รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด
กรณีศึกษา: โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

พิจิกานต์ ศรีพิมาย

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สพฐ.
ปีงบประมาณ 2561

ข

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นสํวนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสอยดาววิทยา
เพื่อให๎บรรลุถึงคําเปูาหมายของสถานศึกษาที่กาหนด ผู๎วิจัยดาเนินการแล๎ว เสร็จ เมื่อภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 โดยมีทํานผู๎อานวยการ นายวัชรลักษณ์ ตากใบ ผู๎อานวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา และ
นางบังอร เซํงฮวด รองผู๎อานวยการฝุายบริหารงานวิชาการ เป็นที่ปรึกษาตลอดและให๎ข๎อเสนอแนะใน
การศึกษาวิจัย
ขอขอบคุณคณาจารย์ ผู๎ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสอยดาววิทยา ตาบลทรายขาว อาเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี ที่ได๎ให๎ความรํวมมือและเสียสละเวลาในการเก็บข๎อมูลการวิจัยในครั้งนี้
ประโยชน์และคุณคําอันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู๎วิจัยขอมอบแดํบุคคลที่เอํยนามมาทั้งหมด ซึ่ง
ล๎วนเป็นผู๎ที่มีสํวนรํวมในงานวิจัยนี้จนสาเร็จลงได๎ด๎วยดี

พิจิกานต์ ศรีพิมาย
ตุลาคม 2562

ค
ชื่อเรื่อง :

ผู้วิจัย
ปีที่ทา

:
:

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่
ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
นางสาวพิจิกานต์ ศรีพิมาย
2562
บทคัดย่อ

รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มี
จุดมุํงหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัจจัย และเงื่อนไขที่สํงผลตํอความสาเร็จ และลักษณะความ
รํวมมือขององค์กรตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ
ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี – ตราด 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการ
มีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี – ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาว
วิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 3) เพื่อประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงาน
ทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี – ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และ 4) เพื่อประเมินทักษะในการทางาน การรักการทางาน ความสามารถ
ในการทางานรํวมกับผู๎อื่น และ มีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริตของผู๎เรียน
การวิจัยครั้งนี้ทาการศึกษากรณีศึกษา โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ตัวแปรที่ทาการศึกษา ได๎แกํ คุณภาพผู๎เรียนในด๎าน ทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
รํวมกับผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต
ผลการวิจัยพบว่า
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนรู๎เพื่อ
การมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาว
วิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบวํา การเข๎ามาทางานของแรงงานตํางด๎าวได๎สร๎างผลกระทบ
ทางด๎านบวกและด๎านลบให๎กับท๎องถิ่นอาเภอสอยดาว กลําวคือ มีสํวนในการแยํงอาชีพแรงงานไทย ด๎วย
เหตุที่นอกจากแรงงานตํางด๎าวมีอัตราคําแรงที่ถูกกวําแรงงานไทยและหาได๎งํายแล๎ว แรงงานตํางด๎าวยัง
สามารถทางานได๎โดยไมํเลือกงาน ซึ่งงานเหลํานี้คนไทยไมํชอบทาเนื่องจากคนไทยมองวํางานเหลํานี้เป็น
งานระดับลําง สกปรก และยากลาบาก อีกทั้งโรงเรียนสอยดาววิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมประจาอาเภอสอย
ดาว ซึ่งมีพื้นที่ติดชายแดนกัมพูชา และจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการด๎านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทาเพื่อให๎ผู๎เรียนมีอาชีพ (Career) ใน
แตํละชํวงชั้น โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนได๎ค๎นหาอาชีพตาม

ง
ความต๎องการของตนเอง และมีโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎สภาพของงานและการฝึกทักษะอาชีพเบื้องต๎น
ชั้นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 4 ถึงชั้ นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 6 ผู๎เรี ยนควรได๎ เรียนเกี่ยวกับอาชีพ ในอนาคตอยํางมี
ความหมายและได๎รับการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ โดยกาหนดให๎มีหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงาน
ทา ประกอบกับผู๎ปกครองผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนกัมพูชา ผู๎ปกครองสํวนใหญํเป็นผู๎
อพยพมาจากภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ มีฐ านะคํอ นข๎างยากจน ฐานะทางเศรษฐกิ จไมํดี ไมํ สามารถ
สนับสนุนให๎ผู๎เรียนศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาได๎ โรงเรียนจึงจาเป็นต๎องจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
ของผู๎เรียน ซึ่งจะสามารถตํอยอดไปสูํการประกอบอาชีพได๎ในอนาคต และ โรงเรียนสอยดาววิทยาได๎จัดทา
บันทึกข๎อตกลงกับวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อจัดหลักสูตรทวิศึกษาใน
4 สาขาวิชา ได๎แกํ 1) สาขาการบัญชี 2) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3) สาขางานยานยนต์ และ 4) สาขาชําง
ไฟฟูากาลัง โดยจัดการเรียนวิชาสามัญในชํวงวันจันทร์ ถึง วันพุธ ที่โรงเรียนสอยดาววิทยา และเรียนสาขา
วิชาชีพที่วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันพฤหัสบุดี และ วันศุกร์ ซึ่งรูปแบบการจัดการศึกษาทวิศึกษา
สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กาหนดนโยบายการผลิตผู๎เรียนด๎านอาชีวศึกษาให๎มากขึ้น
เพื่อรองรับการจ๎างงาน ทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํม
อาชีพ ที่เป็นความต๎องการของตลาดแรงงานที่กาลังขยายตัวในทุกภาคสํวน การจัดการศึกษาเรียนรํวม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ควบคูํกันไปเพื่อให๎ผู๎สาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตลอดปลายให๎มีความรู๎พื้นฐานด๎านอาชีพ และสามารถเข๎าสูํตลาดแรงงานได๎
ตอนที่ 2 ผลการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ การมี ง านท าของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาฯ ได๎พัฒนาตามขั้นตอนการ
สร๎างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ดังนี้ นาผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาในการจัดการเรียนรู๎เพื่อการมีงานทาฯ ที่ได๎ในตอนที่ 1 มากาหนดเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู๎เพื่อการมีงานทา ซึ่งได๎พัฒนาตามขั้นตอนดังนี้ 1) กาหนดกรอบแนวคิดและสร๎างรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน 2) พัฒนารูปแบบ 3) ประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตรของรูปแบบ
4) ทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทา และ 5) ประเมินการใช๎หลักสูตร โดยที่
โครงสร๎างหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทา มีองค์ประกอบดังนี้ 1) ปรัชญา 2)
เปูาหมายของหลักสูตร 3) คุณลักษณะผู๎เรียน 4) ชื่อหลักสูตร 5) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6) จานวน
หนํวยกิต หนํวยการเรียนรู๎ 8) ผลการเรียนรู๎รายปี / รายภาค 9) สาระการเรียนรู๎ 10) เวลาเรียน 11) การ
จัดการเรียนรู๎ 12) สื่อและแหลํงเรียนรู๎ และ 13) การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎
ในสํวนของหลักสูตรรายวิชา กาหนดขั้นตอนที่ใช๎ในการเรียนการสอนด๎วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎เพื่อการมีงานทา โดยกาหนดเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎บูรณาการตามกระบวนการ
QSCCS ดังนี้ ขั้นที่ 1 การเรียนรู๎ตั้งคาถาม (Learning to Question) ขั้นที่ 2 การเรียนรู๎แสวงหา
สารสนเทศ (Learning to Search) ขั้นที่ 3 การเรียนรู๎เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ (Learning to Construct)

จ
ขั้นที่ 4 การเรียนรู๎เพื่อการสื่อสาร (Learning to Communication) และ ขั้นที่ 5 การเรียนรู๎เพื่อตอบ
แทนสังคม (Learning to Serve)
ตอนที่ 3 ผลการประเมินทักษะในการทางาน การรักการทางาน ความสามารถในการทางาน
รํวมกับผู๎อื่น และเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริตของผู๎เรียน ภายหลัง ดาเนินการจัดการเรียนการสอนด๎วย
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2562 ผู๎วิจัยได๎ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู๎เรียน ผลปรากฏวํา ผลการประเมินสรุปรายด๎าน ผู๎เรียนมี
ทักษะในการทางาน รั กการทางาน สามารถทางานรํว มกับผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชี พสุจริต มี
คุณภาพอยูํในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านที่ 4 ผู๎เรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริต
และหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ มีระดับคุณภาพสูงที่สุด (Mean = 4.34, SD = 0.78)
รองลงมาได๎แกํ ด๎านที่ 2 ผู๎เรียนทางานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพั ฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
(Mean = 4.12, SD = 0.78) และ ด๎านที่ 3 ผู๎เรียนทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ (Mean = 4.04, SD = 0.82)
ตามลาดับ และผลการประเมินยังพบวํา ด๎านที่ 1 ผู๎เรียนวางแผนการทางาน และ ดาเนินการจนเสร็จ มี
ระดับคุณภาพต่าที่สุดของการประเมินทักษะในการทางานฯ (Mean = 3.91 SD = 0.80) ซึ่งจะนาไปใช๎ใน
การพัฒนาผู๎เรียนในโอกาสตํอไป
ตอนที่ 4 ผลการประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีง านทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาฯ ได๎แกํ
กลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการกสอนด๎วยรูปแบบการสอนเพื่อการมี
งานทา ซึ่งจาแนกเป็น 2 กลุํม คือ ผู๎ปกครอง และ ผู๎เรียน ผลการประเมินพบวํา
กลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกลุํมที่ 1 ผู๎ปกครอง มีจานวน เพศหญิงมากกวําเพศชาย คือ 164 และ 64
คิดเป็นร๎อยละ 71.93 และ 28.07 ตามลาดับ สํวนใหญํมีชํวงอายุ 40 – 49 ปี คิดเป็นร๎อยละ 38.16 จบ
การศึกต่ากวําปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 81.58 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร๎อยละ 39.91
ผู๎ปกครองประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ 1) การสร๎างและ
พัฒนาหลักสูตร 2) การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และ 3) ผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมินพบวําในภาพรวมทั้ง 3 ด๎าน มีคุณภาพอยูํในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านที่ 1 การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูํใน
ระดับคุณภาพสูงสุด (Mean = 4.07, SD = 1.14) รองลงมาได๎แกํ ด๎านที่ 2 การนาหลักสูตรไปใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน (Mean = 4.00, SD = 0.78) และ ด๎านที่ 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา
(Mean = 4.04, SD = 0.82) ตามลาดับ

ฉ
กลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกลุํมที่ 2 ผู๎เรียน มีจานวนเพศชายและเพศหญิงใกล๎เคียงกัน คือ 93 และ
96 คิดเป็นร๎อยละ 49.21 และ 50.79 ตามลาดับ กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํอยูํในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จานวน 53 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.04 รองลงมาได๎แกํ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 48 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 25.40 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจานวนเทํากัน คือ 44
คน คิดเป็นร๎อยละ 23.28 ผู๎เรียนประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมทั้ ง 3 ด๎าน
ได๎แกํ 1) การสร๎างและพัฒนาหลักสูตร 2) การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
และ 3) ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมินพบวําในภาพรวมทั้ง 3 ด๎าน มีคุณภาพอยูํใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านที่ 2 การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการ
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) ตามลาดับ
คาสาคัญ 1. รูปแบบการสอนเพื่อการมีงานทา 2. การจัดการเรียนการสอน

ช

คานา
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่ชายแดน จันทบุรี – ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ”
เป็นสํวนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสอยดาววิทยา โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อ 1) ศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัจจัย และเงื่อนไขที่สํงผลตํอความสาเร็จ และลักษณะความรํวมมือขององค์กรตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎อง และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี – ตราด 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาฯ 3)
เพื่อประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีง านทาฯ และ 4) เพื่อประเมินทักษะในการ
ทางาน การรักการทางาน ความสามารถในการทางานรํวมกับผู๎อื่น และ มีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริตของ
ผู๎เรียน
การวิ จั ยในครั้ งนี้ ทาให๎ไ ด๎รู ป แบบการจั ดการเรีย นการสอนเพื่อ การมีง านท าที่ เ หมาะส าหรั บ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี – ตราด โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เป็นประโยชน์สาหรับการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาวจังหวัดจัน ทบุรี ที่เป็น
กรณีศึกษา ผลจากการจัดการเรียนรู๎ด๎วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทานี้ ทาให๎ผู๎เรียน
ได๎พัฒนาทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านที่ 1 ทักษะด๎านการเรียนรู๎และ
นวัตกรรม ซึ่งเป็นตัวกาหนดความพร๎อมของผู๎เรียนเข๎าสูํ โลกแหํงการทางานที่มีความซับซ๎อนมากขึ้นใน
ปัจจุบัน ได๎แกํ ความคิดสร๎างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอยํางมีวิจารณญาณและการแก๎ปัญหา รวมทั้ง
การสื่อสารและการรํ วมมือ ด๎านที่ 2 ทั กษะด๎านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ได๎แกํ ความรู๎ ด๎า น
สารสนเทศ ความรู๎เกี่ยวกับสื่อ และความรู๎ด๎านเทคโนโลยี และ ด๎านที่ 3 ทักษะด๎านชีวิตและอาชีพ ได๎แกํ
ความยืดหยุํนและการปรับตัว การริเ ริ่มสร๎างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสั ง คมและสัง คมข๎า ม
วัฒนธรรม การเป็นผู๎สร๎างหรือผู๎ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได๎ (Accountability)
และภาวะผู๎นาและความรับผิดชอบ (Responsibility)

พิจิกานต์ ศรีพิมาย
ผู๎วิจัย
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ผลการประเมินด๎านที่ 4 ผู๎เรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ผลการประเมินผลสรุปรายด๎าน ผู๎เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต
จานวน และ ร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจาแนกตามข๎อมูลสํวนตัวของกลุํมผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 1 ผู๎ปกครอง
ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด
กรณีศึกษา : โรงเรียน สอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จัง หวัดจันทบุรี
ด๎ า นที่ 1 การสร๎ า งและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยกลุํ ม ผู๎ มี สํ ว นได๎ สํ ว นเสี ย
(Stakeholder) กลุํมที่ 1 ผู๎ปกครอง
ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้ นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด
กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด๎านที่
2 การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน โดยกลุํมผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 1 ผู๎ปกครอง
ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด
กรณีศึกษา : โรงเรียน สอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จัง หวัดจันทบุรี
ด๎า นที่ 3 ผลผลิต ของหลัก สู ตรสถานศึก ษา โดยกลุํ มผู๎ มี สํว นได๎ สํ วนเสี ย
(Stakeholder) กลุํมที่ 1 ผู๎ปกครอง
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สารบัญตาราง (ต่อ)
ตาราง
ตาราง 11

ตาราง 12
ตาราง 13

ตาราง 14

ตาราง 15

หน้า
ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด
กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จัง หวัดจั นทบุรี ใน
ภาพรวมทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ 1) การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียน
การสอน และ 3) ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา โดยกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 1 ผู๎ปกครอง
จานวน และ ร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจาแนกตามข๎อมูลสํวนตัวของกลุํมผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 2 ผู๎เรียน
ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด
กรณี ศึ ก ษา : โรงเรี ย นสอยดาววิ ท ยา อ าเภอสอยดาว จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ด๎านที่ 1 การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 2 ผู๎เรียน
ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด
กรณี ศึ ก ษา : โรงเรี ย นสอยดาววิ ท ยา อ าเภอสอยดาว จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ด๎านที่ 2 การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน โดย
กลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 2 ผู๎เรียน
ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด
กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด๎านที่
3 ผลผลิ ต ของหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา โดยกลุํ ม ผู๎ มี สํ ว นได๎ สํ ว นเสี ย
(Stakeholder) กลุํมที่ 2 ผู๎เรียน
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ตาราง
ตาราง 16

หน้า
ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด
กรณีศึก ษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จัง หวัดจันทบุรี ใน
ภาพรวมทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ 1) การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียน
การสอน และ 3) ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา โดยกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 2 ผู๎เรียน
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สารบัญภาพ
ภาพ
ภาพประกอบ 1
ภาพประกอบ 2
ภาพประกอบ 3
ภาพประกอบ 4
ภาพประกอบ 5
ภาพประกอบ 6

หน้า
แผนภูมิ ที่ 1 เปรีย บเทียบจานวนและอัต ราการวํา งงาน จาแนกตาม
ระดับการศึกษาที่สาเร็จ
แผนภูมิที่ 2 ร๎อยละความต๎องการแรงงงานและผู๎สมัครงานจาแนกตาม
ระดับการศึกษา
กรวยประสบการณ์
ประเภทและบริการด๎านการแนะแนว
โมดูลเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทาสูํทักษะความรู๎
คูํคุณลักษณะนิสัยแหํงศตวรรษที่ 21
กรอบแนวคิดในการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
การมี งานท าของโรงเรียนมั ธยมศึ กษาในเขตพื้นที่ช ายแดน จัน ทบุรี ตราดกรณี ศึ กษา : โรงเรี ย นสอยดาววิ ท ยา อ าเภอสอยดาว จั ง หวั ด
จันทบุรี
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43
53
93
95

บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัด การศึ กษาต๎อ งเป็ น ไปเพื่อ พั ฒนาคนไทยให๎เ ป็ นมนุ ษย์ ที่ สมบู รณ์ ทั้ ง รํ า งกายและจิ ต ใจ
สติปัญ ญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎
อยํางมีความสุข ในกระบวนการเรียนรู๎ต๎องมุํงปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต๎องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระ
บออบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู๎จั กรักษาและสํง เสริมหน๎าที่ เสรีภาพ ความ
เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู๎จักรักษา
ผลประโยชน์สํวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง สํงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิ
ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น ภู มิ ปั ญ ญาไทยและความรู๎ อั น เป็ น สากล ตลอดจนอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล๎อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู๎จักพึ่งพาตนเอง มีความริเริ่มสร๎างสรรค์ ใฝุรู๎และเรียนรู๎
ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง (ราชกิจจานุเบกษา, 2542 : 4)
การศึกษาในชํวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เป็นชํวงสุดท๎ายของการศึกษาภาคบังคับที่
มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนสารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง และพัฒนาบุคลิกภาพสํวนตน
พัฒนาความสามารถพื้นฐาน ทักษะพื้นฐานในการเรียนรู๎ ทักษะในการดาเนินชีวิตให๎มีความสมดุล ทั้ง
ความรู๎ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม มีความรับผิดชอบตํอสังคม สามารถเสริมสร๎างสุขภาพสํวนตน
และชุมชน มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช๎เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและศึกษาตํอ
สํวนการศึกษาชํวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เป็นหลักสูตรที่มุํงเน๎นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
เฉพาะด๎าน มุํงปลูกฝังความรู๎ความสามารถและทักษะในวิทยาการเทคโนโลยี ทาให๎เกิดความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์นาไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพ มุํง พัฒนาตนและประเทศตาม
บทบาทของตนเอง สามารถเป็ น ผู๎ น าและผู๎ ใ ห๎ บ ริ ก ารชุ ม ชนในด๎ า นตํ า ง ๆ (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร,
2544 : 31)
ในปัจจุบันประเทศไทยอยูํในระยะเปลี่ยนผํานทั้งด๎านเศรษฐกิจและสังคม ในด๎านสังคมนั้น เรา
กาลังก๎าวเข๎าสูํการเป็นสังคมผู๎สูงอายุ ประชากรในวัยทางานมีแนวโน๎มลดลง ขณะที่ด๎านเศรษฐกิจได๎รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนผํานจากยุคอุตสาหกรรม 3.0 ไปสูํยุค
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ประกอบกับรัฐบาลได๎มีการปฏิรูปประเทศในด๎านตําง ๆ ทั้ง ด๎าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให๎ประเทศไทยสามารถ
ปรั บ ตั ว เข๎ า กั บ การเปลี่ ย นแปลงดั ง กลํ า ว และก๎ าวพ๎ น กั บดั ก ประเทศที่ มี ร ายได๎ ป านกลาง
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และในที่สุดประเทศของเราจะบรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ซึ่งการจะบรรลุวิสัยทัศน์ดังกลําวได๎นั้น จาเป็นต๎องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู๎ ความสามารถ
และมีคุ ณภาพในปริมาณที่เหมาะสม เนื่องจากทรั พยากรมนุษย์เ ป็นทรั พยากรที่ มีความสาคัญ จะเอื้ อ
ประโยชน์และนาพาประเทศให๎ประสบความสาเร็จหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์/เปูาหมายที่วางไว๎ได๎เป็น
อยํางดี รวมถึงกํอให๎เกิดความเจริญแกํประเทศชาติในด๎านตําง ๆ
จากข๎ อ มู ลเชิ ง สถิ ติ พบวํ า ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี จ านวนประชากรประมาณ 66 ล๎ า นคน
ประกอบด๎วยประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 55.80 ล๎านคน และประชากรที่มีอายุต่ากวํา 15 ปี
จานวน 10.20 ล๎า นคน ทั้งนี้ สานักงานสถิติแหํง ชาติไ ด๎จัดแบํง โครงสร๎างกาลัง แรงงานของประเทศ
ออกเป็นผู๎ที่อยูํในกาลังแรงงานหรือผู๎พร๎อมที่จะทางาน จานวน 38.83 ล๎านคน ซึ่งประกอบด๎วยผู๎มีงานทา
จานวน 37.68 ล๎านคน ผู๎วํางงาน 4.30 แสนคน และผู๎ที่รอฤดูกาล จานวน 2.67 แสนคน สํวนผู๎ที่อยูํนอก
กาลังแรงงานหรือผู๎ที่ไมํพร๎อมจะทางานมีจานวน 17.45 ล๎านคน (สานักงานสถิติแหํงชาติ, 2560) ทั้งนี้
เพื่อพิจารณาถึงอัตราการวํางงาน (Unemployment Rate) ซึ่งถือเป็นดัชนีชี้วัดที่สาคัญ ประการหนึ่ง
สาหรับวัดสภาพเศรษฐกิจของประเทศ กลําวคือ หากประเทศมีตัวเลขอัตราการวํางงานอยูํในเกณฑ์ที่สูง
ยํอมแสดงวําประเทศนั้น ๆ กาลังประสบกับปัญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการบริโภค
การลงทุน และการสํงออกลดลง สาหรับประเทศไทยนั้นมีอัตราการวํางงาน ดังนี้
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จากสถิติข๎างต๎นพบวํา ในแตํละปีนั้นจะมีอัตราการวํางงานโดยเฉลี่ยที่สูงขึ้น แสดงให๎เห็นวําในแตํ
ละปีนั้นจะมีจานวนผู๎วํางงานเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี อันเนื่องมาจากสาเหตุตําง ๆ และหากเป็นเชํนนี้ตํอไป
ยํอมสํงผลกระทบตํอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้หากพิจารณาถึงภาวการณ์วํางงานของ
ผู๎วํางงานทั่วประเทศซึ่งมีจานวน 3.03 แสนคน หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จะ
พบวําเป็นผู๎วํางงานที่ไมํเคยทางานมากํอนจานวน 1.08 แสนคน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของ ผู๎วํางงานเลย
ทีเดียว นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษาที่มีการวํางงานพบวํา ระดับการศึกษาที่มีการวํางงงาน
สูงสุด คือ ผู๎ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา จานวน 9.9 หมื่นคน รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 5.7 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 7.5 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 5.3 หมื่นคน และผู๎ที่ไมํมี
การศึกษาและต่ากวําประถมศึกษา 1.8 หมื่นคน (ข๎อมูลจากวารสารสถานการณ์ตลาดแรงาน ประจาเดือน
มกราคม พ.ศ. 2560 ของกองบริหารข๎อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน) ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบจานวน
ผู๎วํางงานและอัตราการวํางงานตามระดับการศึกษาของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และธันวาคม พ.ศ.
2559 พบวําจานวนผู๎วํางงานซึ่งจบการศึกษาระดับอุดมศึกษามีจานวนมากเมื่อเทียบกับวุฒิการศึกษา
อื่น ๆ

4
นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงอุปสงค์และอุปทานด๎านแรงงานจากข๎อมูลการให๎บริการของ กรม
จัดหางานในปี พ.ศ. 2559 พบวํา ความต๎องการแรงงานของนายจ๎าง/สถานประกอบการมีจานวนทั้งสิ้น
421,062 อัตรา โดยระดับการศึกษาที่มีความต๎องการแรงงานมากที่สุด คือ ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. และ
ปวส.) คิดเป็นร๎อยละ 36.88 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 32.89 และระดับประถม
ศึกษาและต่ากวําประถมศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 16.61 ตามลาดับ ขณะที่ จานวนผู๎สมัครงานที่ใช๎บริการ
ผํานกรมการจัดหางานมีทั้งสิ้น 308,293 คน โดยเป็นผู๎สมัครงานที่สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 41.59 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 24.72 และระดับ
อาชีวศึกษา ร๎อยละ 17.83 ตามลาดับ

