึกษา 
  8) ด๎านการพัฒนาระบบราชการ 
  9) ด๎านการพัฒนาอาชีพและรายได๎ 
  10) ด๎านการวิจัยและพัฒนา 
  11) ด๎านการเตรียมการเข๎าสํูการเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 
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  12) ด๎านการสร๎างความปรองดองสมานฉันท์ 
  13) ด๎านการปฏิรูป 
  14) ด๎านการเลือกตั้ง 
  จากนโยบายท้ัง 14 ด๎านดังกลําว  จะเห็นได๎วําคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ได๎
ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสํงเสริมให๎ประชาชนในประเทศได๎มีงานท าเป็นอยําง
มาก โดยด๎านการศึกษาก าหนดให๎การศึกษาเป็นพื้นฐานในการน าพาประเทศไทยก๎าวหน๎าอยํางยั่งยืน ซึ่ง
จะต๎องสํงเสริมและยกระดับการศึกษาในทุกชํวงวัยให๎ทุกสํวน บูรณาการการศึกษาอยํางตํอเนื่อง ไมํแยก
งานด๎านการศึกษาจนท าให๎ไมํมีแนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ด๎านการ
พัฒนาอาชีพและรายได๎ก าหนดให๎สถาบันการศึกษาของรัฐผลิตชํางฝีมือและแรงงานท่ีมีคุณภาพ รวมท้ัง
การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเข๎าสํูตลาดแรงงาน หางานได๎ทันที ลดอัตราการวํางงาน โดยมีสัดสํวนท่ี
เพียงพอกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการผลิตนักวิชาการในสาขาอื่น ๆ 
 3. ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได๎แถลงตํอสภานิติบัญญัติแหํงชาติ เมื่อ
วันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ได๎ก าหนดนโยบายท่ีส าคัญ 11 ด๎าน ได๎แกํ 
  1) การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตํางประเทศ 
  3) การลดความเหล่ือมล้ าของสังคม และการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการของรัฐ 
  4) การศึกษาและเรียนรู๎ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  5) การยกระดับคุณภาพบริการด๎านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
  6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7) การสํงเสริมบทบาทและการใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  8) การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 
  9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร๎างสมดุลระหวํางอนุรักษ์กับการ
ใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน 
  10) การสํงเสริมการบริหารราชการแผํนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
  จากนโยบายท่ีได๎แถลงตํอสภานิติบัญญัติแหํงชาติ จะเห็นได๎วํามีหลายนโยบายท่ี
สอดคล๎องและเกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการมีงานท า ได๎แกํ นโยบายท่ี 3 การลดความเหล่ือมล้ าของสังคม 
และการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการของรัฐโดยก าหนดการด าเนินการ คือ ในระยะเฉพาะหน๎า เรํงสร๎าง
โอกาส อาชีพ และการมีรายได๎ท่ีมั่นคงแก๎ผ๎ูท่ีเข๎าสํูตลาดแรงงาน พร๎อมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน     
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โดยให๎แรงงานท้ังระบบมีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอยํางมี
มาตรฐาน การเตรียมความพ๎อมเข๎าสํูสังคมท่ีมีความหลากหลาย เนื่องจากการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน โดย
สร๎างความเข๎มแข็งและความพร๎อมแกํแรงงานไทย และรํวมมือพัฒนาระบบความค๎ุมครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน และนโยบายท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู๎ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ก าหนดจัดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎ โดยให๎ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร๎อมกัน เพื่อสร๎างคุณภาพของคนไทยให๎สามารถเรียนรู๎ พัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได๎โดยมีความใฝุรู๎และทักษะท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร๎างเสริม
คุณภาพการเรียนรู๎ โดยเน๎นการเรียนรู๎เพื่อสร๎างสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความเหล่ือมล้ า และพัฒนาก าลังคน
ให๎เป็นท่ีต๎องการ เหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังในด๎านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ พัฒนาคนทุก
ชํวงวัย โดยสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เพื่อให๎สามารถมีความรู๎และทักษะใหมํท่ีสามารถประกอบอาชีพ
ได๎หลากหลายตามแนวโน๎มการจ๎างงานาในอนาคต... สํงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัย
ชุมชนเพื่อสร๎างแรงงานท่ีมีทักษะ โดยเฉพาะในท๎องถิ่นท่ีมีความต๎องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาให๎เช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ได๎ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีส าคัญท่ีเกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการมีงานท า ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปรับเปล่ียนให๎คนในสังคมไทยมีคํานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม และเตรียมคนให๎มีทักษะในการ
ด ารงชีวิตส าหรับโลกในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งได๎ก าหนดเปูาหมายท่ีส าคัญ คือ การให๎คนในสังคมทุกชํวงวัยมี
ทักษะ ความรู๎ และความสามารถเพิ่มขึ้น  วัยแรงงานมีความรู๎และทักษะเป็นไปตามความต๎องการของ
ตลาดแรงงาน เป็นต๎น 
  2) ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล้ าในสังคม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให๎คนไทยทุกคนเข๎าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยํางท่ัวถึง 
  3) ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งให๎เศรษฐกิจขยายตัวอยํางมีเสถียรภาพและยั่งยืน และสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎เศรษฐกิจรายสาขา ท้ังนี้ ได๎ก าหนดแนวทางการพัฒนาท่ีเกี่ยวข๎อง เชํน การวางรากฐานการ
พัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต โดยการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับอุตสาหกรรมใน
อนาคต เป็นต๎น 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติ – ยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ. 2559 - 2563 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการรับฟังการแถลง
ยุทธศาสตร์ชาติ – ยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ. 2559 - 2563 เมื่อวันท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2558 โดย
นายกรัฐมนตรีได๎กลําวแสดงความยินดีพร๎อมกลําววําแผนยุทธศาสตร์ดังกลําวมีความสอดคล๎อง กับ
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นโยบายของรัฐบาลเป็นอยํางมาก นอกจากนี้ ยังกลําวถึงการท่ีจะต๎องดูแลกลํุมนักเรียน – นักศึกษา ท่ีจบ
มาแล๎วไมํมีงานท า โดยจะต๎องหามาตรการรองรับ เชํน การแนะแนววิชาชีพตําง ๆ ให๎กับกลํุมนักเรียน 
นักศึกษา ให๎ได๎มีโอกาสในการท างานมากขึ้น 
 6. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555 - 2559 
  ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2555 - 2559 ก าหนดยุทธศาสตร์ของวิจัย
ของชาติท่ีส าคัญ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1) การสร๎างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม 
  2) การสร๎างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  3) การอนุรักษ์ เสริมสร๎าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
  4) การสร๎างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการ
วิจัย 
  5) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อการบริหารจัดการความรู๎ ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสํูการใช๎ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะด๎วยยุทธวิธี
ท่ีเหมาะสม ท่ีเข๎าถึงประชาชนและประชาสังคมอยํางแพรํหลาย 
  จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประเด็นดังกลําว ได๎มีการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินการ 
ซึ่งกลยุทธ์ส าคัญท่ีเกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการมีงานท า ได๎แกํ กลยุทธ์การสํงเสริมความเข๎มแข็งและการ
เสริมสร๎างภูมิค๎ุมกันของท๎องถิ่นและสังคมด๎วยการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร๎างความ
มั่นคงในชีวิตให๎กับเยาวชน ผ๎ูด๎อยโอกาส ผ๎ูพิการ และผ๎ูสูงอายุ    การวิจัยเกี่ยวกับการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาการวํางงาน ตลอดจนการจัดการงานและอาชีพ    การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของแรงงาน
และการสํงเสริมทักษะทรัพยากรบุคคลเพื่อเตรียมความพร๎อมเข๎าสํูประชาคมอาเซียน เป็นต๎น 
 7. ร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านแรงงาน พ.ศ. 2558 - 2569 
  รํางยุทธศาสตร์ชาติด๎านแรงาน พ.ศ. 2558 - 2569 ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ      คนไทย
ต๎องมีงานท า ทักษะฝีมือดี รายได๎ดี มีหลักประกัน มีความปลอดภัย และได๎รับการค๎ุมครอง โดยก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 4 ประเด็น ได๎แกํ 
  (1) การสํงเสริมและสนับสนุนให๎คนไทยมีงานท า 
  (2) การเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานให๎ได๎มาตรฐานสากล 
  (3) การค๎ุมครองแรงงานสํูมาตรฐานสากล และมีหลักประกันท่ีมั่นคง 
  (4) การบริการจัดการด๎านแรงงานสํูสากล 
 8. แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2555 – 2559 
  ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อสํงเสริมขีดความสามารถใน    การ
แขํงขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีพันธกิจในการพัฒนาก าลังแรงงานและ
ผ๎ูประกอบการให๎มีศักยภาพสูงและสอดคล๎องตํอความต๎องการของภาคเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
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ในการแขํงขันบนเวทีโลก สํงเสริมให๎แรงงานมีความมั่นคงในการท างาน       มีหลักประกันและมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี และพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด๎านแรงงานให๎มีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ได๎ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญดังนี้ 
  (1) การเสริมสร๎างความสมดุลของตลาดแรงงาน และความยั่งยืนให๎ภาคแรงงาน 
  (2) การเพิ่มขีดความสามารถของก าลังแรงงานและผ๎ูประกอบการในการแขํงขันทาง
เศรษฐกิจ 
  (3) การบริหารจัดการด๎านแรงงานระหวํางประเทศ 
  (4) การเสริมสร๎างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตท่ีดีให๎ก าลังแรงงาน 
  (5) การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให๎มีความเป็นเลศ 
 9. แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงาน 
  กระทรวงแรงงานได๎จัดท าแผนปฏิบัติราชการในสํวนท่ีเกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการมีงาน
ท าตามแนวทางท่ีกรมการจัดหางานเสนอตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางานโดยประกอบด๎วย 
3 ยุทธศาสตร์ และ 6 แผนงาน ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเช่ือมั่นและเรํงรัดวางรากฐานท่ีดีของประเทศ 
   (1) แผนงานสร๎างความปรองดองสมานฉันท์ 
   (2) แผนงานปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   (3) แผนงานด าเนินการตามกรอบข๎อตกลงประชาคมอาเซียน 
  2) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของรัฐ 
   (1) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3) การศึกษา การสาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 
   (1) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและค๎ุมครองแรงงาน 
   (2) แผนงานปูองกันและแก๎ไขปัญหาการค๎ามนุษย์ด๎านแรงงาน 
  ท้ังนี้ จากแผนยุทธศาสตร์และแผนงานตําง ๆ กระทรวงแรงงานได๎ด าเนินการโดยผําน
โครงการและกิจกรรมตําง ๆ เชํน โครงการแนะแนวอาชีพ เป็นต๎น  
 10. แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีงานท า พ.ศ. 2558 - 2562 
  แผนยุทธศาสตร์สํงเสริมการมีงานท า พ.ศ. 2558 - 2562 ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ คนไทยมี
งานท าตามความรู๎ความสามารถ มีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตท่ีดี ประกอบด๎วยพันธกิจท่ีส าคัญ 3 
ประการ ได๎แกํ 1) พัฒนาระบบข๎อมูลขําวสารตลาดแรงงานให๎มีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาระบบการแนะ
แนวอาชีพและสํงเสริมการประกอบอาชีพให๎ทันสมัย และ 3) พัฒนาระบบบริการจัดหางานในและ
ตํางประเทศให๎สามารถตอบสนองผ๎ูใช๎บริการได๎อยํางท่ัวถึง ท้ังนี้ ได๎ก าหนดประเด็นยุทธศาตร์ 3 ประเด็น 
ดังนี้ 
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  1) การพัฒนาระบบข๎อมูลขําวสารตลาดแรงงาน 
  2) การพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพและสํงเสริมการประกอบอาขีพ 
  3) การพัฒนาระบบบริการจัดหางานในและตํางประเทศ 
  นอกจากกฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการตําง ๆ ตามท่ีได๎กลําวไปแล๎ว การ
ด าเนินงานของรัฐบาลท่ีผํานมาได๎ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสํงเสริมให๎
ประชาชนได๎มีงานท าเป็นอยํางมาก โดยเฉพาะอยํางยิ่งต้ังแตํต๎นน้ า คือ นักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียม
ความพร๎อมกํอนท่ีจะเข๎าสํูตลาดแรงงาน ผํานนโยบายและการด าเนินงาน ตําง ๆ เชํน นโยบายลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู๎ เป็นต๎น นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได๎มีมติเมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เห็นชอบ
ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอในเรื่องการเตรียมความพร๎อมแกํก าลังแรงงานกํอนเข๎าสํูตลาดแรงงานอีกด๎วย 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  หากจะกลําวถึงหนํวยงานท่ีรับผิดชอบด๎านการสํงเสริมการมีงานท าและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แล๎ว จะเห็นได๎วํามีหลายหนํวยงานท่ีเข๎ามาเกี่ยวข๎องท้ังทางตรงและทางอ๎อม เชํน 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต๎น ซึ่งแตํละกระทรวงก็จะมีภารกิจและบทบาทท่ีแตกตํางกันออกไป กลําวคือ 
กระทรวงศึกษาธิการก็จะรับผิดชอบในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนา
บุคลากรท่ีมีความรู๎ ความสามารถ เป็นต๎น  
 
8. แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561 : บทน า, 8 - 9) ได๎น๎อมน าพระบรมรา
โชบายด๎านการศึกษาในสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลท่ี 10 
ในการสร๎างพื้นฐานให๎แกํนักเรียนด๎านการมีงานท า มีอาชีพ ประกอบกับแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 
2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ มี
วัตถุประสงค์หนึ่ง คือ เพื่อให๎คนทุกชํวงวัยได๎รับการพัฒนาและสํงเริมสร๎างศักยภาพท่ีเหมาะสมกับแตํละ
ชํวงวัย โดยนักเรียนได๎รับการพัฒนาอยํางมีคุณภาพท้ังความรู๎และทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการ
ท างานท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดงาน รวมท้ังมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และ
สามารถปรับตัวอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นในสังคมได๎ เนื่องจากปัจจุบันนี้กระแสโลกาภิวัตน์ได๎สํงผลให๎เกิดการ
เปล่ียนแปลงอยํางรวดเร็วและรุนแรงท้ังวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนด๎านอื่น ๆ 
ซึ่งการเปล่ียนแปลงนี้เป็นไปอยํางแพรํหลาย สํงผลกระทบตํอการด ารงชีวิต โลกของการท าง านและการ
ประกอบอาชีพของนานาประเทศ รวมถึงประเทศไทยเป็นอยํางมาก ทุกภาคสํวน ท้ังภาครัฐและเอกชน 
ตระหนักเห็นความส าคัญของการเตรียมความพร๎อมพัฒนาประเทศในทุกด๎าน โดยก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ “Thailand 4.0”  ขึ้น ซึ่งปัจจัยท่ีจะน าไปสํูความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ดังก ลําว คือ 
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ทรัพยากรมนุษย์ดังนั้นจึงต๎องมีการเตรียมความรู๎ทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานท่ีถูกต๎องและรู๎เทําทันการ
เปล่ียนแปลง 
 เพื่อให๎นักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎สัมผัสและเรียนรู๎อาชีพ
จากสถานประกอบการ/แหลํงเรียนรู๎ตามสภาพจริง ซึ่งจะชํวยให๎นักเรียนสามารถวางแผนและตัดสินใจ
เลือกเส๎นทางการศึกษาการประกอบอาชีพในอนาคตได๎สอดคล๎องกับความต๎องการ ความสนใจ ความถนัด
ของนักเรียน สํงเสริมการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดงาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561 : บทน า, 8 - 9) ได๎จัดท าแนวทางการเสริมทักษะ
และสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนขึ้น เพื่อเตรียมคนให๎มีทักษะและศักยภาพให๎สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของตลาดงานให๎สามารถก๎าวสํูโลกแหํงการศึกษาตํอและมีงานท าอยํางมีคุณภาพ การจัด
เสริมทักษะอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถด าเนินการได๎โดยรํวมมือกับ
องค์กรหนํวยงานสถานประกอบการ สังคม ชุมชน หรือสถาบันการศึกษาด๎านอาชีพรํวมกันพิจารณาน า
อาชีพมาจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งจะท าให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎อยํางหลากหลาย รวมถึงการให๎นักเรียนได๎
สร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพและการถอดประสบการณ์อาชีพ ได๎ค๎นพบความสนใจ และความถนัดของ
ตนเองเห็นเส๎นทางชีวิตเพื่อวางแผนศึกษาตํอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังสามัญ และสายอาชีพ หรือ
เรียนควบคํู ท้ังสายสามัญและสายอาชีพ (ระบบทวิศึกษา) และเช่ือมโยงการศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา
อยํางมีเปูาหมาย หรือกรณีท่ีไมํประสงค์จะศึกษาตํอก็สามารถพัฒนาทักษะอาชีพที่ตกผลึกในตัวนักเรียนไป
ประยุกต์ใช๎ในการประกอบสัมมนาอาชีพเล้ียงตนเองได๎ตํอไปในอนาคต 

กรอบแนวคิดในการเสริมทักษะอาชีพ 
  การเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน มุํงเน๎นการให๎องค์ความรู๎ การฝึกทักษะ เพื่อสร๎าง
ความเช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวนักเรียนเพื่อใช๎ในการด ารงชีวิตในสังคมแหํงความเปล่ียนแปลง
ในปัจจุบัน โดยผสมผสานองค์ความรู๎ ทักษะเฉพาะด๎าน และทักษะจ าเป็นส าหรับอาชีพเข๎าด๎วยกัน เพื่อ
ความส าเร็จของนักเรียนต้ังแตํระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ท้ังด๎านการท างานและการ
ด าเนินชีวิต ประกอบด๎วยองค์ประกอบส าคัญในด๎านตําง ๆ ดังตํอไปนี้ 
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กรอบแนวคิด เปูาหมายการจัดกิจกรรม แนวทางการจัดกิจกรรม 
1. ส ารวจและวิเคราะห์
งานอาชีพท่ีนักเรียนสนใจ 

นักเรียนส ารวจ วิเคราะห์โลกของ
อาชีพ และค๎นพบความสนใจ ความ
ถนัดและเลือกเส๎นทางอาชีพของตนเอง 

- นักเรียนได๎ส ารวจงานอาชีพท่ี
นักเรียนสนใจ 
- ครู ผู๎ปกครอง และนักเรียนรํวมกัน
วิเคราะห์ เปรียบเทียบความ
สอดคล๎องกับตลาดงาน ชุมชน และ
ท๎องถ่ิน 
- นักเรียนใช๎เครื่องมือประเมิน
บุคลิกภาพ ความสนใจ และความ
ถนัดของนักเรียนท่ีสอดคล๎องกับ
อาชีพ (ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานได๎รวบรวม
เครื่องมือแบบวัดแววตําง ๆ ไว๎ใน
เว็บไซต์ www.obeccareer.com 

2. ประสานความรํวมมือ
จากผู๎ท่ีเกี่ยวข๎องในการ
รํวมก าหนดความรู๎ ทักษะ
อาชีพ และคุณลักษณะท่ี
จ าเป็น 

สถานศึกษามีการประสานความรํวมมือ
กับผู๎ท่ีเกี่ยวข๎องก าหนดความรู๎ทักษะ
อาชีพ คุณลักษณะและขอบขํายอาชีพ 
ทักษะการเรียนรู๎ท่ีเน๎นสมรรถนะทาง
สาขาวิชาชีพ โดยจัดท ารูปแบบการ
เรียนรูบ๎ูรณาการเพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตามความ
ถนัดและความสนใจ 

- สถานศึกษาประสานและรํวมมือ
กับผู๎ปกครอง สถานประกอบการ/
แหลํงเรียนรู๎ สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาในการจัดการเรียนการ
สอนเสริมทักษะ และการสร๎างเสริม
ประสบการณ์อาชีพ ระยะเวลา
รวมท้ังการจัดเสริมทักษะอาชีพ การ
ใช๎สื่อ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และสถานท่ี
ฝึกประสบการณ ์

3. น าไปใช๎เป็นสํวนหน่ึง
ของหลักสูตรสถานศึกษา 

สถานศึกษาก าหนดหลักสูตร
สถานศึกษาในการเสริมทักษะและสร๎าง
เสริมประสบการณ์อาชีพในรูปแบบตําง 
ๆ อาทิเชํน รายวิชาพื้นฐาน รายวิชา
เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
รวมถึงการปลูกฝังลักษณะนิสัยในการ
ท างานให๎นักเรียนพัฒนาไปสูํการ
ประกอบอาชีพ 

- ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู ประชุม
วิเคราะห์ จัดท าแผนกลยุทธ์ และ
หลักสูตรสถานศึกษาในการจัด
กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพรํวมกัน 
- สถานศึกษาจัดท าแผนการจัด
เสริมทักษะอาชีพ ก าหนดเน้ือหา
สาระภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝึก
ทักษะ การสร๎างคุณลักษณะท่ี
จ าเป็น สอดคล๎องกับอาชีพ เป็น
สํวนหน่ึงของหลักสูตรสถานศึกษา 
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กรอบแนวคิด เปูาหมายการจัดกิจกรรม แนวทางการจัดกิจกรรม 
  - นักเรียนได๎ค๎นหา ความถนัด ความ

ต๎องการ ค๎นพบตัวตน วางแผน
เส๎นทางการศึกษาตํอและการมีงาน
ท า 
- ครูน าแผนการจัดเสริมทักษะอาชีพ
ลงสูํปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอน 

4. ก าหนดแนวทางการวัด
และประเมินผล 

มีการวัดและประเมินผลการเสริม
ทักษะและสร๎างเสริมประสบการณ์
ให๎กับนักเรียน 

- สถานศึกษา และผู๎ประกอบการมี
การรํวมกันก าหนดแนวทางการวัด
และประเมินผลในการสร๎างเสริม
ประสบการณ์อาชีพของนักเรียน 
- สถานศึกษาจัดท าแนวทาง/
เครื่องมือวัดผลด๎านความรู๎ ทักษะ
อาชีพ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามสภาพจริง 
- ผู๎บริหารสถานศึกษาท าความเข๎าใจ
กับผู๎ปกครอง นักเรียน และ
ผู๎เกี่ยวข๎องในการวัดและประเมินผล 
รวมท้ังรับรองการเรียนอาชีพ 

 
กรอบแนวคิดในการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ 

  การสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพ มุํงให๎นักเรียนมีความตระหนักรู๎ในอาชีพ (Career 
Awareness) ได๎ส ารวจอาชีพ (Career Exploration) และเป็นแนวทางในการปฏิบัติสํูการได๎สัมผัสโลก
ของการท างานตามสภาพจริงจากสถานประกอบการ/แหลํงเรียนรู๎ เพื่อการพัฒนาประเทศไปสํู Thailand 
4.0 โดยผ๎ูบริหาร ครูแนะแนว มีบทบาทส าคัญในการประสานความรํวมมือกับบุคคล/องค์กร/หนํวยงานใน
การเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎สร๎างเสริมประสบการณ์ในสถานท่ีการท างานจริง 
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กรอบแนวคิด เปูาหมายการจัดกิจกรรม แนวทางการจัดกิจกรรม 
1. การตระหนักรู้ในอาชีพ 
(Career Awareness) 
หมายถึง การร๎ูถึงคุณคํา
ของอาชีพท่ีมีตํอการ
ด ารงชีวิต 

- นักเรียนรู๎จักตนเอง รู๎จักโลก อาชีพ 
- นักเรียนรู๎ความสนใจ ความสามารถ 
และความถนัด เพื่อการเลือกอาชีพได๎
เหมาะสมกับตน 
- นักเรียนมีคํานิยมและเจตคติท่ีดีตํอ
อาชีพ 
- นักเรียนบอกความส าคัญและ
ประโยชน์ของอาชีพท่ีสนใจ 
- นักเรียนมีคนต๎นแบบในอาชีพท่ี
สนใจ 

ครูให๎นักเรียนรู๎จักตนเอง โดย 
1. แบบส ารวจ แบบทดสอบเพื่อการ
รู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เชํน 
โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพฯ 
แบบส ารวจความสนใจในอาชีพ จาก
เว็บไซต์ www.supergenz.com 
www.obeccareer.com 
www.academic.obec.go.th 
เป็นต๎น 
2. จัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรฯ 
ให๎นักเรียนรู๎จักตนเอง ร๎ูจักอาชีพ และ
แนวโน๎มตลาดแรงงาน 
3. น าข๎อมูลผลการเรียน การท า
กิจกรรม เพื่อทราบความสนใจ 
ความสามารถ และ ความถนัดของ
นักเรียน 
4. จัดกิจกรรมเสริมแนะแนวอาชีพ 
เชํน เชิญ Idol มาแนะแนวอาชีพเพื่อ
สร๎างแรงบันดาลใจและศึกษาเส๎นทาง
อาชีพของบุคคลต๎นแบบ 

2. การส ารวจอาชีพ 
(Career Exploration) 
การท่ีนักเรียนได๎รับรู๎ รู๎จัก
อาชีพตําง ๆ ท้ังอาชีพ
ท๎องถ่ิน อาชีพใน
ตลาดแรงงาน และอาชีพที
เกิดข้ึนใหมํ เพื่อน าไปสูํ
การวางแผนเข๎าสูํอาชีพ 

- นักเรียนรู๎จักตนเองเพื่อส ารวจด๎าน
การศึกษาและอาชีพท่ีเหมาะสมกับ
ตน 
- นักเรียนรู๎จักอาชีพในชุมชน ท๎องถ่ิน 
จังหวัดและภูมิภาค 
- นักเรียนคาดคะเนอาชีพท่ีจะหายไป 
อาชีพในอนาคตท่ีต๎องการ 
- นักเรียนมีแนวโน๎มความต๎องการ
ของตลาดแรงงาน 
- นักเรียนส ารวจทางเลือกอาชีพท่ี
เหมาะสมกับตนเอง 
 

ครูเสริมประสบการณ์ให๎นักเรียนได๎
ศึกษาและค๎นคว๎าข๎อมูลด๎านอาชีพท่ี
ทันสมัยเกี่ยวกับ 
   - ข๎อมูลโลกอาชีพ 
   - ข๎อมูลตลาดแรงงาน 
   - ข๎อมูลสถานประกอบการและ
แหลํงเรียนรู๎ 
   - การศึกษาอาชีพของพํอแมํ 
ผู๎ปกครอง 
   - การสัมผัสอาชีพ 
   - การฟัง การดู การพบปะ Idol 
อาชีพรุํนใหมํเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจ 
  

http://www.supergenz.com/
http://www.obeccareer.com/
http://www.academic.obec.go.th/
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กรอบแนวคิด เปูาหมายการจัดกิจกรรม แนวทางการจัดกิจกรรม 
 - นักเรียนวางแผนเส๎นทางสูํอาชีพท่ี

สอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด/
ภูมิภาค 

   - การใช๎ข๎อมูลมองหาแนวโน๎ม ชํอง
ทางการท างาน 
   - การศึกษาความเช่ือมโยงของ
อาชีพตําง ๆ โดยใช๎ข๎อมูลจากเว็บไซต์ 
www.supergenz.com 
www.obeccareer.com 
www.academic.obec.go.th 

3. การเตรียมตัวสู่อาชีพ 
(Career Preparation) 
หมายถึง ความพร๎อมใน
การเข๎าสูํอาชีพ รวมถึงการ
ทบทวนตนเองทางด๎าน
อาชีพเพื่อน าไปสูํการเลือก
อาชีพท่ีเหมาะสมกับความ
ถนัด ความสนใจ และ
บุคลิกภาพของตน 

- นักเรียนสร๎างเสริมประสบการณ์
อาชีพท่ีสนใจ 
- นักเรียนมีทักษะพร๎อมเข๎าสูํอาชีพท่ี
สนใจ 
- นักเรียนมีทักษะความสามารถ และ
คุณสมบัติท่ีตลาดแรงงาน/สถาน
ประกอบการต๎องการ 
- นักเรียนทบทวนตนเองทางด๎าน
อาชีพเพื่อเลือกอาชีพให๎เหมาะสม 
กับตน 

- การให๎ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
- การเตรียมตัวสูํอาชีพ ด๎วย
กระบวนการ 
   1. การจัดโปรแกรม/รายวิชา
เพิ่มเติมตํอเน่ือง 
   2. การจัดกิจกรรมวุฒิภาวะทาง
อาชีพ 
   3. การจัดชมรมหรือกลุํมหารายได๎
ในโรงเรียน 
   4. การรํวมกับสถานประกอบการ
รับนักเรียนหารายได๎ระหวํางวันหยุด 
ระหวํางปิดภาคเรียน 
   5. จัดหาท่ีปรึกษา/ผู๎รู๎ ให๎นักเรียน
ริเริ่มท าธุรกิจหรือบริการของตน 
  6. การฝึกทักษะพื้นฐานของอาชีพท่ี
สนใจหรือท่ีเลือกศึกษาตํอ 
   7. เรียนรู๎และฝึกการตัดสินใจ 
 - การทบทวนตนเองด๎านอาชีพ 

 
 นอกจากการเสริมทักษะและสร๎างประสบการณ์อาชีพให๎กับนักเรียนตามท่ีได๎กลําวมาข๎างต๎นแล๎ว
นั้น ยังมีมีทักษะหรือความช านาญท่ีอาจไมํเกี่ยวข๎องกับความช านาญในงานด๎านใดด๎านหนึ่งโดยตรง แตํ
เป็นตัวผลักดันให๎การท างานประสบความส าเร็จและก๎าวหน๎า ท่ีเรียกกันวําทักษะจ า เป็นส าหรับอาชีพ 
(Soft Skill) ซึ่งเป็นทักษะท่ีชํวยสํงเสริมให๎การท างาน ชํวยสนับสนุนเกี่ยวกับการท างาน ท าให๎คนนั้น ๆ มี
ลักษณะเอื้อตํอการท างานกับผ๎ูอื่นอยํางมีประสิทธิภาพ ทักษะจ าเป็นส าหรับอาชีพดังกลําว อาจกลําวได๎วํา

http://www.supergenz.com/
http://www.obeccareer.com/
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มีความสอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 ท่ีนักเรียนจะต๎องมีติดตัวกํอนจบการศึกษาเพื่อเข๎าสํู
ตลาดแรงงาน ประกอบด๎วย 
  1. ทักษะด๎านการคิดอยํางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก๎ปัญหา (Critical Thinking 
& Problem Solving) 
  2. ทักษะด๎านการสร๎างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & Innovation) 
  3. ทักษะด๎านความเข๎าใจตํางวัฒนธรรม ตํางกระบวนทัศน์  (Cross-cultural 
understanding) 
  4. ทักษะด๎านความรํวมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผ๎ูน า (Collaboration, 
Teamwork & Leadership) 
  5. ทักษะด๎านการส่ือสารสารสนเทศและรู๎เทําทันส่ือ (Communications, Information 
& Media literacy) 
  6. ทักษะด๎านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing & 
ICT literacy) 
  7. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู๎ (Career & Learning skills) 
 ท้ังนี้ ทักษะจ าเป็นส าหรับอาชีพ (Soft Skills) ท่ีนับได๎วํามีความส าคัญในการประกอบอาชีพทุก
อาชีพ คือ การเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมในการท างานอยํางมีจิตส านึกบนพื้นฐานของความถูกต๎อง 
นักเรียนต๎องได๎รับการสร๎างเสริมในเรื่องของความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความขยันและอดทน ความ
รับผิดชอบ ความตรงตํอเวลา ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกฝัง ให๎นักเรียนเกิดคุณลักษณะนิสัยท่ีดี ท่ีควรประพฤติ
ปฏิบัติในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นคุณธรรมส าคัญท่ีชํวยให๎การท างานประสบความส าเร็จ 
 การเตรียมคุณภาพและความพร๎อมของนักเรียนเพื่อเข๎าสํูโลกของงานและการมีงานท า นับเป็น
ภารกิจส าคัญของผ๎ูท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุาย ในการสํงเสริมนักเรียนให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจและสร๎างเสริม
เจตคติท่ีดีตํออาชีพจนชํวยนักเรียนวางแผนการศึกษาตํอเพื่อประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง เพื่อให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการก าลังคนในสถานประกอบการและตลาดแรงงานในอนาคต ตลอดจน
ปรับเปล่ียนทัศนคติให๎ตระหนักในคุณคําของอาชีพวําเป็นสํวนหนึ่งของชีวิตรวมท้ังสถานการณ์ การท างาน
ท้ังในและตํางประเทศ และทิศทางพัฒนาตนเพื่อพร๎อมรับการเปล่ียนแปลงในวันข๎างหน๎า 
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เป้าหมายการเสริมสร้างทักษะอาชีพในสถานศึกษา 
 เปูาหมายการเสริมสร๎างทักษะอาชีพในสถานศึกษา จ าเป็นต๎องเริ่มต้ังแตํระดับปฐมวัยจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยค านึงถึงพัฒนาการและความพร๎อมของแตํละชํวงวัยของนักเรียน ดังนี้ 
 ระดับปฐมวัย 
  เตรียมความพร๎อมให๎เด็กได๎รับการพัฒนาด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาอยํางมีคุณภาพและตํอเนื่อง โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู๎อยํางมีความสุขและเหมาะสมตาม
วัย สํงเสริมให๎นักเรียน เป็นคนดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ประหยัด พอเพียง รวมถึงมีโอกาสได๎เรียนรู๎
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง บุคคลและสภาพแวดล๎อม รวมท้ังอาชีพของคนในชุมชน สร๎างความรํวมมือกับ
ผ๎ูปกครอง เพื่อกระต๎ุนความรู๎สึกนึกคิดท่ีมีตํอตนเองของเด็กเกี่ยวกับอาชีพผํานประสบการณ์ตามชํวงวัย
ของนักเรียน เชํน การเลํนบทบาทสมมติในอาชีพตามแบบุคคลในครอบครัว หรือในโรงเรียน เป็นต๎น 
 ระดับประถมศึกษา 
  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมแนะแนว ให๎นักเรียนรู๎จักอาชีพ และ
เห็นความส าคัญของอาชีพ (Career Awareness) ท้ังอาชีพของครอบครัว อาชีพในชุมชน อาชีพในท๎องถิ่น 
อาชีพภายในประเทศและอาชีพนานาชาติ รวมท้ังการแนะน าอาชีพ หรือ ปฐมนิเทศอาชีพ (Career 
Orientation) ให๎นักเรียนมีความรู๎เบ้ืองต๎นเกี่ยวกับการท างาน รู๎จักใช๎เครื่องมือตําง ๆ ในการท างาน และ
สามารถท างานด๎วยกระบวนการท่ีไมํซับซ๎อนได๎ สร๎างเสริมลักษณะนิสัยในการท างานท่ีพึงประสงค์ ท างาน
ท่ีได๎รับมอบหมายด๎วยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม รวมถึงใช๎พลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม อยํางประหยัด ค๎ุมคํา และถูกวิธี เพื่อเป็นพื้นฐานสํูการเรียนอาชีพ 
และการฝึกทักษะอาชีพในระดับท่ีสูงขึ้น 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  การจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให๎นักเรียนรู๎จักตนเอง ค๎นพบ
ตนเอง สามารถตัดสินใจวางแผนศึกษาตํอเพื่อเข๎าสํูอาชีพ หรือออกไปประกอบอาชีพตํอไปในอนาคต โดย
ผํานการส ารวจความถนัด ความสนใจ ความสามารถของตนเอง (Career Exploration) เรียนรู๎ความ
แตกตํางของอาชีพ และค๎นหาความต๎องการของตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสม 
นักเรียนได๎รับประสบการณ์ฝึกทักษะ และเตรียมคุณลักษณะท่ีจ าเป็นของอาชีพตําง ๆ อยํางหลากหลาย 
สามารถวางแผนการศึกษาตํอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังสายสามัญและสายอาชีพ หรือเรียนควบคํู
ท้ังสายสามัญและสายอาชีพ (ระบบทวิศึกษา) และเช่ือมโยงการศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาอยํางมี
เปูาหมาย หรือกรณีท่ีไมํประสงค์จะศึกษาตํอก็สามารถน าทักษะอาชีพท่ีตกผลึกในตัวนักเรียนไป
ประยุกต์ใช๎ในการประกอบสัมมาอาชีพเล้ียงตนเองได๎ตํอไป 
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 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  เตรียมนักเรียนเข๎าสํูการประกอบอาชีพ (Career Preparation) ศึกษาตํอในสาขาอาชีพ
ท่ีตนถนัด สถานศึกษาควรจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อวางพื้นฐานความรู๎และทักษะทางอาชีพ
เฉพาะทางมากขึ้น โดยอาจจัดเป็นแผนการเรียนรู๎ท่ีมีจุดเน๎นและเปูาหมายท่ีชัดเจน  เพื่อให๎นักเรียนได๎
เลือกเรียนตามความถนัดและความต๎องการของตน มีโอกาสได๎รับประสบการณ์และฝึกทักษะทางอาชีพ 
รวมถึงการปรับตัวเข๎ากับอาชีพ (Career Assimilation) โดยทดลองฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง หรือ 
สถานการณ์จ าลอง 
การเสริมทักษะอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา 
 การเสริมทักษะอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให๎นักเรียนได๎รับการฝึกทักษะท่ีจ าเป็นตํอการ
ประกอบอาชีพ เห็นคุณคําของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ การด าเนินการต๎อง
อาศัยความรํวมมือของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา รวมท้ังบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎องภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
ระดมความคิด และประสบการณ์มาใช๎ในการก าหนดหลักสูตรและพัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู๎ ท่ีก าหนด และตอบสนองตํอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม มีความ
สอดคล๎องเหมาะสมกับความถนัดของนักเรียน ความพร๎อมของสถานศึกษา ความต๎องการของตลาดงาน
และแนวโน๎มลักษณะงานในอนาคต การพิจารณาเลือกจัดเสริมทักษะอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา มี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์งานอาชีพที่นักเรียนสนใจ 
  ส ารวจงานอาชีพท่ีนักเรียนสนใจผํานกระบวนการตําง ๆ ท้ังการใช๎แบบวัดแวว/
กระบวนการแนะแนวอาชีพและการศึกษาตํอ น าข๎อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบความสอดคล๎องกับตลาด
งานจากความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น แผนความต๎องการของจังหวัด ส านักงานจัดหางานจังหวัด 
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นต๎น 
 ขั้นตอนที่ 2 ประสานความร่วมมือจากผู้ที่เก่ียวข้องในการก าหนดความรู้ ทักษะอาชีพ และ
คุณลักษณะที่จ าเป็น 
  ประสานและรํวมมือกับผ๎ูประกอบการ กลํุมอาชีพอิสระ ปราชญ์ท๎องถิ่น ครูผ๎ูสอน
พิจารณาความรู๎ทักษะอาชีพ และคุณลักษณะท่ีนักเรียนต๎องมีในการประกอบอาชีพ ระยะเวลาการจัด
เสริมทักษะอาชีพ การใช๎ส่ือ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และสถานท่ีฝึกประสบการณ์ 
 ขั้นตอนที่ 3 น าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา 
  สถานศึกษาน าแผนการจัดเสริมทักษะอาชีพเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา แล๎ว
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อน าไปจัดเสริมทักษะอาชีพให๎นักเรียนได๎ค๎นหา 
ความถนัด ความต๎องการ ค๎นพบตัวตน วางแผนเส๎นทางการศึกษาตํอโดยใช๎รํวมกับเครื่องมือประเมิน 
บุคลิกภาพและความถนัดของนักเรียนท่ีสอดคล๎องกับอาชีพ และผลการเรียนท่ีเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาเพิ่มเติมและผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
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 ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดเนื้อหาสาระ และแนวทางการวัดและประเมินผล 
  ก าหนดเนื้อหาสาระภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝึกทักษะ การสร๎างคุณลักษณะท่ีจ าเป็น
ท่ีสอดคล๎องกับอาชีพ ให๎นักเรียนได๎มีโอกาสลงมือปฏิบัติจากสถานการณ์จ าลอง หรือสถานการณ์จริง 
เพื่อให๎ได๎รับประสบการณ์ในการแก๎ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากกระบวนการ         การท างาน จัดท า
เครื่องมือวัดผลด๎านความรู๎ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสภาพจริง โดยออกแบบเครื่องมือ
วัดผลตามระดับคุณภาพในแตํละขั้นตอน และประเมินชิ้นงาน 
 
แนวทางการเสริมทักษะอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา 
 การเสริมทักษะอาชีพหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถด าเนินการในวิธีการท่ีหลากหลาย
ประกอบด๎วย การบูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน 8 กลํุมสาระ การจัดรายวิชาเพิ่มเติมอาชีพ การค๎นคว๎าหา
อิสระเกี่ยวกับอาชีพ การจัดโครงงานอาชีพ การจัดฐานการเรียนรู๎เกี่ยวกับอาชีพ การเสริมทักษะอาชีพใน
กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน การประสานความรํวมมือกับสถานศึกษา อาชีวศึกษาเปิดหลักสูตรอาชีพรายถิ่น ท า
ให๎เกิดการปลูกฝังลักษณะนิสัยในการท างานให๎นักเรียนพัฒนาไปสํูการประกอบอาชีพ ดังนี้ 
 
 1. การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพื้นฐาน 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎ก าหนดกรอบโครงสร๎าง
เวลาเรียนส าหรับรายวิชาพื้นฐานใน 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎ ได๎แกํ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) 
วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และ 8) ภาษาตํางประเทศ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ได๎ก าหนดสัดสํวนเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน ในระดับประถมศึกษารวม 20 หนํวยกิต หรือ 840 
ช่ัวโมง/ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 22 หนํวยกิต หรือ 840 ช่ัวโมงตํอปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 22 
หนํวยกิต หรือ 880 ช่ัวโมงตํอปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 41 หนํวยกิต หรือ 1,640 ช่ัวโมงตํอไป 
  ตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 922/2561 เรื่อง      การ
ปรับปรุงโครงสร๎างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในแตํละ
ระดับช้ันในรายวิชาพื้นฐาน 
  ระดับประถมศึกษา ปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแตํละกลํุมสาระการเรียนรู๎ได๎ตามความ
เหมาะสม สอดคล๎องกับบริบท จุดเน๎นของสถานศึกษา และศักยภาพของผ๎ูเรียน โดยจัดเวลาเรียนพื้นฐาน
ส าหรับสาระประวัติศาสตร์ 40 ช่ัวโมง/ปี ท้ังนี้ ต๎องมีเวลาเรียนพื้นฐานรวม จ านวน 840 ช่ัวโมงตํอปี และ
ผ๎ูเรียนต๎องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดท่ีก าหนด 
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  ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น จัดเวลาเรียนเพิ่มเติม โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม หรือ
กิจกรรมเพิ่มเติมให๎สอดคล๎องกับจุดเน๎นและความพร๎อมของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดเวลาส าหรับกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน รวม 3 ปี จ านวน 
360 ช่ัวโมง 
 สถานศึกษาสามารถจัดสอนเสริมทักษะอาชีพได๎อยํางหลากหลายท่ีสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดกลํุมสาระ
การเรียนรู๎ตําง ๆ ในรายวิชาพื้นฐาน โดยเฉพาะรายวิชาพื้นฐานในกลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ซึ่งมีมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดท่ีมุํงเน๎นการพัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎ ความสามารถ และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพโดยตรง รวมถึงการปลูกฝังลักษณะนิสัยในการท างานให๎
นักเรียนในลักษณะ Content-free รวมท้ังสถานศึกษาสามารถ  บูรณาการเนื้อหา (สาระการเรียนรู๎) 
อาชีพและกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีพได๎ท้ัง 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎ ให๎สอดคล๎องกับบริบทและความ
ต๎องการ เพื่อพัฒนานักเรียนไปสํูการประกอบอาชีพได๎ 
 
 2. การเสริมสร้างทักษะอาชีพในรายวิชาเพิ่มเติม 
  โครงสร๎างการจัดเวลาเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม 
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎ก าหนดสัดสํวนเวลา
เรียนของรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับประถมศึกษาตามสถานศึกษาก าหนด ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ไมํ
น๎อยกวํา 15 หนํวยกิต หรือ 600 ช่ัวโมง หรือไมํน๎อยกวํา 5 หนํวยกิตตํอปี และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต หรือ 1,440 ช่ัวโมงหรือไมํน๎อยกวํา 18 หนํวยกิตตํอป ี
  ตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี 922/2561 เรื่อง การปรับปรุง
โครงสร๎างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ในแตํละระดับ
ช้ันในรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ระดับประถมศึกษา จัดเวลาเรียนเพิ่มเติม โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรม
เพิ่มเติมให๎สอดคล๎องกับจุดเน๎นและความพร๎อมของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร เฉพาะ
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 สถานศึกษาอาจจัดให๎เป็นเวลาส าหรับสาระการเรียนรู๎พื้นฐานในกลํุม
สาระการเรียนรู๎ภาษาไทยและกลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น จัดเวลาเรียนเพิ่มเติม โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรม
เพิ่มเติมให๎สอดคล๎องกับจุดเน๎นและความพร๎อมของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดเวลาเรียนเพิ่มเติม โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมหรือ
กิจกรรมเพิ่มเติมให๎สอดคล๎องกับจุดเน๎นและความพร๎อมของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบ 
  ซึ่งสถานศึกษาสามารถจัดเสริมทักษะอาชีพเพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ความแตกตํางของ
อาชีพ ความรู๎และทักษะท่ีต๎องมีในการประกอบอาชีพ เพื่อให๎นักเรียนได๎มีโอกาสส ารวจ ค๎นพบความถนัด 
ความสนใจของตนเองเพื่อคิดวางแผนการศึกษาสํูอาชีพ หรืออกไปประกอบอาชีพได๎ 
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  การจัดรายวิชาเพิ่มเติมอาชีพให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ และฝึกปฏิบัตินั้น ด๎วยบริบทความ
พร๎อมของสถานศึกษาท่ีมีความแตกตํางกัน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได๎จัดท าคลังบทเรียน
เสริมทักษะอาชีพ (www.obeccareer.com) เป็นแหลํงเรียนรู๎ท่ีเก็บรวบรวมขําวสารแนวโน๎มอาชีพ ขําว
ประชาสัมพันธ์อาชีพพัฒนาทักษะอาชีพ การพัฒนาทักษะจ าเป็นส าหรับอาชีพ แบบวัดแววอาชีพ เพื่อให๎
สถานศึกษาน าไปใช๎ประโยชน์ในการเรียนการสอนอาชีพตํอไป 

สถานศึกษาสามารถด าเนินการจัดการรายวิชาเพิ่มเติมอาชีพ ได๎หลายรูปแบบ ดังนี้ 
  2.1 จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมอาชีพหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 
(Shopping Course) โดยแตํละรายวิชา นักเรียนได๎รู๎ท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ฝึกทักษะท่ีจ าเป็น และ
คุณลักษณะท่ีจ าเป็นตํออาชีพท่ีสามารถเรียนจบภายในรายวิชานั้น เพื่อส ารวจ ค๎นพบความถนัด ความ
สนใจทางอาชีพ เชํน รายวิชาชํางขนมไทย ชํางแตํงหน๎า ชํางถํ ายภาพ ชํางสี ชํางเขียน การสร๎าง
ภาพเคล่ือนไหว การปลูกผักอินทรีย์ เป็นต๎น 
  2.2 จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมอาชีพให้เรียนต่อเนื่องเป็นชุดรายวิชา (Block Course) 
แบํงเป็น 3 แบบ ได๎แกํ 
   2.2.1 ชุดรายวิชามุ่งสู่อาชีพเฉพาะ  เป็นรายวิชาท่ีนักเรียนได๎เรียนรู๎ ท้ัง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และฝึกทักษะ รวมถึงการเตรียมคุณลักษณะท่ีจ าเป็นเฉพาะอาชีพ เชํน ชุดรายวิชา 
การสร๎างเว็บเพจ 1 และ 2 การสร๎างภาพเคล่ือนไหว 1 และ 2 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 1 และ 2 เป็นต๎น 
   2.2.2 ชุดรายวิชาที่เป็นพื้นฐานทางวิชาการสู่อาชีพ เพื่อการศึกษาตํอใน
ระดับท่ีสูงขึ้น และสํงเสริมการประกอบอาชีพ โดยจัดให๎เรียนตํอเนื่องเป็นชุดรายวิชา เชํน คณิตศาสตร์
เพิ่มเติม1  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2  ชีววิทยาเพื่อสุขภาพ 1  ชีววิทยาเพื่อสุขภาพ 2 ชีววิทยาเพื่อสุขภาพ 3  
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 ซึ่งวิชาเหลํานี้นักเรียนสามารถน าไปสํูการ
ประกอบอาชีพอิสระเพื่อหารายได๎ระหวํางเรียน เชํน การสอนพิเศษวิชาตําง ๆ เป็นต๎น 
   2.2.3 ชุดรายวิชามุ่งค้นหาอาชีพ เป็นรายวิชาท่ีนักเรียนได๎เรียนท้ังภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ และฝึกทักษะ รวมถึงการเตรียมคุณลักษณะท่ีจ าเป็นตํออาชีพ โดยสถานศึกษาก าหนดเป็นชุด
รายวิชาให๎นักเรียนเรียน หลายอาชีพในกลํุมอาชีพเดียวกัน แตํละอาชีพใช๎เวลาเรียนส้ัน ๆ ภายใน 1 
รายวิชา เชํน อาชีพในกลํุมเกษตรกรรม กลํุมงานชําง กลํุมคหกรรม เป็นต๎น จัดเป็น 3 ฐานอาชีพ ใน 1 
รายวิชา เชํน อาชีพในกลํุมเกษตรกรรม จัดเป็นฐานการปลูกพืชสมุนไพร ฐานการเล้ียงไกํไขํ และฐานการ
ท าปุ๋ยชีวิภาพ เรียนประมาณ 6 สัปดาห์ตํอ 1 ฐาน 
   การจัดการเรียนรู๎วิชาเพิ่มเติมอาชีพสามารถจัดได๎ท้ังภายในห๎องเรียน นอก
ห๎องเรียน โดยจัดในสถานปฏิบัติงาน สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ ท้ังนี้ให๎
ขึ้นอยูํกับสภาพความพร๎อมของสถานศึกษา นักเรียน และดุลยพินิจของผ๎ูสอน การจัดการเรียนการสอน
ต๎องเน๎นให๎นักเรียนเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง การศึกษาค๎นคว๎า ฝึกประสบการณ์การท างาน น าเสนอ
ผลงาน/ผลิตภัณฑ์ และสรุปองค์ความรู๎ เป็นรายบุคคล เป็นคํู และเป็นกลํุม  การจัดตารางเรียน            
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ของรายวิชาเพิ่มเติมอาชีพ อาจจัดเวลาส าหรับการเรียนการสอนแตํละครั้งไมํเทํากัน โดยค านึงถึงความ
ยากงํายของส่ิงท่ีเรียน และชํวงเวลาการฝึกปฏิบัติ 
   การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ เน๎นการวัดตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) โดยใช๎วิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อวัดและประเมินผลท้ังความรู๎ ความคิด ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ทักษะกระบวนการท างาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการท างาน เจตคติ คุณธรรม 
จริยธรรม รวมถึงการฝึกให๎นักเรียนประเมินตนเอง ท้ังด๎านความคิด และความรู๎สึก โดยให๎นักเรียน
น าเสนอผลงานของตนวํามีขั้นตอนกระบวนการท างานอยํางไร มี จุดบกพรํองจุดดีตรงไหน นักเรียนได๎
ความรู๎อะไรบ๎าง และนักเรียนมีความรู๎สึกอยํางไรตํองานท่ีท า ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให๎เพื่อน ๆ ได๎
วิพากษ์วิจารณ์งานของนักเรียนอันจะน าไปสํูความภาคภูมิใจ 
 3. การจัดรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเก่ียวกับอาชีพ 
  โรงเรียนมาตรฐานสากลได๎ก าหนดให๎จัดรายวิชาเพิ่มเติมในลักษณะ Block Courses คือ 
การจัดรายวิชาศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง ซึ่งสามารถน ามาจัดเพื่อเสริมความรู๎และทักษะอาชีพ เปิดโอกาส
ให๎นักเรียนได๎ศึกษาอาชีพท่ีตนสนใจ โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 2 รายวิชา ท่ีเรียนตํอเนื่องกันภาคเรียน
ละ 1 รายวิชา และกิจกรรมพัฒนานักเรียน เรียนในช้ันปีใดก็ได๎ในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ดังนี้ 
  รายวิชาเพิ่มเติมท่ี 1 การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎ (Research and 
Knowledge Formation – IS1) เวลาเรียน 1 – 1.5 หนํวยกิต ในรายวิชานี้ เป็นการศึกษาค๎นคว๎าและ
สร๎างองค์ความรู๎ โดยนักเรียนเลือกประเด็นท่ีสนใจในการเรียนรู๎เกี่ยวกับอาชีพ เพื่อก าหนดประเด็นปัญหา 
ต้ังสมมติฐาน ค๎นคว๎า แสวงหาความรู๎จากแหลํงข๎อมูลตําง ๆ และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และสร๎างองค์ความรู๎ โดยครูผ๎ูสอนต๎องพิจารณาให๎เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของนักเรียน ความยาก
งํายของช้ินงานหรือภาระงาน ท่ีปฏิบัติต๎องเหมาะสม 
  รายวิชาเพิ่มเติมท่ี 2 การส่ือสารและการน าเสนอ (Communication and 
Presentation – IS2) เวลาเรียน 1 – 1.5 หนํวยกิต ในรายวิชานี้ เป็นการเรียนรู๎ตํอเนื่องจากรายวิชาแรก 
โดยการน าส่ิงท่ีได๎จากการศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับอาชีพจากรายวิชา IS1 มาเขียนรายงาน หรือเอกสารทาง
วิชาการและน าเสนอเพื่อส่ือสารถํายทอดข๎อมูลความรู๎ให๎ผ๎ูอื่นเข๎าใจ 
  กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน การน าองค์ความรู๎ไปใช๎บริการสังคม (Social Service Activity : 
IS3) เป็นการท ากิจกรรมท่ีเช่ือมโยงจากการเรียน IS2 โดยนักเรียนน าส่ิงท่ีเรียนรู๎หรือประสบการณ์ทาง
อาชีพไปประยุกต์ใช๎ในการท าประโยชน์ตํอสังคมในการจัดการเรียนรู๎ นักเรียนจะเปล่ียนบทบาทจากการ
เป็นผ๎ูรับความรู๎ เป็นผ๎ูตระหนักในความส าคัญของกระบวนการการศึกษาค๎นคว๎าของตนเอง เห็นคุณคํา 
การแลกเปล่ียนเรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ โดยเห็นวําแหลํงเรียนรู๎มีหลากหลาย และครูผ๎ูสอนเป็นสํวนหนึ่ง
ของแหลํงเรียนรู๎ที่นักเรียนสามารถแลกเปล่ียนความเห็น   ขอความชํวยเหลือเมื่อศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
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  การวัดและประเมินผลรายวิชาการศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎ (Research and 
Knowledge Formation – IS1) และการส่ือสารและการน าเสนอ (Communication and 
Presentation – IS 2) ต๎องประเมินและตัดสินผลการเรียนโดยให๎ระดับผลการเรียนรู๎รายวิชาตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนดและกิจกรรมการน าองค์ความรู๎ไปใช๎บริการสังคม (Social Service Activity – IS3)  
ให๎วัดและประเมินผลการวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม ตามแผนท่ีก าหนดและการสรุปรายงานผลการปฏิบัติ
กิจกรรม โดยให๎ผลการประเมินเป็น ผําน/ไมํผําน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 4. การจัดโครงงานอาชีพ 
  โครงงานอาชีพเป็นเครื่องมือและวิธีการจัดการเรียนรู๎ท่ีมีประโยชน์อยํางยิ่งในการสอน
และกระบวนการท างานและวางรากฐานทักษะทางอาชีพแกํนักเยน ท้ังอาชีพท่ีมีลักษณะเป็นงานผลิต
และ/หรืองานบริการ รวมถึงการปลูกฝังเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพแกํนักเรียน เป็นการจัดการเรียนรู๎
งานอาชีพที่ให๎นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงในอาชีพตามความต๎องการ หรือความสนใจของนักเรียนจนครบ
กระบวนการเพื่อค๎นหาค าตอบด๎วยตนเอง เริ่มต้ังแตํการวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติงาน การจัดการ
กับผลผลิต การจัดจ าหนําย การให๎บริการ รวมท้ังการจัดการรายได๎จากการจ าหนํายผลผลิตหรือการ
ให๎บริการ โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษาการปฏิบัติโครงงานอาชีพ ซึ่งโครงงานอาชีพอาจจัดท าโดยการรวมกลํุม
นักเรียนท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกันได๎ ในหนึ่งห๎องเรียนอาจมีโครงงานอาชีพแตกตํางกันได๎ตามความ
ถนัด ความพร๎อมและความสนใจของนักเรียน สถานศึกษาสามารถจัดให๎นักเรียนได๎ท าโครงงานอาชีพใน
กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยตรง หรืออาจเป็นโครงงานท่ีบูรณาการกลํุมสาระการ
เรียนรู๎ตําง ๆ ได๎ 
  การเสริมทักษะอาชีพด๎วยโครงงานอาชีพ จะต๎องพิจารณาให๎เหมาะสมกับวัย และวุฒิ
ภาวะของนักเรียน ควรจัดตามความจ าเป็น ไมํควรให๎มากเกินไป หรือในการด าเนินงานต๎องไมํมีคําใช๎จําย
สูงเกินไป และครูผ๎ูสอนต๎องดูแลให๎ค าปรึกษาตลอดกระบวนการ เพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดตํอการเรียนและพัฒนาทักษะของนักเรียน 
 5. การจัดฐานการเรียนรู้เก่ียวกับอาชีพ 
  สถานศึกษาสามารถพัฒนาสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนท่ีมีอยูํจัดเป็นฐานการเรียนรู๎
เกี่ยวกับอาชีพเพื่อให๎นักเรียนศึกษาหาความรู๎จากสถานท่ีจริง เป็นการสร๎างประสบการณ์ตรงท่ีสัมพันธ์กับ
ชีวิตจริง ให๎กับนักเรียน ซึ่งแหลํงเรียนรู๎ ตําง ๆ ภายในโรงเรียนก็จะชํวยให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ 
พร๎อมท้ังส านึกและตระหนักเห็นคุณคําความส าคัญของอาชีพ สถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาเพิ่มเติมอาชีพ และกิจกรรมพัฒนานักเรียน โดยจัดการเรียนรู๎ท่ีมีเนื้อหาอาชีพสอดคล๎องกับฐาน
การเรียนรู๎ที่มีในสถานศึกษา หรือใช๎ฐานการเรียนรู๎เป็นแหลํงเรียนรู๎อาชีพตามความสนใจของนักเรียนท่ีจะ
เรียนรู๎ด๎วยตนเอง โดยจัดแผนการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับฐานการเรียนรู๎ เตรียมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และฝึก
ปฏิบัติงานอาชีพในฐานการเรียนรู๎ท่ีจัดเตรียมไว๎ อาจหมุนเวียนกลํุมนักเรียนเข๎าศึกษาหาความรู๎จากฐาน
การเรียนรู๎ ปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ ตามแตํละฐานการเรียนรู๎ภายใต๎การดูแลของครู หรือครูมีหน๎าท่ี      
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ประจ าฐานการเรียนรู๎ ท่ีจะให๎ค าแนะน า อ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎ และประเมินผลการเรียนรู๎ของ
นักเรียน 
 6. การเสริมทักษะอาชีพในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎ก าหนดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนไว๎ 3 ลักษณะ ได๎แกํ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ โดยมี เวลาท ากิจกรรม 120 ช่ัวโมง/ปี กิจกรรมนักเรียนเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีสามารถ
ใช๎ในการเติมเต็มความรู๎ความช านาญและประสบการณ์ของนักเรียนท่ีเกี่ยวกับอาชีพให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น 
เพื่อค๎นพบความถนัด ความสนใจของตนเอง และพัฒนาตนเองให๎เต็มตามศักยภาพในการจัดกิจกรรมตาม
ความถนัดและความสนใจของนักเรียน หรือชุมนุม/ชมรม มีหลักการส าคัญ คือ 
  1) จัดตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษา 
  2) จัดให๎นักเรียนชํวยกันคิด ชํวยกันท า และชํวยกันแก๎ปัญหา 
  3) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
  4) จัดให๎เหมาะกับวัย และวุฒิภาวะของนักเรียน รวมท้ังบริบทของสถานศึกษาและ
ท๎องถิ่น สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน หรือชุมนุม/ชมรม
เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักอาชีพ มีทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานตามอาชีพและสร๎างเจตคติท่ีดีตํออาชีพ รวมถึง
สร๎างนิสัยในการท างาน การใช๎เทคโนโลยี การรู๎จักแก๎ปัญหา การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ การท างาน
รํวมกัน ระเบียบวินัยในการท างาน ซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีจ าเป็นของอาชีพตําง ๆ  
  สถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์ให๎แกํนักเรียนได๎เลือกกิจกรรมอาชีพตามความสนใจ โดย
สถานศึกษาเสนอกิจกรรมอาชีพให๎นักเรียนเลือก หรือนักเรียนมีความสนใจตรงกัน รวมกลํุมกันเสนอ
กิจกรรมอาชีพจากสถานศึกษาจัดให๎ ซึ่งอาจเรียกช่ือวําเป็นชุมนุมอาชีพ หรือชมราอาชีพ แล๎วแตํตกลงใน
กลํุม 
 7. การประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  สถานศึกษาสามารถประสานความรํวมมือกับสถานศึกษาสังกัดอาชีพศึกษาใกล๎เคียง 
อาทิเชํน วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยสารพัดชําง เป็นต๎น 
เพื่อเปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันตามความสนใจของผ๎ูเรียนได๎เพิ่มเติม จากการท่ีสถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการเสริมทักษะและสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพภายในสถานศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎
เสริมสร๎างทักษะและฝึกประสบการณ์อาชีพจากผ๎ูท่ีมีความรู๎ความเช่ียวชาญเพิ่มเติมในอาชีพตําง ๆ 
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เกณฑ์การจบการศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น 3 ระดับ 
คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
 1.1 นักเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐานตาม
โครงสร๎างเวลาเรียนท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 1.2 นักเรียนมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผํานเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 1.3 นักเรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผํานเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 1.4 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผํานเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 1.5 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักเรียนและมีผลการประเมินผํานเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
2. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 2.1 นักเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หนํวยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 17 หนํวยกิต   
 2.2 นักเรียนต๎องได๎หนํวยกิตตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา 77 หนํวยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 
หนํวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมํน๎อยกวํา 11 หนํวยกิต 
 2.3 นักเรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผํานเกณฑ์การประเมิน 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2.4 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผํานเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 2.5 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักเรียนและมีผลการประเมินผํานเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
3. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตนปลาย 
 3.1 นักเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หนํวย และรายวิชา
เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 3.2 นักเรียนต๎องได๎หนํวยกิตตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา 77 หนํวยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 
หนํวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต 
 3.3 นักเรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผํานเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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 3.4 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผํานเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 3.5 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักเรียนและมีผลการประเมินผํานเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) 
 การสร๎างเสริมประสบการณ์เป็นการเปิดและสร๎างโอกาสให๎นักเรียนได๎สัมผัสและทดลองท างานท่ี
ตนเองสนใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเส๎นทางการศึกษาตํอและการมีงานท า รวมท้ังเป็นการ
สร๎างโลกทัศน์ทางปัญญา สร๎างมุมมองท่ีสํงเสริมให๎บุคคลท่ีมีความรู๎ความสามารถในการประกอบ กิ จ ก า ร
งานตําง ๆ ได๎ประสบความส าเร็จอยํางมีคุณภาพ โดยเฉพาะการด าเนินการด๎านอาชีพท่ีต๎องอาศัย
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายเพื่อให๎บุคคลประกอบอาชีพเล้ียงต๎นให๎ประสบความส าเร็จ ดังนั้น การสร๎าง
เสริมประสบการอาชีพจึงมีความส าคัญตํอการพัฒนาผ๎ูเรียนในยุคปัจจุบันท่ีความเปล่ียนแปลงทางสังคม
สํงผลตํอวิถีชีวิตและโลกของงานอาชีพ โดยเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งเป็นรอยตํอส าคัญของ
การตัดสินใจท่ีเช่ือมตํอกับอาชีพในอนาคต 
 ความหมาย 
 การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หมายถึง กระบวนการด าเนินการให๎นักเรียนได๎ส ารวจ รู๎จัก และค๎นพบตนเองและอาชีพเข๎าสํูโลกของการ
ท างานตามสภาพจริงในสถานประกอบการ/แหลํงเรียนรู๎ เพื่อเรียนรู๎โลกของอาชีพสร๎างเสริมประสบการณ์ 
และพัฒนาคุณลักษณะท่ีเกี่ยวข๎องกับการท างาน 
 แนวทางการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ 
 การสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพสามารถด าเนินการได๎ 2 ลักษณะ คือ 
 1. การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพในชั้นเรียน หมายถึง การจัดประสบการณ์ให๎นักเรียนได๎
ส ารวจและรู๎จักตนเองเกี่ยวกับอาชีพท่ีเหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมท้ัง
บุคลิกภาพ โดยการเสริมทักษะอาชีพผํานหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย การใช๎
กระบวนการและกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียน เชํน แบบวัดความสนใจในอาชีพ แบบวัดบุคลิกภาพ และ
แบบวัดความถนัด เป็นต๎น 
 2. การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพนอกชั้นเรียน  หมายถึง สนับสนุนและเปิดโอกาสให๎
นักเรียนได๎สัมผัสโลกของการท างานตามสภาพจริงจากครอบครัว/สถานประกอบการ/แหลํงเรียนรู๎/ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น เพื่อการส ารวจโลกของอาชีพ เสริมสร๎างทักษะพื้นฐานอาชีพ และพัฒนาคุณลักษณะการ
ท างาน เชํน การสัมผัสงาน การเยี่ยมชมสถานประกอบการ เรียนรู๎จากภูมิปัญญาชาวบ๎าน การฝึกงาน เป็น
ต๎น 
 
 



84 
 

สถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ 
 ลักษณะสถานประกอบการ/แหลํงเรียนรู๎ในการสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพ ควรเป็นสถานท่ีทีมี
ความปลอดภัย ไมํเป็นแหลํงอบายมุข รวมท้ังยินดีให๎การสนับสนุนการสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพแกํ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 สถานประกอบการและแหลํงเรียนรู๎ท่ีโรงเรียนจัดหาเพื่อสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพส าหรับ
นักเรียนนั้น ขึ้นอยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาและผ๎ูปกครอง โดยค านึงถึงความปลอดภัยระหวํางการ
เดินทางและความปลอดภัยระหวํางเรียนรู๎เป็นส าคัญ สถานประกอบการและแหลํงเรียนรู๎มีดังนี้ 
 1. ที่บ้าน โดยผ๎ูปกครองเป็นผ๎ูมีสํวนในการสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพ ส าหรับบุตรหลาน เชํน 
การท างานชํวยผ๎ูปกครอง หรือกิจกรรมของผ๎ูปกครอง 
 2. ภายในชุมชนหรือท้องถ่ิน โดยสถานประกอบการในบริเวณใกล๎เคียงโรงเรียนมีสํวนในการ
สร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพ เชํน วิสาหกิจชุมชน ศูนย์ O-TOP ศูนย์ฝึกอาชีพในชุมชน/กลํุมแมํบ๎าน 
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ 
 3. ภายในอ าเภอ/จังหวัด โดยสถานประกอบการภายในอ าเภอ/จังหวัด 
 4. ต่างจังหวัด เชํน การติดตามผ๎ูปกครองท่ีไปท างานหรือประกอบอาชีพ 
ลักษณะงานเพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ 
 การสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพส าหรับนักเรียน ควรมีลักษณะงานดังนี้ 
 1. เป็นอาชีพ/งานท่ีนักเรียนถนัด สนใจ และสอดคล๎องกับพัฒนาการและความต๎องการของ
นักเรียน 
 2. งานท่ีเรียนรู๎ไมํเป็นอันตราย 
 3. ภาระงานเหมาะสมกับวัยของนักเรียน และไมํสร๎างความเสียหายแกํระบบงานและไมํสํงผล
กระทบตํอตนเอง 
 4. ก าหนดชํวงเวลาการท างานท่ีเหมาะสมในแตํละระดับ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 สถานศึกษาสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพได๎ท้ังในช้ันเรียน และ
นอกช้ันเรียน ในชํวงเวลาท่ีหลากหลาย อาทิ เชํน ชํวงเวลาหลังเลิกเรียน วันหยุดเสาร์-วันอาทิตย์ รวมท้ัง
ใช๎เวลาในชํวงปิดภาคเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะอยํางยิ่งนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได๎สร๎างเสริม
ประสบการณ์อาชีพในชํวงปิดภาคเรียนท่ี 1 ตามความพร๎อมและบริบทของสถานศึกษา 
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การประเมินผล 
 ครูที่ปรึกษาใช๎ข๎อมูลจากแบบบันทึกการสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียน เพื่อประเมิน
ความก๎าวหน๎าของนักเรียน ซึ่งแบบบันทึกฯ นี้ นักเรียนทุกคนจะต๎องน าติดตัวไป ขณะเข๎ารํวมการสร๎าง
เสริมประสบการณ์อาชีพ โดยมีผ๎ูดูแลนักเรียนในสถานประกอบการหรือแหลํงเรียนรู๎ และผ๎ูปกครอง
รํวมกันประเมินผลการเรียนรู๎ของนักเรียน โดย 
 - ไมํตัดสิน ได๎-ตก 
 - ระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยจ านวนช่ัวโมงในแตํละวันขึ้นอยูํกับลักษณะงานท่ีไปเรียนรู๎ หรือตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 - พิจารณาความเข๎าใจลักษณะงานและอาชีพ 
 - พิจารณาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ 
 การท าบันทึกการเรียนรู๎ประจ าวันของนักเรียนชํวงฝึกประสบการณ์ 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถประเมินความพึงพอใจของนักเรียน และผ๎ูปกครอบตํอการสร๎าง
เสริมประสบการณ์อาชีพท่ีโรงเรียนด าเนินการ โดยการพูด การสัมภาษณ์ หรือใช๎แบบส ารวจความพึง
พอใจตํอการสร๎างเสริมประสบการณ์  
 ในการจัดการเรียนการสอนเสริมทักษะทางอาชีพในสถานศึกษาท่ีสอดคล๎องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น สถานศึกษาสามารถจัดได๎หลากหลายตามความ
เหมาะสม อยํางไรก็ตามการพัฒนาและน าหลักสูตรสํูการปฏิบัติจะเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ทุกฝุายท่ี
เกี่ยวข๎องจะต๎องเข๎าใจบทบาทของตนเอง และต๎องประสานความรํวมมือกันอยํางจริงจัง ซึ่งหนํวยงานท้ัง
ระดับท๎องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในการสํงเสริมสนับสนุนให๎การจัดการเรียนการสอนเสริม
ทักษะอาชีพท่ีมีคุณภาพ สอดคล๎องกับศักยภาพของผ๎ูเรียน ความต๎องการของตลาดงาน สถานการณ์
แรงงานของประเทศ  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย จึง
ได๎วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาการศึกษาท่ีเกิดขึ้นและสังเคราะห์องค์ความรู๎ส าคัญท่ีจะชํวยให๎การ
จัดการเรียนรู๎ในระดับมัธยมศึกษามีความสอดคล๎องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และเป็นการ
เรียนการสอนในระบบ Education 4.0 น ามาก าหนดเป็นกรอบการบริหาร      จัดการศึกษาใน 7 โมดูล 
ประกอบด๎วย  
 โมดูลที่ 1 การส ารวจความต้องการของถ่ินฐานในระดับท้องถ่ิน เป็นการด าเนินการให๎มีคลัง
แหลํงเรียนรู๎ คลังอาชีพในถิ่นฐาน และโปรแกรมการเรียนตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ 