จากแผนภูมิร๎อยละความต๎องการและผู๎สมัครงานจาแนกตามระดับการศึกษาพบวํา
ความ
ต๎องการแรงงานระดับอาชีวศึกษามีมากกวําจานวนผู๎สมัครงานถึงร๎อยละ 19.05 และในสํวนของความ
ต๎องการแรงงานระดับมัธยมศึกษาและปริญ ญาตรีขึ้นไปนั้นมีน๎อยกวําจานวนผู๎สมัครงานคิดเป็นร๎อยละ
8.70 และ 11.11 ตามลาดับ จากข๎อมูลดังกลําวจะเห็นวําในปัจจุบันแรงงานระดับอาชีวศึกษาเป็นที่
ต๎องการของตลาดแรงงานมากกวําแรงงานในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดังนั้น ยํอม
สํ ง ผลให๎ แ รงงานในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไปมี อั ต ราวํ า งงานเพิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก ปี
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โดยในปี พ.ศ. 2559 พบวํามีบัณฑิตที่ไมํมีงานทามากถึง 1.5 แสนคน ซึ่งถือวําเป็นจานวนที่คํอนข๎างมาก
เมื่อเทียบกับจานวนผู๎วํางงาน
จากที่กลําวไปแล๎วข๎างต๎น จะเห็นได๎วําสาเหตุสาคัญที่ทาให๎เกิดปัญหาการวํางงานก็คือ ความไมํ
สมดุลของตลาดแรงงาน กลําวคือ บางอุตสาหกรรมเกิดจากการขาดแคลนแรงงาน แตํขณะเดียวกันบาง
อุตสาหกรรมก็มีจานวนแรงงานมากเกินความต๎องการ ทาให๎เกิดปัญหาสํวนเกินของอุปทานแรงงานในบาง
สาขา ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นวําการบริหารจัดการด๎านแรงงาน ซึ่งถือได๎วําเป็นทรัพยากรที่สาคัญเป็นไปอยํางไมํ
มีประสิทธิภาพเทําที่ค วร รวมถึงการขาดการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าสูํตลาดแรงงาน ทั้ง ในเรื่องของ
ทัศนคติ คํานิยม หรือแม๎กระทั่งการเลือกศึกษาตํอ ซึ่งสิ่งเหลํานี้ หากมีการเตรียมความพร๎อมตั้งแตํกํอน
เข๎าสูํตลาดแรงงานแล๎วยํอมจะทาให๎เกิดสมดุลของตลาดแรงงานได๎ตรงกับความต๎องการของตลาดแรงงาน
อีกทั้งเมื่อสาเร็จการศึกษาแล๎วบุคคลนั้นก็จะมีความพร๎อมตํอการทางาน ทั้งในแงํของความชอบ ความ
สนใจ ความถนัดและทักษะ รวมถึงมีทัศนคติที่ดีตํอการทางาน ทั้งนี้ ในการเตรียมความพร๎อมแกํกาลังแร
งงงานดังกลําว การแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะชํวยในการเตรียมความพร๎อมแกํกาลังแรงงาน
กํอนเข๎าสูํตลาดแรงงานได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎เรียน/นักศึกษา โดยหากผู๎เรียน/นักศึกษาได๎รับการแนะ
แนวอาชีพแล๎วก็จะทาให๎ทราบถึงบุคลิกภาพ ความถนัด และทักษะของตนเอง วําตนเองมีความถนัดด๎าน
ใด เหมาะสมกับอาชีพใด และเพื่อมุํงไปสูํอาชีพนั้น จะมีแนวทาง/เส๎นทางการเลือกศึกษาเป็นอยํางไร
แผนการศึกษาแหํงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2579 ได๎กาหนดใน ยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ โดยจัดให๎การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ชํว งวัย และการสร๎า งสั งคมแหํ ง การเรีย นรู๎ ซึ่ ง เป็ น พัน ธกิจ ที่ ส าคั ญ รํว มกั นของรั ฐ และทุ กภาคสํ ว นที่
เกี่ ย วข๎ อ ง ทั้ ง ในการก าหนดเปู า หมายการจั ด การศึ ก ษา มาตรฐานการศึ ก ษา การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
กระบวนการเรียนรู๎ สื่อ แหลํงเรียนรู๎ และการวัดและประเมินผลของผู๎เรียนในทุกระดับการศึกษาทุก
กลุํมเปูาหมายและทุกชํวงวัย เพื่อสร๎างและพัฒนาพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู๎ ความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเรียนรู๎และพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนตามความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอยํางเป็นสุขรํวมกับผู๎อื่นในสังคม (สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 108)
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) ได๎กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่อง การขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู๎เรียนทุกคนเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียม
กันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ได๎รับการสนับสนุนคําใช๎จํายตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสามารถเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ได๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท
ได๎รับการยกระดับคุณภาพในการให๎บริการเด็กพิการและด๎อยโอกาสให๎ไ ด๎รับโอกาสทางการศึกษาทั้งใน
ระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อ
ขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นได๎ และภายใต๎ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ข๎อที่ 5 ร๎อยละของผู๎ผํานการฝึกอบรม/พัฒนา
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ทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนาความรู๎ไปใช๎ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน (กระทรวงศึกษาธิการ,
http://goo.gl/Ppcs5f, 2560)
กรมจัดหางานได๎ทาการวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร๎อมเพื่อการศึกษาตํอของผู๎เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบวํา ผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สํวนใหญํร๎อย
ละ 80.09 ศึกษาตํอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สายสามัญ) และร๎อยละ 19.91 ศึกษาตํอในระดับ ปวช.
ในด๎านการกาหนดเปูาหมายในชีวิต พบวํา มีเปูาหมายที่จะรับราชการหรือทางานในรัฐวิสาหกิจมากที่สุด
ร๎อยละ 36.03 อยํางไรก็ตามมีจานวนถึงร๎อยละ 31.18 ที่ยังไมํได๎กาหนดเปูาหมายในชีวิต และยังพบอีกวํา
ผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังไมํได๎รับการเตรียมความพร๎อมเพื่อการศึกษาตํอเทําที่ควร กรมจัดหา
งาน กระทรวงแรงงาน ได๎มีข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สาคัญ คือ ประการแรก ภาครัฐควรกาหนดนโยบาย
ที่ชัดเจนในการบริหารจัดการศึกษาของประเทศให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน ประการ
ที่สอง ควรที่จะมีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกํผู๎เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นอยํางทั่วถึง โดย
เน๎นให๎เด็กรู๎จักตนเองอยํางแท๎จริงด๎วยการจัดให๎มีการทดสอบ IQ และ EQ การทดสอบความถนัดทาง
อาชีพ รวมทั้งการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประการที่สาม มีข๎อตกลงความรํวมมือระหวํางกรมจัดหา
งานกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนํวยงานตําง ๆ ที่มีหน๎าที่ควบคุม กากับ ดูแล
สถานศึกษาระดับโรงเรียนในสังกัดได๎กาหนดให๎มีการแนะแนวการศึกษาและอาชี พแกํผู๎เรียนทุกคนเป็น
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ ผลการดาเนินงานของโรงเรียน ประการที่สี่ การแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกํ
ผู๎เรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นั้น นอกจากการทดสอบความพร๎อม
ทางด๎านอาชีพแล๎ว ควรให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานแกํ ผู๎เรียนให๎มากที่สุด จากสภาพปัญหาความไมํ
สอดคล๎องของตลาดแรงงาน เป็นสาเหตุสืบเนื่องกํอให๎เกิดปัญหาการวํางงาน การขาดแคลนแรงงาน และ
การทางานที่ต่ากวําระดับวุฒิการศึกษาตามมา (กระทรวงแรงงาน, https://goo.gl/7WBpeo, 2557)
ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแหํงการพัฒนาตํอยอดคิดค๎นผลิตภัณฑ์ขึ้นเพื่อใช๎อานวยความสะดวกใน
การพัฒนาคุณภาพในการดารงชีวิต หากเหลือก็คิดกลยุทธ์การโฆษณาและจัดจาหนํายกับกลุํมที่มีบริบท
เหมือนหรือใกล๎เคียงกัน มิฉะนั้นคน หรือกลุํมบุคคล ประชาชนในชาติ จะกลายเป็นผู๎ซื้อและผู๎บริโภค เสีย
ดุลทางเศรษฐกิจ และที่สาคัญคือถูกจูงความคิดทางสติปัญญาเพราะคิดไมํเป็น ดังนั้นการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ จึงต๎องเปลี่ยนจาก Passive Learning มาเป็น Active Learning ตามกระบวนการของ Five
Steps ประกอบไปด๎วย การสร๎างประเด็นคาถามและคาดเดาคาตอบ (Learn to Question) การสืบค๎น
และรวบรวมความรู๎ (Learn to Search) การสร๎างกระบวนการและขั้นตอนลงมือปฏิบัติ (Learn to
Construct) การสรุปผลการเรียนรู๎และนาเสนอ (Learn to Communicate) การเผยแพรํและใช๎
ประโยชน์ในสังคม (Learn to Service)
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วิจารณ์ พานิช (2555 : 16 - 21) ได๎กลําวถึงทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 วํา สาระ
วิชามีความสาคัญ แตํไมํเพียงพอสาหรับการเรียนรู๎เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู๎
สาระวิชา (Content หรือ Subject Matter) ควรเป็นการเรียนจากการค๎นคว๎าของผู๎เรียนเอง โดยครูชํวย
แนะนา และชํวยออกแบบกิจกรรมที่ชํวยให๎ผู๎เรียนแตํละคนสามารถประเมินความก๎าวหน๎าของการเรียนรู๎
ของตนเองได๎ สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด๎วย ภาษาแมํ และภาษาสาคัญของโลก ศิลปะ
คณิตศาสตร์ การปกครองและหน๎าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์
โดยวิชาแกนหลักนี้จะนามาสูํการกาหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สาคัญตํอการจัดการเรียนรู๎ใน
เนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข๎อสาหรับศตวรรษที่ 21 โดยการสํงเสริมความเข๎าใจ
ในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 เข๎าไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้ 1) ทักษะ
ด๎านการเรียนรู๎และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร๎ อมของผู๎เรียนเข๎าสูํโลกการทางานที่มีความ
ซับซ๎อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได๎แกํ ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และนวัตกรรมการคิดอยํางมีวิจารณญาณและ
การแก๎ปัญหา รวมทั้งการสื่อสารและการรํวมมือ 2) ทักษะด๎านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด๎วย
ในปัจจุบันมีการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารผํานทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู๎เรียนจึงต๎องมีความสามารถใน
การแสดงทักษะการคิดอยํางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได๎หลากหลาย โดยอาศัยความรู๎ในหลายด๎าน
ได๎แกํ ความรู๎ด๎านสารสนเทศ ความรู๎เกี่ยวกับสื่อและความรู๎ด๎านเทคโนโลยี 3) ทักษะด๎านชีวิตและอาชีพ
ในการดารงชีวิตและทางานในยุคปัจจุบันให๎ประสบความสาเร็จ ผู๎เรียนจะต๎องพัฒนาทักษะชีวิตที่สาคัญ
ได๎แกํ ความยืดหยุํนและการปรับตัว การริเริ่มสร๎างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข๎าม
วัฒนธรรม การเป็นผู๎สร๎างหรือผู๎ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได๎ (Accountability)
และภาวะผู๎นาและความรับผิดชอบ (Responsibility)
สาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 - 2564) สรุปได๎วํา 1) วิสัยทัศน์
คือ ผู๎เรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมี คุณภาพชีวิตที่ดี ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง มี
คุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ อยูํรํวมกันอยํางมั่นคงและยั่งยืน 2) พันธกิจ ได๎แกํ (1)
จัดการศึกษาให๎กับผู๎เรียน นักศึกษา และประชาชน อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ (2) เสริมสร๎างศักยภาพ
ประชาชนให๎มีทักษะอาชีพ มีงานทา สอดคล๎องกับบริบทและความต๎องการพัฒนาของพื้นที่ชายแดน (3)
เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีให๎กับผู๎เรียน นักศึกษา และประชาชนอยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได๎อยํางมี
ความสุ ขตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไ ทย และ 3)
เปูาประสงค์ ได๎แกํ (1) ผู๎เรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงและมี
คุณภาพ (2) ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงานทา สอดคล๎องกับบริบทและความต๎องการพัฒนาของพื้นที่
ชายแดน (3) ผู๎เรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูํรํวมกั นในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได๎อยํางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็น
ชาติไทย (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ, http://peb.sueksa.go.th/, สืบค๎นเมื่อ
31 กรกฎาคม 2561 )
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สถาบันการศึกษาไทยต๎องเตรียมคนให๎พร๎อมเพื่อผลิตแรงงานที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 การ
สร๎างคนในอนาคตที่มีความสามารถในการใช๎และเลือกใช๎แตํไมํตกเป็นทาสของเทคโนโลยี การเป็นผู๎ที่มี
คุณธรรมจริ ยธรรมและความรับ ผิด ชอบยิ่ง สาคั ญ มากในการพัฒนาคนรุํ นใหมํที่ จะสร๎า งโลกให๎นํ าอยูํ
รวมถึง ทักษะอื่นๆ เชํน ความสามารถในการติดตํอสื่ อสาร การทาความเข๎าใจกับเพื่อนรํวมงานซึ่ง เป็น
ชาวตํางชาติความสามารถในการทางานเป็นทีม ความสามารถในการเลือกใช๎ข๎อมูล ความคิดวิเคราะห์
ความคิดเชิงวิจารณญาณ ตัดสินจากเหตุผล ไมํใช๎อคติ อารมณ์ หรือเอาพวกพ๎องเป็นสาคัญ ทั้งหมดนี้ก็
เ ป็ น เ ปู า ห ม า ย ข อ ง แ ร ง ง า น ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่ 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)
จากสถานการณ์ทางด๎านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปของประเทศไทย ได๎มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นทั้งในโครงสร๎างการผลิตและโครงสร๎างตลาดแรงงาน โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างการผลิตจาก
การผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ เป็นการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข๎าและเป็นการผลิตเพื่อการ
สํงออก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลําว ทาให๎เกิดการขยายตัวสูงขึ้นอยํางรวดเร็วในภาคอุตสาหกรรม มีการ
จ๎างงานเพิ่มมากขึ้น สํวนการเปลี่ยนแปลงทางด๎านโครงสร๎างตลาดแรงงานนั้น ในอดีตประเทศไทยต๎อง
ประสบกับปัญหาการวํางงานเป็นอยํางมาก ตํอมาเมื่อมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจได๎กํอให๎เกิดการจ๎างงาน
ที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่แรงงานใหมํเข๎าสูํตลาดแรงงานลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้มีผลทา
ให๎เกิดปัญหาแรงงานขาดแคลนบางสาขาภายในประเทศจากสภาพที่ตลาดแรงงานในประเทศไมํสามารถ
สนองตํอความต๎องการได๎อยํางเพียงพอและทั่วถึง ทาให๎แรงงานตํางด๎าวถูกนาเข๎าสูํระบบตลาดแรงงาน
ไทยมากขึ้น ในชํวงที่ผํานมานั้น มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ๎านของไทยที่มีเขตพื้นที่ชายแดนติดกันคือ
ประเทศพมํา ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ได๎เข๎าประเทศอยํางถูกต๎องรวมถึงลักลอบเข๎ามาทางานใน
ประเทศไทย และกระจายอยูํตามพื้นที่ตําง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีการขยายตัวทางด๎าน
เศรษฐกิจและอยูํติดเขตชายแดน
ในขณะที่การเข๎ามาทางานข๎างต๎นของแรงงานตํางด๎าว ได๎สร๎างผลกระทบทางด๎านบวกและลบ
ให๎กับประเทศไทยทั้งในระดับชาติและระดับท๎องถิ่น กลําวคือ มีสํวนในการแยํงอาชีพแรงงานไทย ด๎วยเหตุ
ที่ นอกจากแรงงานตํางด๎าวมีอัตราคําแรงที่ถูกกวําแรงงานไทยและหาได๎งํายแล๎ว แรง งานตํางด๎าวยัง
สามารถทางานได๎โดยไมํเลือกงาน ไมํวําจะเป็นงานในไรํ ในสวน หรือ งานแบกหามตําง ๆ ซึ่งงานเหลํานี้
คนไทยไมํชอบทาเนื่องจากคนไทยมองวํางานเหลํานี้ เป็นงานระดับลําง เป็นงานที่สกปรก ยากลาบาก อีก
ทั้งในปัจจุบันคนไทยเรียนสูงมากขึ้นจึงทาให๎ตลาดการจ๎างงานขาดแรงงานในระดับลํางเป็นจานวนมาก จึง
จาเป็นต๎องหันไปพึ่งแรงงานตํางด๎าว และนอกจากนี้ยังมีการลักลอบเข๎ามาในราชอาณาจักร ผลกระทบ
จากการทางานของแรงงานตํางด๎าวกํอให๎เกิดปัญ หาสังคมไทยเป็นอันมากทั้ง ทางด๎านเศรษฐกิจ สัง คม
ความมั่นคงของประเทศ และความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ ทั งนี้เพราะภาครัฐไมํสามารถเข๎าไปควบคุม
กากับดูแลได๎อยํางทั่วถึง
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โรงเรียนสอยดาววิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมประจาอาเภอสอยดาว ซึ่งมีพื้นที่ติดชายแดนกัมพูชา
และจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด๎านการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทาเพื่อให๎ผู๎เรียนมีอาชีพ (Career) ในแตํละชํวงชั้น โดยชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนได๎ค๎นหาอาชีพตามความต๎องการของตนเอง และมี
โอกาสให๎ ผู๎ เ รี ย นได๎ เ รี ย นรู๎ ภ าพของงานและการฝึ ก ทั ก ษะอาชี พ เบื้ อ งต๎ น ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู๎เรียนควรได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับอาชีพในอนาคตอยํางมีความหมายและได๎รับการฝึก
ประสบการณ์ทางอาชีพ โดยกาหนดให๎มีหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทา ประกอบกับผู๎ปกครอง
ผู๎เรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนกัมพูชา สํวนใหญํเป็นผู๎อพยพมาจากทางภาคตะวันนออกเฉียง
เหนื อ มี ฐ านะคํ อ นข๎ า งยากจน ฐานะทางเศรษฐกิ จ ไมํ ดี ไมํ ส ามารถสนั บ สนุ น ให๎ ผู๎ เ รี ย นศึ ก ษาตํ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาได๎ โรงเรียนจึงต๎องจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาของผู๎เรียน ซึ่งจะสามารถตํอยอดไปสูํการ
ประกอบอาชีพได๎ในอนาคตได๎
ด๎วยหลักการและเหตุผลดังที่กลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัย ได๎สนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา :
โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จัง หวัดจันทบุรีขึ้น เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการมีงานทาแหํงศตวรรษที่ 21 ตํอไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัจจัยและเงื่อนไขที่สํงผลตํอความสาเร็จ และลักษณะความรํวมมือ
ขององค์กรตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี – ตราด
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
4. เพื่อประเมินทักษะในการทางาน การรักการทางาน ความสามารถในทางานรํวมกับผู๎อื่น และ
มีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริตของผู๎เรียน
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ได๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่
ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา จังหวัดจันทบุรี ที่มีคุณภาพสาหรับการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่ชายแดน
2. ผลจากการจัดการเรียนรู๎ด๎วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา จัง หวัดจันทบุรี
ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ
(1) ทักษะด๎านการเรียนรู๎และนวัตกรรม ซึ่งเป็นตัวกาหนดความพร๎อมของผู๎เรียนเข๎าสูํ
โลกแหํงการทางานที่มีความซับซ๎อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได๎แกํ ความคิดสร๎างสรรค์และนวัตกรรม การคิด
อยํางมีวิจารณญาณและการแก๎ปัญหา รวมทั้งการสื่อสารและการรํวมมือ
(2) ทักษะด๎านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ได๎แกํ ความรู๎ด๎านสารสนเทศ ความรู๎
เกี่ยวกับสื่อ และความรู๎ด๎านเทคโนโลยี
(3) ทักษะด๎านชีวิตและอาชีพ ได๎แกํ ความยืดหยุํนและการปรับตัว การริเริ่มสร๎างสรรค์
และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสัง คมข๎ามวัฒนธรรม การเป็นผู๎สร๎างหรือผู๎ผลิต (Productivity)
และความรับผิดชอบเชื่อถือได๎ (Accountability) และภาวะผู๎นาและความรับผิดชอบ (Responsibility)
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด๎านเนื้อหา
1) การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาข๎อมูลเชิง คุณภาพที่เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ ปัจจัยและเงื่อนไขที่สํงผลตํอความสาเร็จของการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ ลักษณะรํวมมือขององค์กรตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ และเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ
2) การวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกอบอาชีพ ทั้งในสํวนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอง และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่ให๎ความรํวมมือกับ
สถานศึกษา ทั้งที่เป็นหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและไมํเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
2) ขอบเขตด๎านแหลํงข๎อมูล
1) การศึ กษาเอกสาร ได๎แกํ (1) หลัก สูตรสถานศึกษา (2) แผนปฏิ บัติการประจาปี
งบประมาณ 2561 (3) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
(4) โครงการสํงเสริมการหารายได๎และฝึกอาชีพระหวํางเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน
จันทบุรี-ตราด
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2) การสัมภาษณ์บุค คล ได๎แกํ (1) ผู๎ อานวยการโรงเรีย น (2) ครู ผู๎สอนและครูผู๎ ดูแ ล
รับผิดชอบโครงการสํงเสริมการหารายได๎และฝึกอาชีพระหวํางเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่
ชายแดน จันทบุรี-ตราด (3) อาจารย์ผู๎สอนจากวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ผู๎เรียนหลักสูตรทวิศึกษาของ
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในเขตพื้น ที่ ชายแดน จัน ทบุรี -ตราด (4) ผู๎เ รี ยนที่ เ ข๎า รํ วมโครงการสํ ง เสริม การ
หารายได๎และฝึกอาชีพระหวํางเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด
3) การสังเกตบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน และสภาพแวดล๎อมทั่วไปของโรงเรียน
ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ
3) การเลือกกรณีศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ทาการวิจัย ได๎แกํ โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี
และตราด
กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ทาการศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จังหวัด
จันทบุรีและตราดที่มีการปฏิบัติที่นําสนใจ (Interesting Case) เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การมีงานทา โดยผู๎วิจัยทาการคัดเลือกโรงเรียนที่อยูํในกลุํมสหวิทยาเขตสตาร์บุ ษที่มีขนาดใหญํ กลาง เล็ก
เป็นกลุํมตั วอยํางที่ใ ห๎ข๎อมูลสภาพปัจจุบัน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อ การมีง านทาในกลุํ ม
โรงเรียนมัธยมเขตพื้นที่ชายแดน และเลือกโรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็น
กลุํมตัวอยํางเพื่อให๎ข๎อมูลในการพัฒนารูปแบบการจั ดการเรียนการสอนเพื่อการมีง านทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนสอยดาววิทยาเป็นโรงเรียนที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาโดยความรํวมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาคือ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ตัวแปรที่ทาการศึกษา
คุณภาพผู๎เรียนในด๎าน ทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต
นิยามศัพท์เฉพาะ
รูปแบบ หมายถึง แผนผังแสดงความสัมพันธ์เชิงโครงสร๎างขององค์ประกอบและขั้นตอน โดยมี
การอธิบายด๎ายภาษาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและขั้นตอนของรูปแบบนั้น ๆ
การจัด การเรี ยนรู้ หมายถึ ง กิจ กรรมที่ บุคคลได๎ใ ช๎ความรู๎ข องตนเองอยํา งสร๎า งสรรค์ เพื่ อ
สนับสนุนให๎ผู๎อื่นเกิดการเรียนรู๎และความผาสุก ซึ่งการจัดการเรียนรู๎เป็นกิจกรรมในแงํมุมตําง ๆ 4 ด๎าน
ดังนี้ 1) ด๎านหลักสูตร (Curriculum) เป็นการศึกษาจุดมุํงหมายของการศึกษา ความเข๎าใจในจุดประสงค์
รายวิ ช า และการตั้ ง จุ ด ประสงค์ ก ารจั ด การเรี ย นรู๎ ที่ ชั ด เจน ตลอดจนการเลื อ กเนื้ อ หาได๎ เ หมาะสม
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สอดคล๎องกับท๎องถิ่น 2) ด๎านการจัดการเรียนรู๎ (Instruction) เป็นการเลือกวิธีสอนและเทคนิคการจัดการ
เรียนรู๎ที่เหมาะสม เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนบรรลุถึง จุดประสงค์การเรียนรู๎ที่วางไว๎ 3) ด๎านการวัดผล เป็นการ
เลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสมและสามารถวิเคราะห์ผลได๎ และ 4) ด๎านการประเมินผลการจัดการเรียนรู๎
(Evaluation) เป็นความสามารถในการประเมินผลของการจัดการเรียนรู๎ทั้งหมดได๎
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่ผู๎วิจัยออกแบบขึ้นเพื่อใช๎ในการ
วิจัยครั้งนี้ โดยอาศัยแนวคิดของ จอยซ์ และ เวล (Joyce and Well, 2000, p.100) ประกอบไปด๎วย
องค์ประกอบที่สาคัญ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) แนวคิดและหลักการของรูปแบบ ซึ่งจะเป็นตัวชี้นาในการ
กาหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินการเพื่อให๎เป็นตามรูปแบบการจัดการเรียนรู๎
นั้น ซึ่งจะอาศัยความเชื่อ แนวคิด ทฤษฎี ที่ใช๎เป็นพื้นฐานในการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 2)
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ เป็นความคาดหวังที่ต๎องการให๎เกิดขึ้ นจากการใช๎รูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาขึ้น 3) เนื้อหา เป็นเนื้อหาสาระหรือสาระการเรียนรู๎ที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
4) กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นกิจกรรม วิธีการ และขั้นตอนการของการปฏิบัติในการนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎ไปใช๎ 5) การวัดและประเมินผล เป็นสํว นสาคัญที่จะบอกถึงผลการดาเนินการตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู๎ที่บรรลุเปูาหมาย
โรงเรียนมัธยมเขตพื้นที่ชายแดน หมายถึง โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการเรียนการ
สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในจังหวัดจันทบุรีและตราด และมีที่ตั้งอยูํในพื้นที่ที่มีชายแดน
ติดตํอกับประเทศกัมพูชา ได๎แกํ โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
งานวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ การมี ง านท าของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรี ยนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จัง หวัดจั นทบุ รี ผู๎ วิจัย ได๎ศึ กษาค๎นคว๎าหนัง สื อ เอกสาร หลัก การ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัย ที่
เกี่ยวข๎อง นาเสนอตามลาดับหัวข๎อตํอไปนี้
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 การจัดกลุํมรูปแบบการเรียนรู๎
3.3 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎
3.4 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎
4. ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎
4.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู๎
4.2 ความสาคัญของการจัดการเรียนรู๎
4.3 ลักษณะของการจัดการเรียนรู๎
4.4 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู๎
4.5 หลักการพื้นฐานในการจัดการความรู๎
4.6 ความสัมพันธ์ระหวํางการจัดการเรียนรู๎และการเรียนรู๎
4.7 หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎สาหรับผู๎เรียน
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5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสํงเสริมทักษะอาชีพ
5.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ
5.2 ความสาคัญของการสํงเสริมทักษะอาชีพ
5.3 ทักษะที่จาเป็นตํอการสํงเสริมทักษะอาชีพ
5.4 ความสาคัญของอาชีพ
5.5 คุณคําของการประกอบอาชีพ
5.6 แนวคิดทฤษฎีทางอาชีพ
6. การแนะแนวอาชีพในระดับมัธยมศึกษา
6.1 แนวคิดวําด๎วยการแนะแนวอาชีพ
6.2 จุดประสงค์ของการแนะแนวอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
6.3 แนวคิดวําด๎วยการเลือกอาชีพ
7. แนวคิดวําด๎วยการสํงเสริมการมีงานทา
8. แนวทางการเสริมทักษะและสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพให๎กับนักเรียน
1. รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ
1.1 ความหมายของรูปแบบ
คาวํา รูปแบบ หรือ Model เป็นคาที่ใช๎เพื่อสื่อความหมายหลายอยําง ซึ่งโดยทั่วไปแล๎ว
รูปแบบ จะหมายถึง สิ่งหรือวิธีการดาเนินงานที่เป็นต๎นแบบอยํางใดอยํางหนึ่ง เชํน แบบจาลอง สิ่งกํอสร๎าง
รูปแบบในการพัฒนาชนบท เป็นต๎น คาวํา Model ใช๎คาในภาษาไทยอยูํหลายคา เชํน รูปแบบ ต๎นแบบ
แบบแผน แบบจาลอง เป็นต๎น ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (2544) ให๎ความหมายของคาวํา Model ใน
ภาษาอังกฤษวํา ตัวแบบ หรือ แบบจาลอง สาหรับการวิจัยครั้งนี้ใช๎คาวํา รูปแบบ เนื่องจากเป็นคาที่ใช๎กัน
อยํางแพรํหลายในการวิจัยทางการศึกษา โดยนักการศึกษาหลายทํานได๎ให๎ความหมายของรูปแบบไว๎ดังนี้
Willer (1976, p. 15) ได๎ให๎ความหมายของรูปแบบวํา หมายถึง เป็นการสร๎างมโนทัศน์
เกี่ยวกับชุดของปรากฏการณ์ โดยอาศัยหลักการของระบบรูปนัย ทั้งนี้มีจุดมุํง หมายเพื่อทาให๎เกิดความ
กระจํางชัดของนิยามความสัมพันธ์ และประพจน์ที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งรูปแบบที่มีความเที่ยงตรง จะพัฒนาเป็น
ทฤษฎีตํอไป
Hausser (1980, pp. 132 - 161) ได๎ให๎ความหมายที่แตกตํางออกไป โดยที่รูปแบบเป็น
สิ่งที่ออกแบบมาเพื่อแสดงถึงองค์ประกอบและกระบวนการตรวจสอบความแตกตํางระหวํางความสัมพันธ์
ในเชิงทฤษฎีกับปรากฏการณ์จริง
อุทุ ม พร จามรมาน (2541, หน๎ า 22) ได๎ใ ห๎ ค วามหมายของรู ป แบบวํ า หมายถึ ง
โครงสร๎างของความเกี่ยวข๎องระหวํางหนํวยตําง ๆ หรือตัวแปรตําง ๆ ซึ่งมีมากกวํา 1 มิติ หลายตัวแปร
และตัวแปรดังกลําวตํางมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน
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บุญสํง หาญพานิช (2546, หน๎า 92) ได๎ให๎ความหมายของรูปแบบวํา หมายถึง โครงสร๎าง
โปรแกรม แบบจาลอง หรือตัวแบบที่จาลองสภาพความเป็นจริง ที่สร๎างขึ้นมาจากการลดทอนเวลาและ
เทศะ พิจารณาวํามีสิ่งใดบ๎างที่จะต๎องนามาศึกษาเพื่อใช๎แทนแนวคิด หรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์
หนึ่ง โดยอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบตําง ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ
ทิศนา แขมมณี (2553, หน๎า 220) กลําววํา รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็น
นามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชํน เป็นคาอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรม
หรือแผนภาพ เพื่อชํวยให๎ตนเองและบุคคลอื่นสามารถเข๎าใจได๎ชัดเจนขึ้น
เสนาะ กลิ่นงาม (2551, หน๎า 105) ได๎ให๎ความหมายของรูปแบบวํา รูปแบบ หมายถึงตัว
แปรตําง ๆ ที่มีหลายตัวแปร มีความเกี่ยวข๎องเชิงสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อ
จัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับความเป็นจริงเพื่อให๎เข๎าใจสาระสาคัญของความเป็นจริงยิ่งขึ้น
ชัยณรงค์ ทรงคาศรี (2552, หน๎า 15) ได๎ให๎ความหมายของรูปแบบวํา หมายถึง สภาพ
ลัก ษณะที่ ค รอบคลุ มองค์ ป ระกอบสาคัญ ซึ่ ง ได๎ รับ การจัด ไว๎อ ยํา งเป็ นระบบ ตามหลัก ปรั ช ญาทฤษฎี
หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อตําง ๆ โดยประกอบด๎วยกระบวนการ หรือขั้นตอนสาคั ญรวมทั้งวิธีและ
เทคนิคตําง ๆ ที่สามารถชํวยให๎สภาพนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดที่ยึดถือ ซึ่ง ได๎รับการ
พิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับวํามีประสิทธิภาพ สามารถใช๎เป็นแบบแผนให๎บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของ
รูปแบบนั้น ๆ
บุญชม ศรีสะอาด (2558) ให๎ความหมายของรูปแบบวํา หมายถึง ความสัมพันธ์ระหวําง
องค์ประกอบตําง ๆ หรือตัวแปรตําง ๆ ผู๎วิจัยสามารถใช๎รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางองค์ประกอบ
ตํ า ง ๆ หรื อ ตั ว แปรตํ า ง ๆ ที่ มี ใ นปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ ห รื อ ในระบบตํ า ง ๆ อธิ บ ายขั้ น ตอนของ
องค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ
สรุปได๎วํา รูปแบบ หมายถึ ง โครงสร๎างที่แสดงให๎เห็นความสัมพันธ์กันอยํางเป็นระบบ
จากความสัมพันธ์ที่เป็นนามธรรมมาเป็นโครงสร๎างที่มีองค์ประกอบเป็นรูปธรรม และเข๎าใจได๎งํายขึ้น ซึ่ง
อาจจะเป็นคาอธิบาย แผนผัง ไดอะแกรม แผนภาพ เป็นต๎น
1.2 ประเภทของรูปแบบ
Keeves (1988, pp. 561 - 565) ได๎แบํงประเภทของรูปแบบทางการศึกษาและ
สังคมศาสตร์เอาไว๎ 4 ประเภท คือ
1. Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช๎การอุปมาอุปมัยเคียงปรากฏการณ์ซึ่ง เป็น
รูปธรรม เพื่อสร๎างความเข๎าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เชํน รูปแบบในการทานายจานวนผู๎เรียนที่
จะเข๎าสูํระบบโรงเรียน ซึ่งอนุ มานแนวคิดจากการเปิดน้าเข๎าและปลํอยน้าออกจากถัง ผู๎เรียนที่จะเข๎าสูํ
ระบบโรงเรียนเปรียบเทียบได๎กับน้าที่เปิดออกจากถัง ดังนั้น ผู๎เรียนที่คงอยูํในระบบ จึงเทํากับผู๎เรียนที่เข๎า
สูํระบบลบด๎วยผู๎เรียนที่ออกจากระบบ เป็นต๎น
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2. Sematic Model เป็ น รูป แบบที่ ใช๎ ภ าษาเป็ นสื่ อ ในการบรรยายหรือ อธิบ าย
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาด๎วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให๎เห็นโครงสร๎างทางความคิด องค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น ๆ
3. Mathematic Model เป็นรูปแบบที่ใช๎สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรตําง ๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช๎กันทั้งในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์รวมทั้ง
การบริหารการศึกษาด๎วย
4. Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกวํา Path Analysis และ
หลักการสร๎าง Sematic Model โดยนาเอาตัวแปรตําง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้ น เชํน The
Standard Deprivation Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหวํางสภาพทางเศรษฐกิจสังคม
ของบิดามารดา สภาพแวดล๎อมทางการศึกษาที่บ๎านและระดับสติปัญญาของเด็ก เป็นต๎น
1.3 การพัฒนารูปแบบ
การพัฒนารูปแบบต๎องคานึงถึงรูปแบบที่จะนาไปใช๎ให๎ได๎ประโยชน์สูงสุดนั้น รูปแบบต๎อง
ประกอบด๎วยลักษณะที่สาคัญ คือ มีความสัมพันธ์เชิง โครงสร๎าง สามารถทานายผลได๎ สามารถขยายผล
ทานายได๎กว๎างขวางขึ้น และสามารถนาไปสูํแนวคิดใหมํ ๆ สาหรับการพัฒนารูปแบบนั้น (บุญ สํง หาญ
พานิช, 2546, หน๎า 93) นักการศึกษาหลายทําน ได๎กลําวถึงการพัฒนารูปแบบไว๎ดังนี้
ไชยยศ เรื อ งสุ ว รรณ (2534, หน๎ า 9) ได๎ วิ จั ย รู ป แบบการให๎ บ ริ ก ารความรู๎ แ ละ
สื่อการศึกษาแกํชุมชนในท๎องถิ่นที่ตั้งศูนย์วําการกลุํมโรงเรียน มีขั้นตอนการพัฒนารูปแบบมี 4 ขั้นตอน
ดังนี้
1. วิเคราะห์ระบบงานของศูนย์วิชาการเพื่อชุมชน ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญ หาของชุมชน
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
2. พัฒนารูปแบบการให๎บริการความรู๎และสื่อสารการศึกษาแกํชุมชน สร๎างเครื่องมือ สื่อ
วัสดุในการดาเนินงาน
3. ทดลองใช๎รูปแบบการดาเนินงานศูนย์วิชาการเพื่อชุมชนที่พัฒนาขึ้นในกลุํมโรงเรียน
เปูาหมาย
4. ประเมินโครงการ อภิปรายสรุ ปรูปแบบ และเงื่อนไขในการดาเนินงานศูนย์วิชาการ
กลุํมโรงเรียนเพื่อชุมชน
บุญชม ศรีสะอาด (2558) ได๎กลําวถึงการวิจัย โดยใช๎รูปแบบแบํงออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
1. การพัฒนารูปแบบ ผู๎วิจัยจะสร๎างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมากํอน เป็นรูปแบบตาม
สมมติฐาน โดยการศึกษาค๎นคว๎าทฤษฎี แนวความคิด รูปแบบ ที่มีผู๎พัฒนาไว๎แล๎วในเรื่องเดียวกัน หรือ
เรื่องอื่น ๆ และผลการศึกษาหรือวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งจะชํวยให๎สามารถกาหนดองค์ประกอบหรือตัวแปร
ตําง ๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ระวํางองค์ประกอบ หรือตัวแปรเหลํานั้น หรือลาดับ
กํอนหลั งของแตํละองค์ ประกอบในรู ปแบบ ในการพั ฒนารูป แบบนั้ น จะต๎ องใช๎ หลั กของเหตุ ผลเป็ น
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รากฐานสาคัญ และการศึกษาค๎นคว๎ามากจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนารูปแบบอยํางยิ่ง ผู๎วิจัยอาจคิด
โครงสร๎ า งของรู ป แบบขึ้ น มากํ อ น แล๎ ว ปรั บ ปรุ ง โดยอาศั ย ข๎ อ สนเทศจากการศึ ก ษาค๎ น คว๎ า ทฤษฎี
แนวความคิด รูปแบบ หรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข๎อง หรือทาการศึกษาองค์ประกอบยํอย หรือตัวแปรแตํละ
ตัว แล๎วคัดเลือกองค์ประกอบยํอยหรือตัวแปรที่สาคัญ ประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร๎างของรูปแบบก็ได๎
2. การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ หลังจากที่ได๎พัฒนารูปแบบในขั้นแรกแล๎ว
จาเป็นที่จะต๎องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดัง กลําว เพราะรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้น ถึงแม๎วําจะ
พัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดของคนอื่น และผลการวิจัยที่ผํานมา แตํก็เป็นเพียงรูปแบบ
ตามสมมติ ฐาน ซึ่ ง จ าเป็ น ต๎อ งเก็ บ รวบรวมข๎ อ มูล ในสถานการณ์จ ริ ง หรื อท าการทดลอง น าไปใช๎ ใ น
สถานการณ์จริง เพื่อทดสอบดูวํามีความเหมาะสมหรือไมํ เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุํงหวังหรือไมํ
ในขั้นนี้บางครั้งจึงใช๎คาวําทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในสถานการณ์จริง
หรือทดลองใช๎รูปแบบที่พัฒนาในสถานการณ์จริงจะชํวยให๎ทราบอิทธิพลหรือความสาคัญขององค์ประกอบ
ยํอยหรือตัวแปรตําง ๆ ในรูปแบบและอิทธิพลหรือความสาคัญของกลุํมองค์ประกอบหรือกลุํมตัวแปรใน
รูปแบบ ผู๎วิจัยอาจปรับปรุงแบบใหมํโดยตัดองค์ประกอบหรือตัวแปรที่พบวํามีอิทธิพลหรือมีความสาคัญ
น๎อยออกจากรูปแบบของตน ซึ่งจะทาให๎ได๎รูปแบบที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
Joyce and Weil (1986, pp. 359 - 364) ได๎แบํงวิธีการสร๎างรูปแบบออกเป็นสํวนตําง
ๆ ได๎เป็น 4 สํวน ได๎แกํ
สํวนที่ 1 อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่ง ตําง ๆ ซึ่ง เป็นที่มาของรูปแบบ ประกอบด๎ว ย
เปูาหมายของรูปแบบ ทฤษฎีและข๎อสมมติที่รองรับรูปแบบหลักการ และมโนทัศน์สาคัญที่เป็นพื้ นฐานของ
รูปแบบ
สํวนที่ 2 ลักษณะรูปแบบ เป็นการอธิบายด๎วยรูปแบบ ซึ่งนาเสนอเป็นเรื่อง ๆ อยําง
ละเอียด และเน๎นการปฏิบัติได๎ แบํงเป็น 4 ประเด็น คือ
1. ขั้นตอนแรกของรูปแบบ เป็นรายละเอียดของรูปแบบนั้น ๆ วํามีกี่ขั้นตอน
โดยจัดเรียงลาดับกิจกรรมที่จะสอนเป็นขั้น ๆ แตํละรูปแบบมีจานวนขั้นตอนไมํเทํากัน
2. รูป แบบการปฏิ สั มพั นธ์ เป็ นการอธิบ ายบทบาทของผู๎ นา ผู๎เ รีย นรู๎แ ละ
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในแตํละรูปแบบ บทบาทของผู๎นาจะแตกตํางกัน เชํน เป็นผู๎นากิจกรรม ผู๎
อานวยความสะดวก ผู๎ให๎การแนะนาเป็นแหลํงข๎อมูล เป็นต๎น
3. หลักการแสดงการโต๎ตอบ เป็นการบอกถึงวิธีการแสดงออกของผู๎นาตํอผู๎
เรียนรู๎ การตอบสนองตํอสิ่งที่ผู๎เรียนรู๎กระทา เชํน การปรับปรุงพฤติกรรมโดยการให๎รางวัล หรือการพัฒนา
ความคิดสร๎างสรรค์ด๎วยการสร๎างบรรยากาศที่เป็นอิสระ เป็นด๎วย
4. สิ่งสนับสนุน เป็นการบอกถึงเงื่อนไขหรือสิ่งจาเป็นตํอการใช๎รูปแบบการสอน
นั้น ๆ ให๎เกิดผล เชํน รูปแบบการทดลองในห๎องปฏิบัติการ ต๎องใช๎ผู๎นาที่มีการฝึกฝนมาอยํางดีแล๎ว เป็นต๎น
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สํวนที่ 3 การนารูปแบบไปใช๎ เป็นการแนะนาให๎ข๎อสังเกตในการนารูปแบบนั้นไปใช๎ เชํน
การใช๎กับเนื้อหาประเภทใดจึงจะเหมาะสม จะใช๎กับผู๎เรียนระดับใด เป็นต๎น นอกจากนั้นยังให๎คาแนะนา
อื่น ๆ เพื่อให๎การใช๎รูปแบบนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด และ
สํวนที่ 4 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู๎เรียนรู๎ทั้งทางตรงและทางอ๎อม รูปแบบแตํละรูปแบบจะ
สํงผลตํอผู๎เรียนทั้งทางตรงและทางอ๎อม โดยผลทางตรงเกิดจากกิจกรรมที่ จัดตามลาดับขั้นของรูปแบบ
สํวนผลทางอ๎อมเกิดจากสภาพแวดล๎อม ซึ่งถือเป็นผลกระทบที่เกิดจากการสอนตามรูปแบบนั้นเป็นสิ่ง ที่
คาดคะเนไว๎วําจะเกิดแฝงไปกับผลทางตรง สามารถใช๎เป็นสิ่งพิจารณาในการเลือกรูปแบบที่ใช๎ได๎ด๎วย
Keeves (1988, p. 560) ได๎กลําวถึงหลักการอยํางกว๎าง ๆ เพื่อกากับการสร๎างรูปแบบไว๎
4 ประการ คือ
1. รู ป แบบควรประกอบขึ้ น ด๎ ว ยความสั ม พั น ธ์ อ ยํ า งมี โ ครงสร๎ า ง (Structural
Relationships) มากกวําความสัมพันธ์เชิงเส๎นตรงธรรมดา อยํางไรก็ตามความเชื่อมโยงแบบเส๎นตรงแบบ
ธรรมดาทั่วไปนั้นก็มีประโยชน์ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในการศึกษาวิจัยในชํวงต๎นของการพัฒนารูปแบบ
2. รูปแบบควรใช๎เป็นแนวทางในการพยากรณ์ (Prediction) ผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช๎
รูปแบบได๎ สามารถตรวจสอบได๎โดยการสังเกตและหาข๎อมูลสนับสนุนด๎วยข๎อมูลเชิงประจักษ์ได๎
3. รูปแบบควรจะต๎องระบุหรือชี้ให๎เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผล (Causal Relationship) ของ
เรื่องที่ศึกษา ดังนั้นนอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได๎ ควรใช๎ในการอธิบายปรากฏการณ์
ได๎ด๎วย
4. นอกจากคุณสมบัติ ตําง ๆ ที่ กลําวมาแล๎ ว รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร๎า ง
จินตนาการ (Imagination) มโนทัศน์ใหมํ (Concept) และการสร๎างความสัมพันธ์ (Interrelations)
รวมทั้งสนับสนุนการสืบเสาะความรู๎ด๎วย
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) โดยวิธีการหรือกลยุทธ์ที่ใช๎ในการพัฒนารูปแบบ เชํน การ
สังเคราะห์รูปแบบใช๎การวิจัยเอกสาร การศึกษาบริบทที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งใช๎การวิจัยเชิงสารวจ การประเมิน
คุณภาพรูปแบบ ใช๎การวิจัยเชิงคุณภาพ เชํน การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง
การสัมภาษณ์แบบไมํ
มีโครงสร๎าง และการสัมภาษณ์เชิงลึก
2. การตรวจสอบความตรงของรูปแบบ (Model Validation) เป็นการตรวจสอบความ
ตรงภายใน (Internal Validation) ที่มุํงเน๎นการตรวจสอบความตรงในการออกแบบ และความตรง
ภายนอก (External Validation) ที่มุํงเน๎นผลกระทบของการนารูปแบบไปใช๎ ได๎แกํ ตัวแปรสาคัญที่
การวิจัยนั้นมุํงศึกษา
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2.1 การตรวจสอบความตรงภายใน ประกอบด๎วย 3 วิธี ได๎แกํ 1) การตรวจสอบ
จากผู๎เชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบความตรงวิธีนี้จ ะมีการเก็บข๎อมูลและมีกระบวนการปรับปรุงแก๎ไ ขใน
ข๎อมูลที่ได๎จาก 4 แหลํง คือ ผู๎รํวมทดลอง หลักการ วิธีการ และสถานการณ์ 2) การศึกษาเอกสารการใช๎
งาน 3) การตรวจสอบองค์ประกอบของตัวแปร หลักสาคัญคือการตรวจสอบสมมติฐาน และกรอบแนวคิด
ของการออกแบบ
2.2 การตรวจสอบความตรงภายนอก ประกอบด๎วย 2 วิธี ได๎แกํ
1)
การศึกษาประเมินจากภาคสนาม โดยการทดลองใช๎รูปแบบ 2) การศึกษาทดสอบปัจจัยควบคุม เป็นการ
ทดสอบการใช๎รูปแบบตํอกระบวนการนั้นวํามีความเหมาะสม สมเหตุสมผลเพียงใด
3. การใช๎ รูป แบบ (Model Use) เป็ นการศึ กษาการใช๎ รู ปแบบ ปัจ จั ยที่ เ อื้อ ตํ อ
ความสาเร็จในการใช๎รูปแบบ วิธีการวิจัยที่สอดคล๎องได๎แกํ การวิจัยเชิง ทดลอง การวิจัยกึ่งทดลอง หรือ
การวิจัยกํอนทดลอง เพื่อหาวิธีการใช๎รูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการทดลองใช๎รูปแบบในสภาพ
บริบทจริง รวมทั้งการวิจัยเชิงสารวจในการศึกษาปัจจัยที่เอื้อตํอการใช๎รูปแบบทั้งครูผู๎สอนและผู๎เรียน ที่
เรียนด๎วยรูปแบบ (สุมาลี ชัยเจริญ, 2557, หน๎า 477)
1.4 การตรวจสอบรูปแบบ
เสนาะ กลิ่นงาม (2551) ได๎กลําววํา รูปแบบการตรวจสอบโดยวิธีอ๎างอิง ผู๎ทรงคุณวุฒิ
(Connoisseurship Model) เป็นแนวคิดในการวิจัยโดยใช๎วิธีการประเมินโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นแนวคิด
ของ Eisner เป็นผู๎พัฒนาแนวคิดนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นรูปแบบที่แตกตํางไปจากการประเมินอื่น ๆ โดยมีลักษณะ
ดังนี้
1. เป็นรูปแบบที่มิได๎เน๎นสัมฤทธิผลของวัตถุประสงค์ตามรูปแบบการประเมินแบบอิง
เปูาหมาย (Goal-Based Model) การตอบสนองปัญหาและความต๎องการของผู๎ที่เกี่ยวข๎องตามรูปแบบ
การประเมินแบบสนองตอบ (Responsive Model) หรือการปรับกระบวนการตัดสินใจตามรูปแบบการ
ประเมินแบบอิงการตัดสินใจ (Decision Making Model) อยํางใดอยํางหนึ่ง แตํการประเมินโดยผู๎รู๎หรือ
ผู๎ท รงคุ ณวุ ฒิจ ะเน๎ น การวิ เ คราะห์ วิจ ารณ์ อยํ า งลึ ก ซึ้ง เฉพาะในประเด็น ที่ถู ก นาขึ้น มาพิ จ ารณา ซึ่ง ไมํ
จาเป็นต๎องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์ หรือผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง หรือเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเสมอไป
แตํอาจผสมผสานปัจจัยในการพิจารณาตําง ๆ เข๎าด๎วยกันตามวิจารณญาณของผู๎ทรงคุณวุฒิเพื่อให๎ไ ด๎
ข๎อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งที่ทาการประเมิน
2. เป็นรูปแบบการประเมินผลที่เน๎นความเฉพาะเจาะจง ในเรื่องที่ประเมินโดยพัฒนามา
จากการวิจารณ์งานศิลปะ (Art Criticism) ที่มีความละเอียดอํอนลึกซึ้ง แตะต๎องอาศัยผู๎เชี่ยวชาญระดับสูง
มาเป็นผู๎วินิจฉัย เนื่ องจากในการวัดคุณคําไมํอาจประเมินด๎วยเครื่องมือวัด ใด ๆ ได๎ นอกจากการใช๎
วิจารณญาณของผู๎ท รงคุณ วุฒิ เทํ านั้ น ตํอ มาได๎ มีก ารนามาประยุ กต์ ใช๎ กับ การศึ กษาระดั บสู ง ในสาขา
เฉพาะที่ต๎องอาศัยผู๎รู๎ ผู๎เลํนในเรื่องนั้นจริง ๆ มาเป็นผู๎ประเมินผล รูปแบบนี้จึงเป็นที่นิยมในการนามาใช๎
ประเมินผลในวงการอุดมศึกษาที่ต๎องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง
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3. เป็นรูปแบบการประเมินที่ใช๎ตัวบุคคลผู๎ทรงคุณวุฒิเองเป็นเครื่องมือการประเมินผล
โดยเน๎นความเชื่อถือวําผู๎ทรงคุณวุฒินั้นจะเที่ยงธรรมและมีวิจารณญาณที่ดี ทั้ง นี้มาตรฐานและเกณฑ์
พิจารณาตําง ๆ นั้น จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความชานาญของผู๎ทรงคุณวุฒิ
4. เป็นรูปแบบที่ยอมให๎มีความยืดหยุํนในกระบวนการทางานของผู๎ทรงคุณวุฒิตาม
อัธยาศัยและความถนัดของแตํละคน นับตั้งแตํการกาหนดประเด็นสาคัญที่จะพิจารณาการบํงชี้ข๎อมูลที่
ต๎ อ งการ การเก็ บ รวบรวม ประมวลผล และวิ นิ จ ฉั ย ข๎ อ มู ล ตลอดจนวิ ธี ก ารน าเสนอ ทั้ ง นี้ ก ารเลื อ ก
ผู๎ทรงคุณวุฒิจะเน๎นที่สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และการเป็นที่เชื่อถือ (High Credibility) ของ
วิชาชีพนั้น ๆ เป็นสาคัญ
การดาเนินการโดยวิธีอิงผู๎ทรงคุณวุฒิ ถือวําเป็นการประเมินทางการศึกษาที่เรียกวํา การ
วิพากษ์วิจารณ์ทางการศึกษานั่นเอง การวิพากษ์วิจารณ์ต๎องอาศัยผู๎ทรงคุณวุฒิติชม วิธีนี้นิยมใช๎มากทาง
อุดมศึกษาและมีความเชื่อถือได๎ เพราะถือวําการตัดสินหรือการวิพากษ์วิจารณ์โดยกลุํมผู๎ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู๎ในศาสตร์นั้นหรือวิชาชีพนั้น ๆ เป็นอยํางดี เป็นสิ่งที่ยอมรับได๎
การจัดระบบระเบียบลํวงหน๎า (Advanced Organizers) วิธีนี้คือ การวิพากษ์วิจารณ์
ได๎แกํ คํานิยม และมโนทัศน์ที่ได๎จากประเพณีหรือพิสัยการทางานประจา และจากทฤษฎีโดยตรงและโดย
อ๎อมเกี่ยวกับธรรมชาติของมาตรฐานในการประเมินคําและคุณภาพตําง ๆ จุดการวิพากษ์วิจารณ์เหลํานี้
สะสมอยูํตัวผู๎ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งพื้นฐานการศึกษาและการฝึกฝนของผู๎ทรงคุณวุฒิเหลํานั้นด๎วย ในลักษณะ
ดังที่กลําวนี้ ผู๎ทรงคุณวุฒิก็คือ “เครื่องมือ” ในการวิจัยตามรูปแบบการวิจัยแบบนี้อาจใช๎ เทคนิคเดลฟาย
(Delphi Technique) คือ การสอบถามผู๎ทรงคุณวุฒิกลุํมหนึ่ งและรายงานผลในลักษณะข๎อมูลย๎อนกลับ
และถามวําจะเปลี่ยนแปลงความเห็นเดิมหรือไมํ กลับไปกลับมาหลาย ๆ ครั้ง จนกวําจะเกิดความเห็นพ๎อง
ต๎องกันในปัญหาการวิจัยที่สอบถามแล๎วผู๎วิจัยจึงรวบรวมข๎อเสนอแนะและข๎อสรุป
2. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน
2.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน
Joyce and Well (1986, p. 2) ให๎ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนวําเป็นแผน
(Plan) หรือ แบบ (Pattern) ซึ่งสามารถใช๎เพื่อการเรียนการสอนในห๎องเรียน หรือการสอนพิเศษเป็นกลุํม
ยํอยหรือเพื่อจัดสื่อการสอน ซึ่งรวมถึง หนังสือ ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสีย ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
หลักสูตรทางวิชา แตํละรูปแบบจะให๎แนวทางในการออกแบบการสอนที่ชํวยให๎ผู๎เรียนบรรลุวัตถุประสงค์
ตําง ๆ
Cole and Chan (1987, p.2) ให๎ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนไว๎วํา
หมายถึง ภาพในการจินตนาการ หรือแผนการทางานที่อธิบายกระบวนการเรียนการสอน เป็นการรวบรวม
และจัดองค์ประกอบของกระบวนการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ
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Linden (1990, p. 96) ให๎ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนวํา เป็นแนวคิดด๎าน
การสอนได๎มาจากทฤษฎีการศึกษา มีการกาหนดข๎อตกลงเบื้องต๎นเกี่ยวกับสิ่งที่ผู๎เรียนควรเรียนและวิธีการ
เรียน รูปแบบการเรียนการสอนควรจะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เพื่อให๎ทราบถึงประสิทธิภาพของรูปแบบ
เพิ่มขึ้น รูปแบบแตํละแบบจะมีจุดอํอนและจุดแข็งแตกตํางกัน และไมํมีรูปแบบการสอนใดดีที่สุด
ทิศนา แขมมณี (2553, หน๎า 222) ได๎ให๎ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน
หมายถึง สภาพหรือลั กษณะของการจั ดการเรีย นการสอนที่ จัดขึ้น อยํางเป็น ระบบระเบี ยบตามหลั ก
ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด หรือความเชื่อตําง ๆ โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนตําง ๆ เข๎ามาชํวยให๎
สภาพการเรี ย นการสอนนั้ น เป็ น ไปตามหลั ก การที่ ยึ ด ถื อ และได๎ รั บ การพิ สู จ น์ แ ละทดสอบแล๎ ว วํ า มี
ประสิทธิภาพ สามารถใช๎เป็นแบบแผนได๎
จิระรัตน์ คุปต์กาญจนกุล (2548, หน๎า 69) ให๎ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน
ไว๎วํา หมายถึง แผนการสอนหรือโครงสร๎างที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหวํางองค์ประกอบตําง ๆ ในการ
เรียนการสอน ประกอบด๎วย หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา ขั้นตอนการสอน การวัดและการประเมินผล
การแก๎ไขและปรับปรุง เพื่อให๎ผู๎เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว๎
มนต์ชัย เทียนทอง (2554, หน๎า 90) ให๎ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนไว๎วํา
หมายถึง แนวทาง กระบวนการ หรือกลยุทธ์ในการนาเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู๎ ตามขั้นตอน
และวิธีการที่มีผู๎เชี่ยวชาญคิดค๎นขึ้น ซึ่งสังเคราะห์มาจากหลักการศึกษา และเงื่อนไขการเรียนรู๎
สรุปวํา รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการ แนวทางในการจัด การเรียน
การสอนอยํางเป็นระเบียบ ตามแนวคิดทฤษฎี เทคนิควิธีการอยํางเป็นขั้นตอน ประกอบด๎วย วัตถุประสงค์
เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ การวัดและการประเมินผล เพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว๎
2.2 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
Kibler (1970, p. 44) กลําวถึง รูปแบบการเรียนการสอนไว๎วํามีองค์ประกอบอยูํ 4 สํวน
คือ
1. จุดมุํงหมายในการเรียนการสอน เป็นผลทางการเรียนการสอนที่มุํงหวังให๎เกิดในตัว
ผู๎เรียน ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมทางสติปัญญา (Cognitive Domain) ด๎านจิตใจ (Affective Domain)
และด๎านการปฏิบัติ (Psychomotor Domain)
2. การวัดพฤติกรรมพื้นฐาน เป็นการตรวจสอบความพร๎อม ความรู๎พื้นฐาน และทักษะ
เบื้องต๎นของผู๎เรียนกํอนการเรียนการสอนจริง ๆ
3. การจัดกระบวนการเรียนการสอน เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของ
ผู๎เรียน 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. ผู๎เ รี ยน ต๎ อ งมี การพิจ ารณาลั กษณะของผู๎ เรี ยน เพื่ อการออกแบบกิจ กรรมหรื อ
โปรแกรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ ต๎องมีการตั้งวัตถุประสงค์วํา ต๎องการจะให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎สิ่งใดบ๎าง ใน
การสอนนั้น
3. วิธีการและกิจกรรม ต๎องมีการกาหนดวิธีการและกิจกรรมในการเรียนรู๎วําควรมี
อะไรบ๎าง เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถเกิดการเรียนรู๎ที่ดีที่สุดได๎
4. การประเมิน ต๎องมีการกาหนดวิธีการประเมินเพื่อตัดสินวํา การเรียนรู๎นั้นประสบผล
ที่ตั้งจุดมุํงหมายไว๎หรือไมํ
ทิศนา แขมมณี (2553, หน๎า 221 - 222) ได๎เสนอวํา รูปแบบการสอนจาเป็นต๎องมี
องค์ประกอบสาคัญดังนี้
1. ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพื้นฐานหรือหลักของรูปแบบ
การสอนนั้น ๆ
2. การบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล๎อง
กับหลักการที่ยึดถือ
3. การจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบ
ให๎สามารถนาผู๎เรียนไปสูํเปูาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ
4. การอธิบายหรือให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับวิธีสอน และเทคนิคการสอนตําง ๆ อันจะชํวยให๎
กระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สรุ ป ได๎ วํา องค์ป ระกอบส าคั ญ ของรู ปแบบการจั ด การเรี ย นการสอน ประกอบด๎ ว ย
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี วัตถุประสงค์ เทคนิควิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ การประเมินผล ให๎
บรรลุตามวัตถุประสงค์
2.3 แนวคิดการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
1. การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนจะต้อ งมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ
เพื่อให๎ได๎รูปแบบการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการสอน สามารถสรุปขั้นตอนสาคัญ ในการพัฒนารูปแบบการสอน ได๎ (สมพงษ์ สิง หะพล,
2543; ทิศนา แขมมณี, 2550; Joyce & Weil, 2000 อ๎างถึงใน ประทวน คล๎ายศรี, 2560)
1) การศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข๎อค๎นพบจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน หรือปัญหาจากเอกสาร ผลการวิจัย
ตําง ๆ หรือการสังเกต การสอบถามผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
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2) การกาหนดหลักการ เปูาหมาย และองค์ประกอบอื่น ๆ ของรูปแบบการสอน
ให๎สอดคล๎องกับข๎อมูลพื้นฐาน และสัมพันธ์กันอยํางเป็นระบบระเบียบ การกาหนดเปูาหมายของรูปแบบ
การสอนจะชํวยให๎ผู๎สอนสามารถเลือกรูปแบบการสอนไปใช๎ให๎ตรงกับจุดมุํงหมายของการสอน เพื่อให๎การ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสูงสุด
3) การก าหนดแนวทางในการน ารู ป แบบการสอนไปใช๎ ประกอบด๎ ว ย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและเงื่อนไขตําง ๆ เชํน ใช๎กับผู๎ เรียนกลุํมใหญํหรือกลุํมยํอย ผู๎สอนจะต๎อง
เตรี ย มงานหรื อ จั ด สภาพการเรี ย นการสอนอยํ า งไร เพื่ อ ให๎ ก ารใช๎ รู ป แบบการสอนเป็ น ไปอยํ า งมี
ประสิทธิภาพ
4) การประเมินผลรูปแบบการสอน เป็นการทดสอบความมีประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนที่สร๎างขึ้น โดยทั่วไปผู๎ประเมินรูปแบบการสอนใช๎วิธีการตํอไปนี้
(1) ประเมินความเป็น ไปได๎เ ชิง ทฤษฎี โดยคณะผู๎เ ชี่ยวชาญ ซึ่ง จะ
ประเมินความสอดคล๎องภายในระหวํางองค์ประกอบตําง ๆ
(2) ประเมินความเป็นไปได๎เชิงปฏิบัติการ โดยการนารูปแบบการสอนที่
พัฒนาขึ้นทดลองใช๎ในสถานการณ์จริง ๆ ในลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง
5) การปรับปรุงรูปแบบการสอน แบํงออกได๎เป็น 2 ระยะ ดังนี้
(1) ระยะกํอนนารูปแบบการสอนไปทดลองใช๎ การปรับปรุงรูปแบบ
การสอนในระยะนี้ใช๎ผลจากการประเมินความเป็นไปได๎ในเชิงทฤษฎีเป็นข๎อมูลในการปรับปรุง
(2) ระยะหลังนารูปแบบการสอนไปทดลองใช๎ การปรับปรุงรูปแบบการ
สอนในระยะนี้อาศัยข๎อมูลจากการทดลองใช๎เป็นตัวชี้นาในการปรับปรุง และอาจจะมีการนารูปแบบการ
สอนไปทดลองใช๎และปรับปรุงซ้า จนกวําจะได๎ผลเป็นที่นําพอใจ
6) การนาเสนอการพัฒนารูปแบบการสอน การนาเสนอการพัฒนารูปแบบการ
สอนที่ได๎จากการพัฒนาเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สาคัญเนื่องจากการนาเสนอรูปแบบการสอนที่ชัดเจน และ
เข๎าใจงําย จะชํวยให๎ครูผู๎สอนเกิดความเข๎าใจและสามารถนารูปแบการสอนไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ตามจุดมุํงหมายของรูปแบบการสอนนั้น ๆ ซึ่งการนาเสนอรูปแบบการสอนมีขั้นตอนดังตํอไปนี้ (Joyce &
Weil, 1986)
(1) เสนอเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอน (Model of Teaching)
โดยการสรุปองค์ประกอบ รวมทั้งการนาเสนอวําประกอบด๎วย ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดสนับสนุน
ใดบ๎าง วิธีการตรวจสอบในเชิงการนาไปใช๎ในสถานการณ์จริงเพื่อนาข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไข
(2) ที่มาของรูปแบบการสอน (Orientation to The Model) เป็นการ
อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งตําง ๆ ซึ่งเป็นที่มาของรูปแบบการสอน ประกอบด๎วย เปูาหมายของรูปแบบ
ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดสาคัญ ที่เป็นพื้นฐานของรูปแบบการสอน ตลอดจนการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบัน หรือปัญหา เอกสาร ผลการวิจัย หรือการสังเกต สอบถาม ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
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7) รูปแบบการสอน (The Model Teaching) เป็นการอธิบายถึงรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยละเอียด ตามหัวข๎อตํอไปนี้
(1) ขั้นตอนการสอน (Syntax) เป็นการให๎รายละเอียดเกี่ยวกับลาดับ
ขั้นตอนของการสอน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งแตํละรูปแบบจะมีขั้นตอนที่แตกตํางกัน
ออกไป
(2) รูปแบของการปฏิสัมพันธ์ (Social System) เป็นการอธิบายถึง
บทบาทของผู๎สอน และผู๎เรียน ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎สอนและผู๎เรียน ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎สอนกับ
ผู๎เรียน หรือระหวํางผู๎เรียนด๎วยกันเอง ซึ่งจะแตกตํางกันไปในแตํละรูปแบบ เชํน บทบาทของครูอาจเป็น
ผู๎นาในการทากิจกรรม เป็นผู๎อานวยความสะดวก ชี้แนะ หรือเป็นแหลํงข๎อมูล เป็นต๎น
(3) หลักการของการตอบสนอง (Principle of Reaction) เป็นการ
บอกถึงวิธีการแสดงออกของผู๎สอนตํอผู๎เรียน การตอบสนองการกระทาของผู๎เรียน เชํน การให๎รางวัลแกํ
ผู๎เรียน การให๎อิสระในการแสดงความคิดเห็น การไมํประเมินวําถูกหรือผิด เป็นต๎น
(4) ระบบการสนับสนุนการเรียนการสอน (Support System) เป็น
การอธิบายถึงเงื่อนไขหรือสิ่งจาเป็นที่จะทาให๎การใช๎รูปแบบนั้นได๎ผล เชํน รูปแบบการสอนแบบทดลองใน
ห๎องปฏิบัติการ ต๎องใช๎ผู๎ทางานในสถานการณ์และใช๎อุปกรณ์ที่ใกล๎เคียงสภาพ
การทางานจริง เป็น
ต๎น
8) การนารูปแบบการสอนไปใช๎ (Application) เป็นการให๎คาแนะนาและตั้ง
ข๎อสังเกตเกี่ยวกับการนารูปแบบการสอนไปใช๎ให๎ได๎ผล เชํน ควรใช๎กับเนื้อหาประเภทใด และควรใช๎กับ
ผู๎เรียนระดับใด เป็นต๎น
9) ผลที่ได๎จากการใช๎รูปแบบการสอนทั้งทางตรงและทางอ๎อม (Instructional
and Nurturing Effects) เป็นการระบุถึงผลของการใช๎รูปแบการสอนที่คาดวําจะเกิดแกํผู๎เรียนทั้งผล
ทางตรงซึ่งเป็นจุดมุํงหมายหลักของรูปแบบการสอนนั้น และผลทางอ๎อม ซึ่ง เป็นผลพลอยได๎จากการใช๎
รูปแบบการสอนนั้น ซึ่งจะเป็นแนวทางสาหรับครูในการพิจารณาและเลือกรูปแบบการสอนไปใช๎ ในการ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจะต๎องดาเนินการอยํางเป็นระบบ โดยมีการศึกษาหลักการ
แนวคิด และทฤษฎีตําง ๆ เพื่อใช๎เป็นแนวทางและพื้นฐาน ในการกาหนดองค์ประกอบตําง ๆ ของ
รูปแบบการเรียนการสอน ทั้งนี้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นจะไดรับการตรวจสอบ ประเมินผล และพิสูจน์
เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของรูปแบบ การเรียนการสอน รวมถึงได๎รับการปรับปรุงแก๎ไขให๎มีประสิทธิภาพ
เพื่อนาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนอยํางแท๎จริง (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2556, หน๎า 60 - 62)
สรุปได๎วํา การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน จะต๎องดาเนินการอยํางมี
ขั้นตอน ระบบระเบียบแบบแผน ที่ต๎องอาศัยปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เป็นพื้นฐาน และมีการ
กาหนดองค์ประกอบตําง ๆ ของรูปแบบให๎สอดคล๎องกับกระบวนการ เทคนิควิธีการสอนตําง ๆ ให๎เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบที่จะทาการออกแบบ และพัฒนาให๎มีประสิทธิภาพโดยผํานการประเมินจาก
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ผู๎เชี่ยวชาญ แล๎วนามาทดลอง ปรับปรุง กํอนนาไปใช๎จริง เพื่อให๎เกิดประโยชน์ทั้งผู๎เรียนและผู๎สอนได๎อยําง
มีประสิทธิภาพตามจุดมุํงหมาย
3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
3.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบรกดัน โบนิโค และลูมส์ (Braxton, Bronico and Looms, 1995, p.25) กลําววํา
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ เป็นแนวทางหรือชุดของยุทธศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของวิธีสอนของครู
แอนเดอร์สัน (Anderson, 1997, p. 4) กลําววํา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เป็น
กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้นเพื่อทาให๎เกิดการเรียนรู๎ที่ต๎องการ
อเร็นด์ (Arends, 1997, p.4) กลําววํา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ เปรียบเสมือนพิมพ์
เขียวหรือต๎นแบบที่ประกอบด๎วยขั้นตอนการสอนหลัก ๆ ซึ่งจะทาให๎เกิดผลตามที่ต๎องการ การจัดการ
เรียนรู๎จะต๎องเรียงลาดับขั้นตอนที่มีการเสนอไว๎ รูปแบบการจัดการเรียนรู๎แตํละรูปแบบจะตอบสนอง
จุดมุํงหมายเฉพาะที่แตกตํางกัน
เซเลอร์ และคณะ (Sayler, et all., 1981, p. 271) กลําววํา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎
เป็นแบบแผนหรือแผนของการสอนที่มีการจัดกระทาพฤติกรรมขึ้นจานวนหนึ่ง ซึ่งมีความแตกตํางกันเพื่อ
จุดหมาย หรือเน๎นเฉพาะเจาะจงอยํางใดอยํางหนึ่ง
จอยซ์ และเวล (Joyce and Well, 2000, p.2) กลําววํา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เป็น
การจัดสิ่งแวดล๎อมในการเรียนรู๎ที่มุํงให๎ผู๎เรียนมีปฏิสัมพันธ์และเกิดการเรียนรู๎ รายละเอียดดังกลําวชํวยใน
การวางแผนหลักสูตร หนํวยการเรียนการกสอน แผนการจัดการเรียนรู๎ และชํวยในการออกแบบอุปกรณ์
การเรียนการสอน และรวมไปถึงหนังสือเรียน แบบฝึกหัด โปรแกรมประเภทสื่อประสม โปรแกรมการ
เรียนรู๎ สื่อการเรียนหรือแบบคอมพิวเตอร์ชํวยสอน และองค์ประกอบสาคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎
มีดังนี้ ขั้นตอนการสอน (Syntax) ระบบสังคม (Social System) หลักการตอบสนอง (Principle of
reaction) และระบบสนับสนุน (Support System)
ทิศนา แขมมณี (2558, หน๎า 221 - 222) กลําววํา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ เป็น
ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญ ซึ่งได๎รับการจัดไว๎อยํางเป็นระเบียบ
ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลัก การ แนวคิดหรือความเชื่อตํ าง ๆ โดยประกอบด๎ว ย กระบวนการหรื อ
ขั้นตอนสาคัญในการเรียนรู๎ รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนตําง ๆ ที่สามารถชํวยให๎สภาพการเรียนการ
สอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดที่ยึดถือ รูปแบบจะต๎องได๎รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรือ
ยอมรับวํามีประสิทธิภาพ สามารถใช๎เป็นแบบแผนในการเรียนการสอนให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
นั้น ๆ ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรู๎จึงจาเป็นต๎องมีองค์ประกอบสาคัญ ๆ ดังนี้
1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพื้นฐาน หรือเป็นหลักของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎นั้น ๆ
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2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนรู๎ ที่สอดคล๎องกับ
หลักการที่ยึดถือ
3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
ระบบให๎สามารถนาผู๎เรียนไปสูํเปูาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ
4. มีการอธิบายหรือให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนหรือเทคนิคการสอนตําง ๆ อันจะชํวยให๎
กระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จากความหมายที่ศึกษามา สามารถสรุปได๎วํา รูปแบบการจั ดการเรียนรู๎ หมายถึง การ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนที่ยึดแบบแผน กระบวนการที่กาหนดไว๎อยํางเป็นระบบ ตามหลักปรัชญา
ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดที่รูปแบบนั้นยึดถือ และจะต๎องได๎รับการพิสูจน์ ทดสอบ ให๎เกิดการยอมรับวํา
มีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุจุดมุํงหมายตามที่
รูปแบบกาหนด
3.2 การจัดกลุ่มรูปแบบการเรียนรู้
จอยซ์ และเวล (Joyce and Well, 2000, pp. 165 - 166) ได๎จัดกลุํมของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎ออกเป็น 4 กลุํม ดังนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นความสัมพันธ์ในสังคม (Social Family) กลุํมนี้มีความ
เชื่อวําการเรียนรู๎จะเกิดขึ้นได๎จากการสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ และการทางานรํวมกัน โดยเฉพาะอยําง
ยิ่ง การจัดการห๎องเรียนให๎เกิดความสัมพันธ์ระหวํางนักศึกษาเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎แบบรํวมมือภายใน
ห๎องเรียน รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ในกลุํมนี้ได๎แกํ Co-operative Learning, Group Investigation,
Role Playing, Jurisprudential Inquiry
2. รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู๎ ที่ เ น๎ น กระบวนการเพื่ อ ให๎ เ กิ ด การคิ ด (Information
Processing Family) กลุํมนี้มีความเชื่อวําการเรียนรู๎เกิดจากการจัดกระทากับข๎อมู ล โดยเริ่มตั้งแตํการ
ได๎มาซึ่งข๎อมูล (Acquiring) การจัดระบบข๎อมูล (Organizing) การรู๎ถึงปัญหา (Sensing Problems) การ
หาทางแก๎ปัญหา (Generating Solutions) และการสร๎างแนวคิดและภาษาที่ใช๎ในการถํายทอดเกี่ยวกับ
ปัญหาและการแก๎ไขนั้น บางรูปแบบก็จะนาเสนอแนวความคิดเบื้ องต๎นที่ใช๎ในการแก๎ปัญหาแกํนักศึกษา
บางรูปแบบก็เน๎นที่การให๎นักศึกษาสร๎างแนวคิดใหมํขึ้นมาเอง หรือบางรูปแบบก็เน๎นให๎นักศึกษาได๎
สร๎างสมมติฐานและมีการทดสอบสมมติฐานด๎วยตัวเอง รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ในกลุํมนี้เหมาะตํอการ
เรี ย นรู๎ เ กี่ ย วกั บ ตนเองและสั ง คม รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู๎ ใ นกลุํ ม นี้ ไ ด๎ แ กํ Inductive Thinking
Attainment, Mnemonics, Advance Organizer, Inquiry Training, Syndetic และ The
developing Intellect
3. รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นตัวบุคคล (The Personal Family) กลุํมนี้มีความเชื่อ
วํา ความเป็นจริงเกี่ยวกับมนุษย์แตํละคนเป็นสิ่งที่อยูํภายในแตํละบุคคล การที่มนุษย์มีลักษณะและบุคลิก
ที่ตํางกัน เกิดจากการที่แตํละคนมีประสบการณ์รูปธรรมที่ผํานมาตํางกัน ดังนั้น การเรียนรู๎จะเกิดขึ้นได๎
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หากนักศึกษามีความเข๎าใจในตนเอง มีความรับผิดชอบตํอการศึกษาของตนเอง และเรียนรู๎ที่จะพัฒนา
ตนเองให๎ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ในกลุํมนี้จึงเน๎นที่การพัฒนา
ปัจเจกบุคคล (Individuals) และการสํงเสริมให๎นักศึกษาเป็นผู๎ที่มีความเป็นตัวของตัวเอง รู๎จักตนเอง และ
รับผิดชอบตํอเปูาหมายในชีวิตของตนเองได๎ รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ในกลุํมนี้ไ ด๎แกํ Non-Directive
Teaching และ Enhancing Self-Concept
4. รูป แบบการจัด การเรีย นรู๎ ที่ม าจากแนวคิ ดการปรั บพฤติ กรรม (To Behavioral
Systems Family) กลุํมนี้มีความเชื่อพื้นฐานมาจากทฤษฎีที่เรียกวํา Social Learning Theory หรือที่
รู๎จักในชื่อของ Behavior Therapy และ Cybernetics ซึ่งมีความเชือวํามนุษย์มีระบบสื่อสารที่สามารถ
แก๎ไ ขพฤติกรรมตนไปตามข๎อมูลที่ได๎รับ เกี่ยวกับการทางานให๎ป ระสบผลสาเร็จในเรื่อง หนึ่ง ๆ หรื อ
ปรับเปลี่ยนไปตามข๎อมูลย๎อนกลับที่ได๎รับจนกวําจะเกิดความก๎าวหน๎า และความสาเร็จในการทางานนั้น ๆ
กลุํมนี้มีความเชื่อวําการเรียนรู๎จะเกิดขึ้นได๎ หากเน๎นที่การกาหนดพฤติกรรมการเรียนรู๎ที่สามารถสังเกตได๎
และมีการอธิบายงานและขั้นตอนการทางาน และการรายงานความก๎าวหน๎าให๎นักศึกษาทราบอยํางชัดเจน
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ในกลุํมนี้ ได๎แกํ Mastery Learning, Direct Instruction, Learning SelfControl, Training and Self-Training และ The Conditions of Learning
ทิศนา แขมมณี (2558, หน๎า 221 - 222) ได๎ศึกษาประมวลรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ตําง
ๆ ที่ได๎รับการยอมรับวํามีประสิทธิภาพ และนามาจัดกลุํ มของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ออกเป็น 5 กลุํม
ดังนี้
1. รูปแบบที่เน๎นการพัฒนาด๎านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ซึ่งมุํงเน๎นให๎นักศึกษา
เกิดความรู๎ ความเข๎าใจเนื้อหาสาระตําง ๆ ที่อาจอยูํในรูปของข๎อมูล ข๎อเท็จจริง มโนทัศน์ หรือการสรุป
เป็นความคิดรวบยอด เชํน รูปแบบการจัดการเรียนรู๎มโนทัศน์ (Concept Attainment Model) รูปแบบ
การจัดการเรียนรู๎เน๎นความจา (Mnemonics) เป็นต๎น
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการพัฒนาด๎านจิตพิสัย (Affective Domain) เป็น
รูปแบบที่ชํวยพัฒนานักศึกษาให๎เกิดความรู๎สึก เจตคติ คํานิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่ พึงประสงค์
เชํน รูปแบบการจัดการเรียนรู๎โดยการซักค๎าน (Jurisprudential Model) รูปแบบการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎
บทบาทสมมติ (Role Playing) เป็นต๎น
3. รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการพัฒนาด๎านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
เป็นรูปแบบที่มุํงในการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในด๎านการปฏิบัติ การกระทา หรือการแสดงออก
ตําง ๆ เชํน รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ทักษะปฏิบัติของแฮโรว์ (Harrow’s Instructional Model for
Psychomotor Development) รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู๎ ทั ก ษะปฏิ บั ติ ข องเดวี ส์ (Davies’s
Instructional Model for Psychomotor Development) เป็นต๎น
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4. รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills)
เป็นรูปแบบที่มุํงเน๎นการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข๎องกับวิธีดาเนินการตําง ๆ ซึ่ง อาจเป็นกระบวนการทาง
สติ ปั ญ ญา กระบวนการทางสั งคม หรื อกระบวนการทางานรํว มกั น เชํ น รู ปแบบการจั ด การเรี ย นรู๎
กระบวนการสืบสวน และแสวงหาความรู๎เป็นกลุํม (Group Investigation Instructional Model)
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎กระบวนการคิดอุปนัย (Inductive Thinking Instructional Model) เป็นต๎น
5. รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการบูรณาการ (Integration) เป็นรูปแบบที่เน๎นการ
พัฒนาการเรียนรู๎ด๎านตําง ๆ ของนักศึกษาไปพร๎อม ๆ กัน โดยใช๎การบูรณาการทั้งด๎านเนื้อหาสาระและ
วิธีการ เชํน รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ทางตรง (Direct Instructional Model) รูปแบบการจัดการเรียนรู๎
ตามวัฏจักรการเรียนรู๎ 4MAT เป็นต๎น
จากการศึกษาข๎อมูลการจัดกลุํมรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ข๎างต๎น พบวํานักการศึกษาตําง
ก็ยึดวัตถุประสงค์เฉพาะในการพัฒนาผู๎เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งในงานวิจัยนี้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่
ผู๎วิจัยได๎พัฒนาทั้งด๎านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และกระบวนการ
3.3 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
สาหรับองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ มีนักการศึกษาทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศกลําวถึงไว๎หลายทําน ดังนี้
อเร็นด์ (Areands, 1997, p. 7) กลําววํา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎มีองค์ประกอบที่
สาคัญ 4 ประการ คือ
1. หลักการตามทฤษฎีที่ใช๎เป็นแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎
2. ผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ (วัตถุประสงค์)
3. วิธีสอนที่จะทาให๎การเรียนการสอนบรรลุผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎
4. สิ่งแวดล๎อมในการเรียนการสอนที่จะนาไปสูํผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ
แอนเดอร์สัน (Anderson, 1997, pp. 521 - 522) กลําววํา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎มี
องค์ประกอบที่สาคัญ 5 ประการ คือ
1. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ กลําวถึง ความเชื่อและแนวคิดทฤษฎี เป็น
พื้นฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ โดยหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎จะเป็นตัวชี้นาการกาหนด
จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินการในรูปแบบการจัดการเรียนรู๎
2. เปูาหมายและวัตถุประสงค์ เป็นสิ่งที่ผู๎สอนระบุถึงความคาดหวังที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นใน
ตัวผู๎เรียน ได๎แกํ การวางเปูาหมายการเรียนรู๎ที่ชัดเจน หรือเป็นการระบุเปูาหมายในการทางานของผู๎เรียน
เพื่อให๎ประสบผลสาเร็จในการดาเนินการ
3. สาระการเรียนรู๎ ประกอบด๎วยเนื้อหาและกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ผู๎สอนจะใช๎ในการวางแผนการเรียนการสอนให๎แกํผู๎เรียน
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4. การสอน สื่อ และแหลํง เรียนรู๎ตําง ๆ ชํวยให๎การปฏิบัติ แตํละขั้นตอน ของการใช๎
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ประสบผลสาเร็จ สามารถพัฒนาผู๎เรียนได๎จริง และตรงตามที่รูปแบบ การ
จัดการเรียนรู๎นั้น ๆ ได๎กาหนดไว๎
5. การวัดและประเมินผล เป็นการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎
โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน และทราบประสิทธิผลของรูปแบบที่มีตํอการเรียน การสอนและ
กระบวนการทั้งหมดของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎
จอยซ์ และเวล (Joyce and Well, 2000, p. 100) กลําววํา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎มี
องค์ประกอบที่สาคัญ 5 ประการ คือ
1. แนวคิด และหลั กการของรูปแบบ ซึ่ง จะเป็นตัว ชี้นาในการกาหนดวัตถุ ประสงค์
เนื้อหา กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินการเพื่อให๎เป็นไปตามรูปแบบการจัดกาเรียนรู๎นั้น ซึ่งจะอาศัย
ความเชื่อ แนวคิดทฤษฎี ที่ใช๎เป็นพื้นฐานในการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู๎
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ เป็นความคาดหวังที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นจาก
การใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาขึ้น
3. เนื้อหา เป็นเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู๎ที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
4. กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นกิจกรรม วิธีการ และขั้นตอนการของการปฏิบัติใน
การนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ไปใช๎
5. การวัดและประเมินผล เป็นสํวนสาคัญที่จะบอกถึงผลการดาเนินการตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎ที่บรรลุเปูาหมาย
ทิศนา แขมมณี (2558, หน๎า 219 - 220) กลําวํา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎
มี
องค์ประกอบที่สาคัญ 4 ประการ คือ
1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เ ป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎นั้น ๆ
2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพ หรือลักษณะของการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับ
หลักการที่ยึดถือ
3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
ระบบให๎สามารถนาผู๎เรียนไปสูํเปูาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ
4. มีการอธิบายหรือให๎ข๎อมูล เกี่ยวกับวิธีสอน หรือเทคนิคการสอนตําง ๆ อันจะชํวยให๎
กระบวนการเรียนรู๎นั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

30
ตาราง.... แสดงผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
Anderson
(1997, pp. 521
- 522)
รูปแบบการจัดการ รูปแบบการจัดการ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู๎มี 5
เรียนรู๎มี 4
เรียนรู๎มี 5
องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบ ดังนี้
1. แนวคิดและ
1. หลักการตาม
1. หลักการของ
หลักการของ
ทฤษฎีที่ใช๎เป็น
รูปแบบการจัดการ
รูปแบบการจัดการ แนวคิดพื้นฐาน
เรียนรู๎
เรียนรู๎

1. ปรัชญา ทฤษฎี
หลักการของ
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู๎

2. วัตถุประสงค์
ของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎

2. ผลการเรียนรู๎ที่
ต๎องการ

2. วัตถุประสงค์
ของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎

3. เนื้อหาสาระการ
เรียนรู๎ที่ใช๎ในการ
จัดการเรียนการ
สอน

3. วิธีสอนที่จะทา
ให๎การเรียนการ
สอนบรรลุผลการ
เรียนรู๎ที่ต๎องการ
ของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎

Joyce and Well
(2000, p. 100)

Areands
(1997, p. 7)

ทิศนา แขมมณี
(2558, หน้า 219
- 220)
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู๎มี 4
องค์ประกอบ ดังนี้
1. ปรัชญา ทฤษฎี
หลักการ แนวคิด
หรือความเชื่อที่
เป็นพื้นฐานหรือ
เป็นหลักของ
รูปแบบการสอน
นั้น ๆ
2. เปูาหมายและ 2. มีการบรรยาย
วัตถุประสงค์
และอธิบายสภาพ
หรือลักษณะของ
การจัดการเรียน
การสอนที่
สอดคล๎องกับ
หลักการที่ยึดถือ
3. สาระการเรียนรู๎ 3. มีการจัดระบบ
ประกอบด๎วย
คือ มีการจัด
เนื้อหาและ
องค์ประกอบและ
กระบวนการในการ ความสัมพันธ์ของ
จัดการเรียนการ
องค์ประกอบของ
สอน
ระบบให๎สามารถ
นาผู๎เรียนไปสูํ
เปูาหมายของ
ระบบหรือ
กระบวนการนั้น ๆ

สรุป

3. เนื้อหาสาระการ
เรียนการสอน
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Anderson
ทิศนา แขมมณี
(1997, pp. 521 (2558, หน้า 219
- 522)
- 220)
4. กิจกรรมการ
4. สิ่งแวดล๎อมใน 4. การสอน สื่อ
4. มีการอธิบาย
เรียนการสอน
การเรียนการสอน และแหลํงเรียนรู๎ หรือให๎ข๎อมูล
วิธีการและขั้นตอน ที่จะนาไปสูํผลการ ตําง ๆ
เกี่ยวกับวิธีสอน
ของการปฏิบัติใน เรียนรู๎ที่ต๎องการ
หรือเทคนิควิธีการ
การเรียนการสอน
สอนตําง ๆ อันจะ
ชํวยให๎
กระบวนการเรียน
การสอนนั้น ๆ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
5. การวัดและ
5. การวัดและ
ประเมินผล
ประเมินผล
Joyce and Well
(2000, p. 100)

Areands
(1997, p. 7)

สรุป
4. กิจกรรมการ
จัดการเรียน
การสอน

5. การวัดและ
ประเมินผล

จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน สรุปได๎วํา องค์ประกอบที่
สาคัญในการจัดการเรียนการสอนจะต๎องประกอบด๎วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ปรัชญา ทฤษฎี หลักการของรูปแบบการจัดกาเรียนรู๎
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎
3. เนื้อหาสาระหรือสาระการเรียนการสอน
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
5. การวัดและประเมินผล
3.4 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
จอยซ์ และเวล (Joyce and Well, 2000, p. 120) ได๎กลําวถึงสาระสาคัญที่เกี่ยวข๎อง
กับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ไว๎ดังนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ควรต๎องมีทฤษฎีรองรับ
2. เมื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎แล๎ว กํอนนาไปใช๎อยํางแพรํหลายต๎องมีการวิจัย
เพื่อทดสอบและตรวจสอบคุณภาพในเชิงการใช๎ตามสถานการณ์ตําง ๆ จริง และนาข๎อค๎นพบมาปรับปรุง
แก๎ไข
3. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎แล๎ว อาจจะออกแบบให๎ใช๎ได๎กว๎างขวางหรือเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ เจาะจง อยํางใดอยํางหนึ่งก็ได๎
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คลาร์ค (Clark, 2003, pp. 121 - 122) กลําวถึง แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎ในแนวทางของ ADDIE Model ซึ่งประกอบด๎วย Analyze (การวิเคราะห์) Design (การ
ออกแบบ) Development (การพัฒนา) Implementation (การนาไปใช๎) และ Evaluation (การ
ประเมิน) โดยปรับเป็นลักษณะกิจกรรมแบบบันได๎เวียน (Spiral Activities) ที่เป็นวัฏจักรที่ตํอเนื่อง
(Dynamic) คือ มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เน๎นที่ความสาคัญ ของการประเมินและข๎อ
ปรับปรุง แก๎ไขตามผลการประเมินนั้นในทุกขั้นตอนและทุกระยะของการดาเนินการ เพื่อการรวบรวม
ข๎อมูลในการประเมินและการปรับ ปรุงการดาเนินงานที่ละเอียด ทั่วถึง และครอบคลุม และอาจมีการซ้า
วงจรเพื่ อ ยื น ยั น ความถู ก ต๎ อ งและเหมาะสมของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู๎ กั บ บริ บ ท ที่ ศึ ก ษา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะห์ (Analyze) เป็นระยะของการสร๎างความเข๎าใจในการดาเนินการและ
เข๎าใจในบริบทของสิ่ งที่จะดาเนินการ อันจะสํงผลตํอประสิทธิภาพของการออกแบบรูปแบบการจัดการ
เรียนรู๎ เชํน การวิเคราะห์นักศึกษา วิเคราะห์บริบทสิ่งแวดล๎อม วิเคราะห์เปูาหมายการเรียนรู๎ หรือความ
คาดหวังในตัวนักศึกษา เอกสารการเรียนรู๎ ภาระงาน แหลํงความรู๎ และศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ย วข๎อง
อื่น ๆ เป็นระยะของการเตรียมการเพื่อให๎การดาเนินการเป็นไปอยํางสอดคล๎องสัมพันธ์กัน
2. การออกแบบ (Design) เป็นระยะของการใช๎หนทาง วิธีการ หรือยุทธศาสตร์ตําง ๆ ที่
ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด สาหรับการจัดเรียงลาดับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบตําง ๆ ให๎สัมพันธ์ กัน
และเป็ น ระยะของการศึ ก ษา และตั ด สิ น ใจเลื อ กวิ ธี ก ารหรื อ รู ป แบบที่ ส ามารถท าให๎ นั ก ศึ ก ษาบรรลุ
เปูาหมายการเรียนรู๎ได๎ ซึ่งผู๎ออกแบบต๎องมีความรู๎เกี่ยวกับหลักการ แนวทฤษฎีการเรียนรู๎ และการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางของทฤษฎีการเรียนรู๎กลุํมตําง ๆ และ
การออกแบบเนื้อหา สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักศึกษา รวมทั้ง การประเมินที่เหมาะสม
หมายความวําต๎องออกแบบให๎ครบตามองค์ประกอบของรูปแบบการสอน ในแนวทางที่ผู๎ออกแบบเลือก
และตัดสินใจที่จะนามาใช๎ นอกจากนี้ การสร๎างเครื่องมือ การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช๎ในการประเมิน
นักศึกษา ประเมินขั้นตอน หรือสื่อตําง ๆ ควรได๎รับการออกแบบในระยะนี้ การออกแบบการสอน ขึ้นอยูํ
กับความเชื่อในทฤษฎีและหลักการในการเรียนรู๎ที่ตํางกัน จึงสํงผลให๎เกิดการปฏิบัติที่แตกตํางกันไปตาม
ความเชื่อนั้น ๆ ดังนั้นการศึกษาในเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู๎ที่จะนาไปสูํการออกแบบการสอน หรือการ
ออกแบบการเรียนรู๎สาหรับนักศึกษา จึงเป็นสิ่งที่นักออกแบบต๎องให๎ความสาคัญ การออกแบบการสอนที่ดี
จึงต๎องศึกษาให๎ชัดเจนในเรื่องกระบวนการเรียนรู๎ และการเรียนรู๎ของแตํละทฤษฎีการเรียนรู๎ เพื่อนามา
เป็นพื้นฐานในการบํงบอกถึงหลักการของรูปแบบการสอน อันจะเป็นแนวทางในการกาหนดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ ตามองค์ประกอบของรูปแบบการสอนที่เหลืออยูํให๎สัมพันธ์กันตํอไป โดยองค์ประกอบที่เหลืออยูํ
เหลํานั้น ได๎แกํ วัตถุประสงค์ เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎
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3. การพัฒนา (Development) เป็นระยะการสร๎างและพัฒนาสื่อ ปรับปรุงการเรียน
การสอน ยุทธศาสตร์ตําง ๆ เพื่อให๎นักศึกษาบรรลุเปูาหมายการเรียนรู๎ ในระยะนี้จะเข๎าสูํการสร๎างและ
พัฒนารูปแบบในแนวทางที่ได๎ออกแบบไว๎ รวมทั้งมีการสร๎างสาระ และกระบวนการสื่อการประเมินให๎ เป็น
รูปธรรมมากขึ้น โดยพัฒนาขึ้นให๎ครบทุกองค์ประกอบของรูปแบบการสอน หลัง จากนั้น อาจมีการหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่ได๎สร๎างขึ้น
4. การนาไปใช๎ (Implementation) เป็นระยะของการจัดการ การดาเนินการ เรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ และการยืนยันประสิทธิผลของรู ปแบบการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหา
ข๎อบกพรํอง อันจะนาไปสูํหนทางในการแก๎ไขให๎รูปแบบนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
5. การประเมิน (Evaluation) เป็นการศึกษาข๎อบกพรํองของการพัฒนารูปแบบการสอน
ซึ่ง สามารถทาได๎ในทุกขั้นตอนของการด าเนินการ และสามารถประเมินเพื่อปรั บปรุ งรูปแบบทั้ง กํอ น
ระหวําง และหลังการดาเนินการ หรือถ๎ามีความจาเป็นก็สามารถดาเนินการซ้าอีกครั้งหลังจากปรับปรุง
แก๎ไขแล๎ว
ทิศนา แขมมณี (2558, หน๎า 245) ได๎ศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับการพัฒนาของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎ สามารถสรุปขั้นตอนสาคัญในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ได๎ดังนี้
1. การศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข๎อค๎นพบจากการวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง ตลอดจนการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน หรือปัญ หาจากเอกสารผลการวิจัย หรือการ
สังเกต สอบถามผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
2. การกาหนดหลักการ เปูาหมาย และองค์ประกอบอื่น ๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎
ให๎สอดคล๎องกับข๎อมูลพื้นฐานและสัมพันธ์กันอยํางเป็นระบบระเบียบ การกาหนดการสอนให๎สอดคล๎องกับ
ข๎อมูลพื้นฐาน และสัมพันธ์กันอยํางเป็นระบบระเบียบ การกาหนดเปูาหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎
จะชํวยให๎ผู๎สอนสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ไปใช๎ให๎ตรงกับจุดมุํงหมายของการเรียนการสอน
เพื่อให๎การเรียนการสอนบรรลุผลสูงสุด
3. การก าหนดแนวทางในการน ารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู๎ ไ ปใช๎ ประกอบด๎ ว ย
รายละเอียด เกี่ยวกับวิธีการและเงื่อนไขตําง ๆ เชํน ใช๎กับผู๎เรียนกลุํมใหญํ หรือกลุํมยํอย ผู๎สอนจะต๎อง
เตรียมงานหรือจัดสภาพการเรียนการสอนอยํางไร เพื่อให๎การใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ
4. การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ เป็นการทดสอบความมีประสิทธิภาพของ
รูปแบบที่สร๎างขึ้น โดยทั่วไปจะใช๎วิธีการตํอไปนี้
4.1 ประเมินความเป็นไปได๎ในเชิง ทฤษฎีโดยคณะผู๎เชี่ยวชาญ ซึ่ง จะประเมิน
ความสอดคล๎องภายในระหวํางองค์ประกอบตําง ๆ
4.2 ประเมินความเป็นไปได๎เชิงปฏิบัติการโดยการนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช๎ในสถานการณ์จริง ในลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง
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5. การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ มี 2 ระยะ คือ
5.1 ระยะกํอนนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ไปทดลองใช๎ การปรับปรุงรูปแบบ
การจัดการเรียนรู๎ในระยะนี้ใช๎ผลจากการประเมินความเป็นไปได๎ในเชิงทฤษฎีเป็นข๎อมูลในการปรับปรุง
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎
5.2 ระยะหลังนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ไปทดลองใช๎ การปรับปรุงรูปแบบ
การจัดการเรียนรู๎ในระยะนี้อาศัยข๎อมูลจากการทดลองใช๎เป็นตัวชี้นาในการปรับปรุง และอาจจะมีการนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ไปทดลองใช๎และปรับปรุงซ้า จนกวําจะได๎ผลเป็นที่นําพอใจ
สรุปได๎วํา การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยจะใช๎คาวํา “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎” ซึ่งจะ
ครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 2 ด๎าน คือ 1) การสร๎างและพัฒนารูปแบบ 2) การทดลองและศึกษาผลการใช๎
รูปแบบ
4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู๎เป็นการตั้งใจกระทาให๎เกิดการเรียนรู๎ การจัดการเรียนรู๎ที่ดียํอมทาให๎เกิดการ
เรียนรู๎ที่ดี ผู๎สอนเป็นผู๎ที่มีบทบาทสาคัญในการทาให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ ผู๎สอนที่สอนอยํางมีหลักการ มี
ความรู๎ มีทักษะ จะชํวยให๎ผู๎เรียนเรียนอยํางมีความหมายและมีคุณคํา โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ในปัจจุบันนี้
กระบวนการเรียนรู๎มิได๎จากัดวําจะต๎องเกิดขึ้นเฉพาะในห๎องเรียนเทํานั้น ดังนั้นการจัดการเรียนรู๎ หรือที่เรา
เรียกกันวํา การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ จึงเป็นสิ่งที่สาคัญอยํางยิ่งที่ผู๎สอนจะต๎องเรียนรู๎ให๎เข๎าใจและนาไป
ปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎องและสัมฤทธิ์ผล
4.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู๎ ไมํใชํเป็นเพียงการถํายทอดเนื้อหาวิชา โดยใช๎วิธีการบอกให๎จดจาและ
นาไปทํองจาเพื่อการสอบเทํานั้น แตํการจัดการเรียนรู๎เป็นศาสตร์อยํางหนึ่งซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้งกวํานั้น
กลําวคือ วิธีการใดก็ตามที่ผู๎สอนนามาใช๎เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ เรียกได๎วําเป็นการจัดการเรียนรู๎
นักการศึกษาหลายทําน ได๎ให๎ความหมายของการจัดการเรียนรู๎ในทัศนะตําง ๆ ดังนี้
สุมน อมรวิวัฒน์ (2533 : 460; อ๎างถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลงกรณ์ , 2553 : 1)
อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู๎ไว๎วํา การจัดการเรียนรู๎ คือ สถานการณ์อยํางหนึ่งทีมีสิ่งตํอไปนี้
เกิดขึน้ ได๎แกํ
1. มีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหวํางผู๎สอนกับผู๎เรียน ผู๎เรียนกับผู๎เรียน
ผู๎เรียนกับสิ่งแวดล๎อม และผู๎สอนกับผู๎เรียนกับสิ่งแวดล๎อม
2. ความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์นั้นกํอให๎เกิดความรู๎และประสบการณ์ใหมํ
3. ผู๎เรียนสามารถนาประสบการณ์ใหมํนั้นไปใช๎ได๎
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วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (2542 : 255; อ๎างถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลงกรณ์ ,
2553 : 1) กลําววํา การจัดการเรียนรู๎เป็นกระบวนการที่มีระบบระเบียบครอบคลุมการดาเนินงานตั้งแตํ
การวางแผนการจัดการเรียนรู๎จนถึงการประเมินผล
ฮูและดันแคน (Hough & Duncan, 1970 : 144; อ๎างถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลลงกรณ์, 2553 : 1) อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู๎วําหมายถึง กิจกรรมของบุคคลซึ่งมีหลัก
และเหตุผล เป็นกิจกรรมที่บุคคลได๎ใช๎ความรู๎ของตนเองอยํางสร๎างสรรค์ เพื่อสนับสนุนให๎ผู๎อื่นเกิดการ
เรียนรู๎และความผาสุก ดังนั้นการจัดการเรียนรู๎จึงเป็นกิจกรรมในแงํมุมตําง ๆ 4 ด๎าน คือ
1. ด๎านหลักสูตร (Curriculum) หมายถึง การศึกษาจุดมุํง หมายของการศึกษาความ
เข๎าใจในจุดประสงค์รายวิชาและการตั้งจุดประสงค์การจัดการเรียนรู๎ที่ชัดเจน ตลอดจนการเลือกเนื้อหาได๎
เหมาะสมสอดคล๎องกับท๎องถิ่น
2. ด๎านการจัด การเรียนรู๎ (Instruction) หมายถึง การเลือกวิธีสอนและเทคนิคการ
จัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสม เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู๎ที่วางไว๎
3. ด๎านการวัดผล (Measuring) หมายถึง การเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสมและสามารถ
วิเคราะห์ผลได๎
4. ด๎านการประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการ
ประเมินผลของการจัดการเรียนรู๎ทั้งหมดได๎
กู๏ด (Good, 1975 : 588; อ๎างถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลงกรณ์ , 2553 : 2) ได๎
อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู๎วํา การจัดการเรียนรู๎ คือ การกระทาอันเป็นการอบรมสั่งสอน
ผู๎เรียนในสถาบันการศึกษา
ฮิลล์ (Hill, 1982 : 266; อ๎างถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลงกรณ์ , 2553 : 2) ได๎
อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู๎ไว๎วํา การจัดการเรียนรู๎ คือ กระบวนการให๎การศึกษาแกํผู๎เรียน
ซึ่งต๎องอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎สอนกับผู๎เรียน
มอร์ (Moor, 1992 : 4; อ๎างถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลงกรณ์ , 2553 : 2) ได๎ให๎
ความหมายของการจัดการเรียนรู๎ไว๎วํา การจัดการเรียนรู๎ คือ พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งที่พยายามชํวยให๎
บุคคลอื่นได๎เกิดการพัฒนาตนในทุกด๎านอยํางเต็มศักยภาพ
นอกจากนั้นยังมีผู๎ให๎ความหมายของการจัดการเรียนรู๎ไว๎อีกหลายทัศนะ เชํน
การจัดการเรียนรู๎ คือ การจัดสถานการณ์ สภาพการณ์ หรือกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน
ได๎มีประสบการณ์ อันกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎งําย ซึ่งจะสํงผลให๎ผู๎เรียนมีความเจริญงอกงามและพัฒนาการ
ทั้งทางกายและทางสมอง อารมณ์และสังคม
การจัดการเรียนรู๎ คือ การอบรมผู๎เรียนโดยการจัดกิจกรรม อุปกรณ์และการแนะแนว
ให๎กับผู๎เรียน
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การจัดการเรียนรู๎ คือ การจัดประสบการณ์ให๎แกํผู๎เรียน
การจั ดการเรี ยนรู๎ คือ การชํวยให๎ผู๎เ รียนเกิดการเรียนรู๎และความสามารถในการน า
ความรู๎นั้นไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
การจัดการเรียนรู๎ คือ การจัดกิจกรรมตําง ๆ ให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวม
การจัดการเรียนรู๎ คือ การแนะแนวทางให๎ผู๎เรียนค๎นพบความรู๎ด๎วยตนเอง
การจัดการเรียนรู๎ คือ การจัดสรรประสบการณ์ที่เลือกสรรแล๎วเป็นอยํางดีให๎กับผู๎เรียน
จากความหมายของการจั ด การเรี ย นรู๎ ที่ ก ลํา วมานี้ จะเห็ น ได๎ วํ า การจัด การเรีย นรู๎ มี
ความหมายครอบคลุมทั้งด๎านวิธีการ กระบวนการ และตัวบุคคล ดัง นั้น อาจสรุปความหมายของการ
จัดการเรียนรู๎ได๎วํา การจัดการเรียนรู๎ คือ กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎สอนกับผู๎เรียน เพื่อที่จะทาให๎
ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ของผู๎สอน
4.2 ความสาคัญของการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู๎เปรียบเสมือนเครื่องมือที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียน และ
เกิดการเรียนรู๎ขึ้น การเรียนของผู๎เรียนจะไปสูํจุดหมายปลายทาง คือ ความสาเร็จในชีวิตหรือไมํเพียงใดนั้น
ยํอมขึ้นอยูํกับการจัดการเรียนรู๎ที่ดีของผู๎สอน หรือผู๎สอนด๎วยเชํนกัน หากผู๎สอนรู๎จักเลือกใช๎วิธีการเรียนรู๎ที่
ดีและเหมาะสมแล๎ว ยํอมจะมีผลดีตํอการเรียนของผู๎เรียนดังนี้ คือ
1) มีความรู๎และความเข๎าใจในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู๎
2) เกิดทักษะหรือมีความชานาญในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู๎
3) เกิดทัศนคติที่ดีตํอสิ่งที่เรียน
4) สามารถนาความรู๎ที่ได๎ไประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
5) สามารถนาความรู๎ไปศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติมตํอไปอีกได๎
อนึ่ง การที่ผู๎สอนจะสํง เสริมให๎ผู๎เรียนมีความเจริญ งอกงามในทุ ก ๆ ด๎าน ทั้ง ทางด๎าน
รํางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญานั้น การสํงเสริมที่ดีที่สุดก็คือการให๎การศึกษา ซึ่งจากที่กลําวมาจะ
เห็นได๎วํา การจัดการเรียนรู๎เป็นสิ่งสาคัญในการให๎การศึกษาแกํผู๎เรียนเป็นอยํางมาก
4.3 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู๎มีลักษณะที่เดํนชัดอยูํ 3 ลักษณะ คือ
1. การจัดการเรียนรู๎เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎สอนกับผู๎เรียน ซึ่งหมายความ
วําการจัดการเรียนรู๎จะเกิดขึ้นได๎นั้น ทั้งผู๎สอนและผู๎เรียนต๎องมีปฏิสัมพันธ์ตํอกัน และเป็นปฏิสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นอยํางตํอเนื่อง เป็นไปตามลาดับขั้นตอน เพื่อทาให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎
2. การจั ด การเรี ย นรู๎ มี จุ ด ประสงค์ ใ ห๎ ผู๎ เ รี ย นเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมตาม
จุดประสงค์ที่กาหนดไว๎ โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ
1) ด๎านความรู๎ความคิด หรือพุทธิพิสัย
2) ด๎านทักษะกระบวนการ หรือด๎านทักษะพิสัย
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3) ด๎านเจตคติ หรือด๎านจิตพิสัย
3. การจัดการเรียนรู๎จะบรรลุจุดประสงค์ได๎ดีต๎องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู๎สอน ซึ่ง
หมายความวํา การจัดการเรียนรู๎จะบรรลุจุดประสงค์ไ ด๎หรือไมํนั้นต๎องอาศัยความรู๎ความสามารถของ
ผู๎สอนทั้งด๎านวิชาการ (ศาสตร์) ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู๎ (ศิลป์) เป็นสาคัญ
จากที่ ก ลํ า วมานี้ ส รุ ป ได๎ วํ า การจั ด การเรี ย นรู๎ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได๎ จ ะต๎ อ งมี ก ระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎สอนกับผู๎เรียน มีจุดประสงค์ในการจัดการเรียนรู๎และการจัดการเรียนรู๎จะประสบ
ผลสาเร็จได๎ดี ผู๎สอนต๎องมีทั้งความรู๎และเทคนิคการจัดการเรียนรู๎
4.4 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้
ผู๎สอนจาเป็นจะต๎องศึกษาจากข๎อมูลหลายประการเพื่อนามาชํวยเสริมสร๎างการจัดการ
เรียนรู๎ของตนและการเรียนรู๎ของผู๎เรียน การจัดการเรียนรู๎ไมํวําระดับใดก็ตามขึ้นอยูํกับองค์ประกอบ 3
ประการ คือ
1) ผู๎เรียน
2) บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออานวยตํอการเรียนรู๎
3) ปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎เรียนกับบรรยากาศทางจิตวิทยาในชั้นเรียน
ถ๎าองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู๎ทั้ง 3 ประการนี้ดาเนินไปได๎ด๎วยดีจะทาให๎ผู๎เรียน
ประสบความสาเร็จในการเรียนรู๎ได๎อยํางมาก องค์ประกอบดังกลําวมีรายละเอียดดังนี้
1) ผู้เรียน
ธรรมชาติ ของผู๎เรี ยนเป็นสิ่ง ที่ผู๎สอนจะต๎องคานึ ง ถึง เป็น อันดับแรก เกี่ยวกั บ
ความสามารถทางสมอง ความถนัด ความสนใจ พัฒนาการทางรํางกาย อารมณ์และจิตใจ ความต๎องการ
พื้นฐาน เป็นสิ่งที่ผู๎สอนจะต๎องคานึงถึง และจะละเลยไมํได๎
2) บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
ผู๎สอนเป็นสํวนที่สาคัญและเป็นสํวนหนึ่งที่จะกาหนดบรรยากาศในชั้นเรียนให๎
เป็นไปในรูปแบบที่ต๎องการ ความเป็นประชาธิปไตย ความเครํงเครียด ความชื่นบานของผู๎เรียน สิ่งเหลํานี้
จะเกิดขึ้นได๎โดยผู๎สอนเป็นผู๎กาหนด แตํถึงกระนั้นก็ตามบรรยากาศในชั้นเรียนยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ อีก
นอกเหนือไปจากตัวผู๎สอน คือ ผู๎เรียนเข๎าชั้นเรียนโดยไมํไ ด๎รับประทานอาหารเช๎า หรืออาหารกลางวัน
ผู๎เรียนเริ่มเรียนชั่วโมงแรกด๎วยความรู๎สึกหิว หรือบางครั้งผู๎เรียนได๎รับสิ่งกระทบกระเทือนใจติ ดตามมา
เนื่องจากความไมํปรองดองในครอบครัว เป็นต๎น สํวนทางด๎านตัวผู๎สอนนั้นอาจจะมีความกดดันจากฝุาย
บริหารหรือจากครอบครัว เศรษฐกิจ อาหารเช๎ากํอนมาสถานศึกษาของผู๎สอนมีเพียงน้าแก๎วเดียวเทํานั้น
สิ่งที่นามากํอนเหลํานี้เกิดขึ้นกํอนที่ผู๎สอนและผู๎เรียนจะมาพบกัน ซึ่ง เป็นสิ่งที่จะบํง ได๎วําบรรยากาศทาง
จิตวิทยาในชั้นเรียนที่เอื้ออานวยตํอการเรียนรู๎จะปรากฏออกมาในรูปแบบใด
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3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบรรยากาศทางจิตวิทยาในชั้นเรียน
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหวํ า งผู๎ ส อนและผู๎ เ รี ย นจะเป็ น เครื่ อ งชี้ บํ ง ถึ ง เงื่ อ นไขหรื อ
สถานการณ์วําผู๎เรียนจะประสบความสาเร็จ หรือความล๎มเหลวตํอการเรียนรู๎ ผู๎สอนควรจะคิดถึงผู๎เรียนใน
ฐานเป็นบุคคลหนึ่ง ผู๎เรียนมีสิทธิที่จะได๎รับความต๎องการพื้นฐาน และผู๎สอนจะต๎องหากลวิธีที่จะตอบสนอง
ตํอความต๎องการพื้นฐานของผู๎เรียนให๎มากที่สุดเทําที่จะมากได๎ และผู๎สอนควรจะฝึกให๎มีความรู๎สึกไวตํอ
ความรู๎สึกนึกคิดของผู๎เรียน เพื่อความสาเร็จแหํงการเรียนรู๎และการเจริญเติบโตเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ตํอไป
4.5 หลักพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้
หลักการจัดการเรียนรู๎พื้นฐานที่สาคัญสาหรับผู๎ที่จะเป็นผู๎สอน แม๎วําผู๎สอนแตํละคนจะมี
เทคนิคการจัดการเรียนรู๎เฉพาะของตน แตํก็จะยึดหลักการพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งหลักการพื้นฐานนี้มีนักการ
ศึกษาได๎แสดงทรรศนะไว๎หลายทําน เชํน
นักวิชาการศึกษาหลายทํานได๎กลําวถึงหลักการพื้นฐานในการจัดการเรียนรู๎ไว๎คล๎าย ๆ
กัน สรุปได๎มี 4 ประการ คือ
1. หลักการเตรียมความพร๎อมพื้นฐาน ได๎แกํ การเตรียมตัวผู๎สอนด๎านความรู๎ ด๎านทักษะ
การจัดการเรียนรู๎ และด๎านการแก๎ปัญหาการจัดการเรียนรู๎
2. หลักการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู๎ ได๎แกํ การเตรียมเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู๎ การผลิตสื่อ เตรียมแบบทดสอบและซ๎อมสอน
3. หลักการใช๎จิตวิทยาการเรี ยนรู๎ เชํน หลักความแตกตํางระหวํางบุคคล หลักการเร๎า
ความสนใจ หลักการเสริมแรง
4. หลักการประเมินผลและรายงานผล ซึ่ง เกี่ยวกับการกาหนดจุดประสงค์การจัดการ
เรียนรู๎ การสร๎างและการใช๎เครื่องมือการประเมิน การตีความหมายและการรายงานผลการประเมิน
ทองคูณ หงส์พันธ์ (2542 : 9 อ๎างถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลงกรณ์ , 2553 : 5 - 6)
ได๎ให๎หลักการเรียนรู๎โดยกลําวไว๎เป็นบัญญัติ 20 ประการของการจัดการเรียนรู๎ ดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตรให๎กระจําง
2. วางแผนการจัดการเรียนรู๎อยํางดี
3. มีกิจกรรม/ทาอุปกรณ์
4. สอนจากงํายไปหายาก
5. วิธีสอนหลายหลากมากชนิด
6. สอนให๎คิดมากกวําจา
7. สอนให๎ทามากกวําทํอง
8. แคลํวคลํองเรื่องสื่อสาร
9. ต๎องชานาญการจูงใจ
10. อยําลืมใช๎จิตวิทยา
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11. ต๎องพัฒนาอารมณ์ขั้น
12. ต๎องผูกพันหํวงหาศิษย์
13. เฝูาตามติดพฤติกรรม
14. อยําทาตัวเป็นทรราช
15. สร๎างบรรยากาศไมํนํากลัว
16. ประพฤติตัวตามที่สอน
17. อยําตัดรอนกาลังใจ
18. ใช๎เทคนิคการประเมิน
19. ผู๎เรียนเพลินมีความสุข
20. ผู๎สอนสนุกกับการเรียน
จากหลักการจัดการเรียนรู๎ดังกลําวข๎างต๎น จะเห็นได๎วําเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู๎
ที่จะสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดความเจริญงอกงามในทุก ๆ ด๎าน ซึ่ง สามารถสรุปเป็นหลักการจัดการเรียนรู๎
พื้นฐาน เพื่อให๎ประสบผลสาเร็จตามความมุํงหมายที่วางไว๎ ดังนี้
1. สอนจากสิ่ งที่อยูํใ กล๎ตัว ออกไปหาสิ่ง ที่อยูํไ กลตัว ตามปกติผู๎เ รียนมัก จะสนใจและ
คุ๎นเคยกับสิ่งที่อยูํใกล๎ตัว บทเรียนที่ผู๎สอนจะนามาสอนนั้นควรเลือกสิ่งที่อยูํรอบตัว หรือใกล๎ตัวกํอน แล๎ว
คํอยสอนสิ่งที่อยูํหํางจากตัวออกไปเรื่อย ๆ
2. สอนจากสิ่งที่งํายไปหาสิ่งที่ยาก การจัดการเรียนรู๎ถ๎าจะให๎เกิดการเรียนรู๎ที่ดี ผู๎สอน
จะต๎องพิจารณาเลือกหัวข๎อเรื่องจากงํายไปหายากอยูํแล๎ ว เพราะสิ่งงําย ๆ นั้น ผู๎เรียนจะเข๎าใจได๎ดี และ
เป็นพื้นฐานในการเรียนสิ่งยากตํอไป
3. สอนจากตัวอยํางไปหากฎเกณฑ์ ในการจัดการเรียนรู๎บทเรียนใด ๆ ก็ตาม ผู๎สอนควร
ให๎ตัวอยํางหลาย ๆ ตัวอยําง หรืออาจจะให๎ผู๎เรียนชํวยหาตัวอยํางให๎ แล๎วชํวยกันสรุปตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมา
4. สอนจากสิ่งที่รู๎ไปหาสิ่งที่ไมรู๎ ทั้งนี้ เป็นเพราะวําประสบการณ์ใหมํนั้น ยํอมต๎องอาศัย
บทเรียนเกําหรือประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน จึงจะเรียนบทเรียนใหมํได๎เข๎าใจดี
5. สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม ในการจัดการเรียนรู๎บทเรียนใด ๆ ก็ตาม ผู๎สอนควร
พยายามใช๎สื่อการเรียนประกอบการจัดการเรียนรู๎ จะชํวยให๎ผู๎เรียนเข๎าใจบทเรียนได๎งํายขึ้น เพื่อเป็น
วิธีการทาให๎บทเรียนเป็นรูปธรรม ซึ่งจะงํายแกํการเข๎าใจของผู๎เรียน
6. สอนจากการทดลองไปหาการสรุปตั้งกฎเกณฑ์ บทเรียนใดที่สามารถให๎ผู๎เรียนทดลอง
ปฏิบัติจริงได๎ ผู๎สอนก็ควรให๎ผู๎เรียนทดลองปฏิบัติหรือลงมือกระทาด๎วยตนเอง เมื่อทดลองเสร็จแล๎ว ผู๎สอน
จึงซักถามและให๎ผู๎เรียนคิดสรุปเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมา
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7. สอนโดยคานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล ธรรมชาติของผู๎เรียนในวัยตําง ๆ นั้นจะ
มีความแตกตํางกันทั้งในด๎านความสนใจ ความถนัดพิเศษและความสามารถ ผู๎สอนจะต๎องเข๎าใจในหลัก
พัฒนาการของผู๎เรียนในวัยตําง ๆ ด๎วย เพื่อที่จะได๎จัดเตรียมบทเรียนและกิจกรรมไว๎หลาย ๆ อยําง ให๎
ผู๎เรียนได๎เลือกทากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งจะเกิดผลดีตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียนด๎วย
8. สอนโดยคานึงถึงหลักจิตวิทยา หลักจิตวิทยาที่ผู๎สอนต๎องนามาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎
มากที่สุดคือ จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการศึกษา เป็นต๎น
9. สอนโดยยึ ดจุดหมายของการจัดการศึก ษา จุ ดหมายของการจั ดการศึกษาจะเป็ น
เปูาหมายหลักตามแนวนโยบายในการจัดดาเนินการศึกษาของชาติในระดับตําง ๆ
10. สอนโดยยึดความมุํง หมายของหลักสูตรและบทเรียนเป็นหลัก ในการจัดการเรียนรู๎
นั้น ผู๎สอนจะต๎องจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยยึดความมุํงหมายหรือผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังของหลักสูตรที่
กาหนดไว๎เป็นหลัก และอีกทั้งผู๎สอนยังต๎องกาหนดผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังเฉพาะของแตํละสาระหรือ
หนํวยการเรียนรู๎ขึ้นด๎วย และในขณะสอนผู๎สอนต๎องพยายามจัดสถานการณ์ สภาพการณ์และกิจกรรมตําง
ๆ เพื่อให๎การจัดการเรียนรู๎บรรลุตามความมุํงหมายเฉพาะสาระหรือหนํวยการเรียนรู๎นั้น เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิด
การเรียนรู๎ ความเข๎าใจ และมีทักษะในการเรียนที่ดี
4.6 ลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่ดี
ผู๎สอนที่ดีทุกคนยํอมมีความรับผิดชอบในหน๎าที่ในด๎านการจัดการเรียนรู๎และการอบรม
ผู๎เรียนให๎เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและชาติ ดังนั้นการจัดการเรียนรู๎ที่ดีต๎องมีหลักในการยึดดังนี้
1. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎ความคิดอยูํเสมอ โดยการซักถามหรือให๎แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปั ญหางําย ๆ ส าหรั บผู๎เ รียนในระดับตํ าง ๆ เพื่อจะได๎เ ป็นการฝึ กให๎ ผู๎เรีย นคิด หาเหตุผ ล คิ ด
เปรียบเทียบ และคิดพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งตําง ๆ
2. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีประสบการณ์ตรงให๎มากที่สุดด๎วยการเรียนโดยการกระทาด๎วย
ตนเอง (Learning by doing)
3. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนทางานเป็นกลุํม (Group working) โดยมีการปรึกษาหารือกันใน
กลุํม แบํงงานกันทาด๎วยความรํวมมือและประเมินผลรวมกัน
4. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักแก๎ปัญหาด๎วยตนเองตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
5. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนรู๎อยูํเสมอ เพื่อให๎การจัดการเรียนรู๎นั้นเกิดความ
ยืดหยุํน นําสนใจ และไมํนําเบื่อ โดยการนาเทคนิคการจัดการเรียนรู๎แบบตําง ๆ มาดัดแปลงใช๎ในการ
จัดการเรียนรู๎
6. มีการเตรียมการจัดการเรียนรู๎ไว๎ลํวงหน๎า เพื่อที่ผู๎สอนจะได๎ทราบวํา จะสอนอยํางไร
บ๎างตามลาดับขั้นตอน และยังชํวยให๎ผู๎สอนพร๎อมที่จะสอนด๎วยความมั่นใจ
7. เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และคิดหาเหตุผลความเป็นมาของ
สิ่งที่เรียน และมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
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8. มีการประเมินผลอยูํตลอดเวลา เน๎นการประเมินตามสภาพจริง ประเมินตามความรู๎
ความสามารถของผู๎เรียนอยํางแท๎จริง เพื่อให๎แนํใจวําการจัดการเรียนรู๎ได๎ผลตรงตามจุดประสงค์ที่วางไหว๎
หรือไมํ เพียงใด
9. มีสื่ อการจัด การเรีย นรู๎ เพื่อ ชํว ยให๎ผู๎ เรี ยนสนใจและเข๎า ใจบทเรี ยน เชํน ของจริ ง
รู ป ภาพ หุํ น จ าลอง แผนภู มิ คอมพิ ว เตอร์ ชํ ว ยสอน วิ ดี ทั ศ น์ ฐานข๎ อ มู ล การเรี ย น รู๎ เว็ บ ไซต์ และ
โสตทัศนูปกรณ์อื่น ๆ
10. มีการจูงใจในระหวํางการจัดการเรียนรู๎ เชํน การให๎รางวัล การชมเชย การลงโทษ
การติเตียน การให๎คะแนน การสอบ การแขํงขัน การปรบมือให๎เกียรติ ฯลฯ มาใช๎เป็นสิ่งกระตุ๎น และ
ชี้แนะแนวทางเพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจ ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรในการเรียนการทากิจกรรมมากขึ้น
11. มีกิจกรรมให๎ผู๎เรียนทาหลายอยํางเพื่อเร๎าความสนใจของผู๎เรียนและชํวยให๎ผู๎เรียน
สนุกสนานในการเรียน
12. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความเจริญ งอกงามในทุกด๎าน ทั้ง รํางกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา
13. สํงเสริมความสัมพันธ์หรือการบูรณาการระหวํางวิชาที่เรียนกับวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตร
เชํน สอนภาษาไทยก็สอนให๎สัมพันธ์กับสังคมศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นต๎น
14. มีการสร๎างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู๎ให๎เหมาะแกํการเรียนรู๎ตามบทเรียนที่สอน
ทั้งในแงํของสิ่งแวดล๎อมและอารมณ์ของผู๎เรียน
15. สอนแบบเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ (Child center) ในการจัดกิจกรรมตําง ๆ ผู๎เรียนจะ
เป็นผู๎ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ เอง ผู๎สอนจะเป็นเพียงผู๎คอยให๎ความชํวยเหลือแนะนาในการทากิจกรรม
16. สอนโดยสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให๎มากที่สดุ
17. สอนตามกฎแหํงการเรียนรู๎ โดยจัดบทเรียนให๎เหมาะสมกับวัย ความสามารถและ
ประสบการณ์เดิมของผู๎เรียน
18. สอนโดยสํงเสริมการดาเนินชีวิตตามแบบประชาธิปไตย โดยสามารถแสดงความ
คิดเห็นตําง ๆ และฝึกให๎ผู๎เรียนรู๎จักรับฟัง ความคิดเห็นของผู๎อื่น เคารพความคิดเห็นของผู๎ อื่น อีกทั้งเปิด
โอกาสให๎ผู๎เรียนได๎มีการวางแผนงานรํวมกับผู๎สอน
4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนรู้และการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู๎และการเรียนรู๎มีความสัมพันธ์กันอยํางใกล๎ชิด ซึ่งหากศึกษาและทา
ความเข๎าใจอยํางถํองแท๎แล๎วจะเห็นความสัมพันธ์กันดังนี้
1. การจัดการเรียนรู๎และการเรียนรู๎เป็นกระบวนการที่จะแยกจากกันไมํไ ด๎ เมื่อมีการ
จัดการเรียนรู๎ก็ต๎องมีการเรียนรู๎ควบคูํกันไป
2. การจัดการเรียนรู๎และการเรียนรู๎เป็นกระบวนการที่ผู๎สอนกับผู๎เรียนต๎องรํวมมือกัน จึง
จะชํวยให๎การจัดการเรียนรู๎ประสบผลสาเร็จตามความมุํงหมาย
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3. การจั ด การเรี ย นรู๎ ที่ ดี ชํ ว ยให๎ ก ารเรี ย นรู๎ ด าเนิ น ไปด๎ ว ยดี ท าให๎ ก ารเรี ย นนํ า สนใจ
สนุกสนาน และผู๎เรียนเกิดความพอใจในการเรียน
4. การจั ด การเรี ย นรู๎ ที่ ดี ยํ อ มท าให๎ ก ารเรี ย นรู๎ เ กิ ด ขึ้ น ได๎ โ ดยงํ า ยและได๎ ผ ลตรงตาม
จุดมุํงหมายของผู๎สอน
5. การจั ด การเรี ยนรู๎ ที่ ดียํ อ มสํง เสริม ให๎ ผู๎เ รี ยนเกิ ดการเรี ย นรู๎เ ป็ น อยํ า งดี คื อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยมีความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะ และเจตคติ
4.8 หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ผู๎สอนจึงมีหลักเกณฑ์ที่จะเป็นแนวทางในการเลือกจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ดังนี้
1. เลือกประสบการณ์ที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู๎ หากเป็นทักษะ
ก็ควรเป็นทักษะที่ปฏิบัติแล๎วผู๎เรียนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว๎
2. เลือกประสบการณ์ที่ผู๎เรียนพึง พอใจ สนุก นําสนใจ ไมํซ้าซาก มีประโยชน์ตํอการ
นาไปใช๎ในชีวิตประจาวันและความพึงพอใจ ซึ่งจะเป็นผลให๎มีเจตคติที่ดีตํอการเรียน
3. เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถทางด๎านรํางกายของผู๎เรียนที่จะปฏิบัติได๎
และควรคานึงถึงประสบการณ์เดิมเพื่อจัดกิจกรรมใหมํได๎ตํอเนื่อง
4. เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมจุดมุํงหมายในการจัดการเรียนรู๎หลาย ๆ ด๎าน
5. คานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล ไมํจาเป็นวําผู๎เรียนทุกคนต๎องทากิจกรรมอยําง
เดียวกันหมด ควรมีกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เลือกทาอยํางหลากหลาย
จากหลักเกณฑ์ดังกลําวผู๎สอนจึงควรจัดประสบการณ์ให๎แกํผู๎เรียนตามลาดับความสาคัญ
จากรูปธรรม (Concrete) ไปสูํนามธรรม (Abstract) ซึ่ง เอดการ์ เดล (Edgar Dale) นักการศึกษาชาว
อเมริกันได๎จัด ลาดับความสาคัญของการให๎ ประสบการณ์แ กํผู๎เรียนไว๎ 10 พวกตํอกันเป็นชั้นรูปกรวย
เรียกวํา กรวยประสบการณ์ (Cone of Experience)
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ภาพที่ 3 แสดงกรวยประสบการณ์
จากแผนภาพกรวยประสบการณ์ อธิบายได๎ดังนี้
1. ประสบการณ์ตรง (Direct experience) คือ การเรียนรู๎ที่ต๎องใช๎ของจริงหรือการให๎ผู๎เรียนได๎
ลงมื อค๎ นคว๎ า ทดลอง หรื อปฏิบัติ ด๎ว ยตนเอง ซึ่ ง จะทาให๎ ผู๎เรี ยนได๎รั บประสบการณ์ ตรง ผู๎ เรี ยนได๎ใ ช๎
ประสาทสัมผัสทั้ง 5
2. ประสบการณ์รอง (Contrived experience) หมายถึง เมื่อผู๎สอนไมํสามารถจัดประสบการณ์
ตรงจากของจริงให๎ผู๎เรียนได๎สัมผัสด๎วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผู๎สอนก็อาจใช๎หุํนจาลองมาให๎ผู๎เรียนได๎สัมผัส
ซึ่งทาให๎ผู๎เรียนมีประสบการณ์รอง ซึ่งคล๎ายคลึงกับประสบการณ์ตรงมากที่สุด
3. ประสบการณ์นาฏการ (Dramatized experience) คือ การแสดงละคนในห๎องเรียน หรือที่
เรียกวําบทบาทสมมุติ ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการแสดง ทาให๎มีการเรียนรู๎จากการกระทาผู๎แสดงยํอมเข๎าใจ
เรื่องราว จาเรื่องได๎ สํวนผู๎ดูก็จะจาได๎ดีและสนใจมากกวําการเรียนด๎วยวิธีอื่น ๆ
4. การสาธิต (Demonstration) ได๎แกํ การแสดงให๎ผู๎เรียนได๎เห็นเป็นลาดับขั้นตอน เชํน การ
ทดลองวิทยาศาสตร์ การประกอบอาหาร ฯลฯ บางกรณีอาจให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการสาธิตด๎วย ซึ่งจะ
ชํวยให๎ผู๎เรียนมีความเข๎าใจได๎ดีเชํนกัน
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5. การศึกษานอกสถานที่ (Fieldtrip) นับเป็นประสบการณ์ที่ทาให๎ผู๎เรียนมีโอกาสได๎ดู ได๎ เห็น ได๎
ซักถาม ได๎ใช๎ประสาทสัมผัสตําง ๆ มากเหมือนกัน กํอให๎เกิดความคิด มองเห็นปัญหา นามาซึ่งความรู๎จาก
การได๎รับประสบการณ์ตรงเชํนเดียวกัน
6. นิ ท รรศการ (Exhibition) การให๎ ผู๎ เ รี ย นได๎ รํ ว มจั ด นิ ท รรศการหรื อ การน าผู๎ เ รี ย นไปชม
นิทรรศการ ก็เป็นประสบการณ์ที่ทาให๎ผู๎เ รียนได๎ดู ได๎เห็น ได๎สัมผัสจับต๎อง เป็นอีกทางหนึ่งที่กํอให๎เกิด
ความรู๎ เกิดความคิด เป็นประสบการณ์ที่ดีกวําประสบการณ์อื่น ๆ ที่เป็นนามธรรม
7. ภาพยนตร์และโทรทัศน์ เป็นประสบการณ์ที่มีความเป็นรูปธรรมที่มีทั้งภาพและเสียงใกล๎เคียง
ของจริงมากที่สุด
8. การบันทึกเสียง วิทยุ และภาพนิ่ง ได๎แกํ แผํนเสียง แถบบันทึกเสียง วิทยุ สไลด์ ฟิล์มสตริป
รูปภาพและอุปกรณ์เหลํานี้ ผู๎เรียนอาจจะได๎ยินเสียงหรือได๎มองเห็นภาพอยํางใดอยํางหนึ่ง ประสบการณ์
ข๎อนี้ก็ทาให๎ผู๎เรียนสนใจได๎ไมํน๎อยทีเดียว
9. ทัศนสัญลักษณ์ (Visual symbols) ได๎แกํ แผนที่ แผนภูมิ เป็นสัญลักษณ์ที่ทาให๎ผู๎ดูเกิดความ
เข๎าใจอยํางรวดเร็ว ใช๎ชํวยประกอบคาอธิบายของผู๎สอนให๎แจํมแจ๎ง
10. สัญลักษณ์ของภาษา หรือ วจนสัญลักษณ์ (Verbal Symbol) ได๎แกํ คาพูด และตัวหนังสือ
หรือภาษานั่นเอง เป็นประสบการณ์ที่เป็นนามธรรมมากที่สุด แตํก็ยังเป็นสิ่งจาเป็นในการจัดการเรียนรู๎จะ
ทิ้งเสียมิได๎ ดังนั้นในปัจจุบันการจัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการบรรยายจึงยังเป็นสิ่งจาเป็น ซึ่งหากผู๎สอนใช๎เสริม
การจัดประสบการณ์อื่น ๆ ให๎ผู๎เรียนก็จะทาให๎ผู๎เรียนเข๎าใจได๎ดียิ่งขึ้น
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5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะอาชีพ
5.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ
ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ Super (1957, pp. 99 - 108) ได๎ศึกษาเลือกอาชีพและสรุป
รวบรวมตั้งเป็นทฤษฎีการเลือกอาชีพขึ้น โดยใช๎ชื่อทฤษฎีวํา “ทฤษฎีการพัฒนาอาชีพ ” (Theory of
Vocation Development) ซุปเปอร์ใช๎คาวํา “การพัฒนา” กินความหมายกว๎าง ซึ่งรวมถึงความชอบ การ
เลือก การพิจารณาตัดสินใจ และการเข๎าประกอบอาชีพ และเกี่ยวข๎องกับประเด็นตําง ๆ ดังนี้ ความรู๎
รากฐานเบื้องต๎นของทฤษฎีมีอยูํ 12 ประการ คือ
1. ความแตกตํางระหวํางบุคคล (Individual Differences) ทฤษฎีของความแตกตําง
ระหวํางบุคคลเป็นหลักสาคัญ ทั้ง ด๎านที่เกี่ยวกับการศึกษา และจิต วิทยาทางอาชีพ เพราะบุคคลยํอ ม
แตกตํางกันทั้งในด๎านความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพ ดังนั้นการเลือกอาชีพของบุคคลก็ควรต๎อง
คานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล
2. ความสามารถหลาย ๆ อยํางในตัวบุคคล (Multipotentiality) บุคคลแตํละคนมีขีด
ความสามารถประจาตัวของแตํละบุคคลที่จะทาให๎ประสบความสาเร็จในงานอยํางตํอเนื่อง หรือพอใจใน
งานอยํางใดอยํางหนึ่ง การที่จะนาเอาคนหนึ่ง ไปเปรียบเทียบอีกคนหนึ่ง ไมํไ ด๎ ทุกคนจะมีความสามารถ
เฉพาะตัว แตํมีคนละอยําง
3. กระสวนของความสามารถในอาชีพ (Occupational Ability Patterns) อาชีพแตํละ
อาชีพมีกระสวนของความสามารถเฉพาะของแตํละอาชีพ เชํน ความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพ
นั่นคือ อาชีพหนึ่ง ๆ ก็ต๎องการบุคคลที่มีความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพตํางไปจากอีกอาชีพ
หนึ่ง
4. การเลียนแบบบทบาทของรูปแบบ (Identification and Role of Models) บุคคล
สํ ว นมากจะเลี ย นแบบบิ ด ามารดาหรื อ บุ ค คลอื่ น ในด๎ า นการประกอบอาชี พ วั ย รุํ น จะสนใจโดยการ
เลียนแบบอาชีพจากผู๎ใหญํ ดังนั้นผู๎ใหญํก็ควรจะเป็นรูปแบบที่ดีให๎แกํเด็ก
5. ความตํ อ เนื่ อ งของการตั ด สิ น ใจเลื อ ก จะต๎ อ งจั ด ให๎ เ ป็ น กระบวนการที่ ตํ อ เนื่ อ ง
(Continuous Process) ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์สิ่ง แวดล๎อมที่บุคคลอาศัยอยูํ หรือทางานอยูํยํอม
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและประสบการณ์ ดังนั้น การเลือกและการตัดสินใจก็ต๎องเป็นกระบวนการที่
ตํอเนื่องกันไป
6. ชํวงของชีวิต (Life Stage) กระบวนการเลือกอาชีพ เป็นกระบวนการตํอเนื่องตามชํวง
ชีวิตของบุคคล ซึ่งแบํงออกเป็นขั้น ๆ ดังตํอไปนี้
6.1 ขั้นของการเจริญเติบโต (Growth Stage) เริ่มตั้งแตํเกิดจนถึงอายุ 14 ปี
เป็นระยะที่เด็กกาลังเจริญเติบโต
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6.2 ขั้นของการสารวจ (Exploration Stage) ระหวํางอายุ 14 -25 ปี เป็นชํวง
ที่บุคคลพยายามทาความเข๎าใจตนเอง ทดลองสวมบทบาทของผู๎ใหญํ เชํน การหาคูํ การหาอาชีพ และการ
หากตาแหนํงในสังคม
6.3 ขั้นของการสร๎างหลักฐาน (Establishment Stage) ระหวํางอายุ 25 45 ปี เป็นชํวงที่บุคคลมีครอบครัว มีบทบาทในสังคม มีอาชีพแนํนอน มีงานทามั่นคง และมีบ๎านอยูํอาศัย
6.4 ขั้นของชีวิตมั่นคง (Maintenance Stage) ระหวํางอายุ 45 – 65 ปี เป็น
ชํวงที่เห็นความสาคัญของครอบครัว พยายามที่จะมีหน๎าตา หาความก๎าวหน๎าในการทางาน
6.5 ขั้นของความเสื่อม (Decline Stage) ตั้งแตํอายุ 65 ปี จนถึงตาย เป็นชํวงที่
ทางานน๎อย และมีความรับผิดชอบน๎อย และมีบทบาทในสังคมน๎อย
7. กระสวนของอาชีพ (Career Patterns) กระสวนของอาชีพขึ้นอยูํกับระดับสังคม
เศรษฐกิจ และโอกาส ซึ่งกระสวนของอาชีพนี้ ได๎แกํ ระดังสูงต่าของอาชีพ ความถี่ในการเปลี่ยนงาน อาชีพ
บางอยํางทาให๎เปลี่ยนงานบํอย แตํอาชีพบางอยํางก็ไมํต๎องเปลี่ยนงานบํอย ๆ
8. การพัฒนาอาชีพ ควรได๎รับการแนะนาแนวทางที่ถูกต๎อง เพื่อให๎เกิดการพัฒนาอาชีพ
อยํางเหมาะสม โดยการให๎ทดลองฝึกงานบ๎างตามโอกาสอันควร
9. การพั ฒนาอาชี พเป็น ผลของการมี ปฏิ สั มพั น ธ์กั นระหวํ า งบุ ค คลกับ สิ่ ง แวดล๎ อ ม
(Development of the Result of Interaction) สิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ การอบรมเลี้ยงดูจากบ๎าน การได๎รับ
การศึกษาจากโรงเรียน และจากสังคม ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ชํวยประเมินแปลความหมายข๎อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
และทดลองวางแผนเกี่ยวกับอาชีพ เพื่ อทาให๎เ กิดความเข๎า ใจตนเอง ซึ่ ง นับ วําเป็นการสร๎างความคิ ด
เกี่ยวกับตนเอง เชํน รู๎จักความสนใจ รู๎จักความถนัด และความสามารถของตนเอง ที่จะเป็นไปได๎จริง
10. การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการประกอบอาชีพ (The Dynamics of Career
Patterns) กระบวนการประกอบอาชีพนี้ขึ้นอยูํกับระดับสัง คม เศรษฐกิจ ของบิดามารดา สติปัญ ญา
ความสามารถและความสนใจของบุ ค คลซึ่ ง ไมํ ค งที่ เชํ น เดี ย วกั บ การพั ฒ นาของบุ ค คลตามชํ ว งการ
เจริญเติบโต (The Growth Stage) และระยะต๎นของชํวงการสารวจ (The Early Exploration Stage)
บุคคลจะมีความเข๎า ใจเพียงเล็ก น๎อ ยตํอ กระบวนการพัฒ นาอาชีพ แตํความเข๎าใจอั นเล็ กน๎อ ยนี้ จะมี
ประโยชน์สาหรับกระบวนการประกอบอาชี พในชํวงของการเจริญ เติบโตระยะสุดท๎ายของการสารวจ
(Late Exploratory Stage) การสร๎างหลักฐาน (Establishment Stage) และขั้นของชีวิตที่มั่นคง
(Maintenance Stage)
11. ความพอใจในงานขึ้นอยูํกับความแตกตํางระหวํางบุคคล ตาแหนํงและบทบาทของ
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
บุคคลได๎ค๎นพบทางออกที่ใช๎แสดงความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ คํานิยมของบุคคลนั้น ๆ และ
ความสามารถกระทาได๎ตามบทบาทที่บุคคลนั้นเลือกสรรแล๎ว
5.2 ความสาคัญของการส่งเสริมทักษะอาชีพ
ศิริพร บางสุข (2559, บทนา) กลําววํา ความสาคัญของการเสริมสร๎างทักษะอาชีพไว๎วํา
ทาให๎ผู๎บ ริหารสามารถพัฒนากิจ การให๎ มุํง ไปสูํ ความมีป ระสิทธิ ภาพ และสามารถดาเนินการให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจการได๎ กลําวคือ กิจการสามารถผลิตสินค๎าหรือบริการที่มีคุณภาพ ทันเวลาตามความ
ต๎องการของลูกค๎า และกิจการได๎รับผลตอบแทนคือกาไรสูงสุด สามารถขยายกิจการได๎ หรือเพิ่มพูนในการ
ดาเนินการได๎
สานั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน (2558 : 35) การพั ฒ นาอาชี พ มี
ความสาคั ญตํอวิถีชี วิตและการดารงชี พ เพราะอาชีพเป็ นที่มาของรายได๎ เพื่อเลี้ยงชีพของตนเองและ
ครอบครัว อาชีพกํอให๎เกิดสินค๎าและบริการตําง ๆ ที่สนองตอบตํอความต๎องการของผู๎บริโภค ทั้งในด๎าน
ปัจจัยพื้นฐาน การดารงชีพและสิ่งอานวยความสะดวกตําง ๆ และที่สาคัญสูงสุด คือการพัฒนางานอาชีพ
และสํงผลกระทบทางบวกตํอเศรษฐกิจของประเทศชาติ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญที่จะนาไปสูํการพัฒนาประเทศ
ทั้ง ในด๎านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ บ๎านเมือง การปกครอง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ การ
พัฒนางานอาชีพจึงมีความสาคัญและความจาเป็น ดังนี้
1. สร๎างความเข๎มแข็ง ความมั่นคง ความก๎าวหน๎า ให๎กับอาชีพจนสามารถพึ่งตนเองได๎
2. สร๎างผู๎ประกอบอาชีพที่ “สมาร์ท” คือ ฉลาด ทันสมัย รู๎เทําทันเรื่องตลาด
3. เสริมสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีให๎กับเจ๎าของผู๎ประกอบการและกิจการที่ทา
4. ชํวยดึงดูดความสนใจลูกค๎า ผู๎รํวมงาน ผู๎รํวมลงทุน
5. ชํวยเพิ่มรายได๎และชํวยลดความเสี่ยงในการลงทุนได๎
6. ชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งทางตรงและทางอ๎อม
7. เพิ่มรายได๎สูํรัฐในรูปของภาษีอากร เมื่อผู๎ประกอบการอาชีพมีรายได๎สูงขึ้นจากการ
พัฒนาอาชีพที่ตํอเนื่องทาให๎ประเทศมีรายได๎จากภาษีอาการสาหรับการพัฒนาประเทศมากขึ้น
จากข๎อ ความข๎า งต๎ นสรุป ได๎ วํา ความสาคัญ ของการเสริม สร๎ างทั กษะอาชี พและการมี ง านท า
หมายถึง การพัฒนาทักษะที่มุํงเน๎นให๎คนได๎มีความสามารถ ทักษะ และความรู๎ ไปใช๎ในการประกอบอาชีพ
เพื่อเป็นการเสริมสร๎างความรู๎ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ทาให๎ผู๎เรียนสามารถเลี้ยง
ชีพของตนเอง ครอบครัวและดารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข
5.3 ทักษะที่จาเป็นต่อการส่งเสริมทักษะอาชีพ
ทักษะที่จาเป็นตํอการประกอบอาชีพ (2555, ออนไลน์) ประกอบด๎วย 5 ทักษะ คือ
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1. ทักษะกระบวนการทางาน หมายถึง การลงมือทางานตําง ๆ ด๎วยตนเอง โดยมุํงเน๎น
การฝึกฝนวิธีการทางานอยํางสม่าเสมอ เพื่อให๎ทางานได๎สาเร็จและบรรลุตามเปูาหมาย โดยมีขั้นตอนตําง
ๆ ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์การทางาน เป็นการมองภาพรวมของงานเมื่อได๎รับมอบหมาย
วําเป็นเปูาหมายของงานคืออะไร ผลลัพธ์ของงานที่จะทาคืออะไร และจะทาอยํางไรให๎งานบรรลุเปูาหมาย
1.2 การวางแผนในการทางาน เป็นการกาหนดเปูาหมายของงาน ระยะเวลา
ดาเนินงานกาลังคนที่ใช๎ในการทางาน คําใช๎จํายในการดาเนินงานและได๎ผลลัพธ์ตามต๎องการ
1.3 การลงมือทางาน เป็นการลงมือทางานตามแผนที่วางไว๎ด๎วยความมุํง มั่น
อดทนและรับผิดชอบตํองานที่ได๎รับมอบหมายจนสาเร็จ
1.4 การประเมินผลการทางาน เป็นการตรวจสอบ ทดสอบ หรือทดลองใช๎ตั้งแตํ
การวางแผนการท างานวํ า รอบคอบ รั ด กุ ม ครอบคลุ ม และสามารถปฏิ บั ติ ต ามได๎ ห รือ ไมํ ตลอดจน
ประเมินผลงานที่สาเร็จแล๎ววํามีคุณภาพหรือไมํ
2. ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา มีขั้นตอนดังนี้
2.1 สังเกต นักเรียนควรฝึกตนเองให๎เป็นคนชํางสังเกต
2.2 วิเคราะห์ เมื่อทราบแล๎วเข๎าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล๎ว ควรวิเคราะห์ปัญหาที่
มีวํามากน๎อยเพียงใดตามลาดับและความสาคัญของปัญหา และวิเคราะห์สาเหตุ
2.3 สร๎างทางเลือก เมื่อวิเคราะห์ เรียงลาดับปัญหาได๎แล๎ววําควรแก๎ปัญ หาใด
กํอน ปัญหาใดหลัง และเมื่อวิเคราะห์ทีละปัญหา สาเหตุของแตํละปัญหาได๎ ควรสร๎างทางเลือก
2.4 ประเมินทางเลือก ทางเลือกตําง ๆ ที่สร๎างขึ้นมาจากการศึกษาค๎นคว๎า หรือ
ตรวจสอบตําง ๆ ควรพิจารณาให๎ละเอียดวํา ทางใดที่เหมาะสมกับการแก๎ไขปัญหามากที่สุด
3. ทักษะกระบวนการทางานรํวมกัน หมายถึง การทางานรํวมกันกับผู๎อื่นให๎สาเร็จลุลํวง
ไปได๎อยํางมีความสุขและปราศจากความขัดแย๎ง มีหลักการดังนี้
3.1 รู๎จักบทบาทหน๎าที่ภายในกลุํม การทางานรํวมกันกับผู๎อื่นนั้นควรรู๎จักหน๎าที่
และความรับผิดชอบของตน
3.2 มีทักษะในการฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุํม เมื่อทางาน
รํวมกับบุคคลอื่น ควรฝึกฝนที่จะเป็นผู๎ฟัง ที่ดีย อมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น ควรฝึกทักษะการพูด ให๎
พูดจาสุภาพ รู๎จักโน๎มน๎าวชักจูงใจ รักษาน้าใจเพื่อนรํวมงาน
3.3 มีคุณธรรมในการทางานรํวมกัน เพื่อความสุขในการทางานรํวมกับผู๎อื่น
และหลีกเลี่ยงไมํเกิดความขัดแย๎ง ด๎วยการมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ของตนเองที่ได๎รับมอบหมาย
3.4 สรุปผลโดยการทารายงาน การทางานกลุํมใด ๆ ก็ตาม ควรมีการสรุปผล
ออกมาอยํางเป็นรูปธรรม อาจอยูํในรูปของแบบการจัดทารายงาน
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3.5 นาเสนอรายงาน เมื่อมีรายงานออกมาอยํางชัดเจนเป็นเอกสารแล๎ว ควรมี
ทักษะในการนาเสนอรายงานการปฏิบัติงานของกลุํมในรูปแบบตําง ๆ
4. ทักษะแสวงหาความรู๎ คือ การค๎นคว๎าหาความรู๎และสามารถสร๎างความรู๎ใหมํเพิ่มเติม
ได๎ อาจจะมาจากความคิด การศึกษา การทดลอง การค๎นคว๎า หรือการปฏิบัติด๎วยตนเอง ทักษะการ
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง สามารถฝึกฝนได๎จากการปฏิบัติตํอไปนี้
4.1 กาหนดปัญหาในการสืบค๎น ข๎อมูลความรู๎ คือ การตั้งข๎อสงสัย ตั้ง ประเด็น
ปัญหาในการศึกษาค๎นคว๎า กาหนดขอบเขตของหัวข๎อหรือประเด็นที่ต๎องการจะค๎นคว๎า
4.2 การวางแผนในการสืบค๎นข๎อมูลความรู๎ เมื่อคิดหาหัวข๎อหรือประเด็นที่เรา
ต๎องการจะสืบค๎นได๎แล๎ว ควรวางแผน กาหนดเปูาหมายวําจะสืบค๎นข๎อมูลที่ใด อยํางไร
4.3 การดาเนินการสืบค๎นข๎อมูลความรู๎ตามแผนที่กาหนดไว๎ คือ การดาเนินการ
สืบค๎นข๎อมูลความรู๎ในหัวข๎อที่ต๎องการ ตามแผนที่วางไว๎
4.4 การสรุปผลจากการสืบค๎นข๎อมูลและจดบันทึก จัดเก็บ เมื่อวิเคราะห์ข๎อมูล
ตําง ๆ ออกมาตามขอบเขตของหัวข๎อที่กาหนดไว๎ตั้งแตํแรกเริ่มต๎น ควรบันทึกเก็บข๎อมูลที่รวบรวมมาไว๎ใน
รูปแบบตําง ๆ ในรูปแบบที่งํายตํอการค๎นคว๎า
5. ทักษะการจัดการ หมายถึง ความสามารถของบุคคลหนึ่ง ที่สามารถจะจัดระบบงาน
และระบบคนให๎ทางานสาเร็จไปตามเปูาหมายอยํางมีประสิทธิภาพ ทักษะกาจัดการแบํง ออกได๎เ ป็น 2
กลุํม ดังนี้
5.1 การจัดระบบงาน (การทางานเดี่ยว) โดยสามารถจัดสรรเวลาการทางานให๎
เป็นระบบ ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบแบบแผนและขั้นตอนตําง ๆ รวมไปถึงการเป็นผู๎ที่มองการณ์ไกล
ฉลาด มีไหวพริบ รอบรู๎ ทันคน ทันเหตุการณ์ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
5.2 การจัดระบบคน (การทางานกลุํม ) โดยมีสามารถในการคัดเลือกคนเข๎า
เมืองเข๎ามาทางาน แบํงปันจัดสรรคนให๎เหมาะสมกับงาน มีความสามารถในการสร๎างบรรยากาศในการ
ทางาน สามารถชักจูงเพื่อนรํวมงานให๎มีเปูาหมายเดียวกัน รํวมมือรํวมใจกันทางานจนสาเร็จ
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 56) ได๎ให๎ความหมายของทักษะพื้นฐานที่จาเป็นตํอการ
ประกอบอาชีพวํา หมายถึง ความสามารถที่ผู๎ประกอบอาชีพต๎องมี ประกอบด๎วย
1. ทักษะกระบวนการทางาน เป็นการทางานด๎วยตนเองโดยมุํงเน๎นการฝึกวิธีการทางาน
อยํางสม่าเสมอ ทั้งการทางานเป็นรายบุคคลและการทางานกลุํม เพื่อให๎สามารถทางานได๎บรรลุเปูาหมาย
ได๎แกํ การวิเคราะห์งาน การวางแผนในการทางาน การปฏิบัติงานตามลาดับขั้นตอน และการประเมินผล
การทางาน
2. ทักษะกระบวนการแก๎ปัญ หา เป็นกระบวนการที่ต๎องการให๎ผู๎เรียนคิดหาวิธีการ
แก๎ปัญหาตามขั้นตอนการสังเกต การวิเคราะห์ การสร๎างทางเลือก การประเมินผลทางเลือก
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3. ทัก ษะการท างานรํ วมกัน เป็น ความสามารถในการท างานรํว มกับ ผู๎อื่ นได๎อ ยํา งมี
ความสุข มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนทางานอยํางมีกระบวนการตามขั้นตอนการทางาน และฝึกทักษะการทางานกลุํม
โดยรู๎จั กบทบาทหน๎า ที่ภายในกลุํม มีทั กษะในการฟั ง -พู ด มี คุณ ธรรมในการทางานรํว มกัน สรุป และ
นาเสนอรางาน
4. ทักษะการแสวงหาความรู๎ เป็นวิธีและกิจกรรมที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎
ตําง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่นําสนใจ ได๎แกํ การศึกษาค๎นคว๎า การรวบรวม การสัง เกต การสารวจ และการ
บันทึก
5. ทัก ษะการจั ดการ เป็ น ความพยายามของบุค คลที่ จัด การระบบงาน (ท างานเป็ น
รายบุคคล) และจัดระบบคน (ทางานกลุํม) เพื่อให๎ทางานสาเร็จอยํางมีประสิทธิภาพ
จากข๎อความข๎างต๎นสรุปได๎วํา ทักษะที่จาเป็นตํอการสํงเสริมทักษะอาชีพการมีงานทา หมายถึง
ทักษะที่ต๎องใช๎ความรู๎ ความสามารถในการบริหารจัดการ กระบวนการทางาน การคิดแก๎ไขปัญหา และ
การทางานรํวมกัน ที่จะชํวยให๎การดาเนินงานหรือกิจกรรมตําง ๆ ในด๎านอาชีพประสบผลสาเร็จ
5.4 ความสาคัญของอาชีพ
บุคคลที่จะประกอบอาชีพสํวนใหญํจะมีอาชีพหลักหนึ่ง อาชีพ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีขึ้นด๎วย
ความพอใจ และมีเปูาหมายที่แนํนอนในการทางาน คือ เพื่อการดารงชีวิตสาหรับตนเองและครอบครัวบาง
คนประกอบอาชีพ หรือทางานอื่น ๆ โดยไมํมีเงินเป็นผลตอบแทน เชํน ทางานเพื่อแสวงหาสิ่งอานวยความ
สะดวกแกํครอบครัวของตน หรือบางคนอุทิศเวลาทางานเพื่อการกุศล
อาชีพแตํละอาชีพ อาจจะมีผลกระทบตํอชีวิตคนเราได๎หลายประการ เชํน การพิจารณา
การหาที่อยูํอาศัย และการมีเพื่อนบ๎าน ตลอดจนมีผลตํอการศึกษาที่มีอยูํ และรายได๎ที่ได๎รับ บางทีอาจมี
ผลกระทบตํอความรู๎สึกของตนเอง และเพื่อนบ๎าน ในการประพฤติปฏิบัติตนซึ่งกันและกัน ฉะนั้นการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพที่ชาญฉลาด จะทาให๎ชํวยสร๎างวิถีชีวิตตามที่ตนต๎องการด๎วยการตัดสินใจเลือกอาชีพ
เป็นสิ่งที่สาคัญ กลําวคือ การเลือกอาชีพใดก็ตาม ควรเลือกอาชีพที่ต๎องการทาและต๎องการพัฒนาอาชีพ
ของตนให๎บรรลุผล อีกทั้งควรเลือกอาชีพให๎เหมาะสมกับการศึกษาและโอกาสที่ทาให๎ก๎าวหน๎าได๎ อาทิเชํน
ควรรู๎ความสามารถ ความสนใจ และเปูาหมายของการทางานของตนเอง เป็น ต๎น หรือกลําวอีกอยํางหนึ่ง
คือ การรู๎ซึ้งถึงเรื่องงานตําง ๆ ที่หลากหลายจะชํวยให๎พบงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ
และเปูาหมายของการทางานอีกด๎วย ๆ
5.5 คุณค่าของการประกอบอาชีพ
Ginzberg (1974, อ๎างถึงใน อรอนงค์ ธัญญะวัน , 2539 : 1) กลําววํา งานที่เหมาะสมเป็น
ประสบการณ์หนึ่งของมนุษย์ และความสาคัญของงาน จะปรากฏชัดขึ้นเมื่อคนเราวํางงาน Ginzberg ได๎
ศึกษาผลของการวํางงานจากกลุํมตัวอยําง 1,930 คน และ Gleason (1974, อ๎างถึงใน อรอนงค์ ธัญญะ
วัน, 2539 : 1) ศึกษากลุํมตัวอยําง 1,360 คน ผลปรากฏวํา การวํางงานให๎ความรู๎สึก ทางลบตํอตัวบุคคล
มาก นอกจากนั้นงานที่นําเบื่อหนํายและขาดความหมายทาให๎บุคคลรู๎สึกด๎อยความสามารถ ฉะนั้นการ
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เลือกและการวางแผนที่ดีจะชํวยให๎บุคคลประกอบอาชีพที่ทาให๎เขาชื่นชมตํอชีวิต ซึ่ง Tolbert (1974,
อ๎างถึงใน อรอนงค์ ธัญญะวัน 2539 : 1) กลําววํา บุคคลยํอมต๎องประกอบอาชีพที่แสดงถึงความสามารถ
และศักดิ์ศรีของเขา
อรอนงค์ ธัญญะวัน (2539 : 2) เห็นวํา การประกอบอาชีพ ทาให๎บุคคลได๎รับคุณคําดังตํอไปนี้
1. อาชีพ เป็นแหลํงที่มาของรายได๎ ซึ่งเป็นปัจจัยในการดารงชีพ อาชีพทาให๎บุคคลได๎รับ
ปัจจัยและสิ่งอานวยความสุขสบายตามควรแกํอัตภาพ
2. อาชีพทาให๎มีความก๎าวหน๎าในชีวิต มีตาแหนํง ชื่อเสียง เกียรติยศ ทาให๎ได๎รับความ
นิยมยกยํอง และได๎รับการยอมรับจากผู๎อื่น
3. ทาให๎บุคคลรู๎สึกวําตนเองมีคุณคํา ได๎ทางานอันเป็นประโยชน์ ได๎ใช๎กาลังกาย กาลัง
ความคิด
4. ผู๎มีอาชีพเรียกวําเป็นผู๎ที่มีความมั่นคงในการดาเนินชีวิต สามารถเป็นที่พึ่ง แกํตนเอง
และครอบครัวได๎
5. อาชีพตอบสนองความปรารถนา และจุดมุํงหมายในชีวิต ทาให๎ได๎รับความสาเร็จตามที่
คาดหวังไว๎
โดยสรุ ป แล๎ ว การประกอบอาชี พ มี ค วามส าคั ญ และมี คุ ณ คํ า แกํ ม นุ ษ ย์ เพราะแสดงถึ ง
ความสามารถและศั ก ดิ์ศ รี ข องเขา ท าให๎ เ ขามี ร ายได๎ มี ค วามก๎ า วหน๎ า รู๎ สึ ก วํา ตนเองมี คุณ คํ า และมี
จุด มุํง หมายในชี วิต อาชีพ จึง มี อิท ธิพ ลตํ อ ชีวิ ตของเราทุก คน เพราะอาชีพ คือ ชีวิ ต และชีวิ ต คือ อาชี พ
เนื่องจากมีการเกี่ยวพันกับการดาเนินชีวิต ไมํวําจะเป็นเรื่องรายได๎เลี้ยงชีพ ความสุข ความภาคภูมิใจ
ความมีเกียรติยศ ชื่อเสียง อานาจ และบทบาททางสังคม การมีอาชีพจึงทาให๎ชีวิตมีความหมาย มีคุณคํา มี
ความสมบูรณ์ มีความสาเร็จ มีความสุข นอกจากนั้นยังแสดงถึงความสามารถในการพึ่งตนเองและการทา
ประโยชน์ให๎แกํสังคม ซึ่งผลดังกลําวทาให๎สังคมประเทศชาติมีความมั่งคั่ง มั่นคง และมีสันติสุข
5.6 แนวคิดทฤษฎีทางอาชีพ
งาน (Work) มีความหมายใน 3 ลักษณะ คือ
1. หน๎าที่ ที่บุคคลจะต๎องทาเป็นประจา (Routine) ตัวอยําง อาชีพครูมีเนื้อหาของงานคือ ความรู๎
ในวิชาที่ต๎องสอน ที่เกี่ยวข๎องกับคน และมีหน๎าที่หลายอยําง เชํน สอนหนังสือ ดูแลความประพฤติของ
ศิษย์ สร๎างสื่อ จัดหาสื่อ เขียนตารา วิจัย หรืออาชีพนักบัญชี มีเนื้อหาของงานคือความรู๎ที่เกี่ยวกับบัญ ชี
การคานวณ ที่เกี่ยวกับตัวเลข มีหน๎าที่หลายอยําง คือ ลงบัญชีรับจําย งบดุล ตรวจสอบ ควบคุมการเงิน
การพัสดุ ศึกษาวิจัย
2. เงื่อนไขจาเป็นในการทางาน (Requisite) ได๎แกํ ความสามารถ สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ ตลาด
และความต๎องการของสังคม
3. ผลตอบแทน (Return of Work) ได๎แกํ รายได๎ เกียรติยศ อานาจ สัมพันธภาพกับผู๎อื่น การทา
ประโยชน์ให๎สังคม และความภาคภูมิใจ
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กลุ่มอาชีพ (Occupation) หมายถึง กลุํมของงานที่มีลักษณะใกล๎เคียงกัน ในสิ่ งแวดล๎อมตําง ๆ
กัน เชํน กลุํมอาชีพบริการ กลุํมอาชีพเกษตรกร เป็นต๎น
การงาน (Job) ความหมายที่เกี่ยวข๎องกับงานหรือลักษณะของงานที่ใกล๎เคียงกัน ในหนํวยงาน
องค์การหรือสถาบัน เชํน นายแพทย์ทาหน๎าที่รักษาคนปุวยทางกาย จิตแพทย์ทาหน๎าที่รักษาคนปุวยทาง
จิตใจ
ตาแหน่ง (Career) หมายถึง งานตําง ๆ ที่บุคคลทา รวมทั้งตาแหนํงตําง ๆ ที่เคยทาเป็นประจา
ในชํวงชีวิตการทางาน เมื่อพูดถึงอาชีพ เราจึงหมายความถึง วิถีชีวิตทางอาชีพของบุคคล รวมทั้งแบบ
แผนการใช๎ ชีวิตทางอาชีพที่มี การเปลี่ย นแปลง พัฒ นาตลอดเวลา ในชํว งชีวิต ของคนคนหนึ่ง อาจจะ
ประกอบอาชีพนั้นอาชีพเดียว หรือหลายอาชีพ ซึ่งแตํละอาชีพอาจต๎องทางานแตกตํางกันออกไป อาชีพจึง
รวม อาชีพ การงาน ตาแหนํงไว๎ในคา ๆ เดียวกัน กลําวโดยสรุป อาชีพ เป็นกระบวนการที่บุคคลทาตลอด
ชํวงการมีอาชีพ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นพัฒนาการของมนุษย์ทั้งชีวิตทีเดียว
กลําวโดยสรุป อาชีพ หมายถึง ชนิดของงานที่คนเราทาอยูํ เป็นงานที่ทาแล๎วได๎รับคําจ๎าง หรือ
เป็นคําตอบแทน อาชีพที่คนเราประกอบอยูํมีมากมายหลายหมื่นชนิด แตํถ๎าจัดเป็นหมวดหมูํตามลักษณะ
ของงาน แล๎วจะมีอยูํ 9 ชนิด คือ
1. การเกษตรและการประมง ซึ่งรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ด๎วย
2. การอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมเบา และอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3. การเกษตรอุตสาหกรรม รวมถึงการอุตสาหกรรมแปรรูป
4. การเหมืองแรํและงานที่เกี่ยวข๎องกับเหมืองแรํประยุกต์
5. การไฟฟูาและพลังงานรวมถึงงานที่เกี่ยวข๎องกับอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
6. การคมนาคมและการขนสํงและบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
7. การผลิตอาหารทั้งอาหารสดและอาหารแปรรูป
8. การบริการในลักษณะตําง ๆ รวมถึงงานต๎อนรับและการประชาสัมพันธ์
9. งานอิสระทุกชนิดที่ผู๎ทางานเป็นนายงานของตนเอง
6. การแนะแนวอาชีพในระดับมัธยมศึกษา
6.1 แนวคิดว่าด้วยการแนะแนวอาชีพ
Morau B. English and Ava Champney English (อ๎างถึงใน ไพรัช ลายอง, 2545 :
6) ได๎กลําววํา การแนะแนว หมายถึง กระบวนการชํวยเหลือบุคคลให๎สามารถเลือกตัดสินใจเรื่องตําง ๆ ได๎
อยํางเหมาะสม เพื่อเขาจะได๎ประสบความสาเร็จในชีวิต
วัชรี ทรัพย์มี (อ๎างถึงใน รวีวรรณ ชินะตระกูล , 2539 : 26 ) การแนะแนว เป็น
กระบวนการชํวยเหลือบุคคลให๎เข๎าใจตนเองและสิ่ง แวดล๎อม เพื่อให๎เขาสามารถนาตนเองได๎ เชํน การ
ตัดสินใจวําจะศึกษาด๎านใด ประกอบอาชีพใด เป็นต๎น
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ดังนั้น จึงอาจจะสรุปได๎วํา การแนะแนว หมายถึง การชํวยบุคคลเพื่อให๎เขาสามารถชํวยเหลือ
ตัวเองในด๎านตําง ๆ ได๎ ซึ่งไพรัช ลายอง (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) บริการให๎คาปรึกษา 4) บริการจัดวางตัวบุคคล และ 5) บริการติดตามผลและการวิจัย