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล๎อมของท๎องถิ่นท่ีต้ังโรงเรียน จัดท าคลังทะเบียนช่ือ
ของสถานท่ีจัดประสบการณ์ ประกอบด๎วยแหลํงเรียนรู๎ที่ส าคัญด๎านกายภาพ ชีวภาพ และวิถีชุมชนส าหรับ
น าไปจัดท าสาระเนื้อหาของหนํวยบูรณาการของระดับช้ันของหลักสูตสถานศึกษา 
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  2. เพื่อวิเคราะห์ความต๎องการอัตราก าลังแรงงานในภาคประกอบการ กลํุมอาชีพอิสระ 
ท้ังภาครัฐและเอกชนในท๎องถิ่นท่ีโรงเรียนต้ังอยูํ จัดท าคลังทะเบียนให๎ความรู๎เกี่ยวกับลักษณะของอาชีพ
และพื้นฐานความรู๎ ในแตํละประเภทและสาขาวิชาชีพ เพื่อจัดท าเครือขํายความรํวมมือของภาค
ประกอบการและสถานบันการศึกษาตํอท้ังระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รํวมมือกันจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของท๎องถิ่น 
  3. เพื่อจัดท าบันทึกความรํวมมือระหวํางภาคประกอบการ กลํุมอาชีพอิสระกับ
สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ตลอดจนสถานศึกษาเรียนตํอเฉพาะ
ทางเปิดแผนการเรียนในวิชาเพิ่มเติมและกลํุมสาระการงานและอาชีพ ให๎สอดคล๎องกับประเภทและสาขา
วิชาชีพที่ภาคประกอบการต๎องการ 
 โมดูลที่ 2 การจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น (Learning Integration) เป็นการ
ด าเนินการให๎มีหนํวยเรียนรู๎บูรณาการข๎ามรายวิชา มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา ท่ีน าไปบูรณา
การและมีตารางเรียนปกติและตารางเรียนของหนํวยบูรณาการ 
 วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อจัดท าหนํวยเรียนรู๎บูรณาการระดับช้ัน ประกอบด๎วย ช่ือหนํวยเรียนรู๎บูรณาการ
ยํอย หัวเรื่อง หัวเรื่องยํอย และสาระเนื้อหา โดยให๎คณะครูในแตํละระดับช้ันรํวมกันวิเคราะห์ปัจจัยของ
ปรากฏการณ์ในแหลํงเรียนรู๎ มีต๎นเหตุมาจากอะไร มีอะไรเป็นเงื่อนไข คัดเลือกเพื่อจัดท าหนํวยเรียนรู๎
บูรณาการในแตํละระดับช้ัน และแตํละภาคเรียน 
  2. เพื่อน าตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชามาบูรณาการวัดสาระในหัวข๎อและหัวเรื่องยํอยของ
หนํวยเรียนรู๎ บูรณาการระดับช้ัน โดยครูผ๎ูสอนรายวิชาของระดับช้ันวิเคราะห์ประเภทและระดับพฤติกรรม
ท่ีใช๎วัดของทุกตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชา น้ าหนักเวลาและปริมาณคะแนนของตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชา 
น าไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับสาระเนื้อหาในแตํละหัวเรื่องยํอยท่ีจะน าไปบูรณาการ 
  3. เพื่อจัดตารางเรียนของรายวิชาและตารางเรียนรู๎ของหนํวยบูรณาการ โดยวิเคราะห์
ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาท่ีต๎องรู๎ มีความซับซ๎อน ยุํงยาก น าน้ าหนักเวลามาเป็นข๎อมูลการจัดตารางสอน
แบบจัดการเรียนการสอนของครูรายวิชาปกติ และน าน้ าหนักเวลาท้ังหมดของตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชาท่ี
เหลือมาเป็นข๎อมูลการจัดตารางเรียนตามกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในหนํวยเรียนรู๎บูรณาการท่ีใช๎
ห๎องเรียนรวมหรือห๎องเรียนบูรณาการเป็นฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
 โมดูลที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ เป็นการด าเนินการให๎มีใบความรู๎และใบ
กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 7 กระบวนการ คือ การฝึกทักษะการสังเกต การฝึกการแสดงออกทาง
คุณลักษณะและคํานิยม 12 ประการ การส ารวจแหลํงเรียนรู๎ของหนํวยบูรณาการ การอภิปราย
แลกเปล่ียนค าถามและคาดเดาค าตอบ การอภิปรายเช่ือมโยงค าถามกับสาระส าคัญของรายวิชา การใช๎
บรรณานุกรมวางแผนการสืบค๎นอํานหาความรู๎ท่ีเป็นสากลสนับสนุนและการอภิปรายสรุปความรู๎สากล
ตามประเด็นค าถามและความรู๎ท่ีได๎เพิ่มเติม 
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 วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อออกแบบใบกิจกรรมการเรียนรู๎ตามกระบวนการ Five Steps For Learn น าไปสํู
การจัดกระบวนการเรียนรู๎ 
  2. เพื่อรวบรวมสาระความรู๎ท่ีเกี่ยวกับตัวช้ีวัด ผลการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ตามเหตุการณ์
หรือพฤติกรรมท่ีนักเรียนจะแสดงคุณลักษณะและสมรรถนะตามหลักสูตรพร๎อมบรรณานุกรม 
 โมดูลที่ 4 การจัดกิจกรรมความถนัดและความสนใจเฉพาะสาขาวิชาชีพ เป็นการด าเนินการให๎
มีใบกิจกรรมการจัดกระบวนการ Project Based จ านวน 4 กระบวนการ คือ การตั้งประเด็นสนใจพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการด ารงชีวิต การรวบรวมสร๎างความรู๎สากล ใช๎สร๎างกระบวนการและ
ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม การปฏิบัติปรับปรุงตามกระบวนการและขั้นตอนการสรุปผล ส่ือสารน าเสนอ
รวมกลํุมในวิชาชุมนุมเรียนรู๎การเป็นผ๎ูประกอบการและมีผลงานตามสาขาความเช่ียวชาญ 
 วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อออกแบบใบกิจกรรมตามกระบวนการ Project Based และน าไปใช๎ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎แบบบูรณาการ 
  2. เพื่อแสดงผลงานท่ีได๎จากกระบวนการ Project Based ในรูปแบบท่ีหลากหลายและ
น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 โมดูลที่ 5 การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการด าเนินการให๎มีเครื่องมือวัดผลท่ีมี
คุณภาพสูงด๎านความรู๎ ทักษะและคุณลักษณะ ตามระดับขั้นพฤติกรรมท่ีระบุในมาตรฐานตัวช้ีวัดรายวิชา
ครบทุกตัวช้ีวัด ให๎สอดคล๎องกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู๎ในแตํละใบกิจกรรมและมีเครื่องมือ
ประเมินผลสมดุลเชิงคุณภาพท่ีแปลผลความสอดคล๎องกันในแตํละกิจกรรมการท างานขอ งแตํละใบ
กิจกรรม เพื่อน าไปใช๎แปลพฤติกรรมท่ีแสดงออกเป็นระดับคุณภาพของความรู๎ ทักษะและคุณลักษณะท่ีจะ
แปลผลเป็นคะแนนเก็บและแสดงออกเป็นระดับสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักสูตร ตลอดจน
องค์ประกอบของบุคลิกภาพตามกลํุมวิชาชีพตําง ๆ 
 วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให๎มีเครื่องมือวัดผลท่ีมีคุณภาพสูง ในการวัดด๎านความรู๎ ทักษะ และคุณลักษณะ
ตามระดับขั้นพฤติกรรมท่ีระบุในมาตรฐานตัวช้ีวัดรายวิชาครบทุกตัวช้ีวัดให๎สอดคล๎องกับการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู๎ในแตํละใบกิจกรรม 
  2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินผลสมดุลเชิงคุณภาพท่ีแปลผลความสอดคล๎องกัน
ระหวํางทักษะ คุณลักษณะ และความรู๎ ในแตํละกิจกรรมการท างานของแตํละใบกิจกรรม ในการน าไปใช๎
แปลผลพฤติกรรมท่ีแสดงออกเป็นระดับคุณภาพของทักษะและคุณลักษณะตํอการท างานตามมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดรายวิชาท่ีจะแปลผลเป็นคะแนนเก็บและเป็นระดับสมรรถนะและคุณลักษณะตามหลักสูตร 
ตลอดจนองค์ประกอบของบุคลิกภาพตามกลํุมอาชีพตําง ๆ 
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 โมดูลที่ 6 การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและจัดท าเส้นทางอาชีพ (Career Path) 
เป็นการด าเนินการให๎มีการประเมินบุคลิกภาพตามกลํุมสาขาอาชีพให๎กับนักเรียนรายบุคคล ใช๎เป็นข๎อมูล
การตัดสินใจเลือกโปรแกรมการเรียนตามสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพในรายวิชา
เพิ่มเติม โดยกลํุมสถานประกอบการและความรํวมมือของอาชีวศึกษา การประเมินสมรรถนะสาขาวิชาชีพ
ของนักเรียนรายบุคคลจากความรํวมมือของส านักงานฝีมือแรงงานจังหวัด และมีการเทียบโอนหนํวยกิตรับ
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพส าหรับนักเรียนท่ีมีความประสงค์จะขอรับวุฒิท่ี 2 
 วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ โดยความรํวมมือของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการและสถาบันการศึกษาตํอ 
  2. เพื่อประเมินบุคลิกภาพการเข๎าเรียนตามโปรแกรมสาขาวิชาชีพโดยความรํวมมือจาก
หนํวยงานตําง ๆ เชํน กรมการจัดหางาน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สมาคมแนะแนวแหํง
ประเทศไทยและสถาบันการศึกษาตํอ มีการเก็บข๎อมูลท่ีสะท๎อนพฤติกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียนโดย
ครูผ๎ูสอน หนํวยบูรณาการตามกระบวนการ Five Steps For Learn 
  3. เพื่อประเมินสมรรถนะสาขาวิชาชีพนักเรียนรายบุคคล โดยบันทึกความรํวมมือกับ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพื่อประเมินออกใบรับรองสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ 
  4. เพื่อเทียบโอนหนํวยกิตรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยความรํวมมือของ
สถานศึกษา สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาตํอ 
 โมดูลที่ 7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นการน าเทคโนโลยีมาชํวย
จัดท าคลังทะเบียนแหลํงเรียนรู๎ คลังทะเบียนอาชีพ จัดท าโปรแกรมการเรียน จัดท าหนํวยบูรณาการของ
แตํละระดับช้ัน จัดท าใบกิจกรรม เพื่อมอบหมายให๎เกิดกิจกรรมการเรียนรู๎ จัดท าคลังความรู๎และการ
สืบค๎นความรู๎ ในรูปแบบออนไลน์ (Online) รายงานผลการสํงการบ๎าน จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล 
จัดท าคลังข๎อสอบและจัดท าเส๎นทางอาชีพ (Career Path) นักเรียนรายบุคคล 
 วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช๎กับกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามกระบวนการของ 5 
Steps 
  2. เพื่อสร๎างจริยธรรมในการใช๎เทคโนโลยีของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
แนวทางการน าการบริหารจัดการศึกษาใน 7 โมดูล สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สามรถน าเอาการบริหารจัดการศึกษาใน 7 โมดูลไปพัฒนาให๎
สอดคล๎องเหมาสมกับบริบทของสถานศึกษาในลักษณะของการจัดการเรียนรู๎ 4 รูปแบบ ได๎แกํ 
 1. รูปแบบสมรรถนะอาชีพระยะส้ัน 
 2. รูปแบบทวิศึกษา 
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 3. รูปแบบเตรียมความถนัดเฉพาะทางกลํุมสาขาวิชาชีพอุดมศึกษา 
 4. รูปแบบการเรียนรู๎การเป็นผ๎ูประกอบการธุรกิจพอเพียง 
 
 โดยมีบทสรุปของแตํละรูปแบบของการจัดการเรียนรู๎ ดังนี้ 
 1. รูปแบบสมรรถนะอาชีพระยะสั้น โดยให๎นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นได๎รู๎จักลักษณะ
อาชีพตําง ๆ ในท๎องถิ่น แล๎วเลือกเรียนหนํวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะส้ันท่ีตนเองสนใจ เพื่อน าไปสํูการ
ค๎นพบตัวตนวํามีความถนัดและบุคลิกภาพเหมาสมกับสมรรถนะอาชีพใด ซึ่งจะสํงผลตํอการตัดสินใจของ
นักเรียนในการเรียนตํอในระดับท่ีสูงขึ้นท่ีอาจจะเป็นการเรียนในสายอาชีพหรือสายสามัญตํอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายก็จะเลือกแผนการเรียนในกลํุมสาขาความถนัดเพื่อเรียนตํอระดับอุดมศึกษาได๎ตรง
กับความถนัดและบุคลิกภาพของนักเรียน ลักษณะการจัดวิชาอาชีพ จะก าหนดรายวิชาตามสาขาวิชาชีพ 5 
ประเภท คือ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม ศิลปกรรม และคหกรรม โดยก าหนดเป็นหนํวย
ฐานสมรรถนะอาชีพระยะส้ันได๎หลายหนํวยสมรรถนะเพื่อให๎นักเรียนได๎รู๎จักและเรียนรู๎ได๎อยํางหลากหลาย 
 2. รูปแบบทวิศึกษา เป็นการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีทักษะและความถนัดในประเภท
และสาขาอาชีพ เชํน ประเภทวิชาชีพอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม เกษตรกรรม การโรงแรมและ
การทํองเท่ียว ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ประมง และอุตสาหกรรมส่ิงทอ นักเรียนต๎องการมุํงไปสํู
สายอาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ แตํอาจอยูํไกลไมํสะดวกในการเดินทางไปเรียนในสถาบัน
อาชีวศึกษา จึงใช๎โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการ
เรียนรํวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช๎เวลาเรียนไมํน๎อยกวํา 3 ปี ได๎วุฒิ
การศึกษา 2 วุฒิ คือประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ลักษณะการจัด
หลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชาพื้นฐานและกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นผ๎ูจัดการเรียน
การสอน สถาบันการศึกษาในสังกัดส านักงานการอาชีวศึกษาเป็นผ๎ูรับโอนหนํวยกิตเป็นหมวดวิชาทักษะ
ชีวิต หมวดวิชาเลือกเสรีและกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนตามล าดับ ส าหรับหมวดทักษะวิชาอาชีพ 
สถาบันการศึกษาในสังกัดการอาชีวศึกษาเป็นผ๎ูจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นผ๎ูรับโอนหนํวยกิตมาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 
 3. รูปแบบเตรียมความถนัดเฉพาะทางกลุ่มสาขาวิชาชีพอุดมศึกษา  เป็นการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐานความถนัดได๎ตามเกณฑ์ของระดับความรู๎ของกลํุมสาขา
ความถนัดในสาขาวิชาในการเรียนตํอระดับอุดมศึกษา 9 กลํุมสาขาวิชา ได๎แกํ กลํุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพและชีวภาพ กลํุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กลํุมสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ กลํุมสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ กลํุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์และการบัญชี การทํองเท่ียวและโรงแรม กลํุม
สาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา กลํุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ และกลํุม
สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลักษณะการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จะจัดแผนการเรียนและ
รายวิชาเพื่อรองรับการเรียนตํอคณะกลํุมความถนัดทางสาขาวิชาในการเรียนตํอระดับอุดมศึกษา 
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 4. รูปแบบการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง เป็นการน าเอาทักษะความรู๎และ
คุณลักษณะนิสัยจากการเรียนรู๎ใน 3 รูปแบบมาใช๎พัฒนาการประกอบการและท าธุรกิจขึ้นมาใช๎ในการ
ด าเนินวิถีชีวิตได๎จริง ใช๎ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเพื่อด ารงชีวิตหรือแก๎ปัญหา สนองความต๎องการ
การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติอยํางเชิงประจักษ์โดยใช๎กระบวนการ Project-Based Learning: 
PBL บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอ   
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยผ๎ูวิจัยได๎ด าเนินการดังนี้  
  ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี ด าเนินการ ดังนี้ 
   ขั้นท่ี 1 ศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน และ สร๎างกรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : 
โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
   ขั้นที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการดังนี้  ก าหนดกรอบ
แนวคิดและสร๎างรูปแบบการสอน  สร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎ สร๎างคํูมือการใช๎รูปแบบการสอน  และ
สร๎างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  ระยะที่ 2 การทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี ด าเนินการ  
  ระยะที่ 3 การประเมินผลการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี 
   ขั้นท่ี 1 การประเมินทักษะในการท างาน การรักการท างาน ความสามารถใน
การท างานรํวมกับผ๎ูอื่น และมีเจตคติท่ีดีตํอวิชาชีพสุจริตของผ๎ูเรียน 
   ขั้นที่ 2 การประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี 
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ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
 การสร๎างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีผ๎ูวิจัยพัฒนาขึ้นในครั้งนี้ ด าเนินการ ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการสอน แนว
ทางการจัดทักษะการเรียนรู๎ที่เน๎นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ แนวทางการจัดการเรียนรู๎รูปแบบการเตรียม
ความพร๎อมกลํุมความถนัดทางสาขาวิชาและอาชีพในการเรียนตํอระดับอุดมศึกษา การขับเคล่ือน
การศึกษามัธยมไทย 4.0 เพื่อการมีงานท า แนวทางการเสริมทักษะและสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพ
ให๎กับผ๎ูเรียน การพัฒนารูปแบบการสอน และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง โดยน ามาก าหนดเป็นโครงสร๎างและ
สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อ 
การ มีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียน           
สอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
  ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผ๎ูวิจัยสร๎างรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี -ตราดกรณีศึกษา : 
โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสร๎างขึ้น
จากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข๎อมูลในขั้นท่ี 1 แล๎วน าผลดังกลําวมาสร๎างเป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีจุดมุํงหมายหลักเพื่อจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนสอยดาววิทยา 
ผ๎ูวิจัยด าเนินการเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดกรอบแนวคิด และสร๎างรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียน  สอย
ดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
   น าข๎อมูลท่ีได๎จากการศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนและรูปแบบ      การ
สอน แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู๎ที่เน๎นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ แนวทางการจัดการเรียนรู๎รูปแบบ
การเตรียมความพร๎อมกลํุมความถนัดทางสาขาวิชาและอาชีพในการเรียนตํอระดับอุดมศึกษา การ
ขับเคล่ือนการศึกษามัธยมไทย 4.0 เพื่อการมีงานท า แนวทางการเสริมทักษะและสร๎างเสริมประสบการณ์
อาชีพให๎กับผ๎ูเรียน การพัฒนารูปแบบการสอน และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง มาวิเคราะห์และก าหนดเป็น
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยก าหนดเป็น 4 ตอน คือ 1) ความเป็นมาของ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 3) การน ารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนไปใช๎ และ 4) ผลท่ีเกิดจากการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
  ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามกรอบการบริหารจัดการโรงเรียน 7 โมดูล 
เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท าสํูทักษะความรู๎ คํูคุณลักษณะนิสัยแหํงศตวรรษท่ี 21     
ดังภาพท่ี 5 
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ภาพที่ 5 แสดงโมดูลเพื่อการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานท าสํูทักษะความรู๎ 
คํูคุณลักษณะนิสัยแหํงศตวรรษที่ 21      

กรอบการบริหารจัดการโรงเรียน 7 โมดูล เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท าสํู
ทักษะความรู๎คํูคุณลักษณะนิสัยแหํงศตวรรษที่ 21 ประกอบด๎วย 
 1. ส ารวจความต๎องการของถิ่นฐานในระดับจังหวัด/อ าเภอ มีคลังแหลํงเรียนรู๎ มีคลังสถาน
ประกอบการ และคลังแนะน าลักษณะอาชีพ มีแผนการเรียนตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ 
 2. จัดท าหนํวยเรียนรู๎บูรณาการระดับช้ัน มีหนํวยเรียนรู๎บูรณาการแบบสหวิทยาการของ   คณะ
ครู มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดรายวิชา และวิเคราะห์ผลการเรียนรู๎ และมาตรฐานของ
สมรรถนะ มีตารางสอนหนํวยเรียนรู๎บูรณาการตามกระบวนการ QSCCS 
 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎บูรณาการ มีกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามกระบวนการ 
QSCCS รูปแบบ Problem-Based Learning มีส่ือความรู๎ประกอบการจัดระบบการเรียนรู๎ตามขั้นตอน
ของกระบวนการ QSCCS 
 4. จัดกิจกรรมพัฒนาตํอยอดสร๎างนวัตกรรม มีกิจกรรมการจัดระบบกระบวนการเรียนรู๎ตาม
กระบวนการ QSCCS รูปแบบ Problem-Based Learning มีผลงานและนวัตกรรมของผ๎ูเรียน และจัด
แสดงและประกวดผลงาน และจัดกิจกรรมเรียนรู๎เป็นผ๎ูประกอบการ 
 5. วัดประเมินผลตามสภาพจริง มีเครื่องมือวัดผลคุณภาพสูง มีการแปลผล แสดงผลการ
ประเมินผลสมดุลเชิงคุณภาพ 
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 6. พัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ จัดท า Career Path มีรูปแบบฐานสมรรถนะอาชีพระยะ
ส้ัน รูปแบบทวิศึกษา รูปแบบการเตรียมความถนัดกลํุมสาขาวิชาชีพระดับอุดมศึกษา และรูปแบบการ
เรียนรู๎เป็นผ๎ูประกอบการท าธุรกิจพอเพียง มีแบบประเมินบุคลิกภาพความเหมาะสมด๎านอาชีพ มีการ
ประเมินสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ มีการเทียบโอนหนํวยกิตรับวุฒิประกาศนียบัตร 
 7. ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีจัดการเรียนรู๎ มีระบบ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์รองรับการเข๎าถึงองค์ความรู๎
อยํางรวดเร็ว กว๎างขวาง มีจริยธรรมในการใช๎เทคโนโลยี 
 ภายใต๎กรอบการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด๎วยรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 4 
รูปแบบ ดังนี้ 
 1. รูปแบบฐานสมรรถนะอาชีพระยะส้ัน เป็นการแนะน าความสนใจให๎ผ๎ูเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎นได๎รู๎จักลักษณะอาชีพตําง ๆ ในจังหวัดและอ าเภอของตนเอง แล๎วเลือกเรียนหนํวยฐาน
สมรรถนะอาชีพระยะส้ันท่ีตนเองสนใจ เพื่อฝึกฝนทักษะเบื้องต๎นของสมรรถนะอาชีพท่ีสนใจ ให๎น าไปสํู
การค๎นพบตัวตนวํามีบุคลิกภาพเหมาะสมกับสมรรถนะอาชีพใด ซึ่งจะมีผลตํอการตัดสินใจของผ๎ูเรียนใน
การเลือกแผนการเรียนตํอระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในกลํุมสาขาความถนัดเพื่อเรียนตํอ
ระดับอุดมศึกษาได๎ตรงกับความถนัด และบุคลิกภาพของผ๎ูเรียน ลักษณะการจัดวิชาอาชีพจะก าหนด
รายวิชาตามสาขาวิชาชีพของประเภทอาชีพใน 5 ประเภท ได๎แกํ ประเภทอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
เกษตรกรรม ศิลปกรรม และคหกรรม ซึ่งในรายวิชาตามสาขาวิชาชีพจะถูกก าหนดเป็นหนํวยฐาน
สมรรถนะอาชีพระยะส้ันได๎หลายหนํวยฐานสมรรถนะ เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎รู๎จักและเรียนรู๎ได๎อยํางหลากหลาย 
 2. รูปแบบทวิศึกษา เป็นการจัดการศึกษาส าหรับผ๎ูเรียนท่ีมีทักษะและความถนัดในประเภทและ
สาขาอาชีพ ได๎แกํ ประเภทวิชาชีพอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม เกษตรกรรม การโรงแรมและการ
ทํองเท่ียว ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ประมง และอุตสาหกรรมส่ิงทอ และผ๎ูเรียนต๎องการมุํงไปสํู
สายอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ แตํมีท่ีพักอาศัยอยูํไกลจากวิทยาลัยสายอาชีพ จึงใช๎โรงเรียน
มัธยมศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดโครงการเรียนรํวมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ๎ูเรียนเรียนจบในระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 3 ปี ได๎วุฒิ 2 วุฒิ คือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ลักษณะการจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
ในรายวิชาพื้นฐานและกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นผ๎ูจัดการเรียนการสอน วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเป็นผ๎ูรับโอนหนํวยกิตเป็นหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาเลือกเสรีและกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน
ตามล าดับ ส าหรับหมวดทักษะวิชาอาชีพ สถาบันการศึกษาในสังกัด สอศ. เป็นผ๎ูจัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนมัธยมศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นผ๎ูรับโอนหนํวยกิตมาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 
 3. รูปแบบเตรียมความถนัดเฉพาะทางกลํุมสาขาวิชาชีพอุดมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาส าหรับ
ผ๎ูเรียนท่ีมีผลการเรียนในรายวิชาท่ีเป็นพื้นฐานความถนัดได๎ตามเกณฑ์ของระดับความรู๎ของกลํุมสาขา
ความถนัดในสาขาวิชาชีพในการเรียนตํอระดับอุดมศึกษา ได๎แกํ กลํุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลํุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ กลํุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กลํุมสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
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ศาสตร์ กลํุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลํุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์การบัญชี การทํองเท่ียวและ
โรงแรม เศรษฐศาสตร์ กลํุมสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา กลํุมสาขาวิชา
ศิลปกรรมศาสตร์ และกลํุมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลักษณะการจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
จะจัดแผนการเรียนและรายวิชาเพื่อรองรับการเรียนตํอคณะกลํุมความถนัดทางสาขาวิชาในการเรียนตํอ
ระดับอุดมศึกษา 
 4. รูปแบบการเรียนรู๎การเป็นผ๎ูประกอบการท าธุรกิจพอเพียง เป็นการน าเอาทักษะความรู๎และ
คุณลักษณะนิสัยจากการเรียนรู๎ใน 3 รูปแบบ มาใช๎พัฒนาการประกอบการและท าธุรกิจขึ้นมาใช๎ในการ
ด าเนินวิถีชีวิตได๎จริง เป็นการประเมินผลการเปล่ียนแปลงทักษะความรู๎และคุณลักษณะนิสัยในตัวผ๎ูเรียน 
น ามาใช๎ประโยชน์ในการประกอบสัมมาอาชีพเพื่อด ารงชีวิต แก๎ปัญหาสนองความต๎องการการพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยํางเชิงประจักษ์ โดยกระบวนการ Project-Based Learning: PBL และ 
Business Model Canvas: BMC บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  
ภาพที่ 6 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงาน

ท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา :  
โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
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ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผ๎ูวิจัยด าเนินการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี -
ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  การด าเนินการวิจัยในขั้นตอน
นี้ มีจุดมุํงหมายเพื่อยกรํางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยมีจุดมุํงหมายยํอยดังนี้ 

การยกร่างเอกสารหลักสูตร (ตัวหลักสูตร)ในการยกรํางเอกสารหลักสูตร ผ๎ูวิจัยได๎ด าเนินการ
ดังนี้ 
  1. ก าหนดองค์ประกอบของเอกสารการพัฒนาหลักสูตร ตามโครงสร๎างหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี -ตราด 
กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ตามผลการศึกษาข๎อมูลขั้นพื้นฐาน
เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

1) ปรัชญา 
2) เปูาหมายของหลักสูตร 
3) คุณลักษณะของผ๎ูเรียน 
4) ช่ือหลักสูตร 
5) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
6) จ านวนหนํวยกิต หนํวยการเรียนรู๎ 
7) สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ 
8) ผลการเรียนรู๎รายปี/ภาค 
9) สาระการเรียนรู๎ 
10) เวลาเรียน 
11) การจัดการเรียนรู๎ 
12) ส่ือและแหลํงการเรียนรู๎ 
13) การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ 

 
 

2. ผ๎ูวิจัยยกรํางเอกสารหลักสูตรตามองค์ประกอบท่ีระบุไว๎ในข๎อ 1 โดยใช๎ข๎อมูลพื้นฐาน
จากผลการศึกษาและรวบรวมได๎ในขั้นที่ 1 

3. ประชุมปฏิบัติการผ๎ูเกี่ยวข๎อง เพื่อวิพากษ์รํางเอกสารหลักสูตรท่ีผ๎ูวิจัย    ยกรํางขึ้น 
ซึ่งผ๎ูเข๎ารํวมวิพากษ์ จ านวน 15 ประกอบด๎วย ผ๎ูวิจัย (น าเสนอรํางเอกสารหลักสูตรและเป็นผ๎ูด าเนิน
รายการ) และผ๎ูเช่ียวชาญซึ่งเป็นตัวแทนกลํุมสาระการเรียนรู๎ทั้ง 8 กลํุมสาระ  

4. ผ๎ูวิจัยด าเนินการปรับปรุงแก๎ไขรํางเอกสารหลักสูตร ตามมติข๎อเสนอแนะจากผลการ
ประชุมปฏิบัติการในข๎อ 3 
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5. ได๎เอกสารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  
ท่ีปรับปรุงตามข๎อแนะน าของผ๎ูเช่ียวชาญซึ่งเป็นตัวแทนกลํุมสาระการเรียนรู๎ท้ัง 8 กลํุมสาระ เตรียมพร๎อม
ส าหรับการทดลองใช๎ตํอไป 

การยกร่างเอกสารประกอบหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร ประกอบด๎วย  
  1. แผนการจัดการเรียนรู๎ มีข้ันตอนการสร๎าง ดังนี้ 
   1.1 ศึกษาวิธีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ตามทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวข๎อง
เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎ 
   1.2 ออกแบบหนํวยการเรียนรู๎แตํละหนํวยการเรียนรู๎ท่ีระบุไว๎ในโครงสร๎าง
หนํวยการเรียนรู๎และเวลาเรียน โดยแตํละหนํวยการเรียนรู๎ ผ๎ูวิจัย (หรือครูผ๎ูสอน) ท าการวิเคราะห์ผลการ
เรียนรู๎ ก าหนดหลักฐานการเรียนรู๎ (ช้ินงาน/ภาระงาน) ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ พร๎อม
ระบุเครื่องมือท่ีใช๎ และก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องตามแนวทางท่ีระบุไว๎ใน
เอกสารหลักสูตร 
   1.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ในแตํละหนํวยการเรียนรู๎ตามการออกแบบ
หนํวยการเรียนรู๎ที่ก าหนดไว๎ในข๎อ 1.2 ซึ่งแตํละแผนการจัดการเรียนรู๎ ประกอบด๎วยหัวข๎อส าคัญ ดังนี้ 1) 
สาระส าคัญ 2) ผลการเรียนรู๎ 3) จุดประสงค์การเรียนรู๎ (จ าแนกเป็น 3 ด๎าน คือ ด๎านความรู๎ เจตคติหรือ
คุณลักษณะ และด๎านทักษะ) 4) หลักฐานการเรียนรู๎ 5) เนื้อหาสาระ 6) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎ 7) ส่ือ
และแหลํงเรียนรู๎ 8) การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ 9) กิจกรรมเสนอแนะ 10) ความคิดเห็น/
ข๎อเสนอแนะของผ๎ูบริหาร 11) บันทึกผลหลังการสอน 12) ภาคผนวก (รายละเอียด ส่ือ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ และอื่น ๆ พร๎อมจัดท าส่ือ และเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ในแตํละ
แผนการจัดการเรียนรู๎ 
   1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู๎ พร๎อมส่ือและเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู๎ ในแตํละแผนการเรียนรู๎ ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต๎น แล๎วท าการปรับปรุงแก๎ไขกํอนให๎
ผ๎ูเช่ียวชาญประเมินความเหมาะสม 
  2. คํูมือการใช๎รูปแบบ ผ๎ูวิจัยจัดท าขึ้นเพื่อให๎ครู หรือผ๎ูน ารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนไปใช๎เกิดความเข๎าใจ และสามารถน ารูปแบบไปใช๎ได๎ ซึ่งผ๎ูวิจัยได๎ด าเนินการจัดท าคํูมือการใช๎รูปแบบ 
ดังนี้ 
   2.1 ศึกษาวิธีการจัดท าคํูมือจากเอกสารที่เกี่ยวข๎อง 
   2.2 รํางคํูมือการใช๎รูปแบบ ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
    1) ความเป็นมาของรูปแบบ 
    2) การพัฒนารูปแบบ 
    3) แนวทางการน ารูปแบบไปใช๎ 
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   2.3 น าคํูมือการใช๎รูปแบบ ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต๎น ท าการปรับปรุง
แก๎ไขตามข๎อแนะน าของผ๎ูเช่ียวชาญซึ่งเป็นตัวแทนกลํุมสาระการเรียนรู๎ท้ัง 8 กลํุมสาระฯเตรียมพร๎อม
ส าหรับการทดลองใช๎ตํอไป 
 
ระยะที่ 2 การทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต
พื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
ด าเนินการ  
 ด าเนินการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต
พื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  กับ
ผ๎ูเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยด าเนินการดังนี ้
  1) จัดพิมพ์เอกสารหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี  ในสถานศึกษา ฉบับสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางหลักในการด าเนินการจัดการเรียนการ
สอน 
  2) จัดพิมพ์เอกสารหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี  ในสถานศึกษา ฉบับกลํุมสาระการเรียนรู๎ ครบท้ัง 8 กลํุมสาระ 
  3) ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรมแนะแนว วิชาการศึกษาค๎นคว๎า (IS)  
  4) ก าหนดกิจกรรมฐานการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง และ มอบหมายครูผ๎ูรับผิดชอบใน
แตํละฐานการเรียนรู๎ 
  5) ก าหนด วัน เวลา สถานท่ี จัดกิจกรรมตลาดนัดวันศุกร์ 
  6) ก าหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝึกประสบการณ์ด๎านอาชีพส าหรับผ๎ูเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในชํวงปิดภาคเรียนท่ี 1/2562 และมอบหมายงานครูนิเทศการฝึกประสบการณ์ 
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ระยะที่ 3 การประเมินผลการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
  ขั้นที่ 1 การประเมินทักษะในการท างาน การรักการท างาน ความสามารถในการท างาน
รํวมกับผ๎ูอื่น และมีเจตคติท่ีดีตํอวิชาชีพสุจริตของผ๎ูเรียน 
   1) จัดเตรียมแบบประเมินคุณภาพผ๎ูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 6 
ผ๎ูเรียนมีทักษะในการท างาน สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นและมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต  ส าหรับผ๎ูเรียน
ประเมินตนเอง  แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบประเมินระดับพฤติกรรม 5 ระดับ จ าแนกการประเมิน
เป็นรายด๎าน ได๎แกํ ด๎านท่ี 1 ผ๎ูเรียนวางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเร็จ ด๎านท่ี 2 ผ๎ูเรียนท างาน
อยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ด๎านท่ี 3 ผ๎ูเรียนท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 
และ ด๎านท่ี 4 ผ๎ูเรียนมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ โดยท่ีระดับ
ความคิดเห็นของผ๎ูประเมิน  ตามเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถึง   ผ๎ูเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับมากท่ีสุด 
  ระดับ 4  หมายถึง   ผ๎ูเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก 
  ระดับ 3  หมายถึง   ผ๎ูเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2  หมายถึง   ผ๎ูเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อย 
  ระดับ 1  หมายถึง   ผ๎ูเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อยที่สุด 

2) ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ผ๎ูเรียนมีทักษะในการท างาน สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นและมีเจตคติท่ีดีตํอ
อาชีพสุจริต โดยใช๎เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
   คะแนนเฉล่ีย      ระดับคุณภาพ 
    4.51 – 5.00           มากท่ีสุด 
   3.51 – 4.00           มาก 
   2.51 -  3.00           ปานกลาง 
   1.51 – 2.00           น๎อย 
   1.00 – 1.50           น๎อยท่ีสุด 
 
  ขั้นที่ 2 การประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี 
   1) จัดเตรียมแบบประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมี
งานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ส าหรับผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) 2 กลํุม ได๎แกํ                  
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กลํุมท่ี 1ผ๎ูปกครอง และ กลํุมท่ี 2 ผ๎ูเรียน ลักษณะเป็นแบบประเมินระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ด๎าน 
ปัจจัยเบื้องต๎น กระบวนการ และ ผลผลิต จ าแนกการประเมินเป็นรายด๎าน ดังนี้ ด๎านท่ี 1 การสร๎างและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด๎านท่ี 2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และ 
ด๎านท่ี 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา โดยท่ีระดับความคิดเห็นของผ๎ูประเมิน  ตามเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถึง   ผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียเห็นด๎วยอยูํในระดับมากท่ีสุด 
  ระดับ 4  หมายถึง   ผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียเห็นด๎วยอยูํในระดับมาก 
  ระดับ 3  หมายถึง   ผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียเห็นด๎วยอยูํในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2  หมายถึง   ผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียเห็นด๎วยอยูํในระดับน๎อย 
  ระดับ 1  หมายถึง   ผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียเห็นด๎วยอยูํในระดับน๎อยที่สุด 