ภาพที่ 4 : ภาพแสดงประเภทและบริการด๎านการแนะแนว
แนวคิดเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance หรือ Career Guidance)
สมาคมแนะแนวอาชีพแหํงชาติอเมริกัน (1921 แก๎ไขเพิ่มเติม 1937 อ๎างถึง ใน ไพรัช ลายอง,
2545 : 7) กลําววํา การแนะแนวอาชีพ คือ กระบวนการชํวยเหลือบุคคลให๎มีความสามารถในการเลือก
อาชีพ การเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ และให๎มีความก๎าวหน๎าในการประกอบอาชีพนั้น ๆ
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Prof. Takeshi Senzaki (อ๎างถึงในคูํมือแนะแนวอาชีพ กรมการจัดหางาน, 2539 : 3) กลําววํา
การแนะแนวอาชีพ คือ กระบวนการชํวยเหลือบุคคลให๎สามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองและ
เตรียมตัวเพื่อการประกอบอาชีพให๎มีความมั่นคงในการทางานและมีความก๎าวหน๎าในอาชีพของตน
Frank Parsons (อ๎างถึงในคูํมือแนะแนวอาชีพ กรมการจัดหางาน, 2539 : 3) กลําววํา การแนะ
แนวอาชีพ คือ การเลือกอาชีพ การเตรีย มตัว ประกอบอาชี พ และการที่จ ะประกอบอาชี พได๎ อยํ างมี
ประสิทธิภาพและความก๎าวหน๎า
ไพรัช ลายอง (2545 : 7) กลําววํา การแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการชํวยเหลือบุคคลให๎รู๎จัก
ตนเอง และได๎ ข๎ อ มู ล เกี่ ย วกั บ อาชี พ เพื่ อ จะได๎ ตั ด สิ น ใจเลื อ กอาชี พ ได๎ อ ยํ า งเหมาะสม และประสบ
ความสาเร็จในการประกอบอาชีพที่เลือกนั้น สามารถทาประโยชน์ให๎แกํตนเองและประเทศชาติ
จุดมุ่งหมายของการแนะแนวอาชีพ
1. ชํวยให๎บุคคลรู๎จัก เข๎าใจตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
2. ชํวยให๎บุคคลได๎มีสัมพันธภาพกับผู๎อื่นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3. ชํวยให๎เด็กและเยาวชนสามารถวางแผนการเรียนได๎อยํางเหมาะสมเพื่อเป็นแนวทาง
เข๎าสูํอาชีพ
4. ชํวยให๎บุคคลได๎สารวจทางเลือกในการประกอบอาชีพ
การแนะแนวอาชีพในต่างประเทศ
การแนะแนวอาชีพถือเป็นกระบวนการหนึ่ง ที่มีความสาคัญและมีบทบาทสาคัญ ยิ่ง ใน
ระบบการศึกษา โดยประเทศที่ถือเป็นต๎นกาเนิดของการแนะแนวอาชีพ ได๎แกํ สหรัฐอเมริกา ซึ่งได๎จัดให๎มี
บริการแนะแนวอาชีพเพื่อชํวยให๎เยาวชนเลือกตัดสินใจในแนวทางที่เหมาะสมกับตนเองให๎มากที่สุด ใน
ประเทศอังกฤษก็เชํนกัน มีการจัดให๎มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อชํวยเหลือนักเรียนในการ
เตรียมตัวสอบเข๎ามหาวิทยาลัย มีการจัดสิ่งนักจิตวิทยาการศึกษาไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนตําง ๆ การจัดให๎มี
การสอนอาชีพศึกษา (Career Education) ขึ้นในโรงเรียน ประเทศสวีเดนมีการสอนภาคทฤษฎีเรื่อง
อาชีพ โดยกาหนดไว๎ในหลักสูตรของระดับชั้นปีที่ 7-9 มีการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีพ (Labor Market
Board) ทาหน๎าที่ให๎การสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายประเทศที่นาเอา
กระบวนการแนะแนวอาชีพไปใช๎ อาทิ ประเทศออสเตรีย แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุน ไต๎หวัน สิงคโปร์
ฯลฯ ซึ่งกํอให๎เกิดประโยชน์แกํเด็กและเยาวชนในการตัดสินใจเลือกศึกษาตํอหรือเลือกประกอบอาชีพที่
เหมาะสมกับตนเอง
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การแนะแนวอาชีพในประเทศไทย
สาหรับประเทศไทย การแนะแนวอาชีพเริ่มจัดขึ้นตั้งแตํ พ.ศ. 2455 เป็นต๎นมา โดยยังไมํ
มีการจัดอยํางเป็นระบบ เป็นเพียงการแนะนาเทํานั้น ซึ่งยังขาดเทคนิควิธีการที่ถูกต๎องเหมาะสม ตํอมาจึง
ได๎มีการดาเนินการอยํางจริงจังและเป็นระบบตั้งแตํปี พ.ศ. 2491 โดยสถานศึกษาหลายแหํงมีการเปิดการ
เรียนการสอนในสาขาจิตวิทยาการแนะแนว มีการนาบริการแนะแนวอาชีพไปให๎บริการแกํกลุํมเปูาหมาย
ตําง ๆ ซึ่งชํวยให๎การแนะแนวอาชีพเป็นที่รู๎จักแพรํหลายมากขึ้น อยํางไรก็ตามหากพิจารณาการให๎บริการ
แนะแนวอาชีพที่ผํานมาพบวํา ยังไมํสามารถเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทําที่ควรอันเนื่องมาจาก
ปัจจัยตําง ๆ พอสรุปได๎ดังนี้
1. ความสาคัญของการแนะแนวอาชีพ
บุคคลทั่วไปไมํรู๎จักและไมํเข๎าใจกระบวนการแนะแนวอาชีพ จึงไมํเห็นถึงความสาคัญของ
กระบวนการดังกลําว ไมํเห็นถึงประโยชน์ที่จะได๎รับจากการแนะแนวอาชีพ
2. ความไม่ชัดเจนของนโยบายและการนาไปปฏิบัติ
การกาหนดนโยบายของรัฐบาลในเรื่อ งของการแนะแนวอาชีพยังขาดความชัดเจน มิได๎
กาหนดแนวทางที่ชัดเจนหรือกาหนดให๎เป็นวาระแหํงชาติ หรือกาหนดให๎มีลักษณะสภาพบังคับการแนะ
แนวอาชีพเป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการดาเนินการของแตํละหนํวย ซึ่งขาดความชัดเจนและขาดการบูรณา
การการทางานรํวมกัน
3. บุคลากร
การขาดแคลนบุคลากรด๎านการแนะแนวอาชีพ โดยเฉพาะอยํางยิ่งตามสถานศึกษาตําง
ๆ อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ กลําวคือ การไมํมีเส๎นทางอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจนสาหรับ
บุคลากรด๎านการแนะแนวอาชีพ ความไมํมั่นคงในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ยังขาดความรู๎และทักษะ
ด๎านตําง ๆ ที่จาเป็นสาหรับการแนะแนวอาชีพ ตลอดจนการมีภาระงานและหน๎าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ
นอกจากงานด๎านการแนะแนวอาชีพ ทาให๎ไมํสามารถทาหน๎าที่ได๎อยํางเต็มกาลังความสามารถ
4. งบประมาณและเครื่องมือประกอบการให้บริการ
การให๎ บริ ก ารแนะแนวอาชี พที่ ผํา นมา หนํ วยงานตํ าง ๆ ยัง ขาดงบประมาณในการ
ดาเนินงานในสํวนที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนขาดแคลนอุปกรณ์ / เครื่องมือที่ทันสมัยและเพียงพอตํอความ
ต๎องการของกลุํมเปูาหมาย ทั้งในเรื่องของขําวสารตลาดแรงงาน ข๎อมูลโลกการศึกษา และโลกของอาชีพ
หน่วยงานให้บริการแนะแนวอาชีพ
การดาเนินการแนะแนวอาชีพที่ผํานมา มีการดาเนินงานในหนํวยงานตําง ๆ ไมํวําจะเป็น
สมาคมแนะแนวแหํงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ผํานการดาเนินงานของสถานศึกษาตําง ๆ ในสํวน
ของกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางานถือเป็นหนํวยงานที่มีความสาคัญและเป็นหนํวยงานหลักในการ
สํง เสริมการมีงานทา และนากระบวนการการแนะแนวอาชีพมาให๎บริการแกํกลุํมเปูาหมายตําง ๆ โดย
ดาเนินการผํานโครงการและกิจกรรมตําง ๆ เชํน โครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ให๎
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นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา กิจกรรมสร๎างเครือขํายการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมศูนย์ข๎อมูลอาชีพ เป็น
ต๎น ซึ่งเครื่องมือที่นามาใช๎ประกอบในการแนะแนว / บริการปรึกษาทางอาชีพของกรมการจัดหางาน มี
ดังนี้
1. แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
เป็นแบบทดสอบที่ MR. YASUO TANAKA ผู๎เชี่ยวชาญ ILO/JICA จากประเทศ
ญี่ปุน ได๎มีการนาแบบทดสอบความพร๎อมทางอาชีพ (Vocational Readiness Test) ของญี่ปุน 3 แบบ
มาจั ด ท าเป็ น ภาษาอั ง กฤษให๎ ก รมการจั ด หารงานใช๎ ป ระกอบการแนะแนวอาชี พ ตํ อ มาได๎ แ ปลเป็ น
ภาษาไทยและนามาใช๎ประกอบการแนะแนวอาชีพให๎แกํผู๎รับบริการ โดยประกอบด๎วยแบบทดสอบ 3
Test คือ
1) TEST A : แบบทดสอบความสนใจด๎านอาชีพ (Vocational Interest) เป็น
การวัด เกี่ย วกั บรู๎ สึ กชอบหรื อ สนใจของผู๎ต อบที่มี ตํ อลั ก ษณะงานหรื ออาชีพ ที่ มี ความแตกตํา งกัน ซึ่ ง
ประกอบไปด๎วยข๎อคาถามจานวน 54 ข๎อ
2) TEST B : แบบทดสอบความถนั ดทางอาชี พ (Basic Vocational
Orientation) เป็นการวัดความถนัดทางอาชีพ ซึ่งประกอบไปด๎วยข๎อคาถามจานวน 18 ข๎อ
3) TEST C : แบบทดสอบความมั่นใจในตั วเอง (Self-Confidence Test) เป็น
การวัดเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง ซึ่งประกอบไปด๎วยข๎อคาถามจานวน 54 ข๎อ
ทั้งนี้ ผลของการทาแบบทดสอบความพร๎อมทางอาชีพจะทาให๎ทราบถึงบุคลิกภาพและ
ความถนัดของตัวเอง สามารถนามาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงถึงลักษณะความสนใจ บุคลิกภาพความถนั ด
และทักษะ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่จะสํงผลให๎แตํละบุคคลประสบความสาเร็จในการศึกษาตํอและ
การประกอบอาชีพในอนาคต โดยบุคลิกภาพแบํงอกเป็น 6 ด๎าน และความถนัด 3 ด๎าน ดังนี้
1) บุคลิกภาพ 6 ด๎าน ได๎แกํ บุคลิกภาพของผู๎มีความสนใจอาชีพประเภทงาน
ชํางฝีมือหรือกิจกรรมที่ไมํคํอยมีความสลับซับซ๎อน (R : Realistic) บุคลิกภาพแบบที่ต๎องใช๎เชาวน์ปัญญา
และความคิดเชิงวิชาการ (I : Investigative) บุคลิกภาพแบบบริการเข๎าสังคมและชอบกิจกรรมเปิดตัว (S :
Social) บุคลิกภาพแบบมีระเบียบแบบแผน (C : Conventional) บุคลิกภาพแบบกล๎าคิดกล๎าทา (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) ใฝุ ศิ ล ปะ (A : Artistic Type) 4) ชอบสั ง คม (S : Social Type)
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5) อนุรักษ์นิยม (C : Conventional Type) และ 6) แคลํวคลํองวํองไว (E : Enterprising Type)
นอกจากนี้ ยังได๎เพิ่มมิติการวัดคุณลักษณะของการเป็นผู๎ประกอบอาชีพอิสระ คือ มุํงเน๎นประกอบอาชีพ
อิสระ (EC : Entrepreneurial Characteristics) และมิติการวัดสมรรถนะที่จาเป็นตามแนวทางของ
ประชาคมอาเซี ย น 3 ด๎ า น คื อ ด๎ า นเคารพความแตกตํ า งทางด๎ า นวั ฒ นธรรม (Cross-Cultural
Awareness) ด๎านความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) และด๎านการทางานเป็นทีม (Team
Work)
ทั้งนี้ แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตํอและการเลือกอาชีพเหมาะสาหรับวัดบุคลิกภาพ
ตั้งแตํอายุ 15 - 60 ปี โดยเป็นเครื่องมือวัดบุคลิกภาพเพื่อประเมินความพร๎อมและความเหมาะสมของ
บุคคลที่มีตํออาชีพโดยสังเขป สาหรับเป็นแนวทางการเลือกศึกษาตํอหรือเลือกประกอบอาชีพ กรณีมีความ
จ าเป็ น หรื อ ต๎ อ งการศึ ก ษาบุ ค ลิ ก ภาพอยํ า งละเอี ย ดควรปรึ ก ษาเจ๎ า หน๎ า ที่ ข องกรมจั ด หางาน หรื อ
นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การตํอไป ซึ่งแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตํอและการเลือกประกอบ
อาชีพจะจาแนกบุคลิกภาพออกเป็น 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) ผู๎บริหารนอกระบบ (Artist & Enterprising Type)
11) ผู๎สร๎างสรรค์ศิลปะ (Artist & Entrepreneurial Type)
12) นักจัดระเบียบสังคม (Social & Conventional Type)
13) นักสังคมผู๎คลํองแคลํว (Social & Enterprising Type)
14) นักธุรกิจผู๎กว๎างขวาง (Social & Entrepreneurial Type)
15) นักบริหารผู๎เครํงครัด (Enterprising & Conventional Type)
16) เน๎นวินัยใฝุประกอบการ (Enterprising & Conventional Type)
17) นักธุรกิจยุคใหมํ (Enterprising & Entrepreneurial Type)
18) นักวิทยาศาสตร์ผู๎ลงแง (Realistic & Investigative Type)
19) ศิลปินผู๎ขยัน (Realistic & Artist Type)
20) นักลงมือทาใฝุสังคม (Realistic & Social Type)
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21) นักลงมือทาผู๎เครํงครัด (Realistic & Conventional Type)
22) ผู๎นาภาคสนาม (Realistic & Enterprising Type)
23) ศิลปินชํางคิด (Investigative & Artist Type)
24) นักวิทยาศาสตร์ใฝุสังคม (Investigative & Social Type)
25) นักวิทยาศาสตร์เจ๎าระเบียบ (Investigative & Conventional Type)
26) ผู๎นานักค๎นหา (Investigative & Enterprising Type)
27) นายชํางนักธุรกิจ (Realistic & Entrepreneurial Type)
28) นักวิทยาศาสตร์รักอิสระ (Investigative & Entrepreneurial Type)
3. บันทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning)
เป็นเอกสารสาหรับใช๎บันทึกข๎อมูลเพื่อการวางแผนอาชีพสํวนบุคคล โดยการ
บันทึกเปูาหมายการประกอบอาชีพและเปูา หมายการศึก ษา พร๎อมทั้ง ข๎ อมูลสํวนตัว ข๎ อมูลการศึกษา
ประกาศเกียรติคุณ/รางวัล การฝึกอบรม การศึกษาดูง าน และอื่น ๆ ที่เป็นจุดเดํน
จุดด๎อย ของ
ตนเอง และนามาประเมินรํวมกับความรู๎ ความถนัด ความสนใจของตนเอง เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการค๎นหา
และพัฒนาตนเองให๎สามารถประกอบอาชีพได๎ตามเปูาหมายที่วางไว๎ได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น
6.2 การแนะแนวอาชีพในระดับมัธยมศึกษา
การแนะแนวอาชีพในระดับมัธยมศึกษา มีความแตกตํางจากการแนะแนวอาชีพในระดับ
ประถมศึ กษา เนื่องจากลัก ษณะของเด็ กตํา งกัน ส าหรั บระดับ มัธยมศึก ษาก็ยัง มีลัก ษณะแตกตํา งกั น
ระหวํางเด็กมัธยมศึกษาตอนต๎น ซึ่งมีอายุระหวําง 13 - 15 ปี กับเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีอายุ
ระหวําง 16 – 17 ปี (อรอนงค์ ธัญญะวัน, 2539 : 20 - 21)
Johnson (อ๎างถึงใน วัชรี ทรัพย์มี, 2523 : 127 - 128) ได๎กลําวถึงลักษณะของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นเกี่ยวกับอาชีพไว๎ดังนี้ คือ
1. เด็กเริ่มเข๎าใจตนเอง
2. เด็กเริ่มจะมีความเข๎าใจสิ่งตําง ๆ ในขอบขํายที่กว๎างขึ้น
3. ในชํว งนี้ เป็ น ระยะที่เ ด็ก เริ่ม สารวจตนเองและอาชีพ เพิ่ม มากขึ้ น และเริ่ มมี ความ
รับผิดชอบในการวางโครงการตําง ๆ
4. เด็กวัยนี้มีความต๎องการที่จะเป็นสํวนหนึ่ง ของกลุํม และจะทาตามเกณฑ์ของกลุํม
เพื่อนรํวมรุํน จะมีอิทธิพลตํอการเลือกอาชีพด๎วย
5. ยังตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการได๎ไมํดีนัก มักจะตามเพื่อนหรือปลํอยไปตามเรื่อง
6. ยังควบคุมอารมณ์ได๎ไมํดีนัก
7. สามารถทางานได๎ตามลาพังโดยไมํต๎องมีคนควบคุม
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กลําวโดยสรุปจะเห็นวําเด็กในวัยนี้ สิ่งแวดล๎อมจะมีอิทธิพลตํอเขามาก เขาอยากจะเป็น
ที่รู๎จัก มีชื่อเสียง และอยากประสบความสาเร็จด๎านกีฬาและวิชาการ ซึ่งเด็กจะยึดถือสิ่งเหลํานี้เป็นคํานิยม
ในการเลือกอาชีพ เชํน ถ๎ามีความสาเร็จด๎า นวิชาการ จะมุํงหวังประกอบอาชีพระดับวิชาชีพ โดยคิดจะ
ศึกษาตํอระดับอุดมศึกษา
6.2.1 จุดประสงค์ของการแนะแนวอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. ให๎นักเรียนเข๎าใจความสนใจ คํานิยม ความสามารถ บุคลิกภาพของตนมากขึ้น รู๎จัก
ประเมินข๎อดีและข๎อบกพรํองของตนเองอยํางเที่ยงตรง เข๎าใจพฤติกรรมของตนเองเพิ่มขึ้น ให๎นักเรียน
ตระหนักวําตนเหมือนหรือแตกตํางจากบุคคลอื่นอยํางไร และวางโครงการประกอบอาชีพอยํางกว๎าง ๆ ได๎
วําจะประกอบอาชีพใด ในระดับใด
2. ให๎นักเรียนรู๎จักโลกของงานกับการศึกษา ตลอดจนเห็นความสัมพันธ์ระหวํางอาชีพ
แขนงตําง ๆ กับหลักสูตร โดยพิจารณาวําสาขาการศึกษาใดจะนาไปสูํการประกอบอาชีพใดได๎บ๎าง เพื่อ
ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคต
3. ให๎นักเรียนตระหนักในข๎อดีและข๎อบกพรํองของการเลือกประกอบอาชีพแตํละอยําง
4. ให๎นักเรียนรู๎จักพิจารณาวําในการเลือกอาชีพแตํละอยํางนั้นจะต๎องพิจารณาเกี่ยวกับ
โครงการศึกษา ลักษณะของอาชีพ คุณคําที่มีตํอสังคม การประกอบอาชีพนั้นจะนาไปสูํวิถีชีวิตที่เขาชอบ
หรื อ ไมํ อาชี พ นั้ น สนองความต๎ อ งการและคํ า นิ ย มของเขาหรื อ ไมํ และอาชี พ นั้ น เป็ น ที่ ต๎ อ งการของ
ตลาดแรงงานมากน๎อยเพียงใด เป็นต๎น
5. ชํวยให๎นักเรียนตระหนักในคุณคําของตนเอง ซึ่งจะสํงเสริมให๎นักเรียนเกิดแรงบันดาล
ใจที่จะวางโครงการในอนาคต
6. ชํวยให๎นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา
7. ชํวยให๎นักเรียนมีประสบการณ์ในการได๎รับความสาเร็จ
8. ชํวยให๎นักเรียนตระหนักถึงคุณคําของการทางานวํา เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับตนเองและ
สังคม
9. ชํวยให๎นักเรียนพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจเลือกสิ่ง ตําง ๆ อยํางเหมาะสม
และแก๎ปัญหาด๎วยตนเองอยํางมีประสิทธิภาพ
10. สํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักวางโครงการในการทากิจกรรมตําง ๆ
11. สํงเสริมให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบ
12. สํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักวิธีหาข๎อมูลด๎านอาชีพ
13. สํงเสริมให๎นักเรียนพัฒนาความสามารถในการปรับตัว มีบุคลิกภาพที่ดี 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 บุคลิกภาพของบุคคลทั่วไป แบํงได๎เป็น 6 ลักษณะ ตามความสนใจอาชีพ
โดยบุคลิกภาพแตํละลักษณะเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหวํางวัฒนธรรมตําง ๆ กับแรงผลักดันสํวน
บุคคล ซึ่งความสนใจและความสามารถเฉพาะจะเป็นตัวกาหนดให๎เกิดตํอบุคลิกภาพ ความคิด และแสดง
เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยลักษณะบุคลิกภาพทั้ง 6 ลักษณะ คือ
1) บุคลิกภาพของผู๎มีค วามสนใจอาชีพประเภทงานชํ างฝีมื อ หรื อ
กิจกรรมที่ไมํคํอยมีความสลับซับซ๎อน (R : Realistic)
2) บุคลิกภาพแบบที่ต๎องใช๎เชาว์ปัญญาและความคิดเชิงวิชาการ (I :
Investigative)
3) บุคลิกภาพแบบบริการ การเข๎าสังคม และชอบกิจกรรมเปิดตัว (S :
Social)
4) บุคลิกภาพแบบมีระเบียบแบบแผน (C : Conventional)
5) บุคลิกภาพแบบกล๎าคิดกล๎าทา (E : Enterprising)
6) บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (A : Artistic)
1.2 สิ่งแวดล๎อมของบุคคลถูกครอบงาโดยบุคลิกภาพ ดังนั้น ในกลุํมเดียวกันจึงมักจะมี
อะไรที่คล๎ายคลึงกัน
1.3 บุคคลจะหันหาสิ่งแวดล๎อมที่เอื้ออานวยให๎เขาได๎ฝึกทักษะและใช๎ความสามารถของ
เขา ทั้งยังเปิดโอกาสให๎เขาได๎แสดงทัศนคติ คํานิยม และบทบาทของเขา
1.4 พฤติกรรมของบุคคลถูกกาหนดโดยบุคลิกภาพและสิ่ง แวดล๎อม ด๎วยเหตุนี้ เมื่อเรา
ทราบบุคลิกภาพและสิ่งแวดล๎อมของบุคคล ก็จะทาให๎เราทราบถึงผลที่จะตามมาด๎วย ซึ่งได๎แกํ การเลือก
อาชีพ การเปลี่ยนงาน ความสาเร็จในอาชีพ เป็นต๎น
2. ทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของบุคคลของ Crites
Crites (อ๎างถึงใน ชาญวิทย์ กลิ่นเลขา, 2539 : 7) กลําวถึงหลักการเลือกอาชีพของ
Frank Parson วําบุคคลแตํละคนแตกตํางกันในความถนัด ความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพ
งานแตํละชนิดต๎องการลักษณะและองค์ประกอบที่แตกตํางกันในความถนัด ความสามารถ ความสนใจ
และบุคลิกภาพ งานแตํละชนิดต๎องการลักษณะและองค์ประกอบที่แตกตํางกัน ฉะนั้นบุคคลที่แตกตํางกัน
จะเลือกประกอบอาชีพที่แตกตํางกัน โดยมีหลักการดังนี้
2.1 ความเข๎ าใจตนเอง โดยบุค คลจะทาความเข๎าใจคุณสมบัติ และองค์ป ระกอบของ
ตนเอง เชํน ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ เป็นต๎น
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2.2 ความเข๎าใจในอาชีพ โดยบุคคลจะมีความรู๎ ความเข๎าใจถึงความต๎องการของงาน
เงื่อนไขในการประสบความสาเร็จในอาชีพ โอกาสความก๎าวหน๎าในอาชีพ เป็นต๎น การมองความสัมพันธ์
ระหวํา งตนเองและอาชี พ ได๎อ ยํ างถู กต๎ อ งตามความเป็ นจริ ง เป็น การวิ เคราะห์ ค วามเป็ น จริ ง ทั้ง สอง
องค์ประกอบเพื่อเลือกอาชีพที่เหมาะสมที่สุด
7. แนวคิดว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานทา
หากพิจารณาถึงแนวคิด / นโยบายด๎านการสํงเสริมการมีงานทาแล๎ว ถือเป็นนโยบายหนึ่งที่แตํละ
ประเทศให๎ความส าคัญเป็นอยํางมาก กลําวคื อ หากประเทศใดมีบุคลากรที่มีความรู๎ความ สามารถ มี
ศักยภาพ และมีงานทาแล๎ว ก็ทาให๎สภาพเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต อีกทั้งทาให๎สังคมเกิดความ
สงบสุข และลดปัญหาอื่น ๆ ซึ่งในที่นี้ผู๎วิจัยขอนาเสนอนโยบายด๎านการสํงเสริมการมีงานทาของประเทศ
ฝรั่ง เศสและญี่ปุน (อ๎างอิ งจากเอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อรับ ฟัง ความคิ ดเห็น (Focus Group)
เกี่ ย วกับ ข๎ อ เสนอแนะและแนวทางการยกรํา งกฎหมายสํ ง เสริ ม การมี ง านท าของประเทศไทย) ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
1. นโยบายด้านการส่งเสริมการมีงานทาของประเทศญี่ปุ่น
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต๎นมา ญี่ปุนประสบปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับแรงงานเป็น
อยํางมาก ซึ่งญี่ปุนได๎กาหนดให๎เรื่องดังกลําวถือเป็นวาระแหํงชาติ และได๎ดาเนินการปูองกันและแก๎ไ ข
อยํางตํอเนื่อง โดยญี่ปุนได๎มีการวางแผนนโยบายที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาแรงงานและให๎ความสาคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรให๎เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ มีการสืบทอดความรู๎ด๎านอาชีพจากรุํ นสูํรุํน มีการจัดทา
โครงการตําง ๆ เชํน โครงการให๎คาปรึกษาแนะนาด๎านอาชีพให๎กับนักเรียน นักศึกษา และผู๎ใช๎แรงงาน
เป็นต๎น นอกจากนี้ญี่ปุนยังได๎กาหนดมาตรการสํงเสริมการมีงานทาและมาตรการด๎านแรงงานตําง ๆ เพื่อ
รับมือกับปัญหาด๎านแรงงาน ได๎แกํ การออกกฎหมายตําง ๆ ที่ เกี่ยวข๎อง อาทิเชํน พระราชบัญญัติความ
มั่ น คงในการจ๎ า งงาน ค.ศ. 1947 พระราชบั ญ ญั ติ สํ ง เสริ ม การมี ง านท าของผู๎ พิ ก าร ค.ศ. 1960
พระราชบัญญัติมาตรการจ๎างงาน ค.ศ. 1966 พระราชบัญ ญัติสํงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ค.ศ.
1969 และพระราชบัญญัติรับรองความเทําเทียมในโอกาสและการปฏิบัติระหวํางชายและหญิง ในการ
ทางาน ค.ศ. 1972 เป็นต๎น
2. นโยบายด้านการส่งเสริมการมีงานทาของประเทศฝรั่งเศส
ประเทศฝรั่งเศสเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการวํางงานมาอยํางตํอเนื่อง
และยาวนาน รัฐบาลที่เข๎ามาบริหารประเทศจึง ได๎มีการกาหนดมาตรการและออกกฎหมายตําง ๆ เพื่อ
สํงเสริมการมีงานทาและรับมือกับอัตราการวํางงานที่มีแนวโน๎มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี โดยมาตรการที่สาคัญ
ได๎แกํ การอานวยความสะดวกในการจ๎างงานและการจัดหางาน การทาให๎ผู๎หางานมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
และได๎ทางานที่ต๎องการ การเพิ่มความเชี่ยวชาญและเสริมทักษะให๎แกํแรงงานและผู๎หางาน เป็นต๎น
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สาหรับประเทศไทย นโยบายด๎านการสํงเสริมการมีงานทาถือเป็นนโยบายหนึ่งที่รัฐบาล
ให๎ความสาคัญเป็นอยํางมาก ดังจะเห็นได๎วํามีบทบัญญัติของกฎหมาย ตลอดจนแผนการดาเนินงานตําง ๆ
จานวนมากที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการมีงานทา ทั้งในสํวนของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย คา
แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนปฏิบัติการประจาปี เป็นต๎น
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
นับตั้งแตํเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็ นระบอบ
ประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ นับ
แตํ อดี ตจนถึ งปั จจุ บัน มีก ารประกาศใช๎ม าแล๎ว ทั้ง สิ้น 20 ฉบับ ทั้ ง นี้ เนื่ องจากวํ าเมื่อ เกิ ดการปฏิ วั ติ
รัฐประหารในแตํละครั้ง ก็จะมีการประกาศใช๎ธรรมนูญการปกครองและรํางกฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้นมา
ใหมํ อยํางไรก็ตามถึงแม๎วํารัฐธรรมนูญจะมีการตราขึ้นมาใหมํครั้งแล๎วครั้งเลํา แตํในเรื่องของการสํงเสริม
การมีงานทาเพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนในประเทศได๎มีงานทาถือเป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญได๎มี
บทบัญญัติไว๎อยํางชัดเจน โดยรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กาหนดไว๎ในหมวด 3
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 40 กาหนดให๎บุคคลยํอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
และหมวด 6 แนวนโยบายแหํงรัฐ มาตรา 74 รัฐพึงสํงเสริมให๎ประชาชนมีความสามารถในการทางานา
อยํางเหมาะสมกับศักยภาพและวัย และให๎มีงานทา
2. นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
หลังจากที่คณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได๎เข๎า
ยึดอานาจการปกครองประเทศจากจางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดย
คณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ได๎กาหนดนโยบายในการบริหารราชการที่สาคัญ จานวน 14 ด๎าน
ได๎แกํ
1) ด๎านการยึดระเบียบ คาสั่ง ข๎อบังคับ กฎหมาย
2) ด๎านเศรษฐกิจและการใช๎จํายงบประมาณ
3) ด๎านความมั่นคง
4) ด๎านการตํางประเทศ
5) ด๎านสังคมจิตวิทยา
6) ด๎านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
7) ด๎านการศึกษา
8) ด๎านการพัฒนาระบบราชการ
9) ด๎านการพัฒนาอาชีพและรายได๎
10) ด๎านการวิจัยและพัฒนา
11) ด๎านการเตรียมการเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558
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12) ด๎านการสร๎างความปรองดองสมานฉันท์
13) ด๎านการปฏิรูป
14) ด๎านการเลือกตั้ง
จากนโยบายทั้ง 14 ด๎านดังกลําว จะเห็นได๎วําคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ได๎
ให๎ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสํงเสริมให๎ประชาชนในประเทศได๎มีงานทาเป็นอยําง
มาก โดยด๎านการศึกษากาหนดให๎การศึกษาเป็นพื้นฐานในการนาพาประเทศไทยก๎าวหน๎าอยํางยั่งยืน ซึ่ง
จะต๎องสํงเสริมและยกระดับการศึกษาในทุกชํวงวัยให๎ทุกสํวน บูรณาการการศึกษาอยํางตํอเนื่อง ไมํแยก
งานด๎านการศึกษาจนทาให๎ไมํมีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ด๎านการ
พัฒนาอาชีพและรายได๎กาหนดให๎สถาบันการศึกษาของรัฐผลิตชํางฝีมือและแรงงานที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเข๎าสูํตลาดแรงงาน หางานได๎ทันที ลดอัตราการวํางงาน โดยมีสัดสํวนที่
เพียงพอกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการผลิตนักวิชาการในสาขาอื่น ๆ
3. คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได๎แถลงตํอสภานิติบัญ ญัติแหํงชาติ เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ได๎กาหนดนโยบายที่สาคัญ 11 ด๎าน ได๎แกํ
1) การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตํางประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู๎ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด๎านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การสํงเสริมบทบาทและการใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร๎างสมดุลระหวํางอนุรักษ์กับการ
ใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน
10) การสํงเสริมการบริหารราชการแผํนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
จากนโยบายที่ ไ ด๎ แ ถลงตํ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ หํ ง ชาติ จะเห็ น ได๎ วํ า มี ห ลายนโยบายที่
สอดคล๎องและเกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการมีงานทา ได๎แกํ นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคม
และการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการของรัฐโดยกาหนดการดาเนินการ คือ ในระยะเฉพาะหน๎า เรํงสร๎ าง
โอกาส อาชีพ และการมี รายได๎ ที่มั่น คงแก๎ผู๎ ที่เข๎ าสูํ ตลาดแรงงาน พร๎ อมทั้ ง ยกระดับ คุณภาพแรงงาน
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โดยให๎แ รงงานทั้ ง ระบบมี โ อกาสเข๎า ถึ ง การเรี ย นรู๎ แ ละพั ฒ นาทัก ษะฝี มือ แรงงานในทุก ระดั บอยํ า งมี
มาตรฐาน การเตรียมความพ๎อมเข๎าสูํสังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน โดย
สร๎างความเข๎มแข็งและความพร๎อมแกํแรงงานไทย และรํวมมือพัฒนาระบบความคุ๎มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน และนโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู๎ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดย
กาหนดจัดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎ โดยให๎ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร๎อมกัน เพื่อสร๎างคุณภาพของคนไทยให๎สามารถเรียนรู๎ พัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได๎โดยมีความใฝุรู๎และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร๎างเสริม
คุณภาพการเรียนรู๎ โดยเน๎นการเรียนรู๎เพื่อสร๎างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคน
ให๎เป็นที่ต๎องการ เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด๎านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ พัฒนาคนทุก
ชํวงวัย โดยสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เพื่อให๎สามารถมีความรู๎และทักษะใหมํที่สามารถประกอบอาชีพ
ได๎หลากหลายตามแนวโน๎มการจ๎างงานาในอนาคต... สํง เสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัย
ชุมชนเพื่อสร๎างแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะในท๎องถิ่นที่มีความต๎องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาให๎เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ได๎กาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการมีงานทา ดังนี้
1) ยุท ธศาสตร์ก ารเสริ มสร๎างและพั ฒนาศัก ยภาพทุ นมนุษย์ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ
ปรับเปลี่ยนให๎คนในสังคมไทยมีคํานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสัง คม และเตรียมคนให๎มีทักษะในการ
ดารงชีวิตสาหรับโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได๎กาหนดเปูาหมายที่สาคัญ คือ การให๎คนในสังคมทุกชํวงวัยมี
ทักษะ ความรู๎ และความสามารถเพิ่มขึ้น วัยแรงงานมีความรู๎และทักษะเป็นไปตามความต๎องการของ
ตลาดแรงงาน เป็นต๎น
2) ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให๎คนไทยทุกคนเข๎าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึง
3) ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็ง ทางเศรษฐกิจและแขํง ขันได๎อยํางยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งให๎เศรษฐกิจขยายตัวอยํางมีเสถียรภาพและยั่ง ยืน และสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎เศรษฐกิจรายสาขา ทั้งนี้ ได๎กาหนดแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข๎อง เชํน การวางรากฐานการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต โดยการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับอุตสาหกรรมใน
อนาคต เป็นต๎น
5. ยุทธศาสตร์ชาติ – ยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ. 2559 - 2563
พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธานการรั บ ฟั ง การแถลง
ยุทธศาสตร์ชาติ – ยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ. 2559 - 2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 โดย
นายกรั ฐมนตรี ได๎ กลํ า วแสดงความยิ นดี พ ร๎อ มกลํ าววํ าแผนยุ ทธศาสตร์ ดัง กลํา วมีค วามสอดคล๎ อง กั บ
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นโยบายของรัฐบาลเป็นอยํางมาก นอกจากนี้ ยังกลําวถึงการที่จะต๎องดูแลกลุํมนักเรียน – นักศึกษา ที่จบ
มาแล๎วไมํมีงานทา โดยจะต๎องหามาตรการรองรับ เชํน การแนะแนววิชาชีพตําง ๆ ให๎กับกลุํมนักเรียน
นักศึกษา ให๎ได๎มีโอกาสในการทางานมากขึ้น
6. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555 - 2559
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555 - 2559 กาหนดยุทธศาสตร์ของวิจัย
ของชาติที่สาคัญ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) การสร๎างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
2) การสร๎างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
3) การอนุรักษ์ เสริมสร๎าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
4) การสร๎างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการ
วิจัย
5) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อการบริหารจัดการความรู๎ ผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสูํการใช๎ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะด๎วยยุทธวิธี
ที่เหมาะสม ที่เข๎าถึงประชาชนและประชาสังคมอยํางแพรํหลาย
จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประเด็นดังกลําว ได๎มีการกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินการ
ซึ่งกลยุทธ์สาคัญที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการมีงานทา ได๎แ กํ กลยุทธ์การสํงเสริมความเข๎มแข็งและการ
เสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันของท๎องถิ่นและสังคมด๎วยการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร๎างความ
มั่นคงในชีวิตให๎กับเยาวชน ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎พิการ และผู๎สูงอายุ การวิจัยเกี่ยวกับการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาการวํางงาน ตลอดจนการจัดการงานและอาชีพ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของแรงงาน
และการสํงเสริมทักษะทรัพยากรบุคคลเพื่อเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน เป็นต๎น
7. ร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านแรงงาน พ.ศ. 2558 - 2569
รํางยุทธศาสตร์ชาติด๎านแรงาน พ.ศ. 2558 - 2569 ได๎กาหนดวิสัยทัศน์ คือ คนไทย
ต๎องมีงานทา ทักษะฝีมือดี รายได๎ดี มีหลักประกัน มีความปลอดภัย และได๎รับการคุ๎มครอง โดยกาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ 4 ประเด็น ได๎แกํ
(1) การสํงเสริมและสนับสนุนให๎คนไทยมีงานทา
(2) การเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานให๎ได๎มาตรฐานสากล
(3) การคุ๎มครองแรงงานสูํมาตรฐานสากล และมีหลักประกันที่มั่นคง
(4) การบริการจัดการด๎านแรงงานสูํสากล
8. แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2555 – 2559
กาหนดวิสัยทัศน์ คือ “แรงงานมีศักยภาพสูง เพื่อสํง เสริมขีดความสามารถใน การ
แขํงขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิต ที่ดี โดยมีพันธกิจในการพัฒนากาลังแรงงานและ
ผู๎ประกอบการให๎มีศักยภาพสูงและสอดคล๎องตํอความต๎องการของภาคเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
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ในการแขํงขันบนเวทีโลก สํงเสริมให๎แรงงานมีความมั่นคงในการทางาน
มีหลักประกันและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด๎านแรงงานให๎มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได๎กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญดังนี้
(1) การเสริมสร๎างความสมดุลของตลาดแรงงาน และความยั่งยืนให๎ภาคแรงงาน
(2) การเพิ่มขีดความสามารถของกาลัง แรงงานและผู๎ประกอบการในการแขํงขันทาง
เศรษฐกิจ
(3) การบริหารจัดการด๎านแรงงานระหวํางประเทศ
(4) การเสริมสร๎างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให๎กาลังแรงงาน
(5) การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให๎มีความเป็นเลศ
9. แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานได๎จัดทาแผนปฏิบัติราชการในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการมีงาน
ทาตามแนวทางที่กรมการจัดหางานเสนอตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางานโดยประกอบด๎วย
3 ยุทธศาสตร์ และ 6 แผนงาน ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเรํงรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ
(1) แผนงานสร๎างความปรองดองสมานฉันท์
(2) แผนงานปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
(3) แผนงานดาเนินการตามกรอบข๎อตกลงประชาคมอาเซียน
2) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของรัฐ
(1) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
3) การศึกษา การสาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
(1) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ๎มครองแรงงาน
(2) แผนงานปูองกันและแก๎ไขปัญหาการค๎ามนุษย์ด๎านแรงงาน
ทั้งนี้ จากแผนยุทธศาสตร์และแผนงานตําง ๆ กระทรวงแรงงานได๎ดาเนินการโดยผําน
โครงการและกิจกรรมตําง ๆ เชํน โครงการแนะแนวอาชีพ เป็นต๎น
10. แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีงานทา พ.ศ. 2558 - 2562
แผนยุทธศาสตร์สํงเสริมการมีงานทา พ.ศ. 2558 - 2562 กาหนดวิสัยทัศน์ คือ คนไทยมี
งานทาตามความรู๎ ความสามารถ มี ความมั่ นคงและคุณ ภาพชีวิ ตที่ ดี ประกอบด๎ว ยพัน ธกิ จที่ส าคั ญ 3
ประการ ได๎แกํ 1) พัฒนาระบบข๎อมูลขําวสารตลาดแรงงานให๎มีป ระสิทธิภาพ 2) พัฒนาระบบการแนะ
แนวอาชีพและสํงเสริมการประกอบอาชี พให๎ทันสมัย และ 3) พัฒนาระบบบริการจัด หางานในและ
ตํางประเทศให๎สามารถตอบสนองผู๎ใช๎บริการได๎อยํางทั่วถึง ทั้งนี้ ได๎กาหนดประเด็นยุทธศาตร์ 3 ประเด็น
ดังนี้
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1) การพัฒนาระบบข๎อมูลขําวสารตลาดแรงงาน
2) การพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพและสํงเสริมการประกอบอาขีพ
3) การพัฒนาระบบบริการจัดหางานในและตํางประเทศ
นอกจากกฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการตําง ๆ ตามที่ได๎กลําวไปแล๎ว การ
ดาเนิน งานของรัฐ บาลที่ ผํ านมาได๎ ใ ห๎ ความส าคั ญ กั บ การพั ฒนาทรัพ ยากรมนุ ษย์ แ ละการสํ ง เสริ ม ให๎
ประชาชนได๎มีงานทาเป็นอยํางมาก โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ตั้ง แตํต๎นน้า คือ นักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียม
ความพร๎อมกํอนที่จะเข๎าสูํตลาดแรงงาน ผํานนโยบายและการดาเนินงาน ตําง ๆ เชํน นโยบายลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู๎ เป็นต๎น นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได๎มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เห็นชอบ
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอในเรื่องการเตรียมความพร๎อมแกํกาลังแรงงานกํอนเข๎าสูํตลาดแรงงานอีกด๎วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หากจะกลํ าวถึง หนํ วยงานที่รั บผิ ดชอบด๎า นการสํ ง เสริ มการมีง านท าและการพั ฒนา
ทรั พยากรมนุษ ย์ แล๎ ว จะเห็ น ได๎ วํ ามี หลายหนํ ว ยงานที่ เข๎ า มาเกี่ย วข๎อ งทั้ ง ทางตรงและทางอ๎อ ม เชํ น
กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต๎น ซึ่งแตํละกระทรวงก็จะมีภารกิจและบทบาทที่แตกตํางกันออกไป กลําวคือ
กระทรวงศึกษาธิการก็จะรับผิดชอบในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนา
บุคลากรที่มีความรู๎ ความสามารถ เป็นต๎น
8. แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561 : บทนา, 8 - 9) ได๎น๎อมนาพระบรมรา
โชบายด๎านการศึกษาในสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10
ในการสร๎างพื้นฐานให๎แกํนักเรียนด๎านการมีง านทา มีอาชีพ ประกอบกับแผนการศึกษาแหํง ชาติ พ.ศ.
2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ มี
วัตถุประสงค์หนึ่ง คือ เพื่อให๎คนทุกชํวงวัยได๎รับการพัฒนาและสํงเริมสร๎างศักยภาพที่เหมาะสมกับแตํละ
ชํวงวัย โดยนักเรียนได๎รับการพัฒนาอยํางมีคุณภาพทั้ง ความรู๎และทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการ
ทางานที่สอดคล๎อ งกับความต๎ องการของตลาดงาน รวมทั้ง มีคุ ณธรรมจริ ยธรรม มีจิ ตสาธารณะ และ
สามารถปรับ ตั วอยูํรํ วมกั บผู๎อื่ นในสัง คมได๎ เนื่องจากปัจ จุบัน นี้กระแสโลกาภิ วัตน์ ไ ด๎ สํง ผลให๎ เกิด การ
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและรุนแรงทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนด๎านอื่น ๆ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปอยํางแพรํหลาย สํงผลกระทบตํอการดารงชีวิต โลกของการทางานและการ
ประกอบอาชีพของนานาประเทศ รวมถึง ประเทศไทยเป็นอยํางมาก ทุกภาคสํวน ทั้งภาครัฐและเอกชน
ตระหนักเห็นความสาคัญของการเตรียมความพร๎อมพัฒนาประเทศในทุกด๎าน โดยกาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ “Thailand 4.0” ขึ้น ซึ่ง ปัจจัยที่จะนาไปสูํความสาเร็จตามยุทธศาสตร์ดังกลําว คือ
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ทรัพยากรมนุษย์ดังนั้นจึงต๎องมีการเตรียมความรู๎ทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานที่ถูกต๎องและรู๎เทําทันการ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อให๎นักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎สัมผัสและเรียนรู๎อาชีพ
จากสถานประกอบการ/แหลํงเรียนรู๎ตามสภาพจริง ซึ่ง จะชํวยให๎นักเรียนสามารถวางแผนและตัดสินใจ
เลือกเส๎นทางการศึกษาการประกอบอาชีพในอนาคตได๎สอดคล๎องกับความต๎องการ ความสนใจ ความถนัด
ของนักเรียน สํงเสริมการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561 : บทนา, 8 - 9) ได๎จัดทาแนวทางการเสริมทักษะ
และสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนขึ้น เพื่อเตรียมคนให๎มีทักษะและศักยภาพให๎สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของตลาดงานให๎สามารถก๎าวสูํโลกแหํงการศึกษาตํอและมีง านทาอยํางมีคุณภาพ การจัด
เสริมทักษะอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถดาเนินการได๎โดยรํวมมือกับ
องค์กรหนํวยงานสถานประกอบการ สังคม ชุมชน หรือสถาบันการศึกษาด๎านอาชีพรํวมกันพิจารณานา
อาชีพมาจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งจะทาให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎อยํางหลากหลาย รวมถึงการให๎นักเรียนได๎
สร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพและการถอดประสบการณ์อาชีพ ได๎ค๎นพบความสนใจ และความถนัดของ
ตนเองเห็นเส๎นทางชีวิตเพื่อวางแผนศึกษาตํอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสามัญ และสายอาชีพ หรือ
เรียนควบคูํ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ (ระบบทวิศึกษา) และเชื่อมโยงการศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา
อยํางมีเปูาหมาย หรือกรณีที่ไมํประสงค์จะศึกษาตํอก็สามารถพัฒนาทักษะอาชีพที่ตกผลึกในตัวนักเรียนไป
ประยุกต์ใช๎ในการประกอบสัมมนาอาชีพเลี้ยงตนเองได๎ตํอไปในอนาคต
กรอบแนวคิดในการเสริมทักษะอาชีพ
การเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน มุํง เน๎นการให๎องค์ความรู๎ การฝึกทักษะ เพื่อสร๎าง
ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวนักเรียนเพื่อใช๎ในการดารงชีวิตในสังคมแหํงความเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน โดยผสมผสานองค์ความรู๎ ทักษะเฉพาะด๎าน และทักษะจาเป็นสาหรับอาชีพเข๎าด๎วยกัน เพื่อ
ความสาเร็จของนักเรียนตั้งแตํระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งด๎านการทางานและการ
ดาเนินชีวิต ประกอบด๎วยองค์ประกอบสาคัญในด๎านตําง ๆ ดังตํอไปนี้
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1. สารวจและวิเคราะห์
งานอาชีพที่นักเรียนสนใจ

2. ประสานความรํวมมือ
จากผู๎ที่เกี่ยวข๎องในการ
รํวมกาหนดความรู๎ ทักษะ
อาชีพ และคุณลักษณะที่
จาเป็น

3. นาไปใช๎เป็นสํวนหนึ่ง
ของหลักสูตรสถานศึกษา

เปูาหมายการจัดกิจกรรม

แนวทางการจัดกิจกรรม

นักเรียนสารวจ วิเคราะห์โลกของ
- นักเรียนได๎สารวจงานอาชีพที่
อาชีพ และค๎นพบความสนใจ ความ
นักเรียนสนใจ
ถนัดและเลือกเส๎นทางอาชีพของตนเอง - ครู ผู๎ปกครอง และนักเรียนรํวมกัน
วิเคราะห์ เปรียบเทียบความ
สอดคล๎องกับตลาดงาน ชุมชน และ
ท๎องถิ่น
- นักเรียนใช๎เครื่องมือประเมิน
บุคลิกภาพ ความสนใจ และความ
ถนัดของนักเรียนที่สอดคล๎องกับ
อาชีพ (ซึ่งสานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานได๎รวบรวม
เครื่องมือแบบวัดแววตําง ๆ ไว๎ใน
เว็บไซต์ www.obeccareer.com
สถานศึกษามีการประสานความรํวมมือ - สถานศึกษาประสานและรํวมมือ
กับผู๎ที่เกี่ยวข๎องกาหนดความรู๎ทักษะ กับผู๎ปกครอง สถานประกอบการ/
อาชีพ คุณลักษณะและขอบขํายอาชีพ แหลํงเรียนรู๎ สถานศึกษาสังกัด
ทักษะการเรียนรู๎ที่เน๎นสมรรถนะทาง อาชีวศึกษาในการจัดการเรียนการ
สาขาวิชาชีพ โดยจัดทารูปแบบการ
สอนเสริมทักษะ และการสร๎างเสริม
เรียนรูบ๎ ูรณาการเพื่อเพิ่มโอกาสทาง
ประสบการณ์อาชีพ ระยะเวลา
การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตามความ
รวมทั้งการจัดเสริมทักษะอาชีพ การ
ถนัดและความสนใจ
ใช๎สื่อ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และสถานที่
ฝึกประสบการณ์
สถานศึกษากาหนดหลักสูตร
- ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู ประชุม
สถานศึกษาในการเสริมทักษะและสร๎าง วิเคราะห์ จัดทาแผนกลยุทธ์ และ
เสริมประสบการณ์อาชีพในรูปแบบตําง หลักสูตรสถานศึกษาในการจัด
ๆ อาทิเชํน รายวิชาพื้นฐาน รายวิชา
กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพรํวมกัน
เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
- สถานศึกษาจัดทาแผนการจัด
รวมถึงการปลูกฝังลักษณะนิสัยในการ เสริมทักษะอาชีพ กาหนดเนื้อหา
ทางานให๎นักเรียนพัฒนาไปสูํการ
สาระภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝึก
ประกอบอาชีพ
ทักษะ การสร๎างคุณลักษณะที่
จาเป็น สอดคล๎องกับอาชีพ เป็น
สํวนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
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4. กาหนดแนวทางการวัด
และประเมินผล

เปูาหมายการจัดกิจกรรม

มีการวัดและประเมินผลการเสริม
ทักษะและสร๎างเสริมประสบการณ์
ให๎กับนักเรียน

แนวทางการจัดกิจกรรม
- นักเรียนได๎ค๎นหา ความถนัด ความ
ต๎องการ ค๎นพบตัวตน วางแผน
เส๎นทางการศึกษาตํอและการมีงาน
ทา
- ครูนาแผนการจัดเสริมทักษะอาชีพ
ลงสูํ ปฏิ บั ติ ในการจั ด การเรี ยนการ
สอน
- สถานศึกษา และผู๎ประกอบการมี
การรํวมกันกาหนดแนวทางการวัด
และประเมินผลในการสร๎างเสริม
ประสบการณ์อาชีพของนักเรียน
- สถานศึกษาจัดทาแนวทาง/
เครื่องมือวัดผลด๎านความรู๎ ทักษะ
อาชีพ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามสภาพจริง
- ผู๎บริหารสถานศึกษาทาความเข๎าใจ
กับผู๎ปกครอง นักเรียน และ
ผู๎เกี่ยวข๎องในการวัดและประเมินผล
รวมทั้งรับรองการเรียนอาชีพ

กรอบแนวคิดในการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ
การสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพ มุํง ให๎นักเรียนมีความตระหนักรู๎ในอาชีพ (Career
Awareness) ได๎สารวจอาชีพ (Career Exploration) และเป็นแนวทางในการปฏิบัติสูํ การได๎สัมผัสโลก
ของการทางานตามสภาพจริงจากสถานประกอบการ/แหลํงเรียนรู๎ เพื่อการพัฒนาประเทศไปสูํ Thailand
4.0 โดยผู๎บริหาร ครูแนะแนว มีบทบาทสาคัญในการประสานความรํวมมือกับบุคคล/องค์กร/หนํวยงานใน
การเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎สร๎างเสริมประสบการณ์ในสถานที่การทางานจริง
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เปูาหมายการจัดกิจกรรม

1. การตระหนักรู้ในอาชีพ
(Career Awareness)
หมายถึง การรู๎ถึงคุณคํา
ของอาชีพที่มีตํอการ
ดารงชีวิต

- นักเรียนรู๎จักตนเอง รู๎จักโลก อาชีพ
- นักเรียนรู๎ความสนใจ ความสามารถ
และความถนัด เพื่อการเลือกอาชีพได๎
เหมาะสมกับตน
- นักเรียนมีคํานิยมและเจตคติที่ดีตํอ
อาชีพ
- นักเรียนบอกความสาคัญและ
ประโยชน์ของอาชีพที่สนใจ
- นักเรียนมีคนต๎นแบบในอาชีพที่
สนใจ

แนวทางการจัดกิจกรรม

ครูให๎นักเรียนรู๎จักตนเอง โดย
1. แบบสารวจ แบบทดสอบเพื่อการ
รู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เชํน
โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพฯ
แบบสารวจความสนใจในอาชีพ จาก
เว็บไซต์ www.supergenz.com
www.obeccareer.com
www.academic.obec.go.th
เป็นต๎น
2. จัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรฯ
ให๎นักเรียนรู๎จักตนเอง รู๎จักอาชีพ และ
แนวโน๎มตลาดแรงงาน
3. นาข๎อมูลผลการเรียน การทา
กิจกรรม เพื่อทราบความสนใจ
ความสามารถ และ ความถนัดของ
นักเรียน
4. จัดกิจกรรมเสริมแนะแนวอาชีพ
เชํน เชิญ Idol มาแนะแนวอาชีพเพื่อ
สร๎างแรงบันดาลใจและศึกษาเส๎นทาง
อาชีพของบุคคลต๎นแบบ
2. การสารวจอาชีพ
- นักเรียนรู๎จักตนเองเพื่อสารวจด๎าน ครูเสริมประสบการณ์ให๎นักเรียนได๎
(Career Exploration) การศึกษาและอาชีพที่เหมาะสมกับ ศึกษาและค๎นคว๎าข๎อมูลด๎านอาชีพที่
การที่นักเรียนได๎รับรู๎ รู๎จัก ตน
ทันสมัยเกี่ยวกับ
อาชีพตําง ๆ ทั้งอาชีพ
- นักเรียนรู๎จักอาชีพในชุมชน ท๎องถิ่น - ข๎อมูลโลกอาชีพ
ท๎องถิ่น อาชีพใน
จังหวัดและภูมิภาค
- ข๎อมูลตลาดแรงงาน
ตลาดแรงงาน และอาชีพที - นักเรียนคาดคะเนอาชีพที่จะหายไป - ข๎อมูลสถานประกอบการและ
เกิดขึ้นใหมํ เพื่อนาไปสูํ
อาชีพในอนาคตที่ต๎องการ
แหลํงเรียนรู๎
การวางแผนเข๎าสูํอาชีพ
- นักเรียนมีแนวโน๎มความต๎องการ
- การศึกษาอาชีพของพํอแมํ
ของตลาดแรงงาน
ผู๎ปกครอง
- นักเรียนสารวจทางเลือกอาชีพที่
- การสัมผัสอาชีพ
เหมาะสมกับตนเอง
- การฟัง การดู การพบปะ Idol
อาชีพรุํนใหมํเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจ
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แนวทางการจัดกิจกรรม

- นักเรียนวางแผนเส๎นทางสูํอาชีพ ที่ - การใช๎ข๎อมูลมองหาแนวโน๎ม ชํอง
สอดคล๎ อ งกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด / ทางการทางาน
ภูมิภาค
- การศึกษาความเชื่อมโยงของ
อาชีพตําง ๆ โดยใช๎ข๎อมูลจากเว็บไซต์
www.supergenz.com
www.obeccareer.com
www.academic.obec.go.th
3. การเตรียมตัวสู่อาชีพ - นักเรียนสร๎างเสริมประสบการณ์
- การให๎คาปรึกษาเชิงจิตวิทยา
(Career Preparation) อาชีพที่สนใจ
- การเตรียมตัวสูํอาชีพ ด๎วย
หมายถึง ความพร๎อมใน
- นักเรียนมีทักษะพร๎อมเข๎าสูํอาชีพที่ กระบวนการ
การเข๎าสูํอาชีพ รวมถึงการ สนใจ
1. การจัดโปรแกรม/รายวิชา
ทบทวนตนเองทางด๎าน
- นักเรียนมีทักษะความสามารถ และ เพิ่มเติมตํอเนื่อง
อาชีพเพื่อนาไปสูํการเลือก คุณสมบัติที่ตลาดแรงงาน/สถาน
2. การจัดกิจกรรมวุฒิภาวะทาง
อาชีพที่เหมาะสมกับความ ประกอบการต๎องการ
อาชีพ
ถนัด ความสนใจ และ
- นักเรียนทบทวนตนเองทางด๎าน
3. การจัดชมรมหรือกลุํมหารายได๎
บุคลิกภาพของตน
อาชีพเพื่อเลือกอาชีพให๎เหมาะสม
ในโรงเรียน
กับตน
4. การรํวมกับสถานประกอบการ
รับนักเรียนหารายได๎ระหวํางวันหยุด
ระหวํางปิดภาคเรียน
5. จัดหาที่ปรึกษา/ผู๎รู๎ ให๎นักเรียน
ริเริ่มทาธุรกิจหรือบริการของตน
6. การฝึกทักษะพื้นฐานของอาชีพที่
สนใจหรือที่เลือกศึกษาตํอ
7. เรียนรู๎และฝึกการตัดสินใจ
- การทบทวนตนเองด๎านอาชีพ

นอกจากการเสริมทักษะและสร๎างประสบการณ์อาชีพให๎กับนักเรียนตามที่ได๎กลําวมาข๎างต๎นแล๎ว
นั้น ยังมีมีทักษะหรือความชานาญที่อาจไมํเกี่ยวข๎องกับความชานาญในงานด๎านใดด๎านหนึ่ง โดยตรง แตํ
เป็นตัวผลักดันให๎การทางานประสบความสาเร็จและก๎าวหน๎า ที่เรียกกันวําทักษะจาเป็นสาหรับอาชีพ
(Soft Skill) ซึ่งเป็นทักษะที่ชํวยสํงเสริมให๎การทางาน ชํวยสนับสนุนเกี่ยวกับการทางาน ทาให๎คนนั้น ๆ มี
ลักษณะเอื้อตํอการทางานกับผู๎อื่นอยํางมีประสิทธิภาพ ทักษะจาเป็นสาหรับอาชีพดังกลําว อาจกลําวได๎วํา

73
มีความสอดคล๎ องกับทั กษะแหํ งศตวรรษที่ 21 ที่นั กเรียนจะต๎องมีติดตั วกํอนจบการศึ กษาเพื่ อเข๎า สูํ
ตลาดแรงงาน ประกอบด๎วย
1. ทักษะด๎านการคิดอยํางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก๎ปัญหา (Critical Thinking
& Problem Solving)
2. ทักษะด๎านการสร๎างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & Innovation)
3. ทั ก ษะด๎ า นความเข๎ า ใจตํ า งวั ฒ นธรรม ตํ า งกระบวนทั ศ น์ (Cross-cultural
understanding)
4. ทั ก ษะด๎ า นความรํ ว มมื อ การท างานเป็ น ที ม และภาวะผู๎ น า (Collaboration,
Teamwork & Leadership)
5. ทักษะด๎านการสื่อสารสารสนเทศและรู๎เทําทันสื่อ (Communications, Information
& Media literacy)
6. ทักษะด๎านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing &
ICT literacy)
7. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู๎ (Career & Learning skills)
ทั้งนี้ ทักษะจาเป็นสาหรับอาชีพ (Soft Skills) ที่นับได๎วํามีความสาคัญในการประกอบอาชีพทุก
อาชีพ คือ การเสริมสร๎างคุณ ธรรมจริยธรรมในการทางานอยํางมีจิตสานึกบนพื้นฐานของความถูกต๎อง
นักเรียนต๎องได๎รับการสร๎างเสริมในเรื่องของความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความขยันและอดทน ความ
รับผิดชอบ ความตรงตํอเวลา ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกฝัง ให๎นักเรียนเกิดคุณลักษณะนิสัยที่ดี ที่ควรประพฤติ
ปฏิบัติในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นคุณธรรมสาคัญที่ชํวยให๎การทางานประสบความสาเร็จ
การเตรียมคุณภาพและความพร๎อมของนักเรียนเพื่อเข๎าสูํโลกของงานและการมีงานทา นับเป็น
ภารกิจสาคัญของผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุาย ในการสํงเสริมนักเรียนให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจและสร๎างเสริม
เจตคติที่ดีตํออาชีพจนชํวยนักเรียนวางแผนการศึกษาตํอเพื่อประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อให๎
สอดคล๎ อ งกั บ ความต๎ อ งการก าลั ง คนในสถานประกอบการและตลาดแรงงานในอนาคต ตลอดจน
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให๎ตระหนักในคุณคําของอาชีพวําเป็นสํวนหนึ่งของชีวิตรวมทั้งสถานการณ์ การทางาน
ทั้งในและตํางประเทศ และทิศทางพัฒนาตนเพื่อพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงในวันข๎างหน๎า
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เป้าหมายการเสริมสร้างทักษะอาชีพในสถานศึกษา
เปูาหมายการเสริมสร๎างทักษะอาชีพในสถานศึกษา จาเป็นต๎องเริ่มตั้งแตํระดับปฐมวัยจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยคานึงถึงพัฒนาการและความพร๎อมของแตํละชํวงวัยของนักเรียน ดังนี้
ระดับปฐมวัย
เตรี ย มความพร๎ อ มให๎ เ ด็ ก ได๎ รั บ การพั ฒ นาด๎ า นรํ า งกาย อารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คมและ
สติปัญญาอยํางมีคุณภาพและตํอเนื่อง โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู๎อยํางมีความสุขและเหมาะสมตาม
วัย สํงเสริมให๎นักเรียน เป็นคนดี มีวินัย ซื่อสัต ย์ รับผิดชอบ ประหยัด พอเพียง รวมถึงมีโอกาสได๎เรียนรู๎
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง บุคคลและสภาพแวดล๎อม รวมทั้งอาชีพของคนในชุมชน สร๎างความรํวมมือกับ
ผู๎ปกครอง เพื่อกระตุ๎นความรู๎สึกนึกคิดที่มีตํอตนเองของเด็กเกี่ยวกับอาชีพผํานประสบการณ์ตามชํวงวัย
ของนักเรียน เชํน การเลํนบทบาทสมมติในอาชีพตามแบบุคคลในครอบครัว หรือในโรงเรียน เป็นต๎น
ระดับประถมศึกษา
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมแนะแนว ให๎นักเรียนรู๎จักอาชีพ และ
เห็นความสาคัญของอาชีพ (Career Awareness) ทั้งอาชีพของครอบครัว อาชีพในชุมชน อาชีพในท๎องถิ่น
อาชีพ ภายในประเทศและอาชีพ นานาชาติ รวมทั้ ง การแนะน าอาชี พ หรื อ ปฐมนิ เทศอาชี พ (Career
Orientation) ให๎นักเรียนมีความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการทางาน รู๎จักใช๎เครื่องมือตําง ๆ ในการทางาน และ
สามารถทางานด๎วยกระบวนการที่ไมํซับซ๎อนได๎ สร๎างเสริมลักษณะนิสัยในการทางานที่พึงประสงค์ ทางาน
ที่ ไ ด๎ รั บ มอบหมายด๎ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ขยั น อดทน ซื่ อ สั ต ย์ ประหยั ด อดออม รวมถึ ง ใช๎ พ ลั ง งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อยํางประหยัด คุ๎มคํา และถูกวิธี เพื่อเป็นพื้นฐานสูํการเรียนอาชีพ
และการฝึกทักษะอาชีพในระดับที่สูงขึ้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให๎นักเรียนรู๎จักตนเอง ค๎นพบ
ตนเอง สามารถตัดสินใจวางแผนศึกษาตํอเพื่อเข๎าสูํอาชีพ หรือออกไปประกอบอาชีพตํอไปในอนาคต โดย
ผํานการสารวจความถนัด ความสนใจ ความสามารถของตนเอง (Career Exploration) เรียนรู๎ความ
แตกตํางของอาชีพ และค๎นหาความต๎องการของตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพที่เหมาะสม
นักเรียนได๎รับประสบการณ์ฝึกทักษะ และเตรียมคุณลักษณะที่จาเป็นของอาชีพตําง ๆ อยํางหลากหลาย
สามารถวางแผนการศึกษาตํอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ หรือเรียนควบคูํ
ทั้ง สายสามัญและสายอาชีพ (ระบบทวิศึกษา) และเชื่อมโยงการศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาอยํางมี
เปู า หมาย หรื อ กรณี ที่ ไ มํ ป ระสงค์ จ ะศึ ก ษาตํ อ ก็ ส ามารถน าทั ก ษะอาชี พ ที่ ต กผลึ ก ในตั ว นั ก เรี ย นไป
ประยุกต์ใช๎ในการประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองได๎ตํอไป
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เตรียมนักเรียนเข๎าสูํการประกอบอาชีพ (Career Preparation) ศึกษาตํอในสาขาอาชีพ
ที่ตนถนัด สถานศึกษาควรจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อวางพื้นฐานความรู๎และทักษะทางอาชีพ
เฉพาะทางมากขึ้น โดยอาจจัดเป็นแผนการเรียนรู๎ที่มีจุดเน๎นและเปูาหมายที่ชัดเจน เพื่อให๎นักเรียนได๎
เลือกเรียนตามความถนัดและความต๎องการของตน มีโอกาสได๎รับประสบการณ์และฝึกทักษะทางอาชีพ
รวมถึงการปรับตัวเข๎ากับอาชีพ (Career Assimilation) โดยทดลองฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง หรือ
สถานการณ์จาลอง
การเสริมทักษะอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา
การเสริมทักษะอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให๎นักเรียนได๎รับการฝึกทักษะที่จาเป็นตํอการ
ประกอบอาชีพ เห็นคุณคําของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ การดาเนินการต๎อง
อาศัยความรํวมมือของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข๎องภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
ระดมความคิ ด และประสบการณ์ม าใช๎ ในการก าหนดหลัก สูต รและพั ฒนานัก เรี ยนให๎ มี คุณ ภาพตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู๎ ที่ ก าหนด และตอบสนองตํ อ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จและสัง คม มี ค วาม
สอดคล๎องเหมาะสมกับความถนัดของนักเรียน ความพร๎อมของสถานศึกษา ความต๎องการของตลาดงาน
และแนวโน๎มลักษณะงานในอนาคต การพิจารณาเลือกจัดเสริม ทักษะอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา มี
ขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสารวจและวิเคราะห์งานอาชีพที่นักเรียนสนใจ
ส ารวจงานอาชี พ ที่ นั ก เรี ย นสนใจผํ า นกระบวนการตํ า ง ๆ ทั้ ง การใช๎ แ บบวั ด แวว/
กระบวนการแนะแนวอาชีพและการศึกษาตํอ นาข๎อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบความสอดคล๎องกับตลาด
งานจากความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น แผนความต๎องการของจั ง หวัด สานักงานจัดหางานจัง หวั ด
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นต๎น
ขั้นตอนที่ 2 ประสานความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการกาหนดความรู้ ทักษะอาชีพ และ
คุณลักษณะที่จาเป็น
ประสานและรํ ว มมื อ กั บ ผู๎ป ระกอบการ กลุํ ม อาชี พอิ ส ระ ปราชญ์ ท๎อ งถิ่ น ครู ผู๎ ส อน
พิจารณาความรู๎ทักษะอาชีพ และคุณลักษณะที่นักเรียนต๎องมีในการประกอบอาชีพ ระยะเวลาการจัด
เสริมทักษะอาชีพ การใช๎สื่อ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และสถานที่ฝึกประสบการณ์
ขั้นตอนที่ 3 นาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษานาแผนการจัดเสริมทักษะอาชีพเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา แล๎ว
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อนาไปจัดเสริมทักษะอาชีพให๎นักเรียนได๎ค๎นหา
ความถนัด ความต๎องการ ค๎นพบตัวตน วางแผนเส๎นทางการศึ กษาตํอโดยใช๎รํวมกับเครื่องมือประเมิน
บุค ลิก ภาพและความถนัด ของนั กเรีย นที่ ส อดคล๎ องกับ อาชีพ และผลการเรี ยนที่ เป็ นรายวิช าพื้ นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติมและผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน
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ขั้นตอนที่ 4 กาหนดเนื้อหาสาระ และแนวทางการวัดและประเมินผล
กาหนดเนื้อหาสาระภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝึกทักษะ การสร๎างคุณลักษณะที่จาเป็น
ที่สอดคล๎องกับอาชีพ ให๎นักเรียนได๎มีโอกาสลงมือปฏิบัติจากสถานการณ์จาลอง หรือสถานการณ์จริง
เพื่ อให๎ ไ ด๎ รั บประสบการณ์ใ นการแก๎ ปัญ หาที่ อ าจเกิด ขึ้น จากกระบวนการ
การทางาน จัด ท า
เครื่องมือวัดผลด๎านความรู๎ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสภาพจริง โดยออกแบบเครื่องมือ
วัดผลตามระดับคุณภาพในแตํละขั้นตอน และประเมินชิ้นงาน
แนวทางการเสริมทักษะอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา
การเสริมทักษะอาชีพหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถดาเนินการในวิธีการที่หลากหลาย
ประกอบด๎วย การบูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน 8 กลุํมสาระ การจัดรายวิชาเพิ่มเติมอาชีพ การค๎นคว๎าหา
อิสระเกี่ยวกับอาชีพ การจัดโครงงานอาชีพ การจัดฐานการเรียนรู๎เกี่ยวกับอาชีพ การเสริมทักษะอาชีพใน
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน การประสานความรํวมมือกับสถานศึกษา อาชีวศึกษาเปิดหลักสูตรอาชีพรายถิ่ น ทา
ให๎เกิดการปลูกฝังลักษณะนิสัยในการทางานให๎นักเรียนพัฒนาไปสูํการประกอบอาชีพ ดังนี้
1. การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพื้นฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎กาหนดกรอบโครงสร๎าง
เวลาเรียนสาหรับรายวิชาพื้นฐานใน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ได๎แกํ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3)
วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และ 8) ภาษาตํางประเทศ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ได๎กาหนดสัดสํวนเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน ในระดับประถมศึกษารวม 20 หนํวยกิต หรือ 840
ชั่วโมง/ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 22 หนํวยกิต หรือ 840 ชั่วโมงตํอปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 22
หนํวยกิต หรือ 880 ชั่วโมงตํอปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 41 หนํวยกิต หรือ 1,640 ชั่วโมงตํอไป
ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 922/2561 เรื่อง การ
ปรับปรุงโครงสร๎างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในแตํละ
ระดับชั้นในรายวิชาพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา ปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎ตามความ
เหมาะสม สอดคล๎องกับบริบท จุดเน๎นของสถานศึกษา และศักยภาพของผู๎เรียน โดยจัดเวลาเรียนพื้นฐาน
สาหรับสาระประวัติศาสตร์ 40 ชั่วโมง/ปี ทั้งนี้ ต๎องมีเวลาเรียนพื้นฐานรวม จานวน 840 ชั่วโมงตํอปี และ
ผู๎เรียนต๎องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดที่กาหนด
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ระดั บ มั ธยมศึ ก ษาตอนต๎น จั ด เวลาเรี ยนเพิ่ ม เติ ม โดยจั ด เป็ นรายวิ ชาเพิ่ ม เติ ม หรื อ
กิจกรรมเพิ่มเติมให๎สอดคล๎องกับจุดเน๎นและความพร๎อมของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดเวลาสาหรับกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน รวม 3 ปี จานวน
360 ชั่วโมง
สถานศึกษาสามารถจัดสอนเสริมทักษะอาชีพได๎อยํางหลากหลายที่สอดคล๎องกับตัวชี้วัดกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ตําง ๆ ในรายวิชาพื้นฐาน โดยเฉพาะรายวิชาพื้นฐานในกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ซึ่งมีมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดที่มุํงเน๎นการพัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎ ความสามารถ และ
ทักษะในการปฏิ บัติงาน และประกอบอาชีพโดยตรง รวมถึงการปลูกฝัง ลักษณะนิสัยในการทางานให๎
นักเรียนในลักษณะ Content-free รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถ บูรณาการเนื้อหา (สาระการเรียนรู๎)
อาชีพและกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีพได๎ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ให๎สอดคล๎องกับบริบทและความ
ต๎องการ เพื่อพัฒนานักเรียนไปสูํการประกอบอาชีพได๎
2. การเสริมสร้างทักษะอาชีพในรายวิชาเพิ่มเติม
โครงสร๎างการจัดเวลาเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎กาหนดสัดสํวนเวลา
เรียนของรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับประถมศึกษาตามสถานศึกษากาหนด ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ไมํ
น๎อยกวํา 15 หนํวยกิต หรือ 600 ชั่วโมง หรือไมํน๎อยกวํา 5 หนํวยกิตตํอปี และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต หรือ 1,440 ชั่วโมงหรือไมํน๎อยกวํา 18 หนํวยกิตตํอปี
ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 922/2561 เรื่อง การปรับปรุง
โครงสร๎างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ในแตํละระดับ
ชั้นในรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
ระดับประถมศึกษา จัดเวลาเรียนเพิ่มเติม โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรม
เพิ่ม เติ มให๎ สอดคล๎องกับ จุด เน๎น และความพร๎ อมของสถานศึกษา และเกณฑ์ การจบหลั กสู ตร เฉพาะ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 สถานศึกษาอาจจัดให๎เป็นเวลาสาหรับสาระการเรียนรู๎พื้นฐานในกลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาไทยและกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น จัดเวลาเรียนเพิ่มเติม โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรม
เพิ่มเติมให๎สอดคล๎องกับจุดเน๎นและความพร๎อมของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดเวลาเรียนเพิ่มเติม โดยจัดเป็น รายวิชาเพิ่มเติมหรื อ
กิจกรรมเพิ่มเติมให๎สอดคล๎องกับจุดเน๎นและความพร๎อมของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบ
ซึ่งสถานศึกษาสามารถจัดเสริมทักษะอาชีพเพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ความแตกตํางของ
อาชีพ ความรู๎และทักษะที่ต๎องมีในการประกอบอาชีพ เพื่อให๎นักเรียนได๎มีโอกาสสารวจ ค๎นพบความถนัด
ความสนใจของตนเองเพื่อคิดวางแผนการศึกษาสูํอาชีพ หรืออกไปประกอบอาชีพได๎
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การจัดรายวิชาเพิ่มเติมอาชีพให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ และฝึกปฏิบัตินั้น ด๎วยบริบทความ
พร๎อมของสถานศึกษาที่มีความแตกตํางกัน สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได๎จัดทาคลังบทเรียน
เสริมทักษะอาชีพ (www.obeccareer.com) เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่เก็บรวบรวมขําวสารแนวโน๎มอาชีพ ขําว
ประชาสัมพันธ์อาชีพพัฒนาทักษะอาชีพ การพัฒนาทักษะจาเป็นสาหรับอาชีพ แบบวัดแววอาชีพ เพื่อให๎
สถานศึกษานาไปใช๎ประโยชน์ในการเรียนการสอนอาชีพตํอไป
สถานศึกษาสามารถดาเนินการจัดการรายวิชาเพิ่มเติมอาชีพ ได๎หลายรูปแบบ ดังนี้
2.1 จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมอาชีพหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ
(Shopping Course) โดยแตํละรายวิชา นักเรียนได๎รู๎ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ฝึกทักษะที่จาเป็น และ
คุณลักษณะที่จาเป็นตํออาชีพที่สามารถเรียนจบภายในรายวิชานั้น เพื่อสารวจ ค๎นพบความถนัด ความ
สนใจทางอาชี พ เชํ น รายวิ ช าชํ า งขนมไทย ชํ า งแตํ ง หน๎ า ชํ า งถํ า ยภาพ ชํ า งสี ชํ า งเขี ย น การสร๎ า ง
ภาพเคลื่อนไหว การปลูกผักอินทรีย์ เป็นต๎น
2.2 จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมอาชีพให้เรียนต่อเนื่องเป็นชุดรายวิชา (Block Course)
แบํงเป็น 3 แบบ ได๎แกํ
2.2.1 ชุ ด รายวิ ช ามุ่ ง สู่ อ าชี พ เฉพาะ เป็ น รายวิ ช าที่ นั ก เรี ย นได๎ เ รี ย นรู๎ ทั้ ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และฝึกทักษะ รวมถึงการเตรียมคุณลักษณะที่จาเป็นเฉพาะอาชีพ เชํน ชุดรายวิชา
การสร๎างเว็บเพจ 1 และ 2 การสร๎างภาพเคลื่อนไหว 1 และ 2 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 1 และ 2 เป็นต๎น
2.2.2 ชุดรายวิชาที่เป็นพื้นฐานทางวิชาการสู่อาชีพ เพื่อการศึกษาตํอใน
ระดับที่สูงขึ้น และสํงเสริมการประกอบอาชีพ โดยจัดให๎เรียนตํอเนื่องเป็นชุดรายวิชา เชํน คณิตศาสตร์
เพิ่มเติม1 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ชีววิทยาเพื่อสุขภาพ 1 ชีววิทยาเพื่อสุขภาพ 2 ชีววิทยาเพื่อสุขภาพ 3
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ซึ่งวิชาเหลํานี้นักเรียนสามารถนาไปสูํการ
ประกอบอาชีพอิสระเพื่อหารายได๎ระหวํางเรียน เชํน การสอนพิเศษวิชาตําง ๆ เป็นต๎น
2.2.3 ชุดรายวิชามุ่งค้นหาอาชีพ เป็นรายวิชาที่นักเรียนได๎เรียนทั้งภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ และฝึกทักษะ รวมถึงการเตรียมคุณลักษณะที่จาเป็นตํออาชีพ โดยสถานศึก ษากาหนดเป็นชุด
รายวิชาให๎นักเรียนเรียน หลายอาชีพในกลุํมอาชีพ เดียวกัน แตํละอาชีพใช๎เ วลาเรียนสั้น ๆ ภายใน 1
รายวิชา เชํน อาชีพในกลุํมเกษตรกรรม กลุํมงานชําง กลุํมคหกรรม เป็นต๎น จัดเป็น 3 ฐานอาชีพ ใน 1
รายวิชา เชํน อาชีพในกลุํมเกษตรกรรม จัดเป็นฐานการปลูกพืชสมุน ไพร ฐานการเลี้ยงไกํไขํ และฐานการ
ทาปุ๋ยชีวิภาพ เรียนประมาณ 6 สัปดาห์ตํอ 1 ฐาน
การจัดการเรีย นรู๎วิชาเพิ่มเติม อาชีพสามารถจัดได๎ทั้ง ภายในห๎องเรี ยน นอก
ห๎องเรียน โดยจัดในสถานปฏิบัติงาน สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ ทั้ง นี้ให๎
ขึ้นอยูํกับสภาพความพร๎อมของสถานศึกษา นักเรียน และดุลยพินิจของผู๎สอน การจัดการเรียนการสอน
ต๎องเน๎นให๎นักเรียนเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง การศึกษาค๎นคว๎า ฝึกประสบการณ์การทางาน นาเสนอ
ผลงาน/ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และสรุ ป องค์ ค วามรู๎ เ ป็ น รายบุ ค คล เป็ น คูํ และเป็ น กลุํ ม การจั ด ตารางเรี ย น
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ของรายวิชาเพิ่มเติมอาชีพ อาจจัดเวลาสาหรับการเรียนการสอนแตํละครั้งไมํเทํากัน โดยคานึงถึงความ
ยากงํายของสิ่งที่เรียน และชํวงเวลาการฝึกปฏิบัติ
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู๎ เน๎ น การวั ด ตามสภาพจริ ง (Authentic
Assessment) โดยใช๎วิธีการที่หลากหลาย เพื่อวัดและประเมินผลทั้งความรู๎ ความคิด ความสามารถในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ทั ก ษะกระบวนการท างาน คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ใ นการท างาน เจตคติ คุ ณ ธรรม
จริย ธรรม รวมถึงการฝึกให๎นัก เรี ยนประเมิน ตนเอง ทั้ง ด๎านความคิ ด และความรู๎ สึก โดยให๎ นักเรีย น
นาเสนอผลงานของตนวํามีขั้นตอนกระบวนการทางานอยํางไร มี จุดบกพรํองจุดดีตรงไหน นักเรียนได๎
ความรู๎อะไรบ๎าง และนักเรียนมีความรู๎สึกอยํางไรตํองานที่ทา ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให๎เพื่อน ๆ ได๎
วิพากษ์วิจารณ์งานของนักเรียนอันจะนาไปสูํความภาคภูมิใจ
3. การจัดรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับอาชีพ
โรงเรียนมาตรฐานสากลได๎กาหนดให๎จัดรายวิชาเพิ่มเติมในลักษณะ Block Courses คือ
การจัดรายวิชาศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง ซึ่งสามารถนามาจัดเพื่อเสริมความรู๎และทักษะอาชีพ เปิดโอกาส
ให๎นักเรียนได๎ศึกษาอาชีพที่ตนสนใจ โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 2 รายวิชา ที่เรียนตํอเนื่องกันภาคเรียน
ละ 1 รายวิชา และกิจกรรมพัฒนานักเรียน เรียนในชั้นปีใดก็ได๎ในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ดังนี้
รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ที่ 1 การศึ ก ษาค๎ น คว๎ า และสร๎ า งองค์ ค วามรู๎ (Research and
Knowledge Formation – IS1) เวลาเรียน 1 – 1.5 หนํวยกิต ในรายวิชานี้ เป็นการศึกษาค๎นคว๎าและ
สร๎างองค์ความรู๎ โดยนักเรียนเลือกประเด็นที่สนใจในการเรียนรู๎เกี่ยวกับอาชีพ เพื่อกาหนดประเด็นปัญหา
ตั้งสมมติฐาน ค๎นคว๎า แสวงหาความรู๎จากแหลํงข๎อมูลตําง ๆ และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และสร๎างองค์ความรู๎ โดยครูผู๎สอนต๎องพิจารณาให๎เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของนัก เรียน ความยาก
งํายของชิ้นงานหรือภาระงาน ที่ปฏิบัติต๎องเหมาะสม
รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ที่ 2 การสื่ อ สารและการน าเสนอ (Communication and
Presentation – IS2) เวลาเรียน 1 – 1.5 หนํวยกิต ในรายวิชานี้ เป็นการเรียนรู๎ตํอเนื่องจากรายวิชาแรก
โดยการนาสิ่งที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับอาชีพจากรายวิชา IS1 มาเขียนรายงาน หรือเอกสารทาง
วิชาการและนาเสนอเพื่อสื่อสารถํายทอดข๎อมูลความรู๎ให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน การนาองค์ความรู๎ไปใช๎บริการสังคม (Social Service Activity :
IS3) เป็นการทากิจกรรมที่เชื่อมโยงจากการเรียน IS2 โดยนักเรียนนาสิ่งที่เรียนรู๎หรือประสบการณ์ทาง
อาชีพไปประยุกต์ใช๎ในการทาประโยชน์ตํอสังคมในการจัดการเรียนรู๎ นั กเรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากการ
เป็นผู๎รับความรู๎ เป็นผู๎ตระหนักในความสาคัญ ของกระบวนการการศึกษาค๎นคว๎าของตนเอง เห็นคุณคํา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎ โดยเห็นวําแหลํงเรียนรู๎มีหลากหลาย และครูผู๎สอนเป็นสํวนหนึ่ง
ของแหลํงเรียนรู๎ที่นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความเห็น ขอความชํวยเหลือเมื่อศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง
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การวัดและประเมินผลรายวิชาการศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎ (Research and
Knowledge Formation – IS1) และการสื่ อสารและการน าเสนอ (Communication and
Presentation – IS 2) ต๎องประเมินและตัดสินผลการเรียนโดยให๎ระดับผลการเรียนรู๎รายวิชาตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนดและกิจกรรมการนาองค์ความรู๎ไปใช๎บริการสังคม (Social Service Activity – IS3)
ให๎วัดและประเมินผลการวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม ตามแผนที่กาหนดและการสรุปรายงานผลการปฏิบัติ
กิจกรรม โดยให๎ผลการประเมินเป็น ผําน/ไมํผําน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
4. การจัดโครงงานอาชีพ
โครงงานอาชีพเป็นเครื่องมือและวิธีการจัดการเรียนรู๎ที่มีประโยชน์อยํางยิ่งในการสอน
และกระบวนการทางานและวางรากฐานทักษะทางอาชีพแกํนักเยน ทั้งอาชีพที่มีลักษณะเป็นงานผลิต
และ/หรืองานบริการ รวมถึงการปลูกฝังเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพแกํนักเรียน เป็นการจัดการเรียนรู๎
งานอาชีพที่ให๎นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงในอาชีพตามความต๎องการ หรือความสนใจของนักเรียนจนครบ
กระบวนการเพื่อค๎นหาคาตอบด๎วยตนเอง เริ่มตั้งแตํการวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติงาน การจัดการ
กับผลผลิต การจัดจาหนําย การให๎บริการ รวมทั้งการจัดการรายได๎จากการจาหนํายผลผลิตหรือการ
ให๎บริการ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาการปฏิบัติโครงงานอาชีพ ซึ่งโครงงานอาชีพอาจจัดทาโดยการรวมกลุํม
นักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได๎ ในหนึ่งห๎องเรียนอาจมีโครงงานอาชีพแตกตํางกันได๎ตามความ
ถนัด ความพร๎อมและความสนใจของนักเรียน สถานศึกษาสามารถจัดให๎นักเรียนได๎ทาโครงงานอาชีพใน
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยตรง หรืออาจเป็นโครงงานที่บูรณาการกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ตําง ๆ ได๎
การเสริมทักษะอาชีพด๎วยโครงงานอาชีพ จะต๎องพิจารณาให๎เหมาะสมกั บวัย และวุฒิ
ภาวะของนักเรียน ควรจัดตามความจาเป็น ไมํควรให๎มากเกินไป หรือในการดาเนินงานต๎องไมํมีคําใช๎จําย
สูง เกินไป และครูผู๎สอนต๎องดูแลให๎คาปรึกษาตลอดกระบวนการ เพื่อให๎การดาเนินงานเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดตํอการเรียนและพัฒนาทักษะของนักเรียน
5. การจัดฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ
สถานศึก ษาสามารถพั ฒ นาสภาพแวดล๎ อ มในโรงเรี ย นที่ มี อ ยูํจั ด เป็น ฐานการเรี ย นรู๎
เกี่ยวกับอาชีพเพื่อให๎นักเรียนศึกษาหาความรู๎จากสถานที่จริง เป็นการสร๎างประสบการณ์ตรงที่สัมพันธ์กับ
ชีวิตจริง ให๎กับนักเรียน ซึ่งแหลํงเรียนรู๎ ตําง ๆ ภายในโรงเรียนก็จะชํวยให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ
พร๎อมทั้งสานึกและตระหนักเห็นคุณคําความสาคัญ ของอาชีพ สถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติมอาชีพ และกิจกรรมพัฒนานักเรียน โดยจัดการเรียนรู๎ที่มีเนื้อหาอาชีพสอดคล๎องกับฐาน
การเรียนรู๎ที่มีในสถานศึกษา หรือใช๎ฐานการเรียนรู๎เป็นแหลํงเรียนรู๎อาชีพตามความสนใจของนักเรียนที่จะ
เรียนรู๎ด๎วยตนเอง โดยจัดแผนการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับฐานการเรียนรู๎ เตรียมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และฝึก
ปฏิบัติงานอาชีพในฐานการเรียนรู๎ที่จัดเตรียมไว๎ อาจหมุนเวียนกลุํมนักเรียนเข๎าศึกษาหาความรู๎จากฐาน
การเรี ยนรู๎ ปฏิ บัติ กิ จ กรรมตํ า ง ๆ ตามแตํ ล ะฐานการเรี ยนรู๎ ภ ายใต๎ ก ารดูแ ลของครู หรื อ ครู มี ห น๎ า ที่
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ประจาฐานการเรียนรู๎ ที่จะให๎คาแนะนา อานวยความสะดวกในการเรียนรู๎ และประเมินผลการเรียนรู๎ของ
นักเรียน
6. การเสริมทักษะอาชีพในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎กาหนดกิจกรรมพัฒนา
นั ก เรี ย นไว๎ 3 ลั ก ษณะ ได๎ แ กํ กิ จ กรรมแนะแนว กิ จ กรรมนั ก เรี ย น และกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและ
สาธารณประโยชน์ โดยมี เวลาทากิจกรรม 120 ชั่วโมง/ปี กิจกรรมนักเรียนเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถ
ใช๎ในการเติมเต็มความรู๎ความชานาญและประสบการณ์ของนักเรียนที่เกี่ยวกับอาชีพให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น
เพื่อค๎นพบความถนัด ความสนใจของตนเอง และพัฒนาตนเองให๎เต็มตามศักยภาพในการจัดกิจกรรมตาม
ความถนัดและความสนใจของนักเรียน หรือชุมนุม/ชมรม มีหลักการสาคัญ คือ
1) จัดตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา
2) จัดให๎นักเรียนชํวยกันคิด ชํวยกันทา และชํวยกันแก๎ปัญหา
3) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
4) จัดให๎เหมาะกับวัย และวุฒิภาวะของนักเรียน รวมทั้งบริบทของสถานศึกษาและ
ท๎องถิ่น สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน หรือชุมนุม/ชมรม
เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักอาชีพ มีทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานตามอาชีพและสร๎างเจตคติที่ดีตํออาชีพ รวมถึง
สร๎างนิสัยในการทางาน การใช๎เทคโนโลยี การรู๎จักแก๎ปัญหา การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ การทางาน
รํวมกัน ระเบียบวินัยในการทางาน ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จาเป็นของอาชีพตําง ๆ
สถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์ให๎แกํนักเรียนได๎เลือกกิจกรรมอาชีพตามความสนใจ โดย
สถานศึกษาเสนอกิจกรรมอาชีพให๎นักเรียนเลือก หรือนักเรียนมีความสนใจตรงกัน รวมกลุํมกันเสนอ
กิจกรรมอาชีพจากสถานศึกษาจัดให๎ ซึ่งอาจเรีย กชื่อวําเป็นชุมนุมอาชีพ หรือชมราอาชีพ แล๎วแตํตกลงใน
กลุํม
7. การประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สถานศึกษาสามารถประสานความรํวมมือกับสถานศึกษาสัง กัดอาชีพศึกษาใกล๎เคียง
อาทิเชํน วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยสารพัดชําง เป็นต๎น
เพื่อเปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามความสนใจของผู๎เรียนได๎เพิ่มเติม จากการที่สถานศึกษาสามารถ
ดาเนินการเสริมทักษะและสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพภายในสถานศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎
เสริมสร๎างทักษะและฝึกประสบการณ์อาชีพจากผู๎ที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมในอาชีพตําง ๆ
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เกณฑ์การจบการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดเกณฑ์กลางสาหรับการจบการศึกษาเป็น 3 ระดับ
คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
1.1 นักเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐานตาม
โครงสร๎างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามที่
สถานศึกษากาหนด
1.2 นักเรียนมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผํานเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
1.3 นักเรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผํานเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
1.4 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผํานเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
1.5 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพั ฒนานักเรียนและมีผลการประเมินผํานเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
2. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.1 นักเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หนํวยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด 17 หนํวยกิต
2.2 นักเรียนต๎องได๎หนํวยกิตตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา 77 หนํวยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66
หนํวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมํน๎อยกวํา 11 หนํวยกิต
2.3 นักเรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผํานเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
2.4 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผํานเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
2.5 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักเรียนและมีผลการประเมินผํานเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
3. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตนปลาย
3.1 นักเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิ ชาพื้นฐาน 41 หนํวย และรายวิชา
เพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
3.2 นักเรียนต๎องได๎หนํวยกิตตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา 77 หนํวยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41
หนํวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต
3.3 นักเรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขีย นในระดับผํานเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
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3.4 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผํานเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
3.5 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนานักเรียนและมีผลการประเมินผํานเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)
การสร๎างเสริมประสบการณ์เป็นการเปิดและสร๎างโอกาสให๎นักเรียนได๎สัมผัสและทดลองทางานที่
ตนเองสนใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเส๎นทางการศึกษาตํอและการมีงานทา รวมทั้งเป็นการ
สร๎างโลกทัศน์ทางปัญญา สร๎างมุมมองที่สํงเสริมให๎บุคคลที่มีความรู๎ความสามารถในการประกอบ กิ จ ก า ร
งานตํ า ง ๆ ได๎ ประสบความส าเร็จ อยํ า งมี คุ ณ ภาพ โดยเฉพาะการด าเนิ นการด๎ า นอาชี พ ที่ ต๎อ งอาศั ย
ประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อให๎บุคคลประกอบอาชีพเลี้ยงต๎นให๎ประสบความสาเร็จ ดังนั้น การสร๎าง
เสริมประสบการอาชีพจึงมีความสาคัญตํอการพัฒนาผู๎เรียนในยุคปัจจุบันที่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สํงผลตํอวิถีชีวิตและโลกของงานอาชีพ โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นรอยตํอสาคัญของ
การตัดสินใจที่เชื่อมตํอกับอาชีพในอนาคต
ความหมาย
การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หมายถึง กระบวนการดาเนินการให๎นักเรียนได๎สารวจ รู๎จัก และค๎นพบตนเองและอาชีพเข๎าสูํโลกของการ
ทางานตามสภาพจริงในสถานประกอบการ/แหลํงเรียนรู๎ เพื่อเรียนรู๎โลกของอาชีพสร๎างเสริมประสบการณ์
และพัฒนาคุณลักษณะที่เกี่ยวข๎องกับการทางาน
แนวทางการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ
การสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพสามารถดาเนินการได๎ 2 ลักษณะ คือ
1. การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพในชั้นเรียน หมายถึง การจัดประสบการณ์ให๎นักเรียนได๎
สารวจและรู๎จักตนเองเกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมทั้ง
บุ ค ลิ ก ภาพ โดยการเสริ ม ทั ก ษะอาชี พ ผํ า นหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย การใช๎
กระบวนการและกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน เชํน แบบวัดความสนใจในอาชีพ แบบวัดบุคลิกภาพ และ
แบบวัดความถนัด เป็นต๎น
2. การเสริ ม สร้า งประสบการณ์ อ าชี พ นอกชั้ นเรี ยน หมายถึง สนับ สนุน และเปิ ดโอกาสให๎
นักเรียนได๎สัมผัสโลกของการทางานตามสภาพจริง จากครอบครัว/สถานประกอบการ/แหลํง เรียนรู๎/ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น เพื่อการสารวจโลกของอาชีพ เสริมสร๎างทักษะพื้นฐานอาชีพ และพัฒนาคุณลักษณะการ
ทางาน เชํน การสัมผัสงาน การเยี่ยมชมสถานประกอบการ เรียนรู๎จากภูมิปัญญาชาวบ๎าน การฝึกงาน เป็น
ต๎น
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สถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้
ลักษณะสถานประกอบการ/แหลํงเรียนรู๎ในการสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพ ควรเป็นสถานที่ทีมี
ความปลอดภัย ไมํเป็นแหลํงอบายมุข รวมทั้งยินดีให๎การสนับสนุนการสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพแกํ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานประกอบการและแหลํงเรียนรู๎ที่โรงเรียนจัดหาเพื่อสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพสาหรับ
นักเรียนนั้น ขึ้นอยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาและผู๎ปกครอง โดยคานึงถึงความปลอดภัยระหวํางการ
เดินทางและความปลอดภัยระหวํางเรียนรู๎เป็นสาคัญ สถานประกอบการและแหลํงเรียนรู๎มีดังนี้
1. ที่บ้าน โดยผู๎ปกครองเป็นผู๎มีสํวนในการสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพ สาหรับบุตรหลาน เชํน
การทางานชํวยผู๎ปกครอง หรือกิจกรรมของผู๎ปกครอง
2. ภายในชุมชนหรือท้องถิ่น โดยสถานประกอบการในบริเวณใกล๎เคียงโรงเรียนมีสํวนในการ
สร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพ เชํน วิสาหกิจชุมชน ศูนย์ O-TOP ศูนย์ฝึกอาชีพในชุมชน/กลุํมแมํบ๎าน
โรงพยาบาล สถานีตารวจ
3. ภายในอาเภอ/จังหวัด โดยสถานประกอบการภายในอาเภอ/จังหวัด
4. ต่างจังหวัด เชํน การติดตามผู๎ปกครองที่ไปทางานหรือประกอบอาชีพ
ลักษณะงานเพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ
การสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพสาหรับนักเรียน ควรมีลักษณะงานดังนี้
1. เป็นอาชีพ/งานที่นักเรียนถนัด สนใจ และสอดคล๎อ งกับพัฒนาการและความต๎องการของ
นักเรียน
2. งานที่เรียนรู๎ไมํเป็นอันตราย
3. ภาระงานเหมาะสมกับวัยของนักเรียน และไมํสร๎างความเสียหายแกํระบบงานและไมํสํงผล
กระทบตํอตนเอง
4. กาหนดชํวงเวลาการทางานที่เหมาะสมในแตํละระดับ
ระยะเวลาดาเนินการ
สถานศึกษาสามารถดาเนินการจัดกิจกรรมสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพได๎ทั้งในชั้นเรียน และ
นอกชั้นเรียน ในชํวงเวลาที่หลากหลาย อาทิ เชํน ชํวงเวลาหลังเลิกเรียน วันหยุดเสาร์ -วันอาทิตย์ รวมทั้ง
ใช๎เวลาในชํวงปิดภาคเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะอยํางยิ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได๎สร๎างเสริม
ประสบการณ์อาชีพในชํวงปิดภาคเรียนที่ 1 ตามความพร๎อมและบริบทของสถานศึกษา
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การประเมินผล
ครูที่ปรึกษาใช๎ข๎อมูลจากแบบบันทึกการสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียน เพื่อประเมิน
ความก๎าวหน๎าของนักเรียน ซึ่งแบบบันทึกฯ นี้ นักเรียนทุกคนจะต๎องนาติดตัวไป ขณะเข๎ารํวมการสร๎าง
เสริมประสบการณ์อ าชีพ โดยมีผู๎ดูแลนัก เรียนในสถานประกอบการหรื อแหลํง เรี ยนรู๎ และผู๎ปกครอง
รํวมกันประเมินผลการเรียนรู๎ของนักเรียน โดย
- ไมํตัดสิน ได๎-ตก
- ระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยจานวนชั่วโมงในแตํละวันขึ้นอยูํกับลักษณะงานที่ไปเรียนรู๎ หรือตามที่
สถานศึกษากาหนด
- พิจารณาความเข๎าใจลักษณะงานและอาชีพ
- พิจารณาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ
การทาบันทึกการเรียนรู๎ประจาวันของนักเรียนชํวงฝึกประสบการณ์
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถประเมินความพึงพอใจของนักเรียน และผู๎ปกครอบตํอการสร๎าง
เสริมประสบการณ์อาชีพที่โรงเรียนดาเนินการ โดยการพูด การสัมภาษณ์ หรือใช๎แบบสารวจความพึง
พอใจตํอการสร๎างเสริมประสบการณ์
ในการจั ด การเรี ย นการสอนเสริ ม ทั ก ษะทางอาชี พ ในสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล๎ อ งกั บ หลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น สถานศึกษาสามารถจัดได๎หลากหลายตามความ
เหมาะสม อยํางไรก็ตามการพัฒนาและนาหลักสูตรสูํการปฏิบัติจะเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ทุกฝุายที่
เกี่ยวข๎องจะต๎องเข๎าใจบทบาทของตนเอง และต๎องประสานความรํวมมือกันอยํางจริงจัง ซึ่งหนํวยงานทั้ง
ระดับท๎องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทสาคัญ ในการสํง เสริมสนับสนุนให๎การจัดการเรียนการสอนเสริม
ทักษะอาชีพที่มีคุณภาพ สอดคล๎องกับศักยภาพของผู๎เรียน ความต๎องการของตลาดงาน สถานการณ์
แรงงานของประเทศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย จึ ง
ได๎วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นและสัง เคราะห์องค์ความรู๎สาคัญ ที่จะชํวยให๎การ
จัดการเรียนรู๎ในระดับมัธยมศึกษามีความสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และเป็นการ
เรียนการสอนในระบบ Education 4.0 นามากาหนดเป็นกรอบการบริหาร จัดการศึกษาใน 7 โมดูล
ประกอบด๎วย
โมดูลที่ 1 การสารวจความต้องการของถิ่นฐานในระดับท้องถิ่น เป็นการดาเนินการให๎มีคลัง
แหลํงเรียนรู๎ คลังอาชีพในถิ่นฐาน และโปรแกรมการเรียนตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล๎อมของท๎องถิ่นที่ตั้งโรงเรียน จัด ทาคลังทะเบียนชื่อ
ของสถานที่จัดประสบการณ์ ประกอบด๎วยแหลํงเรียนรู๎ที่สาคัญด๎านกายภาพ ชีวภาพ และวิถีชุมชนสาหรับ
นาไปจัดทาสาระเนื้อหาของหนํวยบูรณาการของระดับชั้นของหลักสูตสถานศึกษา
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2. เพื่อวิเคราะห์ความต๎องการอัตรากาลังแรงงานในภาคประกอบการ กลุํมอาชีพอิสระ
ทั้งภาครัฐและเอกชนในท๎องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยูํ จัดทาคลังทะเบียนให๎ความรู๎เกี่ยวกับลักษณะของอาชีพ
และพื้ น ฐานความรู๎ ใ นแตํ ละประเภทและสาขาวิ ช าชี พ เพื่ อ จั ด ท าเครื อ ขํ า ยความรํ ว มมื อ ของภาค
ประกอบการและสถานบันการศึกษาตํอทั้งระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รํวมมือกันจัดการศึก ษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของท๎องถิ่น
3. เพื่ อ จั ด ท าบั น ทึ ก ความรํ ว มมื อ ระหวํ า งภาคประกอบการ กลุํ ม อาชี พ อิ ส ระกั บ
สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ตลอดจนสถานศึกษาเรียนตํอเฉพาะ
ทางเปิดแผนการเรียนในวิชาเพิ่มเติมและกลุํมสาระการงานและอาชีพ ให๎สอดคล๎ องกับประเภทและสาขา
วิชาชีพที่ภาคประกอบการต๎องการ
โมดูลที่ 2 การจัดทาหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น (Learning Integration) เป็นการ
ดาเนินการให๎มีหนํวยเรียนรู๎บูรณาการข๎ามรายวิชา มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา ที่นาไปบูรณา
การและมีตารางเรียนปกติและตารางเรียนของหนํวยบูรณาการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาหนํวยเรียนรู๎บูรณาการระดับชั้น ประกอบด๎วย ชื่อหนํวยเรียนรู๎บูรณาการ
ยํอย หัวเรื่อง หัวเรื่องยํอย และสาระเนื้อหา โดยให๎คณะครูในแตํละระดับชั้นรํวมกันวิเคราะห์ปัจจัยของ
ปรากฏการณ์ในแหลํงเรียนรู๎ มีต๎นเหตุมาจากอะไร มีอะไรเป็นเงื่อนไข คัดเลือกเพื่อจัดทาหนํวยเรียนรู๎
บูรณาการในแตํละระดับชั้น และแตํละภาคเรียน
2. เพื่อนาตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชามาบูรณาการวัดสาระในหัวข๎อและหัวเรื่องยํอยของ
หนํวยเรียนรู๎ บูรณาการระดับชั้น โดยครูผู๎สอนรายวิชาของระดับชั้นวิเคราะห์ประเภทและระดับพฤติกรรม
ที่ใช๎วัดของทุกตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา น้าหนักเวลาและปริมาณคะแนนของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา
นาไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับสาระเนื้อหาในแตํละหัวเรื่องยํอยที่จะนาไปบูรณาการ
3. เพื่อจัดตารางเรียนของรายวิชาและตารางเรียนรู๎ของหนํวยบูรณาการ โดยวิเคราะห์
ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาที่ต๎องรู๎ มีความซับซ๎อน ยุํงยาก นาน้าหนักเวลามาเป็นข๎อมูลการจัดตารางสอน
แบบจัดการเรียนการสอนของครูรายวิชาปกติ และนาน้าหนักเวลาทั้งหมดของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาที่
เหลือมาเป็นข๎อมูลการจัดตารางเรียนตามกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในหนํวยเรียนรู๎บูรณาการที่ใช๎
ห๎องเรียนรวมหรือห๎องเรียนบูรณาการเป็นฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
โมดูลที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ เป็นการดาเนินการให๎มีใบความรู๎และใบ
กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 7 กระบวนการ คือ การฝึกทักษะการสังเกต การฝึกการแสดงออกทาง
คุณ ลั ก ษณะและคํ า นิ ย ม 12 ประการ การส ารวจแหลํ ง เรี ย นรู๎ ข องหนํ ว ยบูร ณาการ การอภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนคาถามและคาดเดาคาตอบ การอภิปรายเชื่อมโยงคาถามกับสาระสาคัญของรายวิชา การใช๎
บรรณานุกรมวางแผนการสืบค๎นอํานหาความรู๎ที่เป็นสากลสนับสนุนและการอภิปรายสรุปความรู๎สากล
ตามประเด็นคาถามและความรู๎ที่ได๎เพิ่มเติม
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกแบบใบกิจกรรมการเรียนรู๎ตามกระบวนการ Five Steps For Learn นาไปสูํ
การจัดกระบวนการเรียนรู๎
2. เพื่อรวบรวมสาระความรู๎ที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด ผลการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ตามเหตุการณ์
หรือพฤติกรรมที่นักเรียนจะแสดงคุณลักษณะและสมรรถนะตามหลักสูตรพร๎อมบรรณานุกรม
โมดูลที่ 4 การจัดกิจกรรมความถนัดและความสนใจเฉพาะสาขาวิชาชีพ เป็นการดาเนินการให๎
มีใบกิจกรรมการจัดกระบวนการ Project Based จานวน 4 กระบวนการ คือ การตั้งประเด็นสนใจพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการดารงชี วิต การรวบรวมสร๎างความรู๎สากล ใช๎สร๎างกระบวนการและ
ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม การปฏิบัติปรับปรุงตามกระบวนการและขั้นตอนการสรุปผล สื่อสารนาเสนอ
รวมกลุํมในวิชาชุมนุมเรียนรู๎การเป็นผู๎ประกอบการและมีผลงานตามสาขาความเชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกแบบใบกิจกรรมตามกระบวนการ Project Based และนาไปใช๎ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎แบบบูรณาการ
2. เพื่อแสดงผลงานที่ได๎จากกระบวนการ Project Based ในรูปแบบที่หลากหลายและ
นาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน
โมดูลที่ 5 การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการดาเนินการให๎มีเครื่องมือวัด ผลที่มี
คุณภาพสูงด๎านความรู๎ ทักษะและคุณลักษณะ ตามระดับขั้นพฤติกรรมที่ระบุในมาตรฐานตัวชี้วัดรายวิชา
ครบทุกตัวชี้วัด ให๎สอดคล๎องกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู๎ในแตํละใบกิจกรรมและมีเครื่องมื อ
ประเมิ นผลสมดุ ลเชิง คุณ ภาพที่ แปลผลความสอดคล๎ องกัน ในแตํ ละกิจ กรรมการท างานขอ งแตํล ะใบ
กิจกรรม เพื่อนาไปใช๎แปลพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นระดับคุณภาพของความรู๎ ทักษะและคุณลักษณะที่จะ
แปลผลเป็น คะแนนเก็ บและแสดงออกเป็น ระดับ สมรรถนะ และคุ ณลัก ษณะตามหลัก สูต ร ตลอดจน
องค์ประกอบของบุคลิกภาพตามกลุํมวิชาชีพตําง ๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎มีเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพสูง ในการวัดด๎านความรู๎ ทักษะ และคุณลักษณะ
ตามระดับขั้นพฤติกรรมที่ระบุในมาตรฐานตัวชี้วัดรายวิชาครบทุกตัวชี้วัดให๎สอดคล๎องกับการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู๎ในแตํละใบกิจกรรม
2. เพื่อ พัฒนาเครื่อ งมื อประเมิน ผลสมดุ ลเชิ ง คุ ณภาพที่ แปลผลความสอดคล๎อ งกั น
ระหวํางทักษะ คุณลักษณะ และความรู๎ ในแตํละกิจกรรมการทางานของแตํละใบกิจกรรม ในการนาไปใช๎
แปลผลพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นระดับคุณภาพของทักษะและคุณลักษณะตํอการทางานตามมาตรฐาน
ตัว ชี้ วั ด รายวิช าที่ จ ะแปลผลเป็ น คะแนนเก็ บ และเป็ น ระดั บ สมรรถนะและคุ ณ ลั ก ษณะตามหลั ก สู ต ร
ตลอดจนองค์ประกอบของบุคลิกภาพตามกลุํมอาชีพตําง ๆ
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โมดูลที่ 6 การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและจัดทาเส้นทางอาชีพ (Career Path)
เป็นการดาเนินการให๎มีการประเมินบุคลิกภาพตามกลุํมสาขาอาชีพให๎กับนักเรียนรายบุคคล ใช๎เป็นข๎อมูล
การตัดสินใจเลือกโปรแกรมการเรียนตามสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพในรายวิชา
เพิ่มเติม โดยกลุํมสถานประกอบการและความรํวมมือของอาชีวศึกษา การประเมินสมรรถนะสาขาวิชาชีพ
ของนักเรียนรายบุคคลจากความรํวมมือของสานักงานฝีมือแรงงานจังหวัด และมีการเทียบโอนหนํวยกิตรับ
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพสาหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะขอรับวุฒิที่ 2
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพั ฒนาสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ โดยความรํวมมือ ของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการและสถาบันการศึกษาตํอ
2. เพื่อประเมินบุคลิกภาพการเข๎าเรียนตามโปรแกรมสาขาวิชาชีพโดยความรํวมมือจาก
หนํวยงานตําง ๆ เชํน กรมการจัดหางาน สานักวิ ชาการและมาตรฐานการศึกษา สมาคมแนะแนวแหํง
ประเทศไทยและสถาบันการศึกษาตํอ มีการเก็บข๎อมูลที่สะท๎อนพฤติกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียนโดย
ครูผู๎สอน หนํวยบูรณาการตามกระบวนการ Five Steps For Learn
3. เพื่อประเมินสมรรถนะสาขาวิชาชีพนักเรียนรายบุคคล โดยบันทึกความรํวมมือ กับ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพื่อประเมินออกใบรับรองสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ
4. เพื่ อ เที ย บโอนหนํ ว ยกิ ต รั บ วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ โดยความรํ ว มมื อ ของ
สถานศึกษา สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาตํอ
โมดูลที่ 7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นการนาเทคโนโลยีมาชํวย
จัดทาคลังทะเบียนแหลํงเรียนรู๎ คลังทะเบียนอาชีพ จัดทาโปรแกรมการเรียน จัดทาหนํวยบูรณาการของ
แตํละระดับชั้น จัดทาใบกิจกรรม เพื่อมอบหมายให๎เกิดกิจกรรมการเรียนรู๎ จัดทาคลัง ความรู๎และการ
สืบค๎นความรู๎ ในรูปแบบออนไลน์ (Online) รายงานผลการสํงการบ๎าน จัดทาเครื่องมือวัดและประเมินผล
จัดทาคลังข๎อสอบและจัดทาเส๎นทางอาชีพ (Career Path) นักเรียนรายบุคคล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช๎กับกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามกระบวนการของ 5
Steps
2. เพื่อสร๎างจริยธรรมในการใช๎เทคโนโลยีของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการนาการบริหารจัดการศึกษาใน 7 โมดูล สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สามรถนาเอาการบริหารจัดการศึกษาใน 7 โมดูลไปพัฒนาให๎
สอดคล๎องเหมาสมกับบริบทของสถานศึกษาในลักษณะของการจัดการเรียนรู๎ 4 รูปแบบ ได๎แกํ
1. รูปแบบสมรรถนะอาชีพระยะสั้น
2. รูปแบบทวิศึกษา
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3. รูปแบบเตรียมความถนัดเฉพาะทางกลุํมสาขาวิชาชีพอุดมศึกษา
4. รูปแบบการเรียนรู๎การเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจพอเพียง
โดยมีบทสรุปของแตํละรูปแบบของการจัดการเรียนรู๎ ดังนี้
1. รูปแบบสมรรถนะอาชีพระยะสั้น โดยให๎นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นได๎รู๎จักลักษณะ
อาชีพตําง ๆ ในท๎องถิ่น แล๎วเลือกเรียนหนํวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้นที่ตนเองสนใจ เพื่อนาไปสูํการ
ค๎นพบตัวตนวํามีความถนัดและบุคลิกภาพเหมาสมกับสมรรถนะอาชีพใด ซึ่งจะสํงผลตํอการตัดสินใจของ
นักเรียนในการเรียนตํอในระดับที่สูงขึ้นที่อาจจะเป็นการเรียนในสายอาชีพหรือสายสามัญ ตํอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายก็จะเลือกแผนการเรียนในกลุํมสาขาความถนัดเพื่อเรียนตํอระดับอุดมศึกษาได๎ตรง
กับความถนัดและบุคลิกภาพของนักเรียน ลักษณะการจัดวิชาอาชีพ จะกาหนดรายวิชาตามสาขาวิชาชีพ 5
ประเภท คือ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม ศิลปกรรม และคหกรรม โดยกาหนดเป็นหนํวย
ฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้นได๎หลายหนํวยสมรรถนะเพื่อให๎นักเรียนได๎รู๎จักและเรียนรู๎ได๎อยํางหลากหลาย
2. รูปแบบทวิศึกษา เป็นการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีทักษะและความถนัดในประเภท
และสาขาอาชีพ เชํน ประเภทวิชาชีพอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม เกษตรกรรม การโรงแรมและ
การทํองเที่ยว ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ประมง และอุตสาหกรรมสิ่งทอ นักเรียนต๎องการมุํงไปสูํ
สายอาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ แตํอาจอยูํไ กลไมํสะดวกในการเดินทางไปเรียนในสถาบัน
อาชีวศึกษา จึงใช๎โรงเรียนมัธยมศึก ษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการ
เรียนรํวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช๎เวลาเรียนไมํน๎อยกวํา 3 ปี ได๎วุฒิ
การศึกษา 2 วุฒิ คือประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ลักษณะการจัด
หลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชาพื้นฐานและกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นผู๎จัดการเรียน
การสอน สถาบันการศึกษาในสังกัดสานักงานการอาชีวศึกษาเป็นผู๎รับโอนหนํวยกิตเป็นหมวดวิชาทักษะ
ชี วิ ต หมวดวิ ช าเลื อ กเสรี แ ละกิ จ กรรมพั ฒ นาผู๎ เ รี ย นตามล าดั บ ส าหรั บ หมวดทั ก ษะวิ ช าอาชี พ
สถาบันการศึกษาในสังกัดการอาชีวศึกษาเป็นผู๎จัดการเรียนการสอน โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู๎รับโอนหนํวยกิตมาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
3. รูปแบบเตรียมความถนัดเฉพาะทางกลุ่มสาขาวิชาชีพอุดมศึกษา เป็นการจัดการศึกษา
สาหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐานความถนัดได๎ตามเกณฑ์ของระดับความรู๎ของกลุํมสาขา
ความถนัดในสาขาวิชาในการเรียนตํอระดับอุดมศึกษา 9 กลุํมสาขาวิชา ได๎แกํ กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพและชีวภาพ กลุํมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กลุํมสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ กลุํมสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ กลุํ ม สาขาวิช าบริ ห าร พาณิ ช ยศาสตร์ และการบัญ ชี การทํอ งเที่ ย วและโรงแรม กลุํ ม
สาขาวิช าครุ ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึก ษาและสุ ขศึก ษา กลุํม สาขาวิ ชาศิ ลปกรรมศาสตร์ และกลุํ ม
สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลักษณะการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จะจัดแผนการเรียนและ
รายวิชาเพื่อรองรับการเรียนตํอคณะกลุํมความถนัดทางสาขาวิชาในการเรียนตํอระดับอุดมศึกษา
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4. รูปแบบการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง เป็นการนาเอาทักษะความรู๎และ
คุณลักษณะนิสัยจากการเรียนรู๎ใน 3 รูปแบบมาใช๎พัฒนาการประกอบการและทาธุรกิจขึ้นมาใช๎ในการ
ดาเนินวิถีชีวิตได๎จริง ใช๎ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเพื่อดารงชีวิตหรือแก๎ปัญหา สนองความต๎องการ
การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติอยํางเชิงประจักษ์โดยใช๎กระบวนการ Project-Based Learning:
PBL บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยผู๎วิจัยได๎ดาเนินการดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนารูป แบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จั นทบุรี -ตราดกรณีศึกษา : โรงเรี ยนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี ดาเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน และ สร๎างกรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการมี ง านทาของโรงเรี ยนมั ธยมศึกษาในเขตพื้นที่ ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึก ษา :
โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ขั้นที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดาเนินการดังนี้ กาหนดกรอบ
แนวคิดและสร๎างรูปแบบการสอน สร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎ สร๎างคูํมือการใช๎รูปแบบการสอน และ
สร๎างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล
ระยะที่ 2 การทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จั นทบุรี -ตราดกรณีศึกษา : โรงเรี ยนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี ดาเนินการ
ระยะที่ 3 การประเมินผลการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี
ขั้นที่ 1 การประเมินทักษะในการทางาน การรักการทางาน ความสามารถใน
การทางานรํวมกับผู๎อื่น และมีเจตคติที่ดีตํอวิชาชีพสุจริตของผู๎เรียน
ขั้นที่ 2 การประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี
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ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
การสร๎างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นในครั้งนี้ ดาเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการสอน แนว
ทางการจัดทักษะการเรียนรู๎ที่เน๎นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ แนวทางการจัดการเรียนรู๎รูปแบบการเตรียม
ความพร๎ อ มกลุํ ม ความถนัด ทางสาขาวิช าและอาชีพ ในการเรีย นตํ อ ระดั บ อุด มศึ ก ษา การขั บ เคลื่ อ น
การศึกษามัธยมไทย 4.0 เพื่อการมีงานทา แนวทางการเสริมทักษะและสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพ
ให๎กับผู๎เรียน การพัฒนารูปแบบการสอน และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง โดยนามากาหนดเป็นโครงสร๎างและ
สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
การ มี ง านท าของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ช ายแดน จั น ทบุ รี -ตราด กรณี ศึ ก ษา : โรงเรี ย น
สอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผู๎วิจัยสร๎างรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพื่อ การมีง านท าของโรงเรีย นมั ธ ยมศึก ษาในเขตพื้ นที่ ช ายแดน จั นทบุ รี -ตราดกรณีศึ ก ษา :
โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สร๎างขึ้น
จากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข๎อมูลในขั้นที่ 1 แล๎วนาผลดังกลําวมาสร๎างเป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีจุดมุํงหมายหลักเพื่อจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนสอยดาววิทยา
ผู๎วิจัยดาเนินการเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดกรอบแนวคิด และสร๎างรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียน สอย
ดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นาข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนและรูปแบบ การ
สอน แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู๎ที่เน๎นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ แนวทางการจัดการเรียนรู๎รูปแบบ
การเตรี ยมความพร๎ อ มกลุํ มความถนัด ทางสาขาวิ ชาและอาชี พ ในการเรีย นตํอ ระดั บ อุด มศึก ษา การ
ขับเคลื่อนการศึกษามัธยมไทย 4.0 เพื่อการมีงานทา แนวทางการเสริมทักษะและสร๎างเสริมประสบการณ์
อาชีพให๎กับผู๎เรียน การพัฒนารูปแบบการสอน และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง มาวิเคราะห์และกาหนดเป็น
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยกาหนดเป็น 4 ตอน คือ 1) ความเป็นมาของ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 3) การนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนไปใช๎ และ 4) ผลที่เกิดจากการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
กาหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามกรอบการบริหารจัดการโรงเรียน 7 โมดูล
เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีง านท าสูํทั กษะความรู๎ คูํคุณลักษณะนิสัย แหํง ศตวรรษที่ 21
ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 แสดงโมดูลเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทาสูํทักษะความรู๎
คูํคุณลักษณะนิสัยแหํงศตวรรษที่ 21
กรอบการบริหารจัดการโรงเรียน 7 โมดูล เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทาสูํ
ทักษะความรู๎คูํคุณลักษณะนิสัยแหํงศตวรรษที่ 21 ประกอบด๎วย
1. สารวจความต๎องการของถิ่นฐานในระดับจัง หวัด/อาเภอ มีคลัง แหลํง เรียนรู๎ มีคลัง สถาน
ประกอบการ และคลังแนะนาลักษณะอาชีพ มีแผนการเรียนตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ
2. จัดทาหนํวยเรียนรู๎บูรณาการระดับชั้น มีหนํวยเรียนรู๎บูรณาการแบบสหวิทยาการของ คณะ
ครู มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดรายวิชา และวิเคราะห์ผลการเรียนรู๎ และมาตรฐานของ
สมรรถนะ มีตารางสอนหนํวยเรียนรู๎บูรณาการตามกระบวนการ QSCCS
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎บูรณาการ มีกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามกระบวนการ
QSCCS รูปแบบ Problem-Based Learning มีสื่อความรู๎ประกอบการจัดระบบการเรียนรู๎ตามขั้นตอน
ของกระบวนการ QSCCS
4. จัดกิจกรรมพัฒนาตํอยอดสร๎างนวัตกรรม มีกิจกรรมการจัดระบบกระบวนการเรียนรู๎ตาม
กระบวนการ QSCCS รูปแบบ Problem-Based Learning มีผลงานและนวัตกรรมของผู๎เรียน และจัด
แสดงและประกวดผลงาน และจัดกิจกรรมเรียนรู๎เป็นผู๎ประกอบการ
5. วัด ประเมิ นผลตามสภาพจริ ง มีเ ครื่อ งมือ วั ด ผลคุ ณภาพสูง มีก ารแปลผล แสดงผลการ
ประเมินผลสมดุลเชิงคุณภาพ
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6. พัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ จัดทา Career Path มีรูปแบบฐานสมรรถนะอาชีพระยะ
สั้น รูปแบบทวิศึกษา รูปแบบการเตรียมความถนัดกลุํมสาขาวิชาชีพระดับอุดมศึกษา และรูปแบบการ
เรียนรู๎เป็นผู๎ประกอบการทาธุรกิจพอเพียง มีแบบประเมินบุคลิกภาพความเหมาะสมด๎านอาชีพ มีการ
ประเมินสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ มีการเทียบโอนหนํวยกิตรับวุฒิประกาศนียบัตร
7. ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีจัดการเรียนรู๎ มีระบบ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์รองรับการเข๎าถึงองค์ความรู๎
อยํางรวดเร็ว กว๎างขวาง มีจริยธรรมในการใช๎เทคโนโลยี
ภายใต๎กรอบการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด๎วยรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 4
รูปแบบ ดังนี้
1. รูป แบบฐานสมรรถนะอาชีพ ระยะสั้ น เป็ นการแนะน าความสนใจให๎ ผู๎เ รีย นในระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต๎นได๎รู๎จักลักษณะอาชีพตําง ๆ ในจังหวัดและอาเภอของตนเอง แล๎วเลือกเรียนหนํวยฐาน
สมรรถนะอาชีพระยะสั้นที่ตนเองสนใจ เพื่อฝึกฝนทักษะเบื้องต๎นของสมรรถนะอาชีพที่สนใจ ให๎นาไปสูํ
การค๎นพบตัวตนวํามีบุคลิกภาพเหมาะสมกับสมรรถนะอาชีพใด ซึ่งจะมีผลตํอการตัดสินใจของผู๎เรียนใน
การเลื อ กแผนการเรี ย นตํ อ ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในกลุํ ม สาขาความถนั ด เพื่ อ เรี ย นตํ อ
ระดับอุดมศึกษาได๎ตรงกับความถนัด และบุคลิกภาพของผู๎เรียน ลักษณะการจัดวิชาอาชีพจะกาหนด
รายวิชาตามสาขาวิชาชีพของประเภทอาชีพใน 5 ประเภท ได๎แกํ ประเภทอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
เกษตรกรรม ศิ ลปกรรม และคหกรรม ซึ่ ง ในรายวิ ช าตามสาขาวิ ช าชี พ จะถู ก ก าหนดเป็ น หนํ ว ยฐาน
สมรรถนะอาชีพระยะสั้นได๎หลายหนํวยฐานสมรรถนะ เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รู๎จักและเรียนรู๎ได๎อยํางหลากหลาย
2. รูปแบบทวิศึกษา เป็นการจัดการศึกษาสาหรับผู๎เรียนที่มีทักษะและความถนัดในประเภทและ
สาขาอาชีพ ได๎แกํ ประเภทวิชาชีพอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม เกษตรกรรม การโรงแรมและการ
ทํองเที่ยว ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ประมง และอุตสาหกรรมสิ่งทอ และผู๎เรียนต๎องการมุํงไปสูํ
สายอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ แตํมีที่พักอาศัยอยูํไกลจากวิทยาลัยสายอาชีพ จึงใช๎โรงเรียน
มัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการเรียนรํวมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู๎เรียนเรียนจบในระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 3 ปี ได๎วุฒิ 2 วุฒิ คือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ลักษณะการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
ในรายวิชาพื้นฐานและกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นผู๎จัดการเรียนการสอน วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเป็นผู๎รับโอนหนํวยกิตเป็นหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาเลือกเสรีและกิจ กรรมพัฒนาผู๎เรียน
ตามลาดับ สาหรับหมวดทักษะวิชาอาชีพ สถาบันการศึกษาในสัง กัด สอศ. เป็นผู๎จัดการเรียนการสอน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู๎รับโอนหนํวยกิตมาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
3. รูปแบบเตรียมความถนัดเฉพาะทางกลุํมสาขาวิชาชีพอุดมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาสาหรับ
ผู๎เรียนที่มีผลการเรียนในรายวิชาที่เป็นพื้นฐานความถนัดได๎ตามเกณฑ์ของระดับความรู๎ของกลุํมสาขา
ความถนัดในสาขาวิชาชีพในการเรียนตํอระดับอุดมศึกษา ได๎แกํ กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุํม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ กลุํมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กลุํมสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
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ศาสตร์ กลุํมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุํมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์การบัญชี การทํองเที่ยวและ
โรงแรม เศรษฐศาสตร์ กลุํมสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึก ษาและสุข ศึกษา กลุํ มสาขาวิช า
ศิลปกรรมศาสตร์ และกลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลักษณะการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
จะจัดแผนการเรียนและรายวิชาเพื่อรองรับการเรียนตํอคณะกลุํมความถนัดทางสาขาวิชาในการเรียนตํอ
ระดับอุดมศึกษา
4. รูปแบบการเรียนรู๎การเป็นผู๎ประกอบการทาธุรกิจพอเพียง เป็นการนาเอาทักษะความรู๎และ
คุณลักษณะนิสัยจากการเรียนรู๎ใน 3 รูปแบบ มาใช๎พัฒนาการประกอบการและทาธุรกิจขึ้นมาใช๎ในการ
ดาเนินวิถีชีวิตได๎จริง เป็นการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงทักษะความรู๎และคุณลักษณะนิสัยในตัวผู๎เรียน
นามาใช๎ประโยชน์ในการประกอบสัมมาอาชีพเพื่อดารงชีวิต แก๎ปัญหาสนองความต๎องการการพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยํางเชิงประจักษ์ โดยกระบวนการ Project-Based Learning: PBL และ
Business Model Canvas: BMC บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพที่ 6 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงาน
ทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา :
โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
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ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผู๎วิจัยดาเนินการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี การดาเนินการวิจัยในขั้นตอน
นี้ มีจุดมุํงหมายเพื่อยกรํางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยมีจุดมุํงหมายยํอยดังนี้
การยกร่างเอกสารหลักสูตร (ตัวหลักสูตร)ในการยกรํางเอกสารหลักสูตร ผู๎วิจัยได๎ดาเนินการ
ดังนี้
1. กาหนดองค์ประกอบของเอกสารการพัฒนาหลักสูตร ตามโครงสร๎างหลักสูตรการ
จัด การเรี ย นการสอนเพื่ อการมี ง านท าของโรงเรี ยนมั ธยมศึก ษาในเขตพื้น ที่ ชายแดน จั น ทบุ รี -ตราด
กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ตามผลการศึกษาข๎อมูลขั้นพื้นฐาน
เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
1) ปรัชญา
2) เปูาหมายของหลักสูตร
3) คุณลักษณะของผู๎เรียน
4) ชื่อหลักสูตร
5) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
6) จานวนหนํวยกิต หนํวยการเรียนรู๎
7) สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎
8) ผลการเรียนรู๎รายปี/ภาค
9) สาระการเรียนรู๎
10) เวลาเรียน
11) การจัดการเรียนรู๎
12) สื่อและแหลํงการเรียนรู๎
13) การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎

2. ผู๎วิจัยยกรํางเอกสารหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ระบุไว๎ในข๎อ 1 โดยใช๎ข๎อมูลพื้นฐาน
จากผลการศึกษาและรวบรวมได๎ในขั้นที่ 1
3. ประชุมปฏิบัติการผู๎เกี่ยวข๎อง เพื่อวิพากษ์รํางเอกสารหลักสูตรที่ผู๎วิจัย ยกรํางขึ้น
ซึ่ง ผู๎เข๎ารํวมวิพากษ์ จานวน 15 ประกอบด๎วย ผู๎วิจัย (นาเสนอรํางเอกสารหลักสูตรและเป็นผู๎ดาเนิน
รายการ) และผู๎เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตัวแทนกลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้ง 8 กลุํมสาระ
4. ผู๎วิจัยดาเนินการปรับปรุงแก๎ไขรํางเอกสารหลักสูตร ตามมติข๎อเสนอแนะจากผลการ
ประชุมปฏิบัติการในข๎อ 3
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5. ได๎เอกสารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ที่ปรับปรุงตามข๎อแนะนาของผู๎เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตัวแทนกลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้ง 8 กลุํมสาระ เตรียมพร๎อม
สาหรับการทดลองใช๎ตํอไป
การยกร่างเอกสารประกอบหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร ประกอบด๎วย
1. แผนการจัดการเรียนรู๎ มีขั้นตอนการสร๎าง ดังนี้
1.1 ศึกษาวิธีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎ตามทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข๎อง
เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎
1.2 ออกแบบหนํวยการเรียนรู๎แตํละหนํวยการเรียนรู๎ที่ระบุไ ว๎ในโครงสร๎าง
หนํวยการเรียนรู๎และเวลาเรียน โดยแตํละหนํวยการเรียนรู๎ ผู๎วิจัย (หรือครูผู๎สอน) ทาการวิเคราะห์ผลการ
เรียนรู๎ กาหนดหลักฐานการเรียนรู๎ (ชิ้นงาน/ภาระงาน) กาหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู๎ พร๎อม
ระบุเครื่องมือที่ใช๎ และกาหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องตามแนวทางที่ระบุไว๎ใน
เอกสารหลักสูตร
1.3 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎ในแตํละหนํวยการเรียนรู๎ตามการออกแบบ
หนํวยการเรียนรู๎ที่กาหนดไว๎ในข๎อ 1.2 ซึ่งแตํละแผนการจัดการเรียนรู๎ ประกอบด๎วยหัวข๎อสาคัญ ดังนี้ 1)
สาระสาคัญ 2) ผลการเรียนรู๎ 3) จุดประสงค์การเรียนรู๎ (จาแนกเป็น 3 ด๎าน คือ ด๎านความรู๎ เจตคติหรือ
คุณลักษณะ และด๎านทักษะ) 4) หลักฐานการเรียนรู๎ 5) เนื้อหาสาระ 6) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎ 7) สื่อ
และแหลํงเรียนรู๎ 8) การวัดและประเมิน ผลการเรียนรู๎ 9) กิจกรรมเสนอแนะ 10) ความคิดเห็น /
ข๎อเสนอแนะของผู๎บริหาร 11) บันทึกผลหลังการสอน 12) ภาคผนวก (รายละเอียด สื่อ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ และอื่น ๆ พร๎อมจัดทาสื่อ และเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ในแตํละ
แผนการจัดการเรียนรู๎
1.4 นาแผนการจัดการเรียนรู๎ พร๎อมสื่อและเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู๎ ในแตํละแผนการเรียนรู๎ ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต๎น แล๎วทาการปรับปรุง แก๎ไ ขกํอนให๎
ผู๎เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม
2. คูํมือการใช๎รูปแบบ ผู๎วิจัยจัดทาขึ้นเพื่อให๎ครู หรือผู๎นารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนไปใช๎เกิดความเข๎าใจ และสามารถนารูปแบบไปใช๎ได๎ ซึ่งผู๎วิจัยได๎ดาเนินการจัดทาคูํมือการใช๎รูปแบบ
ดังนี้
2.1 ศึกษาวิธีการจัดทาคูํมือจากเอกสารที่เกี่ยวข๎อง
2.2 รํางคูํมือการใช๎รูปแบบ ตามองค์ประกอบ ดังนี้
1) ความเป็นมาของรูปแบบ
2) การพัฒนารูปแบบ
3) แนวทางการนารูปแบบไปใช๎
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2.3 นาคูํมือการใช๎รูปแบบ ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต๎น ทาการปรับปรุง
แก๎ไขตามข๎อแนะนาของผู๎เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตัวแทนกลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้ง 8 กลุํมสาระฯเตรียมพร๎อม
สาหรับการทดลองใช๎ตํอไป
ระยะที่ 2 การทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ดาเนินการ
ดาเนินการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี กับ
ผู๎เรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยดาเนินการดังนี้
1) จัดพิมพ์เอกสารหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี ในสถานศึกษา ฉบับสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางหลักในการดาเนินการจัดการเรียนการ
สอน
2) จัดพิมพ์เอกสารหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี ในสถานศึกษา ฉบับกลุํมสาระการเรียนรู๎ ครบทั้ง 8 กลุํมสาระ
3) กาหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรมแนะแนว วิชาการศึกษาค๎นคว๎า (IS)
4) กาหนดกิจกรรมฐานการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง และ มอบหมายครูผู๎รับผิดชอบใน
แตํละฐานการเรียนรู๎
5) กาหนด วัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมตลาดนัดวันศุกร์
6) กาหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกประสบการณ์ด๎านอาชีพสาหรับผู๎เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในชํวงปิดภาคเรียนที่ 1/2562 และมอบหมายงานครูนิเทศการฝึกประสบการณ์

99
ระยะที่ 3 การประเมินผลการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ขั้นที่ 1 การประเมินทักษะในการทางาน การรักการทางาน ความสามารถในการทางาน
รํวมกับผู๎อื่น และมีเจตคติที่ดีตํอวิชาชีพสุจริตของผู๎เรียน
1) จัดเตรียมแบบประเมินคุณภาพผู๎เรียนตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 6
ผู๎เรียนมีทักษะในการทางาน สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นและมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต สาหรับผู๎เรียน
ประเมินตนเอง แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบประเมิน ระดับพฤติกรรม 5 ระดับ จาแนกการประเมิน
เป็นรายด๎าน ได๎แกํ ด๎านที่ 1 ผู๎เรียนวางแผนการทางาน และดาเนินการจนสาเร็จ ด๎านที่ 2 ผู๎เรียนทางาน
อยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ด๎านที่ 3 ผู๎เรียนทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
และ ด๎านที่ 4 ผู๎เรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ โดยที่ระดับ
ความคิดเห็นของผู๎ประเมิน ตามเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ผู๎เรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ผู๎เรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ผู๎เรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ผู๎เรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อย
ระดับ 1 หมายถึง ผู๎เรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อยที่สุด
2) กาหนดแนวทางการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู๎เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานที่ 6 ผู๎เรียนมีทักษะในการทางาน สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นและมีเจตคติที่ดีตํอ
อาชีพสุจริต โดยใช๎เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ
4.51 – 5.00
มากที่สุด
3.51 – 4.00
มาก
2.51 - 3.00
ปานกลาง
1.51 – 2.00
น๎อย
1.00 – 1.50
น๎อยที่สุด
ขั้นที่ 2 การประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จั นทบุรี -ตราดกรณีศึกษา : โรงเรี ยนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
1) จัดเตรียมแบบประเมิ นหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมี
งานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา
อ าเภอสอยดาว จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ส าหรั บ ผู๎ มี สํ ว นได๎ สํ ว นเสี ย (Stakeholder) 2 กลุํ ม ได๎ แ กํ
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กลุํมที่ 1ผู๎ปกครอง และ กลุํมที่ 2 ผู๎เรียน ลักษณะเป็นแบบประเมินระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ด๎าน
ปัจจัยเบื้องต๎น กระบวนการ และ ผลผลิต จาแนกการประเมินเป็นรายด๎าน ดังนี้ ด๎านที่ 1 การสร๎างและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด๎านที่ 2 การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และ
ด๎านที่ 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา โดยที่ระดับความคิดเห็นของผู๎ประเมิน ตามเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเห็นด๎วยอยูํในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเห็นด๎วยอยูํในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเห็นด๎วยอยูํในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเห็นด๎วยอยูํในระดับน๎อย
ระดับ 1 หมายถึง ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเห็นด๎วยอยูํในระดับน๎อยที่สุด
2) กาหนดแนวทางการวิเคราะห์ผลการประเมินการประเมินหลักสูตรในการ
จัด การเรี ย นการสอนเพื่ อการมี ง านท าของโรงเรี ยนมั ธยมศึก ษาในเขตพื้น ที่ ชายแดน จั น ทบุ รี -ตราด
กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยใช๎เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความเหมาะสม
4.51 – 5.00
เหมาะสมมากที่สุด
3.51 – 4.00
เหมาะสมมาก
2.51 - 3.00
เหมาะสมปานกลาง
1.51 – 2.00
เหมาะสมน๎อย
1.00 – 1.50
เหมาะสมน๎อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได๎แกํ ร๎อยละ คําเฉลี่ย (Mean) และ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คานวณโดยใช๎โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (Excel)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิ จัย เรื่ อง การพัฒ นารูป แบบการจัด การเรีย นการสอนเพื่อ การมี ง านท าของโรงเรีย น
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี แบํงออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนรู๎เพื่อ
การมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาว
วิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ตอนที่ 2 ผลการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ การมี ง านท าของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
ตอนที่ 3 ผลการประเมินทักษะในการทางาน การรักการทางาน ความสามารถในการทางาน
รํวมกับผู๎อื่น และเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริตของผู๎เรียน
ตอนที่ 4 ผลการประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีง านทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการจัดการเรี ยนรู้เพื่อการมีงานทาของ
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ช ายแดน จั น ทบุรี -ตราด กรณี ศึ ก ษา : โรงเรี ย นสอยดาววิ ท ยา
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน พบวํา การเข๎ามาทางานของแรงงานตํางด๎าว
ได๎สร๎างผลกระทบทางด๎านบวกและลบให๎ กับประเทศไทยทั้ง ในระดับชาติและระดับท๎องถิ่น กลําวคือ
มีสํวนในการแยํงอาชีพแรงงานไทย ด๎วยเหตุที่นอกจากแรงงานตํางด๎าวมีอัตราคําแรงที่ถูกกวําแรงงานไทย
และหาได๎งํายแล๎ว แรงงานตํางด๎าวยังสามารถทางานได๎โดยไมํเลือกงาน ไมํวําจะเป็นงานในไรํ ในสวน หรือ
งานแบกหามตําง ๆ ซึ่งงานเหลํานี้คนไทยไมํชอบทาเนื่องจากคนไทยมองวํางานเหลํานี้ เป็นงานระดับลําง
เป็นงานที่สกปรก ยากลาบาก อีก ทั้งในปัจจุบันคนไทยเรียนสูง มากขึ้นจึง ทาให๎ตลาดการจ๎างงานขาด
แรงงานในระดับลํางเป็นจานวนมาก จึง จาเป็นต๎องหันไปพึ่ง แรงงานตํางด๎าว และนอกจากนี้ยัง มีกา ร
ลักลอบเข๎ามาในราชอาณาจักร ผลกระทบจากการทางานของแรงงานตํางด๎าวกํอให๎เกิดปัญหาสังคมไทย
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เป็นอันมากทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของประเทศ และความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ ทังนี้
เพราะภาครัฐไมํสามารถเข๎าไปควบคุมกากับดูแลได๎อยํางทั่วถึง
ในทํวงทานองเดียวกันอาจกํอให๎เกิดปัญหาความมั่นคงภายในประเทศ เพราะเมื่อแรงงาน ตําง
ด๎าวเข๎ามาเป็นจานวนมากจะกํอให๎เกิดปัญหาชนกลุํมน๎อยภายในประเทศ เนื่องจากหากคนเหลํานี้กํอความ
ไมํสงบภายใน โดยการชุมนุมเรียกร๎องคําแรงเพิ่มขึ้น หรือรวมตัวตั้งขึ้นเป็นกลุํมกํออาชญากรรมหรือกํอ
วินาศกรรมก็จะสํงผลกระทบตํอความมั่นคงภายในได๎ และเมื่อแรงงานตํางด๎าวได๎เข๎ามาเป็นจานวนมากก็
จะสํงผลกระทบตํอด๎านสาธารณสุข โดยที่แรงงานตํางด๎าวที่เป็นเพศหญิงสํวนหนึ่งมีเปูาหมายเพื่อประกอบ
ธุรกิจอาชีพหญิงบริการ สํงผลให๎เกิดอาชีพหญิงบริการทางเพศข๎ามชาติมากขึ้น อันเป็นที่มีข องการติดตํอ
และการแพรํระบาดของโรค เชํน โรคระบบทางเดินหายใจ ซิฟิลิส มาเลเรีย เท๎าช๎าง โรคเอดส์ โรคอุจจาระ
รํวง โรคโปลิโอ เป็นต๎น ซึ่งบางโรคเป็นโรคระบาดที่ได๎หายไปจากเมืองไทยแล๎วก็กลับมาอีก เชํน โรคเรื้อน
โรคเหลํานี้เป็นภาระที่สํงผลตํองบปราณด๎านสาธารณสุข รวมไปถึงด๎านสังคม โดยแรงงานสํวนใหญํที่เข๎ามา
ในประเทศจะมีลักษณะเป็นตัวคนเดียว แตํเมื่อยูํนาน ๆ เข๎าก็จะมีเรื่องแตํงงานข๎ามชาติ ซึ่งเด็กที่เกิดมา
ต๎องเผชิญกับปั ญหาเรื่องสัญ ชาติ การศึก ษา สถานภาพทางสัง คม ปัญ หาความปลอดภั ยในชีวิ ต และ
ทรัพย์สินของประชากร ซึ่งพบวํามีคดีอาญาที่เกิดขึ้นกับคนไทยเป็นจานวนมาก ได๎แกํ คดีอุกฉกรรจ์ และ
สะเทือนขวัญ คดีประทุษร๎ายตํอชีวิตและรํางกาย คดีลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์สิน นอกจากนี้ยัง รวมไปถึง
ทางด๎านเศรษฐกิจโดยการชะลอตัวของโครงสร๎างของอัตราคําแรงขั้นต่า ผลกระทบนี้กระทบกับแรงงาน
ไทยซึ่งถูกกดคําจ๎างแรงงาน เพราะนายจ๎างมีทางเลือกที่สามารถจ๎างแรงงานตํางด๎าวได๎หากแรงงานไทยไมํ
ทา ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราจ๎างแรงงานขั้นต่าอยูํในระดับสูง สํงผลกระทบตํอการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร๎างฐานการผลิตของนักลงทุนในประเทศที่คําจ๎างแรงงานถูกกวํา ในกรณีเชํนนี้จ ะสํงผล
กระทบตํอสินค๎าสํงออกของไทย ซึ่งทาให๎ความสามารถในการแขํงขันลดลง
ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออก ซึ่งมีพรมแดนติดตํอกัมพูชา เป็นระยะทาง 789กิโลเมตร
โดยมีพื้นที่ที่เป็นที่ราบภูเขาสูงและลาน้า แนวพรมแดนบริเวณนี้มีผู๎หลบหนีเข๎ามาทางานทุกจุด แตํที่พบ
มากที่สุด บริเวณที่เป็นที่ราบ ตั้งแตํบริเวณจังหวัดสระแก๎ว จันทบุรี และจังหวัดตราด นอกจากนี้ โรงงาน
อุตสาหกรรม และภาคเกษตรยังขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบัติการจานวนมาก และต๎นทุนแรงงานจาก
ประเทศกั ม พู ช ามี ร าคาต่ า ท าให๎ เ กิ ด การจ๎ า งแรงงานตํ า งด๎ า วในรู ป แบบเช๎ า ไปเย็ น กลั บ ซึ่ ง เมื่ อ ได๎
คําตอบแทนแล๎ว สํวนหนึ่งก็นาเงินเหลํานั้นมาซื้อสินค๎าในประเทศไทย สํงผลให๎เศรษฐกิจบริเวณชายแดน
เจริญเติบโตอยํางรวดเร็ว อยํางไรก็ตาม หากปลํอยให๎มีการใช๎แรงงานตํางด๎าวโดยไมํมีใบอนุญาตทางาน
เชํนนี้ อาจทาให๎เกิดความเสี่ยงด๎านความมั่นคงของประเทศในด๎านตําง ๆ ดังนี้
1. ด๎านการเมือง ได๎แกํ ปัญหาการเรียกร๎องขอมีสถานะและสิทธิของแรงงานตํางด๎าว ผิดกฎหมาย
อาจสร๎างความกดดันตํอภาครัฐ ปัญหาการพิสูจน์สัญชาติ เนื่องจากประเทศต๎นทางไมํรับรองสัญชาติ จึงไมํ
สามารถระบุสัญชาติได๎ ทาให๎เกิดปัญหาการควบคุม และการสํงกลับต๎นทาง
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2. ด๎านสังคม เนื่องจากกลุํมแรงงานตํางด๎าวหลบหนีเข๎าเมืองมีสถานะไมํถูกต๎องตามกฎหมาย ทา
ให๎ถูกจากัดโอกาสและสิทธิ สํงผลให๎เกิดความกดดัน ต๎องดิ้นรนเพื่อความอยูํรอด จึงเสียงตํอการเกิดปัญหา
อาชญากรรมตําง ๆ ได๎ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาเกี่ยวกับบุตรหลานที่เกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งจะไมํมีสถานะตาม
กฎหมาย ทาให๎เกิดปัญหาด๎านสังคมในระยะยาว
3. ด๎านเศรษฐกิจ ทาให๎เกิดภาระคําใช๎จํายของภาครัฐ เนื่องจากแรงงานตํางด๎าวเหลํานี้มาใช๎
สาธารณูปโภค รวมทั้งรับบริการด๎านการศึกษา และสาธารณสุขจากประเทศไทยในขณะที่มิได๎มีสํวนเกี่ยว
ในการเสียภาษี ขณะเดียวกัน แรงงานตํางด๎าวหลบหนีเข๎าเมืองมีสํวนสาคัญตํอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยเฉพาะที่ คนไทยไมํท า ดั งนั้ น การจั บ กุ ม แรงงานตํ า งด๎ าวผิ ด กฎหมายอยํา งเข๎ มข๎ น อาจ
กํอให๎เกิดความเสียหายตํอภาคธุรกิจบางสํวน
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นพื้นที่ที่ติดตํอกับราชอาณาจักรกัมพูชา โดยในพื้นที่อาเภอ
สอยดาว มีพื้นที่ติดตํอกับจังหวัดพระตะบองและกรุงไพลินของราชอาณาจักรกัมพูชา แนวพรมแดนสํวน
ใหญํเป็นคลอง ลาห๎วย และสันปันน้า ของทิวเขาบรรทัด การสํงเสริมการค๎าชายแดนจากปัจจุบันที่จังหวัด
ได๎เปิดจุดผํอนปรน เพื่อทาการค๎าชายแดนกัมพูชามีทั้งหมด 5 จุด ได๎แกํ 1) จุดผํอนปรนบ๎านผักกาด อ.
โปุงน้าร๎อน 2) จุดผํอนปรนบ๎านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โปุงน้าร๎อน 3) จุดผํอนปรนบ๎านบึงชะนังลําง ต.เทพ
นิมิต อ.โปุงน้าร๎อน 4) จุดผํอนปรนบ๎านซับตารี ต.ทุํงขนาน อ.สอยดาว 5) จุดผํอนปรนบ๎านสวนส๎ม ต.สะ
ตอน อ.สอยดาว ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรียังมีนโยบายให๎มีการผลักดันจุดผํอนปรนบ๎านแหลม และบ๎านผักกาด
ให๎ปรับฐานะเป็นจุดผํานแดนถาวร เพื่อให๎ประชาชนตามแนวชายแดนทั้ง สองประทศ ติดตํอเข๎าออกได๎
อยํางถูกต๎องตามกฎหมายและสามารถอยูํได๎หลายวัน รวมทั้ง สามารถสํงออกและนาเข๎าสินค๎าได๎อยําง
ถูกต๎อง ตามระเบียบกฎหมาย และพิธีศุลกากร จากการเปิดจุดผํานแดนถาวรและจุดผํอนปรนเพิ่มขึ้น ทา
ให๎ การไปมาหาสูํ กัน ระหวํ าสองประเทศมี ความสะดวกยิ่ ง ขึ้ น รวมถึง การไหลเวี ยนของสิ นค๎ าจ านวน
มหาศาลของทุก ๆ วัน และที่สาคัญการที่ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานเป็นจานวนมากอยูํแล๎วก็ยิ่งไป
หนุนเสริมให๎แรงงานกัมพูชาเข๎ามาทางานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นไปด๎วย
โรงเรียนสอยดาววิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมประจาอาเภอสอยดาว ซึ่งมีพื้นที่ติดชายแดนกัมพูชา
และจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด๎านการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทาเพื่อให๎ผู๎เรียนมีอาชีพ (Career) ในแตํละชํวงชั้น โดยชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนได๎ค๎นหาอาชีพตามความต๎องการของตนเอง และมี
โอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ภาพของงานและการฝึกทักษะอาชีพเบื้องต๎นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ผู๎เรียนควรได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับอาชีพในอนาคตอยํางมีความหมายและได๎รับการฝึกประสบการณ์ทาง
อาชีพ โดยกาหนดให๎มีหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทา ประกอบกับผู๎ปกครองผู๎เรียนมัธยมศึกษาใน
เขตพื้นที่ชายแดนกัมพูชา สํวนใหญํเป็นผู๎อพยพมาจากทางภาคตะวันนออกเฉียงเหนือมีฐานะคํอนข๎าง
ยากจน ฐานะทางเศรษฐกิจไมํดี ไมํสามารถสนับสนุนให๎ผู๎เรียนศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาได๎ โรงเรียนจึง
ต๎องจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาของผู๎เรียน ซึ่งจะสามารถตํอยอดไปสูํการประกอบอาชีพได๎ในอนาคตได๎
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สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการกาหนดนโยบายในการผลิตผู๎เรียนด๎านอาชีวศึกษาให๎มากขึ้น
เพื่อรองรับการจ๎างงาน ทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํม
อาชีพ ที่เป็นความต๎องการของตลาดแรงงานที่กาลังขยายตัวในทุกภาคสํวน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็น
หนํวยงาน ที่ผลิตกาลังคนจาเป็นอยํางยิ่งต๎องเรํงประชาสัมพันธ์ สร๎างความเข๎าใจ ให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจ
เรียนทางด๎านอาชีพ เนื่องจากสภาพปัจจุบันคํานิยมของผู๎ปกครองและผู๎เรียนมุํงที่จะเรียนประเภทสามัญ
ศึกษาเพื่อเข๎าสูํ ระดับอุดมศึกษา สํงผลให๎ผลผลิตทางการศึกษาไมํตอบสนองความต๎องการกาลังคนใน
ระดับฝีมือของ สถานประกอบการ รัฐบาลจึง กาหนดนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรํวมหลักสูต ร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ควบคูํกันไปเพื่อให๎ผู๎สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความรู๎พื้นฐานด๎านอาชีพ และสามารถเข๎าสูํตลาดแรงงาน
โรงเรียนสอยดาววิทยาได๎จัดทาบันทึกข๎อตกลงกับวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เพื่อจัดหลักสูตรทวิ
ศึกษา ใน 4 สาขา ได๎แกํ 1) สาขาการบัญชี 2) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3) สาขางานยานยนต์ และ
4) สาขาชํางไฟฟูากาลัง โดยจัดการเรียนวิชาสามัญในชํวงวันจันทร์ ถึง วันพุธ ที่โรงเรียนสอยดาววิทยา
และเรียนสาขาวิชาชีพที่วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันพฤหัสบดี และ วันศุกร์
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได๎
พัฒนาตามขั้นตอนการสร๎างและพัฒนารูปแบบการจัดเรียนรู๎ ดังนี้ นาผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
สภาพปัจ จุบั นและปัญ หาในการจัด การเรีย นรู๎ เพื่ อ การมี ง านท าของโรงเรี ยนมัธ ยมศึก ษาในเขตพื้ น ที่
ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จัง หวัดจันทบุรีที่ไ ด๎ใ น
ขั้นตอนที่ 1 มากาหนดเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อการมีงานทา ซึ่งในขั้นตอน
การพัฒนารูปแบบนั้น ได๎พัฒนาตามขั้นตอน ดังนี้ 1) กาหนดกรอบแนวคิด และสร๎างรูปแบบการจัดการ
เรียนการการสอนเพื่อการมีงานทา 2) พัฒ นารูปแบบการจั ดการเรียนการสอนเพื่ อการมีง านทา 3)
ประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตรของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทา 4)
ทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทา และ 5) ประเมินการใช๎หลักสูตร
จาการศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
การมีงานทา ผู๎วิจัยได๎กาหดนกรอบแนวคิดสาหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมี
งานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี แสดงดังแผนภาพในหน๎า 105
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่
ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึก ษา : โรงเรียนสอยดาววิ ทยา อาเภอสอยดาว จัง หวัด จันทบุรี จาก
นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา ผสานกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ การจัดการศึกษาให๎มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล สํงเสริมทักษะอาชีพ บนพื้นฐานความพอ เพียง มีพื้นฐานมาจากแนวคิดของ
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ที่เน๎นสมรรถนะทางวิชาชีพ ซึ่งในศตวรรษที่ 21 การจัด
กระบวนการเรี ยนรู๎นั้น จึ งพยายามเปลี่ย นบทบาทครู จากผู๎บ รรยายมาเป็น คณะครู รํว มกั นออกแบบ
กิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ (Pedagogy) ให๎ผู๎เรียนใช๎เป็นเครื่องมือไปเรียนรู๎สร๎างองค์ความรู๎
ด๎วยตนเอง ครูเป็นผู๎อานวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข๎าถึงองค์ความรู๎ผํานวิธีการตําง ๆ
โดยเฉพาะผําน Technology ให๎เข๎าถึงความรู๎ได๎อยํางรวดเร็วและกว๎างขวาง นาความรู๎ที่ได๎มาแลกเปลี่ยน
กับเพื่อนในห๎องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู๎แบบนี้วํา Active Learning ที่ยึดผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง
(Student-Centered) ทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สาระวิชามีความสาคัญ แตํไมํเพียงพอ
สาหรับการเรียนรู๎ เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 การเรียนรู๎สาระวิชา ควรเป็นการเรียนรู๎จากการ
ค๎นคว๎าเองของผู๎เรียน โดยครูชํวยแนะนา และชํวยออกแบบกิจกรรมที่ชํว ยให๎ผู๎เรียนแตํละคนสามารถ
ประเมินความก๎าวหน๎าของการเรียนรู๎ของตนเองได๎ สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด๎วย ภาษา
แมํ และภาษาส าคั ญ ของโลก ศิ ลปะ คณิ ต ศาสตร์ การปกครองและหน๎ า ที่ พ ลเมื อ ง เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ และสอดแทรกทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 เข๎าไปในทุกวิชาแกน
หลัก ดังนี้
1. ทักษะด๎านการเรียนรู๎และนวัตกรรม จะเป็นตัวกาหนดความพร๎อมของผู๎เรียนเข๎าสูํโลก
การทางานที่มีความซับซ๎อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได๎แกํ ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอยําง
มีวิจารณญาณและการแก๎ปัญหา และการสื่อสารและการรํวมมือ
2. ทักษะด๎านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด๎วยในปัจจุบันมีการเผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารผํานทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู๎เรียนจึงต๎องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยํางมี
วิจารณญาณและปฏิบัติงานได๎หลากหลาย โดยอาศัยความรู๎ในหลายด๎าน ได๎แกํ ความรู๎ ด๎านสารสนเทศ
ความรู๎เกี่ยวกับสื่อและความรู๎ด๎านเทคโนโลยี
3. ทั กษะด๎ านชี วิต และอาชี พ ในการดารงชีวิ ตและท างานในยุคปั จจุ บัน ให๎ ประสบ
ความส าเร็จ ผู๎เ รีย นจะต๎ องพั ฒนาทั กษะชี วิตที่ สาคัญ ได๎แกํ ความยื ดหยุํนและการปรับตั ว การริ เริ่ ม
สร๎ า งสรรค์ แ ละเป็ น ตั ว ของตั ว เอง ทั ก ษะสั ง คมและสั ง คมข๎ า มวั ฒ นธรรม การเป็ น ผู๎ ส ร๎ า งหรื อ ผู๎ ผ ลิ ต
(Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได๎ (Accountability) และภาวะผู๎นาและความรับผิดชอบ
(Responsibility)
โดยที่การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จาเป็นต๎องใช๎หลักการบูรณาการทั้งแบบในรายวิชา แบบ
ข๎ามรายวิชา ข๎ามกลุํมสาระ แบบสหวิทยาการ ตลอดจนพหุวิทยาการ ซึ่งต๎องมีการนาความรู๎เชิงบูรณาการ
แหํงศตวรรษที่ 21 บูรณาการเข๎าไปในตัวชี้วัดรายวิชาของ 8 กลุํมสาระ และนาคุณลักษณะนิสัยที่เป็นไป
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ตามเกณฑ์ศ าสนา เกณฑ์สั งคม ไปบู รณาการกับ 3 กลุํม ทัก ษะ โดยใช๎ห ลัก การน าหลัก ความรู๎แ ละ
คุณลักษณะนิสัยไปอธิบายแก๎ปัญหาปรากฏการณ์และกระบวนการ การเกิดทักษะ เกิดเป็นผลผลิตการจัด
การศึกษาที่ตัวคุณภาพผู๎เรียน ที่มีทักษะความรู๎คูํคุณลักษณะนิสัยแหํงศตวรรษที่ 21 สํงผลลัพธ์ให๎ผู๎เรียน
นาทักษะความรู๎คูํคุณลักษณะนิสัยไปวางเส๎นทางการศึกษาตํอ สูํการประกอบสัมมาอาชีพในอนาคตมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
การศึกษาในภาคชีวิต (Life - Long Education) จะเกิดจากฐานความต๎องการของชุมชน (Felt Needs) มี ผู๎ มี สํ ว นเกี่ ย วข๎ อ ง (Stakeholders) อั น ได๎ แ กํ ผู๎ น าชุ ม ชนและท๎ อ งถิ่ น ผู๎ แ ทนภาคการ
ประกอบการ ผู๎แทนกลุํมอาชีพอิสระ สถาบันการศึกษา หนํวยงานที่สาคัญของภาครัฐและเอกชน รํวม
กาหนดปัญ หาและความต๎อ งการทักษะความสามารถและคุณลั กษณะของคน รองรั บการการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมความมั่นคง ภายใต๎การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกที่ชุมชนท๎องถิ่นพึงพัฒนาภายใต๎วิถี
วัฒนธรรมที่ดีงามเกิดเป็นความคิดริเริ่มของประชาชน (Initiative) รํวมกันออกแบบแผนการเรียนรู๎ที่มี
สาระความรู๎รายวิชา กระบวนการเรียนรู๎ การวัดผลและประเมินผลที่สะท๎อนบอกถึงการพัฒนาเกิดความ
เปลี่ยนแปลงตามเปูาหมายความต๎องการที่กาหนดไว๎ของชุมชนท๎องถิ่น ให๎คนและระบบเกิดคุณลั กษณะ
การชํวยเหลือพึ่งพาตนเองได๎ (Aided Self-Help) อยํางพอเพียง ยั่งยืน และมั่นคง ภายใต๎การมีสํวนรํวม
ของประชาชนที่เข๎ามาประกอบการและรํวมกันทางาน เกิดผลที่คุณภาพชีวิตของผู๎เรียน สํงผลตํอคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนท๎องถิ่น ตรงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ในยุคการเปลี่ยนแปลงแหํงศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งสามารถมองภาพผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของการจัด
การศึกษาของโรงเรียนได๎ดังนี้
1. ผลผลิต (Output) เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวผู๎เรียน ประเมินผลจากผู๎เรียนทักษะความรู๎
และคุณลักษณะนิสัยตรงตามความต๎องการของสังคม และตรงกับบุคลิกภาพความถนัดของตัวผู๎เรียน
2. ผลลัพธ์ (Outcome) ผู๎เรียนนาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวผู๎เรียนไปใช๎ดารงชีวิต มี
สัมมนาอาชีพ และมีคุณภาพในการดาเนินวิถีชีวิตในสังคมถิ่นฐาน
3. ผลกระทบ (Impact) สังคมและประเทศชาติพัฒนาได๎ตรงทิศทางกั บการพัฒนาประเทศใน
ประชาคมโลก นาภาษีจากการประกอบสัมมาอาชีพของประชาชนมาพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน คุณภาพ
สังคม การศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ดังนั้น การจัดการศึกษาให๎กับผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงต๎องหันมาจัดการศึกษาในภาค
ชีวิต (Life-Long Education) มุํงเปูาหมายการพัฒนาไปที่การเกิดทักษะความรู๎คูํคุณลักษณะนิสัย รองรับ
การเปลี่ ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 โดยใช๎กรอบการบริหารจัดการโรงเรี ยน 7 โมดู ล
ประกอบด๎วย
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Module 1 แนะแนวลักษณะอาชีพ ความต้องการอัตราแรงงานในพื้นที่
1. กิจกรรมเรียนรู๎โลกและอาชีพ งานแนะแนว
2. ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนใช๎แบบวัดศักยภาพ แปลผล ให๎คาปรึกษา
3. ปรับทัศนคติผู๎เรียน ผู๎ปกครอง วางเส๎นทางการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพ
Module 2 แผนการเรียนวิชาเพิ่มเติม
1. รูปแบบฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น ม.ต๎น
2. รูปแบบทวิศึกษา ม.ปลาย
3. รูปแบบเตรียมพื้นฐานกลุํมความถนัดสาขาวิชาเข๎าเรียนอุดมศึกษา
4. รูปแบบเรียนรู๎เป็นผู๎ประกอบการทาธุรกิจพอเพียง
Module 3, 4 ปรับกระบวนการเรียนรู้ (Five Steps for Learn)
1. สารวจปัญหาความต๎องการของชุมชน ตั้งคาถาม คาดการณ์คาตอบ
2. สืบค๎น ให๎เหตุผลอยํางมีวิจารณญาณในคาตอบของประเด็นปัญหา
3. ทดลองพิสู จ น์ ยื น ยั น ค าตอบ และสร๎ า งแรงบั น ดาลใจตํ อ ยอดพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
นวัตกรรม แก๎ปัญหาชุมชน
4. สรุปผลการคิดค๎นผลิตภัณฑ์ สร๎างรูปแบบการสื่อสาร นาเสนอ ให๎ชุมชนรับรู๎และ
นาไปใช๎แก๎ปัญหา
5. จัดการความรู๎ (KM) ทาธุร กิจพอเพียง ให๎บริการทักษะการใช๎ และอานวยความ
สะดวกตํอยอดพัฒนา (จัดทาหนํวยเรียนรู๎บูรณาการ)
Module 5 วัดผลตามสภาพจริง ประเมินผลสมดุลเชิงคุณภาพ
1. บันทึกประสบการณ์ทักษะความรู๎และคุณลักษณะนิสัยตามกระบวนการของหนํวย
การเรี ยนรู๎ รู๎จั กเครื่ องมือ การใช๎ง าน น าความรู๎ มาอธิบ ายกระบวนการและขั้น ตอนการทางาน บอก
ประโยชน์และคุณคําในการใช๎ดาเนินชีวิต
2. วัดผลของกระบวนการ วัดผลงาน วัดทั้งกระบวนการและผลงาน
3. เครื่องมือ Ranking, Rating Scale, Rubric Scale
4. ประเมินความสัมพันธ์ของทักษะ คุณลักษณะนิสัย และความรู๎จากกราฟหรือสถิติอื่น
Module 6 เครือข่ายภาคประชาชน
1. สถานประกอบการ กลุํ ม อาชี พ อิ ส ระ ก าหนดความต๎ อ งการใช๎ ฝึ ก และถอด
ประสบการณ์
2. สถาบันอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาอื่น เป็นพี่เลี้ยงจัดแผนการ
เรียนรู๎ กาหนดรายวิชา ผลการเรียนรู๎ เพื่อการสํงตํออยํางเป็นระบบ
3. กรมการจัดหางาน วางเส๎นทางสูํการประกอบอาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนา
สมรรถนะอาชีพระยะสั้น
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Module 7 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. จัดและพัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเข๎าถึงองค์ความรู๎อยํางรวดเร็ว
และกว๎างขวาง
2. พัฒนาคุณลักษณะจริยธรรมการใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทาสู่ทักษะความรู้คู่คุณลักษณะนิสัยแห่งศตวรรษที่ 21
1. สารวจความต๎องการของถิ่นฐานในระดับจัง หวัด / อาเภอ มีคลังแหลํง เรียนรู๎ มีคลัง สถาน
ประกอบการและคลังแนะนาลักษณะอาชีพ มีแผนการเรียนตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ
2. จัดทาหนํวยเรียนรู๎บูรณาการระดับชั้น มีหนํวยเรียนรู๎บูรณาการแบบสหวิทยาการของคณะครู
มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดรายวิชา และวิเคราะห์ผลการเรียนรู๎ และมาตรฐานของ
สมรรถนะ มีตารางสอนหนํวยเรียนรู๎บูรณาการตามกระบวนการ QSCCS
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎บูรณาการ มีกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามกระบวนการ
QSCCS รูปแบบ Problem-Based Learning มีสื่อความรู๎ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามขั้นตอน
ของกระบวนการ QSCCS
4. จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาตํ อ ยอดสร๎ า งนวั ต กรรม มี กิ จ กรรมการจั ด กระบวนการเรี ย นรู๎ ต าม
กระบวนการ QSCCS รูปแบบ Project-Based Learning มีผลงานและนวัตกรรมของผู๎เรียนและจัดแสดง
และประกวดผลงาน และจัดกิจกรรมเรียนรู๎เป็นผู๎ประกอบการ
5. วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง มีเครื่องมือวัดผลคุณภาพสูง มีการแปลผล แสดงผล การ
ประเมินผลสมดุลเชิงคุณภาพ
6. พัฒนาสมรรถภาพตามสาขาวิชาชีพ จัดทา Career Path มีรูปแบบฐานสมรรถนะอาชีพระยะ
สั้น รูปแบบทวิศึกษา รูปแบบการเตรียมความถนัดกลุํมสาขาวิชาชีพระดับอุดมศึกษา และรูปแบบการ
เรียนรู๎เป็นผู๎ประกอบการทาธุรกิจพอเพียง มีแบบประเมินบุคลิกภาพความเหมาะสมด๎านอาชีพ มีการ
ประเมินสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ มีการเทียบโอนหนํวยกิตรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
7. ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีจัดการเรียนรู๎ มีระบบ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์รองรับการเข๎าถึงองค์ความรู๎
อยํางรวดเร็วกว๎างขาง มีจริยธรรมในการใช๎เทคโนโลยี
ภายใต๎กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา นาไปกาหนดโครงสร๎างหลักสูตรการจั ดการเรียน
การสอนเพื่อการมี งานทาของโรงเรี ยนมั ธยมศึกษาในเขตพื้นที่ ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึก ษา :
โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้
1) ปรัชญา
2) เปูาหมายของหลักสูตร
3) คุณลักษณะผู๎เรียน
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4) ชื่อหลักสูตร
5) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
6) จานวนหนํวยกิต หนํวยการเรียนรู๎
7) สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎
8) ผลการเรียนรายปี /ภาค
9) สาระการเรียนรู๎
10) เวลาเรียน
11) การจัดการเรียนรู๎
12) สื่อและแหลํงการเรียนรู๎
13) การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎
ในสํวนของหลักสูตรรายวิชา ได๎กาหนดขั้นตอนที่ใช๎ในการเรี ยนการสอนด๎วยรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี – ตราด กรณีศึกษา :
โรงเรียนสอยดาววิ ทยา อาเภอสอยดาว จั ง หวั ดจันทบุรี เป็น การจั ดกิจ กรรมการเรีย นรู๎บูร ณาการ มี
กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามกระบวนการ QSCCS ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเรียนรู้ตั้งคาถาม (Learning to Question)
การตั้งประเด็นคาถาม / สมมติฐาน (Hypothesis Formation) เป็นการฝึกให๎
ผู๎เรียนรู๎จักคิด สังเกต ตั้งข๎อสงสัย ตั้งคาถามอยํางมีเหตุผล
ขั้นที่ 2 การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search)
การสื บ ค๎ น ความรู๎ จ ากแหลํ ง เรี ย นรู๎ แ ละสารสนเทศ ( Searching for
Information)เป็ น การฝึ ก ให๎ ผู๎ เ รี ย นแสวงหาความรู๎ ข๎ อ มู ล และสารสนเทศ จากแหลํ ง เรี ย นรู๎ อ ยํ า ง
หลากหลาย เชํน ห๎องสมุด อินเทอร์เน็ต หรือจากการปฏิบัติทดลอง เป็นต๎น
ขั้นที่ 3 การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ (Learning to Construct)
การสร๎าง / สรุปองค์ความรู๎ (Construct / Knowledge Formation) เป็นการ
ฝึก ให๎ ผู๎ เรี ย นน าความรู๎ และสารสนเทศหรื อ ข๎อ มู ลที่ ไ ด๎ จ ากการอภิป ราย การทดลอง มาคิ ด วิเ คราะห์
สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู๎
ขั้นที่ 4 การเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร (Learning to Communication)
ก า ร สื่ 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) เป็นการฝึกให๎ผู๎เรียนนาความรู๎ที่ได๎มาเสนอและสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพให๎เกิด
ความเข๎าใจ
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ขั้นที่ 5 การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม (Learning to Serve)
การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการนาความรู๎สูํการ
ปฏิบัติ ซึ่งผู๎เรียนจะต๎องมีความรู๎ในบริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดยจะนาองค์
ความรู๎ไปสูํการทาประโยชน์ให๎กับสังคม อันจะสํงผลตํอการมีจิตสาธารณะของผู๎เรียนและการบริการสังคม
แนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (QSCCS)
1. การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้วิจัยเป็นฐาน (Research – Based Instruction) เป็น
กระบวนการพัฒนาผู๎เรียนให๎สามารถใช๎กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ คิดค๎นห า
คาตอบ และตัดสินใจในการเรียนรู๎ของตนเอง โดยมีหลักการสาคัญ คือ จัดการเรียนรู๎โดยยึดผู๎เรียนเป็น
สาคัญ และเรียนตามศักยภาพของตนเอง ให๎เป็นไปตามหรือใช๎กระบวนการวิจัย ประกอบด๎วย 1) การ
กาหนดปัญหา 2) การตั้งสมมติฐาน 3) การเก็บรวบรวมข๎อมูล 4) การวิเคราะห์ข๎อมูล 5) การสรุปผล
แนวทางการจัด มี 4 แนวทาง คือ
1) ผู๎สอนใช๎ผลการวิจัยในการเรียนการสอน
2) ผู๎เรียนใช๎ผลการวิจัยในการเรียนรู๎
3) ผู๎สอนใช๎กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน
4) ผู๎เรียนใช๎กระบวนการวิจัยในการเรียนรู๎
2. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-Based Instruction) เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดประสบการณ์ให๎แกํผู๎เรียนเหมือนกับการทางานในชีวิตจริง เพื่อให๎ผู๎เรียนมี
ประการณ์โดยตรง ได๎ทาการทดลองและพิสูจน์สิ่งตําง ๆ ด๎วยตนเอง รู๎จักการทางานอยํางเป็นระบบ มี
ขั้นตอน ฝึกการเป็นผู๎นาและผู๎ตามที่ดี ได๎เรี ยนรู๎วิธีการแก๎ปัญหา ได๎รู๎จักวิธีการตําง ๆ ในการแก๎ปัญหา
และฝึกวิเคราะห์ และประเมินตนเอง โดยเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของ
ผู๎เรียนอยํางลุํมลึก โดยผํานกระบวนการหลัก คือ กระบวนการแก๎ปัญหา ผู๎เรียนจะต๎องเป็นผู๎ลงมือปฏิบัติ
เพื่อค๎นหาคาตอบด๎วยตนเอง จึงเป็นการเรียนรู๎จากการได๎มีประสบการณ์ตรงจากแหลํงเรียนรู๎
ประเภทของโครงงาน
1) โครงงานแบบสารวจ
2) โครงงานแบบทดลอง
3) โครงงานสิ่งประดิษฐ์
4) โครงงานทฤษฎี
รูปแบบการจัดทาโครงงาน
1) ชื่อโครงงาน
2) คณะทางาน
3) ที่ปรึกษา
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4) แนวคิด / ที่มา / ความสาคัญ
5) วัตถุประสงค์ / จุดมุํงหมาย
6) ขั้นตอนการดาเนินงาน / วิธีการศึกษา
7) แหลํง / สถานศึกษา (ถ๎ามี)
8) วัสดุ อุปกรณ์
9) งบประมาณ
10) ระยะเวลาการดาเนินงาน
11) ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ
ขั้นตอนในการสอนทาโครงงาน การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมี 4 ขัน้ ตอน คือ
1) กาหนดความมุํงหมายและลักษณะโครงงานโดยตัวผู๎เรียนเอง
2) วางแผนหรือวางโครงงาน ผู๎เรียนต๎องชํวยกันวางแผนวําจะทาอะไร ใช๎วิธีการหรือ
กิจกรรมใด จึงจะบรรลุจุดมุํงหมาย
3) ขั้นดาเนินการ ลงมือทากิจกรรมหรือแก๎ปัญหา
4) ประเมินผล โดยประเมินวํากิจกรรมหรือโครงงานนั้นบรรลุผลตามความมุํงหมายที่
กาหนดไว๎หรือไมํ มีข๎อบกพรํอง และควรแก๎ไขให๎ดีขึ้นอยํางไร
การประเมินผลการทาโครงงาน ครูผู๎สอนจะเป็นผู๎ประเมินการทาโครงงานของผู๎เรียนแตํละกลุํม
โดยใช๎แบบประเมินแผนผังโครงงานพิจารณาตามรายละเอียดดังนี้
1) ชื่อเรื่องแสดงถึงความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
2) ชื่อเรื่องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาคาถามมีการกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความคิด
3) สมมติฐานมีการแสดงถึงพื้นฐานความรู๎เดิม
4) วิธีการ เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา เหมาะสมสอดคล๎องกับจุดมุํงหมายและเนื้อหา
5) แหลํงศึกษาสามารถค๎นคว๎าคาตอบได๎
6) วิธีการนาเสนอชัดเจน เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา
3. การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning) เป็นการเรียนรู๎ที่
เกิดขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎แบบสร๎างสรรค์นิยม (Constructivism) ให๎ผู๎เรียนสร๎างความรู๎ใหมํ
จากสถานการณ์ที่เป็นปัญหาให๎เป็นเครื่องกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนใฝุหาความรู๎เพื่อแก๎ปัญหา และผู๎เรียนรู๎จัก
ทางานรํวมกันเป็นกลุํม
หลักการพื้นฐานของการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
หลักการพื้นฐานของการเรียนโดยใช๎ปัญหาเป็นหลักต๎องประกอบด๎วยการเรียนรู๎ 2 ประเภทคือ
1) การเรียนรู๎ที่มีผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง ได๎เรียนรู๎โดยประสบการณ์ของตนเอง ทาความ
เข๎าใจในเรื่องที่จะเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และเกิดแรงจูงใจจึงจะเรียนอยํางได๎ผล
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2) การเรียนรู๎แบบเอกัตภาพ เป็นการเรียนด๎วยตนเอง อาจใช๎สื่อการสอนชํวยในการ
เรียนแบบเอกัตภาพ
การเรียนการสอนโดยใช๎ปัญหาเป็นหลัก เน๎นให๎ผู๎ เรียนต๎องแก๎ปัญ หา เรียนเนื้อหา และเรียนรู๎
วิธีการเรียน มีสํวนรํวมกับคนอื่นๆ ผู๎เรียนจะได๎รับความรู๎ในเนื้อหาวิชาที่เป็นการบูรณาการ ชํวยพัฒนา
ความสามารถในการแก๎ปัญหา พัฒนาการคิดขั้นสูงและทักษะในการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง พัฒนาทักษะการ
ทางานเป็นทีมและยังชํวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรํวมกัน
ลักษณะที่สาคัญของการเรียนโดยใช๎ปัญหาเป็นหลักคือ ผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู๎โดย
จะเรียนเป็นกลุํมขนาดเล็ก ผู๎สอนมีบทบาทเป็นผู๎อานวยความสะดวก ปัญหาที่ใช๎เป็นปัญหาที่มีลักษณะ
คลุมเครือไมํชัดเจน ชํวยกระตุ๎นให๎เกิดการเรียนรู๎ และการประเมินผลจากความสามารถจริงในการปฏิบัติ
สํง เสริมให๎ผู๎เรียนมีโอกาสออกไปแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากแหลํง ทรัพยากรเรียนรู๎ทั้ง ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
กระบวนการและขั้นตอนของการเรียนการสอนโดยใช๎ปัญหาเป็นหลักประกอบด๎วยขั้นตอนใหญํ
3 ขั้นตอนคือ
1) ขั้นนาเสนอปัญหา เป็นการนาเสนอเหตุการณ์หรือปัญหาตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา
2) ขั้นสร๎างประเด็นการเรียนรู๎ ผู๎เรียนจะเรียนเป็นกลุํมเพื่อระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา
กาหนดประเด็นในการเรียนรู๎เพื่อนาไปสูํขั้นตอนของการค๎นคว๎าข๎อมูล
3) ขั้นสรุป เป็นการอภิปรายเป็นกลุํม ทาการแลกเปลี่ยนความรู๎ที่ได๎ศึกษาค๎นคว๎ามา
รวบรวมความรู๎แล๎วคัดเลือกข๎อมูลเพื่ออธิบายและแก๎ปัญหาตามประเด็นการเรียนที่กาหนด และสรุป
ความรู๎
ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
ปั จ จั ย ที่ สํ ง ผลรํ ว มกั น ตํ อ ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด๎ จ ากการเรี ย นการสอนโดยใช๎ ปั ญ หาเป็ น หลั ก
ประกอบด๎วย 3 ปัจจัย ได๎แกํ ความรู๎กํอนเรียนของผู๎เรียน คุณภาพของปัญหาที่ใช๎ และการเตรียมผู๎สอน
เพื่อทาหน๎าที่ในกระบวนการกลุํม
ลักษณะสถานการณ์ปัญหาหรือปัญหาที่ดีในการจัดการเรียนการสอนควรใช๎ปัญหาที่ท๎า
ทายผู๎เรียนในการคิดวิจารณญาณระดับสูง
บทบาทผู้สอนและบทบาทผู้เรียนในการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
1) บทบาทผู๎สอนในการเรียนโดยใช๎ปัญหาเป็นหลัก จะต๎องปรับเปลี่ยนมาเป็นผู๎อานวย
ความสะดวก (facilitator) หรือผู๎สนับสนุนการเรียนรู๎
2) บทบาทผู๎เรียนในการเรียนโดยใช๎ปัญหาเป็นหลัก ต๎องมีบทบาทในการตัดสินใจในสิ่งที่
จะเรียนและวิธีในการเรียน ในลักษณะเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางกระตือรือร๎นเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมการ
เรียนทุกขั้นตอน และทาการแก๎ปัญหาด๎วยตนเองอยํางแท๎จริง
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การประเมินผลการเรียนรู๎ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎ปัญหาเป็นหลัก ต๎องประเมิน
หลายๆ ด๎าน สามารถสรุปได๎ดังนี้
1) การประเมินความก๎าวหน๎า เป็นการประเมินผลผู๎เรียนขณะเรียนโดยอาจดูข๎อมูลที่
นักศึกษาหามาวําสอดคล๎องกับปัญหาเพียงไร และการประยุกต์ความรู๎ที่หามาได๎ในการแก๎ปัญหาที่
เกี่ยวข๎อง
2) การประเมินผลสรุป จะประเมินผู๎เรียนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู๎ในชุดการเรียนนั้น โดย
อาจประเมินความรู๎ในด๎านเนื้อหา กระบวนการเรียนรู๎ เจตคติ และทักษะ
ข้อจากัดของการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
1) เป็นการเรียนที่เหมาะสาหรับสายวิชาชีพซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไมํสามารถ
นามาใช๎ได๎กับทุกรายวิชา
2) ผู๎สอนต๎องมีทักษะในการเป็นผู๎สอนประจากลุํม
3) ผู๎เรียนจะต๎องมีความรับผิดชอบตํอการเรียนรู๎ของตนเองและให๎ความรํวมมือในการ
เรียนรํวมกัน
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักผ่านเว็บ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎ปัญหาเป็นหลักผํานเว็บสามารถดาเนินการได๎ดังนี้
1) นาเสนอปัญหาในระบบ CSCLE โดยใช๎กรณีศึกษาหรือเรื่องราวสั้นๆ ผํานเครือขําย
แล๎วให๎ระบุถึงสถานการณ์ปัญหาที่ผู๎เรียนกาลังเผชิญ และเงื่อนไขบางอยํางพร๎อมทั้งอธิบายวิธีการเรียนรู๎
และสิ่งที่ผู๎เรียนต๎องทา
2) ผู๎เรียนแตํละคนวิเคราะห์ปัญ หาด๎วยตนเอง และพยายามหาคาอธิบายความเป็นไป
ของปัญหา และนาข๎อมูลโพสต์ไว๎ในเครือขําย
3) ผู๎เรียนพิจารณางานที่นาเสนอไว๎บนเว็บ ผู๎เรียนจะรู๎ตนเองแล๎วทาการค๎นคว๎าตํอไปใน
สิ่งที่ตนยังไมํรู๎
4) ผู๎เรียนแตํละคนศึกษาและเขียนผลการศึกษาแล๎วนาไปไว๎ใน CSCLE เพื่อให๎กลุํม
เข๎าถึงได๎
5) ผู๎เรียนทาการอภิปราย วิพากษ์ สิ่งที่แตํละคนได๎โพสต์ไว๎ครั้งลําสุด 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) เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้น
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เปูาหมายหลักทางการศึกษาในการมุํงพัฒนาบุคคลให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ CRP นี้ พัฒนาขึน้ อยํางแบบระบบจากแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู๎ที่สอดคล๎อง
กับเปูาหมาย
1) รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบตกผลึ ก (Crystal-Based
Instructional
Model) เป็นวิธีการสอนที่ผู๎เรียนต๎องมีบทบาทเชิงรุกในด๎านการค๎นหาความรู๎ด๎วยตนเองตามประเด็นที่
ผู๎สอนได๎ให๎แนวทางไว๎กว๎างๆ ภายใต๎ความเชื่อมวํากระบวนการถํายทอดความรู๎ในลักษณะการเขียน การ
พิจารณา การไตรํต รอง การอภิ ปราย และการวิ เคราะห์วิ พากษ์ ผลงานรํว มกั บเพื่ อน ในตอนนี้
วิทยากรได๎ยกตัวอยํางเรื่องของกล๎วย โดยให๎แบํงกลุํมและรํวมกันคิด วิเคราะห์ พิจารณา และไตรํตรอง
เรือ่ งกล๎วยที่ละกลุํม
ขั้นตอนของรูปแบบ มีดังนี้
(1) การวางแผนการเรียนรู๎ : การเรียนรู๎แบบกากับตนเองและการเรียนรู๎แบบนาตนเอง
คือ มีการวางแผน เลือก ค๎นคว๎า
(2) การนาเสนอและอภิปราย : การเรียนรู๎แบบรํวมมือและการเรียนรู๎แบบรํวมแรงรวม
พลังคือ มีการนาเสนอ อภิปราย
(3) การประมวลและปรับแก๎ : การเรียนรู๎แบบกากับตนเองและการเรียนรู๎แบบนาตนเอง
คือ มีการประมวล ปรับแก๎
(4) การตกผลึก : การเรียนรู๎แบบกากับตนเองและการเรียนรู๎แบบนาตนเองคือ มีการ
นาเสนอ ประเมิน สรุป
2) รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการวิจัย (Research-Based Instructional Model)
เป็ น วิ ธี ก ารเรี ย นที่ ใ ช๎ ก ารวิ จั ย เป็ น แกํ น ของกระบวนการเรี ย นรู๎ ซึ่ ง คลอดคล๎ อ งกั บ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คือ มีวิธีการค๎นหาความรู๎/ความจริงโดยอาศัยพื้นฐานการคิดแบบอนุมานและอุปมาน และ
วิธีการคิดแบบใครํครวญ รอบคอบ การเรียนรู๎แบบรํวมแรงรวมพลัง และการเรียนรู๎ตามสถานการณ์จริง
ขั้นตอนของรูปแบบ มีดังนี้
(1) การตีความ/กาหนดปัญหาหรือประเด็นที่จะศึกษา : การเรียนรู๎แบบใช๎ปัญหาเป็น
รากฐานและการเรียนรู๎แบบใช๎วิจัยเป็นฐานคือ มีการสารวจประเด็น จัดลาดับความสาคัญ เลือก
ประเด็น กาหนดคาถาม กาหนดตัวแปร
(2) การวางแผนงาน : การเรียนรู๎แบบนาตนเองและการเรียนรู๎แบบรํวมกันคือ มีการ
กาหนดสมมติฐาน ออกแบบ
(3) การดาเนินการตามแผน : การเรียนรู๎แบบใช๎วิจัยเป็นฐานและการเรียนรู๎แบบรํวมกัน
คือ มีการเก็บรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล สรุปผล
(4) การนาผลที่ได๎ไปใช๎แก๎ปัญหา : การเรียนรู๎ตามสถานการณ์จริงและการเรียนรู๎แบบ
รํวมแรงรวมพลังคือ มีการทดลองใช๎ พัฒนา
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3) รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Instructional Model)
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน๎นการเรียนรู๎อยํางมีความหมาย โดยให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกฝน
และปฏิบัติงานจากกิจกรมการเรียนที่มีคุณภาพตํอสังคม ภายใต๎แนวคิดแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย และ
แนวทางปฏิบัติในการแก๎ปัญหาที่แตกตํางกันตามความสนใจ ขั้นตอนของรูปแบบ มีดังนี้
(1) การเตรียมบริบทตามสภาพจริง : การเรียนรู๎ตามสถานการณ์จริงคือ มีการเตรียม
(2) การตั้งเปูาหมาย : การเรียนรู๎แบบนาตนเองและการเรียนรู๎แบบรํวมมือคือ มีการ
กาหนด เลือก นาเสนอ
(3) การวางแผนและการดาเนินการ : การเรียนรู๎แบบรํวมกันคือ มีการทางานกลุํม
เรียนรู๎
(4) การติดตามและประเมินผลงาน : การเรียนรู๎แบบโครงงานคือ มีการตรวจสอบ
ติดตาม ปรับปรุง ผลิต ประเมิน
5. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) เป็นแนวคิดในการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในบริบทของประสบการณ์ของตนเอง ที่ทาให๎ผู๎เรียนมีทั้งความรอบรู๎ใน
เนื้อหาวิชาและเพิ่มพูนความสามารถในการใช๎ทักษะกระบวนการ ผู๎เรียนจะพัฒนาทั้งความคิดสร๎างสรรค์
ทัศ นคติ ตํอ วิ ทยาศาสตร์ ได๎ มีก ารใช๎ มโนทัศ น์ ทางวิท ยาศาสตร์แ ละกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ ใ น
ชีวิตประจาวัน กล๎าติดสินใจด๎วยตนเอง การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
จะเป็นการเน๎นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความเข๎าใจของ
ผู๎เรียน แทนการสอนที่เริ่มต๎นด๎วยมโนทัศน์และกระบวนการ ซึ่ง จะเป็นการสํง เสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักการ
วิเคราะห์และประยุกต์ใช๎มโนทัศน์และกระบวนการในสถานการณ์จริง สามารถที่จะเชื่อมโยงการเรียนรู๎ใน
ห๎องเรียนกับสถานการณ์จริงในสังคมท๎องถิ่น การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สังคม จะเน๎นเหตุการณ์หรือประเด็นที่กาลังเกิดขึ้นและพยายามที่จะให๎ผู๎เรียนหาคาตอบสาหรับเหตุการณ์
นั้นๆ ซึ่ง เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการเตรียมผู๎เรียนให๎มีความพร๎อมตํอสถานการณ์ในปัจจุบัน และเตรียม
บทบาทของพลเมื องในอนาคตที่มีค วามรู๎ความสามารถด๎ านวิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี โดยครูจะมี
บทบาทในฐานะของผู๎จัดสภาพแวดล๎อมและอานวยความสะดวกให๎เกิดการเรียนรู๎มากกวําที่จะเป็นแหลํง
เรียนรู๎
ตัวอยํางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมตามแนวคิดของ
Bryant
1) ขั้นสงสัย (I wonder)
2) ขั้นวางแผน (I plan)
3) ขั้นค๎นหาคาตอบ (I investigate)
4) ขั้นสะท๎อนความคิด (I reflect)
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5) ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (I share)
6) ขั้นนาไปปฏิบัติจริง (I act)
สรุปได๎วํา แนวทางการการจัดการเรียนรู๎ในรายวิชาตําง ๆ เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู๎
แบบบันได 5 ขั้น (QSCCS) ตามขั้นตอนที่กาหนดไว๎เพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอนด๎วยรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี – ตราด
กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได๎แกํ ขั้นที่ 1 การเรียนรู๎ตั้งคาถาม
(Learning to Question) ขั้นที่ 2 การเรียนรู๎แสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) ขั้นที่ 3 การ
เรียนรู๎เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ (Learning to Construct) ขั้นที่ 4 การเรียนรู๎เพื่อการสื่อสาร (Learning to
Communication) และขั้นที่ 5 การเรียนรู๎เพื่อตอบแทนสังคม (Learning to Serve) สามารถจัดการ
เรียนรู๎ในรายวิชาด๎วยแนวทางการจัดการเรียนรู๎ 4 แนวทาง คือ 1) การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎การวิจัยเป็น
ฐาน (Research-Based Instruction) 2) การจั ด การเรี ย นรู๎ โ ดยใช๎ โ ครงงาน (Project-Based
Instruction) 3) การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning) และ 4) การ
จัดการเรียนรู๎แบบ CRP
นอกจากการจัดการเรียนรู๎ ตามหลั กสูตรรายวิชาแล๎ว ซึ่ง เป็นการเรียนรู๎หลั กตามรูป แบบการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาฯ แล๎ว ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะเสริมสร๎างทักษะชีวิต ทักษะ
การท างานด๎า นอาชี พเสริมให๎กับ ผู๎เรีย น อาทิเ ชํน กิ จกรรมแนะแนว จั ดให๎ มีตลาดนัด แนะแนวอาชี พ
กิจกรรมนาเสนอผลงาน และ จัดนิทรรศการ แสดงผลการศึกษาค๎นคว๎าของผู๎เรียนในรายวิชาการศึกษา
ค๎นคว๎า (IS) กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานด๎านอาชีพตามความสนใจของผู๎เรียน ในชํวงปิดภาคเรียนที่ 1 ของทุกปี
การศึกษา ของผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ รํวมกับ การเรียนการ
สอนในวิชาเลิกเสรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น จัดเป็นกิจกรรมฐานเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง และใน
รายวิชาสังคมศึกษา (สาระ เศรษฐศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมตลาดนัดวันศุกร์ เป็น
การจาลองการทาธุรกิจค๎าขายขนาดเล็ก ฝึกให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง เป็นต๎น
ทั้งนี้เพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และมีเจต
คติที่ดีตํออาชีพสุจริต ซึ่งวัดได๎จากมีผลการการประเมินคุณภาพอยูํในระดับดีเลิศ บรรลุคําเปูาหมายของ
การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตอนที่ 3 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ผู๎วิจัยได๎พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และใช๎
สาหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยนา หลักสูตรโรงเรียนสอยดาว
วิทยา พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2560) มาปรับให๎สอดคล๎องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อการมีงานทา โรงเรียนสอยดาว
วิทยา จันทบุรี กาหนดเป็นโครงสร๎างหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนประกอบไปด๎วย 13 องค์ประกอบ
ได๎แกํ 1) ปรัชญา 2) เปูาหมายของหลักสูตร 3) คุณลักษณะของผู๎เรียน 4) ชื่อหลักสูตร 5) วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 6) จานวนหนํวยกิต หนํวยการเรียนรู๎ 7) สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ 8) ผลการเรียนรู๎ราย
ปี / รายภาค 9) สาระการเรียนรู๎ 10) เวลาเรียน 11) การจัดการเรียนรู๎ 12) สื่อและแหลํงเรียนรู๎ และ 13)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ โดยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมทักษะอาชีพให๎กับผู๎เรียนผํานการ
จัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตําง ๆ ดังนี้ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนาเสนอผล
การศึกษาค๎นคว๎าในรายวิชา IS 3) กิจกรรมการฝึกประสบการณ์ และ การฝึกปฏิบัติงานด๎านอาชีพ 4) การ
จัดฐานแหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง และ 5) กิจกรรมตลาดนัดวันศุกร์
ภายหลัง ดาเนิน การจัด การเรีย นการสอนด๎วยรูปแบบการสอนเพื่อการมีง านท าของโรงเรีย น
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ผู๎วิจัยได๎ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู๎เรียน ผลปรากฏ
วํา ผู๎เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติตํออาชีพสุจริต
จาแนกรายละเอียด ดังนี้
ลักษณะของกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ คือ ผู๎เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสอยดาววิทยา จานวน 341 คน ที่ได๎จาก
การวิธีสุํมตัวอยํางแบบแบํงชั้น (Stratified random sampling) โดยให๎ผู๎เรียนประเมินตนเอง ใน 4 ด๎าน
ได๎แกํ ด๎านที่ 1 ผู๎เรียนมีการวางแผนการทางาน และดาเนิน การจนสาเร็จ ด๎านที่ 2 ผู๎เรียนทางานอยํางมี
ความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ด๎านที่ 3 ผู๎เรียนทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และด๎าน
ที่ 4 มีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ผลการประเมินพบวํา
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ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินด๎านที่ 1 ผู๎เรียนมีการวางแผนการทางาน และดาเนินการจนสาเร็จ
ข้อ