 
2) ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ผลการประเมินการประเมินหลักสูตรในการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี -ตราด
กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยใช๎เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
   คะแนนเฉล่ีย      ระดับความเหมาะสม 
    4.51 – 5.00           เหมาะสมมากท่ีสุด 
   3.51 – 4.00           เหมาะสมมาก 
   2.51 -  3.00           เหมาะสมปานกลาง 
   1.51 – 2.00           เหมาะสมน๎อย 
   1.00 – 1.50           เหมาะสมน๎อยท่ีสุด 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ได๎แกํ  ร๎อยละ คําเฉล่ีย (Mean)  และ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค านวณโดยใช๎โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (Excel) 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี แบํงออกเป็น 4 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนรู๎เพื่อ
การมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาว
วิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี 
 ตอนที่ 3 ผลการประเมินทักษะในการท างาน การรักการท างาน ความสามารถในการท างาน
รํวมกับผ๎ูอื่น และเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริตของผ๎ูเรียน 
 ตอนที่ 4 ผลการประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี 
 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา     
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
 ผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน พบวํา การเข๎ามาท างานของแรงงานตํางด๎าว 
ได๎สร๎างผลกระทบทางด๎านบวกและลบให๎กับประเทศไทยท้ังในระดับชาติและระดับท๎องถิ่น กลําวคือ      
มีสํวนในการแยํงอาชีพแรงงานไทย ด๎วยเหตุท่ีนอกจากแรงงานตํางด๎าวมีอัตราคําแรงท่ีถูกกวําแรงงานไทย
และหาได๎งํายแล๎ว แรงงานตํางด๎าวยังสามารถท างานได๎โดยไมํเลือกงาน ไมํวําจะเป็นงานในไรํ ในสวน หรือ 
งานแบกหามตําง ๆ ซึ่งงานเหลํานี้คนไทยไมํชอบท าเนื่องจากคนไทยมองวํางานเหลํานี้ เป็นงานระดับลําง 
เป็นงานท่ีสกปรก ยากล าบาก อีกท้ังในปัจจุบันคนไทยเรียนสูงมากขึ้นจึงท าให๎ตลาดการจ๎างงานขาด
แรงงานในระดับลํางเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต๎องหันไปพึ่งแรงงานตํางด๎าว และนอกจากนี้ยังมีกา ร
ลักลอบเข๎ามาในราชอาณาจักร ผลกระทบจากการท างานของแรงงานตํางด๎าวกํอให๎เกิดปัญหาสังคมไทย
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เป็นอันมากท้ังทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของประเทศ และความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ ทังนี้
เพราะภาครัฐไมํสามารถเข๎าไปควบคุมก ากับดูแลได๎อยํางท่ัวถึง 
 ในทํวงท านองเดียวกันอาจกํอให๎เกิดปัญหาความมั่นคงภายในประเทศ เพราะเมื่อแรงงาน  ตําง
ด๎าวเข๎ามาเป็นจ านวนมากจะกํอให๎เกิดปัญหาชนกลํุมน๎อยภายในประเทศ เนื่องจากหากคนเหลํานี้กํอความ
ไมํสงบภายใน โดยการชุมนุมเรียกร๎องคําแรงเพิ่มขึ้น หรือรวมตัวต้ังขึ้นเป็นกลํุมกํออาชญากรรมหรือกํอ
วินาศกรรมก็จะสํงผลกระทบตํอความมั่นคงภายในได๎ และเมื่อแรงงานตํางด๎าวได๎เข๎ามาเป็นจ านวนมากก็
จะสํงผลกระทบตํอด๎านสาธารณสุข โดยท่ีแรงงานตํางด๎าวที่เป็นเพศหญิงสํวนหนึ่งมีเปูาหมายเพื่อประกอบ
ธุรกิจอาชีพหญิงบริการ สํงผลให๎เกิดอาชีพหญิงบริการทางเพศข๎ามชาติมากขึ้น อันเป็นท่ีมีของการติดตํอ
และการแพรํระบาดของโรค เชํน โรคระบบทางเดินหายใจ ซิฟิลิส มาเลเรีย เท๎าช๎าง โรคเอดส์ โรคอุจจาระ
รํวง โรคโปลิโอ เป็นต๎น ซึ่งบางโรคเป็นโรคระบาดท่ีได๎หายไปจากเมืองไทยแล๎วก็กลับมาอีก เชํน โรคเรื้อน 
โรคเหลํานี้เป็นภาระท่ีสํงผลตํองบปราณด๎านสาธารณสุข รวมไปถึงด๎านสังคม โดยแรงงานสํวนใหญํท่ีเข๎ามา
ในประเทศจะมีลักษณะเป็นตัวคนเดียว แตํเมื่อยูํนาน ๆ เข๎าก็จะมีเรื่องแตํงงานข๎ามชาติ ซึ่งเด็กท่ีเกิดมา
ต๎องเผชิญกับปัญหาเรื่องสัญชาติ การศึกษา สถานภาพทางสังคม ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชากร ซึ่งพบวํามีคดีอาญาท่ีเกิดขึ้นกับคนไทยเป็นจ านวนมาก ได๎แกํ คดีอุกฉกรรจ์ และ
สะเทือนขวัญ คดีประทุษร๎ายตํอชีวิตและรํางกาย คดีลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังรวมไปถึง
ทางด๎านเศรษฐกิจโดยการชะลอตัวของโครงสร๎างของอัตราคําแรงขั้นต่ า ผลกระทบนี้กระทบกับแรงงาน
ไทยซึ่งถูกกดคําจ๎างแรงงาน เพราะนายจ๎างมีทางเลือกท่ีสามารถจ๎างแรงงานตํางด๎าวได๎หากแรงงานไทยไมํ
ท า ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีอัตราจ๎างแรงงานขั้นต่ าอยูํในระดับสูง สํงผลกระทบตํอการ
เปล่ียนแปลงโครงสร๎างฐานการผลิตของนักลงทุนในประเทศท่ีคําจ๎างแรงงานถูกกวํา ในกรณีเชํนนี้จะสํงผล
กระทบตํอสินค๎าสํงออกของไทย ซึ่งท าให๎ความสามารถในการแขํงขันลดลง  
 ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออก ซึ่งมีพรมแดนติดตํอกัมพูชา เป็นระยะทาง 789กิโลเมตร 
โดยมีพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีราบภูเขาสูงและล าน้ า แนวพรมแดนบริเวณนี้มีผ๎ูหลบหนีเข๎ามาท างานทุกจุด แตํท่ีพบ
มากท่ีสุด บริเวณท่ีเป็นท่ีราบ ต้ังแตํบริเวณจังหวัดสระแก๎ว จันทบุรี และจังหวัดตราด นอกจากนี้ โรงงาน
อุตสาหกรรม และภาคเกษตรยังขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบัติการจ านวนมาก และต๎นทุนแรงงานจาก
ประเทศกัมพูชามีราคาต่ า ท าให๎เกิดการจ๎างแรงงานตํางด๎าวในรูปแบบเช๎าไปเย็นกลับ ซึ่งเมื่อ ได๎
คําตอบแทนแล๎ว สํวนหนึ่งก็น าเงินเหลํานั้นมาซื้อสินค๎าในประเทศไทย สํงผลให๎เศรษฐกิจบริเวณชายแดน
เจริญเติบโตอยํางรวดเร็ว อยํางไรก็ตาม หากปลํอยให๎มีการใช๎แรงงานตํางด๎าวโดยไมํมีใบอนุญาตท างาน
เชํนนี้ อาจท าให๎เกิดความเส่ียงด๎านความมั่นคงของประเทศในด๎านตําง ๆ ดังนี้  
 1. ด๎านการเมือง ได๎แกํ ปัญหาการเรียกร๎องขอมีสถานะและสิทธิของแรงงานตํางด๎าว ผิดกฎหมาย 
อาจสร๎างความกดดันตํอภาครัฐ ปัญหาการพิสูจน์สัญชาติ เนื่องจากประเทศต๎นทางไมํรับรองสัญชาติ จึงไมํ
สามารถระบุสัญชาติได๎ ท าให๎เกิดปัญหาการควบคุม และการสํงกลับต๎นทาง 
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 2. ด๎านสังคม เนื่องจากกลํุมแรงงานตํางด๎าวหลบหนีเข๎าเมืองมีสถานะไมํถูกต๎องตามกฎหมาย ท า
ให๎ถูกจ ากัดโอกาสและสิทธิ สํงผลให๎เกิดความกดดัน ต๎องด้ินรนเพื่อความอยูํรอด จึงเสียงตํอการเกิดปัญหา
อาชญากรรมตําง ๆ ได๎ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาเกี่ยวกับบุตรหลานท่ีเกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งจะไมํมีสถานะตาม
กฎหมาย ท าให๎เกิดปัญหาด๎านสังคมในระยะยาว 
 3. ด๎านเศรษฐกิจ ท าให๎เกิดภาระคําใช๎จํายของภาครัฐ เนื่องจากแรงงานตํางด๎าวเหลํานี้มาใช๎
สาธารณูปโภค รวมท้ังรับบริการด๎านการศึกษา และสาธารณสุขจากประเทศไทยในขณะท่ีมิได๎มีสํวนเกี่ยว
ในการเสียภาษี ขณะเดียวกัน แรงงานตํางด๎าวหลบหนีเข๎าเมืองมีสํวนส าคัญตํอการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยเฉพาะท่ีคนไทยไมํท า ดังนั้น การจับกุมแรงงานตํางด๎าวผิดกฎหมายอยํางเข๎มข๎น อาจ
กํอให๎เกิดความเสียหายตํอภาคธุรกิจบางสํวน 
 อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นพื้นท่ีท่ีติดตํอกับราชอาณาจักรกัมพูชา โดยในพื้นท่ีอ าเภอ
สอยดาว มีพื้นท่ีติดตํอกับจังหวัดพระตะบองและกรุงไพลินของราชอาณาจักรกัมพูชา แนวพรมแดนสํวน
ใหญํเป็นคลอง ล าห๎วย และสันปันน้ า ของทิวเขาบรรทัด การสํงเสริมการค๎าชายแดนจากปัจจุบันท่ีจังหวัด
ได๎เปิดจุดผํอนปรน เพื่อท าการค๎าชายแดนกัมพูชามีท้ังหมด 5 จุด ได๎แกํ  1) จุดผํอนปรนบ๎านผักกาด อ.
โปุงน้ าร๎อน  2) จุดผํอนปรนบ๎านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โปุงน้ าร๎อน  3) จุดผํอนปรนบ๎านบึงชะนังลําง ต.เทพ
นิมิต อ.โปุงน้ าร๎อน  4) จุดผํอนปรนบ๎านซับตารี ต.ทํุงขนาน อ.สอยดาว  5) จุดผํอนปรนบ๎านสวนส๎ม ต.สะ
ตอน อ.สอยดาว ท้ังนี้จังหวัดจันทบุรียังมีนโยบายให๎มีการผลักดันจุดผํอนปรนบ๎านแหลม และบ๎านผักกาด 
ให๎ปรับฐานะเป็นจุดผํานแดนถาวร เพื่อให๎ประชาชนตามแนวชายแดนท้ังสองประทศ ติดตํอเข๎าออกได๎
อยํางถูกต๎องตามกฎหมายและสามารถอยูํได๎หลายวัน รวมท้ังสามารถสํงออกและน าเข๎าสินค๎าได๎อยําง
ถูกต๎อง ตามระเบียบกฎหมาย และพิธีศุลกากร จากการเปิดจุดผํานแดนถาวรและจุดผํอนปรนเพิ่มขึ้น ท า
ให๎การไปมาหาสํูกันระหวําสองประเทศมีความสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงการไหลเวียนของสินค๎าจ านวน
มหาศาลของทุก ๆ วัน และท่ีส าคัญการท่ีประเทศไทยขาดแคลนแรงงานเป็นจ านวนมากอยูํแล๎วก็ยิ่งไป
หนุนเสริมให๎แรงงานกัมพูชาเข๎ามาท างานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นไปด๎วย  
 โรงเรียนสอยดาววิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอสอยดาว ซึ่งมีพื้นท่ีติดชายแดนกัมพูชา 
และจัดการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด๎านการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานท าเพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีอาชีพ (Career) ในแตํละชํวงช้ัน โดยช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จะจัดการศึกษาให๎ผ๎ูเรียนได๎ค๎นหาอาชีพตามความต๎องการของตนเอง และมี
โอกาสให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎ภาพของงานและการฝึกทักษะอาชีพเบื้องต๎นช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ผ๎ูเรียนควรได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับอาชีพในอนาคตอยํางมีความหมายและได๎รับการฝึกประสบการณ์ทาง
อาชีพ โดยก าหนดให๎มีหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานท า ประกอบกับผ๎ูปกครองผ๎ูเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตพื้นท่ีชายแดนกัมพูชา สํวนใหญํเป็นผ๎ูอพยพมาจากทางภาคตะวันนออกเฉียงเหนือมีฐานะคํอนข๎าง
ยากจน ฐานะทางเศรษฐกิจไมํดี ไมํสามารถสนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาได๎ โรงเรียนจึง
ต๎องจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของผ๎ูเรียน ซึ่งจะสามารถตํอยอดไปสํูการประกอบอาชีพได๎ในอนาคตได๎ 
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 สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายในการผลิตผ๎ูเรียนด๎านอาชีวศึกษาให๎มากขึ้น 
เพื่อรองรับการจ๎างงาน ท้ังภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลํุม
อาชีพ ท่ีเป็นความต๎องการของตลาดแรงงานท่ีก าลังขยายตัวในทุกภาคสํวน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็น
หนํวยงาน ท่ีผลิตก าลังคนจ าเป็นอยํางยิ่งต๎องเรํงประชาสัมพันธ์ สร๎างความเข๎าใจ ให๎ผ๎ูเรียนเกิดความสนใจ
เรียนทางด๎านอาชีพ เนื่องจากสภาพปัจจุบันคํานิยมของผ๎ูปกครองและผ๎ูเรียนมุํงท่ีจะเรียนประเภทสามัญ
ศึกษาเพื่อเข๎าสํู ระดับอุดมศึกษา สํงผลให๎ผลผลิตทางการศึกษาไมํตอบสนองความต๎องการก าลังคนใน
ระดับฝีมือของ สถานประกอบการ รัฐบาลจึงก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรํวมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ควบคํูกันไปเพื่อให๎ผ๎ูส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความรู๎พื้นฐานด๎านอาชีพ และสามารถเข๎าสํูตลาดแรงงาน  
 โรงเรียนสอยดาววิทยาได๎จัดท าบันทึกข๎อตกลงกับวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เพื่อจัดหลักสูตรทวิ
ศึกษา ใน 4 สาขา ได๎แกํ 1) สาขาการบัญชี 2) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3) สาขางานยานยนต์ และ       
4) สาขาชํางไฟฟูาก าลัง โดยจัดการเรียนวิชาสามัญในชํวงวันจันทร์ ถึง วันพุธ ท่ีโรงเรียนสอยดาววิทยา 
และเรียนสาขาวิชาชีพที่วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันพฤหัสบดี และ วันศุกร์  
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ได๎
พัฒนาตามข้ันตอนการสร๎างและพัฒนารูปแบบการจัดเรียนรู๎  ดังนี้ น าผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนรู๎เพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ี
ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีท่ีได๎ใน
ขั้นตอนท่ี 1 มาก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อการมีงานท า ซึ่งในขั้นตอน
การพัฒนารูปแบบนั้น ได๎พัฒนาตามขั้นตอน ดังนี้ 1) ก าหนดกรอบแนวคิด และสร๎างรูปแบบการจัดการ
เรียนการการสอนเพื่อการมีงานท า 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท า 3) 
ประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตรของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท า 4) 
ทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท า และ 5) ประเมินการใช๎หลักสูตร 
 จาการศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
การมีงานท า ผ๎ูวิจัยได๎ก าหดนกรอบแนวคิดส าหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมี
งานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี แสดงดังแผนภาพในหน๎า 105  
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ี
ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  จาก
นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า ผสานกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ การจัดการศึกษาให๎มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล สํงเสริมทักษะอาชีพ บนพื้นฐานความพอ เพียง มีพื้นฐานมาจากแนวคิดของ
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ท่ีเน๎นสมรรถนะทางวิชาชีพ ซึ่งในศตวรรษท่ี 21 การจัด
กระบวนการเรียนรู๎นั้น จึงพยายามเปล่ียนบทบาทครูจากผ๎ูบรรยายมาเป็นคณะครูรํวมกันออกแบบ
กิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ (Pedagogy) ให๎ผ๎ูเรียนใช๎เป็นเครื่องมือไปเรียนรู๎สร๎างองค์ความรู๎
ด๎วยตนเอง ครูเป็นผ๎ูอ านวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข๎าถึงองค์ความรู๎ผํานวิธีการตําง ๆ 
โดยเฉพาะผําน Technology ให๎เข๎าถึงความรู๎ได๎อยํางรวดเร็วและกว๎างขวาง น าความรู๎ท่ีได๎มาแลกเปล่ียน
กับเพื่อนในห๎องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู๎แบบนี้วํา Active Learning ท่ียึดผ๎ูเรียนเป็นศูนย์กลาง 
(Student-Centered) ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สาระวิชามีความส าคัญ แตํไมํเพียงพอ
ส าหรับการเรียนรู๎ เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 การเรียนรู๎สาระวิชา ควรเป็นการเรียนรู๎จากการ
ค๎นคว๎าเองของผ๎ูเรียน โดยครูชํวยแนะน า และชํวยออกแบบกิจกรรมท่ีชํวยให๎ผ๎ูเรียนแตํละคนสามารถ
ประเมินความก๎าวหน๎าของการเรียนรู๎ของตนเองได๎ สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด๎วย ภาษา
แมํ และภาษาส าคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครองและหน๎าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์  และสอดแทรกทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 เข๎าไปในทุกวิชาแกน
หลัก ดังนี้ 

 1. ทักษะด๎านการเรียนรู๎และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร๎อมของผ๎ูเรียนเข๎าสํูโลก
การท างานท่ีมีความซับซ๎อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได๎แกํ ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอยําง
มีวิจารณญาณและการแก๎ปัญหา และการส่ือสารและการรํวมมือ 

 2. ทักษะด๎านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี เนื่องด๎วยในปัจจุบันมีการเผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารผํานทางส่ือและเทคโนโลยีมากมาย ผ๎ูเรียนจึงต๎องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยํางมี
วิจารณญาณและปฏิบัติงานได๎หลากหลาย โดยอาศัยความรู๎ในหลายด๎าน ได๎แกํ ความรู๎ ด๎านสารสนเทศ 
ความรู๎เกี่ยวกับส่ือและความรู๎ด๎านเทคโนโลยี 

 3. ทักษะด๎านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให๎ประสบ
ความส าเร็จ ผ๎ูเรียนจะต๎องพัฒนาทักษะชีวิตท่ีส าคัญ ได๎แกํ ความยืดหยุํนและการปรับตัว การริเริ่ม
สร๎างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข๎ามวัฒนธรรม การเป็นผ๎ูสร๎างหรือผ๎ูผลิต 
(Productivity) และความรับผิดชอบเช่ือถือได๎ (Accountability) และภาวะผ๎ูน าและความรับผิดชอบ 
(Responsibility)  

โดยท่ีการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต๎องใช๎หลักการบูรณาการท้ังแบบในรายวิชา แบบ
ข๎ามรายวิชา ข๎ามกลํุมสาระ แบบสหวิทยาการ ตลอดจนพหุวิทยาการ ซึ่งต๎องมีการน าความรู๎เชิงบูรณาการ
แหํงศตวรรษที่ 21 บูรณาการเข๎าไปในตัวช้ีวัดรายวิชาของ 8 กลํุมสาระ และน าคุณลักษณะนิสัยท่ีเป็นไป
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ตามเกณฑ์ศาสนา เกณฑ์สังคม ไปบูรณาการกับ 3 กลํุมทักษะ โดยใช๎หลักการน าหลักความรู๎และ
คุณลักษณะนิสัยไปอธิบายแก๎ปัญหาปรากฏการณ์และกระบวนการ การเกิดทักษะ เกิดเป็นผลผลิตการจัด
การศึกษาท่ีตัวคุณภาพผ๎ูเรียน ท่ีมีทักษะความรู๎คํูคุณลักษณะนิสัยแหํงศตวรรษท่ี 21 สํงผลลัพธ์ให๎ผ๎ูเรียน
น าทักษะความรู๎คํูคุณลักษณะนิสัยไปวางเส๎นทางการศึกษาตํอ สํูการประกอบสัมมาอา ชีพในอนาคตมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 การศึกษาในภาคชีวิต (Life - Long Education) จะเกิดจากฐานความต๎องการของชุมชน (Felt - 
Needs) มีผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎อง (Stakeholders) อันได๎แกํ ผ๎ูน าชุมชนและท๎องถิ่น ผ๎ูแทนภาคการ
ประกอบการ ผ๎ูแทนกลํุมอาชีพอิสระ สถาบันการศึกษา หนํวยงานท่ีส าคัญของภาครัฐและเอกชน รํวม
ก าหนดปัญหาและความต๎องการทักษะความสามารถและคุณลักษณะของคน รองรับการการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมความมั่นคง ภายใต๎การเปล่ียนแปลงในสังคมโลกท่ีชุมชนท๎องถิ่นพึงพัฒนาภายใต๎วิถี
วัฒนธรรมท่ีดีงามเกิดเป็นความคิดริเริ่มของประชาชน (Initiative) รํวมกันออกแบบแผนการเรียนรู๎ท่ีมี
สาระความรู๎รายวิชา กระบวนการเรียนรู๎ การวัดผลและประเมินผลท่ีสะท๎อนบอกถึงการพัฒนาเกิดความ
เปล่ียนแปลงตามเปูาหมายความต๎องการท่ีก าหนดไว๎ของชุมชนท๎องถิ่น ให๎คนและระบบเกิดคุณลักษณะ
การชํวยเหลือพึ่งพาตนเองได๎ (Aided Self-Help) อยํางพอเพียง ยั่งยืน และมั่นคง ภายใต๎การมีสํวนรํวม
ของประชาชนท่ีเข๎ามาประกอบการและรํวมกันท างาน เกิดผลท่ีคุณภาพชีวิตของผ๎ูเรียน สํงผลตํอคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนท๎องถิ่น ตรงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ในยุคการเปล่ียนแปลงแหํงศตวรรษ
ท่ี 21 ซึ่งสามารถมองภาพผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของการจัด
การศึกษาของโรงเรียนได๎ดังนี้ 
 1. ผลผลิต (Output) เกิดการเปล่ียนแปลงภายในตัวผ๎ูเรียน ประเมินผลจากผ๎ูเรียนทักษะความรู๎
และคุณลักษณะนิสัยตรงตามความต๎องการของสังคม และตรงกับบุคลิกภาพความถนัดของตัวผ๎ูเรียน 
 2. ผลลัพธ์ (Outcome) ผ๎ูเรียนน าการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายในตัวผ๎ูเรียนไปใช๎ด ารงชีวิต มี
สัมมนาอาชีพ และมีคุณภาพในการด าเนินวิถีชีวิตในสังคมถ่ินฐาน 
 3. ผลกระทบ (Impact) สังคมและประเทศชาติพัฒนาได๎ตรงทิศทางกับการพัฒนาประเทศใน
ประชาคมโลก น าภาษีจากการประกอบสัมมาอาชีพของประชาชนมาพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน คุณภาพ
สังคม การศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 ดังนั้น การจัดการศึกษาให๎กับผ๎ูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงต๎องหันมาจัดการศึกษาในภาค
ชีวิต (Life-Long Education) มุํงเปูาหมายการพัฒนาไปท่ีการเกิดทักษะความรู๎คํูคุณลักษณะนิสัย รองรับ
การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยใช๎กรอบการบริหารจัดการโรงเรียน 7 โมดูล 
ประกอบด๎วย 
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 Module 1 แนะแนวลักษณะอาชีพ ความต้องการอัตราแรงงานในพื้นที่ 
  1. กิจกรรมเรียนรู๎โลกและอาชีพ งานแนะแนว 
  2. ครูที่ปรึกษาช้ันเรียนใช๎แบบวัดศักยภาพ แปลผล ให๎ค าปรึกษา 
  3. ปรับทัศนคติผ๎ูเรียน ผ๎ูปกครอง วางเส๎นทางการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพ 
 Module 2 แผนการเรียนวิชาเพิ่มเติม 
  1. รูปแบบฐานสมรรถนะอาชีพระยะส้ัน ม.ต๎น 
  2. รูปแบบทวิศึกษา ม.ปลาย 
  3. รูปแบบเตรียมพื้นฐานกลํุมความถนัดสาขาวิชาเข๎าเรียนอุดมศึกษา 
  4. รูปแบบเรียนรู๎เป็นผ๎ูประกอบการท าธุรกิจพอเพียง 
 Module 3, 4 ปรับกระบวนการเรียนรู้ (Five Steps for Learn) 
  1. ส ารวจปัญหาความต๎องการของชุมชน ต้ังค าถาม คาดการณ์ค าตอบ 
  2. สืบค๎น ให๎เหตุผลอยํางมีวิจารณญาณในค าตอบของประเด็นปัญหา 
  3. ทดลองพิสูจน์ยืนยันค าตอบ และสร๎างแรงบันดาลใจตํอยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
นวัตกรรม แก๎ปัญหาชุมชน 
  4. สรุปผลการคิดค๎นผลิตภัณฑ์ สร๎างรูปแบบการส่ือสาร น าเสนอ ให๎ชุมชนรับรู๎และ
น าไปใช๎แก๎ปัญหา 
  5. จัดการความรู๎ (KM) ท าธุรกิจพอเพียง ให๎บริการทักษะการใช๎ และอ านวยความ
สะดวกตํอยอดพัฒนา (จัดท าหนํวยเรียนรู๎บูรณาการ) 
 Module 5 วัดผลตามสภาพจริง ประเมินผลสมดุลเชิงคุณภาพ 
  1. บันทึกประสบการณ์ทักษะความรู๎และคุณลักษณะนิสัยตามกระบวนการของหนํวย
การเรียนรู๎ รู๎จักเครื่องมือการใช๎งาน น าความรู๎มาอธิบายกระบวนการและขั้นตอนการท างาน บอก
ประโยชน์และคุณคําในการใช๎ด าเนินชีวิต 
  2. วัดผลของกระบวนการ วัดผลงาน วัดท้ังกระบวนการและผลงาน 
  3. เครื่องมือ Ranking, Rating Scale, Rubric Scale 
  4. ประเมินความสัมพันธ์ของทักษะ คุณลักษณะนิสัย และความรู๎จากกราฟหรือสถิติอื่น 
 Module 6 เครือข่ายภาคประชาชน 
  1. สถานประกอบการ กลํุมอาชีพอิสระ ก าหนดความต๎องการใช๎ฝึกและถอด
ประสบการณ์ 
  2. สถาบันอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาอื่น  เป็นพี่เล้ียงจัดแผนการ
เรียนรู๎ ก าหนดรายวิชา ผลการเรียนรู๎ เพื่อการสํงตํออยํางเป็นระบบ 
  3. กรมการจัดหางาน วางเส๎นทางสํูการประกอบอาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนา
สมรรถนะอาชีพระยะส้ัน 
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 Module 7 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
  1. จัดและพัฒนาระบบส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเข๎าถึงองค์ความรู๎อยํางรวดเร็ว
และกว๎างขวาง 
  2. พัฒนาคุณลักษณะจริยธรรมการใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท าสู่ทักษะความรู้คู่คุณลักษณะนิสัยแห่งศตวรรษที่ 21 
 1. ส ารวจความต๎องการของถิ่นฐานในระดับจังหวัด / อ าเภอ มีคลังแหลํงเรียนรู๎ มีคลังสถาน
ประกอบการและคลังแนะน าลักษณะอาชีพ มีแผนการเรียนตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ 
 2. จัดท าหนํวยเรียนรู๎บูรณาการระดับช้ัน มีหนํวยเรียนรู๎บูรณาการแบบสหวิทยาการของคณะครู 
มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวช้ีวัดรายวิชา และวิเคราะห์ผลการเรียนรู๎ และมาตรฐานของ
สมรรถนะ มีตารางสอนหนํวยเรียนรู๎บูรณาการตามกระบวนการ QSCCS 
 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎บูรณาการ มีกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามกระบวนการ 
QSCCS รูปแบบ Problem-Based Learning มีส่ือความรู๎ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามขั้นตอน
ของกระบวนการ QSCCS  
 4. จัดกิจกรรมพัฒนาตํอยอดสร๎างนวัตกรรม มีกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตาม
กระบวนการ QSCCS รูปแบบ Project-Based Learning มีผลงานและนวัตกรรมของผ๎ูเรียนและจัดแสดง
และประกวดผลงาน และจัดกิจกรรมเรียนรู๎เป็นผ๎ูประกอบการ 
 5. วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง มีเครื่องมือวัดผลคุณภาพสูง มีการแปลผล แสดงผล การ
ประเมินผลสมดุลเชิงคุณภาพ 
 6. พัฒนาสมรรถภาพตามสาขาวิชาชีพ จัดท า Career Path มีรูปแบบฐานสมรรถนะอาชีพระยะ
ส้ัน รูปแบบทวิศึกษา รูปแบบการเตรียมความถนัดกลํุมสาขาวิชาชีพระดับอุดมศึกษา และรูปแบบการ
เรียนรู๎เป็นผ๎ูประกอบการท าธุรกิจพอเพียง มีแบบประเมินบุคลิกภาพความเหมาะสมด๎านอาชีพ มีการ
ประเมินสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ มีการเทียบโอนหนํวยกิตรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 7. ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีจัดการเรียนรู๎ มีระบบ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์รองรับการเข๎าถึงองค์ความรู๎
อยํางรวดเร็วกว๎างขาง มีจริยธรรมในการใช๎เทคโนโลยี 
 ภายใต๎กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา น าไปก าหนดโครงสร๎างหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : 
โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 

1) ปรัชญา 
2) เปูาหมายของหลักสูตร 
3) คุณลักษณะผ๎ูเรียน 
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4) ช่ือหลักสูตร 
5) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
6) จ านวนหนํวยกิต หนํวยการเรียนรู๎ 
7) สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ 
8) ผลการเรียนรายปี /ภาค  
9) สาระการเรียนรู๎ 
10) เวลาเรียน 
11) การจัดการเรียนรู๎ 
12) ส่ือและแหลํงการเรียนรู๎ 
13) การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ 

ในสํวนของหลักสูตรรายวิชา ได๎ก าหนดขั้นตอนท่ีใช๎ในการเรียนการสอนด๎วยรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี – ตราด กรณีศึกษา : 
โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎บูรณาการ มี
กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามกระบวนการ QSCCS ดังนี้ 

  ขั้นที่ 1 การเรียนรู้ต้ังค าถาม (Learning to Question) 
   การต้ังประเด็นค าถาม / สมมติฐาน (Hypothesis Formation) เป็นการฝึกให๎

ผ๎ูเรียนรู๎จักคิด สังเกต ต้ังข๎อสงสัย ต้ังค าถามอยํางมีเหตุผล 
  ขั้นที่ 2 การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) 
   การสืบค๎นความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎และสารสนเทศ (Searching for 

Information)เป็นการฝึกให๎ ผ๎ูเรียนแสวงหาความรู๎ ข๎อมูล และสารสนเทศ จากแหลํงเรียนรู๎อยําง
หลากหลาย เชํน ห๎องสมุด อินเทอร์เน็ต หรือจากการปฏิบัติทดลอง เป็นต๎น 

  ขั้นที่ 3 การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ (Learning to Construct) 
   การสร๎าง / สรุปองค์ความรู๎ (Construct / Knowledge Formation) เป็นการ

ฝึกให๎ผ๎ูเรียนน าความรู๎และสารสนเทศหรือข๎อมูลท่ีได๎จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู๎ 

  ขั้นที่ 4 การเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร (Learning to Communication) 
   ก า ร ส่ื อ ส า ร แ ล ะ ก า ร น า เ ส น อ อ ยํ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  (Effective 

Communication) เป็นการฝึกให๎ผ๎ูเรียนน าความรู๎ท่ีได๎มาเสนอและส่ือสารอยํางมีประสิทธิภาพให๎เกิด
ความเข๎าใจ 
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  ขั้นที่ 5 การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม (Learning to Serve) 
   การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการน าความรู๎สํูการ

ปฏิบัติ ซึ่งผ๎ูเรียนจะต๎องมีความรู๎ในบริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะท่ีเหมาะสม โดยจะน าองค์
ความรู๎ไปสํูการท าประโยชน์ให๎กับสังคม อันจะสํงผลตํอการมีจิตสาธารณะของผ๎ูเรียนและการบริการสังคม 

 
แนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (QSCCS) 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้วิจัยเป็นฐาน (Research – Based Instruction) เป็น
กระบวนการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎สามารถใช๎กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ คิดค๎นหา
ค าตอบ และตัดสินใจในการเรียนรู๎ของตนเอง โดยมีหลักการส าคัญ คือ จัดการเรียนรู๎โดยยึดผ๎ูเรียนเป็น
ส าคัญ และเรียนตามศักยภาพของตนเอง ให๎เป็นไปตามหรือใช๎กระบวนการวิจัย ประกอบด๎วย 1) การ
ก าหนดปัญหา 2) การตั้งสมมติฐาน 3) การเก็บรวบรวมข๎อมูล 4) การวิเคราะห์ข๎อมูล 5) การสรุปผล 

แนวทางการจัด มี 4 แนวทาง คือ 
  1) ผ๎ูสอนใช๎ผลการวิจัยในการเรียนการสอน 
  2) ผ๎ูเรียนใช๎ผลการวิจัยในการเรียนรู๎ 
  3) ผ๎ูสอนใช๎กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน 
  4) ผ๎ูเรียนใช๎กระบวนการวิจัยในการเรียนรู๎ 
2. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-Based Instruction) เป็นการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดประสบการณ์ให๎แกํผ๎ูเรียนเหมือนกับการท างานในชีวิตจริง เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมี
ประการณ์โดยตรง ได๎ท าการทดลองและพิสูจน์ส่ิงตําง ๆ ด๎วยตนเอง รู๎จักการท างานอยํางเป็นระบบ มี
ขั้นตอน ฝึกการเป็นผ๎ูน าและผ๎ูตามท่ีดี ได๎เรียนรู๎วิธีการแก๎ปัญหา ได๎รู๎จักวิธีการตําง ๆ ในการแก๎ปัญหา 
และฝึกวิเคราะห์ และประเมินตนเอง โดยเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของ
ผ๎ูเรียนอยํางลํุมลึก โดยผํานกระบวนการหลัก คือ กระบวนการแก๎ปัญหา ผ๎ูเรียนจะต๎องเป็นผ๎ูลงมือปฏิบัติ
เพื่อค๎นหาค าตอบด๎วยตนเอง จึงเป็นการเรียนรู๎จากการได๎มีประสบการณ์ตรงจากแหลํงเรียนรู๎ 
 ประเภทของโครงงาน 

1) โครงงานแบบส ารวจ 
2) โครงงานแบบทดลอง 
3) โครงงานส่ิงประดิษฐ์ 
4) โครงงานทฤษฎี 

รูปแบบการจัดท าโครงงาน 
1) ช่ือโครงงาน 
2) คณะท างาน 
3) ท่ีปรึกษา 



112 
 

4) แนวคิด / ท่ีมา / ความส าคัญ 
5) วัตถุประสงค์ / จุดมุํงหมาย 
6) ขั้นตอนการด าเนินงาน / วิธีการศึกษา 
7) แหลํง / สถานศึกษา (ถ๎ามี) 
8) วัสดุ อุปกรณ์ 
9) งบประมาณ 
10) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
11) ประโยชน์ท่ีคาดวําจะได๎รับ 

  ขั้นตอนในการสอนท าโครงงาน การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมี  4 ขัน้ตอน คือ 
1) ก าหนดความมุํงหมายและลักษณะโครงงานโดยตัวผ๎ูเรียนเอง 
2) วางแผนหรือวางโครงงาน  ผ๎ูเรียนต๎องชํวยกันวางแผนวําจะท าอะไร  ใช๎วิธีการหรือ

กิจกรรมใด  จึงจะบรรลุจุดมุํงหมาย 
3) ขั้นด าเนินการ ลงมือท ากิจกรรมหรือแก๎ปัญหา 
4) ประเมินผล โดยประเมินวํากิจกรรมหรือโครงงานนั้นบรรลุผลตามความมุํงหมายท่ี

ก าหนดไว๎หรือไมํ  มีข๎อบกพรํอง และควรแก๎ไขให๎ดีขึ้นอยํางไร 
  การประเมินผลการท าโครงงาน ครูผ๎ูสอนจะเป็นผ๎ูประเมินการท าโครงงานของผ๎ูเรียนแตํละกลํุม  
โดยใช๎แบบประเมินแผนผังโครงงานพิจารณาตามรายละเอียดดังนี้ 

1) ช่ือเรื่องแสดงถึงความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
2) ช่ือเรื่องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาค าถามมีการกระต๎ุนให๎ผ๎ูเรียนเกิดความคิด 
3) สมมติฐานมีการแสดงถึงพื้นฐานความรู๎เดิม 
4) วิธีการ เครื่องมือท่ีใช๎ในการศึกษา  เหมาะสมสอดคล๎องกับจุดมุํงหมายและเนื้อหา 
5) แหลํงศึกษาสามารถค๎นคว๎าค าตอบได๎ 
6) วิธีการน าเสนอชัดเจน เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา 

3. การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเปน็หลัก (Problem-Based Learning) เป็นการเรียนรู๎ที่
เกิดขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎แบบสร๎างสรรค์นิยม (Constructivism) ให๎ผ๎ูเรียนสร๎างความรู๎ใหมํ
จากสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาให๎เป็นเครื่องกระต๎ุนให๎ผ๎ูเรียนใฝุหาความรู๎เพื่อแก๎ปัญหา และผ๎ูเรียนรู๎จัก
ท างานรํวมกันเป็นกลํุม 

หลักการพื้นฐานของการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก  
  หลักการพื้นฐานของการเรียนโดยใช๎ปัญหาเป็นหลักต๎องประกอบด๎วยการเรียนรู๎ 2 ประเภทคือ  

 1) การเรียนรู๎ที่มีผ๎ูเรียนเป็นศูนย์กลาง ได๎เรียนรู๎โดยประสบการณ์ของตนเอง ท าความ
เข๎าใจในเรื่องท่ีจะเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และเกิดแรงจูงใจจึงจะเรียนอยํางได๎ผล 
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 2) การเรียนรู๎แบบเอกัตภาพ เป็นการเรียนด๎วยตนเอง อาจใช๎ส่ือการสอนชํวยในการ
เรียนแบบเอกัตภาพ  
 การเรียนการสอนโดยใช๎ปัญหาเป็นหลัก เน๎นให๎ผ๎ูเรียนต๎องแก๎ปัญหา เรียนเนื้อหา และเรียนรู๎
วิธีการเรียน มีสํวนรํวมกับคนอื่นๆ ผ๎ูเรียนจะได๎รับความรู๎ในเนื้อหาวิชาท่ีเป็นการบูรณาการ ชํวยพัฒนา
ความสามารถในการแก๎ปัญหา พัฒนาการคิดขั้นสูงและทักษะในการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง พัฒนาทักษะการ
ท างานเป็นทีมและยังชํวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรํวมกัน 
 ลักษณะท่ีส าคัญของการเรียนโดยใช๎ปัญหาเป็นหลักคือ ผ๎ูเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู๎โดย
จะเรียนเป็นกลํุมขนาดเล็ก ผ๎ูสอนมีบทบาทเป็นผ๎ูอ านวยความสะดวก ปัญหาท่ีใช๎เป็นปัญหาท่ีมีลักษณะ
คลุมเครือไมํชัดเจน ชํวยกระต๎ุนให๎เกิดการเรียนรู๎ และการประเมินผลจากความสามารถจริงในการปฏิบัติ 
สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีโอกาสออกไปแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากแหลํงทรัพยากรเรียนรู๎ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  
 กระบวนการและขั้นตอนของการเรียนการสอนโดยใช๎ปัญหาเป็นหลักประกอบด๎วยขั้นตอนใหญํ  
3 ขั้นตอนคือ 

 1) ขั้นน าเสนอปัญหา เป็นการน าเสนอเหตุการณ์หรือปัญหาตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา 
 2) ขั้นสร๎างประเด็นการเรียนรู๎ ผ๎ูเรียนจะเรียนเป็นกลํุมเพื่อระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา 

ก าหนดประเด็นในการเรียนรู๎เพื่อน าไปสํูขั้นตอนของการค๎นคว๎าข๎อมูล 
 3) ขั้นสรุป เป็นการอภิปรายเป็นกลํุม ท าการแลกเปล่ียนความรู๎ท่ีได๎ศึกษาค๎นคว๎ามา

รวบรวมความรู๎แล๎วคัดเลือกข๎อมูลเพื่ออธิบายและแก๎ปัญหาตามประเด็นการเรียนท่ีก าหนด และสรุป
ความรู๎ 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก  
  ปัจจัยท่ีสํงผลรํวมกันตํอผลลัพธ์ ท่ีได๎จากการเรียนการสอนโดยใช๎ปัญหาเป็นหลัก 
ประกอบด๎วย 3 ปัจจัย ได๎แกํ ความรู๎กํอนเรียนของผ๎ูเรียน คุณภาพของปัญหาท่ีใช๎ และการเตรียมผ๎ูสอน
เพื่อท าหน๎าท่ีในกระบวนการกลํุม 
   ลักษณะสถานการณ์ปัญหาหรือปัญหาท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนควรใช๎ปัญหาท่ีท๎า
ทายผ๎ูเรียนในการคิดวิจารณญาณระดับสูง  

บทบาทผู้สอนและบทบาทผู้เรียนในการเรียนโดยใช้ปัญหาเปน็หลัก  
  1) บทบาทผ๎ูสอนในการเรียนโดยใช๎ปัญหาเป็นหลัก จะต๎องปรับเปล่ียนมาเป็นผ๎ูอ านวย

ความสะดวก (facilitator) หรือผ๎ูสนับสนุนการเรียนรู ๎
 2) บทบาทผ๎ูเรียนในการเรียนโดยใช๎ปัญหาเป็นหลัก ต๎องมีบทบาทในการตัดสินใจในส่ิงท่ี

จะเรียนและวิธีในการเรียน ในลักษณะเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางกระตือรือร๎นเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมการ
เรียนทุกขั้นตอน และท าการแก๎ปัญหาด๎วยตนเองอยํางแท๎จริง 
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 การประเมินผลการเรียนรู๎ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎ปัญหาเป็นหลัก ต๎องประเมิน
หลายๆ ด๎าน สามารถสรุปได๎ดังนี้ 

 1) การประเมินความก๎าวหน๎า เป็นการประเมินผลผ๎ูเรียนขณะเรียนโดยอาจดูข๎อมูลท่ี
นักศึกษาหามาวําสอดคล๎องกับปัญหาเพียงไร และการประยุกต์ความรู๎ท่ีหามาได๎ในการแก๎ปัญหาท่ี
เกี่ยวข๎อง 

 2) การประเมินผลสรุป จะประเมินผ๎ูเรียนเมื่อเสร็จส้ินการเรียนรู๎ในชุดการเรียนนั้น โดย
อาจประเมินความรู๎ในด๎านเนื้อหา กระบวนการเรียนรู๎ เจตคติ และทักษะ 

ข้อจ ากัดของการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก  
 1) เป็นการเรียนท่ีเหมาะส าหรับสายวิชาชีพซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไมํสามารถ

น ามาใช๎ได๎กับทุกรายวิชา 
2) ผ๎ูสอนต๎องมีทักษะในการเป็นผ๎ูสอนประจ ากลํุม 
3) ผ๎ูเรียนจะต๎องมีความรับผิดชอบตํอการเรียนรู๎ของตนเองและให๎ความรํวมมือในการ

เรียนรํวมกัน 
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักผ่านเว็บ  

  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎ปัญหาเป็นหลักผํานเว็บสามารถด าเนินการได๎ดังนี้ 
1) น าเสนอปัญหาในระบบ CSCLE โดยใช๎กรณีศึกษาหรือเรื่องราวส้ันๆ ผํานเครือขําย

แล๎วให๎ระบุถึงสถานการณ์ปัญหาท่ีผ๎ูเรียนก าลังเผชิญ และเงื่อนไขบางอยํางพร๎อมท้ังอธิบายวิธีการเรียนรู๎ 
และส่ิงท่ีผ๎ูเรียนต๎องท า 

 2) ผ๎ูเรียนแตํละคนวิเคราะห์ปัญหาด๎วยตนเอง และพยายามหาค าอธิบายความเป็นไป
ของปัญหา และน าข๎อมูลโพสต์ไว๎ในเครือขําย 

 3) ผ๎ูเรียนพิจารณางานท่ีน าเสนอไว๎บนเว็บ ผ๎ูเรียนจะรู๎ตนเองแล๎วท าการค๎นคว๎าตํอไปใน
ส่ิงท่ีตนยังไมํรู๎ 

 4) ผ๎ูเรียนแตํละคนศึกษาและเขียนผลการศึกษาแล๎วน าไปไว๎ใน CSCLE เพื่อให๎กลํุม 
เข๎าถึงได๎ 

 5) ผ๎ูเรียนท าการอภิปราย วิพากษ์ ส่ิงท่ีแตํละคนได๎โพสต์ไว๎ครั้งลําสุด โดยผํานทาง 
CSCLE 

4. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CRP 
รูปแบบการสอนแบบ  CRP ประกอบด๎วยรูปแบบการเรียนการสอน  3 รูปแบบ  คือ   

1) รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึก (Crystal-Based  Instructional  Model)   
2) รูปแบบการเรียนการสอนด๎วยวิธีวิจัย (Research-Based  Instructional  Model)    
3) รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ (Productivity-Based  Instructional  

Model)  เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีพัฒนาขึ้น 
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เปูาหมายหลักทางการศึกษาในการมุํงพัฒนาบุคคลให๎มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  โดยรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ  CRP  นี้ พัฒนาขึน้อยํางแบบระบบจากแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู๎ท่ีสอดคล๎อง
กับเปูาหมาย 
             1) รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึก (Crystal-Based  Instructional  
Model) เป็นวิธีการสอนท่ีผ๎ูเรียนต๎องมีบทบาทเชิงรุกในด๎านการค๎นหาความรู๎ด๎วยตนเองตามประเด็นท่ี
ผ๎ูสอนได๎ให๎แนวทางไว๎กว๎างๆ ภายใต๎ความเช่ือมวํากระบวนการถํายทอดความรู๎ในลักษณะการเขียน  การ
พิจารณา  การไตรํตรอง  การอภิปราย  และการวิเคราะห์วิพากษ์  ผลงานรํวมกับเพื่อน  ในตอนนี้
วิทยากรได๎ยกตัวอยํางเรื่องของกล๎วย โดยให๎แบํงกลํุมและรํวมกันคิด  วิเคราะห์  พิจารณา  และไตรํตรอง
เรื่องกล๎วยที่ละกลํุม   

ขั้นตอนของรูปแบบ  มีดังนี้ 
(1)  การวางแผนการเรียนรู๎ :  การเรียนรู๎แบบก ากับตนเองและการเรียนรู๎แบบน าตนเอง

คือ  มีการวางแผน  เลือก  ค๎นคว๎า   
(2) การน าเสนอและอภิปราย : การเรียนรู๎แบบรํวมมือและการเรียนรู๎แบบรํวมแรงรวม

พลังคือ  มีการน าเสนอ  อภิปราย 
(3) การประมวลและปรับแก๎ : การเรียนรู๎แบบก ากับตนเองและการเรียนรู๎แบบน าตนเอง

คือ  มีการประมวล  ปรับแก๎ 
(4) การตกผลึก : การเรียนรู๎แบบก ากับตนเองและการเรียนรู๎แบบน าตนเองคือ  มีการ

น าเสนอ  ประเมิน  สรุป 
2) รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการวิจัย (Research-Based Instructional Model)  

เป็นวิธีการเรียนท่ีใช๎การวิจัยเป็นแกํนของกระบวนการเรียนรู๎ซึ่งคลอดคล๎องกับกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คือ มีวิธีการค๎นหาความรู๎/ความจริงโดยอาศัยพื้นฐานการคิดแบบอนุมานและอุปมาน  และ
วิธีการคิดแบบใครํครวญ รอบคอบ การเรียนรู๎แบบรํวมแรงรวมพลัง  และการเรียนรู๎ตามสถานการณ์จริง   

ขั้นตอนของรูปแบบ มีดังนี้ 
(1) การตีความ/ก าหนดปัญหาหรือประเด็นท่ีจะศึกษา : การเรียนรู๎แบบใช๎ปัญหาเป็น

รากฐานและการเรียนรู๎แบบใช๎วิจัยเป็นฐานคือ  มีการส ารวจประเด็น  จัดล าดับความส าคัญ  เลือก
ประเด็น  ก าหนดค าถาม  ก าหนดตัวแปร 

(2) การวางแผนงาน : การเรียนรู๎แบบน าตนเองและการเรียนรู๎แบบรํวมกันคือ  มีการ
ก าหนดสมมติฐาน  ออกแบบ 

(3) การด าเนินการตามแผน : การเรียนรู๎แบบใช๎วิจัยเป็นฐานและการเรียนรู๎แบบรํวมกัน
คือ  มีการเก็บรวบรวมข๎อมูล  วิเคราะห์ข๎อมูล  สรุปผล 

(4) การน าผลท่ีได๎ไปใช๎แก๎ปัญหา : การเรียนรู๎ตามสถานการณ์จริงและการเรียนรู๎แบบ
รํวมแรงรวมพลังคือ  มีการทดลองใช๎  พัฒนา 
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3) รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Instructional Model) 
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน๎นการเรียนรู๎อยํางมีความหมาย  โดยให๎ผ๎ูเรียนได๎ฝึกฝน

และปฏิบัติงานจากกิจกรมการเรียนท่ีมีคุณภาพตํอสังคม ภายใต๎แนวคิดแหลํงเรียนรู๎ท่ีหลากหลาย  และ
แนวทางปฏิบัติในการแก๎ปัญหาท่ีแตกตํางกันตามความสนใจ ขั้นตอนของรูปแบบ  มีดังนี้ 

(1) การเตรียมบริบทตามสภาพจริง : การเรียนรู๎ตามสถานการณ์จริงคือ  มีการเตรียม 
(2) การตั้งเปูาหมาย : การเรียนรู๎แบบน าตนเองและการเรียนรู๎แบบรํวมมือคือ  มีการ

ก าหนด  เลือก  น าเสนอ 
(3) การวางแผนและการด าเนินการ : การเรียนรู๎แบบรํวมกันคือ  มีการท างานกลํุม  

เรียนรู ๎
(4) การติดตามและประเมินผลงาน : การเรียนรู๎แบบโครงงานคือ  มีการตรวจสอบ  

ติดตาม  ปรับปรุง  ผลิต  ประเมิน 
 

5. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) เป็นแนวคิดในการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในบริบทของประสบการณ์ของตนเอง ท่ีท าให๎ผ๎ูเรียนมีท้ังความรอบรู๎ใน
เนื้อหาวิชาและเพิ่มพูนความสามารถในการใช๎ทักษะกระบวนการ ผ๎ูเรียนจะพัฒนาท้ังความคิดสร๎างสรรค์ 
ทัศนคติตํอวิทยาศาสตร์ ได๎มีการใช๎มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน กล๎าติดสินใจด๎วยตนเอง การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 
จะเป็นการเน๎นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในสํวนท่ีเกี่ยวข๎องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความเข๎าใจของ
ผ๎ูเรียน แทนการสอนท่ีเริ่มต๎นด๎วยมโนทัศน์และกระบวนการ ซึ่งจะเป็นการสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักการ
วิเคราะห์และประยุกต์ใช๎มโนทัศน์และกระบวนการในสถานการณ์จริง สามารถท่ีจะเช่ือมโยงการเรียนรู๎ใน
ห๎องเรียนกับสถานการณ์จริงในสังคมท๎องถิ่น การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สังคม จะเน๎นเหตุการณ์หรือประเด็นท่ีก าลังเกิดขึ้นและพยายามท่ีจะให๎ผ๎ูเรียนหาค าตอบส าหรับเหตุการณ์
นั้นๆ ซึ่งเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการเตรียมผ๎ูเรียนให๎มีความพร๎อมตํอสถานการณ์ในปัจจุบัน และเตรียม
บทบาทของพลเมืองในอนาคตท่ีมีความรู๎ความสามารถด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยครูจะมี
บทบาทในฐานะของผ๎ูจัดสภาพแวดล๎อมและอ านวยความสะดวกให๎เกิดการเรียนรู๎มากกวําท่ีจะเป็นแหลํง
เรียนรู๎ 

ตัวอยํางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมตามแนวคิดของ 
Bryant 
  1) ขั้นสงสัย (I wonder) 
                           2) ขั้นวางแผน (I plan)   
                          3) ขั้นค๎นหาค าตอบ (I investigate)         
                          4) ขั้นสะท๎อนความคิด (I reflect)   
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                          5) ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ์ (I share)   
                          6) ขั้นน าไปปฏิบัติจริง (I act) 

สรุปได๎วํา แนวทางการการจัดการเรียนรู๎ในรายวิชาตําง ๆ เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู๎
แบบบันได 5 ขั้น (QSCCS) ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว๎เพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอนด๎วยรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี – ตราด 
กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได๎แกํ ขั้นท่ี 1 การเรียนรู๎ต้ังค าถาม 
(Learning to Question) ขั้นท่ี 2 การเรียนรู๎แสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) ขั้นท่ี 3 การ
เรียนรู๎เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ (Learning to Construct) ขั้นท่ี 4 การเรียนรู๎เพื่อการส่ือสาร (Learning to 
Communication) และขั้นท่ี 5 การเรียนรู๎เพื่อตอบแทนสังคม (Learning to Serve) สามารถจัดการ
เรียนรู๎ในรายวิชาด๎วยแนวทางการจัดการเรียนรู๎ 4 แนวทาง คือ 1) การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎การวิจัยเป็น
ฐาน (Research-Based Instruction) 2) การจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎โครงงาน (Project-Based 
Instruction) 3) การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning) และ 4) การ
จัดการเรียนรู๎แบบ CRP  

นอกจากการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรรายวิชาแล๎ว ซึ่งเป็นการเรียนรู๎หลักตามรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าฯ แล๎ว ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีจะเสริมสร๎างทักษะชีวิต ทักษะ
การท างานด๎านอาชีพเสริมให๎กับผ๎ูเรียน อาทิเชํน กิจกรรมแนะแนว จัดให๎มีตลาดนัดแนะแนวอาชีพ 
กิจกรรมน าเสนอผลงาน และ จัดนิทรรศการ แสดงผลการศึกษาค๎นคว๎าของผ๎ูเรียนในรายวิชาการศึกษา
ค๎นคว๎า (IS) กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานด๎านอาชีพตามความสนใจของผ๎ูเรียน ในชํวงปิดภาคเรียนท่ี 1 ของทุกปี
การศึกษา ของผ๎ูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ รํวมกับ การเรียนการ
สอนในวิชาเลิกเสรีระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น จัดเป็นกิจกรรมฐานเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง และใน
รายวิชาสังคมศึกษา (สาระ เศรษฐศาสตร์) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จัดกิจกรรมตลาดนัดวันศุกร์ เป็น
การจ าลองการท าธุรกิจค๎าขายขนาดเล็ก ฝึกให๎ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง เป็นต๎น 
 ท้ังนี้เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ และมีเจต
คติท่ีดีตํออาชีพสุจริต ซึ่งวัดได๎จากมีผลการการประเมินคุณภาพอยูํในระดับดีเลิศ บรรลุคําเปูาหมายของ
การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตอนที่ 3 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
 ผ๎ูวิจัยได๎พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และใช๎
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยน า หลักสูตรโรงเรียนสอยดาว
วิทยา พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560) มาปรับให๎สอดคล๎องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อการมีงานท า โรงเรียนสอยดาว
วิทยา จันทบุรี ก าหนดเป็นโครงสร๎างหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนประกอบไปด๎วย 13 องค์ประกอบ 
ได๎แกํ 1) ปรัชญา 2) เปูาหมายของหลักสูตร 3) คุณลักษณะของผ๎ูเรียน 4) ช่ือหลักสูตร 5) วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 6) จ านวนหนํวยกิต หนํวยการเรียนรู๎ 7) สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ 8) ผลการเรียนรู๎ราย
ปี / รายภาค 9) สาระการเรียนรู๎ 10) เวลาเรียน 11) การจัดการเรียนรู๎ 12) ส่ือและแหลํงเรียนรู๎ และ 13) 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ โดยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมทักษะอาชีพให๎กับผ๎ูเรียนผํานการ
จัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตําง ๆ ดังนี้  1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมน าเสนอผล
การศึกษาค๎นคว๎าในรายวิชา IS 3) กิจกรรมการฝึกประสบการณ์ และ การฝึกปฏิบัติงานด๎านอาชีพ 4) การ
จัดฐานแหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง และ 5) กิจกรรมตลาดนัดวันศุกร์ 
 ภายหลังด าเนินการจัดการเรียนการสอนด๎วยรูปแบบการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ผ๎ูวิจัยได๎ประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นกับผ๎ูเรียน ผลปรากฏ
วํา ผ๎ูเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ และมีเจตคติตํออาชีพสุจริต 
จ าแนกรายละเอียด ดังนี้ 
 ลักษณะของกลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ คือ ผ๎ูเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสอยดาววิทยา จ านวน 341 คน ท่ีได๎จาก
การวิธีสํุมตัวอยํางแบบแบํงช้ัน (Stratified random sampling) โดยให๎ผ๎ูเรียนประเมินตนเอง ใน 4 ด๎าน 
ได๎แกํ ด๎านท่ี 1 ผ๎ูเรียนมีการวางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเร็จ ด๎านท่ี 2  ผ๎ูเรียนท างานอยํางมี
ความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ด๎านท่ี 3 ผ๎ูเรียนท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ และด๎าน
ท่ี 4 มีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ผลการประเมินพบวํา 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินด๎านท่ี 1  ผ๎ูเรียนมีการวางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเร็จ 
 

ข้อ รายการพฤติกรรม  ̅ SD ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ 1 ผู้เรียนมีการวางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเร็จ 
1.1 ผ๎ูเรียนสามารถวางแผนการท างานอยํางเป็นระบบ  3.94   0.79  มาก 
1.2 ผ๎ูเรียนด าเนินงานตามข้ันตอนท่ีก าหนดไว๎ทุกข้ันตอน  3.89   0.78  มาก 
1.3 ผ๎ูเรียนมีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก๎ไขการท างาน              

เป็นระยะๆ ไมํกํอให๎เกิดปัญหา อุปสรรคในการท างาน 
 3.83   0.83  มาก 

1.4 ผ๎ูเรียนสามารถท างานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และเปูาหมายท่ีก าหนดอยํางมีคุณภาพ 

 3.92   0.79  มาก 

1.5 ผ๎ูเรียนมีการปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง  3.95   0.81  มาก 
เฉลี่ยรายด้าน  3.91   0.80  มาก 

 
 จาก ตารางท่ี 2 แสดงให๎เห็นวํา ผลการประเมินตนเองของผ๎ูเรียนในภาพรวมของด๎านท่ี 1 ผ๎ูเรียน
มีการวางแผนการท างานและด าเนินการจนเสร็จ มีคุณภาพอยูํในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา 
ผ๎ูเรียนมีการปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง มีระดับคุณภาพสูงท่ีสุด รองลงมาได๎แกํ ผ๎ูเรียนสามารถวาง
แผนการท างานอยํางเป็นระบบ และ ผ๎ูเรียนสามารถท างานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ท่ีก าหนดอยํางมีคุณภาพ ตามล าดับ และ ผลการประเมินตนเองของผ๎ูเรียนรายข๎อ พบวํา ผ๎ูเรียนมีการ
ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก๎ไขการท างานเป็นระยะๆ ไมํกํอให๎เกิดปัญหา อุปสรรคในการท างาน มี
ระดับคุณภาพต่ าท่ีสุดของการประเมินในภาพรวมของด๎านท่ี 1 ซึ่งจะน าไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนา
ผ๎ูเรียนในโอกาสตํอไป 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินด๎านท่ี 2  ผ๎ูเรียนท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
 

ข้อ รายการพฤติกรรม  ̅ SD ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ 2 ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
2.1 ผ๎ูเรียนท างานท่ีได๎รับมอบหมายด๎วยความเต็มใจ  4.28   0.70  มาก 
2.2 ผ๎ูเรียนท างานด๎วยความกระตือรือร๎น ต้ังใจ พากเพียร    

และละเอียดรอบคอบ 

 4.01   0.78  มาก 

2.3 ผ๎ูเรียนยอมรับในค าวิพากษ์วิจารณ์และข๎อเสนอแนะของ
ผ๎ูอื่น 

 4.08   0.81  มาก 

2.4 ผ๎ูเรียนมีความมุํงมั่นในการพัฒนางานของตนเอง                    
อยํางสม่ าเสมอ 

 4.01   0.79  มาก 

2.5 ผ๎ูเรียนมีความรู๎สึกช่ืนชมและภาคภูมิใจตํอผลส าเร็จของ
งาน 

 4.21   0.78  มาก 

เฉลี่ยรายด้าน  4.12   0.78  มาก 
 
 จาก ตารางท่ี 3 แสดงให๎เห็นวํา ผลการประเมินตนเองของผ๎ูเรียนในภาพรวมของด๎านท่ี 2 ผ๎ูเรียน
ท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  มีคุณภาพอยูํในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ผ๎ูเรียนท างานท่ีได๎รับมอบหมายด๎วยความเต็มใจ มีระดับคุณภาพสูงท่ีสุด 
รองลงมาได๎แกํ ผ๎ูเรียนมีความรู๎สึกช่ืนชมและภาคภูมิใจตํอผลส าเร็จของงาน และ ผ๎ูเรียนยอมรับในค า
วิพากษ์วิจารณ์และข๎อเสนอแนะของผ๎ูอื่น ตามล าดับ และ ผลการประเมินตนเองของผ๎ูเรียนรายข๎อ พบวํา 
ผ๎ูเรียนท างานด๎วยความกระตือรือร๎น ต้ังใจ พากเพียร และละเอียดรอบคอบ และ  ผ๎ูเรียนมีความมุํงมั่นใน
การพัฒนางานของตนเอง  อยํางสม่ าเสมอ มีระดับคุณภาพต่ าท่ีสุดของการประเมินในภาพรวมของด๎านท่ี 
2 ซึ่งจะน าไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาผ๎ูเรียนในด๎านท่ี 2 กลําวคือ การสํงเสริมพัฒนาผ๎ูเรียนท างาน
อยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ในโอกาสตํอไป 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินด๎านท่ี 3  ผ๎ูเรียนท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 
 

ข้อ รายการพฤติกรรม  ̅ SD ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ 3 ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
3.1 ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในการวางแผนการท างานกับหมูํคณะ  4.20   0.76  มาก 
3.2 ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการท างานโดยใช๎ 

กระบวนการกลํุม 
 3.99   0.78  มาก 

3.3 ผ๎ูเรียนแสดงความคิดเห็นได๎อยํางสร๎างสรรค์และมีเหตุผล 
ยอมรับความคิดเห็นของผ๎ูอื่น 

 4.07   0.82  มาก 

3.4 ผ๎ูเรียนมีภาวะการเป็นผ๎ูน าและผ๎ูตามท่ีดี  3.85   0.88  มาก 
3.5 ผ๎ูเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานการท างาน

รํวมกับหมูํคณะได๎จนบรรลุผลส าเร็จ 
 4.11   0.81  มาก 

เฉลี่ยรายด้าน  4.04   0.82  มาก 
 
 จาก ตารางท่ี 4  แสดงให๎เห็นวํา ผลการประเมินตนเองของผ๎ูเรียนในภาพรวมของด๎านท่ี 3 
ผ๎ูเรียนท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ มีคุณภาพอยูํในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมใน
การวางแผนการท างานกับหมูํคณะ มีระดับคุณภาพสูงท่ีสุด รองลงมาได๎แกํ ผ๎ูเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ 
สามารถประสานการท างานรํวมกับหมูํคณะได๎จนบรรลุผลส าเร็จ และ ผ๎ูเรียนแสดงความคิดเห็นได๎อยําง
สร๎างสรรค์และมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของผ๎ูอื่น ตามล าดับ และ ผ๎ูเรียนมีภาวการณ์เป็นผ๎ูน าและผ๎ู
ตามท่ีดี มีระดับคุณภาพต่ าท่ีสุดของการประเมินในภาพรวมของด๎านท่ี 3 ซึ่งจะน าไปใช๎เป็นแนวทางในการ
พัฒนาผ๎ูเรียนในด๎านท่ี 3 กลําวคือ ผ๎ูเรียนท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ ในโอกาสตํอไป 
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ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินด๎านท่ี 4  ผ๎ูเรียนมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 
 

ข้อ รายการพฤติกรรม  ̅ SD ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ 4 ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
4.1 ผ๎ูเรียนมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริต  4.59   0.70  มากท่ีสุด 
4.2 ผ๎ูเรียนสามารถบอกแหลํงข๎อมูลเกี่ยวกับอาชีพสุจริต 

ท่ีสนใจได๎ 
 4.32   0.76  มาก 

4.3 ผ๎ูเรียนแสวงหาข๎อมูลความรู๎ในอาชีพสุจริตท่ีตนเองสนใจ  4.22   0.82  มาก 
4.4 ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในอาชีพสุจริตท่ีตนเองสนใจ  4.26   0.75  มาก 
4.5 ผ๎ูเรียนสามารถแนะน าอาชีพสุจริตท่ีตนเองสนใจ                   

ให๎ผ๎ูอื่นเห็นประโยชน์และคุณคํา 
 4.29   0.81  มาก 

เฉลี่ยรายด้าน  4.34   0.78  มาก 
 
 จาก ตารางที่ 5  แสดงให๎เห็นวํา ผลการประเมินตนเองของผ๎ูเรียนในภาพรวมของด๎านท่ี 4 
ผ๎ูเรียนท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ มีคุณภาพอยูํในระดับ มาก และเมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ผ๎ูเรียนมีความรู๎สึก
ท่ีดีตํออาชีพสุจริต มีผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับมากท่ีสุด ซึ่งเป็นระดับคุณภาพสูงท่ีสุดในด๎านท่ี 4 
รองลงมาได๎แกํ  ผ๎ูเรียนสามารถบอกแหลํงข๎อมูลเกี่ยวกับอาชีพสุจริตท่ีสนใจได๎ และ ผ๎ูเรียนสามารถ
แนะน าอาชีพสุจริตท่ีตนเองสนใจให๎ผ๎ูอื่นเห็นประโยชน์และคุณคํา ตามล าดับ และ ผ๎ูเรียนแสวงหาข๎อมูล
ความรู๎ในอาชีพสุจริตท่ีตนเองสนใจ มีระดับคุณภาพต่ าท่ีสุดของการประเมินในภาพรวมของด๎านท่ี 4 ซึ่งจะ
น าไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาผ๎ูเรียนในด๎านท่ี 4 กลําวคือ ผ๎ูเรียนท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ ในโอกาสตํอไป 
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ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินผลสรุปรายด๎าน ผ๎ูเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต 
 

ด้าน รายการพฤติกรรม (ภาพรวมรายด้าน)  ̅ SD ระดับคุณภาพ 

1 ผ๎ูเรียนวางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเร็จ  3.91   0.80  มาก 
2 ผ๎ูเรียนท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และ

ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 4.12   0.78  มาก 

3 ผ๎ูเรียนท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎  4.04   0.82  มาก 
4 ผ๎ูเรียนมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎

เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 4.34   0.78  มาก 

เฉลี่ย  4.10   0.81  มาก 
 
 จาก ตารางท่ี 6 แสดงให๎เห็นวํา ผลการประเมินผลสรุปรายด๎าน ผ๎ูเรียนมีทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต มีคุณภาพอยูํในระดับ มาก และ
เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านท่ี 4 ผ๎ูเรียนมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ มีระดับคุณภาพสูงท่ีสุด รองลงมาได๎แกํ ด๎านท่ี 2 ผ๎ูเรียนท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง และ ด๎านท่ี 3 ผ๎ูเรียนท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ ตามล าดับ และ ด๎านท่ี 1 
ผ๎ูเรียนวางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเร็จ มีระดับคุณภาพต่ าท่ีสุดของการประเมิน   ซึ่งจะ
น าไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาผ๎ูเรียนในด๎านท่ี 1 กลําวคือ พัฒนาผ๎ูเรียนวางแผนการท างาน และ
ด าเนินการจนส าเร็จในโอกาสตํอไป 
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 ตอนที่ 4 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี 
 กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี ได๎แกํ กลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด๎วย
รูปแบบการสอนเพื่อการมีงานท าฯ ซึ่งจ าแนกเป็น 2 กลํุม ได๎แกํ ผ๎ูปกครอง และ ผ๎ูเรียน โดยท่ี กลํุม
ตัวอยํางท่ีเป็นผ๎ูปกครองผ๎ูเรียน ใช๎วิธีการคัดเลือกตามเหตุการณ์ คือ กลํุมผ๎ูปกครองท่ีเข๎ารํวมประชุม
ผ๎ูปกครองผ๎ูเรียนประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 228 คน และ ผ๎ูเรียนท่ีก าลังศึกษาใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ท่ีได๎จากการวิธี สํุมตัวอยํางแบบแบํงช้ัน (Stratified random 
sampling) จ านวน 189 คน 

ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอ     
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี  โดยกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลํุมท่ี 1 ผ๎ูปกครอง ผลการประเมิน
พบวํา  
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กลุ่มที่ 1 
ผู้ปกครอง 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และ ร๎อยละของกลํุมตัวอยํางจ าแนกตามข๎อมูลสํวนตัวของกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวน
เสีย (Stakeholder) กลํุมท่ี 1 ผ๎ูปกครอง 

ข้อมูลส่วนตัว (N = 228) จ านวน ร้อยละ 
เพศ    
 ชาย 64 28.07 
 หญิง 164 71.93 
อายุ    
 20 – 29 ปี 18 7.89 
 30 – 39 ปี 69 30.26 
 40 – 49 ปี 87 38.16 
 50 – 59 ปี 32 14.04 
 60 ปีข้ึนไป 22 9.65 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) แสดงจ านวน และ ร๎อยละของกลํุมตัวอยํางจ าแนกตามข๎อมูลสํวนตัวของกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎
สํวนเสีย (Stakeholder) กลํุมท่ี 1 ผ๎ูปกครอง 

ข้อมูลส่วนตัว (N = 288) จ านวน ร้อยละ 
วุฒิการศึกษา    
 ต่ ากวําปริญญาตรี 186 81.58 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา 36 15.79 
 ปริญญาโทหรือเทียบเทํา 3 1.32 
 สูงกวําปริญญาโท 3 1.32 
อาชีพ    
 เกษตรกร 91 39.91 
 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 17 7.46 
 รับจ๎างท่ัวไป 57 25.00 
 พนักงานบริษัทเอกชน 9 3.95 
 ค๎าขาย/ประกอบธุรกิจสํวนตัว 44 19.30 
 นักการเมืองท๎องถิ่น 2 0.88 
 อื่น ๆ 8 3.51 
 
 จาก ตารางที่ 7 แสดงให๎เห็นวํา กลํุมตัวอยํางซึ่งเป็นกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลํุม
ท่ี 1 ผ๎ูปกครอง มีจ านวนเพศหญิงมากกวําเพศชาย คือ 164 และ 64 คิดเป็นร๎อยละ 71.93 และ 28.07 
ตามล าดับ กลํุมตัวอยํางสํวนใหญํมีชํวงอายุ 40 – 49 ปี คิดเป็นร๎อยละ 38.16 จบการศึกษาต่ ากวํา
ปรญิญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 81.58 ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร๎อยละ  39.91 
 
 4.2 ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาว
วิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กลุ่มที่ 1 
ผู้ปกครอง 
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 ตารางที่ 8 แสดงผลการประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียน      
สอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ด๎านท่ี 1 การสร๎างและพัฒนาหลักสูตร โดยกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎
สํวนเสีย (Stakeholder) กลํุมท่ี 1 ผ๎ูปกครอง 
 

ข้อ รายการประเมิน  ̅ SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านที่ 1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร    
1.1 โรงเรียนมีความพร๎อมในด๎านอาคาร สถานท่ี 

สภาพแวดล๎อม 
 4.17   0.72  มาก 

1.2 โรงเรียนมีความพร๎อมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัด 
การเรียนการสอน 

 4.06   0.73  มาก 

1.3 โรงเรียนมีความพร๎อมในด๎านครู และ บุคลากรท่ีมี
คุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอ 

 4.13   0.72  มาก 

1.4 โรงเรียนมีความพร๎อมด๎านส่ือ วัสดุ อุปกรณ์และส่ือ ICT  3.99   0.72  มาก 
1.5 โรงเรียนจัดประชุมและได๎ให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ

การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.01   0.78  มาก 

1.6 หลักสูตรของโรงเรียนสามารถพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎ 

 4.02   0.75  มาก 

1.7 หลักสูตรของโรงเรียนสามารถพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 4.32   2.80  มาก 

1.8 หลักสูตรของโรงเรียนสามารถพัฒนาผ๎ูเรียนได๎ตามความ
ถนัด ความสนใจของผ๎ูเรียนอยํางเหมาะสม 

 4.02   0.76  มาก 

1.9 หลักสูตรของโรงเรียนมีความสอดคล๎องกับชุมชน สังคม 
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 3.96   0.80  มาก 

1.10 หลักสูตรของโรงเรียนมีความเหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก๎าวหน๎าของ
วิทยาการ 

 4.02   0.74  มาก 

เฉลี่ย  4.07   1.14  มาก 
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 จาก ตารางที่ 8 แสดงให๎เห็นวํา กลํุมตัวอยํางซึ่งเป็นกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลํุม
ท่ี 1 ผ๎ูปกครอง ประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี  ด๎านท่ี 1 การสร๎างและพัฒนาหลักสูตร มีผลการประเมินในภาพรวมอยูํในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา หลักสูตรของโรงเรียนสามารถพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับสูงสุด และ รองลงมาได๎แกํ 
โรงเรียนมีความพร๎อมในด๎านอาคาร สถานท่ี สภาพแวดล๎อม และ โรงเรียนมีความพร๎อมในด๎านครู และ 
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอ ตามล าดับ และ หลักสูตรของโรงเรียนมีความสอดคล๎องกับ
ชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น มีผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับต่ าสุดของการประเมินในด๎านท่ี 
1 ซึ่งจะน าไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในด๎านท่ี 1 กลําวคือ การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียนมีความสอดคล๎องกับชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นตํอไป 
 
ตารางที่ 9 แสดงผลการประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ด๎านท่ี 2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
โดยกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลํุมท่ี 1 ผ๎ูปกครอง 
 

ข้อ รายการประเมิน  ̅ SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านที่ 2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

   

2.1 โรงเรียนมีการวางแผนการใช๎หลักสูตรอยํางเป็นระบบ  4.02   0.70  มาก 
2.2 ครูมีความพร๎อมในการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา เชํน จัด

ห๎องเรียนสวยงาม สะอาด มีแผนการจัดการเรียนรู๎ 
 3.96   0.74  มาก 

2.3 โรงเรียนมีการเตรียมส่ือ / อุปกรณ์ อาคารสถานท่ีในการใช๎
หลักสูตรแกํผ๎ูเรียน 

 3.97   0.72  มาก 

2.4 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการใช๎หลักสูตรสถานศึกษาแกํผ๎ูปกครองและ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข๎อง 

 3.93   0.77  มาก 

2.5 โรงเรียนจัดกิจกรรมสํงเสริมความรู๎ ความสามารถทาง
วิชาการของผ๎ูเรียนอยํางมีประสิทธิภาพ 

 3.97   0.70  มาก 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) แสดงผลการประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอย
ดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ด๎านท่ี 2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียน
การสอน โดยกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลํุมท่ี 1 ผ๎ูปกครอง 
 

ข้อ รายการประเมิน  ̅ SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านที่ 2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

   

2.6 โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสํงเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผ๎ูเรียนอยํางเหมาะสม 

 4.08   0.66  มาก 

2.7 โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสํงเสริมทักษะ
ความสามารถพิเศษของผ๎ูเรียนอยํางเหมาะสม 

 4.08   0.68  มาก 

2.8 การจัดการเรียนการสอนสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติ
จริง 

 4.00   0.77  มาก 

2.9 การจัดการเรียนการสอนสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมี
ความสามารถในการคิด 

 3.95   0.79  มาก 

2.10 โรงเรียนมีการนิเทศติดตาม และชํวยแก๎ปัญหาในการใช๎
หลักสูตรสถานศึกษา 

 4.04   0.75  มาก 

เฉลี่ย  4.00   0.73  มาก 
 
 จากตารางที่ 9 แสดงให๎เห็นวํา กลํุมตัวอยํางซึ่งเป็นกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลํุม
ท่ี 1 ผ๎ูปกครอง ประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี  ด๎านท่ี 2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน มีผลการ
ประเมินในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา  โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อ
สํงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูเรียนอยํางเหมาะสม และ โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อ
สํงเสริมทักษะความสามารถพิเศษของผ๎ูเรียนอยํางเหมาะสม มีผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับสูงสุด 
และรองลงมาได๎แกํ โรงเรียนมีการนิเทศติดตาม และชํวยแก๎ปัญหาในการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา  และ 
โรงเรียนมีการวางแผนการใช๎หลักสูตรอยํางเป็นระบบ ตามล าดับ  
 



129 
 

และ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎หลักสูตรสถานศึกษาแกํ
ผ๎ูปกครองและบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎อง มีผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับต่ าสุดของการประเมินในด๎านท่ี 2 
ซึ่งจะน าไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในด๎านท่ี 2 กลําวคือ การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ใน
การจัดการเรียนการสอนตํอไป 
 
ตารางที่ 10 แสดงผลการประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียน      สอยดาว
วิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ด๎านท่ี 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา โดยกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวน
เสีย (Stakeholder) กลํุมท่ี 1 ผ๎ูปกครอง 
 

ข้อ รายการประเมิน  ̅ SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านที่ 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา    
3.1 ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง จงรักภักดีตํอชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นประชาธิปไตย 
 4.22   0.74  มาก 

3.2 ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี  4.07   0.74  มาก 
3.3 ผ๎ูเรียนมีจิตสาธารณะ รักและเอื้ออาทรในเพื่อนมนุษย์  4.11   0.75  มาก 
3.4 ผ๎ูเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต  4.16   0.73  มาก 
3.5 ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลํุมสาระการเรียนรู๎ที่

สะท๎อนมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
 4.06   0.68  มาก 

3.6 ผ๎ูเรียนใฝุรู๎ ขยันหมั่นเพียร  4.00   0.77  มาก 
3.7 ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต  4.05   0.76  มาก 
3.8 ผ๎ูเรียนมีระเบียบวินัย สุภาพ อํอนน๎อม ถํอมตน  3.97   0.83  มาก 
3.9 ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎ภาษาไทยได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ 
 3.94   0.77  มาก 

3.10 ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการแก๎ปัญหา  3.87   0.75  มาก 
3.11 ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการคิด  3.93   0.80  มาก 
3.12 ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน  3.98   0.80  มาก 
3.13 ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการท างาน รับผิดชอบ มีภาวะ

ผ๎ูน าและผ๎ูตาม 
 3.94   0.74  มาก 
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ตารางที่ 10 (ต่อ) แสดงผลการประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียน      
สอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ด๎านท่ี 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา โดยกลํุมผ๎ูมี
สํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลํุมท่ี 1 ผ๎ูปกครอง 
 

ข้อ รายการประเมิน  ̅ SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านที่ 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา    
3.14 ผ๎ูเรียนมีความประหยัด อยูํอยํางพอเพียง  3.99   0.77  มาก 
3.15 ผ๎ูเรียนมีความสามารถใช๎ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  3.67   0.97  มาก 

เฉลี่ย  4.00   0.78  มาก 
 
 จาก ตารางที่ 10 แสดงให๎เห็นวํา กลํุมตัวอยํางซึ่งเป็นกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) 
กลํุมท่ี 1 ผ๎ูปกครอง ประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ด๎านท่ี 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษามีผลการประเมินในภาพรวมอยูํ
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง จงรักภักดีตํอชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นประชาธิปไตย มีผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับสูงสุด และ
รองลงมาได๎แกํ ผ๎ูเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และ ผ๎ูเรียนมีจิตสาธารณะ รักและเอื้ออาทรในเพื่อนมนุษย์ 
ตามล าดับ และ ผ๎ูเรียนมีความสามารถใช๎ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน มีผลการประเมินคุณภาพอยูํใน
ระดับต่ าสุดของการประเมินในด๎านท่ี 3 ซึ่งจะน าไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในด๎านท่ี 3 
กลําวคือ ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษาตํอไป 
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ตารางที่ 11 แสดงผลการประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ในภาพรวมทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ 1) การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และ 3) ผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา โดยกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลํุมท่ี 1 ผ๎ูปกครอง 
 

ด้าน รายการประเมิน  ̅ SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

1 การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของหลักสูตร
สถานศึกษา 

 4.07   1.14  มาก 

2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียน       
การสอน 

 4.00   0.73  มาก 

3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา  4.00   0.78  มาก 
เฉลี่ย  4.02   0.22  มาก 

 
 จาก ตารางที่ 11 แสดงให๎เห็นวํา ผลการประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
การมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : 
โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ในภาพรวมท้ัง 3 ด๎าน มีคุณภาพอยูํในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านท่ี การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา มีผล
การประเมินอยูํในระดับคุณภาพสูงสุด รองลงมาได๎แกํ ด๎านท่ี 2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน และด๎านท่ี 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา ตามล าดับ 
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 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กลุ่มที่ 2 
ผู้เรียน 
 
ตารางที่ 12 แสดงจ านวน และ ร๎อยละของกลํุมตัวอยํางจ าแนกตามข๎อมูลสํวนตัวของกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวน
เสีย (Stakeholder) กลํุมท่ี 2 ผ๎ูเรียน 

ข้อมูลส่วนตัว (N = 189) จ านวน ร้อยละ 
เพศ    
 ชาย 93 49.21 
 หญิง 96 50.79 
ระดับชั้น    
 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 48 25.40 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 44 23.28 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 53 28.04 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 44 23.28 
 
 จาก ตารางที่ 12 แสดงให๎เห็นวํากลํุมตัวอยํางซึ่งเป็นกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) 
กลํุมท่ี 2 ผ๎ูเรียน มีจ านวนเพศชายและเพศหญิงใกล๎เคียงกัน  คือ 93 และ 96 คิดเป็นร๎อยละ 49.21 และ 
50.79 ตามล าดับ กลํุมตัวอยํางสํวนใหญํอยูํในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 53 คน คิดเป็นร๎อยละ 
28.04  
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 4.4 ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาว
วิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กลุ่มที่ 2 ผู้เรียน 
 
ตารางที่ 13 แสดงผลการประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ด๎านท่ี 1 การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎
สํวนเสีย (Stakeholder) กลํุมท่ี 2  ผ๎ูเรียน 
 

ข้อ รายการประเมิน  ̅ SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านที่ 1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    
1.1 โรงเรียนมีความพร๎อมในด๎านอาคาร สถานท่ี 

สภาพแวดล๎อม 
 3.79   0.79  มาก 

1.2 โรงเรียนมีความพร๎อมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัด 
การเรียนการสอน 

 3.91   0.87  มาก 

1.3 โรงเรียนมีความพร๎อมในด๎านครูและบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
เหมาะสมและเพียงพอ 

 3.90   0.95  มาก 

1.4 โรงเรียนมีความพร๎อมด๎านส่ือ วัสดุ อุปกรณ์และส่ือ ICT  3.59   0.92  มาก 
1.5 ผ๎ูเรียนได๎รับรู๎เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตรของโรงเรียน 
 3.80   0.92  มาก 

1.6 ผ๎ูเรียนได๎รับรู๎ถึงมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของรายวิชา
พื้นฐานและผลการเรียนรู๎ของรายวิชาเพิ่มเติม 

 3.86   0.89  มาก 

1.7 ผ๎ูเรียนได๎รับรู๎เกี่ยววิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญ
ของผ๎ูเรียน 

 3.69   0.90  มาก 

1.8 ผ๎ูเรียนมีโอกาสได๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนของครูในรายวิชาตําง ๆ 

 3.66   0.97  มาก 

เฉลี่ย  3.77   0.91  มาก 
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 จาก ตารางที่ 13 แสดงให๎เห็นวํา กลํุมตัวอยํางซึ่งเป็นกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) 
กลํุมท่ี 2 ผ๎ูเรียน ประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ด๎านท่ี 1 การสร๎างและพัฒนาหลักสูตร มีผลการประเมินในภาพรวมอยูํใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา โรงเรียนมีความพร๎อมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนเหมาะสมและเพียงพอ มีผลการประเมินอยูํในระดับคุณภาพสูงสุด รองลงมาได๎แกํ โรงเรียน
มีความพร๎อมในด๎านครูและบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมและเพียงพอ และ ผ๎ูเรียนได๎รับรู๎ถึงมาตรฐาน
การเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของรายวิชาพื้นฐานและผลการเรียนรู๎ของรายวิชาเพิ่มเติม ตามล าดับ และพบวํา ผ๎ูเรียน
มีโอกาสได๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาตําง ๆ มีผลการประเมิน
อยูํในระดับคุณภาพต่ าสุดของด๎านท่ี 1 การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นข๎อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในโอกาสตํอไป 
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ตารางที่ 14 แสดงผลการประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ด๎านท่ี  2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
โดยกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลํุมท่ี 2 ผ๎ูเรียน 
 

ข้อ รายการประเมิน  ̅ SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านที่ 2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

   

2.1 ครูแจ๎งจุดประสงค์การเรียนรู๎ให๎ผ๎ูเรียนทราบกํอนจัดการ
เรียนการสอนในแตํละรายวิชา 

 3.97   0.94  มาก 

2.2 ครูจัดกิจกรรมหลากหลาย  เพื่อสํงเสริมทักษะ 
ความสามารถพิเศษของผ๎ูเรียนอยํางเหมาะสม 

 4.03   0.89  มาก 

2.3 ครูจัดกิจกรรมสํงเสริมความรู๎ ความสามารถทางวิชาการ
ของผ๎ูเรียนอยํางเหมาะสม 

 3.86   0.96  มาก 

2.4 ครูจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสํงเสริมคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์ของผ๎ูเรียนอยํางเหมาะสม 

 3.88   0.98  มาก 

2.5 ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีความสามารถ
ในการคิด 

 3.85   0.90  มาก 

2.6 ครูจัดการเรียนการสอนสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติ
จริงท้ังการปฏิบัติโดยล าพังหรือเป็นกลํุม 

 3.91   0.92  มาก 

2.7 ครูจัดการเรียนการสอนสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักแสวงหา
ความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ 

 4.02   0.78  มาก 

2.8 ครูท าการวัดและประเมินผลควบคํูไปกับการเรียนการสอน  3.78   0.88  มาก 
2.9 ครูใช๎วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย  3.87   0.86  มาก 
2.10 ครูเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ๎
 3.91   0.96  มาก 

เฉลี่ย  3.87   0.91  มาก 
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 จาก ตารางที่ 14 แสดงให๎เห็นวํา กลํุมตัวอยํางซึ่งเป็นกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) 
กลํุมท่ี 2 ผ๎ูเรียน ประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ด๎านท่ี 2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน มี
ผลการประเมินในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ครูจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อ
สํงเสริมทักษะ ความสามารถพิเศษของผ๎ูเรียนอยํางเหมาะสม มีผลการประเมินอยูํในระดับคุณภาพสูงสุด 
รองลงมาได๎แกํ ครูจัดการเรียนการสอนสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักแสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ และ 
ครูแจ๎งจุดประสงค์การเรียนรู๎ให๎ผ๎ูเรียนทราบกํอนจัดการเรียนการสอนในแตํละรายวิชา ตามล าดับ และ
พบวํา ครูท าการวัดและประเมินผลควบคํูไปกับการเรียนการสอน มีผลการประเมินอยูํในระดับคุณภาพ
ต่ าสุดของด๎านท่ี 2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งจะเป็นข๎อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในโอกาสตํอไป 
 
ตารางที่ 15 แสดงผลการประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ด๎านท่ี  3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา โดยกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย 
(Stakeholder) กลํุมท่ี 2 ผ๎ูเรียน 
 

ข้อ รายการประเมิน  ̅ SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านที่ 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา    
3.1 ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จงรักภักดีตํอชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์และยึดมั่นในประชาธิปไตย 
 4.07   0.81  มาก 

3.2 ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี  3.96   0.90  มาก 
3.3 ผ๎ูเรียนมีจิตสาธารณะ รักและเอื้ออาทรในเพื่อนมนุษย์  3.83   1.06  มาก 
3.4 ผ๎ูเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต  4.01   0.95  มาก 
3.5 ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลํุมสาระการเรียนรู๎ที่

สะท๎อนตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
 3.85   0.84  มาก 

3.6 ผ๎ูเรียนใฝุเรียนรู๎ ขยันหมั่นเพียร  3.86   0.89  มาก 
3.7 ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต  3.85   0.89  มาก 
3.8 ผ๎ูเรียนมีระเบียบวินัย สุภาพ อํอนน๎อม ถํอมตน  3.80   0.92  มาก 

  



137 
 

ตารางที่ 15 (ต่อ) แสดงผลการประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอย
ดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ด๎านท่ี  3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา โดยกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎
สํวนเสีย (Stakeholder) กลํุมท่ี 2 ผ๎ูเรียน 
 

ข้อ รายการประเมิน  ̅ SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านที่ 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา    
3.9 ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎ภาษาไทยได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ 
 3.76   0.88  มาก 

3.10 ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการแก๎ปัญหา  3.79   0.87  มาก 
3.11 ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการคิด  3.83   0.84  มาก 
3.12 ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการอําน คิด วิเคราะห์ และ

เขียน 
 3.86   0.97  มาก 

3.13 ผ๎ูเรียนมีความมุํงมั่นในการท างาน รับผิดชอบ มีภาวะ
ผ๎ูน าและผ๎ูตาม 

 3.82   0.92  มาก 

3.14 ผ๎ูเรียนมีความประหยัด อยูํอยํางพอเพียง  3.86   0.94  มาก 
3.15 ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษส่ือสารใน

ชีวิตประจ าวัน 
 3.35   1.05  มาก 

เฉลี่ย  3.83   0.93  มาก 
 
 จาก ตารางที่ 15  แสดงให๎เห็นวํา กลํุมตัวอยํางซึ่งเป็นกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) 
กลํุมท่ี 2 ผ๎ูเรียน ประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ด๎านท่ี 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษามีผลการประเมินในภาพรวมอยูํ
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์และยึดมั่นในประชาธิปไตย มีผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับสูงสุด รองลงมา
ได๎แกํ ผ๎ูเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และ ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ตามล าดับ และพบวํา 
ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษส่ือสารในชีวิตประจ าวัน มีผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับ
ต่ าสุด ของด๎านท่ี 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นข๎อมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใน
โอกาสตํอไป 
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ตารางที่ 16 แสดงผลการประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ในภาพรวมทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ 1) การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และ 3) ผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา โดยกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลํุมท่ี 2 ผ๎ูเรียน 
 

ด้าน รายการประเมิน  ̅ SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

1 การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของหลักสูตร
สถานศึกษา 

 3.77   0.91  มาก 

2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียน       
การสอน 

 3.87   0.91  มาก 

3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา  3.83   0.93  มาก 
เฉลี่ย  3.82   0.01  มาก 

 
 จาก ตารางที่ 16 แสดงให๎เห็นวํา แสดงผลการประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี -ตราด 
กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ในภาพรวมท้ัง 3 ด๎าน ได๎แกํ        
1) การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา 2) การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ใน
การจัดการเรียนการสอน และ 3) ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา โดยกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย 
(Stakeholder) กลํุมท่ี 2 ผ๎ูเรียน มีผลการประเมินในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา 
ด๎านท่ี 2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมินคุณภาพอยูํใน
ระดับสูงสุด รองลงมาได๎แกํ ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา และ การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิต
ของหลักสูตรสถานศึกษา ตามล าดับ 
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บทที่ 5 
 

บทสรุป 
 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัจจัยและเงื่อนไขท่ีสํงผลตํอความส าเร็จ และลักษณะความรํวมมือ
ขององค์กรตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี – ตราด 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
 3. เพื่อประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
 4. เพื่อประเมินทักษะในการท างาน  การรักการท างาน ความสามารถในท างานรํวมกับผ๎ูอื่น และ
มีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริตของผ๎ูเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี ้ด าเนินตามลักษณะของกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
ด าเนินการ ดังนี้ 
  ขั้นท่ี 1 ศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน และ สร๎างกรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอย
ดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
  ขัน้ท่ี 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการดังนี้  ก าหนดกรอบแนวคิด
และสร๎างรูปแบบการสอน  สร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎ สร๎างคํูมือการใช๎รูปแบบการสอน  และสร๎าง
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
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 ระยะที่ 2 การทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี ด าเนินการ  
 ระยะที่ 3 การประเมินผลการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี 
   ขั้นท่ี 1 การประเมินทักษะในการท างาน การรักการท างาน ความสามารถใน
การท างานรํวมกับผ๎ูอื่น และมีเจตคติท่ีดีตํอวิชาชีพสุจริตของผ๎ูเรียน 
   ขั้นที่ 2 การประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี 
 
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
 การสร๎างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีผ๎ูวิจัยพัฒนาขึ้นในครั้งนี้ ด าเนินการ ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการสอน แนว
ทางการจัดทักษะการเรียนรู๎ที่เน๎นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ แนวทางการจัดการเรียนรู๎รูปแบบการเตรียม
ความพร๎อมกลํุมความถนัดทางสาขาวิชาและอาชีพในการเรียนตํอระดับอุดมศึกษา การขับเคล่ือน
การศึกษามัธยมไทย 4.0 เพื่อการมีงานท า แนวทางการเสริมทักษะและสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพ
ให๎กับผ๎ูเรียน การพัฒนารูปแบบการสอน และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง โดยน ามาก าหนดเป็นโครงสร๎างและ
สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียน             สอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี 
  ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผ๎ูวิจัยสร๎างรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี -ตราด  กรณีศึกษา : 
โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสร๎างขึ้น
จากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข๎อมูลในขั้นท่ี 1 แล๎วน าผลดังกลําวมาสร๎างเป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีจุดมุํงหมายหลักเพื่อจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนสอยดาววิทยา 
ผ๎ูวิจัยด าเนินการเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
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   ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดกรอบแนวคิด และสร๎างรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียน  สอย
ดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
   น าข๎อมูลท่ีได๎จากการศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนและรูปแบบ      การ
สอน แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู๎ที่เน๎นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ แนวทางการจัดการเรียนรู๎รูปแบบ
การเตรียมความพร๎อมกลํุมความถนัดทางสาขาวิชาและอาชีพในการเรียนตํอระดับอุดมศึกษา การ
ขับเคล่ือนการศึกษามัธยมไทย 4.0 เพื่อการมีงานท า แนวทางการเสริมทักษะและสร๎างเสริมประสบการณ์
อาชีพให๎กับผ๎ูเรียน การพัฒนารูปแบบการสอน และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง มาวิเคราะห์และก าหนดเป็น
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยก าหนดเป็น 4 ตอน คือ 1) ความเป็นมาของ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 3) การน ารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนไปใช๎ และ 4) ผลท่ีเกิดจากการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผ๎ูวิจัยด าเนินการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี -
ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  การด าเนินการวิจัยในขั้นตอน
นี้ มีจุดมุํงหมายเพื่อยกรํางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยมีจุดมุํงหมายยํอยดังนี้ 

การยกร่างเอกสารหลักสูตร (ตัวหลักสูตร)ในการยกรํางเอกสารหลักสูตร ผ๎ูวิจัยได๎ด าเนินการ
ดังนี้ 
  1. ก าหนดองค์ประกอบของเอกสารการพัฒนาหลักสูตร ตามโครงสร๎างหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี -ตราด  
กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ตามผลการศึกษาข๎อมูลขั้นพื้นฐาน
เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

14) ปรัชญา 
15) เปูาหมายของหลักสูตร 
16) คุณลักษณะของผ๎ูเรียน 
17) ช่ือหลักสูตร 
18) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
19) จ านวนหนํวยกิต หนํวยการเรียนรู๎ 
20) สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ 
21) ผลการเรียนรู๎รายปี/ภาค 
22) สาระการเรียนรู๎ 
23) เวลาเรียน 
24) การจัดการเรียนรู๎ 
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25) ส่ือและแหลํงการเรียนรู๎ 
26) การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ 

2. ผ๎ูวิจัยยกรํางเอกสารหลักสูตรตามองค์ประกอบท่ีระบุไว๎ในข๎อ 1 โดยใช๎ข๎อมูลพื้นฐาน
จากผลการศึกษาและรวบรวมได๎ในขั้นที่ 1 

3. ประชุมปฏิบัติการผ๎ูเกี่ยวข๎อง เพื่อวิพากษ์รํางเอกสารหลักสูตรท่ีผ๎ูวิจัย    ยกรํางขึ้น 
ซึ่งผ๎ูเข๎ารํวมวิพากษ์ จ านวน 15 ประกอบด๎วย ผ๎ูวิจัย (น าเสนอรํางเอกสารหลักสูตรและเป็นผ๎ูด าเนิน
รายการ) และผ๎ูเช่ียวชาญซึ่งเป็นตัวแทนกลํุมสาระการเรียนรู๎ทั้ง 8 กลํุมสาระ  

4. ผ๎ูวิจัยด าเนินการปรับปรุงแก๎ไขรํางเอกสารหลักสูตร ตามมติข๎อเสนอแนะจากผลการ
ประชุมปฏิบัติการในข๎อ 3 

5. ได๎เอกสารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  
ท่ีปรับปรุงตามข๎อแนะน าของผ๎ูเช่ียวชาญซึ่งเป็นตัวแทนกลํุมสาระการเรียนรู๎ท้ัง 8 กลํุมสาระ เตรียมพร๎อม
ส าหรับการทดลองใช๎ตํอไป 

การยกร่างเอกสารประกอบหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร ประกอบด๎วย  
  1. แผนการจัดการเรียนรู๎ มีข้ันตอนการสร๎าง ดังนี้ 
   1.1 ศึกษาวิธีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ตามทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวข๎อง
เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎ 
   1.2 ออกแบบหนํวยการเรียนรู๎แตํละหนํวยการเรียนรู๎ท่ีระบุไว๎ในโครงสร๎าง
หนํวยการเรียนรู๎และเวลาเรียน โดยแตํละหนํวยการเรียนรู๎ ผ๎ูวิจัย (หรือครูผ๎ูสอน) ท าการวิเคราะห์ผลการ
เรียนรู๎ ก าหนดหลักฐานการเรียนรู๎ (ช้ินงาน/ภาระงาน) ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ พร๎อม
ระบุเครื่องมือท่ีใช๎ และก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องตามแนวทางท่ีระบุไว๎ใน
เอกสารหลักสูตร 
   1.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ในแตํละหนํวยการเรียนรู๎ตามการออกแบบ
หนํวยการเรียนรู๎ที่ก าหนดไว๎ในข๎อ 1.2 ซึ่งแตํละแผนการจัดการเรียนรู๎ ประกอบด๎วยหัวข๎อส าคัญ ดังนี้ 1) 
สาระส าคัญ 2) ผลการเรียนรู๎ 3) จุดประสงค์การเรียนรู๎ (จ าแนกเป็น 3 ด๎าน คือ ด๎านความรู๎ เจตคติหรือ
คุณลักษณะ และด๎านทักษะ) 4) หลักฐานการเรียนรู๎ 5) เนื้อหาสาระ 6) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎ 7) ส่ือ
และแหลํงเรียนรู๎ 8) การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ 9) กิจกรรมเสนอแนะ 10) ความคิดเห็น/
ข๎อเสนอแนะของผ๎ูบริหาร 11) บันทึกผลหลังการสอน 12) ภาคผนวก (รายละเอียด ส่ือ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ และอื่น ๆ พร๎อมจัดท าส่ือ และเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ในแตํละ
แผนการจัดการเรียนรู๎ 
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   1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู๎ พร๎อมส่ือและเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู๎ ในแตํละแผนการเรียนรู๎ ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต๎น แล๎วท าการปรับปรุงแก๎ไขกํอนให๎
ผ๎ูเช่ียวชาญประเมินความเหมาะสม 
  2. คํูมือการใช๎รูปแบบ ผ๎ูวิจัยจัดท าขึ้นเพื่อให๎ครู หรือผ๎ูน ารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนไปใช๎เกิดความเข๎าใจ และสามารถน ารูปแบบไปใช๎ได๎ ซึ่งผ๎ูวิจัยได๎ด าเนินการจัดท าคํูมือการใช๎รูปแบบ 
ดังนี้ 
   2.1 ศึกษาวิธีการจัดท าคํูมือจากเอกสารที่เกี่ยวข๎อง 
   2.2 รํางคํูมือการใช๎รูปแบบ ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
    1) ความเป็นมาของรูปแบบ 
    2) การพัฒนารูปแบบ 
    3) แนวทางการน ารูปแบบไปใช๎ 
   2.3 น าคํูมือการใช๎รูปแบบ ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต๎น ท าการปรับปรุง
แก๎ไขตามข๎อแนะน าของผ๎ูเช่ียวชาญซึ่งเป็นตัวแทนกลํุมสาระการเรียนรู๎ท้ัง 8 กลํุมสาระฯเตรียมพร๎อม
ส าหรับการทดลองใช๎ตํอไป 
 
ระยะที่ 2 การทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต
พื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
ด าเนินการ  
 ด าเนินการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต
พื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  กับ
ผ๎ูเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยด าเนินการดังนี ้
  1) จัดพิมพ์เอกสารหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี  ในสถานศึกษา ฉบับสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางหลักในการด าเนินการจัดการเรียนการ
สอน 
  2) จัดพิมพ์เอกสารหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี  ในสถานศึกษา ฉบับกลํุมสาระการเรียนรู๎ ครบท้ัง 8 กลํุมสาระ 
  3) ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรมแนะแนว วิชาการศึกษาค๎นคว๎า (IS)  
  4) ก าหนดกิจกรรมฐานการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง และ มอบหมายครูผ๎ูรับผิดชอบใน
แตํละฐานการเรียนรู๎ 
  5) ก าหนด วัน เวลา สถานท่ี จัดกิจกรรมตลาดนัดวันศุกร์ 
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  6) ก าหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝึกประสบการณ์ด๎านอาชีพส าหรับผ๎ูเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในชํวงปิดภาคเรียนท่ี 1/2562 และมอบหมายงานครูนิเทศการฝึกประสบการณ์ 
 
ระยะที่ 3 การประเมินผลการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
  ขั้นที่ 1 การประเมินทักษะในการท างาน การรักการท างาน ความสามารถในการท างาน
รํวมกับผ๎ูอื่น และมีเจตคติท่ีดีตํอวิชาชีพสุจริตของผ๎ูเรียน 
   1) จัดเตรียมแบบประเมินคุณภาพผ๎ูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 6 
ผ๎ูเรียนมีทักษะในการท างาน สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นและมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต  ส าหรับผ๎ูเรียน
ประเมินตนเอง  แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบประเมินระดับพฤติกรรม 5 ระดับ จ าแนกการประเมิน
เป็นรายด๎าน ได๎แกํ ด๎านท่ี 1 ผ๎ูเรียนวางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเร็จ ด๎านท่ี 2 ผ๎ูเรียนท างาน
อยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ด๎านท่ี 3 ผ๎ูเรียนท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 
และ ด๎านท่ี 4 ผ๎ูเรียนมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ โดยท่ีระดับ
ความคิดเห็นของผ๎ูประเมิน  ตามเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถึง   ผ๎ูเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับมากท่ีสุด 
  ระดับ 4  หมายถึง   ผ๎ูเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก 
  ระดับ 3  หมายถึง   ผ๎ูเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2  หมายถึง   ผ๎ูเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อย 
  ระดับ 1  หมายถึง   ผ๎ูเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อยที่สุด 

2) ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ผ๎ูเรียนมีทักษะในการท างาน สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นและมีเจตคติท่ีดีตํอ
อาชีพสุจริต โดยใช๎เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

   คะแนนเฉลี่ย      ระดับคุณภาพ 
    4.51 – 5.00           มากท่ีสุด 
   3.51 – 4.00           มาก 
   2.51 -  3.00           ปานกลาง 
   1.51 – 2.00           น๎อย 
   1.00 – 1.50           น๎อยท่ีสุด 
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  ขั้นที่ 2 การประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี 
   1) จัดเตรียมแบบประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมี
งานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ส าหรับผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) 2 กลํุม ได๎แกํ กลํุมท่ี 1
ผ๎ูปกครอง และ กลํุมท่ี 2 ผ๎ูเรียน ลักษณะเป็นแบบประเมินระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ด๎าน ปัจจัย
เบ้ืองต๎น กระบวนการ และ ผลผลิต จ าแนกการประเมินเป็นรายด๎าน ดังนี้ ด๎านท่ี 1 การสร๎างและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ด๎านท่ี 2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และ ด๎านท่ี 3 
ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา โดยท่ีระดับความคิดเห็นของผ๎ูประเมิน  ตามเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถึง   ผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียเห็นด๎วยอยูํในระดับมากท่ีสุด 
  ระดับ 4  หมายถึง   ผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียเห็นด๎วยอยูํในระดับมาก 
  ระดับ 3  หมายถึง   ผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียเห็นด๎วยอยูํในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2  หมายถึง   ผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียเห็นด๎วยอยูํในระดับน๎อย 
  ระดับ 1  หมายถึง   ผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียเห็นด๎วยอยูํในระดับน๎อยที่สุด 

 
2) ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ผลการประเมินการประเมินหลักสูตรในการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณี 
ศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยใช๎เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ย      ระดับความเหมาะสม 
    4.51 – 5.00           เหมาะสมมากท่ีสุด 
   3.51 – 4.00           เหมาะสมมาก 
   2.51 -  3.00           เหมาะสมปานกลาง 
   1.51 – 2.00           เหมาะสมน๎อย 
   1.00 – 1.50           เหมาะสมน๎อยท่ีสุด 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ได๎แกํ  ร๎อยละ คําเฉล่ีย (Mean)  และ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค านวณโดยใช๎โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (Excel) 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี แบํงออกเป็น 4 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนรู๎เพื่อ
การมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียน     สอย
ดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี 
 ตอนที่ 3 ผลการประเมินทักษะในการท างาน การรักการท างาน ความสามารถในการท างาน
รํวมกับผ๎ูอื่น และเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริตของผ๎ูเรียน 
 ตอนที่ 4 ผลการประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของ โรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี 
 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนรู๎เพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา     อ าเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
 ผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน  พบวํา การเข๎ามาท างานของแรงงาน    ตําง
ด๎าว ได๎สร๎างผลกระทบทางด๎านบวกและลบให๎กับประเทศไทยท้ังในระดับชาติและระดับท๎องถิ่น กลําวคือ 
มีสํวนในการแยํงอาชีพแรงงานไทย ด๎วยเหตุท่ีนอกจากแรงงานตํางด๎าวมีอัตราคําแรงท่ีถูกกวําแรงงานไทย
และหาได๎งํายแล๎ว แรงงานตํางด๎าวยังสามารถท างานได๎โดยไมํเลือกงาน ไมํวําจะเป็นงานในไรํ ในสวน หรือ 
งานแบกหามตําง ๆ ซึ่งงานเหลํานี้คนไทยไมํชอบท าเนื่องจากคนไทยมองวํางานเหลํานี้ เป็นงานระดับลําง 
เป็นงานท่ีสกปรก ยากล าบาก อีกท้ังในปัจจุบันคนไทยเรียนสูงมากขึ้นจึงท าให๎ตลาดการจ๎างงานขาด
แรงงานในระดับลํางเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต๎องหันไปพึ่งแรงงานตํางด๎าว และนอกจากนี้ยังมีการ
ลักลอบเข๎ามาในราชอาณาจักร ผลกระทบจากการท างานของแรงงานตํางด๎าวกํอให๎เกิดปัญหาสังคมไทย
เป็นอันมากท้ังทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของประเทศ และความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ ทังนี้
เพราะภาครัฐไมํสามารถเข๎าไปควบคุมก ากับดูแลได๎อยํางท่ัวถึง 
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 อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นพื้นท่ีท่ีติดตํอกับราชอาณาจักรกัมพูชา โดยในพื้นท่ีอ าเภอ
สอยดาว มีพื้นท่ีติดตํอกับจังหวัดพระตะบองและกรุงไพลินของราชอาณาจักรกัมพูชา แนวพรมแดนสํวน
ใหญํเป็นคลอง ล าห๎วย และสันปันน้ า ของทิวเขาบรรทัด การสํงเสริมการค๎าชายแดนจากปัจจุบันท่ีจังหวัด
ได๎เปิดจุดผํอนปรน เพื่อท าการค๎าชายแดนกัมพูชามีท้ังหมด 5 จุด ได๎แกํ  1) จุดผํอนปรนบ๎านผักกาด อ.
โปุงน้ าร๎อน  2) จุดผํอนปรนบ๎านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โปุงน้ าร๎อน  3) จุดผํอนปรนบ๎านบึงชะนังลําง ต.เทพ
นิมิต อ.โปุงน้ าร๎อน  4) จุดผํอนปรนบ๎านซับตารี ต.ทํุงขนาน อ.สอยดาว  5) จุดผํอนปรนบ๎านสวนส๎ม ต.สะ
ตอน อ.สอยดาว ท้ังนี้จังหวัดจันทบุรียังมีนโยบายให๎มีการผลักดันจุดผํอนปรนบ๎านแหลม และบ๎านผักกาด 
ให๎ปรับฐานะเป็นจุดผํานแดนถาวร เพื่อให๎ประชาชนตามแนวชายแดนท้ังสองประทศ ติดตํอเข๎าออกได๎
อยํางถูกต๎องตามกฎหมายและสามารถอยูํได๎หลายวัน รวมท้ังสามารถสํงออกและน าเข๎าสินค๎าได๎อยําง
ถูกต๎อง ตามระเบียบกฎหมาย และพิธีศุลกากร จากการเปิดจุดผํานแดนถาวรและจุดผํอนปรนเพิ่มขึ้น ท า
ให๎การไปมาหาสํูกันระหวําสองประเทศมีความสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงการไหลเวียนของสินค๎าจ านวน
มหาศาลของทุก ๆ วัน และท่ีส าคัญการท่ีประเทศไทยขาดแคลนแรงงานเป็นจ านวนมากอยูํแล๎วก็ยิ่งไป
หนุนเสริมให๎แรงงานกัมพูชาเข๎ามาท างานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นไปด๎วย  
 โรงเรียนสอยดาววิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอสอยดาว ซึ่งมีพื้นท่ีติดชายแดนกัมพูชา 
และจัดการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด๎านการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานท าเพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีอาชีพ (Career) ในแตํละชํวงช้ัน โดยช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จะจัดการศึกษาให๎ผ๎ูเรียนได๎ค๎นหาอาชีพตามความต๎องการของตนเอง และมี
โอกาสให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎ภาพของงานและการฝึกทักษะอาชีพเบื้องต๎น  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึง
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผ๎ูเรียนควรได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับอาชีพในอนาคตอยํางมีความหมายและได๎รับการฝึก
ประสบการณ์ทางอาชีพ โดยก าหนดให๎มีหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการ มีงานท า ประกอบกับผ๎ูปกครอง
ผ๎ูเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนกัมพูชา สํวนใหญํเป็นผ๎ูอพยพมาจากทางภาคตะวันนออกเฉียง
เหนือมีฐานะคํอนข๎างยากจน ฐานะทางเศรษฐกิจไมํดี ไมํสามารถสนับสนุนให๎ ผ๎ูเรียนศึกษาตํอใน
ระดับอุดมศึกษาได๎ โรงเรียนจึงต๎องจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของผ๎ูเรียน ซึ่งจะสามารถตํอยอดไปสํูการ
ประกอบอาชีพได๎ในอนาคตได๎ 
 สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายในการผลิตผ๎ูเรียนด๎านอาชีวศึกษาให๎มากขึ้ น 
เพื่อรองรับการจ๎างงาน ท้ังภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลํุม
อาชีพ ท่ีเป็นความต๎องการของตลาดแรงงานท่ีก าลังขยายตัวในทุกภาคสํวน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็น
หนํวยงาน ท่ีผลิตก าลังคนจ าเป็นอยํางยิ่งต๎องเรํงประชาสัมพันธ์ สร๎างความเข๎าใจ ให๎ผ๎ูเรียนเกิดความสนใจ
เรียนทางด๎านอาชีพ เนื่องจากสภาพปัจจุบันคํานิยมของผ๎ูปกครองและผ๎ูเรียนมุํงท่ีจะเรียนประเภทสามัญ
ศึกษาเพื่อเข๎าสํู ระดับอุดมศึกษา สํงผลให๎ผลผลิตทางการศึกษาไมํตอบสนองความต๎องการก าลังคนใน
ระดับฝีมือของ สถานประกอบการ รัฐบาลจึงก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรํวมหลักสูตร
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อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ควบคํูกันไปเพื่อให๎ผ๎ูส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความรู๎พื้นฐานด๎านอาชีพ และสามารถเข๎าสํูตลาดแรงงาน  
 โรงเรียนสอยดาววิทยาได๎จัดท าบันทึกข๎อตกลงกับวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เพื่อจัดหลักสูตรทวิ
ศึกษา ใน 4 สาขา ได๎แกํ 1) สาขาการบัญชี 2) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3) สาขางานยานยนต์ และ 4) 
สาขาชํางไฟฟูาก าลัง โดยจัดการเรียนวิชาสามัญในชํวงวันจันทร์ ถึง วันพุธ ท่ีโรงเรียนสอยดาววิทยา และ
เรียนสาขาวิชาชีพที่วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันพฤหัสบดี และ วันศุกร์  
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ี
ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  จาก
นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า ผสานกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ ก ารจัดการศึกษาให๎มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล สํงเสริมทักษะอาชีพ บนพื้นฐานความพอ เพียง มีพื้นฐานมาจากแนวคิดของ
แนวทางการจัดการเรียนการสอน 3 แนวทาง ได๎แกํ 
  1) แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ท่ีเน๎นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 
  2) แนวทางการจัดการเรียนรู๎แบบการเตรียมพร๎อมกลํุมความถนัดทางสาขาวิชาชีพและ
อาชีพ 
  3) การขับเคล่ือนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานท าแหํงศตวรรษที่ 21 
 ผสานกับแนวคิดระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได๎แกํ 
  Module 1 : ส ารวจความต๎องการของถิ่นฐานในระดับอ าเภอ 
  Module 2 : จัดท าหนํวยเรียนรู๎บูรณาการ 
  Module 3 : จัดกิจกรรมการเรียนรู๎บูรณาการ 
  Module 4 : จัดกิจกรรมความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาชีพ 
  Module 5 : วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
  Module 6 : พัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ จัดท า Career Path 
  Module 7 : เทคโนโลยีจัดการเรียนรู๎ 
 
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได๎
พัฒนาตามข้ันตอนการสร๎างและพัฒนารูปแบบการจัดเรียนรู๎  ดังนี้ น าผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนรู๎เพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้ นท่ี
ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีท่ีได๎ใน
ขั้นตอนท่ี 1 มาก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อการมีงานท า ซึ่งในขั้นตอน
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การพัฒนารูปแบบนั้น ได๎พัฒนาตามข้ันตอน ดังนี้  1) ก าหนดกรอบแนวคิด และสร๎างรูปแบบการจัดการ
เรียนการการสอนเพื่อการมีงานท า 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท า 3) 
ประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตรของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท า 4) 
ทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท า และ 5) ประเมินการใช๎หลักสูตร 
 ก าหนดเป็นโครงสร๎างหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี – ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี มีองค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี้ 

14) ปรัชญา 
15) เปูาหมายของหลักสูตร 
16) คุณลักษณะผ๎ูเรียน 
17) ช่ือหลักสูตร 
18) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
19) จ านวนหนํวยกิต หนํวยการเรียนรู๎ 
20) สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ 
21) ผลการเรียนรายปี /ภาค  
22) สาระการเรียนรู๎ 
23) เวลาเรียน 
24) การจัดการเรียนรู๎ 
25) ส่ือและแหลํงการเรียนรู๎ 
26) การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ 

 
ในสํวนของหลักสูตรรายวิชา ได๎ก าหนดขั้นตอนท่ีใช๎ในการเรียนการสอนด๎วยรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี – ตราด กรณีศึกษา : 
โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎บูรณาการ มี
กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามกระบวนการ QSCCS ดังนี้ 

  ขั้นที่ 1 การเรียนรู้ต้ังค าถาม (Learning to Question) 
   การต้ังประเด็นค าถาม / สมมติฐาน (Hypothesis Formation) เป็นการฝึกให๎

ผ๎ูเรียนรู๎จักคิด สังเกต ต้ังข๎อสงสัย ต้ังค าถามอยํางมีเหตุผล 
  ขั้นที่ 2 การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) 
   การสืบค๎นความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎และสารสนเทศ (Searching for 

Information)เป็นการฝึกให๎ ผ๎ูเรียนแสวงหาความรู๎ ข๎อมูล และสารสนเทศ จากแหลํงเรียนรู๎อยําง
หลากหลาย เชํน ห๎องสมุด อินเทอร์เน็ต หรือจากการปฏิบัติทดลอง เป็นต๎น 
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  ขั้นที่ 3 การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ (Learning to Construct) 
   การสร๎าง / สรุปองค์ความรู๎ (Construct / Knowledge Formation) เป็นการ

ฝึกให๎ผ๎ูเรียนน าความรู๎และสารสนเทศหรือข๎อมูลท่ีได๎จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู๎ 

  ขั้นที่ 4 การเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร (Learning to Communication) 
   ก า ร ส่ื อ ส า ร แ ล ะ ก า ร น า เ ส น อ อ ยํ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  (Effective 

Communication) เป็นการฝึกให๎ผ๎ูเรียนน าความรู๎ท่ีได๎มาเสนอและส่ือสารอยํางมีประสิทธิภาพให๎เกิด
ความเข๎าใจ 

  ขั้นที่ 5 การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม (Learning to Serve) 
   การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการน าความรู๎สํูการ

ปฏิบัติ ซึ่งผ๎ูเรียนจะต๎องมีความรู๎ในบริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะท่ีเหมาะสม โดยจะน าองค์
ความรู๎ไปสํูการท าประโยชน์ให๎กับสังคม อันจะสํงผลตํอการมีจิตสาธารณะของผ๎ูเรียนและการบริการสังคม 

แนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบบันได  5 ขั้น 
(QSCCS) 

  1. การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้วิจัยเป็นฐาน (Research – Based 
Instruction) เป็นกระบวนการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎สามารถใช๎กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู๎ คิดค๎นหาค าตอบ และตัดสินใจในการเรียนรู๎ของตนเอง โดยมีหลักการส าคัญ คือ จัดการเรียนรู๎โดย
ยึดผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ และเรียนตามศักยภาพของตนเอง ให๎เป็นไปตามหรือใช๎กระบวนการวิจัย 
ประกอบด๎วย 1) การก าหนดปัญหา 2) การตั้งสมมติฐาน 3) การเก็บรวบรวมข๎อมูล 4) การวิเคราะห์ข๎อมูล 
5) การสรุปผล 

  2. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-Based Instruction) เป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดประสบการณ์ให๎แกํผ๎ูเรียนเหมือนกับการท างานในชีวิตจริง เพื่อให๎
ผ๎ูเรียนมีประการณ์โดยตรง ได๎ท าการทดลองและพิสูจน์ส่ิงตําง ๆ ด๎วยตนเอง รู๎จักการท างานอยํางเป็น
ระบบ มีขั้นตอน ฝึกการเป็นผ๎ูน าและผ๎ูตามท่ีดี ได๎เรียนรู๎วิธีการแก๎ปัญหา ได๎รู๎จักวิธีการตําง ๆ ในการ
แก๎ปัญหา และฝึกวิเคราะห์ และประเมินตนเอง โดยเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความ
สนใจของผ๎ูเรียนอยํางลํุมลึก โดยผํานกระบวนการหลัก คือ กระบวนการแก๎ปัญหา ผ๎ูเรียนจะต๎องเป็นผ๎ูลง
มือปฏิบัติเพื่อค๎นหาค าตอบด๎วยตนเอง จึงเป็นการเรียนรู๎จากการได๎มีประสบการณ์ตรงจากแหลํงเรียนรู๎ 

  3. การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning) เป็นการ
เรียนรู๎ที่เกิดข้ึนตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎แบบสร๎างสรรค์นิยม (Constructivism) ให๎ผ๎ูเรียนสร๎างความรู๎
ใหมํจากสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาให๎เป็นเครื่องกระต๎ุนให๎ผ๎ูเรียนใฝุหาความรู๎เพื่อแก๎ปัญหา และผ๎ูเรียนรู๎จัก
ท างานรํวมกันเป็นกลํุม 
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  4. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CRP 
รูปแบบการสอนแบบ  CRP ประกอบด๎วยรูปแบบการเรียนการสอน  3 รูปแบบ  คือ   
1) รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึก (Crystal-Based  Instructional  Model)   
2) รูปแบบการเรียนการสอนด๎วยวิธีวิจัย (Research-Based  Instructional  Model)    
3) รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ (Productivity-Based  Instructional  

Model)  เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีพัฒนาขึ้น 
เปูาหมายหลักทางการศึกษาในการมุํงพัฒนาบุคคลให๎มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  โดย

รูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CRP  นี้ พัฒนาขึ้นอยํางแบบระบบจากแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู๎ท่ี
สอดคล๎องกับเปูาหมาย 

 สรุปได๎วํา แนวทางการการจัดการเรียนรู๎ในรายวิชาตําง ๆ เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู๎
แบบบันได 5 ขั้น (QSCCS) ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว๎เพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอนด๎วยรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี – ตราด 
กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได๎แกํ ขั้นท่ี 1 การเรียนรู๎ต้ังค าถาม 
(Learning to Question) ขั้นท่ี 2 การเรียนรู๎แสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) ขั้นท่ี 3 การ
เรียนรู๎เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ (Learning to Construct) ขั้นท่ี 4 การเรียนรู๎เพื่อการส่ือสาร (Learning to 
Communication) และขั้นท่ี 5 การเรียนรู๎เพื่อตอบแทนสังคม (Learning to Serve) สามารถจัดการ
เรียนรู๎ในรายวิชาด๎วยแนวทางการจัดการเรียนรู๎ 4 แนวทาง คือ 1) การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎การวิจัยเป็น
ฐาน (Research-Based Instruction) 2) การจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎โครงงาน (Project-Based 
Instruction) 3) การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning) และ 4) การ
จัดการเรียนรู๎แบบ CRP  

นอกจากการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรรายวิชาแล๎ว ซึ่งเป็นการเรียนรู๎หลักตามรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าฯ แล๎ว ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีจะเสริมสร๎างทักษะชีวิต ทักษะ
การท างานด๎านอาชีพเสริมให๎กับผ๎ูเรียน อาทิเชํน กิจกรรมแนะแนว จัดให๎มีตลาดนัดแนะแนวอาชีพ 
กิจกรรมน าเสนอผลงาน และ จัดนิทรรศการ แสดงผลการศึกษาค๎นคว๎าของผ๎ูเรียนในรายวิชาการศึกษา
ค๎นคว๎า (IS) กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานด๎านอาชีพตามความสนใจของผ๎ูเรียน ในชํวงปิดภาคเรียนท่ี 1 ของทุกปี
การศึกษา ของผ๎ูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ รํวมกับ การเรียนการ
สอนในวิชาเลิกเสรีระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น จัดเป็นกิจกรรมฐานเรียนรู๎เศรษฐกิจพอ เพียง และใน
รายวิชาสังคมศึกษา (สาระ เศรษฐศาสตร์) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จัดกิจกรรมตลาดนัดวันศุกร์ เป็น
การจ าลองการท าธุรกิจค๎าขายขนาดเล็ก ฝึกให๎ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง เป็นต๎น 
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 ท้ังนี้เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ และมีเจต
คติท่ีดีตํออาชีพสุจริต ซึ่งวัดได๎จากมีผลการการประเมินคุณภาพอยูํในระดับดี บรรลุคําเปูาหมายของการ
พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ตอนที่ 3 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
 ผ๎ูวิจัยได๎พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และใช๎
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยน า หลักสูตรโรงเรียนสอยดาว
วิทยา พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551       (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) มาปรับให๎สอดคล๎องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อการมีงานท า โรงเรียน
สอยดาววิทยา จันทบุรี ก าหนดเป็นโครงสร๎างหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนประกอบไปด๎วย 13 
องค์ประกอบ ได๎แกํ 1) ปรัชญา 2) เปูาหมายของหลักสูตร 3) คุณลักษณะของผ๎ูเรียน 4) ช่ือหลักสูตร 5) 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6) จ านวนหนํวยกิต หนํวยการเรียนรู๎ 7) สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ 8) ผล
การเรียนรู๎รายปี / รายภาค 9) สาระการเรียนรู๎ 10) เวลาเรียน 11) การจัดการเรียนรู๎ 12) ส่ือและแหลํง
เรียนรู๎ และ 13) การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ โดยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมทักษะอาชีพ
ให๎กับผ๎ูเรียนผํานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตําง ๆ ดังนี้ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) 
กิจกรรมน าเสนอผลการศึกษาค๎นคว๎าในรายวิชา IS 3) กิจกรรมการฝึกประสบการณ์ และ การฝึก
ปฏิบัติงานด๎านอาชีพ 4) การจัดฐานแหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง และ 5) กิจกรรมตลาดนัดวันศุกร์ 
 ภายหลังด าเนินการจัดการเรียนการสอนด๎วยรูปแบบการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ผ๎ูวิจัยได๎ประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นกับผ๎ูเรียน ผลปรากฏ
วํา ผลการประเมินผลสรุปรายด๎าน ผ๎ูเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับ
ผ๎ูอื่นได๎ และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต มีคุณภาพอยูํในระดับ มาก และเมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านท่ี 
4 ผ๎ูเรียนมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ มีระดับคุณภาพสูงท่ีสุด 
รองลงมาได๎แกํ ด๎านท่ี 2 ผ๎ูเรียนท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
และ ด๎านท่ี 3 ผ๎ูเรียนท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ ตามล าดับ และ ด๎านท่ี 1 ผ๎ูเรียนวางแผนการท างาน และ
ด าเนินการจนส าเร็จ มีระดับคุณภาพต่ าท่ีสุดของการประเมิน  ซึ่งจะน าไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนา
ผ๎ูเรียนในด๎านท่ี 1 กลําวคือ พัฒนาผ๎ูเรียนวางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเร็จในโอกาสตํอไป 
 
 



153 
 

ตอนที่ 4 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
 กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี ได๎แกํ กลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด๎วย
รูปแบบการสอนเพื่อการมีงานท าฯ ซึ่งจ าแนกเป็น 2 กลํุม ได๎แกํ ผ๎ูปกครอง และ ผ๎ูเรียน โดยท่ี กลํุม
ตัวอยํางท่ีเป็นผ๎ูปกครองผ๎ูเรียน ใช๎วิธีการคัดเลือกตามเหตุการณ์ คือ กลํุมผ๎ูปกครองท่ีเข๎ารํวมประชุม
ผ๎ูปกครองผ๎ูเรียนประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 228 คน และ ผ๎ูเรียนท่ีก าลังศึกษาใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ท่ีได๎จากการวิธี สํุมตัวอยํางแบบแบํงช้ัน (Stratified random 
sampling) จ านวน 189 คน 

ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอ     
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี  โดยกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลํุมท่ี 1 ผ๎ูปกครอง ผลการประเมิน
พบวํา  

 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กลุ่มที่ 1 
ผู้ปกครอง 

พบวํา กลํุมตัวอยํางซึ่งเป็นกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลํุมท่ี 1 ผ๎ูปกครอง มีจ านวน
เพศหญิงมากกวําเพศชาย คือ 164 และ 64 คิดเป็นร๎อยละ 71.93 และ 28.07 ตามล าดับ กลํุมตัวอยําง
สํวนใหญํมีชํวงอายุ 40 – 49 ปี คิดเป็นร๎อยละ 38.16 จบการศึกษาต่ ากวําปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 
81.58 ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร๎อยละ  39.91 

 
 4.2 ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาว
วิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กลุ่มที่ 1 
ผู้ปกครอง 
 พบวํา ผลการประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ในภาพรวมทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ 1) การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และ 3) ผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา โดยกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลํุมท่ี 1 ผ๎ูปกครอง ในภาพรวมท้ัง 3 
ด๎าน มีคุณภาพอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านท่ี การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิต
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ของหลักสูตรสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูํในระดับคุณภาพสูงสุด รองลงมาได๎แกํ ด๎านท่ี 2 การน า
หลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และด๎านท่ี 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามล าดับ  
  
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กลุ่มที่ 2 
ผู้เรียน 

พบวํา วํากลํุมตัวอยํางซึ่งเป็นกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลํุมท่ี 2 ผ๎ูเรียน มีจ านวน
เพศชายและเพศหญิงใกล๎เคียงกัน  คือ 93 และ 96 คิดเป็นร๎อยละ 49.21 และ 50.79 ตามล าดับ กลํุม
ตัวอยํางสํวนใหญํอยูํในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 53 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.04 รองลงมาได๎แกํ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 48 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.40 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 มีจ านวนเทํากัน คือ  44 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.28 

 
 4.4 ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาว
วิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กลุ่มที่ 2 ผู้เรียน 

พบวํา ผลการประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ในภาพรวมทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ 1) การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และ 3) ผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา โดยกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลํุมท่ี 2 ผ๎ูเรียน มีผลการประเมินใน
ภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านท่ี 2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน มีผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับสูงสุด รองลงมาได๎แกํ ผลผลิตของหลักสูตร
สถานศึกษา และ การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา ตามล าดับ 

 
อภิปรายผล 
 จากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา   อ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี มีประเด็นท่ีควรน ามาอภิปราย 4 ประเด็น คือ 1) ด๎านข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน 
ปัจจัยและเงื่อนไขท่ีสํงผลตํอความส าเร็จ และลักษณะความรํวมมือขององค์กรตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง และ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ี
ชายแดน จันทบุรี – ตราด 2) ด๎านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้น ท่ีชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา         
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อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  3) ด๎านการประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท า
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี   และ 4) ด๎านประเมินทักษะในการท างาน   การรักการท างาน ความสามารถใน
ท างานรํวมกับผ๎ูอื่น และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริตของผ๎ูเรียน ดังตํอไปนี้ 
 1. ด๎านข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัจจัยและเงื่อนไขท่ีสํงผลตํอความส าเร็จ และ
ลักษณะความรํวมมือขององค์กรตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกอบอาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี – ตราด 
 การเข๎ามาท างานของแรงงานตํางด๎าว ได๎สร๎างผลกระทบท้ังแงํบวกและแงํลบให๎กับประเทศไทย 
โดยเฉพาะในระดับท๎องถิ่นมีสํวนในการแยํงอาชีพแรงงานไทย ด๎วยเหตุท่ีนอกจากแรงงานตํางด๎าวมีอัตรา
คําแรงท่ีถูกกวําแรงงานไทยและหาได๎งํายแล๎ว แรงงานตํางด๎าวยังสามารถท างานได๎โดยไมํเลือกงาน ไมํวํา
จะเป็นงานในไรํ ในสวน หรืองานแบกหามตําง ๆ ซึ่งงานเหลํานี้คนไทยไมํชอบท าเนื่องจากคนไทยมองวํา
งานเหลํานี้เป็นงานระดับลําง เป็นงานท่ีสกปรก ยากล าบาก อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นพื้นท่ี
ติดตํอชายแดนกัมพูชา การไปปาหาสํูกันระหวํางสองประเทศมีความสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงการไหลเวียน
ของสินค๎าจ านวนมหาศาลของทุก ๆ วัน และท่ีส าคัญการท่ีประเทศไทยขาดแคลนแรงงานเป็นจ านวนมาก
อยูํแล๎วก็ยิ่งไปหนุนเสริมให๎แรงงานกัมพูชาเข๎ามาท างานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นไปด๎วย 
 โรงเรียนสอยดาววิทยาเป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอสอยดาว ซึ่งมีพื้นท่ีติดตํอชายแดนกัมพูชา 
โรงเรียนสอยดาววิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอสอยดาว ซึ่งมีพื้นท่ีติดชายแดนกัมพูชา และจัดการ
ศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด๎านการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการมีงานท าเพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีอาชีพ (Career) ในแตํละชํวงช้ัน โดยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จะจัดการศึกษาให๎ผ๎ูเรียนได๎ค๎นหาอาชีพตามความต๎องการของตนเอง และมีโอกาสให๎
ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎ภาพของงานและการฝึกทักษะอาชีพเบื้องต๎น  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ผ๎ูเรียนควรได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับอาชีพในอนาคตอยํางมีความหมายและได๎รับการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ 
โดยก าหนดให๎มีหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการ มีงานท า ประกอบกับผ๎ูปกครองผ๎ูเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นท่ีชายแดนกัมพูชา สํวนใหญํเป็นผ๎ูอพยพมาจากทางภาคตะวันนออกเฉียงเหนือมีฐานะคํอนข๎างยากจน 
ฐานะทางเศรษฐกิจไมํดี ไมํสามารถสนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาได๎ โรงเรียนจึงต๎องจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานท าของผ๎ูเรียน ซึ่งจะสามารถตํอยอดไปสํูการประกอบอาชีพได๎ในอนาคตได๎ ซึ่ง
สอดคล๎องกับสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีสรุปวํา 
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560 - 2564) สรุปได๎วํา 1) วิสัยทัศน์ คือ  
ผ๎ูเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ได๎รับการศึกษาอยํางท่ัวถึง มีคุณภาพ 
และเสมอภาค เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ อยูํรํวมกันอยํางมั่นคงและยั่งยืน  2) พันธกิจ ได๎แกํ ( 1) จัด
การศึกษาให๎กับผ๎ูเรียน นักศึกษา และประชาชน อยํางท่ัวถึงและมีคุณภาพ (2) เสริมสร๎างศักยภาพ
ประชาชนให๎มีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล๎องกับบริบทและความต๎องการพัฒนาของพื้นท่ีชายแดน  (3) 
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เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตท่ีดีให๎กับผ๎ูเรียน นักศึกษา และประชาชน      อยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได๎
อยํางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และ 3) 
เปูาประสงค์ ได๎แกํ (1) ผ๎ูเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนได๎รับการศึกษาอยํางท่ัวถึงและมี
คุณภาพ (2) ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล๎องกับบริบทและความต๎องการพัฒนาของพื้นท่ี
ชายแดน (3) ผ๎ูเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูํรํวมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได๎อยํางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็น
ชาติไทย (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ, http://peb.sueksa.go.th/,    สืบค๎นเมื่อ 
31 กรกฎาคม 2561) 
 2. ด๎านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท า ด าเนินการตามขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ 
ดังนี้  1) ก าหนดกรอบแนวคิด และสร๎างรูปแบบการจัดการเรียนการการสอนเพื่อการมีงานท า 2) พัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท า 3) ประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตรของ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท า 4) ทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมี
งานท า และ 5) ประเมินการใช๎หลักสูตร สอดคล๎องกับแนวคิดของการออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนจะต๎องมีการวางแผนอยํางเป็นระบบ เพื่ อให๎ได๎รูปแบบการสอนท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
สอดคล๎องกับแนวคิดท่ีนักวิชาการท้ังในและตํางประเทศได๎กลําวไว๎ สามารถสรุปขั้นตอนในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนไว๎ดังนี้ 1) การศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข๎อค๎นพบ
จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง ตลอดจนการ ศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน หรือปัญหาจากเอกสาร 
ผลการวิจัยตําง ๆ หรือการสังเกต การสอบถามผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง  2) ก าหนดหลักการ เปูาหมาย และ
องค์ประกอบอื่น ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอนให๎สอคล๎องกับข๎อมูลพื้นฐาน และสัมพันธ์กันอยํางเป็น
ระบบระเบียบ 3) การก าหนดแนวทางในการน ารูปแบบการสอนไปใช๎ ประกอบด๎วย รายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการและเงื่อนไขตําง ๆ 4) การประเมินผลรูปแบบการสอน เป็นการทดสอบความมีประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนท่ีสร๎างขึ้น โดยท่ัวไปผ๎ูประเมินรูปแบบการสอนใช๎วิธีการตํอไปนี้ (1) ประเมินความเป็นไป
ได๎ในเชิงทฤษฎี โดยคณะผ๎ูเช่ียวชาญ ซึ่งจะประเมินความสอดคล๎องภายในระหวํางองค์ประกอบตําง ๆ 
และ (2) ประเมินความเป็นไปได๎เชิงปฏิบัติการ โดยการน ารูปแบบการสอนท่ีพัฒนาขึ้นทดลองใช๎ใน
สถานการณ์จริง ๆ 5) การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน และ 5) การน าเสนอการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน (สมพงษ์ สิงหะพล, 2543; ทิศนา แขมมณี, 2550; Joyce & Weil, 2000 อ๎างถึงใน 
ประทวน คล๎ายศรี, 2560) 
 
 

http://peb.sueksa.go.th/,%20สืบค้นเมื่อ
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 3. ด๎านประเมินทักษะในการท างาน   การรักการท างาน ความสามารถในท างานรํวมกับผ๎ูอื่น 
และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริตของผ๎ูเรียน 
  ภายหลังด าเนินการจัดการเรียนการสอนด๎วยรูปแบบการสอนเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ผ๎ูวิจัยได๎ประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นกับผ๎ูเรียน ผล
ปรากฏวํา ผลการประเมินผลสรุปรายด๎าน ผ๎ูเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
รํวมกับผ๎ูอื่นได๎ และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต มีคุณภาพอยูํในระดับ มาก และเมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา 
ด๎านท่ี 4 ผ๎ูเรียนมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ  มีระดับ
คุณภาพสูงท่ีสุด รองลงมาได๎แกํ ด๎านท่ี 2 ผ๎ูเรียนท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง และ ด๎านท่ี 3 ผ๎ูเรียนท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ ตามล าดับ และ ด๎านท่ี 1 ผ๎ูเรียนวางแผน
การท างาน และด าเนินการจนส าเร็จ ท้ังนี้เนื่องจาก โรงเรียนได๎จัดโครงการ / กิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ให๎
ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการท างานอยํางเป็นระบบ โดยมีทักษะในการวางแผนงาน ด าเนินการตรวจสอบ
ประเมินผลและมุํงด าเนินการจนบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายและมีความสุข ความภูมิใจในผลส าเร็จของ
งานท่ีท า โดยมีการจัดโครงการ / กิจกรรมการเรียนรู๎ท่ีมีความสอดคล๎อง  เชํน โครงงาน IS  กิจกรรมเปิด
บ๎านวิชาการ (Open House)  โครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู๎ท้ัง ๘ กลํุมสาระการเรียนรู๎  
ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการท างานรํวมกับผ๎ูอื่นมีภาวะผ๎ูน าและ  ผ๎ูตามท่ีดี   มีความรับผิดชอบ และ
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีจนบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายของทีม โดยมีการจัดโครงการ / 
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่มีความสอดคล๎อง  เชํน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม กิจกรรมคํายผ๎ูน า  กิจกรรมลูกเสือ 
กิจกรรมหน๎าเสาธง และในสํวนของผ๎ูเรียนมีความรู๎ความสนใจและมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต สามารถ
บอกหรือท ากิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจได๎อยํางน๎อย 1 อาชีพ โดยมีการจัดโครงการ/ กิจกรรม
การเรียนรู๎ท่ีมีความสอดคล๎อง เชํน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ กิจกรรมตลาดนัดวันศุกร์ 
และการฝึกประสบการณ์อาชีพของผ๎ูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากการจัดกิจกรรมดังกลําว สํงผลให๎
ผ๎ูเรียนมีทักษะกระบวนการในการท างาน  รักการท างาน สามารถท างานอยํางเป็นระบบและส าเร็จลุลํวง
ตามวัตถุประสงค์ มีภาวะของการเป็นผ๎ูน าและผ๎ูตามสามารถท างานเป็นทีมได๎ และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพ
สุจริต สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎รู๎จักการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ อีกท้ังยังสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน
ได๎อยํางมีความสุข ซึ่งสอดคล๎องกับ แนวทางการเสริมทักษะและสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพให๎กับ
ผ๎ูเรียน เพื่อให๎ผ๎ูเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎สัมผัสและเรียนรู๎อาชีพจาก
สถานประกอบการ/แหลํงเรียนรู๎ตามสภาพจริง ซึ่งจะชํวยให๎ผ๎ู เรียนสามารถวางแผนและตัดสินใจเลือก
เส๎นทางการศึกษาการประกอบอาชีพในอนาคตได๎สอดคล๎องกับความต๎องการ ความสนใจ ความถนัดของ
ผ๎ูเรียน สํงเสริมการพัฒนาคุณลักษณะของผ๎ูเรียนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดงาน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561 : บทน า, 8 - 9) ท้ังนี้ ท้ังนี้ ทักษะจ าเป็นส าหรับอาชีพ (Soft 
Skills) ท่ีนับได๎วํามีความส าคัญในการประกอบอาชีพทุกอาชีพ คือ การเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมใน
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การท างานอยํางมีจิตส านึกบนพื้นฐานของความถูกต๎อง ผ๎ูเรียนต๎องได๎รับการสร๎างเสริมในเรื่องของความ
ซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความขยันและอดทน ความรับผิดชอบ ความตรงตํอเวลา ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกฝัง 
ให๎ผ๎ูเรียนเกิดคุณลักษณะนิสัยท่ีดี ท่ีควรประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นคุณธรรมส าคัญท่ีชํวย
ให๎การท างานประสบความส าเร็จ 
 การเตรียมคุณภาพและความพร๎อมของผ๎ูเรียนเพื่อเข๎าสํูโลกของงานและการมีงานท า นับเป็น
ภารกิจส าคัญของผ๎ูท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุาย ในการสํงเสริมผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจและสร๎างเสริม
เจตคติท่ีดีตํออาชีพจนชํวยผ๎ูเรียนวางแผนการศึกษาตํอเพื่อประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง เพื่อให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการก าลังคนในสถานประกอบการและตลาดแรงงานในอนาคต ตลอดจน
ปรับเปล่ียนทัศนคติให๎ตระหนักในคุณคําของอาชีพวําเป็นสํวนหนึ่งของชีวิตรวมท้ังสถานการณ์ การท างาน
ท้ัง ในและตํางประเทศ และทิศทางพัฒนาตนเพื่ อพร๎อมรับการเป ล่ียนแปลงในวันข๎างหน๎า               
(ส า นั ก บ ริ ห า ร ง า น ก า ร มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย
,http://www.secondary11.go.th/2016/th/download/files/guidance10.pdf , สืบค๎นเมื่อ 20 
กุมภาพันธ์ 2562)  
 4. ด๎านการประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  
 ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี  ในภาพรวมท้ัง 3 ด๎าน ได๎แกํ 1) การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของหลักสูตร
สถานศึกษา 2) การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และ 3) ผลผลิตของหลักสูตร
สถานศึกษา โดยกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลํุมท่ี 1 ผ๎ูปกครอง ในภาพรวมท้ัง 3 ด๎าน มี
คุณภาพอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านท่ี การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูํในระดับคุณภาพสูงสุด รองลงมาได๎แกํ ด๎านท่ี 2 การน าหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และด๎านท่ี 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา ตามล าดับ 
 และ ผลการประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ในภาพรวมทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ 1) การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และ 2) ผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา โดยกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลํุมท่ี 2 ผ๎ูเรียน มีผลการประเมินใน
ภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านท่ี 2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน มีผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับสูงสุด รองลงมาได๎แกํ ผลผลิตของหลักสูตร
สถานศึกษา และ การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา ตามล าดับ 
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 จากผลการประเมินหลักสูตรท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ในภาพรวมท้ัง 3 ด๎าน กลํุมผ๎ูปกครองเห็นวํา การสร๎างและพัฒนา
หลักสูตรผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูํในระดับคุณภาพสูงสุด สํวน กลํุมผ๎ูเรียน 
เห็นวํา การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับ
สูงสุด รูปแบบท่ีใช๎ในการประเมินหลักสูตรดังกลําวเน๎นไปท่ีการประเมินปัจจัยเบื้องต๎น กระบวนการ และ
ผลผลิต ซึ่งสอดคล๎องกับแนวทางท่ี Stufflebeam และ คณะ (1971) ได๎เสนอโมเดล CIPP ส าหรับการ
ประเมินบริบท (Context) ปัจจัยเบื้องต๎น (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ของ
หลักสูตร เพื่อชํวยผ๎ูบริหารหลักสูตรในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนหลักสูตร (Planning Decision) 
การก าหนดโครงสร๎างของหลักสูตร (Structuring decisions) การน าหลักสูตรไปใช๎จริง (Implementing 
decisions) และการตัดสินใจเกี่ยวกับการทบทวนหลักสูตร (Recycling decisions) และสอดคล๎องกับ
กระบวนการประเมินหลักสูตรในยุคปฏิรูปการศึกษานี้ จึงควรให๎รูปแบบผสมผสาน เมื่อท าการประเมิน
แล๎วสามารถให๎สารสนเทศท่ีตอบค าถามถึงการบรรลุจุดมุํงหมายของหลักสูตร การบรรลุมาตรฐานของ
หลักสูตร และตอบสนองความต๎องการตัดสินใจของฝุายตําง ๆ ท้ังระดับผ๎ูบริหารหลักสูตร ผ๎ูตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานจากภายในและภายนอก องค์กรวิชาชีพ และสังคมการประเมินหลักสูตรจึงควร
ออกแบบการประเมินให๎ตอบค าถามส าคัญ ๆ ตามประเด็นหลัก ดังนี้ ประเด็นท่ี 1 ด๎านหลักสูตร ประกอบ
ไปด๎วยประเด็นยํอย คือ 1.1) แนวคิดพื้นฐานของหลักสูตร 1.2) จุดมุํงหมายของหลักสูตร 1.3) โครงสร๎าง
ของหลักสูตร 1.4) เนื้อหาวิชา และ 1.5) แผนการเรียนรู๎ ประเด็นท่ี 2 ด๎านตัวปัจจัยเบื้องต๎นของหลักสูตร 
ประกอบไปด๎วยประเด็นยํอย คือ 2.1) ผ๎ูเรียน 2.2) ครูผ๎ูสอน และ 2.3) ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู๎ ประเด็นท่ี 
3 กระบวนการ ประกอบไปด๎วยประเด็นยํอย คือ 3.1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.2) การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ 3.3) การประเมินการสอน และ 3.4) การประเมินหลักสูตร และ ประเด็นท่ี 4 ผลท่ี
ได๎จากการใช๎หลักสูตร ประกอบไปด๎วยประเด็นยํอย คือ 4.1) ผลผลิตของหลักสูตร (ประสิทธิผล) กลําวคือ 
ผ๎ูเรียนมีสัดสํวนของการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเพียงใด และผ๎ูส าเร็จการศึกษา มีความรู๎ ทักษะ และ
คุณลักษณะตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร และ 4.2) ผลลัพธ์ของหลักสูตร (ผลกระทบ) คือ ผ๎ูส าเร็จ
การศึกษาน าความรู๎ท่ีได๎ไปใช๎ประโยชน์ได๎จริงเพียงใด เป็นท่ียอมรับของสังคม และเป็นท่ีพึงพอใจของผ๎ูใช๎
ผลผลิตหรือบัณฑิตมากน๎อยเพียงใด (ศิริชัย กาญจนวาสี 
,http://www.edu.tsu.ac.th/major/eva/files/journal/scan1.pdf, สืบค๎นเมื่อ 5 สิงหาคม 2562) 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการด าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนในเขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผ๎ูวิจัยมีข๎อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ข๎อเสนอแนะในการน ารูปแบบการจัดเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีชายแดนไปใช๎ 
  1.1 ตามท่ีผ๎ูวิจัยได๎ใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น ปรากฏผลเป็นท่ีนํา
พอใจ สามารถน าไปใช๎สอนเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นผ๎ูท่ีมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต มีคุณภาพอยูํในระดับมาก จึงเป็นรูปแบบหนึ่งท่ี
สามารถน าไปใช๎จัดการเรียนการสอน โดยสามารถประยุกต์ใช๎ตามความเหมาะสมของบริบทของ
สถานศึกษา 
  1.2 หลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษา มี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎วิธีสอนท่ีเน๎นการบูรณาการทักษะในศตวรรษท่ี 21 สํูทักษะท่ี
จ าเป็นตํอการประกอบอาชีพ มีกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามกระบวนการ  5 ขั้น (QSCCS) คือ 
ขั้นท่ี 1 การเรียนรู๎ต้ังค าถาม ขั้นท่ี 2 การเรียนรู๎แสวงหาสารสนเทศ ขั้นท่ี 3 การเรียนรู๎เพื่อสร๎างองค์
ความรู๎ ข้ันท่ี 4 การเรียนรู๎เพื่อการส่ือสาร และ ขั้นท่ี 5 การเรียนรู๎เพื่อตอบแทนสังคม ผลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนเพื่อการมีงานท าดังกลําวท าให๎ผ๎ูเรียนเกิดความพึงพอใจเพราะได๎ลง
มือปฏิบัติและมีสํวนรํวมในการท ากิจกรรม มีสํวนรํวมกับเพื่อนในห๎องเรียนและครู ท าให๎บรรยากาศในการ
จัดการเรียนการสอนมีความเป็นกันเอง และด าเนินไปอยํางสนุกสนาน ท าให๎ผ๎ูเรียนเกิดทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ และ มีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดนใน
เขตพื้นท่ีชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได๎
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสอดคล๎องกับรูปแบบฐานสมรรถนะอาชีพระยะส้ัน ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต๎น และ รูปแบบทวิศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให๎การจัดการเรียนรู๎เพื่อการมีงานท า
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากเป็นการปรับแนวคิดใหมํของกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีนอกจากเน๎น
การมีสํวนรํวมของผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องแล๎ว ส่ิงท่ีต๎องเน๎นเป็นประการส าคัญ คือ การให๎ความส าคัญกับการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง ผํานกระบวนการเรียนรู๎ท่ีมีครูเป็น
ผ๎ูให๎ความชํวยเหลือ แนะน าการเรียนรู๎ท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของผ๎ูเรียนและความต๎องการอัตรา
แรงงานในพื้นท่ี มีการใช๎เทคโนโลยีให๎เป็นประโยชน์ การวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง ประเมินผล
สม ดุ ล เ ชิ ง คุ ณภ าพ  แ ล ะ ส่ิ ง ท่ี ส า คัญ อี ก ป ร ะ ก า ร ห นึ่ ง  คื อ  แ ผ น ก า ร เ รี ย น วิ ช า เ พิ่ ม เ ติ ม                            
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ซึ่งมีแนวคิดใหมํ 4 รูปแบบ เน๎นประโยชน์ท่ีผ๎ูเรียนจะได๎รับและสอดคล๎องกับอาชีพท่ีนักเรียนสนใจ ควร
จัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ผ๎ูเรียนให๎ครบถ๎วนท้ัง 4 รูปแบบ คือ  รูปแบบท่ี 1 รูปแบบฐานสมรรถนะอาชีพระยะ
ส้ัน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น รูปแบบท่ี 2 รูปแบบทวิศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบท่ี 
3 รูปแบบเตรียมพื้นฐานกลํุมสาขาความถนัดในการเรียนตํอระดับอุดมศึกษา และ รูปแบบท่ี 4 รูปแบบ
การเรียนรู๎เป็นผ๎ูประกอบการท าธุรกิจพอเพียง 
 โดยรูปแบบท่ี 1 และ รูปแบบท่ี 2 เป็นการบริหารจัดการโดยความรํวมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา
และสถานประกอบการ ในรายวิชาเพิ่มเติม โดยมีกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนสนับสนุน สํงเสริมการเรียนรู๎ของ
ผ๎ูเรียน รูปแบบท่ี 3 เป็นรูปแบบส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยความรํวมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการในพื้นท่ีในการปรับวิชาเรียนท้ังรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม
และกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เอื้อตํอการเรียนในระดับอุดมศึกษามากขึ้น โดยสามารถจัดเป็น 2 แนวทาง
ตามความพร๎อมและบริบทของโรงเรียน จุดเน๎นส าคัญคือ การบูรณาการมาตรฐานและตัวช้ีวัดรายวิชาท่ี
ก าหนดในหลักสูตรให๎ครบถ๎วนและมีเวลา/รายวิชา ท่ีสามารถน าไปจัดเป็นรายวิชาท่ีสอดคล๎องกับกลํุม
สาขาความถนัด 9 กลํุมสาขาวิชา ท่ีนักเรียนต๎องเรียนตํอในระดับอุดมศึกษาและเป็นสาขาวิชาชีพท่ี
นักเรียนค๎นพบตัวเองหรือสนใจท่ีจะเรียนตํอได๎ สํวนรูปแบบท่ี 4 เป็นความรํวมมือระหวํางโรงเรียนกับภาค
ธุรกิจ ภาคเอกชน สถานประกอบการ กลํุมอาชีพอิสระตําง ๆ ในการบูรณาการการเรียนรู๎วิชาโครงงาน  
และกิจกรรมชุมนุม ผํานกระบวนการเรียนรู๎แบบ Problem-Based Learning หรือ Project-Based 
Learning เพื่อวางเส๎นทางสํูการประกอบอาชีพ เป็นผ๎ูท าธุรกิจพอเพียงตํอไป โดยรูปแบบท่ี 1 และ 
รูปแบบท่ี 2 อาจเช่ือมโยงตํอเนื่องไปสํูรูปแบบท่ี 4 ได๎เชํนกัน 
 ส าหรับแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบท่ี 3 รูปแบบเตรียมพื้นฐานกลํุมสาขาความถนัดในการ
เรียนตํอระดับอุดมศึกษา มี 2 แนวทาง คือ 
 แนวทางท่ี 1 การจัดโครงสร๎างเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐานให๎ครบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช๎เวลา 3 ภาคเรียน (มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 
และ 2 , มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1) ท่ีอาจมีการบูรณาการตัวช้ีวัดภายในรายวิชา ภายในกลํุมสาระ
หรือข๎ามกลํุมสาระก็ได๎ สํวนรายวิชาเพิ่มเติมเป็นแผนการเรียนท่ีจ าแนกตามความถนัดสาขาวิชาและอาชีพ 
9 กลํุม ครอบคลุมท้ังวิชาความถนัดท่ัวไป และความถนัดสาขาวิชาและอาชีพ ใช๎เวลา 3 ภาคเรียน ท่ีเหลือ 
(มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 และ 2) โดยมีวิชาศึกษาค๎นคว๎า
อิสระ (IS) หรือโครงงาน และการฝึกประสบการณ์ ไว๎ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หรือ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ชํวงบําย  
 แนวทางท่ี 2 การจัดโครงสร๎างเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน โดยมีการบูรณาการตัวช้ีวัดแบบใน
รายวิชา 5 กลํุมสาระการเรียนรู๎หลัก ในชํวงเวลาภาคเช๎าของทุกภาคเรียน และน าตัวช้ีวัดบางตัวไปบูรณา
การข๎ามกลํุมสาระการเรียนรู๎ใน 3 กลํุมสาระการเรียนรู๎ท่ีเหลือ โดยมาตรฐานและตัวช้ีวัดยังคงอยูํใน
รายวิชาเดิม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในชํวงเวลาภาคบํายของทุกภาคเรียน สํวนรายวิชาเพิ่มเติมเป็นการ
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จัดแผนการจัดการเรียนรู๎ท่ีสอดคล๎องกับกลํุมความถนัดสาขาวิชาและอาชีพ 9 กลํุม ครอบคลุมท้ังวิชา
ความถนัดท่ัวไป และความถนัดวิชาและอาชีพ โดยมีวิชาค๎นคว๎าอิสระ (IS) หรือโครงงานและการฝึก
ประสบการณ์ ไว๎ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หรือมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ชํวงบําย 
 ไมํวําสถานศึกษาจะเลือกใช๎แนวทางใดในการจัดรูปแบบเตรียมพื้นฐานกลํุมสาขาความถนัดในการ
เรียนตํอระดับอุดมศึกษา ส่ิงท่ีส าคัญคือ การบูรณาการเป็นหัวใจส าคัญท่ีนอกจากจะท าให๎รู)แบบมีความ
เป็นไปได๎แล๎ว กระบวนการจัดการเรียนรู๎ต๎องมีการเปล่ียนแปลง เพื่อชํวยสํงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ให๎เกิดข้ึนกับนักเรียน โดยต๎องประสานความรํวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นท่ีในการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



163 
 

บรรณานุกรม 
 

กรมจัดหางาน (2559). คู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ 
(ออนไลน)์. แหลํงท่ีมา 
https://www.doe.go.th/prd/vgnew/knowledge/param/site/132/cat/19/sub/0/pull/
category/view/cover-view?page=2 

กองวิจัยตลาดแรงงาน (2557). การเตรียมความพร้อมเพือ่การศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 และปีที่ 6 (ระบบออนไลน)์. แหลํงท่ีมา http://lmi.doe.go.th 

จรัญญา วงษ์พรหม (2558). กลไกการส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกํน.  

เจษฎา  จันทอง (2560). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสังคมเชิงรุกออนไลน์ ที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. 
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

ณรงค์  อภัยใจ (2560). รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมอาชีพส าหรับเด็กด้อยโอกาส 
โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. เชียงใหมํ: มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหมํ. 

ธีระพงศ์  วงศ์ประเสริฐ (2556). การพัฒนารูปแบบการสอนบนเว็บโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ รายวิชา
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. 
ขอนแกํน: มหาวิทยาลัยขอนแกํน. 

นฏกร  ประมายันต์ (2555). การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า
พระนครเหนือ. 

นิยม  กิมานุวัฒน์ (2559). การพัฒนารูปแบบการสอนเพือ่พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา. วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 

บุญสันต์  ศรีขันธ์ (2556). การพัฒนารูปแบบการสอนบนเว็บโดยใช๎หลักการเรียนรู๎เป็นทีมของนักเรียน
โรงเรียนกีฬา. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. ขอนแกํน: มหาวิทยาลัยขอนแกํน. 

ประทวน  คล๎ายศรี (2560). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานร่วมกับแนวคิดอภิปัญญา ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 

 
 



164 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
มาเรียม นิลาพันธ์ และคณะ (2558). การพัฒนาแนวทางประกอบการใช้กรอบแผนการจัดการศึกษา

ตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพทอ้งถ่ิน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 ประจ าเดือน มกราคม – เมษายน 2558. 
หน๎า 173 – 300. 

โรจนฤทธิ์  จันนุํม (2559). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัค
ชันนิสซึม เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. 
วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

วันดี ตํอเพ็ง (2553). ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเปน็หลักที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย             ศรีนค
รินทรวิโรฒ. 

วิชชุดา  เจนเกียรติ (2560). ยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการมีงานท า พ.ศ. 2560 – 2564        (ระบบ
ออนไลน์). แหลํงท่ีมา 
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/vgnew_th/85296ae18f82419611a3
07105d1d4419.pdf 

ศศิธร บัวทอง (2560). การวัดและประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21.  วารสารวิชาการ 
Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม 
– สิงหาคม 2660. หน๎า 1856 – 1867. 

ศักดิ์นคร สีหอแก๎ว (2558). รูปแบบการสอนเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา. วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีท่ี 4 
ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2558. หน๎า 42 – 61. 

ศักดิ์นคร สีหอแก๎ว และ ประทีป โพธิ์ดง (2559). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทักษะงาน
ช่างพื้นฐานในศตวรรษที่21 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1.    วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 
1 ประจ าเดือน มกราคม–มิถุนายน 2559. หน๎า 109 – 128. 

ศิริชัย  กาญจนวาสี (2552). การประเมินหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ (ระบบออนไลน)์. 
แหลํงท่ีมา http://www.edu.tsu.ac.th/major/eva/files/journal/scan1.pdf 

 (สืบค๎นเมื่อ 5 สิงหาคม 2562) 
 



165 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ศูนย์ขําวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี (2559). องค์ประกอบของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรี. ราชบุรี: กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน. 

สัมฤทธิ์  เสนกาศ (2553). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ. 

ส านักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. (2559). แนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบการ
เตรียมความพร้อมกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาและอาชีพในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหํงประเทศไทย จ ากัด. 

ส านักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. (2559). แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ (ระบบออนไลน)์. แหลํงท่ีมา 
http://www.secondary11.go.th/2016/th/download/files/guidance10.pdf   (สืบค๎นเมื่อ 
20 กุมภาพันธ์ 2562) 

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (2558). รายงานประจ าปี 2557 ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(ระบบออนไลน)์. แหลํงท่ีมา http://www.mol.go.th/academician/report_foryear.    
(สืบค๎นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562) 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579. กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จ ากัด. 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2560). แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดน (พ.ศ. 2560 - 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ (ระบบออนไลน)์. แหลํงท่ีมา 
http://peb.sueksa.go.th/ 

ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. (2558). แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหํง
ประเทศไทย จ ากัด. 

ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์(2553). 
คู่มือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์
เทียนวัฒนา พริ้นต้ิง. 

สุกัญญา แชํมช๎อย และ ชญาพิมพ์ อุตสาโห (2555). การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกอบ
อาชีพ: โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน, ปีท่ี 35 ฉบับ
ท่ี 1 ประจ าเดือน มกราคม – มีนาคม 2555. หน๎า 100 – 110. 



166 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สุขุมาลย์  อนุเวช (2558). การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

สุชาดา สานุสันต์ และ นิจพร ณ พัทลุง (2555). ภาวการณ์มีงานท าและความพึงพอใจและของผู้ใช้
บัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์. 

สุปราณี  ยะมงคล (2554). การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาแบบองค์
รวมส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. พิษณุโลก: 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

สุรสีห์  จันทร์แสงศรี (2557). การพัฒนารูปแบบการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการไตร่ตรอง
และยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. ขอนแกํน: มหาวิทยาลัยขอนแกํน. 

อรุณี  เมืองมา (2554). การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนการสอนแบบลงมือ
ปฏิบัติจริงในวิชางานธุรกิจ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วิทยานิพนธ์การศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

อ าพล  พาจรทิศ (2559). การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. วิทยานิพนธป์รัชญาดุษฎีบัณฑิต. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา 

Hausser, D. L. (1980). Comparison of different models for organizational analysis. 
In organizational assessment perspective on the measurement of 
organizational behavior and the quality of work life. New York: John 
Wiley & Son 

Keeves P.J. 1988. Educational research, methodology and measurement :An 
international handbook. Oxford : Pergamon Press 

Willer, R.H. (1967). Leader and leadership process. Boston: Irwin / McGraw-Hill. 
 
 
 
 
 
 



167 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 
 

 
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

 
 

  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้  
และมีเจตคติทีด่ีตอ่อาชีพสุจริต 

ผูป้ระเมิน  ผู๎บริหารสถานศึกษา  นักเรียน  ผู๎ปกครอง  ผู๎ท่ีเกี่ยวข๎อง
......................................................................................................................................................... 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในแตํละข๎อรายการตํอไปน้ีท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของผู๎ประเมิน 
  ตามเกณฑ์ในการพิจารณาดังน้ี 
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  ระดบั 1  หมายถึง   นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อยท่ีสุด 

ที่ รายการพฤตกิรรม 
พฤตกิรรมการปฏิบตั ิ

ระดบั 
5 

ระดบั 
4 

ระดบั 
3 

ระดบั 
2 

ระดบั 
1 

ประเดน็ที่ 1  วางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเร็จ 
1. นักเรียนสามารถวางแผนการท างานอยํางเป็นระบบ      
2. นักเรียนด าเนินงานตามข้ันตอนท่ีก าหนดไว๎ทุกข้ันตอน      
3. นักเรียนมีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก๎ไขการท างาน

เป็นระยะๆ ไมํกํอให๎เกิดปัญหา อุปสรรคในการท างาน 

     

4. นักเรียนสามารถท างานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายท่ีก าหนดอยํางมีคุณภาพ 

     

5. นักเรียนมีการปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเน่ือง      
รวมจ านวนความถ่ีในแต่ละระดับคุณภาพ      

สรุปผลการประเมิน  
 
สรุปผลการประเมิน 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 
  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ และมีเจตคติที่ดตีอ่อาชีพสุจริต 

ผูป้ระเมิน  ผู๎บริหารสถานศึกษา  นักเรียน  ผู๎ปกครอง  ผู๎ท่ีเกี่ยวข๎อง
......................................................................................................................................................... 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในแตํละข๎อรายการตํอไปน้ีท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของผู๎ประเมิน 
  ตามเกณฑ์ในการพิจารณาดังน้ี 

             ระดบั 5  หมายถึง   นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับมากที่สุด 
  ระดบั 4  หมายถึง   นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก 
  ระดบั 3  หมายถึง   นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับปานกลาง 
  ระดบั 2  หมายถึง   นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อย 
  ระดบั 1  หมายถึง   นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อยท่ีสุด 

ท่ี รายการพฤติกรรม 
พฤติกรรมการปฏิบัติ 

ระดบั 
5 

ระดบั 
4 

ระดบั 
3 

ระดบั 
2 

ระดบั 
1 

ประเดน็ที่ 2  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
1. นักเรียนท างานท่ีได๎รับมอบหมายด๎วยความเต็มใจ      
2. นักเรียนท างานด๎วยความกระตือรือร๎น ต้ังใจ พากเพียรและ

ละเอียดรอบคอบ 

     

3. นักเรียนยอมรับในค าวิพากษ์วิจารณ์และข๎อเสนอแนะของผู๎อื่น      
4. นักเรียนมีความมุํงมั่นในการพัฒนางานของตนเอง                    

อยํางสม่ าเสมอ 

     

5. นักเรียนมีความรู๎สึกช่ืนชมและภาคภูมิใจตํอผลส าเร็จของงาน      
รวมจ านวนความถ่ีในแต่ละระดับคุณภาพ      

สรุปผลการประเมิน  
 
สรุปผลการประเมิน  
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 

  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ และมีเจตคติที่ดตีอ่อาชีพสุจริต 

ผูป้ระเมิน  ผู๎บริหารสถานศึกษา  นักเรียน  ผู๎ปกครอง  ผู๎ท่ีเกี่ยวข๎อง
......................................................................................................................................................... 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในแตํละข๎อรายการตํอไปน้ีท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของผู๎ประเมิน 
  ตามเกณฑ์ในการพิจารณาดังน้ี 

             ระดบั 5  หมายถึง   นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับมากที่สุด 
  ระดบั 4  หมายถึง   นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก 
  ระดบั 3  หมายถึง   นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับปานกลาง 
  ระดบั 2  หมายถึง   นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อย 
  ระดบั 1  หมายถึง   นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อยท่ีสุด 

ท่ี รายการพฤติกรรม 
พฤติกรรมการปฏิบัติ 

ระดบั 
5 

ระดบั 
4 

ระดบั 
3 

ระดบั 
2 

ระดบั 
1 

ประเดน็ที่ 3  ท างานร่วมกับผูอ้ื่นได ้
1. นักเรียนมีสํวนรํวมในการวางแผนการท างานกับหมูํคณะ      
2. นักเรียนมีความสามารถในการท างานโดยใช๎กระบวนการกลุํม      
3. นักเรียนแสดงความคิดเห็นได๎อยํางสร๎างสรรค์และมีเหตุผล 

ยอมรับความคิดเห็นของผู๎อื่น 

     

4. นักเรียนมีภาวะการเป็นผู๎น าและผู๎ตามท่ีดี      
5. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานการท างานรํวมกับ

หมูํคณะได๎จนบรรลุผลส าเร็จ 
     

รวมจ านวนความถ่ีในแต่ละระดับคุณภาพ      
สรุปผลการประเมิน  

 
สรุปผลการประเมิน  
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 

  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้  
และมีเจตคติทีด่ีตอ่อาชีพสุจริต 

ผูป้ระเมิน  ผู๎บริหารสถานศึกษา  นักเรียน  ผู๎ปกครอง  ผู๎ท่ีเกี่ยวข๎อง
......................................................................................................................................................... 

 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในแตํละข๎อรายการตํอไปน้ีท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของผู๎ประเมิน 

  ตามเกณฑ์ในการพิจารณาดังน้ี 
             ระดบั 5  หมายถึง   นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับมากที่สุด 
  ระดบั 4  หมายถึง   นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก 
  ระดบั 3  หมายถึง   นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับปานกลาง 
  ระดบั 2  หมายถึง   นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อย 
  ระดบั 1  หมายถึง   นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อยท่ีสุด 

ท่ี รายการพฤติกรรม 
พฤติกรรมการปฏิบัติ 

ระดบั 
5 

ระดบั 
4 

ระดบั 
3 

ระดบั 
2 

ระดบั 
1 

ประเดน็ที่ 4  มีความรู้สกึที่ดตี่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพทีต่นเองสนใจ 
1. นักเรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริต      
2. นักเรียนสามารถบอกแหลํงข๎อมูลเกี่ยวกับอาชีพสุจริตท่ีสนใจ

ได๎ 

     

3. นักเรียนแสวงหาข๎อมูลความรู๎ในอาชีพสุจริตท่ีตนเองสนใจ      
4. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในอาชีพสุจริตท่ีตนเองสนใจ      
5. นักเรียนสามารถแนะน าอาชีพสุจริตท่ีตนเองสนใจ                   

ให๎ผู๎อื่นเห็นประโยชน์และคุณคํา 
     

รวมจ านวนความถ่ีในแต่ละระดับคุณภาพ      
สรุปผลการประเมิน  

 
สรุปผลการประเมิน  
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามประเมินหลักสตูรโรงเรยีนสอยดาววิทยา ปีการศึกษา 2561 
(ส าหรับผู้ปกครอง) 

 

ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 สถานภาพสํวนตัวของผ๎ูตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดกรอกข๎อความลงในชํองวําง หรือท าเครื่องหมาย   ลงใน           ท่ีตรงกับความเป็น
จริงเกี่ยวกับตัวนักเรียน 
(1) เพศ    หญิง   ชาย 
(2) อายุ   20 - 29 ปี    30 – 39 ปี    40 – 49 ปี    50 – 59 ปี    60 ปีขึ้นไป 
(3) วุฒิการศึกษา  ต่ ากวําปริญญาตรี    ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา   ปริญญาโทหรือเทียบเทํา 
                      สูงกวําปริญญาโท 
(4) อาชีพ    เกษตรกร    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ     รับจ๎างท่ัวไป     พนักงาน
บริษัทเอกชน 
               ค๎าขาย/ประกอบธุรกิจสํวนตัว     นักการเมืองท๎องถิ่น     อื่น ๆ 

 

ตอนที่ 2 ข๎อมูลด๎าน ปัจจัยเบ้ืองต๎น กระบวนการ และผลผลิต 

โปรดอํานข๎อความในชํองรายการประเมิน แล๎วท าเครื่องหมาย  ลงในชํองวํางท่ีตรงกับความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีสุด โดยใช๎เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 
  5   หมายถึง  เห็นด๎วยมากท่ีสุด  4  หมายถึง  เห็นด๎วยมาก 
  3  หมายถึง  เห็นด๎วยปานกลาง  2  หมายถึง  เห็นด๎วยน๎อย   
  1  หมายถึง  เห็นด๎วยน๎อยท่ีสุด  

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ปัจจัยเบื้องต้น) 
1. โรงเรียนมีความพร๎อมในด๎านอาคาร สถานท่ี สภาพแวดล๎อม      
2. โรงเรียนมีความพร๎อมในการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน 

     

3. โรงเรียนมีความพร๎อมในด๎านครูและบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เหมาะสม 
และเพียงพอ 

     

4. โรงเรียนมีความพร๎อมด๎านส่ือ วัสดุ อุปกรณ์และส่ือ ICT      
5. โรงเรียนจัดประชุมและได๎ให๎ความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ปัจจัยเบื้องต้น) 
6. หลักสูตรของโรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท้ัง 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎  

     

7. หลักสูตรของโรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให๎เป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     

8. หลักสูตรของโรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนได๎ตามความถนัด ความ
สนใจของนักเรียนอยํางเหมาะสม 

     

9. หลักสูตรของโรงเรียนมีความสอดคล๎องกับชุมชน สังคม และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

     

10. หลักสูตรของโรงเรียนมีความเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และความก๎าวหน๎าทางวิทยาการ 

     

 ด้านการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน (กระบวนการ) 
1. โรงเรียนมีการวางแผนการใช๎หลักสูตรอยํางเป็นระบบ      
2. ครูมีความพร๎อมในการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา เชํน จัดห๎องเรียน
สวยงาม สะอาด มีแผนการจัดการเรียนรู๎ 

     

3. โรงเรียนมีการเตรียมส่ือ / อุปกรณ์ อาคารสถานท่ีในการใช๎หลักสูตร
แกํนักเรียน 

     

4. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการ
ใช๎หลักสูตรสถานศึกษาแกํผ๎ูปกครองและบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎อง 

     

5. โรงเรียนจัดกิจกรรมสํงเสริมความรู๎ ความสามารถทางวิชาการของ
นักเรียนอยํางหลากหลาย 

     

6. โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสํงเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนอยํางเหมาะสม 

     

7. โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสํงเสริมทักษะ ความสามารถ
พิเศษของนักเรียนอยํางเหมาะสม 

     

8. การจัดการเรียนการสอนสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง      
9. การจัดการเรียนการสอนสํงเสริมให๎นักเรียนมีความสามารถในการคิด      
10. โรงเรียนมีการนิเทศติดตาม และชํวยเหลือแก๎ปัญหาในการใช๎
หลักสูตรสถานศึกษา 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 ด้านผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา (ผลผลิต) 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในประชาธิปไตย 

     

2. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี      
3. นักเรียนมีจิตสาธารณะ รักและเอื้ออาทรในเพื่อนมนุษย์      
4. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต      
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลํุมสาระการเรียนรู๎ที่สะท๎อน
ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

     

6. นักเรียนใฝุเรียนรู๎ ขยันหมั่นเพียร      
7. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต      
8. นักเรียนมีระเบียบวินัย สุภาพ อํอนน๎อม ถํอมตน      
9. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎ภาษาไทยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ      
10. นักเรียนมีความสามารถในการแก๎ปัญหา      
11. นักเรียนมีความสามารถในการคิด      
12. นักเรียนมีความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน      
13. นักเรียนมุํงมัน่ในการท างาน รับผิดชอบ มีภาวะผ๎ูน าและผ๎ูตาม      
14. นักเรียนมีความประหยัด อยูํอยํางพอเพียง      
15. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
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แบบสอบถามประเมินหลักสตูรโรงเรยีนสอยดาววิทยา ปีการศึกษา 2561 
(ส าหรับนักเรียน) 

 

ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 สถานภาพสํวนตัวของผ๎ูตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดกรอกข๎อความลงในชํองวําง หรือท าเครื่องหมาย   ลงใน           ท่ีตรงกับความเป็น
จริงเกี่ยวกับตัวนักเรียน 

(1) เพศ   หญิง  ชาย 
(2) ช้ัน   ม.2  ม.3   ม.5   ม.6 
 

ตอนที่ 2 ข๎อมูลด๎าน ปัจจัยเบ้ืองต๎น กระบวนการ และผลผลิต 

โปรดอํานข๎อความในชํองรายการประเมิน แล๎วท าเครื่องหมาย  ลงในชํองวํางท่ีตรงกับความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีสุด โดยใช๎เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 
  5   หมายถึง  เห็นด๎วยมากท่ีสุด  4  หมายถึง  เห็นด๎วยมาก 
  3  หมายถึง  เห็นด๎วยปานกลาง  2  หมายถึง  เห็นด๎วยน๎อย   
  1  หมายถึง  เห็นด๎วยน๎อยท่ีสุด  

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ปัจจัยเบื้องต้น) 
1. โรงเรียนมีความพร๎อมในด๎านอาคาร สถานท่ี สภาพแวดล๎อม      
2. โรงเรียนมีความพร๎อมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน   
การสอน 

     

3. โรงเรียนมีความพร๎อมในด๎านครูและบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เหมาะสม 
และเพียงพอ 

     

4. โรงเรียนมีความพร๎อมด๎านส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และส่ือ ICT      
5. นักเรียนได๎รับรู๎เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของ
โรงเรียน 

     

6. นักเรียนได๎รับรู๎ถึงมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวช้ีวัดของรายวิชาพื้นฐาน 
และผลการเรียนรู๎ของรายวิชาเพิ่มเติม 

     

7. นักเรียนได๎รับรู๎เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของ
ผ๎ูเรียน 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ปัจจัยเบื้องต้น) 
8. นักเรียนมีโอกาสได๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน 

     

 ด้านการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน (กระบวนการ) 
1. ครูแจ๎งจุดประสงค์การเรียนรู๎ให๎นักเรียนทราบกํอนจัดการเรียนการ
สอนในแตํละรายวิชา 

     

2. ครูจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสํงเสริมทักษะ ความสามารถพิเศษ
ของนักเรียนอยํางเหมาะสม 

     

3. ครูจัดกิจกรรมสํงเสริมความรู๎ ความสามารถทางวิชาการของนักเรียน
อยํางเหมาะสม 

     

4. ครูจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสํงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนอยํางเหมาะสม 

     

5. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสํงเสริมให๎นักเรียนมีความสามารถในการคิด      
6. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงท้ัง
การปฏิบัติโดยล าพังหรือเป็นกลํุม 

     

7. ครูจัดการเรียนการสอนสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักแสวงหาความรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ 

     

8. ครูท าการวัดและประเมินผลควบคํูไปกับการเรียนการสอน      
9. ครูใช๎วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย      
10. ครูเปิดโอกาสให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎      

 ด้านผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา (ผลผลิต) 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในประชาธิปไตย 

     

2. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี      
3. นักเรียนมีจิตสาธารณะ รักและเอื้ออาทรในเพื่อนมนุษย์      
4. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต      
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลํุมสาระการเรียนรู๎ท่ีสะท๎อน
ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัด ของหลักสูตร 

     

6. นักเรียนใฝุเรียนรู๎ ขยันหมั่นเพียร      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 ด้านผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา (ผลผลิต) 
7. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต      
8. นักเรียนมีระเบียบวินัย สุภาพ อํอนน๎อม ถํอมตน      
9. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎ภาษาไทยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ      
10. นักเรียนมีความสามารถในการแก๎ปัญหา      
11. นักเรียนมีความสามารถในการคิด      
12. นักเรียนมีความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน      
13. นักเรียนมุํงมั่นในการท างาน รับผิดชอบ มีภาวะผ๎ูน าและผ๎ูตาม      
14. นักเรียนมีความประหยัด อยูํอยํางพอเพียง      
15. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
 

ช่ือ - ช่ือสกุล   พิจิกานต์  ศรีพิมาย 
วัน เดือน ปี เกิด   26 พฤศจิกายน 2515 
ท่ีอยูํปัจจุบัน   69/21 หมูํ 1 ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว 
    จังหวัดจันทบุรี 22180 
ท่ีท างานปัจจุบัน   โรงเรียนสอยดาววิทยา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180 
ต าแหนํงหน๎าท่ีปัจจุบัน  ครู วิทยะฐานะช านาญการ 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2560  กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 พ.ศ. 2545  กศ.ม. (เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 พ.ศ. 2538  คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 
 
 
  



 
 

 