รายการพฤติกรรม

̅

ด้านที่ 1 ผู้เรียนมีการวางแผนการทางาน และดาเนินการจนสาเร็จ
1.1 ผู๎เรียนสามารถวางแผนการทางานอยํางเป็นระบบ
3.94
1.2 ผู๎เรียนดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนดไว๎ทุกขั้นตอน
3.89
1.3 ผู๎เรียนมีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก๎ไขการทางาน 3.83
เป็นระยะๆ ไมํกํอให๎เกิดปัญหา อุปสรรคในการทางาน
1.4 ผู๎เรี ยนสามารถท างานบรรลุผลสาเร็จ ตามวัตถุ ประสงค์ 3.92
และเปูาหมายที่กาหนดอยํางมีคุณภาพ
1.5 ผู๎เรียนมีการปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง
3.95
เฉลี่ยรายด้าน
3.91

SD

ระดับคุณภาพ

0.79
0.78
0.83

มาก
มาก
มาก

0.79

มาก

0.81
0.80

มาก
มาก

จาก ตารางที่ 2 แสดงให๎เห็นวํา ผลการประเมินตนเองของผู๎เรียนในภาพรวมของด๎านที่ 1 ผู๎เรียน
มีการวางแผนการทางานและดาเนินการจนเสร็จ มีคุณภาพอยูํในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา
ผู๎เรียนมีการปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง มีระดับคุณภาพสูงที่สุด รองลงมาได๎แกํ ผู๎เรียนสามารถวาง
แผนการทางานอยํางเป็นระบบ และ ผู๎เรียนสามารถทางานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ที่กาหนดอยํางมี คุณภาพ ตามลาดับ และ ผลการประเมินตนเองของผู๎เรียนรายข๎อ พบวํา ผู๎เรียนมีการ
ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก๎ไขการทางานเป็นระยะๆ ไมํกํอให๎เกิดปัญหา อุปสรรคในการทางาน มี
ระดับคุณภาพต่าที่สุดของการประเมินในภาพรวมของด๎านที่ 1 ซึ่งจะนาไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนา
ผู๎เรียนในโอกาสตํอไป
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ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินด๎านที่ 2 ผู๎เรียนทางานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง
ข้อ

รายการพฤติกรรม

̅

SD

ระดับคุณภาพ

ด้านที่ 2 ผู้เรียนทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
2.1 ผู๎เรียนทางานที่ได๎รับมอบหมายด๎วยความเต็มใจ
4.28 0.70
2.2 ผู๎เรียนทางานด๎วยความกระตือรือร๎น ตั้งใจ พากเพียร
4.01 0.78
และละเอียดรอบคอบ
2.3 ผู๎เรียนยอมรับในคาวิพากษ์วิจารณ์และข๎อเสนอแนะของ 4.08 0.81
ผู๎อื่น
2.4 ผู๎เรียนมีความมุํงมั่นในการพัฒนางานของตนเอง
4.01 0.79
อยํางสม่าเสมอ
2.5 ผู๎เรียนมีความรู๎สึกชื่นชมและภาคภูมิใจตํอผลสาเร็จของ
4.21 0.78
งาน
เฉลี่ยรายด้าน
4.12 0.78

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จาก ตารางที่ 3 แสดงให๎เห็นวํา ผลการประเมินตนเองของผู๎เรียนในภาพรวมของด๎านที่ 2 ผู๎เรียน
ทางานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง มีคุณภาพอยูํในระดับมาก และ
เมื่อ พิจ ารณารายข๎ อพบวํ า ผู๎ เรี ยนท างานที่ ไ ด๎ รับ มอบหมายด๎ วยความเต็ม ใจ มีร ะดับ คุณ ภาพสูง ที่สุ ด
รองลงมาได๎แกํ ผู๎เรียนมีความรู๎สึกชื่นชมและภาคภูมิใจตํอ ผลสาเร็จของงาน และ ผู๎เรียนยอมรับในคา
วิพากษ์วิจารณ์และข๎อเสนอแนะของผู๎อื่น ตามลาดับ และ ผลการประเมินตนเองของผู๎เรียนรายข๎อ พบวํา
ผู๎เรียนทางานด๎วยความกระตือรือร๎น ตั้งใจ พากเพียร และละเอียดรอบคอบ และ ผู๎เรียนมีความมุํงมั่นใน
การพัฒนางานของตนเอง อยํางสม่าเสมอ มีระดับคุณภาพต่าที่สุดของการประเมินในภาพรวมของด๎านที่
2 ซึ่งจะนาไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาผู๎เรียนในด๎านที่ 2 กลําวคือ การสํงเสริมพัฒนาผู๎เรียนทางาน
อยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ในโอกาสตํอไป
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ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินด๎านที่ 3 ผู๎เรียนทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
ข้อ

รายการพฤติกรรม

ด้านที่ 3 ผู้เรียนทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3.1 ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการวางแผนการทางานกับหมูํคณะ
3.2 ผู๎เรียนมีความสามารถในการทางานโดยใช๎
กระบวนการกลุํม
3.3 ผู๎เรียนแสดงความคิดเห็นได๎อยํางสร๎างสรรค์และมีเหตุผล
ยอมรับความคิดเห็นของผู๎อื่น
3.4 ผู๎เรียนมีภาวะการเป็นผู๎นาและผู๎ตามที่ดี
3.5 ผู๎เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานการทางาน
รํวมกับหมูํคณะได๎จนบรรลุผลสาเร็จ
เฉลี่ยรายด้าน

̅

SD

ระดับคุณภาพ

4.20
3.99

0.76
0.78

มาก
มาก

4.07

0.82

มาก

3.85
4.11

0.88
0.81

มาก
มาก

4.04

0.82

มาก

จาก ตารางที่ 4 แสดงให๎ เห็น วํา ผลการประเมิ นตนเองของผู๎เรี ยนในภาพรวมของด๎า นที่ 3
ผู๎เรียนทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ มีคุณภาพอยูํในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ผู๎เรียนมีสํวนรํวมใน
การวางแผนการทางานกับหมูํคณะ มีระดับคุณภาพสูง ที่สุด รองลงมาได๎แกํ ผู๎เรียนมีมนุษยสัมพันธ์
สามารถประสานการทางานรํวมกับหมูํคณะได๎จนบรรลุผลสาเร็จ และ ผู๎เรียนแสดงความคิดเห็นได๎อยําง
สร๎างสรรค์และมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของผู๎อื่น ตามลาดับ และ ผู๎เรียนมีภาวการณ์เป็นผู๎นาและผู๎
ตามที่ดี มีระดับคุณภาพต่าที่สุดของการประเมินในภาพรวมของด๎านที่ 3 ซึ่งจะนาไปใช๎เป็นแนวทางในการ
พัฒนาผู๎เรียนในด๎านที่ 3 กลําวคือ ผู๎เรียนทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ในโอกาสตํอไป

122
ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินด๎านที่ 4 ผู๎เรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจ ริตและหาความรู๎เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ
ข้อ

รายการพฤติกรรม

̅

SD

ระดับคุณภาพ

ด้านที่ 4 ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
4.1 ผู๎เรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริต
4.59 0.70
มากที่สุด
4.2 ผู๎เรียนสามารถบอกแหลํงข๎อมูลเกี่ยวกับอาชีพสุจริต
4.32 0.76
มาก
ที่สนใจได๎
4.3 ผู๎เรียนแสวงหาข๎อมูลความรู๎ในอาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจ 4.22 0.82
มาก
4.4 ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในอาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจ
4.26 0.75
มาก
4.5 ผู๎เรียนสามารถแนะนาอาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจ
4.29 0.81
มาก
ให๎ผู๎อื่นเห็นประโยชน์และคุณคํา
เฉลี่ยรายด้าน
4.34 0.78
มาก
จาก ตารางที่ 5 แสดงให๎เ ห็นวํา ผลการประเมินตนเองของผู๎ เรีย นในภาพรวมของด๎า นที่ 4
ผู๎เรียนทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ มีคุณภาพอยูํในระดับ มาก และเมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ผู๎เรียนมีความรู๎สึก
ที่ดีตํออาชีพสุจริต มีผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นระดับคุณภาพสูงที่สุดในด๎านที่ 4
รองลงมาได๎แกํ ผู๎เรียนสามารถบอกแหลํงข๎อมูลเกี่ยวกับอาชีพสุจริตที่สนใจได๎ และ ผู๎เรียนสามารถ
แนะนาอาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจให๎ผู๎อื่นเห็นประโยชน์และคุณคํา ตามลาดับ และ ผู๎เรียนแสวงหาข๎อมูล
ความรู๎ในอาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจ มีระดับคุณภาพต่าที่สุดของการประเมินในภาพรวมของด๎านที่ 4 ซึ่งจะ
นาไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาผู๎เรียนในด๎านที่ 4 กลําวคือ ผู๎เรียนทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ในโอกาสตํอไป

123
ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินผลสรุปรายด๎าน ผู๎เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต
ด้าน
1
2
3
4

รายการพฤติกรรม (ภาพรวมรายด้าน)
ผู๎เรียนวางแผนการทางาน และดาเนินการจนสาเร็จ
ผู๎เรียนทางานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง
ผู๎เรียนทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
ผู๎เรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
เฉลี่ย

̅

SD

ระดับคุณภาพ

3.91
4.12

0.80
0.78

มาก
มาก

4.04
4.34

0.82
0.78

มาก
มาก

4.10

0.81

มาก

จาก ตารางที่ 6 แสดงให๎เห็นวํา ผลการประเมินผลสรุปรายด๎าน ผู๎เรียนมีทักษะในการทางาน รัก
การทางาน สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต มีคุณภาพอยูํในระดับ มาก และ
เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านที่ 4 ผู๎เรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ มีระดับคุณภาพสูงที่สุด รองลงมาได๎แกํ ด๎านที่ 2 ผู๎เรียนทางานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง และ ด๎านที่ 3 ผู๎เรียนทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ตามลาดับ และ ด๎านที่ 1
ผู๎เรียนวางแผนการทางาน และดาเนินการจนสาเร็จ มีระดับคุณภาพต่าที่สุดของการประเมิน ซึ่งจะ
นาไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาผู๎เรียนในด๎านที่ 1 กลําวคือ พัฒนาผู๎เรียนวางแผนการทางาน และ
ดาเนินการจนสาเร็จในโอกาสตํอไป

124
ตอนที่ 4 ผลการประเมิ น รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ การมี ง านท าของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีง านทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จัน ทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จัง หวัดจันทบุรี ได๎แกํ กลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด๎วย
รูปแบบการสอนเพื่อการมีงานทาฯ ซึ่งจาแนกเป็น 2 กลุํม ได๎แกํ ผู๎ปกครอง และ ผู๎เรียน โดยที่ กลุํม
ตัวอยํางที่เ ป็นผู๎ปกครองผู๎เรียน ใช๎วิธีการคัดเลือกตามเหตุการณ์ คือ กลุํมผู๎ปกครองที่เข๎ารํวมประชุม
ผู๎ปกครองผู๎เรียนประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 228 คน และ ผู๎เรียนที่กาลังศึกษาใน
ภาคเรีย นที่ 1 ปี การศึ กษา 2562 ที่ไ ด๎จ ากการวิธี สุํม ตั วอยํา งแบบแบํง ชั้น (Stratified random
sampling) จานวน 189 คน
ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 1 ผู๎ปกครอง ผลการประเมิน
พบวํา
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กลุ่มที่ 1
ผู้ปกครอง
ตารางที่ 7 แสดงจานวน และ ร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจาแนกตามข๎อมูลสํวนตัว ของกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 1 ผู๎ปกครอง
ข้อมูลส่วนตัว (N = 228)
จานวน
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 ปีขึ้นไป
22
9.65
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ตารางที่ 7 (ต่อ) แสดงจานวน และ ร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจาแนกตามข๎อมูลสํวนตัวของกลุํมผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 1 ผู๎ปกครอง
ข้อมูลส่วนตัว (N = 288)
จานวน
ร้อยละ
วุฒิการศึกษา
ต่ากวําปริญญาตรี
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
รับจ๎างทั่วไป
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 กลุํมตัวอยํางซึ่งเป็นกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํม
ที่ 1 ผู๎ปกครอง มีจานวนเพศหญิงมากกวําเพศชาย คือ 164 และ 64 คิดเป็นร๎อยละ 71.93 และ 28.07
ตามลาดับ กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีชํวงอายุ 40 – 49 ปี คิดเป็นร๎อยละ 38.16 จบการศึกษาต่ากวํา
ปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 81.58 ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร๎อยละ 39.91
4.2 ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาว
วิท ยา อ าเภอสอยดาว จั ง หวั ด จัน ทบุรี โดยกลุ่ มผู้ มี ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย (Stakeholder) กลุ่ม ที่ 1
ผู้ปกครอง
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ตารางที่ 8 แสดงผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ช ายแดนในเขตพื้นที่ช ายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรีย น
สอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด๎านที่ 1 การสร๎างและพัฒนาหลักสูตร โดยกลุํมผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 1 ผู๎ปกครอง
ข้อ

รายการประเมิน

ด้านที่ 1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
1.1 โรงเรียนมีความพร๎อมในด๎านอาคาร สถานที่
สภาพแวดล๎อม
1.2 โรงเรียนมีความพร๎อมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอน
1.3 โรงเรียนมีความพร๎อมในด๎านครู และ บุคลากรที่มี
คุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอ
1.4 โรงเรียนมีความพร๎อมด๎านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อ ICT
1.5 โรงเรียนจัดประชุมและได๎ให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
1.6 หลักสูตรของโรงเรียนสามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎
1.7 หลักสูตรของโรงเรียนสามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.8 หลักสูตรของโรงเรียนสามารถพัฒนาผู๎เรียนได๎ตามความ
ถนัด ความสนใจของผู๎เรียนอยํางเหมาะสม
1.9 หลักสูตรของโรงเรียนมีความสอดคล๎องกับชุมชน สังคม
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
1.10 หลักสูตรของโรงเรียนมีความเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก๎าวหน๎าของ
วิทยาการ
เฉลี่ย

̅

SD

ระดับความ
เหมาะสม

4.17

0.72

มาก

4.06

0.73

มาก

4.13

0.72

มาก

3.99
4.01

0.72
0.78

มาก
มาก

4.02

0.75

มาก

4.32

2.80

มาก

4.02

0.76

มาก

3.96

0.80

มาก

4.02

0.74

มาก

4.07

1.14

มาก
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จาก ตารางที่ 8 แสดงให๎เห็นวํา กลุํมตัวอยํางซึ่งเป็นกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํม
ที่ 1 ผู๎ปกครอง ประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี ด๎านที่ 1 การสร๎างและพัฒนาหลักสูตร มีผลการประเมินในภาพรวมอยูํในระดับมาก
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข๎ อ พบวํ า หลั ก สู ต รของโรงเรี ย นสามารถพั ฒ นาผู๎ เ รี ย นให๎ เ ป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับสูงสุด และ รองลงมาได๎แกํ
โรงเรียนมีความพร๎อมในด๎านอาคาร สถานที่ สภาพแวดล๎อม และ โรงเรียนมีความพร๎อมในด๎านครู และ
บุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอ ตามลาดับ และ หลักสูตรของโรงเรียนมีความสอดคล๎องกับ
ชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น มีผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับต่าสุดของการประเมินในด๎ านที่
1 ซึ่งจะนาไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในด๎านที่ 1 กลําวคือ การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียนมีความสอดคล๎องกับชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นตํอไป
ตารางที่ 9 แสดงผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด๎านที่ 2 การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
โดยกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 1 ผู๎ปกครอง
ข้อ

รายการประเมิน

ด้านที่ 2 การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
2.1 โรงเรียนมีการวางแผนการใช๎หลักสูตรอยํางเป็นระบบ
2.2 ครูมีความพร๎อมในการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา เชํน จัด
ห๎องเรียนสวยงาม สะอาด มีแผนการจัดการเรียนรู๎
2.3 โรงเรียนมีการเตรียมสื่อ / อุปกรณ์ อาคารสถานที่ในการใช๎
หลักสูตรแกํผู๎เรียน
2.4 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการใช๎หลักสูตรสถานศึกษาแกํผู๎ปกครองและ
บุคลากรที่เกี่ยวข๎อง
2.5 โรงเรียนจัดกิจกรรมสํงเสริมความรู๎ ความสามารถทาง
วิชาการของผู๎เรียนอยํางมีประสิทธิภาพ

̅

SD

ระดับความ
เหมาะสม

4.02
3.96

0.70
0.74

มาก
มาก

3.97

0.72

มาก

3.93

0.77

มาก

3.97

0.70

มาก
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ตารางที่ 9 (ต่อ) แสดงผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอย
ดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด๎านที่ 2 การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียน
การสอน โดยกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 1 ผู๎ปกครอง
ข้อ

รายการประเมิน

ด้านที่ 2 การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
2.6 โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสํงเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู๎เรียนอยํางเหมาะสม
2.7 โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสํงเสริมทักษะ
ความสามารถพิเศษของผู๎เรียนอยํางเหมาะสม
2.8 การจัดการเรียนการสอนสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติ
จริง
2.9 การจัดการเรียนการสอนสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมี
ความสามารถในการคิด
2.10 โรงเรียนมีการนิเทศติดตาม และชํวยแก๎ปัญหาในการใช๎
หลักสูตรสถานศึกษา
เฉลี่ย

̅

SD

ระดับความ
เหมาะสม

4.08

0.66

มาก

4.08

0.68

มาก

4.00

0.77

มาก

3.95

0.79

มาก

4.04

0.75

มาก

4.00

0.73

มาก

จากตารางที่ 9 แสดงให๎เห็นวํา กลุํมตัวอยํางซึ่งเป็นกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํม
ที่ 1 ผู๎ปกครอง ประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี ด๎านที่ 2 การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน มีผลการ
ประเมินในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อ
สํงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียนอยํางเหมาะสม และ โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อ
สํงเสริมทักษะความสามารถพิเศษของผู๎เรียนอยํางเหมาะสม มีผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับสูงสุด
และรองลงมาได๎แกํ โรงเรียนมีการนิเทศติดตาม และชํวยแก๎ปัญหาในการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา และ
โรงเรียนมีการวางแผนการใช๎หลักสูตรอยํางเป็นระบบ ตามลาดับ
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และ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎หลักสูตรสถานศึกษาแกํ
ผู๎ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง มีผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับต่าสุดของการประเมินในด๎านที่ 2
ซึ่งจะนาไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในด๎านที่ 2 กลําวคือ การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ใน
การจัดการเรียนการสอนตํอไป
ตารางที่ 10 แสดงผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียน สอยดาว
วิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด๎านที่ 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา โดยกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 1 ผู๎ปกครอง
ข้อ

รายการประเมิน

ด้านที่ 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา
3.1 ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง จงรักภักดีตํอชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นประชาธิปไตย
3.2 ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
3.3 ผู๎เรียนมีจิตสาธารณะ รักและเอื้ออาทรในเพื่อนมนุษย์
3.4 ผู๎เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต
3.5 ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่
สะท๎อนมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
3.6 ผู๎เรียนใฝุรู๎ ขยันหมั่นเพียร
3.7 ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต
3.8 ผู๎เรียนมีระเบียบวินัย สุภาพ อํอนน๎อม ถํอมตน
3.9 ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎ภาษาไทยได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
3.10 ผู๎เรียนมีความสามารถในการแก๎ปัญหา
3.11 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิด
3.12 ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน
3.13 ผู๎เรียนมีความสามารถในการทางาน รับผิดชอบ มีภาวะ
ผู๎นาและผู๎ตาม

̅

SD

ระดับความ
เหมาะสม

4.22

0.74

มาก

4.07
4.11
4.16
4.06

0.74
0.75
0.73
0.68

มาก
มาก
มาก
มาก

4.00
4.05
3.97
3.94

0.77
0.76
0.83
0.77

มาก
มาก
มาก
มาก

3.87
3.93
3.98
3.94

0.75
0.80
0.80
0.74

มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 10 (ต่อ) แสดงผลการประเมินหลักสูตรที่ใ ช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ช ายแดนในเขตพื้นที่ช ายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรีย น
สอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด๎านที่ 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา โดยกลุํมผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 1 ผู๎ปกครอง
ข้อ

รายการประเมิน

ด้านที่ 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา
3.14 ผู๎เรียนมีความประหยัด อยูํอยํางพอเพียง
3.15 ผู๎เรียนมีความสามารถใช๎ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
เฉลี่ย

̅

SD

ระดับความ
เหมาะสม

3.99
3.67
4.00

0.77
0.97
0.78

มาก
มาก
มาก

จาก ตารางที่ 10 แสดงให๎เห็นวํา กลุํมตัวอยํางซึ่ง เป็นกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder)
กลุํมที่ 1 ผู๎ปกครอง ประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีง านทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด๎านที่ 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษามีผลการประเมินในภาพรวมอยูํ
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง จงรักภักดีตํอชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นประชาธิปไตย มีผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับสูง สุด และ
รองลงมาได๎แกํ ผู๎เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และ ผู๎เรียนมีจิตสาธารณะ รักและเอื้ออาทรในเพื่อนมนุษย์
ตามลาดับ และ ผู๎เรียนมีความสามารถใช๎ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน มีผลการประเมินคุณภาพอยูํใน
ระดับต่าสุดของการประเมินในด๎านที่ 3 ซึ่ง จะนาไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในด๎านที่ 3
กลําวคือ ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษาตํอไป
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ตารางที่ 11 แสดงผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ 1) การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และ 3) ผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา โดยกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 1 ผู๎ปกครอง
ด้าน
1
2
3

รายการประเมิน
การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของหลักสูตร
สถานศึกษา
การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียน
การสอน
ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา
เฉลี่ย

̅

SD

4.07

1.14

ระดับความ
เหมาะสม
มาก

4.00

0.73

มาก

4.00
4.02

0.78
0.22

มาก
มาก

จาก ตารางที่ 11 แสดงให๎เห็นวํา ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
การมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา :
โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมทั้ง 3 ด๎าน มีคุณภาพอยูํในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านที่ การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา มีผล
การประเมินอยูํในระดับคุณภาพสูงสุด รองลงมาได๎แกํ ด๎านที่ 2 การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน และด๎านที่ 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา ตามลาดับ
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กลุ่มที่ 2
ผู้เรียน
ตารางที่ 12 แสดงจานวน และ ร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจาแนกตามข๎อมูลสํวนตัว ของกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 2 ผู๎เรียน
ข้อมูลส่วนตัว (N = 189)
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
93
49.21
หญิง
96
50.79
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
48
25.40
มัธยมศึกษาปีที่ 3
44
23.28
มัธยมศึกษาปีที่ 5
53
28.04
มัธยมศึกษาปีที่ 6
44
23.28
จาก ตารางที่ 12 แสดงให๎เห็นวํากลุํมตัวอยํางซึ่ง เป็นกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder)
กลุํมที่ 2 ผู๎เรียน มีจานวนเพศชายและเพศหญิงใกล๎เคียงกัน คือ 93 และ 96 คิดเป็นร๎อยละ 49.21 และ
50.79 ตามลาดับ กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํอยูํในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 53 คน คิดเป็นร๎อยละ
28.04
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4.4 ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ การมีงานทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาว
วิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กลุ่มที่ 2 ผู้เรียน
ตารางที่ 13 แสดงผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด๎านที่ 1 การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยกลุํมผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 2 ผู๎เรียน
ข้อ

รายการประเมิน

ด้านที่ 1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.1 โรงเรียนมีความพร๎อมในด๎านอาคาร สถานที่
สภาพแวดล๎อม
1.2 โรงเรียนมีความพร๎อมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอน
1.3 โรงเรียนมีความพร๎อมในด๎านครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ
เหมาะสมและเพียงพอ
1.4 โรงเรียนมีความพร๎อมด๎านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อ ICT
1.5 ผู๎เรียนได๎รับรู๎เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรของโรงเรียน
1.6 ผู๎เรียนได๎รับรู๎ถึงมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของรายวิชา
พื้นฐานและผลการเรียนรู๎ของรายวิชาเพิ่มเติม
1.7 ผู๎เรียนได๎รับรู๎เกี่ยววิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสาคัญ
ของผู๎เรียน
1.8 ผู๎เรียนมีโอกาสได๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนของครูในรายวิชาตําง ๆ
เฉลี่ย

̅

SD

ระดับความ
เหมาะสม

3.79

0.79

มาก

3.91

0.87

มาก

3.90

0.95

มาก

3.59
3.80

0.92
0.92

มาก
มาก

3.86

0.89

มาก

3.69

0.90

มาก

3.66

0.97

มาก

3.77

0.91

มาก
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จาก ตารางที่ 13 แสดงให๎เห็นวํา กลุํมตัวอยํางซึ่งเป็นกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder)
กลุํ ม ที่ 2 ผู๎ เ รีย น ประเมิ น หลัก สู ตรที่ ใ ช๎ใ นการจั ดการเรี ย นการสอนเพื่ อ การมี ง านทาของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด๎านที่ 1 การสร๎างและพัฒนาหลักสูตร มีผลการประเมินในภาพรวมอยูํใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา โรงเรียนมีความพร๎อมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนเหมาะสมและเพียงพอ มีผลการประเมินอยูํในระดับคุณภาพสูงสุด รองลงมาได๎แกํ โรงเรียน
มีความพร๎อมในด๎านครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสมและเพียงพอ และ ผู๎เรียนได๎รับรู๎ถึงมาตรฐาน
การเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของรายวิชาพื้นฐานและผลการเรียนรู๎ของรายวิชาเพิ่มเติม ตามลาดับ และพบวํา ผู๎เรียน
มีโอกาสได๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาตํ าง ๆ มีผลการประเมิน
อยูํในระดับคุณภาพต่าสุดของด๎านที่ 1 การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นข๎อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในโอกาสตํอไป
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ตารางที่ 14 แสดงผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด๎านที่ 2 การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
โดยกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 2 ผู๎เรียน
ข้อ

รายการประเมิน

ด้านที่ 2 การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
2.1 ครูแจ๎งจุดประสงค์การเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนทราบกํอนจัดการ
เรียนการสอนในแตํละรายวิชา
2.2 ครูจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสํงเสริมทักษะ
ความสามารถพิเศษของผู๎เรียนอยํางเหมาะสม
2.3 ครูจัดกิจกรรมสํงเสริมความรู๎ ความสามารถทางวิชาการ
ของผู๎เรียนอยํางเหมาะสม
2.4 ครูจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสํงเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู๎เรียนอยํางเหมาะสม
2.5 ครูจัดการเรียนการสอนที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถ
ในการคิด
2.6 ครูจัดการเรียนการสอนสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติ
จริงทั้งการปฏิบัติโดยลาพังหรือเป็นกลุํม
2.7 ครูจัดการเรียนการสอนสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักแสวงหา
ความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ
2.8 ครูทาการวัดและประเมินผลควบคูํไปกับการเรียนการสอน
2.9 ครูใช๎วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
2.10 ครูเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎
เฉลี่ย

̅

SD

ระดับความ
เหมาะสม

3.97

0.94

มาก

4.03

0.89

มาก

3.86

0.96

มาก

3.88

0.98

มาก

3.85

0.90

มาก

3.91

0.92

มาก

4.02

0.78

มาก

3.78
3.87
3.91

0.88
0.86
0.96

มาก
มาก
มาก

3.87

0.91

มาก
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จาก ตารางที่ 14 แสดงให๎เห็นวํา กลุํมตัวอยํางซึ่งเป็นกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder)
กลุํ ม ที่ 2 ผู๎ เ รี ย น ประเมิ น หลั ก สู ต รที่ ใ ช๎ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ การมี ง านท าของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด๎านที่ 2 การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน มี
ผลการประเมินในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ครูจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อ
สํงเสริมทักษะ ความสามารถพิเศษของผู๎เรียนอยํางเหมาะสม มีผลการประเมินอยูํในระดับคุณภาพสูงสุด
รองลงมาได๎แกํ ครูจัดการเรียนการสอนสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักแสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ และ
ครูแจ๎งจุดประสงค์การเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนทราบกํอนจัดการเรียนการสอนในแตํละรายวิชา ตามลาดับ และ
พบวํา ครูทาการวัดและประเมินผลควบคูํไปกับการเรียนการสอน มีผลการประเมินอยูํในระดับคุณภาพ
ต่าสุดของด๎านที่ 2 การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นข๎อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในโอกาสตํอไป
ตารางที่ 15 แสดงผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด๎านที่ 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา โดยกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
(Stakeholder) กลุํมที่ 2 ผู๎เรียน
ข้อ

รายการประเมิน

ด้านที่ 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา
3.1 ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จงรักภักดีตํอชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์และยึดมั่นในประชาธิปไตย
3.2 ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
3.3 ผู๎เรียนมีจิตสาธารณะ รักและเอื้ออาทรในเพื่อนมนุษย์
3.4 ผู๎เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต
3.5 ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่
สะท๎อนตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
3.6 ผู๎เรียนใฝุเรียนรู๎ ขยันหมั่นเพียร
3.7 ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต
3.8 ผู๎เรียนมีระเบียบวินัย สุภาพ อํอนน๎อม ถํอมตน

̅

SD

ระดับความ
เหมาะสม

4.07

0.81

มาก

3.96
3.83
4.01
3.85

0.90
1.06
0.95
0.84

มาก
มาก
มาก
มาก

3.86
3.85
3.80

0.89
0.89
0.92

มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 15 (ต่อ) แสดงผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจั ดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอย
ดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด๎านที่ 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา โดยกลุํมผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 2 ผู๎เรียน
ข้อ

รายการประเมิน

ด้านที่ 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา
3.9 ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎ภาษาไทยได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
3.10 ผู๎เรียนมีความสามารถในการแก๎ปัญหา
3.11 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิด
3.12 ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน คิด วิเคราะห์ และ
เขียน
3.13 ผู๎เรียนมีความมุํงมั่นในการทางาน รับผิดชอบ มีภาวะ
ผู๎นาและผู๎ตาม
3.14 ผู๎เรียนมีความประหยัด อยูํอยํางพอเพียง
3.15 ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน
เฉลี่ย

̅

SD

ระดับความ
เหมาะสม

3.76

0.88

มาก

3.79
3.83
3.86

0.87
0.84
0.97

มาก
มาก
มาก

3.82

0.92

มาก

3.86
3.35

0.94
1.05

มาก
มาก

3.83

0.93

มาก

จาก ตารางที่ 15 แสดงให๎เห็นวํา กลุํมตัวอยํางซึ่งเป็นกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder)
กลุํ ม ที่ 2 ผู๎ เ รีย น ประเมิ น หลัก สู ตรที่ ใ ช๎ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ การมี ง านทาของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด๎านที่ 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษามีผลการประเมินในภาพรวมอยูํ
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์และยึดมั่นในประชาธิปไตย มีผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับสูงสุด รองลงมา
ได๎แกํ ผู๎เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และ ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ตามลาดับ และพบวํา
ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจาวัน มีผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับ
ต่าสุด ของด๎านที่ 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นข๎อมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใน
โอกาสตํอไป

138
ตารางที่ 16 แสดงผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ การมีงานทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ 1) การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และ 3) ผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา โดยกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 2 ผู๎เรียน
ด้าน
1
2
3

รายการประเมิน
การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของหลักสูตร
สถานศึกษา
การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียน
การสอน
ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา
เฉลี่ย

̅

SD

3.77

0.91

ระดับความ
เหมาะสม
มาก

3.87

0.91

มาก

3.83
3.82

0.93
0.01

มาก
มาก

จาก ตารางที่ 16 แสดงให๎เห็นวํา แสดงผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่ อ การมี งานท าของโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ช ายแดนในเขตพื้ น ที่ ชายแดน จัน ทบุ รี -ตราด
กรณีศึ กษา : โรงเรีย นสอยดาววิ ทยา อาเภอสอยดาว จัง หวั ดจั นทบุรี ในภาพรวมทั้ง 3 ด๎า น ได๎ แ กํ
1) การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา 2) การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ใน
การจั ด การเรี ย นการสอน และ 3) ผลผลิ ต ของหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา โดยกลุํ ม ผู๎ มี สํ ว นได๎ สํ ว นเสี ย
(Stakeholder) กลุํมที่ 2 ผู๎เรียน มีผลการประเมินในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา
ด๎านที่ 2 การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมินคุณภาพอยูํใน
ระดับสูงสุด รองลงมาได๎แกํ ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา และ การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิต
ของหลักสูตรสถานศึกษา ตามลาดับ
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บทที่ 5
บทสรุป
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัจจัยและเงื่อนไขที่สํงผลตํอความสาเร็จ และลักษณะความรํวมมือ
ขององค์กรตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี – ตราด
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
4. เพื่อประเมินทักษะในการทางาน การรักการทางาน ความสามารถในทางานรํวมกับผู๎อื่น และ
มีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริตของผู๎เรียน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ดาเนินตามลักษณะของกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิท ยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ดาเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน และ สร๎างกรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอย
ดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ขัน้ ที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดาเนินการดังนี้ กาหนดกรอบแนวคิด
และสร๎างรูปแบบการสอน สร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎ สร๎างคูํมือการใช๎รูปแบบการสอน และสร๎าง
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล
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ระยะที่ 2 การทดลองใช๎ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ การมี ง านท าของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จั นทบุรี -ตราดกรณีศึกษา : โรงเรี ยนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี ดาเนินการ
ระยะที่ 3 การประเมินผลการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จั นทบุรี -ตราดกรณีศึกษา : โรงเรี ยนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
ขั้นที่ 1 การประเมินทักษะในการทางาน การรักการทางาน ความสามารถใน
การทางานรํวมกับผู๎อื่น และมีเจตคติที่ดีตํอวิชาชีพสุจริตของผู๎เรียน
ขั้นที่ 2 การประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
การสร๎างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นในครั้งนี้ ดาเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการสอน แนว
ทางการจัดทักษะการเรียนรู๎ที่เน๎นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ แนวทางการจัดการเรียนรู๎รูปแบบการเตรียม
ความพร๎ อ มกลุํ ม ความถนัด ทางสาขาวิช าและอาชีพ ในการเรีย นตํ อ ระดั บ อุด มศึ ก ษา การขั บ เคลื่ อ น
การศึกษามัธยมไทย 4.0 เพื่อการมีงานทา แนวทางการเสริมทักษะและสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพ
ให๎กับผู๎เรียน การพัฒนารูปแบบการสอน และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง โดยนามากาหนดเป็นโครงสร๎างและ
สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียน
สอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผู๎วิจัยสร๎างรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา :
โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สร๎างขึ้น
จากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข๎อ มูลในขั้นที่ 1 แล๎วนาผลดังกลําวมาสร๎างเป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีจุดมุํงหมายหลักเพื่อจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนสอยดาววิทยา
ผู๎วิจัยดาเนินการเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 กาหนดกรอบแนวคิด และสร๎างรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียน สอย
ดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นาข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนและรูปแบบ การ
สอน แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู๎ที่เน๎นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ แนวทางการจัดการเรียนรู๎รูปแบบ
การเตรี ยมความพร๎ อ มกลุํ มความถนัด ทางสาขาวิ ชาและอาชี พ ในการเรีย นตํอ ระดั บ อุด มศึก ษา การ
ขับเคลื่อนการศึกษามัธยมไทย 4.0 เพื่อการมีงานทา แนวทางการเสริมทักษะและสร๎างเสริมประสบการณ์
อาชีพให๎กับผู๎เรียน การพัฒนารูปแบบการสอน และงานวิจั ยที่เกี่ยวข๎อง มาวิเคราะห์และกาหนดเป็น
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยกาหนดเป็น 4 ตอน คือ 1) ความเป็นมาของ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 3) การนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนไปใช๎ และ 4) ผลที่เกิดจากการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผู๎วิจัยดาเนินการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี การดาเนินการวิจัยในขั้น ตอน
นี้ มีจุดมุํงหมายเพื่อยกรํางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยมีจุดมุํงหมายยํอยดังนี้
การยกร่างเอกสารหลักสูตร (ตัวหลักสูตร)ในการยกรํางเอกสารหลักสูตร ผู๎วิจัยได๎ดาเนินการ
ดังนี้
1. กาหนดองค์ประกอบของเอกสารการพัฒนาหลักสูตร ตามโครงสร๎างหลักสูตรการ
จัด การเรี ย นการสอนเพื่ อการมี ง านท าของโรงเรี ยนมั ธยมศึก ษาในเขตพื้น ที่ ชายแดน จั น ทบุ รี -ตราด
กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ตามผลการศึกษาข๎อมูลขั้นพื้นฐาน
เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
14) ปรัชญา
15) เปูาหมายของหลักสูตร
16) คุณลักษณะของผู๎เรียน
17) ชื่อหลักสูตร
18) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
19) จานวนหนํวยกิต หนํวยการเรียนรู๎
20) สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎
21) ผลการเรียนรู๎รายปี/ภาค
22) สาระการเรียนรู๎
23) เวลาเรียน
24) การจัดการเรียนรู๎
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25) สื่อและแหลํงการเรียนรู๎
26) การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎
2. ผู๎วิจัยยกรํางเอกสารหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ระบุไว๎ในข๎อ 1 โดยใช๎ข๎อมูลพื้นฐาน
จากผลการศึกษาและรวบรวมได๎ในขั้นที่ 1
3. ประชุมปฏิบัติการผู๎เกี่ยวข๎อง เพื่อวิพากษ์รํางเอกสารหลักสูตรที่ผู๎วิจัย ยกรํางขึ้น
ซึ่ง ผู๎เข๎ารํวมวิพากษ์ จานวน 15 ประกอบด๎วย ผู๎วิจัย (นาเสนอรํางเอกสารหลั กสูตรและเป็นผู๎ดาเนิน
รายการ) และผู๎เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตัวแทนกลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้ง 8 กลุํมสาระ
4. ผู๎วิจัยดาเนินการปรับปรุงแก๎ไขรํางเอกสารหลักสูตร ตามมติข๎อเสนอแนะจากผลการ
ประชุมปฏิบัติการในข๎อ 3
5. ได๎เอกสารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ที่ปรับปรุงตามข๎อแนะนาของผู๎เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตัวแทนกลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้ง 8 กลุํมสาระ เตรียมพร๎อม
สาหรับการทดลองใช๎ตํอไป
การยกร่างเอกสารประกอบหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร ประกอบด๎วย
1. แผนการจัดการเรียนรู๎ มีขั้นตอนการสร๎าง ดังนี้
1.1 ศึกษาวิธีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎ตามทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข๎อง
เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎
1.2 ออกแบบหนํวยการเรียนรู๎แตํละหนํวยการเรียนรู๎ที่ระบุไ ว๎ในโครงสร๎าง
หนํวยการเรียนรู๎และเวลาเรียน โดยแตํละหนํวยการเรียนรู๎ ผู๎วิจัย (หรือครูผู๎สอน) ทาการวิเคราะห์ผลการ
เรียนรู๎ กาหนดหลักฐานการเรียนรู๎ (ชิ้นงาน/ภาระงาน) กาหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ พร๎อม
ระบุเครื่องมือที่ใช๎ และกาหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องตามแนวทางที่ระบุไว๎ใน
เอกสารหลักสูตร
1.3 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎ในแตํละหนํวยการเรียนรู๎ตามการออกแบบ
หนํวยการเรียนรู๎ที่กาหนดไว๎ในข๎อ 1.2 ซึ่งแตํละแผนการจัดการเรียนรู๎ ประกอบด๎วยหัวข๎อสาคัญ ดังนี้ 1)
สาระสาคัญ 2) ผลการเรียนรู๎ 3) จุดประสงค์การเรียนรู๎ (จาแนกเป็น 3 ด๎าน คือ ด๎านความรู๎ เจตคติหรือ
คุณลักษณะ และด๎านทักษะ) 4) หลักฐานการเรียนรู๎ 5) เนื้อหาสาระ 6) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎ 7) สื่อ
และแหลํงเรียนรู๎ 8) การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ 9) กิจกรรมเสนอแนะ 10) ความคิดเห็ น /
ข๎อเสนอแนะของผู๎บริหาร 11) บันทึกผลหลังการสอน 12) ภาคผนวก (รายละเอียด สื่อ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ และอื่น ๆ พร๎อมจัดทาสื่อ และเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ในแตํละ
แผนการจัดการเรียนรู๎
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1.4 นาแผนการจัดการเรียนรู๎ พร๎อมสื่อและเครื่องมื อวัดและประเมินผลการ
เรียนรู๎ ในแตํละแผนการเรียนรู๎ ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต๎น แล๎วทาการปรับปรุง แก๎ไ ขกํอนให๎
ผู๎เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม
2. คูํมือการใช๎รูปแบบ ผู๎วิจัยจัดทาขึ้นเพื่อให๎ครู หรือผู๎นารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนไปใช๎เกิดความเข๎าใจ และสามารถนารูปแบบไปใช๎ได๎ ซึ่งผู๎วิจัยได๎ดาเนินการจัดทาคูํมือการใช๎รูปแบบ
ดังนี้
2.1 ศึกษาวิธีการจัดทาคูํมือจากเอกสารที่เกี่ยวข๎อง
2.2 รํางคูํมือการใช๎รูปแบบ ตามองค์ประกอบ ดังนี้
1) ความเป็นมาของรูปแบบ
2) การพัฒนารูปแบบ
3) แนวทางการนารูปแบบไปใช๎
2.3 นาคูํมือการใช๎รูปแบบ ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต๎น ทาการปรับปรุง
แก๎ไขตามข๎อแนะนาของผู๎เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตัวแทนกลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้ง 8 กลุํมสาระฯเตรียมพร๎อม
สาหรับการทดลองใช๎ตํอไป
ระยะที่ 2 การทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ดาเนินการ
ดาเนินการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี กับ
ผู๎เรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยดาเนินการดังนี้
1) จัดพิมพ์เอกสารหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี ในสถานศึกษา ฉบับสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางหลักในการดาเนินการจัดการเรียนการ
สอน
2) จัดพิมพ์เอกสารหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี ในสถานศึกษา ฉบับกลุํมสาระการเรียนรู๎ ครบทั้ง 8 กลุํมสาระ
3) กาหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรมแนะแนว วิชาการศึกษาค๎นคว๎า (IS)
4) กาหนดกิจกรรมฐานการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง และ มอบหมายครูผู๎รับผิดชอบใน
แตํละฐานการเรียนรู๎
5) กาหนด วัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมตลาดนัดวันศุกร์
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6) กาหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกประสบการณ์ด๎านอาชีพสาหรับผู๎เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในชํวงปิดภาคเรียนที่ 1/2562 และมอบหมายงานครูนิเทศการฝึกประสบการณ์
ระยะที่ 3 การประเมินผลการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ขั้นที่ 1 การประเมินทักษะในการทางาน การรักการทางาน ความสามารถในการทางาน
รํวมกับผู๎อื่น และมีเจตคติที่ดีตํอวิชาชีพสุจริตของผู๎เรียน
1) จัดเตรียมแบบประเมินคุณภาพผู๎เรียนตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 6
ผู๎เรียนมีทักษะในการทางาน สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นและมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต สาหรับผู๎เรียน
ประเมินตนเอง แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบประเมินระดับพฤติกรรม 5 ระดับ จาแนกการประเมิน
เป็นรายด๎าน ได๎แกํ ด๎านที่ 1 ผู๎เรียนวางแผนการทางาน และดาเนินการจนสาเร็จ ด๎านที่ 2 ผู๎เรียนทางาน
อยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ด๎านที่ 3 ผู๎เรียนทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
และ ด๎านที่ 4 ผู๎เรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ โดยที่ระดับ
ความคิดเห็นของผู๎ประเมิน ตามเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ผู๎เรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ผู๎เรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ผู๎เรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ผู๎เรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อย
ระดับ 1 หมายถึง ผู๎เรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อยที่สุด
2) กาหนดแนวทางการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู๎เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานที่ 6 ผู๎เรียนมีทักษะในการทางาน สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่ นและมีเจตคติที่ดีตํอ
อาชีพสุจริต โดยใช๎เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ
4.51 – 5.00
มากที่สุด
3.51 – 4.00
มาก
2.51 - 3.00
ปานกลาง
1.51 – 2.00
น๎อย
1.00 – 1.50
น๎อยที่สุด
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ขั้นที่ 2 การประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จั นทบุรี -ตราดกรณีศึกษา : โรงเรี ยนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
1) จัดเตรียมแบบประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมี
งานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราดกรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี สาหรับผู๎มี สํวนได๎สํวนเสี ย (Stakeholder) 2 กลุํม ได๎แกํ กลุํมที่ 1
ผู๎ปกครอง และ กลุํมที่ 2 ผู๎เรียน ลักษณะเป็นแบบประเมินระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ด๎าน ปัจจัย
เบื้องต๎น กระบวนการ และ ผลผลิต จาแนกการประเมินเป็นรายด๎าน ดังนี้ ด๎านที่ 1 การสร๎างและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ด๎านที่ 2 การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และ ด๎านที่ 3
ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา โดยที่ระดับความคิดเห็นของผู๎ประเมิน ตามเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเห็นด๎วยอยูํในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเห็นด๎วยอยูํในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเห็นด๎วยอยูํในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเห็นด๎วยอยูํในระดับน๎อย
ระดับ 1 หมายถึง ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเห็นด๎วยอยูํในระดับน๎อยที่สุด
2) กาหนดแนวทางการวิเคราะห์ผลการประเมินการประเมินหลักสูตรในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุ รี-ตราด กรณี
ศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยใช๎เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความเหมาะสม
4.51 – 5.00
เหมาะสมมากที่สุด
3.51 – 4.00
เหมาะสมมาก
2.51 - 3.00
เหมาะสมปานกลาง
1.51 – 2.00
เหมาะสมน๎อย
1.00 – 1.50
เหมาะสมน๎อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได๎แกํ ร๎อยละ คําเฉลี่ย (Mean) และ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คานวณโดยใช๎โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (Excel)
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ จัย เรื่ อง การพั ฒ นารูป แบบการจัด การเรีย นการสอนเพื่อ การมี ง านท าของโรงเรีย น
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี แบํงออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรี ยนรู๎เพื่อ
การมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียน สอย
ดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ตอนที่ 2 ผลการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ การมี ง านท าของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
ตอนที่ 3 ผลการประเมินทักษะในการทางาน การรักการทางาน ความสามารถในการทางาน
รํวมกับผู๎อื่น และเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริตของผู๎เรียน
ตอนที่ 4 ผลการประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีง านทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนรู๎เพื่อการมีง านทาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน พบวํา การเข๎ามาทางานของแรงงาน ตําง
ด๎าว ได๎สร๎างผลกระทบทางด๎านบวกและลบให๎กับประเทศไทยทั้งในระดับชาติและระดับท๎องถิ่น กลําวคือ
มีสํวนในการแยํงอาชีพแรงงานไทย ด๎วยเหตุที่นอกจากแรงงานตํางด๎าวมีอัตราคําแรงที่ถูกกวําแรงงานไทย
และหาได๎งํายแล๎ว แรงงานตํางด๎าวยังสามารถทางานได๎โดยไมํเลือกงาน ไมํวําจะเป็นงานในไรํ ในสวน หรือ
งานแบกหามตําง ๆ ซึ่งงานเหลํานี้คนไทยไมํชอบทาเนื่องจากคนไทยมองวํางานเหลํานี้ เป็นงานระดับ ลําง
เป็นงานที่สกปรก ยากลาบาก อีก ทั้งในปัจจุบันคนไทยเรียนสูง มากขึ้นจึง ทาให๎ตลาดการจ๎างงานขาด
แรงงานในระดับลํางเป็นจานวนมาก จึง จาเป็นต๎องหันไปพึ่ง แรงงานตํางด๎าว และนอกจากนี้ยัง มีการ
ลักลอบเข๎ามาในราชอาณาจักร ผลกระทบจากการทางานของแรงงานตํางด๎าวกํอให๎เกิดปัญหาสั งคมไทย
เป็นอันมากทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของประเทศ และความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ ทังนี้
เพราะภาครัฐไมํสามารถเข๎าไปควบคุมกากับดูแลได๎อยํางทั่วถึง
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อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นพื้นที่ที่ติดตํอกับราชอาณาจักรกัมพูชา โดยในพื้นที่อาเภอ
สอยดาว มีพื้นที่ติดตํอกับจังหวัดพระตะบองและกรุงไพลินของราชอาณาจักรกัมพูชา แนวพรมแดนสํวน
ใหญํเป็นคลอง ลาห๎วย และสันปันน้า ของทิวเขาบรรทัด การสํงเสริมการค๎าชายแดนจากปัจจุบันที่จังหวัด
ได๎เปิดจุดผํอนปรน เพื่อทาการค๎าชายแดนกัมพูชามีทั้งหมด 5 จุด ได๎แกํ 1) จุดผํอนปรนบ๎านผักกาด อ.
โปุงน้าร๎อน 2) จุดผํอนปรนบ๎านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โปุงน้าร๎อน 3) จุดผํอนปรนบ๎านบึงชะนังลําง ต.เทพ
นิมิต อ.โปุงน้าร๎อน 4) จุดผํอนปรนบ๎านซับตารี ต.ทุํงขนาน อ.สอยดาว 5) จุดผํอนปรนบ๎านสวนส๎ม ต.สะ
ตอน อ.สอยดาว ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรียังมีนโยบายให๎มีการผลักดันจุดผํอนปรนบ๎านแหลม และบ๎านผักกาด
ให๎ปรับฐานะเป็นจุดผํานแดนถาวร เพื่อให๎ประชาชนตามแนวชายแดนทั้ง สองประทศ ติดตํอเข๎าออกได๎
อยํางถูกต๎องตามกฎหมายและสามารถอยูํได๎หลายวัน รวมทั้ง สามารถสํงออกและนาเข๎าสินค๎าได๎อยําง
ถูกต๎อง ตามระเบียบกฎหมาย และพิธีศุลกากร จากการเปิดจุดผํานแดนถาวรและจุดผํอนปรนเพิ่มขึ้น ทา
ให๎ การไปมาหาสูํ กัน ระหวํ าสองประเทศมี ความสะดวกยิ่ ง ขึ้ น รวมถึง การไหลเวี ยนของสิ นค๎ าจ านวน
มหาศาลของทุก ๆ วัน และที่สาคัญการที่ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานเป็นจานวนมากอยูํแล๎วก็ยิ่งไป
หนุนเสริมให๎แรงงานกัมพูชาเข๎ามาทางานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นไปด๎วย
โรงเรียนสอยดาววิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมประจาอาเภอสอยดาว ซึ่งมีพื้นที่ติดชายแดนกัมพูชา
และจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด๎านการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทาเพื่อให๎ผู๎เรียนมีอาชีพ (Career) ในแตํละชํวงชั้น โดยชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนได๎ค๎นหาอาชีพตามความต๎องการของตนเอง และมี
โอกาสให๎ ผู๎ เ รี ย นได๎ เ รี ย นรู๎ ภ าพของงานและการฝึ ก ทั ก ษะอาชี พ เบื้ อ งต๎ น ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ถึ ง
มัธ ยมศึก ษาปีที่ 6 ผู๎เ รีย นควรได๎เ รีย นรู๎ เกี่ ยวกับ อาชี พในอนาคตอยํ างมีค วามหมายและได๎รั บการฝึ ก
ประสบการณ์ทางอาชีพ โดยกาหนดให๎มีหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการ มีงานทา ประกอบกับผู๎ปกครอง
ผู๎เรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนกัมพูชา สํวนใหญํเป็นผู๎อพยพมาจากทางภาคตะวันนออกเฉียง
เหนื อ มี ฐ านะคํ อ นข๎ า งยากจน ฐานะทางเศรษฐกิ จ ไมํ ดี ไมํ ส ามารถสนั บ สนุ น ให๎ ผู๎ เ รี ย นศึ ก ษาตํ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาได๎ โรงเรียนจึงต๎องจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาของผู๎เรียน ซึ่งจะสามารถตํอยอดไปสูํการ
ประกอบอาชีพได๎ในอนาคตได๎
สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการกาหนดนโยบายในการผลิตผู๎เรียนด๎านอาชีวศึกษาให๎มากขึ้ น
เพื่อรองรับการจ๎างงาน ทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํม
อาชีพ ที่เป็นความต๎องการของตลาดแรงงานที่กาลังขยายตัวในทุกภาคสํวน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็น
หนํวยงาน ที่ผลิตกาลังคนจาเป็นอยํางยิ่งต๎องเรํงประชาสัมพันธ์ สร๎างความเข๎าใจ ให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจ
เรียนทางด๎านอาชีพ เนื่องจากสภาพปัจจุบันคํานิยมของผู๎ปกครองและผู๎เรียนมุํงที่จะเรียนประเภทสามัญ
ศึกษาเพื่อเข๎าสูํ ระดับอุดมศึกษา สํงผลให๎ผลผลิตทางการศึกษาไมํตอบสนองความต๎องการกาลังคนใน
ระดับฝีมือของ สถานประกอบการ รัฐบาลจึง กาหนดนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรํวมหลักสูต ร
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อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ควบคูํกันไปเพื่อให๎ผู๎สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความรู๎พื้นฐานด๎านอาชีพ และสามารถเข๎าสูํตลาดแรงงาน
โรงเรียนสอยดาววิทยาได๎จัดทาบันทึกข๎อตกลงกับวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เพื่อจัดหลักสูตรทวิ
ศึกษา ใน 4 สาขา ได๎แกํ 1) สาขาการบัญชี 2) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3) สาขางานยานยนต์ และ 4)
สาขาชํางไฟฟูากาลัง โดยจัดการเรียนวิชาสามัญในชํวงวันจันทร์ ถึง วันพุธ ที่โรงเรียนสอยดาววิทยา และ
เรียนสาขาวิชาชีพที่วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันพฤหัสบดี และ วันศุกร์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่
ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึก ษา : โรงเรียนสอยดาววิ ทยา อาเภอสอยดาว จัง หวัด จันทบุรี จาก
นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา ผสานกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ ก ารจัดการศึกษาให๎มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล สํงเสริมทักษะอาชีพ บนพื้นฐานความพอ เพียง มีพื้นฐานมาจากแนวคิดของ
แนวทางการจัดการเรียนการสอน 3 แนวทาง ได๎แกํ
1) แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ที่เน๎นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ
2) แนวทางการจัดการเรียนรู๎แบบการเตรียมพร๎อมกลุํมความถนัดทางสาขาวิชาชีพและ
อาชีพ
3) การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทาแหํงศตวรรษที่ 21
ผสานกับแนวคิดระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได๎แกํ
Module 1 : สารวจความต๎องการของถิ่นฐานในระดับอาเภอ
Module 2 : จัดทาหนํวยเรียนรู๎บูรณาการ
Module 3 : จัดกิจกรรมการเรียนรู๎บูรณาการ
Module 4 : จัดกิจกรรมความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพ
Module 5 : วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
Module 6 : พัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ จัดทา Career Path
Module 7 : เทคโนโลยีจัดการเรียนรู๎
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จัง หวัดจันทบุรี ได๎
พัฒนาตามขั้นตอนการสร๎างและพัฒนารูปแบบการจัดเรียนรู๎ ดังนี้ นาผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
สภาพปัจ จุบั นและปัญ หาในการจัด การเรีย นรู๎ เพื่ อ การมี ง านท าของโรงเรี ยนมัธ ยมศึก ษาในเขตพื้ นที่
ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จัง หวัดจันทบุรีที่ไ ด๎ใ น
ขั้นตอนที่ 1 มากาหนดเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อการมีงานทา ซึ่งในขั้นตอน
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การพัฒนารูปแบบนั้น ได๎พัฒนาตามขั้นตอน ดังนี้ 1) กาหนดกรอบแนวคิด และสร๎า งรูปแบบการจัดการ
เรี ยนการการสอนเพื่อ การมี งานทา 2) พั ฒนารูป แบบการจั ดการเรี ยนการสอนเพื่อ การมี ง านทา 3)
ประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตรของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทา 4)
ทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทา และ 5) ประเมินการใช๎หลักสูตร
กาหนดเป็นโครงสร๎างหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี – ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จัง หวัด
จันทบุรี มีองค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี้
14) ปรัชญา
15) เปูาหมายของหลักสูตร
16) คุณลักษณะผู๎เรียน
17) ชื่อหลักสูตร
18) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
19) จานวนหนํวยกิต หนํวยการเรียนรู๎
20) สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎
21) ผลการเรียนรายปี /ภาค
22) สาระการเรียนรู๎
23) เวลาเรียน
24) การจัดการเรียนรู๎
25) สื่อและแหลํงการเรียนรู๎
26) การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎
ในสํวนของหลักสูตรรายวิชา ได๎กาหนดขั้นตอนที่ใช๎ในการเรียนการสอนด๎วยรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี – ตราด กรณีศึกษา :
โรงเรียนสอยดาววิ ทยา อาเภอสอยดาว จั ง หวั ดจันทบุรี เป็น การจั ดกิจ กรรมการเรีย นรู๎บูร ณาการ มี
กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามกระบวนการ QSCCS ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเรียนรู้ตั้งคาถาม (Learning to Question)
การตั้งประเด็นคาถาม / สมมติฐาน (Hypothesis Formation) เป็นการฝึกให๎
ผู๎เรียนรู๎จักคิด สังเกต ตั้งข๎อสงสัย ตั้งคาถามอยํางมีเหตุผล
ขั้นที่ 2 การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search)
การสื บ ค๎ น ความรู๎ จ ากแหลํ ง เรี ย นรู๎ แ ละสารสนเทศ ( Searching for
Information)เป็ น การฝึ ก ให๎ ผู๎ เ รี ย นแสวงหาความรู๎ ข๎ อ มู ล และสารสนเทศ จากแหลํ ง เรี ย นรู๎ อ ยํ า ง
หลากหลาย เชํน ห๎องสมุด อินเทอร์เน็ต หรือจากการปฏิบัติทดลอง เป็นต๎น
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ขั้นที่ 3 การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ (Learning to Construct)
การสร๎าง / สรุปองค์ความรู๎ (Construct / Knowledge Formation) เป็นการ
ฝึก ให๎ ผู๎ เรี ย นน าความรู๎ และสารสนเทศหรื อ ข๎อ มู ลที่ ไ ด๎ จ ากการอภิป ราย การทดลอง มาคิ ด วิเ คราะห์
สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู๎
ขั้นที่ 4 การเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร (Learning to Communication)
ก า ร สื่ 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) เป็นการฝึกให๎ผู๎เรียนนาความรู๎ที่ได๎มาเสนอและสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพให๎เกิด
ความเข๎าใจ
ขั้นที่ 5 การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม (Learning to Serve)
การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการนาความรู๎สูํการ
ปฏิบัติ ซึ่งผู๎เรียนจะต๎องมีความรู๎ในบริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดยจะนาองค์
ความรู๎ไปสูํการทาประโยชน์ให๎กับสังคม อันจะสํงผลตํอการมีจิตสาธารณะของผู๎เรียนและการบริการสังคม
แนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น
(QSCCS)
1. การจั ดการเรี ย นการสอนโดยการใช้ วิ จัย เป็น ฐาน (Research – Based
Instruction) เป็นกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนให๎สามารถใช๎กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู๎ คิดค๎นหาคาตอบ และตัดสินใจในการเรียนรู๎ของตนเอง โดยมีหลักการสาคัญ คือ จัดการเรียนรู๎โดย
ยึ ด ผู๎ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และเรี ย นตามศั ก ยภาพของตนเอง ให๎ เ ป็ น ไปตามหรื อ ใช๎ ก ระบวนการวิ จั ย
ประกอบด๎วย 1) การกาหนดปัญหา 2) การตั้งสมมติฐาน 3) การเก็บรวบรวมข๎อมูล 4) การวิเคราะห์ข๎อมูล
5) การสรุปผล
2. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-Based Instruction) เป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดประสบการณ์ให๎แกํผู๎เรียนเหมือนกับการทางานในชีวิตจริง เพื่อให๎
ผู๎เรียนมีประการณ์โดยตรง ได๎ทาการทดลองและพิสูจน์สิ่งตําง ๆ ด๎วยตนเอง รู๎จักการทางานอยํางเป็น
ระบบ มีขั้นตอน ฝึกการเป็นผู๎นาและผู๎ตามที่ดี ได๎เรียนรู๎วิธีการแก๎ปัญหา ได๎รู๎จักวิธีการตําง ๆ ในการ
แก๎ปัญหา และฝึกวิเคราะห์ และประเมินตนเอง โดยเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความ
สนใจของผู๎เรียนอยํางลุํมลึก โดยผํานกระบวนการหลัก คือ กระบวนการแก๎ปัญหา ผู๎เรียนจะต๎องเป็นผู๎ลง
มือปฏิบัติเพื่อค๎นหาคาตอบด๎วยตนเอง จึงเป็นการเรียนรู๎จากการได๎มีประสบการณ์ตรงจากแหลํงเรียนรู๎
3. การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning) เป็นการ
เรียนรู๎ที่เกิดขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎แบบสร๎างสรรค์นิยม (Constructivism) ให๎ผู๎เรียนสร๎างความรู๎
ใหมํจากสถานการณ์ที่เป็นปัญหาให๎เป็นเครื่องกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนใฝุหาความรู๎เพื่อแก๎ปัญหา และผู๎เรียนรู๎จัก
ทางานรํวมกันเป็นกลุํม
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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) รูปแบบการเรียนการสอนเชิง ผลิ ตภาพ (Productivity-Based Instructional
Model) เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้น
เปูาหมายหลักทางการศึกษาในการมุํงพัฒนาบุคคลให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดย
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CRP นี้ พัฒนาขึ้นอยํางแบบระบบจากแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู๎ที่
สอดคล๎องกับเปูาหมาย
สรุปได๎วํา แนวทางการการจัดการเรียนรู๎ในรายวิชาตําง ๆ เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู๎
แบบบันได 5 ขั้น (QSCCS) ตามขั้นตอนที่กาหนดไว๎เพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอนด๎วยรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี – ตราด
กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได๎แกํ ขั้นที่ 1 การเรียนรู๎ตั้งคาถาม
(Learning to Question) ขั้นที่ 2 การเรียนรู๎แสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) ขั้นที่ 3 การ
เรียนรู๎เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ (Learning to Construct) ขั้นที่ 4 การเรียนรู๎เพื่อการสื่อสาร (Learning to
Communication) และขั้นที่ 5 การเรียนรู๎เพื่อตอบแทนสังคม (Learning to Serve) สามารถจัดการ
เรียนรู๎ในรายวิชาด๎วยแนวทางการจัดการเรียนรู๎ 4 แนวทาง คือ 1) การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎การวิจัยเป็น
ฐาน (Research-Based Instruction) 2) การจั ด การเรี ย นรู๎ โ ดยใช๎ โ ครงงาน (Project-Based
Instruction) 3) การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning) และ 4) การ
จัดการเรียนรู๎แบบ CRP
นอกจากการจัดการเรียนรู๎ตามหลั กสูตรรายวิชาแล๎ว ซึ่ง เป็นการเรียนรู๎หลั กตามรูป แบบการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาฯ แล๎ว ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะเสริมสร๎างทักษะชีวิต ทักษะ
การท างานด๎า นอาชี พเสริมให๎กับ ผู๎เรีย น อาทิเ ชํน กิ จกรรมแนะแนว จั ดให๎ มีตลาดนัด แนะแนวอาชี พ
กิจกรรมนาเสนอผลงาน และ จัดนิทรรศการ แสดงผลการศึกษาค๎นคว๎าของผู๎เรียนในรายวิชาการศึกษา
ค๎นคว๎า (IS) กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานด๎านอาชีพตามความสนใจของผู๎เรียน ในชํวงปิดภาคเรียนที่ 1 ของทุกปี
การศึกษา ของผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ รํวมกับ การเรียนการ
สอนในวิชาเลิกเสรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น จัดเป็นกิจกรรมฐานเรียนรู๎เศรษฐกิจพอ เพียง และใน
รายวิชาสังคมศึกษา (สาระ เศรษฐศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมตลาดนัดวันศุกร์ เป็น
การจาลองการทาธุรกิจค๎าขายขนาดเล็ก ฝึกให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง เป็นต๎น
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ทั้งนี้เพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานรํวมกับผู๎ อื่นได๎ และมีเจต
คติที่ดีตํออาชีพสุจริต ซึ่งวัดได๎จากมีผลการการประเมินคุณภาพอยูํในระดับดี บรรลุคําเปูาหมายของการ
พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 3 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ผู๎วิจัยได๎พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และใช๎
สาหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยนา หลักสูตรโรงเรียนสอยดาว
วิทยา พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) มาปรับให๎สอดคล๎องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อการมีงานทา โรงเรียน
สอยดาววิทยา จั นทบุรี ก าหนดเป็นโครงสร๎างหลั กสูตรการจัดการเรียนการสอนประกอบไปด๎วย 13
องค์ประกอบ ได๎แกํ 1) ปรัชญา 2) เปูาหมายของหลักสูตร 3) คุณลักษณะของผู๎เรียน 4) ชื่อหลักสูตร 5)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6) จานวนหนํวยกิต หนํวยการเรียนรู๎ 7) สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ 8) ผล
การเรียนรู๎รายปี / รายภาค 9) สาระการเรียนรู๎ 10) เวลาเรียน 11) การจัดการเรียนรู๎ 12) สื่อและแหลํง
เรียนรู๎ และ 13) การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ โดยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมทักษะอาชีพ
ให๎กับผู๎เรียนผํานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตําง ๆ ดัง นี้ 1) กิจกรรมแนะแนว 2)
กิจกรรมนาเสนอผลการศึกษาค๎นคว๎าในรายวิชา IS 3) กิจกรรมการฝึกประสบการณ์ และ การฝึก
ปฏิบัติงานด๎านอาชีพ 4) การจัดฐานแหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง และ 5) กิจกรรมตลาดนัดวันศุกร์
ภายหลัง ดาเนิน การจัด การเรีย นการสอนด๎วยรูป แบบการสอนเพื่อการมีง านท าของโรงเรีย น
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ผู๎วิจัยได๎ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู๎เรียน ผลปรากฏ
วํา ผลการประเมินผลสรุปรายด๎าน ผู๎ เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต มีคุณภาพอยูํในระดับ มาก และเมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านที่
4 ผู๎เรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ มีระดับคุณภาพสูงที่สุด
รองลงมาได๎แกํ ด๎านที่ 2 ผู๎เรียนทางานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
และ ด๎านที่ 3 ผู๎เรียนทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ตามลาดับ และ ด๎านที่ 1 ผู๎เรียนวางแผนการทางาน และ
ดาเนินการจนสาเร็จ มีระดับคุณภาพต่าที่สุดของการประเมิน ซึ่งจะนาไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนา
ผู๎เรียนในด๎านที่ 1 กลําวคือ พัฒนาผู๎เรียนวางแผนการทางาน และดาเนินการจนสาเร็จในโอกาสตํอไป
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ตอนที่ 4 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีง านทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จัง หวัดจันทบุรี ได๎แกํ กลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด๎วย
รูปแบบการสอนเพื่อการมีงานทาฯ ซึ่งจาแนกเป็น 2 กลุํม ได๎แกํ ผู๎ปกครอง และ ผู๎เรียน โดยที่ กลุํม
ตัวอยํางที่เป็นผู๎ปกครองผู๎เรียน ใช๎วิธีการคัดเลือกตามเหตุการณ์ คือ กลุํมผู๎ปกครองที่เข๎ารํวมประชุม
ผู๎ปกครองผู๎เรียนประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 228 คน และ ผู๎เรียนที่กาลังศึกษาใน
ภาคเรีย นที่ 1 ปี การศึ กษา 2562 ที่ไ ด๎จ ากการวิธี สุํม ตั วอยํา งแบบแบํง ชั้น (Stratified random
sampling) จานวน 189 คน
ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 1 ผู๎ปกครอง ผลการประเมิน
พบวํา
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กลุ่มที่ 1
ผู้ปกครอง
พบวํา กลุํมตัวอยํางซึ่งเป็นกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 1 ผู๎ปกครอง มีจานวน
เพศหญิงมากกวําเพศชาย คือ 164 และ 64 คิดเป็นร๎อยละ 71.93 และ 28.07 ตามลาดับ กลุํมตัวอยําง
สํวนใหญํมีชํวงอายุ 40 – 49 ปี คิดเป็นร๎อยละ 38.16 จบการศึกษาต่ากวําปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ
81.58 ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร๎อยละ 39.91
4.2 ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาว
วิท ยา อ าเภอสอยดาว จั ง หวั ด จัน ทบุรี โดยกลุ่ มผู้ มี ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย ( Stakeholder) กลุ่ม ที่ 1
ผู้ปกครอง
พบวํา ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีง านทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ 1) การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และ 3) ผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา โดยกลุํมผู๎ มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 1 ผู๎ปกครอง ในภาพรวมทั้ง 3
ด๎าน มีคุณภาพอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านที่ การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิต
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ของหลักสูตรสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูํในระดับคุณภาพสูง สุด รองลงมาได๎แกํ ด๎านที่ 2 การนา
หลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และด๎านที่ 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา
ตามลาดับ
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กลุ่มที่ 2
ผู้เรียน
พบวํา วํากลุํมตัวอยํางซึ่งเป็นกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 2 ผู๎เรียน มีจานวน
เพศชายและเพศหญิงใกล๎เคียงกัน คือ 93 และ 96 คิดเป็นร๎อยละ 49.21 และ 50.79 ตามลาดับ กลุํม
ตัวอยํางสํวนใหญํอยูํในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 53 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.04 รองลงมาได๎แกํ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 48 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.40 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 มีจานวนเทํากัน คือ 44 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.28
4.4 ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ การมีงานทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาว
วิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กลุ่มที่ 2 ผู้เรียน
พบวํา ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีง านทาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ 1) การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และ 3) ผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา โดยกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 2 ผู๎เรียน มีผลการประเมินใน
ภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านที่ 2 การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน มีผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับสูงสุด รองลงมาได๎แกํ ผลผลิตของหลักสูตร
สถานศึกษา และ การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา ตามลาดับ
อภิปรายผล
จากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี มีประเด็นที่ควรนามาอภิปราย 4 ประเด็น คือ 1) ด๎านข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
ปัจจัยและเงื่อนไขที่สํงผลตํอความสาเร็จ และลักษณะความรํวมมือขององค์กรตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง และ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่
ชายแดน จันทบุรี – ตราด 2) ด๎านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีง านทาของ
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ช ายแดน จั น ทบุ รี -ตราด กรณี ศึ ก ษา : โรงเรี ย นสอยดาววิ ท ยา
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อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 3) ด๎านการประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี และ 4) ด๎านประเมินทักษะในการทางาน การรักการทางาน ความสามารถใน
ทางานรํวมกับผู๎อื่น และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริตของผู๎เรียน ดังตํอไปนี้
1. ด๎านข๎อมูลพื้นฐานเกี่ ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัจ จัยและเงื่ อนไขที่สํง ผลตํอความส าเร็จ และ
ลักษณะความรํวมมือขององค์กรตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกอบอาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี – ตราด
การเข๎ามาทางานของแรงงานตํางด๎าว ได๎สร๎างผลกระทบทั้งแงํบวกและแงํลบให๎กับประเทศไทย
โดยเฉพาะในระดับท๎องถิ่นมีสํวนในการแยํงอาชีพแรงงานไทย ด๎วยเหตุที่นอกจากแรงงานตํางด๎าวมีอัตรา
คําแรงที่ถูกกวําแรงงานไทยและหาได๎งํายแล๎ว แรงงานตํางด๎าวยังสามารถทางานได๎โดยไมํเลือกงาน ไมํวํา
จะเป็นงานในไรํ ในสวน หรืองานแบกหามตําง ๆ ซึ่งงานเหลํานี้คนไทยไมํชอบทาเนื่องจากคนไทยมองวํา
งานเหลํานี้เป็นงานระดับลําง เป็นงานที่สกปรก ยากลาบาก อาเภอสอยดาว จัง หวัดจันทบุรี เป็นพื้นที่
ติดตํอชายแดนกัมพูชา การไปปาหาสูํกันระหวํางสองประเทศมีความสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงการไหลเวี ยน
ของสินค๎าจานวนมหาศาลของทุก ๆ วัน และที่สาคัญการที่ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานเป็นจานวนมาก
อยูํแล๎วก็ยิ่งไปหนุนเสริมให๎แรงงานกัมพูชาเข๎ามาทางานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นไปด๎วย
โรงเรี ยนสอยดาววิ ทยาเป็ นโรงเรียนประจาอาเภอสอยดาว ซึ่ง มีพื้นที่ติ ดตํอชายแดนกัมพูช า
โรงเรียนสอยดาววิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมประจาอาเภอสอยดาว ซึ่งมีพื้นที่ติดชายแดนกัมพูชา และจัดการ
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด๎านการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการมีงานทาเพื่อให๎ผู๎เรียนมีอาชีพ (Career) ในแตํละชํวงชั้น โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จะจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนได๎ค๎นหาอาชีพตามความต๎องการของตนเอง และมีโอกาสให๎
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ภาพของงานและการฝึกทักษะอาชีพเบื้องต๎น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู๎เรียนควรได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับอาชีพในอนาคตอยํางมีความหมายและได๎รับการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ
โดยกาหนดให๎มีหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการ มีงานทา ประกอบกับผู๎ปกครองผู๎เรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่ชายแดนกัมพูชา สํวนใหญํเป็นผู๎อพยพมาจากทางภาคตะวันนออกเฉียงเหนือมีฐานะคํอนข๎างยากจน
ฐานะทางเศรษฐกิจไมํดี ไมํสามารถสนับสนุนให๎ผู๎เรียนศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาได๎ โรงเรียนจึงต๎องจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทาของผู๎เรียน ซึ่งจะสามารถตํอยอดไปสูํการประกอบอาชีพได๎ในอนาคตได๎ ซึ่ง
สอดคล๎องกับสาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่สรุปวํ า
สาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 - 2564) สรุปได๎วํา 1) วิสัยทัศน์ คือ
ผู๎เรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค เป็ นสังคมแหํงการเรียนรู๎ อยูํรํวมกัน อยํางมั่น คงและยั่ ง ยืน 2) พันธกิ จ ได๎แกํ ( 1) จั ด
การศึก ษาให๎กั บผู๎เ รีย น นักศึ กษา และประชาชน อยํ างทั่วถึ ง และมีคุณ ภาพ (2) เสริม สร๎ างศั กยภาพ
ประชาชนให๎มีทักษะอาชีพ มีงานทา สอดคล๎องกับบริบทและความต๎องการพัฒนาของพื้นที่ชายแดน (3)
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เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีให๎กับผู๎เรียน นักศึกษา และประชาชน อยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได๎
อยํางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และ 3)
เปูาประสงค์ ได๎แกํ (1) ผู๎เรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงและมี
คุณภาพ (2) ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีง านทา สอดคล๎อ งกับบริบทและความต๎องการพัฒนาของพื้นที่
ชายแดน (3) ผู๎เรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูํรํวมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได๎อยํางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็น
ชาติไทย (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ, http://peb.sueksa.go.th/, สืบค๎นเมื่อ
31 กรกฎาคม 2561)
2. ด๎านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรี ยนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทา ดาเนินการตามขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ
ดังนี้ 1) กาหนดกรอบแนวคิด และสร๎างรูปแบบการจัดการเรียนการการสอนเพื่อการมีงานทา 2) พัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทา 3) ประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตรของ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทา 4) ทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมี
งานทา และ 5) ประเมินการใช๎หลักสูตร สอดคล๎องกับแนวคิดของการออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนจะต๎องมีการวางแผนอยํางเป็นระบบ เพื่ อให๎ไ ด๎รูปแบบการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพ
สอดคล๎องกับแนวคิดที่นักวิชาการทั้งในและตํางประเทศได๎กลําวไว๎ สามารถสรุปขั้นตอนในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนไว๎ดังนี้ 1) การศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข๎อค๎นพบ
จากงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง ตลอดจนการศึ ก ษาข๎ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพปั จ จุ บั น หรื อ ปั ญ หาจากเอกสาร
ผลการวิจั ยตํา ง ๆ หรือ การสั งเกต การสอบถามผู๎ที่ เกี่ย วข๎ อง 2) กาหนดหลักการ เปูาหมาย และ
องค์ประกอบอื่น ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอนให๎สอคล๎องกับข๎อมูลพื้นฐาน และสัมพันธ์กันอยํางเป็น
ระบบระเบียบ 3) การกาหนดแนวทางในการนารูปแบบการสอนไปใช๎ ประกอบด๎วย รายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการและเงื่อนไขตําง ๆ 4) การประเมินผลรูปแบบการสอน เป็นการทดสอบความมีประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนที่สร๎างขึ้น โดยทั่วไปผู๎ประเมินรูปแบบการสอนใช๎วิธีการตํอไปนี้ (1) ประเมินความเป็นไป
ได๎ในเชิงทฤษฎี โดยคณะผู๎เชี่ยวชาญ ซึ่งจะประเมินความสอดคล๎องภายในระหวํางองค์ประกอบตําง ๆ
และ (2) ประเมินความเป็นไปได๎เชิงปฏิบัติการ โดยการนารูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นทดลองใช๎ใน
สถานการณ์จริง ๆ 5) การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน และ 5) การนาเสนอการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน (สมพงษ์ สิงหะพล, 2543; ทิศนา แขมมณี, 2550; Joyce & Weil, 2000 อ๎างถึงใน
ประทวน คล๎ายศรี, 2560)
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3. ด๎านประเมินทักษะในการทางาน การรักการทางาน ความสามารถในทางานรํวมกับผู๎อื่น
และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริตของผู๎เรียน
ภายหลัง ดาเนิน การจัดการเรีย นการสอนด๎ วยรู ปแบบการสอนเพื่อการมีง านทาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ผู๎วิจัยได๎ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู๎เรียน ผล
ปรากฏวํา ผลการประเมินผลสรุปรายด๎าน ผู๎ เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
รํวมกับผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต มีคุณภาพอยูํในระดับ มาก และเมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา
ด๎านที่ 4 ผู๎เ รียนมีค วามรู๎สึก ที่ดีตํออาชีพสุจริต และหาความรู๎เ กี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ มีระดั บ
คุณภาพสูงที่สุด รองลงมาได๎แกํ ด๎านที่ 2 ผู๎เรียนทางานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง และ ด๎านที่ 3 ผู๎เรียนทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ตามลาดับ และ ด๎านที่ 1 ผู๎เรียนวางแผน
การทางาน และดาเนินการจนสาเร็จ ทั้งนี้เนื่องจาก โรงเรียนได๎จัดโครงการ / กิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ให๎
ผู๎เรียนมีความสามารถในการทางานอยํางเป็นระบบ โดยมีทักษะในการวางแผนงาน ดาเนินการตรวจสอบ
ประเมินผลและมุํงดาเนินการจนบรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมายและมีความสุข ความภูมิใจในผลสาเร็จของ
งานที่ทา โดยมีการจัดโครงการ / กิจกรรมการเรียนรู๎ที่มีความสอดคล๎ อง เชํน โครงงาน IS กิจกรรมเปิด
บ๎านวิชาการ (Open House) โครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู๎ทั้ง ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎
ผู๎เรียนมีความสามารถในการทางานรํวมกับผู๎อื่นมีภาวะผู๎นาและ ผู๎ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ และ
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่จนบรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมายของทีม โดยมีการจัดโครงการ /
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่มีความสอดคล๎อง เชํน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม กิจกรรมคํายผู๎นา กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมหน๎าเสาธง และในสํวนของผู๎เรียนมีความรู๎ความสนใจและมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต สามารถ
บอกหรือทากิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได๎อยํางน๎อย 1 อาชีพ โดยมีการจัดโครงการ/ กิจกรรม
การเรียนรู๎ที่มีความสอดคล๎อง เชํน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ กิจกรรมตลาดนัดวันศุกร์
และการฝึกประสบการณ์อาชีพของผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดกิจกรรมดังกลําว สํงผลให๎
ผู๎เรียนมีทักษะกระบวนการในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานอยํางเป็นระบบและสาเร็จลุลํวง
ตามวัตถุประสงค์ มีภาวะของการเป็นผู๎นาและผู๎ตามสามารถทางานเป็นทีมได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ
สุจริต สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎รู๎จักการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังสามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
ได๎อยํางมีความสุข ซึ่งสอดคล๎องกับ แนวทางการเสริมทักษะและสร๎างเสริมประสบการณ์อาชีพให๎กับ
ผู๎เรียน เพื่อให๎ผู๎เรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎สัมผัสและเรียนรู๎อาชีพจาก
สถานประกอบการ/แหลํงเรียนรู๎ตามสภาพจริง ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎ เรียนสามารถวางแผนและตัดสินใจเลือก
เส๎นทางการศึกษาการประกอบอาชีพในอนาคตได๎สอดคล๎องกับความต๎องการ ความสนใจ ความถนัดของ
ผู๎เรียน สํงเสริมการพัฒนาคุณลักษณะของผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดงาน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561 : บทนา, 8 - 9) ทั้งนี้ ทั้งนี้ ทักษะจาเป็นสาหรับอาชีพ (Soft
Skills) ที่นับได๎วํามีความสาคัญในการประกอบอาชีพทุกอาชีพ คือ การเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมใน
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การทางานอยํางมีจิตสานึกบนพื้นฐานของความถูกต๎อง ผู๎เรียนต๎องได๎รับการสร๎างเสริมในเรื่องของความ
ซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความขยันและอดทน ความรับผิดชอบ ความตรงตํอเวลา ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกฝัง
ให๎ผู๎เรียนเกิดคุณลักษณะนิสัยที่ดี ที่ควรประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นคุณธรรมสาคัญที่ชํวย
ให๎การทางานประสบความสาเร็จ
การเตรียมคุณภาพและความพร๎อมของผู๎เรียนเพื่อเข๎าสูํโลกของงานและการมีงานทา นับเป็น
ภารกิจสาคัญของผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุาย ในการสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจและสร๎างเสริม
เจตคติที่ดีตํออาชีพจนชํวยผู๎เรียนวางแผนการศึกษาตํอเพื่อประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อให๎
สอดคล๎ อ งกั บ ความต๎ อ งการก าลั ง คนในสถานประกอบการและตลาดแรงงานในอนาคต ตลอดจน
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให๎ตระหนักในคุณคําของอาชีพวําเป็นสํวนหนึ่งของชีวิตรวมทั้งสถานการณ์ การทางาน
ทั้ ง ในและตํ า งประเทศ และทิ ศ ทางพั ฒ นาตนเพื่ อ พร๎ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงในวั น ข๎ า งหน๎ า
(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 , สื บ ค๎น เมื่อ 20
กุมภาพันธ์ 2562)
4. ด๎านการประเมินหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ผลการประเมินหลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ 1) การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของหลักสูตร
สถานศึกษา 2) การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และ 3) ผลผลิตของหลักสูตร
สถานศึกษา โดยกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 1 ผู๎ปกครอง ในภาพรวมทั้ง 3 ด๎าน มี
คุณภาพอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านที่ การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูํในระดับคุณภาพสูงสุด รองลงมาได๎แกํ ด๎านที่ 2 การนาหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และด๎านที่ 3 ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา ตามลาดับ
และ ผลการประเมิน หลักสูต รที่ใช๎ใ นการจั ดการเรียนการสอนเพื่อการมีง านท าของโรงเรีย น
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ 1) การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และ 2) ผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา โดยกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) กลุํมที่ 2 ผู๎เรียน มีผลการประเมินใน
ภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านที่ 2 การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน มีผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับสูงสุด รองลงมาได๎แกํ ผลผลิตของหลักสูตร
สถานศึกษา และ การสร๎างและพัฒนาหลักสูตรผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา ตามลาดับ
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จากผลการประเมิ นหลั กสู ตรที่ใ ช๎ใ นการจั ดการเรีย นการสอนเพื่ อการมี ง านท าของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา
อาเภอสอยดาว จัง หวั ดจั นทบุรี ในภาพรวมทั้ ง 3 ด๎ าน กลุํม ผู๎ป กครองเห็ นวํ า การสร๎า งและพัฒ นา
หลักสูตรผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูํในระดับคุณภาพสูงสุด สํวน กลุํมผู๎เรียน
เห็นวํา การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับ
สูงสุด รูปแบบที่ใช๎ในการประเมินหลักสูตรดังกลําวเน๎นไปที่การประเมินปัจจัยเบื้องต๎น กระบวนการ และ
ผลผลิต ซึ่งสอดคล๎องกับแนวทางที่ Stufflebeam และ คณะ (1971) ได๎เสนอโมเดล CIPP สาหรับการ
ประเมินบริบท (Context) ปัจจัยเบื้องต๎น (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ของ
หลักสูตร เพื่อชํวยผู๎บริหารหลักสูตรในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนหลักสูตร (Planning Decision)
การกาหนดโครงสร๎างของหลักสูตร (Structuring decisions) การนาหลักสูตรไปใช๎จริง (Implementing
decisions) และการตัดสินใจเกี่ยวกับการทบทวนหลักสูตร (Recycling decisions) และสอดคล๎องกับ
กระบวนการประเมินหลักสูตรในยุคปฏิรูปการศึกษานี้ จึงควรให๎รูปแบบผสมผสาน เมื่อทาการประเมิน
แล๎วสามารถให๎สารสนเทศที่ตอบคาถามถึงการบรรลุจุดมุํงหมายของหลักสูตร การบรรลุมาตรฐานของ
หลักสูตร และตอบสนองความต๎องการตัดสินใจของฝุายตําง ๆ ทั้ง ระดับผู๎บริหารหลักสูตร ผู๎ตรวจสอบ
คุณ ภาพมาตรฐานจากภายในและภายนอก องค์ กรวิ ช าชี พ และสั ง คมการประเมิ น หลั ก สู ต รจึ ง ควร
ออกแบบการประเมินให๎ตอบคาถามสาคัญ ๆ ตามประเด็นหลัก ดังนี้ ประเด็นที่ 1 ด๎านหลักสูตร ประกอบ
ไปด๎วยประเด็นยํอย คือ 1.1) แนวคิดพื้นฐานของหลักสูตร 1.2) จุดมุํงหมายของหลักสูตร 1.3) โครงสร๎าง
ของหลักสูตร 1.4) เนื้อหาวิชา และ 1.5) แผนการเรียนรู๎ ประเด็นที่ 2 ด๎านตัวปัจจัยเบื้องต๎นของหลักสูตร
ประกอบไปด๎วยประเด็นยํอย คือ 2.1) ผู๎เรียน 2.2) ครูผู๎สอน และ 2.3) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ ประเด็นที่
3 กระบวนการ ประกอบไปด๎วยประเด็นยํอย คือ 3.1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.2) การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ 3.3) การประเมินการสอน และ 3.4) การประเมินหลักสูตร และ ประเด็นที่ 4 ผลที่
ได๎จากการใช๎หลักสูตร ประกอบไปด๎วยประเด็นยํอย คือ 4.1) ผลผลิตของหลักสูตร (ประสิทธิผล) กลําวคือ
ผู๎เรียนมีสัดสํวนของการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเพียงใด และผู๎สาเร็จการศึกษา มีความรู๎ ทักษะ และ
คุณลักษณะตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร และ 4.2) ผลลัพธ์ข องหลักสูตร (ผลกระทบ) คือ ผู๎สาเร็ จ
การศึกษานาความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ประโยชน์ได๎จริงเพียงใด เป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นที่พึงพอใจของผู๎ใช๎
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 าเนิ น การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ การมี ง านท าของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะดังนี้
1. ข๎อเสนอแนะในการนารูปแบบการจัดเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่ชายแดนไปใช๎
1.1 ตามที่ผู๎วิจัยได๎ใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ปรากฏผลเป็นที่นํา
พอใจ สามารถนาไปใช๎สอนเพื่ อพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎ที่มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต มีคุณภาพอยูํในระดับมาก จึงเป็นรูปแบบหนึ่ง ที่
สามารถน าไปใช๎ จั ด การเรี ย นการสอน โดยสามารถประยุ ก ต์ ใ ช๎ ต ามความเหมาะสมของบริ บ ทของ
สถานศึกษา
1.2 หลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษา มี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎วิธีสอนที่เน๎นการบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 สูํทักษะที่
จาเป็นตํอการประกอบอาชีพ มีกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามกระบวนการ 5 ขั้น (QSCCS) คือ
ขั้นที่ 1 การเรียนรู๎ตั้งคาถาม ขั้นที่ 2 การเรียนรู๎แสวงหาสารสนเทศ ขั้นที่ 3 การเรียนรู๎เพื่อสร๎างองค์
ความรู๎ ขั้นที่ 4 การเรียนรู๎เพื่อการสื่อสาร และ ขั้นที่ 5 การเรียนรู๎เพื่อตอบแทนสังคม ผลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนเพื่อการมีงานทาดังกลําวทาให๎ผู๎เรียนเกิดความพึงพอใจเพราะได๎ลง
มือปฏิบัติและมีสํวนรํวมในการทากิจกรรม มีสํวนรํวมกับเพื่อนในห๎องเรียนและครู ทาให๎บรรยากาศในการ
จัดการเรียนการสอนมีความเป็นกันเอง และดาเนินไปอยํางสนุกสนาน ทาให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะในการ
ทางาน รักการทางาน สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และ มีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนใน
เขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี-ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได๎
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสอดคล๎องกับรูปแบบฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต๎น และ รูปแบบทวิศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให๎การจัดการเรียนรู๎เพื่อการมีงานทา
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากเป็นการปรับแนวคิดใหมํของกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่นอกจากเน๎น
การมีสํวนรํวมของผู๎ที่เกี่ยวข๎องแล๎ว สิ่งที่ต๎องเน๎นเป็นประการสาคัญ คือ การให๎ความสาคัญ กับการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง ผํานกระบวนการเรียนรู๎ที่มีครูเป็น
ผู๎ให๎ความชํวยเหลือ แนะนาการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียนและความต๎องการอัตรา
แรงงานในพื้นที่ มีการใช๎เทคโนโลยีให๎เป็นประโยชน์ การวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง ประเมินผล
ส ม ดุ ล เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ แ ล ะ สิ่ ง ที่ ส า คั ญ 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 เน๎นประโยชน์ที่ผู๎เรียนจะได๎รับและสอดคล๎องกับอาชีพที่นักเรียนสนใจ ควร
จัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนให๎ครบถ๎วนทั้ง 4 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 รูปแบบฐานสมรรถนะอาชีพระยะ
สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น รูปแบบที่ 2 รูปแบบทวิศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบที่
3 รูปแบบเตรียมพื้นฐานกลุํมสาขาความถนัดในการเรียนตํอระดับอุดมศึกษา และ รูปแบบที่ 4 รูปแบบ
การเรียนรู๎เป็นผู๎ประกอบการทาธุรกิจพอเพียง
โดยรูปแบบที่ 1 และ รูปแบบที่ 2 เป็นการบริหารจัดการโดยความรํวมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา
และสถานประกอบการ ในรายวิชาเพิ่มเติม โดยมีกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนสนับสนุน สํงเสริมการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียน รูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยความรํวมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการในพื้นที่ในการปรับวิชาเรียนทั้งรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม
และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนให๎เอื้อตํอการเรียนในระดับอุดมศึกษามากขึ้น โดยสามารถจัดเป็น 2 แนวทาง
ตามความพร๎อมและบริบทของโรงเรียน จุดเน๎นสาคัญคือ การบูรณาการมาตรฐานและตัวชี้วัดรายวิชาที่
กาหนดในหลักสูตรให๎ครบถ๎วนและมีเวลา/รายวิชา ที่สามารถนาไปจัดเป็นรายวิชาที่สอดคล๎องกับกลุํม
สาขาความถนัด 9 กลุํมสาขาวิชา ที่นักเรียนต๎องเรียนตํอในระดับอุดมศึกษาและเป็นสาขาวิชาชีพที่
นักเรียนค๎นพบตัวเองหรือสนใจที่จะเรียนตํอได๎ สํวนรูปแบบที่ 4 เป็นความรํวมมือระหวํางโรงเรียนกับภาค
ธุรกิจ ภาคเอกชน สถานประกอบการ กลุํมอาชีพอิสระตําง ๆ ในการบูรณาการการเรียนรู๎วิชาโครงงาน
และกิจกรรมชุมนุม ผํานกระบวนการเรียนรู๎แบบ Problem-Based Learning หรือ Project-Based
Learning เพื่อวางเส๎นทางสูํการประกอบอาชีพ เป็นผู๎ทาธุรกิจพอเพียงตํอไป โดยรูปแบบที่ 1 และ
รูปแบบที่ 2 อาจเชื่อมโยงตํอเนื่องไปสูํรูปแบบที่ 4 ได๎เชํนกัน
สาหรับแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบที่ 3 รูปแบบเตรียมพื้นฐานกลุํมสาขาความถนัดในการ
เรียนตํอระดับอุดมศึกษา มี 2 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 การจัดโครงสร๎างเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐานให๎ครบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช๎เวลา 3 ภาคเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
และ 2 , มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1) ที่อาจมีการบูรณาการตัวชี้วัดภายในรายวิชา ภายในกลุํมสาระ
หรือข๎ามกลุํมสาระก็ได๎ สํวนรายวิชาเพิ่มเติมเป็นแผนการเรียนที่จาแนกตามความถนัดสาขาวิชาและอาชีพ
9 กลุํม ครอบคลุมทั้งวิชาความถนัดทั่วไป และความถนัดสาขาวิชาและอาชีพ ใช๎เวลา 3 ภาคเรียน ที่เหลือ
(มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 และ 2) โดยมีวิชาศึกษาค๎นคว๎า
อิสระ (IS) หรือโครงงาน และการฝึกประสบการณ์ ไว๎ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชํวงบําย
แนวทางที่ 2 การจัดโครงสร๎างเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน โดยมีการบูรณาการตัวชี้วัดแบบใน
รายวิชา 5 กลุํมสาระการเรียนรู๎หลัก ในชํวงเวลาภาคเช๎าของทุกภาคเรียน และนาตัวชี้วัดบางตัวไปบูรณา
การข๎ามกลุํมสาระการเรียนรู๎ใน 3 กลุํมสาระการเรียนรู๎ที่เหลือ โดยมาตรฐานและตัวชี้ วัดยัง คงอยูํใน
รายวิชาเดิม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในชํวงเวลาภาคบํายของทุกภาคเรียน สํวนรายวิชาเพิ่มเติมเป็นการ
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จัดแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับกลุํมความถนัดสาขาวิชาและอาชีพ 9 กลุํม ครอบคลุมทั้ง วิชา
ความถนัดทั่วไป และความถนัดวิชาและอาชีพ โดยมีวิชาค๎นคว๎า อิสระ (IS) หรือโครงงานและการฝึ ก
ประสบการณ์ ไว๎ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชํวงบําย
ไมํวําสถานศึกษาจะเลือกใช๎แนวทางใดในการจัดรูปแบบเตรียมพื้นฐานกลุํมสาขาความถนัดในการ
เรียนตํอระดับอุดมศึกษา สิ่งที่สาคัญคือ การบูรณาการเป็นหัวใจสาคัญที่น อกจากจะทาให๎รู)แบบมีความ
เป็นไปได๎แล๎ว กระบวนการจัดการเรียนรู๎ต๎องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อชํวยสํงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ให๎เกิดขึ้นกับนักเรียน โดยต๎องประสานความรํวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ในการดาเนินการ
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แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
และมีเจตคติทดี่ ีตอ่ อาชีพสุจริต
ผูป้ ระเมิน
 ผู๎บริหารสถานศึกษา
 นักเรียน
 ผู๎ปกครอง  ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
.........................................................................................................................................................
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในแตํละข๎อรายการตํอไปนี้ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของผู๎ประเมิน
ตามเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อย
ระดับ 1 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อยที่สุด
พฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ที่
รายการพฤติกรรม
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
4
3
2
1
ประเด็นที่ 1 วางแผนการทางาน และดาเนินการจนสาเร็จ
1. นักเรียนสามารถวางแผนการทางานอยํางเป็นระบบ
2. นักเรียนดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนดไว๎ทุกขั้นตอน
3. นักเรียนมีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก๎ไขการทางาน
4.
5.

เป็นระยะๆ ไมํกํอให๎เกิดปัญหา อุปสรรคในการทางาน
นักเรียนสามารถทางานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่กาหนดอยํางมีคุณภาพ
นักเรียนมีการปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง
รวมจานวนความถี่ในแต่ละระดับคุณภาพ
สรุปผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติที่ดตี อ่ อาชีพสุจริต
ผูป้ ระเมิน
 ผู๎บริหารสถานศึกษา
 นักเรียน
 ผู๎ปกครอง  ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
.........................................................................................................................................................
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในแตํละข๎อรายการตํอไปนี้ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของผู๎ประเมิน
ตามเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อย
ระดับ 1 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อยที่สุด
พฤติกรรมการปฏิบัติ
ที่
รายการพฤติกรรม
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
4
3
2
1
ประเด็นที่ 2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
1. นักเรียนทางานที่ได๎รับมอบหมายด๎วยความเต็มใจ
2. นักเรียนทางานด๎วยความกระตือรือร๎น ตั้งใจ พากเพียรและ
3.
4.
5.

ละเอียดรอบคอบ
นักเรียนยอมรับในคาวิพากษ์วิจารณ์และข๎อเสนอแนะของผู๎อื่น
นักเรียนมีความมุํงมั่นในการพัฒนางานของตนเอง
อยํางสม่าเสมอ
นักเรียนมีความรู๎สึกชื่นชมและภาคภูมิใจตํอผลสาเร็จของงาน
รวมจานวนความถี่ในแต่ละระดับคุณภาพ
สรุปผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติที่ดตี อ่ อาชีพสุจริต
ผูป้ ระเมิน
 ผู๎บริหารสถานศึกษา
 นักเรียน
 ผู๎ปกครอง  ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
.........................................................................................................................................................
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในแตํละข๎อรายการตํอไปนี้ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของผู๎ประเมิน
ตามเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อย
ระดับ 1 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อยที่สุด
พฤติกรรมการปฏิบัติ
ที่
รายการพฤติกรรม
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
4
3
2
1
ประเด็นที่ 3 ทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
1. นักเรียนมีสํวนรํวมในการวางแผนการทางานกับหมูํคณะ
2. นักเรียนมีความสามารถในการทางานโดยใช๎กระบวนการกลุํม
3. นักเรียนแสดงความคิดเห็นได๎อยํางสร๎างสรรค์และมีเหตุผล
4.
5.

ยอมรับความคิดเห็นของผู๎อื่น
นักเรียนมีภาวะการเป็นผู๎นาและผู๎ตามที่ดี
นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานการทางานรํวมกับ
หมูํคณะได๎จนบรรลุผลสาเร็จ
รวมจานวนความถี่ในแต่ละระดับคุณภาพ
สรุปผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
และมีเจตคติทดี่ ีตอ่ อาชีพสุจริต
ผูป้ ระเมิน
 ผู๎บริหารสถานศึกษา
 นักเรียน
 ผู๎ปกครอง  ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
.........................................................................................................................................................
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในแตํละข๎อรายการตํอไปนี้ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของผู๎ประเมิน
ตามเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อย
ระดับ 1 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อยที่สุด
พฤติกรรมการปฏิบัติ
ที่
รายการพฤติกรรม
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
4
3
2
1
ประเด็นที่ 4 มีความรู้สกึ ที่ดตี ่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพทีต่ นเองสนใจ
1. นักเรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริต
2. นักเรียนสามารถบอกแหลํงข๎อมูลเกี่ยวกับอาชีพสุจริตที่สนใจ
3.
4.
5.

ได๎
นักเรียนแสวงหาข๎อมูลความรู๎ในอาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจ
นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในอาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจ
นักเรียนสามารถแนะนาอาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจ
ให๎ผู๎อื่นเห็นประโยชน์และคุณคํา
รวมจานวนความถี่ในแต่ละระดับคุณภาพ
สรุปผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

172

แบบสอบถามประเมินหลักสูตรโรงเรียนสอยดาววิทยา ปีการศึกษา 2561
(สาหรับผู้ปกครอง)
คาแนะนาในการตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพสํวนตัวของผู๎ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดกรอกข๎อความลงในชํองวําง หรือทาเครื่องหมาย  ลงใน
ที่ตรงกับความเป็น
จริงเกี่ยวกับตัวนักเรียน
(1) เพศ  หญิง  ชาย
(2) อายุ  20 - 29 ปี  30 – 39 ปี  40 – 49 ปี  50 – 59 ปี  60 ปีขึ้นไป
(3) วุฒิการศึกษา  ต่ากวําปริญญาตรี  ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา  ปริญญาโทหรือเทียบเทํา
 สูงกวําปริญญาโท
(4) อาชีพ  เกษตรกร  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  รับจ๎างทั่วไป  พนักงาน
บริษัทเอกชน
 ค๎าขาย/ประกอบธุรกิจสํวนตัว  นักการเมืองท๎องถิ่น  อื่น ๆ
ตอนที่ 2 ข๎อมูลด๎าน ปัจจัยเบื้องต๎น กระบวนการ และผลผลิต
โปรดอํานข๎อความในชํองรายการประเมิน แล๎วทาเครื่องหมาย  ลงในชํองวํางที่ตรงกับความ
คิดเห็นของนักเรียนที่สุด โดยใช๎เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง เห็นด๎วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด๎วยมาก
3 หมายถึง เห็นด๎วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อย
1 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยที่สุด
ระดับความคิดเห็น
รายการ
5 4 3 2 1
 ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ปัจจัยเบื้องต้น)
1. โรงเรียนมีความพร๎อมในด๎านอาคาร สถานที่ สภาพแวดล๎อม
2. โรงเรียนมีความพร๎อมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน
3. โรงเรียนมีความพร๎อมในด๎านครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสม
และเพียงพอ
4. โรงเรียนมีความพร๎อมด๎านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อ ICT
5. โรงเรียนจัดประชุมและได๎ให๎ความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา
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รายการ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

 ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ปัจจัยเบื้องต้น)
6. หลักสูตรของโรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎
7. หลักสูตรของโรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให๎เป็นคนดีมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8. หลักสูตรของโรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนได๎ตามความถนัด ความ
สนใจของนักเรียนอยํางเหมาะสม
9. หลักสูตรของโรงเรียนมีความสอดคล๎องกับชุมชน สังคม และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น
10. หลักสูตรของโรงเรียนมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และความก๎าวหน๎าทางวิทยาการ
 ด้านการนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน (กระบวนการ)
1. โรงเรียนมีการวางแผนการใช๎หลักสูตรอยํางเป็นระบบ
2. ครูมีความพร๎อมในการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา เชํน จัดห๎องเรียน
สวยงาม สะอาด มีแผนการจัดการเรียนรู๎
3. โรงเรียนมีการเตรียมสื่อ / อุปกรณ์ อาคารสถานที่ในการใช๎หลักสูตร
แกํนักเรียน
4. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการ
ใช๎หลักสูตรสถานศึกษาแกํผู๎ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง
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
 ด้านผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา (ผลผลิต)
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในประชาธิปไตย
2. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
3. นักเรียนมีจิตสาธารณะ รักและเอื้ออาทรในเพื่อนมนุษย์
4. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่สะท๎อน
ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
6. นักเรียนใฝุเรียนรู๎ ขยันหมั่นเพียร
7. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต
8. นักเรียนมีระเบียบวินัย สุภาพ อํอนน๎อม ถํอมตน
9. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎ภาษาไทยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
10. นักเรียนมีความสามารถในการแก๎ปัญหา
11. นักเรียนมีความสามารถในการคิด
12. นักเรียนมีความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน
13. นักเรียนมุํงมัน่ ในการทางาน รับผิดชอบ มีภาวะผู๎นาและผู๎ตาม
14. นักเรียนมีความประหยัด อยูํอยํางพอเพียง
15. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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แบบสอบถามประเมินหลักสูตรโรงเรียนสอยดาววิทยา ปีการศึกษา 2561
(สาหรับนักเรียน)
คาแนะนาในการตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพสํวนตัวของผู๎ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดกรอกข๎อความลงในชํองวําง หรือทาเครื่องหมาย  ลงใน
จริงเกี่ยวกับตัวนักเรียน
(1) เพศ  หญิง
 ชาย
(2) ชั้น  ม.2
 ม.3
 ม.5
 ม.6

ที่ตรงกับความเป็น

ตอนที่ 2 ข๎อมูลด๎าน ปัจจัยเบื้องต๎น กระบวนการ และผลผลิต
โปรดอํานข๎อความในชํองรายการประเมิน แล๎วทาเครื่องหมาย  ลงในชํองวํางที่ตรงกับความ
คิดเห็นของนักเรียนที่สุด โดยใช๎เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง เห็นด๎วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด๎วยมาก
3 หมายถึง เห็นด๎วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อย
1 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยที่สุด
ระดับความคิดเห็น
รายการ
5 4 3 2 1
 ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ปัจจัยเบื้องต้น)
1. โรงเรียนมีความพร๎อมในด๎านอาคาร สถานที่ สภาพแวดล๎อม
2. โรงเรียนมีความพร๎อมในการพัฒ นาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
3. โรงเรียนมีความพร๎อมในด๎านครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสม
และเพียงพอ
4. โรงเรียนมีความพร๎อมด๎านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อ ICT
5. นักเรียนได๎รับรู๎เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของ
โรงเรียน
6. นักเรียนได๎รับรู๎ถึงมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของรายวิชาพื้นฐาน
และผลการเรียนรู๎ของรายวิชาเพิ่มเติม
7. นั กเรีย นได๎รั บรู๎ เกี่ ย วกั บวิ สัย ทัศ น์ จุด หมาย สมรรถนะส าคั ญ ของ
ผู๎เรียน
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รายการ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

 ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ปัจจัยเบื้องต้น)
8. นักเรียนมีโอกาสได๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน
 ด้านการนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน (กระบวนการ)
1. ครูแจ๎งจุดประสงค์การเรียนรู๎ให๎นักเรียนทราบกํอนจัดการเรียนการ
สอนในแตํละรายวิชา
2. ครูจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสํงเสริมทักษะ ความสามารถพิเศษ
ของนักเรียนอยํางเหมาะสม
3. ครูจัดกิจกรรมสํงเสริมความรู๎ ความสามารถทางวิชาการของนักเรียน
อยํางเหมาะสม
4. ครูจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสํงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนอยํางเหมาะสม
5. ครูจัดการเรียนการสอนที่สํงเสริมให๎นักเรียนมีความสามารถในการคิด
6. ครูจัดการเรียนการสอนที่สํงเสริมให๎นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงทั้ง
การปฏิบัติโดยลาพังหรือเป็นกลุํม
7. ครูจัดการเรียนการสอนสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักแสวงหาความรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ
8. ครูทาการวัดและประเมินผลควบคูํไปกับการเรียนการสอน
9. ครูใช๎วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
10. ครูเปิดโอกาสให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
 ด้านผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา (ผลผลิต)
1. นัก เรีย นมีคุ ณลั กษณะอัน พึง ประสงค์ จงรัก ภักดี ตํอ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในประชาธิปไตย
2. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
3. นักเรียนมีจิตสาธารณะ รักและเอื้ออาทรในเพื่อนมนุษย์
4. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่สะท๎อน
ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัด ของหลักสูตร
6. นักเรียนใฝุเรียนรู๎ ขยันหมั่นเพียร
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รายการ
 ด้านผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา (ผลผลิต)
7. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต
8. นักเรียนมีระเบียบวินัย สุภาพ อํอนน๎อม ถํอมตน
9. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎ภาษาไทยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
10. นักเรียนมีความสามารถในการแก๎ปัญหา
11. นักเรียนมีความสามารถในการคิด
12. นักเรียนมีความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน
13. นักเรียนมุํงมั่นในการทางาน รับผิดชอบ มีภาวะผู๎นาและผู๎ตาม
14. นักเรียนมีความประหยัด อยูํอยํางพอเพียง
15. นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการใช๎ ภ าษาอั ง กฤษสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ที่อยูํปัจจุบัน
ที่ทางานปัจจุบัน
ตาแหนํงหน๎าที่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2538

พิจิกานต์ ศรีพิมาย
26 พฤศจิกายน 2515
69/21 หมูํ 1 ตาบลปะตง อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี 22180
โรงเรียนสอยดาววิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
ครู วิทยะฐานะชานาญการ
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม

