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คำนำ
งานแนะแนวเป็ น งานหลั ก ที่ ส ำคั ญ และจำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งดำเนิ น การควบคู่ ไ ปกั บ
การเรียนการสอนจึงจะสามารถจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายของหลักสูตรได้ แต่จาก
สภาพการณ์ ที่ ป รากฏ พบว่ า มี ปั จ จั ย ซึ่ ง ไม่ เ อื้ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาดำเนิ น งานแนะแนวที่ เ ป็ น ผลต่ อ
การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาผู้ เรี ย นอย่ า งจริ ง จั ง คื อ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องจิตวิทยาการแนะแนว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนัก
และมุ่งมั่นจะส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องจิตวิทยา
การแนะแนวมากขึ้น สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดผลเชิงประจักษ์ ยังประโยชน์ต่อผู้เรียน
ทั่วทุกถิ่นไทย ครูจะศึกษาได้ด้วยตนเองในเวลาไม่นาน และนำไปปฏิบัติได้จริง โดยได้จัดทำเอกสาร
ชุด “แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย” ประกอบด้วยเอกสาร 9 รายการ ดังนี้
เล่ม 1 การแนะแนวแบบมุ่งอนาคต
เล่ม 2 มาตรฐานการแนะแนว
เล่ม 3 หลั ก การบริ ก ารแนะแนวและการปรึ ก ษาเชิ ง จิ ต วิ ท ยาเบื้ อ งต้ น สำหรั บ ครู
		
และผู้บริหารการศึกษา
เล่ม 4 ระบบการแนะแนวในโรงเรียน
เล่ม 5 การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน
เล่ม 6 บริการแนะแนวและเครื่องมือทางจิตวิทยา
เล่ม 7 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เล่ม 8 การให้คำปรึกษา
เล่ม 9 การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า เอกสารชุดนีจ้ ะช่วยให้ครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และมั่ น ใจที่ จ ะนำไปปฏิบัติ
ในการพัฒนาเยาวชนได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำจากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
ที่ทุ่มเททั้งกำลังกาย ใจ เวลา กำลังสติปัญญา ความสามารถ และทุกท่านที่มีส่วนร่วมดำเนินการ
จัดทำเอกสารจนสำเร็จลุล่วง รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าของต้นฉบับ เอกสาร สื่อต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบ
การค้นคว้า และเป็นส่วนเสริมสร้างเนื้อหาสาระให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

(นายกมล รอดคล้าย)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข

สารบัญ
			
หน้า
คำนำ			
ก
สารบัญ			
ข
คำชี้แจง			
ค
บทนำ			
ง
บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว
2
1.1 ความหมาย ความสำคัญ และหลักการจัดกิจกรรมแนะแนว
2
1.2 ขอบข่ายของกิจกรรมแนะแนว
13
บทที่ 2 ประเภทของกิจกรรมแนะแนว
19
2.1 กิจกรรมแนะแนวรายบุคคล
19
2.2 กิจกรรมแนะแนวกลุ่ม
21
2.3 กิจกรรมแนะแนวที่เป็นโครงการพิเศษ
22
บทที่ 3 การออกแบบกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
24
3.1 ความหมายและขอบข่ายของทักษะชีวิต
24
3.2 การออกแบบกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
34
3.3 กระบวนการพัฒนาจิตลักษณะในการนำชีวิตและการพัฒนาความสามารถ
38
		 ในการจัดการชีวิต
บทที่ 4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมแนะแนว
39
4.1 แนวคิดสำคัญในการจัดกิจกรรมแนะแนว
39
4.2 วิธีการและเทคนิคการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน 40
4.3 การจัดทำแผนกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน
49
4.4 การประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน
66
		 และตัวอย่างการออกแบบหน่วยกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน
		 แยกตามระดับชั้นเรียน
บทที่ 5 บทบาทผู้จัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 	
70
และปัจจัยความสำเร็จในการจัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต
5.1 บทบาทผู้จัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
70
5.2 ปัจจัยความสำเร็จในการจัดกิจกรรมแนะแนวกลุม่ ในชัน้ เรียนเพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ 71
บทสรุป			
73
บรรณานุกรม		
74
คณะผู้จัดทำ		
76
แนะนำผู้เขียน		
78

ค

คำชี้แจง
เอกสารชุ ด แนะแนวเพื่ อ เยาวชนไทยเกิ ด ขึ้ น ได้ ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านงบประมาณ ปี 2558 โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัด
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาบุคลากร
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานแนะแนวระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในรู ป แบบกิ จ กรรม 2 กิ จ กรรม ดั ง นี้ คื อ
กิจกรรมที่ 1 จัดทำหลักสูตรและประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว
ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 1 คน รวม 225 คน เพื่อให้
ศึกษานิเทศก์ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านจิตวิทยาการแนะแนว มีแนวทางในการชี้แนะ (Coaching)
ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 2 จัดทำเอกสาร
ชุดแนะแนวเพื่อเยาวชนไทย เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนำไปศึกษาเพิ่มเติม
กระบวนการ หลักการ วิธกี ารแนะแนว เสริมสร้างความมัน่ ใจ ประยุกต์ใช้เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนา
เยาวชนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยสมาคม
แนะแนวแห่งประเทศไทย เป็นผู้คัดสรร จัดทำ เรียบเรียง ทั้ง 9 เล่ม ดังกล่าว
หวังว่าเอกสารชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนไทย ให้เป็นพลเมืองและพลโลก
ที่มีคุณภาพต่อไป

(นายภาสกร พงษ์สิทธากร)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทนำ
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยการประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ในการเป็นผู้สอน
รายวิชากิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การนิเทศการจัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน
ของนั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง ประสบการณ์ ใ นการให้ ก ารฝึ ก อบรมครู แ นะแนวในหลายสถานศึ ก ษา
มีความมุ่งหมายให้ครูและนักวิชาชีพแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เรียนรู้การออกแบบ
กิ จ กรรมแนะแนวตามหลั ก การแนะแนวและจิ ต วิ ท ยาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สามารถเลื อ กเทคนิ ค วิ ธี ก าร
จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
และวัยของผูเ้ รียน ทัง้ นีเ้ พือ่ ส่งเสริมให้ครูแนะแนวหรือนักวิชาชีพการแนะแนวสามารถสร้างนวัตกรรม
และสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองให้สมกับการเป็นนักแนะแนวมืออาชีพ
ในเอกสารฉบับนี้ได้เสนอความรู้พื้นฐานด้านการจัดกิจกรรมแนะแนวและการพัฒนา
ทักษะชีวิตในมิติใหม่ คือ การแยกทักษะชีวิตออกตามขอบข่ายของการแนะแนวโดยมุ่งการพัฒนา
ทักษะชีวิตส่วนตัวและสังคม การพัฒนาทักษะการเรียน และการพัฒนาทักษะพื้นฐานการงานอาชีพ
ในการพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ยั ง เน้ น ขั้ น ตอนการพั ฒ นาจิ ต ลั ก ษณะในการนำชี วิ ต กั บ ความสามารถ
ในการจัดการชีวิต ได้จัดแบ่งออกเป็น 5 บท ได้แก่ 1) แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว 2) ประเภท
ของกิจกรรมแนะแนว 3) การออกแบบกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 4) กระบวนการ
จั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรมแนะแนว และ 5) บทบาทผู้ จั ด กิ จ กรรมแนะแนวกลุ่ ม ในชั้ น เรี ย น
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และปัจจัยความสำเร็จในการจัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต ผู้เขียนหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะมีส่วนให้แนวคิด หลักการ และตัวอย่างในการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต แก่ ค รู แ นะแนวและนั ก วิ ช าชี พ ที่ ส นใจ ถ้ า ท่ า นได้ ล งมื อ จั ด ทำ
กิจกรรมด้วยตนเอง ท่านจะเข้าใจและจะพัฒนาความสามารถของท่านเพิ่มขึ้นสู่การเป็นนักวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญได้ต่อไป
			
เรียม ศรีทอง
			

1
การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เนนการพัฒนาทักษะ
สำหรับผูเรียน

ความนำ
ความสามารถในการออกแบบชิ้นงานใด ๆ เป็นขั้นตอนสำคัญของการผลิตผลงาน
ที่มีคุณภาพ การออกแบบกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการผลิต
นวัตกรรม รวมทัง้ สือ่ การเรียนรูท้ เี่ กีย่ วข้อง ผูท้ สี่ นใจจะผลิตผลงานทางวิชาการ ควรได้อา้ งอิง อาศัยพืน้ ฐาน
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง สามารถเลือกวิธีการและเทคนิควิธี และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม
เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมาย ในการออกแบบกิ จ กรรมแนะแนวกลุ่ ม ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต
ในขอบข่ายของบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ผู้เขียนจึงเริ่มจากการทำความเข้าใจกับ
กิจกรรมแนะแนว ทักษะชีวิต กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต รวมทั้งบทบาท
ผู้จัดกิจกรรม และปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาทักษะชีวิตในขอบข่ายของบริการแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา ได้แก่ ทักษะการพัฒนาชีวิตส่วนตนและสังคม ทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
พื้ น ฐานทางการงานอาชี พ โดยมุ่ ง ให้ ค รู แ นะแนวและนั ก วิ ช าชี พ ที่ ส นใจ ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา มีส่วนส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน และส่งเสริมการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยอีกด้วย

การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน

2

บทที่

1

แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว
1.1 ความหมาย ความสำคัญ และหลักการจัดกิจกรรมแนะแนว
1.1.1 ความหมายของกิจกรรมแนะแนว
มี ผู้ ก ล่ า วถึ ง กิ จ กรรมแนะแนวไว้ บ างประการ ได้ แ ก่ คอร์ ท แมน อาชบาย
และเดอ กราฟพ์ (Kottman, Ashby & De Graff, 2001 : อ้างใน สมร ทองดี และปราณี รามสูต,
2545 : 11) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมแนะแนวว่า เป็นประมวลประสบการณ์ทุกรูปแบบที่จัดให้
หรือสนับสนุนให้ผู้รับบริการแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม ได้ปฏิบัติ ฝึกหัด หรือร่วมเรียนรู้ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายของผูร้ บั บริการ ทัง้ เป็นการส่งเสริมพัฒนา การป้องกันปัญหา และแก้ไขปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับตน
โดยครอบคลุมขอบข่ายการพัฒนาส่วนตัวและสังคม การพัฒนาทางการศึกษา และการพัฒนาพืน้ ฐาน
ทางอาชีพ
นอกจากนี้ อาภา ถนัดช่าง และเรียม ศรีทอง (2545 : 92-93) ได้เสนอ
ความคิดว่า กิจกรรมแนะแนวเป็นส่วนหนึง่ ของบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึง่ ตอบสนอง
การบริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) โดยมุ่งให้ผู้รับบริการได้ปฏิบัติการเสริมสร้าง
พฤติกรรม ทั้งการพิจารณาเลือกใช้ข้อมูล การปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ เจตคติ ฝึกทักษะ
หรือเสริมทักษะที่จำเป็นให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อทบทวนความเข้าใจ บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา โปรดทบทวน
ความเข้าใจบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา จากภาพที่ 1.1 ถึงภาพที่ 1.4 ต่อไปนี้

การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน

การส่งเสริมพัฒนา

การป้องกันปัญหา

การแก้ไขปัญหา
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การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน
บริการทางการเรียน

การพัฒนาทางการศึกษา
(Academic Development)

บริการเตรียมตัวสู่อาชีพ

การพัฒนาทางอาชีพ
(Career Development)

ภาพที่ 1.1 สรุปงานบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยย่อ “3-3-5” (เรียม ศรีทอง)

บริการพัฒนาตนและสังคม

การพัฒนาส่วนตัวและสังคม
(Personal and Social
Development)

่ง
ละส

ส าร
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า
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5 บริการ
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้
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1. ศึกษารวบรวม ส่งเสริมการสำรวจและรวบรวมข้อมูล ส่งเสริมการสำรวจและรวบรวมข้อมูล ส่งเสริมการสำรวจและรวบรวมข้อมูล
าม น์ต่อผ ิด-เลือ
เพื่อ
ส
้
ห ช
ค
ที่เกี่ยวข้องกับวุฒิภาวะทางอาชีพ
ข้อมูลนักเรียน เกี่ยวกับนักเรียน ทั้งนิสัย บุคลิกภาพ ทางการเรียนและความสามารถ
ริมใ ระโย มารถ
ส
เ
ป
และแผนทางอาชีพ
และพฤติกรรมทั่วไป
ทางการเรียนด้านต่าง ๆ
่ง
า
ื่อส ที่เป็น ตน ส าะสม
พ
เ
ม
ส่งเสริมการใช้ข้อสนเทศ
ส่งเสริมการใช้ข้อสนเทศ
ส่งเสริมการใช้ข้อสนเทศในการเตรียม
2. สนเทศ
้าใจ ได้เห การ
ข
เ
จ
เพื่อพัฒนาตนและพัฒนาทางสังคม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการศึกษา ความพร้อมของตนสูโ่ ลกอาชีพ เพือ่ การวางแผน
วาม ัดสินใ เป็นต่อ ต่าง ๆ
ค
ม
ำ
ริม ต
ทางอาชีพ
่งเส และ รณ์ที่จ ิจกรร
ส
การเอื้ออำนวยให้เข้าใจตน
การเอื้ออำนวยให้เข้าใจตน
การเอือ้ อำนวยให้เข้าใจตน เข้าใจเป้าหมายชีวติ เพื่อ
3. ปรึกษา
กา และก ร
บ
เข้าใจปัญหาและหาทางพัฒนาตน
เข้าใจปัญหา และแนวทางการพัฒนา
และแนวทางพัฒนาทางอาชีพ
ระส รงการ องกา ิการ
เชิงจิตวิทยา
ป
ม
ิ
ร โค
้าข บร
การเรียนรู้
่สงเส ผ่าน ้าวหน งผู้รับ
4. จัดวางตัวบุคคล จัดโอกาสให้ได้ฝึกทักษะการพัฒนาตน จัดโอกาสให้ได้ฝึกทักษะทางการเรียนรู้ จัดโอกาสให้ได้ฝึกทักษะเตรียมวางแผนชีวิต
เพื่อ นาตน ามก ารขอ
พัฒ ณาคว นาก
และสังคม และเอื้อให้ได้รับโอกาส
และเอือ้ ให้ได้รบั โอกาสในการพัฒนาตน และอาชีพ และเอือ้ ให้ได้รบั โอกาสในการพัฒนา
ิจาร ละพัฒ
ในการพัฒนาตนด้านต่าง ๆ
ด้านการเรียนรู้
ทางอาชีพ
พ
เพื่อ ริการแ
ทบทวนตรวจสอบผลการรับบริการ
ทบทวนตรวจสอบผลการรับบริการ
ทบทวนตรวจสอบผลการรับบริการ
5. ติดตามผล
ให้บ
และความก้าวหน้าในการพัฒนา
และความก้าวหน้าในการพัฒนา
และความก้าวหน้าในการพัฒนา

3  ขอบข่าย

3 เป้าหมาย

สรุปงานบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยย่อ “3-3-5”



(Follow-up Services)

(Counseling Services)

(Placement Services)

บริการจัดวางตัวบุคคล

บริการติดตามผล

บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ภาพที่ 1.2 กระบวนการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (เรียม ศรีทอง)

(Individual Inventory
Services)

ข้อมูลนักเรียน

บริการศึกษารวบรวม

(Information Services)

บริการสนเทศ

กระบวนการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา



การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน

ครูแนะแนว

การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน

ครูแนะแนว

บริการจัดวางตัวบุคคล

→ จัดกิจกรรมโฮมรูม
→ จัดกิจกรรมแนะแนวกลุม่ ในชัน้ เรียน
→ จัดโครงการเพื่อการส่งเสริมพัฒนา
ปัองกันปัญหา และแก้ไขปัญหา เช่น
จัดหาและจัดมอบทุนการศึกษา
การจัดหางาน หรือส่งเสริมการฝึกงาน
ฝึกอาชีพ การสอนซ่อมเสริม ฯลฯ

→
→
→
→

ด้านการพัฒนาชีวติ ส่วนตัวและสังคม
ด้านการพัฒนาทางการศึกษา
ด้านการพัฒนาทางอาชีพ
ส่งต่อหรือจัดกิจกรรมพัฒนาต่อไป

บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

→ จัดทำ/จัดหาข่าวสารข้อมูลทีเ่ ป็น
ประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ สำหรับนักเรียน
→ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลในการคิด-เลือก
และตัดสินใจ

บริการสนเทศ

ผู้บริหาร

ผูเ้ ชีย่ วชาญ/ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ในการให้บริการและ
ภาคีเครือข่าย

→ ประเมินผลการบริการ/ส่งต่อ
→ ติดตามผลความสำเร็จการศึกษา
ติดตามผลการประกอบอาชีพ-ศึกษาต่อ
→ สรุปผล/รายงาน/เผยแพร่

คณะกรรมการ

บริการติดตามผล

ครูที่ปรึกษา

ภาพที่ 1.3 กระบวนการให้บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักเรียน (เรียม ศรีทอง)

หมายเหตุ 1.		 เส้นทึบแสดงถึงการให้บริการทั้ง 5 ซึ่งอาจยุติลงในแต่ละบริการ หรือมีการให้บริการต่อเมื่อมีความจำเป็นหรือมีความต้องการ
2.		 เส้นประแสดงถึงผู้ที่ทำหน้าที่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในแต่ละงาน

ครูที่ปรึกษา
ครูผู้ปกครอง

→ รู้จักนักเรียนรายบุคคล
→ คัดกรองปัญหานักเรียนด้านต่าง ๆ
→ รวบรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อส่งเสริม
พัฒนา ป้องกันปัญหา และแก้ไขปัญหา

บริการศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียน

ครูที่ปรึกษา
ครูผู้ปกครอง

กระบวนการให้บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักเรียน



การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริการจัด
วางตัวบุคคล

บริการ
ปรึกษา
เชิงจิตวิทยา

บริการ
ติดตามผล

การประเมินผลและป้อนกลับ

บริการศึกษา
รวบรวม
ข้อมูลนักเรียน

บริการ
สนเทศ

กระบวนการ

การพฒนาทาง
การศึกษา
ทักษะการเรียนรู้
• นิสัยการเรียนที่ดี
• การคิด วิเคราะห์
สร้างสรรค์ และ
พัฒนาการเรียน
ได้เหมาะสม
• สามารถแก้ปัญหา
ทางการเรียน
• สามารถวางแผน
และพัฒนาการเรียน

การพัฒนาส่วนตัว
และสังคม
ทักษะการพัฒนา
ชีวิตส่วนตนและ
สังคม
• รู้จักตน
• รู้จักคน
• รู้จักสิ่งแวดล้อม
และปฏิบัติตน
ได้เหมาะสม
• สามารถพึ่งตนเอง
• สามารถแก้ปัญหา
ในชีวิต
• สามารถวางแผน
และจัดการชีวติ ตน

ทักษะพื้นฐาน
ทางการงานอาชีพ
• รูจ้ กั และยอมรับตน
ด้านต่าง ๆ
• รู้จักโลกของงาน
และอาชีพ
• พัฒนาวุฒภิ าวะ
ทางอาชีพ
• สามารถวางแผน
ชีวิตและอาชีพ

การพัฒนา
ทางอาชีพ

นักเรียนได้รบั การดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวติ

ผลลัพธ์

ภาพที่ 1.4 การวิเคราะห์เชิงระบบ “การบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักเรียน” (เรียม ศรีทอง)

1. นโยบายการขั บ เคลื่ อ นงานบริ ก าร
แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
2. ผู้รับบริการ : นักเรียน ผู้ปกครอง
3. ผูใ้ ห้บริการ : ครูทปี่ รึกษา คณะกรรมการ
งานบริการแนะแนวฯ และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. สื่อและเครื่องมือทางการแนะแนว
5. ระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
6. มาตฐานการบริการ

ปัจจัยนำเข้า

การวิเคราะห์เชิงระบบ “การบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักเรียน”




			 กล่าวโดยสรุป กิจกรรมแนะแนว หมายถึง มวลประสบการณ์การเรียนรูท้ จี่ ดั ทำขึน้
ในรู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ สนองตอบบริ ก ารจั ด วางตั ว บุ ค คล บนพื้ น ฐานของหลั ก การ วิ ธี ก าร
และเทคนิคทางจิตวิทยา โดยคำนึงถึงความจำเป็นหรือความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้ า ใจตน ความเข้าใจคน และสภาพแวดล้ อ ม อั น นำไปสู่ ก ารปรั บ ตน การวางแผน และ
การจั ด ชี วิ ต ด้ า นต่ า ง ๆ อย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ ครอบคลุ ม ทั ก ษะการพั ฒ นาชี วิ ต ส่ ว นตนและสั ง คม
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะพื้นฐานทางการงานอาชีพ
1.1.2 ความสำคัญของกิจกรรมแนะแนว
		
กิจกรรมแนะแนวเป็นการให้บริการแนะแนวที่มุ่งให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม
ในการพั ฒ นาตนด้ า นต่ า ง ๆ กิ จ กรรมแนะแนวมี ค วามสำคั ญ ต่ อ ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร และ
กระบวนการให้บริการแนะแนว ดังนี้
		
1.1.2.1 ความสำคั ญ ต่ อ ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ รั บ บริ ก ารจะได้ รั บ โอกาสพั ฒ นา
ครอบคลุมทั้ง 3 ขอบข่าย ต่อไปนี้จะเป็นการเสนอตัวอย่างของผู้รับบริการแนะแนวที่เผชิญปัญหา
และมี ค วามต้ อ งการจั ด การปั ญ หาของตน ซึ่ ง ได้ รั บ ประโยชน์ ต่ อ การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมแนะแนว
ดังตารางที่ 1.1 ถึงตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.1 ความสำคัญของกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาส่วนตัวและสังคม
สภาพปัญหาและความต้องการ

ผลที่จะได้รับจากกิจกรรมแนะแนว

1. ขาดการฝึกหัด-ขาดตัวแบบของการดำเนินชีวติ เรียนรูก้ ารตระหนักรูค้ ณ
ุ ค่าของการดำเนินชีวติ
ที่เหมาะสม จนดำเนินชีวิตที่สร้างความทุกข์ ที่มคี ุณภาพ จากกิจกรรมสมดุลชีวิต
2. มีพฤติกรรมที่ขาดการควบคุม ก่อความ
ยอมรับผลการกระทำที่ขาดการยับยั้ง และ
ก้าวร้าวรุนแรง เป็นเหตุให้กระทำความผิดเสมอ สามารถฝึกหัดการควบคุมตนได้ จากกิจกรรม
ต้องการให้ควบคุมตนได้
สร้างได้ ก็ควบคุมได้
3. ไม่สามารถวิเคราะห์สาเหตุและไม่สามารถ
จัดการความทุกข์จากการทำผิดซ้ำซาก
ต้องการพ้นไปจากสภาพนี้

ฝึกการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง
ผล → เหตุ จากการกระทำของตน
จากกิจกรรมเหตุและผลที่ตนเป็นสำคัญ

การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน


ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
สภาพปัญหาและความต้องการ

ผลที่จะได้รับจากกิจกรรมแนะแนว

4. ติดต่อสื่อสารแบบสร้างปัญหาระหว่างบุคคล ฝึกวิเคราะห์วิธีการติดต่อสื่อสารแบบต่าง ๆ
เสมอ จึงทำงานกันด้วยความยากลำบาก
พร้อมทัง้ พิจารณาบทบาทของตน และฝึกหัดการ
สื่อสารและสร้างสรรค์ จากกิจกรรมรู้ใจ-ได้ใจ
5. แสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นมิตร ก่อศัตรู จึงเกิด ฝึกวิเคราะห์พฤติกรรมตนและความต้องการ
ความขัดแย้งบ่อย ๆ โดยไม่รู้ตัว
ของบุคคลอื่น มีสติ รู้สภาพความรู้สึกของตน
จากกิจกรรมฉลาด-สร้างมิตร
6. จัดการความเครียดด้วยความคิดและความ ฝึกการคลายเครียดแบบต่าง ๆ และการ
เชือ่ ใด ๆ จนเกิดปัญหาติดสารเสพติด จึงต้องการ พิจารณาเหตุของความเครียดทีต่ นเองสร้าง
เปลี่ยนแปลงตน
จากกิจกรรมคลายเครียด คลายอารมณ์
ตารางที่ 1.2 ความสำคัญของกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทางการศึกษา
สภาพปัญหาและความต้องการ

ผลที่จะได้รับจากกิจกรรมแนะแนว

1. ไม่เชื่อและไม่เห็นคุณค่าของการแสวงหา
ความรู้ ทำให้ผลการเรียนตกต่ำ

ตระหนักรู้คุณค่าของการแสวงหาความรู้
และเชื่อมั่นในความสามารถตน จากกิจกรรม
รู้ทันปัญหา

2. มีนิสัยการเรียนที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
จึงไม่บรรลุผลการเรียนที่คาดหวัง

ได้รับการฝึกหัดนิสัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น
การใส่ใจในงานและความรับผิดชอบงานของตน
จากกิจกรรมสำรวจนิสัยทางการเรียน
3. ขาดทักษะการเรียนทั้งการคิด การถาม และ ได้รบั การฝึกหัดการคิด การถาม และฝึกทำงาน
ขาดระบบการทำงานที่มีคุณภาพ
ตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบที่มีคุณภาพ
จากกิจกรรมความเก่งสร้างได้
4. ขาดการใส่ใจการเรียนจนเป็นผลให้ประสบ
ความล้มเหลว

ได้รับการฝึกหัดตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน
และจัดการเวลาการทำงานให้บรรลุแผน
และตระหนักรู้ผลของการใส่ใจ จากกิจกรรม
ทิศทางการเรียน

การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน


ตารางที่ 1.2 (ต่อ)
สภาพปัญหาและความต้องการ

ผลที่จะได้รับจากกิจกรรมแนะแนว

5. ขาดแรงจูงใจในการเรียน ขาดความกระตือรือร้น ได้รับการฝึกให้พิจารณาเป้าหมายการเรียน
เบื่อหน่ายต่อการเรียน
หรือพิจารณาความหวัง ความต้องการทาง
การศึกษา จากกิจกรรมเติมพลัง-สร้างฝัน
6. ขาดความมุ่งมั่นและพากเพียรในการเรียน

ได้ศึกษาสังเกตแบบอย่างที่ดีจากผู้ที่ประสบ
ความสำเร็จ จากกิจกรรมทางสู่ความสำเร็จ

ตารางที่ 1.3 ความสำคัญของกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทางอาชีพ
สภาพปัญหาและความต้องการ

ผลที่จะได้รับจากกิจกรรมแนะแนว

1. ขาดความสนใจใฝ่รู้ทางอาชีพ

ได้รับการเรียนรู้โลกกว้างทางอาชีพ และ
ตระหนักรูภ้ ารกิจชีวติ จากกิจกรรมชีวติ คูก่ บั งาน

2. ไม่สนใจชีวิต ขาดการตระหนักรู้การเป็น
เจ้าของชีวิต

ได้รับการส่งเสริมให้พิจารณาคุณค่าชีวิต
จากการพึ่งตน สิทธิหน้าที่ในการนำตน
จากกิจกรรมเจ้าของชีวิต
ได้รบั ส่งเสริมให้พฒ
ั นาวุฒภิ าวะทางอาชีพ
จากกิจกรรมความพร้อมสร้างความสำเร็จ

3. ขาดวุฒิภาวะทางอาชีพ ไม่สามารถตัดสินใจ
ทางอาชีพ
4. ขาดข้อมูลโลกกว้างทางอาชีพ ไม่สามารถ
วางแผนทางอาชีพ

ได้รับข้อมูลข่าวสารโลกกว้างทางอาชีพ
และได้รบั การสำรวจความต้องการและ
เป้าหมายชีวติ จากกิจกรรมท่องโลกอาชีพ

5. ขาดทักษะพืน้ ฐานทางอาชีพ ขาดความรับผิดชอบ

ได้รับการส่งเสริมให้ตระหนักรู้ถึงความ
รับผิดชอบชีวติ และฝึกหัดการดำเนินชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า
จากกิจกรรมจะเป็นคนดีหรือคนเก่ง

6. มีพฤติกรรมไม่เอื้อต่อการทำงานที่มีคุณภาพ

ได้รับการฝึกหัดดำเนินงานที่เป็นระบบคุณภาพ
จากกิจกรรมคุณค่าคนอยู่ที่ผลของงาน

การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน
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จากการเสนอตัวอย่างสภาพปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อ
พัฒนาตนใน 3 ด้านดังกล่าวมา พร้อมกับผลที่จะได้รับจากกิจกรรมแนะแนวต่าง ๆ ที่สนองตอบ
ปัญหาและความจำเป็นได้ สรุปได้ว่า กิจกรรมแนะแนวทั้ง 3 ขอบข่าย มีความสำคัญต่อการพัฒนา
ผูร้ บั บริการ โดยช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะการพัฒนาชีวติ ส่วนตัวและสังคม พัฒนาทักษะการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการงานอาชีพ บนพื้นฐานของการส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิต
ที่มีคุณภาพ มีเจตคติที่ดีต่อการวางแผนการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมให้แสวงหาแนวทาง
ดำเนินชีวิตที่มั่นคง
		
กิจกรรมแนะแนวมีความสำคัญต่อผู้เรียนในระบบการเรียนรู้ตามที่การพัฒนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ไว้เป็นกิจกรรมสำคัญในหลักสูตร โดยระบุให้กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมสำคัญในทุกระดับชั้น
โดยกำหนดให้ มี เวลาจั ด กิ จ กรรมระดั บ ประถมศึ ก ษา 60 ชั่ ว โมง/ปี ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
45 ชั่วโมง/ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีระยะเวลาจัดกิจกรรมแนะแนวปีละ 60 ชั่วโมง
โดยมุ่งให้จัดกิจกรรมแนะแนวเสริมสร้างกระบวนการคิด และทักษะในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม
และมีคณ
ุ ภาพ เอือ้ อำนวยให้ผเู้ รียนเกิดแรงจูงใจในการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาตนเอง ทัง้ ด้านร่างกาย
สติปัญญา สังคม และจิตใจ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจชีวิต
ความสนใจใฝ่รู้ ตลอดจนการวางแผนชีวิตและอาชีพในอนาคต วิภา เกตุเทพา (2555 : 63) ได้ให้
ความเห็นว่า กิจกรรมแนะแนวมีคุณค่าหลายประการ ได้แก่ 1) คุณค่าต่อสัมพันธภาพระหว่างครู
กับศิษย์ ซึ่งสอดคล้องกับ อาภา ถนัดช่าง และเรียม ศรีทอง (2545 : 93) ที่ให้ความเห็นว่า กิจกรรม
แนะแนวในสถานศึกษา ช่วยส่งเสริมให้ศิษย์ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ทำให้ทราบปัญหาและ
ความต้องการของผู้เรียนได้ชัดเจน ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมให้จัดการปัญหาของตนได้ทันท่วงที
2) คุณค่าต่ อ การพั ฒ นาผู้ เรี ย นในมิ ติ ข องการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามกำหนดของ
หลักสูตรแกนกลางดังกล่าว และ 3) คุณค่าต่อการส่งเสริมการพัฒนาและป้องกันปัญหา โดยเห็นว่า
กิจกรรมแนะแนวช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมกระบวนการคิดและทักษะชีวิต
		
นอกจากนั้น นิรนาท แสนสา (2556 : 90) ได้เสนอความเห็นว่า กิจกรรม
แนะแนวมีความสำคัญต่อผู้เรียนหรือผู้รับบริการ 3 ประการ ได้แก่ 1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้เข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าตนเอง รักและพึงพอใจในความเป็นตัวของตัวเอง รู้จักเป็นผู้ให้-ผู้รับ
สามารถปรั บ ตั ว และสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู้ อื่ น 2) ป้ อ งกั น ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ จ ะเกิ ด แก่ ผู้ เรี ย น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีความหลากหลาย
ด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อาจก่อให้เกิดการถูกล่อลวง การใช้แรงงานข้ามชาติ การละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคล การแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งการกระทำความรุนแรงต่าง ๆ ต่อบุคคล และ
3) เป็นการส่งเสริมการจัดการปัญหาของผูเ้ รียน ทัง้ ด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และการพัฒนาส่วนตัว
กิจกรรมแนะแนวทั้งที่สนองความต้องการรายบุคคลและแบบกลุ่ม ช่วยเพิ่มความสามารถในการ
เผชิญและก้าวพ้นปัญหาอุปสรรค เพื่อพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงของชาติได้
การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน
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จากรายละเอี ย ดที่ ก ล่ า วมา จะเห็ น ว่ า กิ จ กรรมแนะแนวมี ค วามสำคั ญ ต่ อ
ผู้รับบริการ โดยที่ผู้รับบริการมีโอกาสได้พัฒนาความตระหนักรู้ตน เรียนรู้การพัฒนาตน โดยเฉพาะ
ด้านทักษะ ความสามารถด้านต่าง ๆ ในขอบข่ายของการพัฒนาส่วนตัวและสังคม การพัฒนาทางการศึกษา
และการพัฒนาทางอาชีพ
		
1.1.2.2 ความสำคัญต่อผู้ให้บริการ กิจกรรมแนะแนวที่ได้จัดเตรียมไว้อย่าง
เป็นระบบ ภายใต้หลักการ เทคนิค และวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมในการสนองตอบความต้องการ
ของผู้รับบริการ มีความสำคัญต่อผู้ให้บริการ ดังนี้
			
1) เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำคัญในการให้บริการแนะแนว เนื่องจาก
ได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสม ทำให้มีความสะดวกที่จะให้บริการ
			
2) กิจกรรมแนะแนวเป็นสื่อสำคัญที่ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิดระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ในกรณีที่จัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
			
3) ผู้ให้บริการที่นำกิจกรรมไปใช้ในกระบวนการบริการแนะแนว
มีโอกาสเก็บข้อมูลจากการประเมินหลังการใช้ แล้วทำการศึกษาและพัฒนาเพื่อได้องค์ความรู้เพิ่มขึ้น
ช่วยให้ผู้ให้บริการมีความสามารถประยุกต์ใช้ในการให้บริการที่ทันกาลต่อไป
		
1.1.2.3 ความสำคัญต่อกระบวนการให้บริการแนะแนว กิจกรรมแนะแนว
ที่ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ จะช่วยเพิ่มโอกาสการพัฒนาวิชาชีพทางจิตวิทยาการแนะแนว ดังนี้
			
1) กิจกรรมแนะแนวที่ได้รับการพัฒนาเป็นการเพิ่มแนวทางการให้
บริการแนะแนวด้านต่าง ๆ ได้กว้างขวางมากขึ้น
			
2) กิจกรรมแนะแนวที่ได้รับการพัฒนาเป็นการเพิ่มสื่อในการให้
บริการแนะแนวมากขึ้น
			
3) กิจกรรมแนะแนวที่ได้รับการพัฒนา โดยศึกษาหรือกระบวนการ
วิจัย จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องประยุกต์ใช้ในการให้บริการหรือฝึกอบรม
ในการพัฒนาผู้ทำงานได้ต่อไป
		
กล่าวโดยสรุป 1) กิจกรรมแนะแนว มีความสำคัญต่อผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทั้งด้านการพัฒนาส่วนตัวและสังคม การพัฒนาทางการศึกษา และ
การพัฒนาทางอาชีพ 2) กิจกรรมแนะแนวทีจ่ ดั ไว้เป็นระบบในรูปแบบต่าง ๆ จัดเป็นสือ่ การเรียนรูเ้ พือ่
การพัฒนาผู้เรียนที่สำคัญอย่างหนึ่ง และ 3) ยังเป็นกิจกรรมที่พัฒนาอยู่เสมอตามความจำเป็น
และความต้องการของผู้รับบริการ ทำให้เกิดโอกาสพัฒนาวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนวต่อไป
1.1.3 หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว
		
จากการที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปแล้ ว ในเบื้ อ งต้ น ว่ า การจั ด กิ จ กรรมแนะแนวเป็ น การ
ให้บริการแนะแนวอย่างหนึ่งที่ตอบสนองบริการจัดวางตัวบุคคล ฉะนั้น การจัดกิจกรรมจึงอาศัย
หลักการสำคัญของบริการจัดวางตัวบุคคล ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว
มีนักวิชาการได้กล่าวถึงหลักการสำคัญหลายประการ ดังนี้
การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน
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กรกฎา นักคิ้ม (2555 : 50-51) ได้สรุปหลักการสำคัญของการให้บริการ
จัดวางตัวบุคคลว่า 1) มุ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ 2) การให้บริการสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ รั บ บริ ก าร 3) ให้ โ อกาสผู้ รั บ บริ ก ารใช้ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในการตั ด สิ น ใจรั บ บริ ก าร และ
4) การบริการช่วยเหลือบางกรณี อาจต้องการบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกันให้บริการด้วย
		
อาภา ถนัดช่าง และเรียม ศรีทอง (2545 : 91) ได้เสนอหลักการพื้นฐานในการ
จัดกิจกรรมแนะแนว ดังนี้ 1) สนองความต้องการตามวัยของผู้รับบริการ 2) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
มีสิทธิและอิสระในการพิจารณาตัดสินใจเลือกหรือเข้าร่วมกิจกรรม 3) มุ่งประโยชน์ของผู้รับบริการ
อย่างแท้จริง 4) ผู้รับบริการมีบทบาทในการร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 5) การจัด
กิจกรรมแนะแนวควรสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สภาพความจำเป็นของสังคมและ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
		
สมร ทองดี และปราณี รามสูต (2545 : 29-41) ได้เสนอหลักการจัดกิจกรรม
แนะแนวว่า 1) กิจกรรมแนะแนวควรครอบคลุมขอบข่ายการพัฒนาทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนา
ส่วนตัวและสังคม การพัฒนาทางการศึกษา และการพัฒนาทางอาชีพ 2) ลักษณะกิจกรรมควรสอดคล้อง
กับวัยของผู้รับบริการ เนื่องจากบุคคลแต่ละวัยมีลักษณะธรรมชาติที่แตกต่างกัน เช่น กิจกรรม
แนะแนววัยเด็ก ควรจัดให้ได้เรียนรู้ปนเล่น สำหรับวัยรุ่นควรเน้นการแสวงหาเอกลักษณ์ และการฝึก
การยอมรับทางสังคม สำหรับวัยผูใ้ หญ่ ซึง่ เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ชวี ติ หลากหลาย ควรเน้นการวิเคราะห์
หรือสังเคราะห์ เป็นต้น และ 3) กิจกรรมแนะแนวย่อมต้องสนองต่อผู้รับบริการทั้งรายบุคคลและ
แบบกลุ่ม
		
นอกจากนี้ กาซดา (Gazda, 1984 : 182) ได้เสนอหลักการจัดกิจกรรม
แนะแนวว่า 1) ต้องตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการ 2) เน้นประสบการณ์การเรียนของผูร้ บั บริการ
3) สำหรั บ ผู้ รั บ บริ ก ารแนะแนวกลุ่ ม ใหญ่ ควรจั ด เป็ น โปรแกรม เช่ น โปรแกรมการจั ด การ
ความเครียด สำหรับผู้รับบริการกลุ่มเล็ก เน้นไปที่จุดประสงค์ส่วนตน เช่น เทคนิคการฝึกความ
กล้าแสดงออก หรือฝึกประสบการณ์การสื่อสารด้วยอวัจนสาร และ 4) จัดให้มีการประเมินผลลัพธ์
การจัดกิจกรรม
		
จากหลั ก การจั ด กิ จ กรรมดั ง กล่ า วมา สรุ ป ได้ ว่ า การจั ด กิ จ กรรมแนะแนว
อาศัยหลักการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) การจัดกิจกรรม
มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ 2) สนองความต้องการของผู้รับบริการตามวัย 3) ผู้รับบริการ
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยมีสิทธิและเสรีภาพในการเลือกตัดสินใจรับบริการ และ 4) กิจกรรม
แนะแนวควรมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายของหลั ก สู ต รและความจำเป็ น ของสั ง คมที่ ก ำลั ง
เปลี่ยนแปลง
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1.2 ขอบข่ายของกิจกรรมแนะแนว
การจัดกิจกรรมแนะแนวเป็นกระบวนการให้บริการแนะแนวอย่างหนึ่ง ซึ่งมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาส่งเสริม ป้องกันปัญหา และแก้ไขปัญหาที่ผู้รับบริการเผชิญอยู่ในขอบข่ายครอบคลุม
3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาส่วนตัวและสังคม การพัฒนาทางการศึกษา และการพัฒนาทางอาชีพ
ต่อไปจะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ 1) ความหมาย 2) วัตถุประสงค์ และ 3) ตัวอย่างทักษะสำคัญ
ที่ควรเน้นในการจัดกิจกรรมแนะแนว
1.2.1 กิจกรรมแนะแนวด้านการพัฒนาส่วนตัวและสังคม
		
1.2.1.1 ความหมายของกิจกรรมแนะแนวด้านการพัฒนาส่วนตัวและสังคม
เป็นประมวลประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมผู้รับบริการ โดยใช้หลักการ
เทคนิค และวิธกี ารทางจิตวิทยาทีเ่ กีย่ วข้องกับการแนะแนวในการกำหนดกิจกรรมส่งเสริมให้ผรู้ บั บริการ
รู้ จั ก และเข้ า ใจตนเอง สามารถพั ฒ นาทางร่ า งกาย อารมณ์ สั ง คม และสติ ปั ญ ญา ให้ พั ฒ นา
อย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ ตลอดจนส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ การปรั บ ตั ว และการพั ฒ นา
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
		
1.2.1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนวด้านการพัฒนาส่วนตัวและ
สังคม มุ่งส่งเสริมให้ผู้รับบริการ มีทักษะการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมและสามารถดำเนินชีวิตที่ดีงาม
รวมถึงการมีทักษะทางสังคม สามารถอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
		
1.2.1.3 ตั ว อย่ า งทั ก ษะสำคั ญ ที่ ค วรเน้ น ในการจั ด กิ จ กรรมแนะแนว
ด้ า นการพั ฒ นาส่ ว นตั ว และสั ง คม การพั ฒ นาส่ ว นตั ว และสั ง คม เกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ ส่งเสริมความเจริญงอกงามของสุขภาพกายและสุขภาพจิต พัฒนา
บุคลิกภาพของตน และปรับตัวเข้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง พัฒนาความสามารถในการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ การพัฒนาดังกล่าวอาศัยการใช้ความรู้ข้อมูล ภายใต้เจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น การให้
ความยอมรับนับถือและตระหนักในคุณค่าตนเองและผูอ้ นื่ ซึง่ การพัฒนาส่วนตัวและสังคมดังกล่าวเน้นไปที่
การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ รั บ บริ ก ารได้ พั ฒ นาทั ก ษะการพั ฒ นาชี วิ ต ส่ ว นตั ว และสั ง คมหลายประการ
ซึ่ง ลัดดาวรรณ ณ ระนอง (2544 : 108-110) ได้เสนอขอบข่ายของการจัดกิจกรรมแนะแนว
ด้านการพัฒนาส่วนตัวและสังคมครอบคลุมรายละเอียด 7 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาการมองตนในแง่บวก
(Positive-Self Regard) 2) การพัฒนาทักษะทางสังคม (Social Skills) 3) การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวติ
(Life Skills) 4) การปรับตัวและบุคลิกภาพ (Adjustment and Personality) 5) การพัฒนาทักษะ
การกล้าแสดงออก (Assertiveness Skills) 6) การจัดการความเครียด (Stress-Management)
และ 7) การเปลี่ยนพฤติกรรมการนำตนเอง (Self-Directed Behavior Change) นอกจากนั้น
วิจารณ์ พานิช (2554 : 16-17) ให้ความเห็นว่า ในโลกแห่งการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 พึงพิจารณาทักษะ
ที่ จ ำเป็ น เพื่ อ การดำรงชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 ที่ ส ำคั ญ อย่ า งไรก็ ต าม แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ขอบข่ า ย
การจัดกิจกรรมดังกล่าวมา ควรได้รับการพิจารณาปรับให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นตามวัย
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ธรรมชาติของผู้รับบริการในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและทางสังคมโลก เพื่อส่งเสริม
ความพร้อมไปสู่การเรียนรู้ทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
1.2.2 กิจกรรมแนะแนวด้านการพัฒนาทางการเรียนรู้หรือการศึกษา
		
1.2.2.1 ความหมายของกิจกรรมแนะแนวด้านการพัฒนาทางการศึกษา
เป็นประมวลประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาผู้รับบริการ โดยใช้หลักการ เทคนิค
และวิธีการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวในการกำหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้รับบริการ
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมความสนใจใฝ่รู้โลกกว้างทางการศึกษา
พั ฒ นาทั ก ษะและกระบวนการเรี ย นที่ เ ป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ของการเรี ย นรู้ และการบรรลุ ผ ลสำเร็ จ
ทางการเรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การกำหนดเป้าหมาย วางแผนและตัดสินใจทางการศึกษา
		
1.2.2.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนวด้านการพัฒนาทางการศึกษา
มีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับบริการ มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ได้สูงสุดเต็มศักยภาพของตน
		
1.2.2.3 ตั ว อย่ า งทั ก ษะสำคั ญ ที่ ค วรเน้ น ในการจั ด กิ จ กรรมแนะแนว
ด้านการพัฒนาทางการศึกษา การพัฒนาทางการศึกษา เกีย่ วข้องกับการส่งเสริมให้ผรู้ บั บริการ ได้รจู้ กั
ความสามารถทางการเรียน การกำหนดเป้าหมายทางการเรียน สามารถพัฒนาทักษะทางการเรียน
มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต รวมทั้ ง การวางแผนเป้ า หมายทางการเรี ย น และสามารถ
พัฒนาตนให้บรรลุเป้าหมายของตนได้ ความสามารถดังกล่าว นอกจากจะได้รับการช่วยพัฒนาเจตคติ
ที่ดีต่อการศึกษาแล้ว สิ่งสำคัญ คือ การพัฒนาทักษะการเรียน นิสัยทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้
ภายใต้การส่งเสริมให้ฝึกทักษะการคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาทางการศึกษา
		
แคมป์เบล และดาฮีร์ (Campbell and Dahire, 1977) ได้เสนอขอบข่ายของ
การพัฒนาทางการศึกษาว่า ควรจะมีการส่งเสริมสิ่งสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) ความรู้ เจตคติ
และทักษะต่อการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 2) ความสามารถบรรลุ
ผลสำเร็จทางการเรียน โดยมีการเตรียมความพร้อมทางการเรียน โดยมีความรู้ สนใจใฝ่รู้โลกกว้าง
ทางการศึ ก ษา และ 3) ความเข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ ข องการศึ ก ษากั บ โลกของงาน การศึ ก ษากั บ
ความจำเป็นในการดำรงชีวิต และการศึกษากับการพัฒนาตน
		
วิจารณ์ พานิช (2554 : 28-36) แสดงความคิดเห็นว่า ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) เป็นทักษะพื้นฐานที่มนุษย์ในศตวรรษที่ 21
ทุกคนต้องเรียน เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
จึงควรพิจารณาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้เพื่ออยู่กับชีวิตที่ยากลำบากยิ่งขึ้น ทักษะสำคัญ
ดังกล่าว ได้แก่ การเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Critical Thinking) การแก้ปัญหา (Problem Solving) และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative
Thinking) ซึ่งปัจจัยสนับสนุนให้เกิดทักษะดังกล่าว ได้แก่ การตั้งคำถามเพื่อแสวงหาคำตอบ
การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน
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กล่าวโดยสรุป การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการพัฒนาทางการศึกษา มีข้อควร
พิจารณาที่สำคัญ ซึ่งในระบบการศึกษาอาจเทียบเคียงว่าเป็นหลักสูตรการแนะแนว (Guidance
Curriculum) มีดังนี้ 1) การตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาหรือการเรียนรู้ เช่น ความเข้าใจ
และเห็นคุณค่าของหลักสูตรการเรียน การสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2) ทั ก ษะสำคั ญ ทางการเรี ย น เช่ น ทั ก ษะการคิ ด อ่ า น เขี ย น สร้ า งนวั ต กรรมการเรี ย นรู้
การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเรียน และ 3) ปัจจัยสำคัญในการบรรลุความสำเร็จทางการศึกษา
เช่น ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี การกำหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิตด้านการศึกษา
เป็นต้น
1.2.3 กิจกรรมแนะแนวด้านการพัฒนาทางอาชีพ
		
1.2.3.1 ความหมายของกิจกรรมแนะแนวด้านการพัฒนาทางอาชีพ เป็นการ
ประมวลประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมผู้รับบริการ โดยใช้หลักการ เทคนิค
และวิธีการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว บนพื้นฐานของทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ
และทฤษฎีการเลือกอาชีพเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจ ยอมรับบุคลิกภาพตน และสามารถพิจารณา
ลักษณะของตนกับอาชีพที่สนใจ พัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพ สามารถเลือกและตัดสินใจทางอาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถกำหนดเป้าหมายทางอาชีพ วางแผนและพัฒนาตนจนบรรลุ
แผนชีวิตทางอาชีพได้
		
1.2.3.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกิ จ กรรมแนะแนวด้ า นการพั ฒ นาทางอาชี พ
มุ่ ง ให้ ผู้ รั บ บริ การเข้าใจพัฒนาการทางอาชีพ ของบุ ค คล มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ อาชี พ เข้ า ใจบุ ค ลิ ก ภาพ
และความสนใจ สามารถพัฒนาวุฒภิ าวะทางอาชีพของตน สามารถตัดสินเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม
และสามารถพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพของตนได้ต่อไป
1.2.3.3 ตั ว อย่ า งทั ก ษะสำคั ญ ที่ ค วรเน้ น ในการจั ด กิ จ กรรมแนะแนว
ด้านการพัฒนาทางอาชีพ การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการพัฒนาทางอาชีพ มุ่งส่งเสริมให้ผู้รับ
บริ ก ารมี วุ ฒิ ภ าวะทางอาชี พ เป็ น สำคั ญ ในการกำหนดกิ จ กรรมอาศั ย พื้ น ฐานทางทฤษฎี พั ฒ นา
ทางอาชีพและทฤษฎีการเลือกอาชีพ ผู้จัดกิจกรรมควรทำความเข้าใจในทฤษฎีดังกล่าวเบื้องต้น
เพื่อเป็นแนวทางการแนะแนวที่ถูกต้อง
		
กุญชรี ค้าขาย (2544 : 71-80) ได้เสนอแนวคิดและข้อควรคำนึงในการจัด
กิจกรรมแนะแนวด้านการพัฒนาทางอาชีพทีส่ ำคัญว่า การจัดกิจกรรมควรอยูใ่ นขอบข่ายการพิจารณา
ได้ แ ก่ 1) การสำรวจโลกอาชี พ ปั จ จุ บั น 2) การสำรวจบุ ค ลิ ก ภาพ และความสนใจทางอาชี พ
3) วิเคราะห์ลักษณะตน และเชื่อมโยงกับข้อมูลทางอาชีพ 4) ฝึกทักษะการติดสินใจ 5) สำรวจปัจจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงาน 6) การพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพ และ 7) พัฒนาเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
		
นอกจากนั้น วิจารณ์ พานิช (2554 : 17) ได้ให้ความเห็นว่า ในโลกแห่ง
การเปลี่ยนแปลงยุคศตวรรษที่ 21 นี้ บุคคลควรได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพที่เน้นความ
สามารถในการคิด ซึง่ ยืดหยุน่ และปรับตัว การคิดเสริมสร้างสรรค์และความเชือ่ มัน่ ในตนเอง การเป็นผูส้ ร้าง
หรือผลิต และความรับผิดชอบที่เชื่อถือได้ (Accountability) รวมทั้งภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ
การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน
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จะเห็ น ว่ า ในการจั ด กิ จ กรรมแนะแนวอาชี พ มี ปั จ จั ย สำคั ญ ที่ พึ ง ส่ ง เสริ ม
ผู้ รั บ บริ ก าร ดั ง นี้ 1) ทั ก ษะการเรี ย นรู้ โ ลกอาชี พ ปั จ จุ บั น เช่ น การสำรวจโลกอาชี พ ในบริ บ ท
การเปลี่ยนแปลงทางอาชีพในปัจจุบัน การวิเคราะห์ความต้องการด้านแรงงานของอาชีพต่าง ๆ
2) ทั ก ษะการพิ จ ารณาตนด้ า นอาชี พ เช่ น การสำรวจบุ ค ลิ ก ภาพและความสนใจทางอาชี พ
การวิเคราะห์ลักษณะตนและเชื่อมโยงกับข้อมูลทางอาชีพ ทักษะการตัดสินใจ เจตคติที่ดีต่ออาชีพ
และการพัฒนาวุฒิทางอาชีพ และ 3) ทักษะการบรรลุความสำเร็จ และสร้างความมั่นคงทางอาชีพ
เช่ น การสำรวจปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการทำงาน การกำหนดเป้ า หมายชี วิ ต และอาชี พ
การวางแผนชี วิ ต และอาชี พ การพั ฒ นาความก้ า วหน้ า ทางอาชี พ และการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
จริยธรรมทางอาชีพ
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ตัวอย่างกิจกรรมแนะแนวที่ครอบคลุมขอบข่ายการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน
แยกตามเป้าหมายของการพัฒนา คือ การส่งเสริมพัฒนา การป้องกันปัญหาและการแก้ ไขปัญหา
ตารางที่ 1.4 ตัวอย่างกิจกรรมแนะแนวที่ครอบคลุมขอบข่ายการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน แยกตาม
เป้าหมายของการพัฒนา คือ การส่งเสริมพัฒนา การป้องกันปัญหาและการแก้ไขปัญหา
ขอบข่าย การพัฒนาส่วนตัวและสังคม
(Personal and Social
Development)
เป้าหมาย
การส่งเสริมพัฒนา 1. กิจกรรมการรู้จัก
และเข้าใจตน
2. กิจกรรมการพัฒนา
บุคลิกภาพ
3. กิจกรรมการเห็นคุณค่า
ผู้อื่น
4. กิจกรรมการส่งเสริม
การทำงานเป็นทีม
5. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ทางสังคม
การป้องกันปัญหา 1. กิจกรรมส่งเสริม
การปรับตัวทางสังคม
2. กิจกรรมพัฒนา
การกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
3. กิจกรรมพัฒนา
ความรับผิดชอบ
4. กิจกรรมพัฒนา
ความสามารถในการสือ่ สาร
5. กิจกรรมพัฒนา
พฤติกรรมการกำกับตนเอง

การพัฒนาทางการศึกษา
การพัฒนาทางอาชีพ
(Academic Development) (Career Development)
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การเรียน
2. กิจกรรมเสริมสร้างสมาธิ
ในการเรียน
3. กิจกรรมการเห็นคุณค่า
ต่อการเรียนรู้
4. กิจกรรมการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์
5. กิจกรรมเสริมสร้างเจตคติ
ต่อการพัฒนาทางการเรียน

1. กิจกรรมการเรียนรู้
โลกกว้างทางอาชีพ
2. กิจกรรมสำรวจ
ความสนใจทางอาชีพ
3. กิจกรรมสำรวจ
ความสามารถทางอาชีพ
4. กิจกรรมสำรวจ
บุคลิกภาพทางอาชีพ
5. กิจกรรมเสริมสร้าง
แรงบันดาลใจในการ
ประกอบอาชีพที่มีคุณค่า

1. กิจกรรมเลือกแผน
การศึกษาต่อ
2. กิจกรรมการฝึก
ประสบการณ์ทางการเรียน
3. กิจกรรมการวางแผน
การเรียน
4. กิจกรรมการส่งเสริม
การเรียนรู้ร่วมกัน
5. กิจกรรมเพิ่มประสบการณ์
การเรียนรู้เฉพาะทาง

1. กิจกรรมเตรียมตัวสู่อาชีพ
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
พื้นฐานอาชีพ
3. กิจกรรมส่งเสริมวุฒิภาวะ
ทางอาชีพ
4. กิจกรรมการวางแผน
อาชีพ
5. กิจกรรมส่งเสริมเจตคติที่ดี
ต่อการประกอบอาชีพสุจริต

การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน
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ตารางที่ 1.4 (ต่อ)
ขอบข่าย การพัฒนาส่วนตัวและสังคม
(Personal and Social
Development)
เป้าหมาย
การแก้ไขปัญหา 1. กิจกรรมการจัดการปัญหา
ความขัดแย้ง
2. กิจกรรมการจัดการ
ความเครียด
3. กิจกรรมการลดความวิตก
กังวล
4. กิจกรรมพัฒนา
ความสามารถในการ
จัดการปัญหา
5. กิจกรรมพัฒนาการบริหาร
เวลาในชีวิต

การพัฒนาทางการศึกษา
การพัฒนาทางอาชีพ
(Academic Development) (Career Development)
1. กิจกรรมบริหารเวลาเรียน
2. กิจกรรมลดความวิตก
กังวล
3. กิจกรรมพัฒนาความ
รับผิดชอบทางการเรียน
4. กิจกรรมพัฒนานิสัย
ทางการเรียน
5. กิจกรรมการจัดการปัญหา
ทางการเรียน

1. กิจกรรมพัฒนา
ความสามารถในการ
ตัดสินใจทางอาชีพ
2. กิจกรรมการแสวงหา
ข้อตกลงร่วมกันในการ
ตัดสินใจทางอาชีพ
3. กิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพงาน
4. กิจกรรมการพัฒนา
ความสามารถทางอาชีพ
5. กิจกรรมจัดการอุปสรรค
ของเป้าหมาย

ข้ อ ควรคำนึ ง ในการพิ จ ารณาขอบข่ า ยกิ จ กรรมแนะแนวของแต่ ล ะองค์ ก รหรื อ
สถานศึกษา ควรมีการตกลงร่วมกันว่าในแต่ละสถานศึกษาจะให้ความสำคัญต่อขอบข่ายบริการ
แนะแนวด้านการพัฒนาส่วนตัวและสังคม การพัฒนาทางการศึกษา หรือการพัฒนาทางอาชีพ
สำหรับผู้รับบริการที่แตกต่างกันตามระดับชั้นมากน้อยเพียงไร แล้วจึงกำหนดให้สัดส่วนที่เป็นจุดเน้น
ที่ ส อดคล้ อ งกั น ซึ่ ง จะกล่ า วถึ ง ตั ว อย่ า งการกำหนดสั ด ส่ ว นของกิ จ กรรมในเรื่ อ งการจั ด ทำแผน
กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนต่อไป
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บทที่

2

1

ประเภทของกิจกรรมแนะแนว
2.1 กิจกรรมแนะแนวรายบุคคล
กิจกรรมแนะแนวรายบุคคล (Individual Guidance Activities) เป็นกิจกรรมแนะแนว
ประเภทหนึง่ ทีส่ นองความต้องการหรือความจำเป็นเฉพาะผูร้ บั บริการรายบุคคลทีม่ คี วามต้องการแตกต่าง
จากบุคคลอื่น โดยจะกล่าวถึง 1) ความหมาย 2) วัตถุประสงค์ และ 3) ลักษณะกิจกรรมแนะแนว
รายบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้
2.1.1 ความหมายของกิจกรรมแนะแนวรายบุคคล
ความสำคัญของปรัชญาการแนะแนวที่เห็นว่าบุคคลทุกคนพึงได้รับบริการ
แนะแนวอย่างเหมาะสมตามความแตกต่างกัน แต่ละบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในการเลือกตัดสินใจ
ด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าแต่ละบุคคลมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ทั้งลักษณะทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ความสนใจ ความสามารถ ความถนัด ตลอดจน
ค่ า นิ ย ม ฉะนั้ น การจั ด บริ ก ารแนะแนวรายบุ ค คลจึ ง อาศั ย หลั ก การสำคั ญ ที่ ต้ อ งยึ ด ผู้ รั บ บริ ก าร
เป็นสำคัญ ในขอบข่ายการบริการทั้งด้านการพัฒนาส่วนตัวและสังคม การพัฒนาทางการศึกษา
และการพัฒนาทางอาชีพ
2.1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนวรายบุคคล
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551 : 4-5) ได้เน้นว่า การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมการอยูร่ ว่ มกันในสังคมอย่างมีความสุข
โดยระบุสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ได้แก่ 1) ความสามารถด้านการสื่อสาร
2) ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
3) ความสามารถแก้ปัญหา เผชิญปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม
และสารสนเทศ รวมทั้งการเข้าใจความเป็นจริงของสรรพสิ่ง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และโลก 4) สามารถใช้ทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม รวมทั้ง
5) สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม ภายใต้คุณธรรมความรับผิดชอบ
นอกจากนั้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีจุดประสงค์ในการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมโลก ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์
สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทำงาน 7) รักความเป็นไทย และ
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8) มีจิตสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่หลักสูตรยังได้บรรจุให้กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยมุ่งให้เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการพัฒนาคุณลักษณะต่าง ๆ ที่พึงประสงค์
ดังกล่าว
		
กล่าวโดยสรุป ทั้งจากปรัชญาการแนะแนวดังกล่าวไว้ข้างต้น และจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแกนกลาง ปี พ.ศ. 2551 มีความสอดคล้องกันที่สนับสนุนให้จัดกิจกรรมแนะแนว
รายบุคคล เพื่อสนองตอบการพัฒนาผู้เรียนทุกคน
2.1.3 ลักษณะกิจกรรมแนะแนวรายบุคคล
		
กิจกรรมแนะแนวรายบุคคล ควรมีลักษณะการส่งเสริมพัฒนาการ มุ่งป้องกัน
ความเสี่ยงต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาที่ผู้รับบริการรายบุคคลเผชิญอยู่ทั้ง 3 ขอบข่าย ด้วยวิธีการ
หลากหลาย ตามลั ก ษณะธรรมชาติ ความต้ อ งการสภาพปั ญ หาที่ เ ผชิ ญ อยู่ และสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์แวดล้อม จึงขอเสนอลักษณะกิจกรรมแนะแนวรายบุคคลที่สนองตอบความต้องการ
หรือความจำเป็นของผู้รับบริการรายบุคคล ดังนี้ 1) การพัฒนาความงอกงามรายบุคคลตามศักยภาพ
2) การส่งเสริมพัฒนาความบกพร่องทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของผู้รับบริการที่มี
ความต้องการพิเศษ 3) การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามศักยภาพ 4) การพัฒนาทักษะการเรียน
ที่บกพร่องเฉพาะราย 5) การพัฒนาความงอกงามภายในของบุคคลมุ่งสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
6) การพัฒนาทางอาชีพตามศักยภาพของผู้รับบริการ เป็นต้น
		
ตัวอย่างของรูปแบบกิจกรรมแนะแนวรายบุคคล มีดังนี้ กิจกรรมแนะแนว
ด้านการพัฒนาส่วนตัวและสังคม ได้แก่ การบริการปรึกษารายบุคคล สำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครอง
เพื่อนช่วยเพื่อน การปรับพฤติกรรม การบำบัดพิเศษ การจัดการความเครียด การพัฒนาอัตมโนทัศน์
กิจกรรมแนะแนวด้านการพัฒนาทางการศึกษา ได้แก่ การโคชเฉพาะราย การจัดโปรแกรมการศึกษา
พิเศษรายบุคคล การสอนซ่อมเสริมรายบุคคล การจัดห้องเรียนเฉพาะผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
การส่งเสริมความสามารถพิเศษทางการเรียน เป็นต้น
		
กิจกรรมแนะแนวด้านการพัฒนาทางอาชีพ เช่น กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ
เฉพาะด้าน ได้แก่ ศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็นต้น กิจกรรมทางอาชีพ สำหรับผูร้ บั บริการทีม่ คี วามต้องการ
พิเศษ กิจกรรมการส่งเสริมทักษะทางอาชีพเฉพาะราย
		
กล่ า วโดยสรุ ป กิ จ กรรมแนะแนวรายบุ ค คล หมายถึ ง มวลประสบการณ์
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นอย่างเป็นระบบที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองตอบความต้องการหรือ
ความจำเป็นสำหรับผูร้ บั บริการรายบุคคล โดยใช้หลักการ วิธกี าร และเทคนิคทางจิตวิทยาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการแนะแนว กำหนดกิจกรรมโดยให้บริการครอบคลุมการพัฒนาส่วนตัวและสังคม การพัฒนา
ทางการศึกษา และการพัฒนาทางอาชีพ
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2.2 กิจกรรมแนะแนวกลุ่ม
กิ จ กรรมแนะแนวกลุ่ ม (Group Guidance Activities) เป็ น กิ จ กรรมแนะแนว
ทีม่ งุ่ สนองความต้องการของกลุม่ ผูร้ บั บริการทีม่ คี วามต้องการคล้ายกันหรือเหมือนกัน ในทีน่ จี้ ะกล่าวถึง
ส่วนประกอบต่อไป ดังนี้ 1) ความหมาย 2) วัตถุประสงค์ และ 3) ลักษณะกิจกรรมแนะแนวกลุ่ม
จะเสนอรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้
2.2.1 ความหมายของกิจกรรมแนะแนวกลุ่ม
		
กาซดา (Gazda, 1984 : 102) กล่าวว่า กิจกรรมแนะแนวกลุ่มเป็นกิจกรรม
ที่เน้นการจัดการสารสนเทศหรือประสบการณ์เพื่อเอื้อต่อการวางแผนและจัดการกิจกรรมในกลุ่ม
เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมเล่นเพื่อสำรวจทางอาชีพ เป็นต้น เขาเน้นว่าโดยทั่วไปกิจกรรม
แนะแนวกลุ่มกำหนดขึ้นเพื่อการป้องกันปัญหาเป็นสำคัญ โดยมีขอบข่ายครอบคลุมการพัฒนา
ส่วนตัวและสังคม การพัฒนาทางการศึกษา และการพัฒนาทางอาชีพ กิจกรรมแนะแนวกลุ่มได้รับ
การออกแบบขึ้นเพื่อให้ประสบการณ์แก่ผู้รับบริการกลุ่มได้เรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียนเพื่อประยุกต์ใช้
ข้อมูลพัฒนาทักษะ โอกาสในการพัฒนาความงอกงาม และช่วยให้กลุ่มผู้รับบริการสามารถตัดสินใจ
ในชีวิต ความสำคัญของกิจกรรมแนะแนวกลุ่ม ได้แก่ เป็นวิธีให้บริการแนะแนวที่ประหยัดเวลา
ในการให้บริการและประหยัดผู้ให้บริการด้วย
2.2.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนวกลุ่ม
		
กิจกรรมแนะแนวกลุ่มกำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้รับบริการกลุ่ม
ที่มีความจำเป็นหรือต้องการคล้ายกันหรือเหมือนกันได้มีโอกาสพัฒนาให้เข้าใจตนและตระหนักรู้
คุณค่าของผูอ้ นื่ เรียนรูท้ จี่ ะปรับตัวอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ อย่างราบรืน่ และเป็นสุขร่วมกัน รวมทัง้ การพัฒนาชีวติ
ทางการเรียนและอาชีพ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาทักษะสื่อสารในกลุ่ม
2.2.3 ลักษณะกิจกรรมแนะแนวกลุ่ม
		
กิจกรรมแนะแนวกลุ่มอาจมีทั้งผู้รับบริการกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กาซดา
ให้ ค วามเห็ น ว่ า ลั ก ษณะกิ จ กรรมแนะแนวกลุ่ ม ควรมี ลั ก ษณะน่ า สนใจ หรื อ มี คุ ณ ค่ า และสนอง
ความต้องการของกลุ่ม ซมิดท์ (Schmidt, 1996 : 101-102) ให้ความเห็นว่า สำหรับการแนะแนว
กลุ่มย่อย (Small Group Guidance) จะช่วยให้บุคคลพัฒนาทักษะทางสังคมต่าง ๆ เช่น การสื่อสาร
วิธีการเผชิญกับความเครียด การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การตัดสินใจ การหางาน และทักษะ
การสัมภาษณ์งาน และเทคนิคการเรียน การแนะแนวกลุ่มมีลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันด้วยความ
สัมพันธ์อันดี กาซดา ให้ความเห็นว่า กิจกรรมแนะแนวกลุ่มใหญ่ (Large Group Guidance
Activities) จะต้องเป็นกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มรับบริการ เช่น โปรแกรมการจัดการ
ความเครียดสำหรับผู้ทำงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงาน
หรือกิจกรรมวันงานอาชีพสำหรับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา เป็นต้น
การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน
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พอสรุปได้ว่ากิจกรรมแนะแนวกลุ่มควรกำหนดลักษณะกิจกรรม ดังนี้
1) การสนองความต้ อ งการผู้ รั บ บริ ก ารกลุ่ ม ย่ อ ย ได้ แ ก่ กิ จ กรรมพั ฒ นาเทคนิ ค
การเรียน กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารระหว่างบุคคล วิธีการเผชิญกับความเครียด การแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง การตัดสินใจ การหางาน ทักษะการสัมภาษณ์งาน กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
2) การสนองความต้องการของผู้รับบริการกลุ่มใหญ่ ได้แก่ กิจกรรมที่เอื้อประโยชน์
ต่อผู้รับบริการกลุ่มใหญ่ เช่น การจัดการความเครียดของผู้ทำงาน การเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ร่วมงาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมงานวันอาชีพ เป็นต้น

2.3 กิจกรรมแนะแนวที่เป็นโครงการพิเศษ
กิจกรรมแนะแนวที่เป็นโครงการพิเศษ เป็นกิจกรรมแนะแนวที่มุ่งสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ ที่ต้องการวิธีการให้บริการแตกต่างจากผู้รับ
บริการกลุ่มที่กล่าวมาแล้ว เนื่องจากความจำกัดของความสามารถหรือลักษณะเฉพาะของกลุ่ม
ขอเสนอแนวคิดเกี่ยกับกิจกรรมแนะแนวที่เป็นโครงการพิเศษ ดังนี้ 1) ความหมาย 2) วัตถุประสงค์
และ 3) ลักษณะกิจกรรมแนะแนวที่เป็นโครงการพิเศษ
2.3.1 ความหมายของกิจกรรมแนะแนวที่เป็นโครงการพิเศษ
		
เป็นมวลประสบการณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการที่มีความจำเป็นหรือมีความต้องการแตกต่างจากผู้รับบริการรายบุคคล
หรือผู้รับบริการกลุ่มดังกล่าวมาแล้ว กิจกรรมแนะแนวแบบนี้อาจต้องการเวลา โอกาส หรือแหล่ง
เรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น โครงการเข้าค่ายทางอาชีพ หรือการให้บริการแนะแนวสำหรับผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะในสถานพยาบาล เป็นต้น
2.3.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนวที่เป็นโครงการพิเศษ
		
กำหนดขึ้นเพื่อสนองความต้องการหรือความจำเป็นที่มีลักษณะต้องใช้เวลา
โอกาส แหล่งเรียนรู้ ลักษณะเฉพาะของผู้รับบริการทั้งที่เป็นรายบุคคลและแบบกลุ่ม หรือต้องการ
บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมให้บริการผู้รับบริการที่มีความต้องการเฉพาะทั้งที่เป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม ทั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่เป็นสถานการณ์จริง
ในการเรียนรู้ร่วมกัน
2.3.3 ลักษณะกิจกรรมแนะแนวที่เป็นโครงการพิเศษ
		
กิ จ กรรมแนะแนวที่ เ ป็ น โครงการพิ เ ศษจะสนองตอบความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการเป็นพิเศษ โดยต้องจัดทำเป็นแผนงานหรือโครงการพิเศษ และมีการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ เช่น การเตรียมงาน เตรียมสถานที่ จัดหาวิทยากร หรือกำหนดกิจกรรมเป็นพิเศษ
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เตรี ย มบุ ค ลากรผู้ รั บ บริ ก าร วางแผนเรื่ อ งการเดิ น ทาง ความปลอดภั ย และงบประมาณ
การจัดกิจกรรมแนะแนวในลักษณะนี้มีประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อผู้รับบริการให้มีโอกาสฝึกทักษะ
หรือเรียนรู้ในเวลา โอกาส สถานที่เรียนรู้ที่มีคุณค่าในสภาพจริง ตัวอย่างของกิจกรรมแนะแนว
ที่ เ ป็ น โครงการพิ เ ศษ เช่ น โครงการเข้ า ค่ า ยพั ฒ นาอาชี พ ค่ า ยพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย น หรื อ
ค่ายจิตสาธารณะ เป็นต้น นอกจากนั้น อาจจัดโครงการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ การสัมมนา
(Seminar) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training)
รวมทั้งโครงการแนะแนวนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เช่น โครงการแนะแนวอาชีพสำหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือโดยการแนะแนวบุคลากรที่ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ เป็นต้น
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การออกแบบกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
3.1 ความหมายและขอบข่ายของทักษะชีวิต
3.1.1 ความหมายของทักษะชีวิต
มีผู้ให้ความหมายของทักษะชีวิตไว้หลายประการ ดังนี้ สำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึ ก ษา (2556 : 1) ระบุ ว่ า ทั ก ษะชี วิ ต เป็ น ความสามารถของบุ ค คลในการนำ
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ครอบคลุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง การทำงานและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยสัมพันธ์อันดีต่อกัน การจัดการปัญหา และ
ความขัดแย้งต่าง ๆ การปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงทางสังคม สภาพแวดล้อม และความสามารถ
ในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ อันส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
เทพ สงวนกิตติพันธุ์ (2545 : 1) ให้ความหมายของ “ทักษะ” ว่า เป็นความรู้
ความสามารถหรื อ ความชำนาญในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น ผลมาจากการเรี ย นรู้ แ ละการฝึ ก ปฏิ บั ติ
ส่วน “ชีวติ ” หมายถึง ความเป็นอยูห่ รือการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับร่างกาย สังคม และ
จิตใจ ดังนั้น ทักษะชีวิต (Life Skills) จึงหมายถึง ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่จะช่วยให้
ความเป็นอยู่หรือการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย สังคม และจิตใจของบุคคล
ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต นอกจากนั้น ในการสัมมนา
เรื่องแนวโน้มการปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เสนอทักษะสำคัญในการเรียน
รายวิชาต่าง ๆ เป็นความสามารถในการเรียนรู้ของคนในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ทักษะการจัดการและความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดวิพากษ์ คิดสร้างสรรค์
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2558 : 18-19) ให้ความหมายของทักษะชีวิตที่สำคัญ
ในศตวรรษที่ 21 ว่ า เป็ น ความสามารถที่ เรี ย นรู้ พั ฒ นาตนและประเทศได้ โดยไม่ ติ ด กั บ ดั ก
ของกระแสโลก ซึ่งครอบคลุมทักษะในการคิดวิจารณญาณ และการประเมิน ทักษะการคิดวิเคราะห์
และสั ง เคราะห์ ทั ก ษะการคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละมี จิ น ตนาการ ทั ก ษะการผลิ ต และคิ ด นวั ต กรรม
ทั ก ษะการเปลี่ ย นแปลงและแก้ ปั ญ หา ทั ก ษะการสื่ อ สารและความมั่ น ใจในตน และทั ก ษะ
ทางคุณธรรมและความรับผิดชอบ
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กล่าวโดยสรุป ทักษะชีวิต (Life Skills) หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการจั ด การชี วิ ต ด้ า นต่ า ง ๆ ทั้ ง การครองชี วิ ต และการอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คม การพั ฒ นาการคิ ด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเตรียมชีวิตด้านการงานอาชีพ การมีความสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางการงานอาชีพ อันส่งผลถึงคุณภาพของบุคคล เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
3.1.2 ขอบข่ายของทักษะชีวิต
		
ผู้ เขี ย นอาศั ย ขอบข่ า ยการให้ บ ริ ก ารแนะแนวและการปรึ ก ษาเชิ ง จิ ต วิ ท ยา
ในสถานศึกษา มาแยกทักษะชีวิตออกเป็น 3 ขอบข่าย ได้แก่ ทักษะการพัฒนาชีวิตส่วนตนและสังคม
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะพืน้ ฐานทางการงานอาชีพ โดยเสนอการวิเคราะห์ปญ
ั หา และความจำเป็น
ที่ต้องการพัฒนาทักษะชีวิตของคนไทยในศตวรรษที่ 21 ดังจะกล่าวต่อไปในตารางที่ 3.1
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1. สภาพที่ปรากฏเป็นทุกข์ในชีวิตและ
การอยู่ร่วมกันในสังคม
- ยึดมั่นกับสิ่งที่คุ้นเคยอย่างจำเจ ส่งผลต่อ
		 ทุกข์ทางกายที่ไม่แข็งแรง มีอารมณ์ จิตใจ
		 ฝ่ายต่ำ มีชีวิตด้วยการสนองความต้องการ
		 ตามที่กิเลสพาไป เครียดเมื่อไม่ได้รับการ
		 ตอบสนองความต้องการ
- มีความขัดแย้งในชีวิตครอบครัวและสังคม
		 นิยมความถูกใจ มิใช่ความถูกต้อง สัมพันธภาพ
		 ในครอบครัวอ่อนแอ
- ใช้การเผชิญปัญหาด้วยวิธีทำลายล้าง
		 อย่างโหดร้ายตามอารมณ์ที่เปราะบาง
		 และขาดการควบคุม

การพัฒนาทักษะชีวิตส่วนตนและสังคม

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการงานอาชีพ

1. สภาพที่ปรากฏเป็นทุกข์ในการเรียนรู้
1. สภาพที่ปรากฏทุกข์ด้านการงานอาชีพ
- บริโภคนิยมมากกว่า จะศึกษาอ่าน เขียน
- หลงวัตถุ มีค่านิยมฉาบฉวย สนใจทำงาน
		 ค้นคว้า ทดลองวิจัยด้วยตนเอง ใช้วิธีการ 		 เพียงเพือ่ ได้คา่ ตอบแทนสูงและได้มาโดยง่าย
		 ลอกเลียนแบบง่าย โดยปราศจากความใส่ใจ
- ใช้วิธีการหาทรัพย์สินทางลัดอย่างไม่ถูกต้อง
		 ทีแ่ ท้จริง จึงไม่สามารถพัฒนาทักษะการเรียน 		 ขาดความรับผิดชอบในภารกิจของตน
- ตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้จนต้องแก้ปัญหา
		 ของตนเอง
- ไม่มีความอดทน พากเพียร แต่ใช้วิธีมักง่าย 		 และทนทุกข์ซ้ำซาก
		 เพื่อผ่านพ้นภารกิจไป โดยปราศจากทักษะ - สนใจการทำงานสบาย จึงเลือกงาน
		 อย่างแท้จริงแต่ละเรื่อง
		 เปลีย่ นงานบ่อย ไม่มคี วามชำนาญโดยเฉพาะ
- เรียนเพื่อมุ่งใบรับรองโดยไม่มีความสามารถ - ไม่ประสบความสำเร็จในงาน ถูกไล่ออก
		 หรือความเชีย่ วชาญ จึงไม่สามารถสร้างสรรค์ 		 หรือไม่สามารถสร้างงานด้วยตนเอง
		 งานบนพื้นฐานของศาสตร์อย่างแท้จริง
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงเพื่อสนุก
		 แก้เหงา ไม่ได้ใช้เพื่อเป็นผู้สร้าง หรือ
		 ผลิตผลงาน

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ตารางที่ 3.1 วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและความจำเป็ น ที่ ต้ อ งพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ของคนไทยในศตวรรษที่ 21 ในขอบข่ า ยของการบริ ก ารแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
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สรุปว่า : ขาดทักษะพื้นฐานทางการงานอาชีพ
		 (Basic Career Skills)

สรุปว่า : ขาดทักษะการเรียนรู้ (Study Skills)

- ตื่นตระหนกข่าวสารเชิงลบที่มุ่งร้าย ทำให้
		 เสียเวลา เสียโอกาส และขัดแย้งกัน
- ปฏิบัติตนผิดกฎหมาย ขาดวินัย โดยเฉพาะ
		 การจราจรทำให้ผอู้ นื่ ล้มตาย บาดเจ็บ พิการ
		 จนติดอันดับโลกต้น ๆ
- บริโภคอย่างฟุ่มเฟือย ขาดนิสัยพอเพียง
		 จึงเผชิญปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดไป
สรุปว่า : ขาดทักษะการพัฒนาชีวิตส่วนตน
		 และสังคม (Personal and Social
		 Development Skills)
2. สาเหตุ
- ขาดความรู้โลกรอบตัว ไม่เข้าใจ
		 ความดี-ความงาม ความผิด-ความถูกต้อง
		 หรือความดี-ความชั่ว ขาดการควบคุม
		 พฤติกรรมตนเอง
- ไม่เชื่ออำนาจในตน ไม่เชื่อกฎการกระทำ
		 ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
- มี EQ, AQ, MQ ต่ำ

การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน

2. สาเหตุ
2. สาเหตุ
- ขาดการฝึกหัดที่เอาจริงเอาจังในการเรียนรู้ - ขาดการตระหนักรู้ตน ทั้งบทบาท-หน้าที่
		 แต่ละเรือ่ ง และไม่สามารถวิเคราะห์ พิจารณา 		 โดยเฉพาะการพึ่งตนเอง
		 และสังเคราะห์งานได้
- ขาดวุฒิภาวะทางอาชีพ
- ขาดการฝึกความอดทนและความเพียร
- เป็นผู้บริโภค ขาดการฝึกให้เป็นผู้ผลิตงาน
		 ให้รู้จริง รู้รอบ
- สนใจความสบายมากกว่าการพัฒนา
	
		 ความสามารถด้านต่าง ๆ

		

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการงานอาชีพ

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้

การพัฒนาทักษะชีวิตส่วนตนและสังคม

ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
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ขาดความสามารถจัดการความขัดแย้ง
โดยเฉพาะในครอบครัว
ขาดการตระหนักผลของความเมตตา 		
กรุณาต่อกัน มีจิตมุ่งร้ายต่อกัน
ไม่ได้รับการฝึกวินัยในตน และวินัย
ทางสังคมอย่างเคร่งครัด
ขาดจิตลักษณะมุ่งอนาคต
ขาดตัวแบบและสิ่งแวดล้อมที่ดีของ
อารยชนจากบุคคลรอบข้าง และขาด
การฝึกหัดพัฒนาชีวิตไปสู่ความดีงาม
จากครอบครัว สถานศึกษาและสังคม
ขาดการส่งเสริมให้บุคคลพัฒนาคุณค่า
ตลอดชีวิต (Long Life Development)

การพัฒนาทักษะชีวิตส่วนตนและสังคม

ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
		
		
		
		
		
		
	

ขาดการส่งเสริมค่านิยมในการเรียนรู้
เพื่อความชำนาญมากกว่าเกรด หรือ
ต้องการเพียงใบรับรอง
ขาดการใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์
และอย่างมีวิจารณญาณ
ขาดการส่งเสริมความเชื่อมั่นว่า
โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ฉะนั้น
ชีวิตย่อมต้องพัฒนาตลอดไป โดยการ
รักนิสัยการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
ขาดการส่งเสริม Long Life Education

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
		
		
		
		

ขาดการตระหนักรู้ค่านิยมในงานอาชีพ
ที่แท้จริง
ขาดการวางแผนชีวิตและอาชีพ
ประสบความล้มเหลวในการทำงานเป็นทีม
ปรับตัวยาก ขาดการยอมรับให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน ทำงานเพื่อผลประโยชน์
แต่ไม่มุ่งพัฒนาสังคมที่น่าอยู่ร่วมกัน
ขาดการส่งเสริม Long Life Career
Education

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการงานอาชีพ

28

การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน

3. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
ความต้องการของบุคคลและความคาดหวัง
ของครอบครัวและสังคมในด้านการพัฒนา
ชีวิตส่วนตัวและสังคม
3.1 สามารถดำเนินชีวิตของตนได้อย่าง
			 สงบสุขและมีความปลอดภัย
3.2 สามารถปรับตัวและสร้างสัมพันธ์
			 อย่างราบรื่นในการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
			 แห่งความเมตตา กรุณา
3.3 สามารถพัฒนาตนไปตามศักยภาพ
			 ตามวัยสู่ความเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่
			 ที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณค่า
			 แก่สังคม
3.4 ระบบการศึกษาต้องวางแผนการศึกษา
			 ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ที่ออก
			 กลางคัน ผู้ที่จบการศึกษาไปในแต่ละ
			 ระดับ และผู้สูงอายุ

การพัฒนาทักษะชีวิตส่วนตนและสังคม

ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการงานอาชีพ

3. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
3. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
ความต้องการของบุคคลและความคาดหวัง
ความต้องการของบุคคลและความคาดหวัง
ของสังคมในด้านการพัฒนาทางชีวิตการงาน
ของสังคม ในด้านการพัฒนาการเรียนรู้
อาชีพ
3.1 มีนิสัยและทักษะการเรียนรู้ที่ดี
3.1 เข้าใจบุคลิกภาพ ความสามารถ และ
3.2 มีความเชื่อและแรงจูงใจว่าตนสามารถ
			 ความถนัด รวมทั้งค่านิยมของตน
			 พัฒนาได้ตามศักยภาพของตน
3.2 รู้จักโลกกว้างทางการงานอาชีพ
3.3 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ
3.3 เรียนรู้ค่านิยมของงานอาชีพ
			 คิดสังเคราะห์ และแก้ปัญหา
3.4 สามารถพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพ
			 อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาการเรียน
3.5 มีทักษะพื้นฐานของการงานอาชีพ มีนิสัย
			 ให้ก้าวหน้าขึ้นได้
			 รับผิดชอบ และซือ่ สัตย์ในการทำงานทัว่ ไป
3.4 สามารถวางแผนและจัดการชีวิต
3.6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
			 การเรียนได้ตามจุดมุ่งหมาย
3.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง 			 เพื่อผลิตผลงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
3.7 ระบบการศึกษาต้องส่งเสริมให้มี
			 มีคุณค่าแก่การพัฒนาการเรียนรู้
3.6 ระบบการศึกษาต้องส่งเสริมให้บุคคล 			 แผนพัฒนา Long Life Career Education
			 เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 			 อย่างต่อเนื่องทุกระดับการศึกษา

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
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การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการงานอาชีพ
4. แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
การงานอาชีพ ดังต่อไปนี้
4.1 ด้านการพัฒนาจิตลักษณะในการนำชีวิต
		 4.1.1 ส่งเสริมศรัทธาหรือความเชื่อว่า
			 การทำงานเป็นภารกิจสำคัญ
			 ในชีวิตมนุษย์ที่ต้องพึ่งตนเอง
		 4.1.2 จัดประสบการณ์ให้มีโอกาส
			 พิจารณาเปรียบเทียบผลของการ
			 พึง่ ตนเองกับไม่สามารถพึง่ ตนเองได้
		 4.1.3 ส่งเสริมให้มีโอกาสพิจารณา
			 ทบทวนตนเอง เพื่อเลือกแนวทาง
			 การพัฒนาทักษะพื้นฐาน
			 การงานอาชีพที่ขาดหรือบกพร่อง
		 4.1.4 ส่งเสริมการตระหนักรู้ว่า โลก
			 การงานอาชีพเปลี่ยนแปลงไปตาม
			 การเปลี่ยนแปลงของโลกเสมอ
			 คนที่ต้องการมีความมั่นคงทาง
			 การงานอาชีพ จำเป็นต้องเตรียมตัว	

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
4. แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ดังต่อไปนี้
4.1 ด้านการพัฒนาจิตลักษณะในการนำชีวิต
		 4.1.1 ส่งเสริมศรัทธาหรือความเชื่อว่า
			 ความสามารถทางการเรียนของ
			 แต่ละคนแตกต่างกัน แต่ทุกคน
			 สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้
		 4.1.2 จัดประสบการณ์ให้มีโอกาส
			 พิจารณาเปรียบเทียบผลของ
			 การขาดทักษะการเรียนกับการที่มี
			 ทักษะการเรียนด้านต่าง ๆ
		 4.1.3 ส่งเสริมให้มีโอกาสพิจารณา		
			 ทบทวนตนเอง เพื่อเลือกแนวทาง
			 การพัฒนาทักษะการเรียน
			 ด้านต่าง ๆ ต่อไป
		 4.1.4 ส่งเสริมให้การฝึกพัฒนาทักษะ
			 การเรียนต่อไป	

การพัฒนาทักษะชีวิตส่วนตนและสังคม

4. แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตส่วนตน
และสังคม ดังต่อไปนี้
4.1 ด้านการพัฒนาจิตลักษณะในการนำชีวิต
		 4.1.1 ส่งเสริมศรัทธาหรือความเชื่อว่า
			 ชีวิตและสังคมต้องเปลี่ยนแปลง
			 ตลอดเวลา การรูท้ นั การเปลีย่ นแปลง
			 จะส่งผลต่อการรับรู้ชีวิตตาม
			 ความเป็นจริง
		 4.1.2 จัดประสบการณ์ให้มีโอกาส
			 พิจารณาเปรียบเทียบผลของ
			 การอยู่ร่วมกันอย่างเบียดเบียน
			 และการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล
		 4.1.3 ส่งเสริมให้มีโอกาสพิจารณา
			 ทบทวนตนเอง เพื่อเลือกแนวทาง
			 การดำเนินชีวิตที่ดีกว่า
		 4.1.4 ส่งเสริมการตระหนักรู้ว่า การเชื่อ
			 อำนาจในตนและมุ่งอนาคต
			 ส่งผลต่อความมั่นคงในชีวิต
			 และสังคม	

ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
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การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการงานอาชีพ
		 4.1.5 การพัฒนาทักษะพื้นฐานการงาน
			 อาชีพต่อไป
4.2 ความสามารถในการจัดการชีวิต
		 เพือ่ พัฒนาทักษะพืน้ ฐานทางการงานอาชีพ
		 ดังนี้			
		 4.2.1 ทำความเข้าใจเป้าหมายในชีวิต
			 และอาชีพ
		 4.2.2 ความสามารถในการประเมิน		
			 ทักษะพื้นฐานทางการงานอาชีพ
			 ด้านต่าง ๆ
		 4.2.3 พัฒนาทักษะพืน้ ฐานทางการงานอาชีพ
			 เช่น ความคิดวิเคราะห์
			 การออกแบบงาน สร้างชิ้นงาน
			 ความอดทน การเผชิญปัญหาและ
			 ฝ่าฟันอุปสรรค ความรับผิดชอบ
			 การทำงานเป็นทีมและภาษา
		 4.2.4 ฝึกพัฒนาความสามารถพิเศษ	

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
4.2 ความสามารถในการจัดการชีวิต
		 ด้านการเรียนต่อไป
		 4.2.1 ทำความเข้าใจเป้าหมายทางการเรียน
		 4.2.2 ความสามารถประเมินทักษะ
			 การเรียนของตน
		 4.2.3 วิเคราะห์นิสัยทางการเรียน
		 4.2.4 การพัฒนาทักษะการเรียนภาษา
			 การฟัง พูด อ่าน เขียน คิด
		 4.2.5 ฝึกวิเคราะห์ปญ
ั หาทางการเรียน
			 และวางแผนการเรียนรูข้ องตน
		 4.2.6 ฝึกบริการการใช้เวลาในการเรียน
		 4.2.7 ฝึกพัฒนาความสามารถพิเศษ
			 หรืองานอดิเรกทีช่ อบและมีคณ
ุ ค่า
		 4.2.8 ฝึกใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
			 เพื่อเพิ่มคุณภาพทางการเรียน

การพัฒนาทักษะชีวิตส่วนตนและสังคม

		 4.1.5 ส่งเสริมการตระหนักรู้ว่า
			 พฤติกรรมของตนมีผลต่อ
			 พฤติกรรมคนอื่น
		 4.1.6 การฝึกพัฒนาทักษะชีวิตส่วนตน
			 และสังคมที่เกี่ยวข้อง
4.2 ความสามารถในการจัดการชีวิต
		 4.2.1 ความเข้าใจและตระหนักรู้ตน
			 การยอมรับตนและผู้อื่น
		 4.2.2 การปรับตัวและการสร้าง
			 สัมพันธภาพกับผู้อื่น
		 4.2.3 การประเมินตนและการวิเคราะห์
			 ปัญหาและการจัดการปัญหา
			 ด้วยปัญญา
		 4.2.4 การวางแผนชีวิตและการดำเนิน
			 ตามแผนอย่างเหมาะสมกับบริบท
			 หน้าที่และสถานการณ์
		 4.2.5 การพัฒนาชีวิตให้มีคุณค่า
			 แก่ครอบครัวและสังคม

ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
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การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการงานอาชีพ
		 4.2.5 ฝึกใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
			 เพื่อเพิ่มคุณภาพงาน
		 4.2.6 พัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพ
		 4.2.7 การวางแผนชีวิตและอาชีพ
4.3 จัดการเครือข่ายความร่วมมือและ
		 สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อ
		 ต่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการงาน
		 อาชีพ
		 4.3.1 ประสานงานเครือข่ายครูทุกคน
			 ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง
			 ในชุมชน สถานศึกษา
			 สถานประกอบการ เพื่อส่งเสริม
			 ประสบการณ์ในงานอาชีพ
		 4.3.2 จัดสภาพแวดล้อม สือ่ และ
			 เครือ่ งมือในการฝึกทักษะพื้นฐาน
			 การงานอาชีพ ให้สอดคล้องกับ
			 ความต้องการของผู้เรียน
	

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
4.3 จัดการเครือข่ายความร่วมมือ
		 และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
		 ที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
		 4.3.1 ประสานงานเครือข่ายครูทุกคน
			 ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
			 ในชุมชน ในการร่วมมือสนับสนุน
			 ให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการ
			 พัฒนาการเรียนของตน
		 4.3.2 จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
			 การสอน และแหล่งเรียนรู้
			 ที่ส่งเสริมทักษะการเรียน
		 4.3.3 ติดตาม ประเมินผล และพัฒนา
			 เพือ่ อย่างต่อเนือ่ ง ให้ครบทุกชัน้ เรียน
		

การพัฒนาทักษะชีวิตส่วนตนและสังคม

		 4.2.6 การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
			 ในครอบครัวและสังคม
		 4.2.7 ส่งเสริมให้การจัดการอารมณ์
			 ที่เหมาะสม (EQ)
			 - การเผชิญปัญหาและอุปสรรค
				 อย่างสร้างสรรค์ (AQ)
			 - การแสดงพฤติกรรมที่เกื้อกูล
				 และค้ำจุนสังคม (MQ)
		 4.2.8 การดูแลชีวิตให้มีสุขภาพกาย
			 และจิตที่ดี จัดตนเองให้พ้นจาก
			 ความเสี่ยงภัยต่าง ๆ
		 4.2.9 ฝึกวินัยส่วนตัวและวินัยทางสังคม
4.3 จัดการเครือข่ายความร่วมมือและ
		 สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อ
		 ต่อการพัฒนาทักษะการพัฒนาชีวติ ส่วนตน
		 และสังคม

ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
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		 4.3.1 ประสานงานเครือข่ายครูทุกคน
			 ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
			 ในชุมชนให้ความร่วมมือในการ
			 สนับสนุนและส่งเสริม โดยเป็น
			 ผู้ร่วมปฏิบัติ เป็นแบบอย่างที่ดี
			 ของนักเรียน
		 4.3.2 จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
			 และร่วมมือกันส่งเสริมผู้เรียน
			 ให้พัฒนาไปอย่างสอดคล้องกัน
			 ระหว่างบ้าน-โรงเรียน-ชุมชน
		 4.3.3 ติดตาม ประเมินผล และพัฒนา
			 อย่างต่อเนื่องให้ครบทุกระดับ
			 ชั้นเรียน

การพัฒนาทักษะชีวิตส่วนตนและสังคม

ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้

		 4.3.3 ติดตาม ประเมินผล และพัฒนา
			 อย่างต่อเนื่องให้ครบทุกชั้นเรียน

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการงานอาชีพ
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3.2 การออกแบบกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
3.2.1 ความหมายและความสำคั ญ ของการออกแบบกิ จ กรรมแนะแนวกลุ่ ม
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
		
3.2.1.1 การออกแบบกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
(The Designing of Classroom Guidance Activities on Life Skills) เป็นการกำหนดขอบเขต
ทิศทาง เป้าหมาย กระบวนการพัฒนา เทคนิควิธี และการประเมินผล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผูเ้ รียนได้เรียนรูท้ กั ษะใน 3 ขอบข่าย ได้แก่ ทักษะชีวติ ส่วนตนและสังคม ทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
พื้ น ฐานการงานอาชี พ อั น นำไปสู่ ก ารครองชี วิ ต ที่ เ ป็ น ปกติ สุ ข อยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งราบรื่ น
และมีคุณค่าในสังคม
		
3.2.1.2 ความสำคั ญ ของการออกแบบกิ จ กรรมแนะแนวกลุ่ ม ในชั้ น เรี ย น
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต มีความสำคัญดังนี้
			
1) การศึกษาและฝึกออกแบบ เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในการให้บริการแนะแนวกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต อันเป็นบทบาทสำคัญในการสร้างนวัตกรรม
และเครื่องมือทางการแนะแนวของผู้ให้บริการแนะแนว
			
2) การศึกษาและฝึกออกแบบ เป็นการเพิ่มความชำนาญในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
			
3) การศึกษาและฝึกออกแบบ เป็นการนำไปสู่การศึกษาและวิจัย
อันเป็นพัฒนาการที่สำคัญของนักวิชาชีพทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
3.2.2 แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมแนะแนวกลุม่ ในชัน้ เรียนเพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ
		
3.2.2.1 ในการออกแบบกิ จ กรรมแนะแนวควรให้ ค รอบคลุ ม ขอบข่ า ย
ของทักษะชีวิต ได้แก่ ทักษะชีวิตส่วนตนและสังคม ทักษะการเรียนรู้ และทักษะพื้นฐานการงาน
อาชีพ
		
3.2.2.2 องค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาทักษะชีวติ การทีบ่ คุ คลจะพัฒนาตน
ให้มีความสามารถด้านต่าง ๆ อย่างมั่นคง พึงต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาจิตใจ อันมีทั้งศรัทธาหรือ
ความเชื่อมั่นในตนว่าตนสามารถปรับตัว เปลี่ยนแปลงไปสู่การนำตนให้งอกงามได้ ส่วนความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ฝึกหัดได้ตามขั้นตอนหรือลำดับที่ถูกต้องเหมาะสม เมื่อบุคคลมีความเชื่อมั่น และฝึกหัดได้
พฤติกรรมที่พัฒนาก็จะอยู่คงทน นำตนได้ ฉะนั้น องค์ประกอบสำคัญของทักษะชีวิต จึงประกอบด้วย
จิตลักษณะในการนำชีวิต และความสามารถในการจัดการชีวิตด้านต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะการพัฒนาชีวิตส่วนตนและสังคม
จิตลักษณะในการนำชีวิต

ความสามารถในการจัดการชีวิต

- การสนใจข้อมูล
- การเชือ่ มัน่ ในตน (self confidence)
การนำตนเอง (self directed)

ทักษะการตัดสินใจในชีวิต
-

สามารถหาข้อมูล
สามารถจัดหมวดหมู่
สามารถจัดลำดับ
สามารถประเมินความต้องการ
ของตน
- สามารถเลือกสิ่งที่ให้คุณมากกว่า
ให้โทษ

ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะการพัฒนาชีวิตส่วนตนและสังคม

ตัวอย่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเรียนรู้

-

จิตลักษณะในการนำชีวิต

ความสามารถในการจัดการชีวิต

เห็นคุณค่าของการวางแผนงาน
อัตมโนทัศน์เชิงบวก
เจตคติต่อการเตรียมความพร้อม
เจตคติที่ดีต่อการพึ่งตน

ทักษะการวางแผนการเรียน
-

สามารถประเมินความต้องการ
สามารถตรวจสอบงาน
สามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สามารถบันทึกแผนงาน

ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเรียนรู้
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ตัวอย่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะพื้นฐานทางการงานอาชีพ
จิตลักษณะในการนำชีวิต

ความสามารถในการจัดการชีวิต

- การยอมรับบุคลิกภาพตน
- การรับรู้ความถนัดตน
- เจตคติที่ดตี ่อการเตรียมความพร้อม
ทางอาชีพ

ทักษะการพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพ
- สามารถสืบค้นความรู้ด้านอาชีพ
- สามารถเปรียบเทียบค่านิยม
ในแต่ละงานอาชีพ
- สามารถประเมินค่านิยมของตน
ในการทำงาน

ภาพที่ 3.3 ตัวอย่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะพื้นฐานทางการงานอาชีพ
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ตัวอย่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตใน 3 ขอบข่าย
จิตลักษณะในการนำชีวิตที่เกี่ยวข้อง

ความสามารถในการจัดการชีวิต

1. ความภาคภูมใิ จในตน (self-esteem)
2. การยอมรับอัตมโนทัศน์
		 (self-concept)
3. การยอมรับภาพลักษณ์ตน
		 (self-image)
4. การตระหนักรู้ตน (self-awareness)
5. ความเชื่อมั่นในตน (self-confidence)
6. การยอมรับตนเอง (self-respect)
7. ความเข้าใจตน (self-understanding)
8. ความเชื่อว่าความรับผิดชอบ
		 อย่างซื่อสัตย์ย่อมได้รับการยอมรับ
9. ความเชื่อว่าความสามารถของตน
		 พัฒนาได้ไร้ขีดจำกัด
10. ความเชื่ออำนาจในตน
11. ความมุ่งอนาคต
12. การเห็นคุณค่าคนอื่น
13. ความเชือ่ ว่าชีวติ มีการเปลีย่ นแปลงเสมอ
14. เจตคติที่ดีต่อการพึ่งตน
15. เชื่อว่าความเมตตา กรุณาค้ำจุนโลก
		 ฯลฯ

1. ทักษะการพัฒนาชีวิตส่วนตนและ
สังคม
- ทักษะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
- ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
- ทักษะการเผชิญปัญหา
		 และฝ่าฟันอุปสรรค
- ทักษะการจัดการอารมณ์
- ทักษะการคลายเครียด
- ทักษะการลดความโกรธ
- ทักษะการจัดการความขัดแย้ง
		 ในชีวิต
- ทักษะการช่วยเหลือตนเมื่อเผชิญ
		 ภาวะวิกฤต
- ทักษะการปรึกษา
- ทักษะการจัดการปัญหาชีวิต
- ทักษะการช่วยเหลือและบรรเทา
		 ภัยพิบัติ
		 ฯลฯ
2. ทักษะการเรียนรู้
- ทักษะพื้นฐานการเรียนรู้และภาษา
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการแก้ปัญหา
- ทักษะการคิดวิจารณญาณ
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการวางแผนการเรียน
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
		 อย่างมีคุณค่า
		 ฯลฯ
3. ทักษะพื้นฐานทางการงานอาชีพ
- ทักษะการแสวงหาข้อมูล
- ทักษะการคิดต่าง ๆ
- ทักษะการวางแผนชีวิตและอาชีพ
- ทักษะการทำงานเป็นทีม
- ทักษะการประเมินตนด้านต่าง ๆ
- ทักษะทางภาษา

ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตใน 3 ขอบข่าย
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3.3 กระบวนการพั ฒ นาจิ ต ลั ก ษณะในการนำชี วิ ต และการพั ฒ นาความสามารถ
ในการจัดการชีวิต
กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต

กระบวนการพัฒนาจิตลักษณะ
ในการนำชีวิต
1. รับรู้-ประสบการณ์
2. ประเมินคุณค่า
3. ต้องการกระทำ
4. ทบทวนตรวจสอบตนและวางแผน
การพัฒนา

กระบวนการในการพัฒนา
ความสามารถในการจัดการชีวิต
1. รับรู้เป้าหมายของการวางแผน
2. วิเคราะห์ทักษะย่อย
3. เชื่อมโยงเหตุและผลของการคิด
4. ฝึกทักษะย่อยตามลำดับ
5. ทบทวนการฝึก
6. ประเมินผล

ภาพที่ 3.5 กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต
จากภาพที่ 3.5 สืบเนื่องจากการพัฒนาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต ประกอบด้วย
การพัฒนาจิตลักษณะในการนำชีวิต และความสามารถในการจัดการชีวิตด้านต่าง ๆ ในการออกแบบ
กิจกรรมแนะแนวจึงใช้กระบวนการพัฒนาตามแนวทาง จิตวิทยาการพัฒนาจิตลักษณะในการนำชีวิต
โดย 1) จัดให้ผเู้ รียนได้รบั รูส้ งิ่ เร้า หรือประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้อง 2) ประเมินคุณค่าด้วยการเปรียบเทียบ
ผลทีเ่ กิดขึน้ 3) ผูเ้ รียนจะมีโอกาสเลือกตัดสินใจเมือ่ เผชิญเหตุการณ์ และ 4) มีการทบทวนตรวจสอบตน
และวางแผนการพัฒนาตนต่อไป เน้นกระบวนการพัฒนาความสามารถในการจัดการชีวิตตามแนว
จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ 1) การรั บ รู้ เ ป้ า หมายของการวางแผน 2) วิ เ คราะห์ ทั ก ษะย่ อ ย
3) เชื่อมโยงเหตุและผลของการฝึก 4) ส่งเสริมการฝึกทักษะย่อย ตามลำดับ 5) ทบทวนการฝึก
และ 6) ประเมินผลการฝึก
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บทที่

4



กระบวนการจัดการเรียนรูผานกิจกรรมแนะแนว
4.1 แนวคิดสำคัญในการจัดกิจกรรมแนะแนว
การจัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้ น เรี ย น มี จุ ด ประสงค์ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ รั บ บริ ก ารได้ มี
ส่วนร่วม เรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาตนครอบคลุมขอบข่าย 3 ด้าน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลเชิงพฤติกรรม
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติหรือจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ความรู้ และความเข้าใจข้อมูล
และสารสนเทศด้านต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการชีวิตด้านต่าง ๆ อาศัยแนวคิดสำคัญ
2 ประการ ดังนี้
4.1.1 กรอบแนวคิดเกี่ยวข้องกับหลักสูตรกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน เพื่อ
ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้กำหนด
ให้กิจกรรมแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตน
ให้มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีคุณลักษณะที่ดีของเยาวชน มีค่านิยมของคนไทยเพื่อครองชีวิต
อย่างมีคุณภาพ และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
4.1.2 กรอบแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแนะแนวแต่ละด้าน
ประกอบด้วย จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาการปรึกษา
การจัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการ และลักษณะธรรมชาติของผู้เรียนตามหลักพัฒนาการ และหลักการเรียนรู้โดยเฉพาะ
การพัฒนาทักษะชีวติ
คำว่ า “ทั ก ษะ” หมายถึ ง ความสามารถที่ บุ ค คลไม่ เ คยมี ม าก่ อ น แต่ จ ะได้ เรี ย นรู้
จนกระทัง่ มีความชำนาญในการฝึกหัดปฏิบตั กิ ารเรือ่ งต่าง ๆ ทีจ่ ำเป็นต่อการพัฒนาชีวติ (แสวง ทวีคณ
ู
และคณะ, 2546 : 27)
จากข้ อ สรุ ป ของกรมสุ ข ภาพจิ ต (2542) เน้ น ว่ า ทั ก ษะชี วิ ต เป็ น ความสามารถ
อันประกอบด้วย ความรู้ เจตคติ และความสามารถในการจัดการกับปัญหารอบ ๆ ตัว ในสังคมปัจจุบนั
และการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ สารเสพติด บทบาท
ชาย-หญิง ชีวติ ครอบครัว สุขภาพจิต และจริยธรรม นอกจากนัน้ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538 : 1-3)
เสนอว่า สาเหตุของพฤติกรรมบุคคลดีและเก่ง ล้วนมีสาเหตุทางจิตใจร่วมด้วย จากการศึกษาแนวคิด
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ต้นไม้จริยธรรม อธิบายว่า ถ้าต้องการเข้าใจ อธิบาย ทำนาย และพัฒนาพฤติกรรมชนิดใด จะต้อง
ใช้จิตลักษณะบางประการที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยเสมอ ฉะนั้น ในการส่งเสริมให้บุคคลมีทักษะชีวิต
จึงต้องเน้นการพัฒนาจิตลักษณะในการนำชีวิต และทักษะการจัดการชีวิตด้วย
กล่ า วโดยสรุ ป การจั ด กิ จ กรรมแนะแนวในชั้ น เรี ย นต้ อ งคำนึ ง ถึ ง หลั ก การสำคั ญ
2 ประการ ได้ แ ก่ 1) สอดคล้ อ งกั บ จุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเป็นผู้เรียนที่มีคุณลักษณะเอื้อต่อการเรียนรู้
มีคณ
ุ ลักษณะทีด่ ขี องเยาวชน และครองชีวติ ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ 2) การจัดกิจกรรมแนะแนวในชัน้ เรียน
ต้องใช้หลักการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะพัฒนา

4.2 วิธีการและเทคนิคการจัดประสบการณ์ ในกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน
ในหัวข้อนีจ้ ะเน้นสิง่ สำคัญ 2 เรือ่ ง ได้แก่ วิธกี ารจัดประสบการณ์ในกิจกรรมแนะแนวกลุม่
ในชั้นเรียน และเทคนิคการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน
4.2.1 วิธกี ารจัดประสบการณ์ในกิจกรรมแนะแนวกลุม่ ในชัน้ เรียน ในการจัดกิจกรรม
แนะแนวในชั้นเรียน มีกระบวนการสำคัญที่เกี่ยวข้อง 2 ประการ ได้แก่ การกำหนดวิธีการเรียนรู้
กับขั้นตอนการจัดกิจกรรมแนะแนว มีรายละเอียด ดังนี้
		
4.2.1.1 การกำหนดวิธีการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะชีวิตมุ่งให้ผู้รับบริการ
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่ มีความสามารถ มีความชำนาญหรือมีความคล่องตัว
ในการจัดการพัฒนาตนเองในเรื่องต่าง ๆ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2527 : 125-127) เน้นว่า บุคคล
ที่จะมีความพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ควรได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือในเรื่องสำคัญ
3 อย่างต่อเนื่องกัน ได้แก่
			
1) ความรู้เชิงประเมินค่า (Cognitive Component) หมายถึง
การทีบ่ คุ คลมีความรูใ้ นเรือ่ งทีศ่ กึ ษาหรือฝึกฝนอยูใ่ นแง่ดมี ปี ระโยชน์มากหรือน้อย ความรูเ้ ชิงประเมินค่า
จัดเป็นองค์ประกอบทีส่ ำคัญในการเกิดเจตคติ ถ้าบุคคลมีความรูเ้ ชิงประเมินค่าต่อสิง่ ทีเ่ รียนไม่สมบูรณ์
หรืออาจมีความผิดพลาดจะทำให้เกิดความลำเอียงขึ้นได้
			
2) ความรู้ สึ ก พอใจ (Affective Component) เป็ น ความรู้ สึ ก
ของบุคคลที่แสดงออกในเชิงชอบ/ไม่ชอบ พอใจ/ไม่พอใจ ต่อสิ่งที่เผชิญอยู่ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
โดยอัตโนมัติและสอดคล้องกับความรู้สึกประเมินค่าในสิ่งเดียวกันนั้น และ
			
3) ความพร้ อ มกระทำ (Action Tendency Component)
เป็นความสามารถที่จะแสดงออก ซึ่งพฤติกรรมเชิงส่งเสริมในสิ่งที่ตนพอใจ พร้อมที่จะเพิกเฉย
หรื อ ทำลายสิ่ ง ที่ ต นไม่ ช อบ ไม่ พ อใจ ลั ก ษณะดั ง กล่ า วจะปรากฏออกเป็ น พฤติ ก รรมขึ้ น อยู่ กั บ
จิตลักษณะและสถานการณ์
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กล่าวโดยสรุป การส่งเสริมให้บุคคลมีทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งย่อมต้องมีความรู้สึก
หรืออารมณ์เข้าไปเป็นส่วนประกอบเสมอ ฉะนั้น วิธีการจัดประสบการณ์สำหรับกิจกรรมแนะแนว
ในชั้นเรียนที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวจึงต้องอาศัยกระบวนการพัฒนาจิตลักษณะ
ในการนำชีวิตและทักษะการจัดการชีวิตด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. วิธีการที่เน้นกระบวนการพัฒนาจิตลักษณะในการนำชีวิตจะต้องจัดโอกาสให้ผู้รับ
บริการได้รับรู้ประสบการณ์โดยผ่านประสาทสัมผัสด้านต่าง ๆ ผู้รับบริการมีโอกาสประเมินคุณค่า
ของประสบการณ์ เกิดความต้องการกระทำหรือเปลี่ยนแปลง เป็นการเตรียมความพร้อมปฏิบัติ หรือ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
2. กระบวนการพั ฒ นาทั ก ษะหรื อ ความสามารถในการจั ด การชี วิ ต เป็ น วิ ธี ก ารจั ด
การฝึกทักษะอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การรับรู้เป้าหมายโดยรวมของสิ่งที่ต้องการพัฒนา การวิเคราะห์
ทั ก ษะย่ อ ย การสั ง เกต (เชื่ อ มโยงเหตุ - ผล) การฝึ ก ทั ก ษะย่ อ ยตามลำดั บ การทบทวนการฝึ ก
และการประเมินผล
		
4.2.1.2 ขั้ น ตอนการจั ด กิ จ กรรมแนะแนวในชั้ น เรี ย น การจั ด กิ จ กรรม
แนะแนวในชั้นเรียนที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมย่อมต้องมีการฝึกปฏิบัติ โดยยึดผู้รับบริการ
เป็นสำคัญในการจัดกิจกรรมหรือจัดประสบการณ์เรียนรู้ มีนกั วิชาการได้เสนอแนวคิดทีส่ ำคัญไว้ ได้แก่
โคล็บ (Kolb’s Learning Cycle, cited in Thorpe, S. & Clifford, J., 2003 : 15) ได้เสนอวงจร
การเรี ย นรู้ ว่ า การเรี ย นรู้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ เริ่ ม จาก 1) โอกาสที่ ผู้ เรี ย นมี โ อกาสรั บ รู้ ป ระสบการณ์
2) ผู้เรียนได้วิเคราะห์แนวคิด 3) ผู้เรียนได้มีโอกาสสรุปแนวคิดหรือองค์ความรู้ และ 4) ผู้เรียน
มีโอกาสนำความรู้ไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ
		
ต่อมา ฮอนาย และมัมฟอร์ด (Honey and Mumford cited in Thorpe,
S. & Clifford, J., 2003 : 16) ได้ปรับวงจรแห่งการเรียนรู้เดิมเป็น 1) ระยะประสบการณ์ (Activist)
2) ระยะสะท้อนความคิด (Reflector) 3) ระยะสรุปองค์ความรู้ (Theorist) และ 4) การประยุกต์ใช้
ในสถานการต่าง ๆ (Pragmatist)
		
นอกจากนั้น สุมณฑา พรหมบุญ (2540 : 16) ได้เสนอรูปแบบการเรียนรู้
แบบมี ส่ ว นร่ ว ม ประกอบด้ ว ย 4 ขั้ น ตอน ดั ง นี้ 1) ขั้ น ประสบการณ์ ต รง (Experience)
2) ขั้ น อภิ ป ราย/สะท้ อ น (Discussion/Reflection) 3) ขั้ น สรุ ป องค์ ค วามรู้ (Theorist)
และ 4) ขั้นทดลอง/ประยุกต์ (Experimentation/Application)
		
จะเห็ น ว่ า นั ก วิ ช าการด้ า นการเรี ย นรู้ มี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล้ อ งกั น ว่ า
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) ดังกล่าว จะเน้นให้โอกาส
ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เริ่มจากการรับรู้ประสบการณ์ การอภิปรายและสะท้อนความคิดเห็น
จากประสบการณ์ การสรุปองค์ความรู้ การฝึกหัดและการประยุกต์ใช้ ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรขยาย
ขั้นทดลองแยกออกจากการประยุกต์ใช้ เนื่องจากการทดลองหรือการฝึกหัดเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิด
การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม จึ ง ได้ ป รั บ ขยายขั้ น ตอนการเรี ย นรู้ เชิ ง ประสบการณ์ นอกจากนั้ น
การประยุ ก ต์ ใช้ ไ ด้ ป รั บ ขยายเป็ น ขั้ น ประยุ ก ต์ ใช้ แ ละพั ฒ นา ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ รั บ บริ ก ารสามารถ
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นำแนวคิ ด หลั ก การ วิ ธี ก าร หรื อ องค์ ค วามรู้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตนเองไปใช้ ไ ด้ ใ นสถานการณ์ ต่ า ง ๆ
และยังสามารถปรับขยายขั้นตอนหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้กว้างขวางหรือมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
จึงเสนอกระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ปรับขยายแล้วตามภาพที่ 4.1
ขั้นประสบการณ์
(Experience)

ขั้นทดลอง/ฝึกทักษะ
(Experimentation)

ขั้นประยุกต์ใช้และพัฒนา
(Application &
Development)

ขั้นอภิปราย/สะท้อน
(Discussion/Reflection)

ขั้นความคิดรวบยอด
(Concept Formation)
ภาพที่ 4.1 กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experienrial Learning) จากภาพดังกล่าว
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ขั้นประสบการณ์ (Experience) การเรียนรู้ในขั้นนี้ เป็นการให้โอกาสผู้เรียน
ได้รับรู้ทางกาย ทางจิต-อารมณ์ และสภาพแวดล้อมเชิงประจักษ์เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียนรู้
โดยการสังเกต พิจารณาคุณค่าผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งร่วมทดลองหรือ
ปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกสนใจใฝ่รู้ต่อไป
2. ขั้นอภิปราย/สะท้อน (Discussion/Reflection) การเรียนรู้ในขั้นนี้ เป็นการจัด
ให้ผเู้ รียนได้แลกเปลีย่ นความรูส้ กึ ความคิด วิเคราะห์หรือเสนอผลลัพธ์จากสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีไ่ ด้รบั รู้
ในขัน้ ประสบการณ์ โดยมีการกำหนดประเด็นต่าง ๆ ในการอภิปรายไว้ในขัน้ นีใ้ ห้ชดั เจน โดยสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่เรียนรู้
3. ขั้นความคิดรวบยอด (Concept Formation) การเรียนรู้ในขั้นนี้ ส่งเสริม
ให้ผเู้ รียนสรุปผลการเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ของสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นขัน้ ต้นระหว่างเหตุและผล หรือระหว่าง
องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น องค์ ค วามรู้ หรื อ เป็ น หลั ก การที่ ใช้ อ ธิ บ ายเรื่ อ งราว กรณี
หรือสถานการณ์อื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
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4. ขัน้ ทดลอง/ฝึกทักษะ (Experimentation) การเรียนรูใ้ นขัน้ นี้ เปิดโอกาสให้ผเู้ รียน
ได้ตรวจสอบตนเองจากหลักการหรือองค์ความรู้ที่สรุปมาก่อนหรือทดลองตามหลักการซ้ำ หรือ
ฝึกทักษะเพิ่มความชำนาญ รวมทั้งการประเมินพฤติกรรมตนเองว่าสามารถพัฒนาได้ในระดับต่าง ๆ
5. ขั้นประยุกต์ใช้และการพัฒนา (Application & Development) การเรียนรู้
ในขั้นนี้ เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ประยุกต์องค์ความรู้ ความคิด หรือข้อสรุปนำสู่ชีวิตประจำวัน
พัฒนาให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งประเมินผลความก้าวหน้าของตน รวมทั้งการพัฒนาแนวคิด
และวิธีการให้มีคุณภาพมากขึ้น
กล่าวโดยสรุป การออกแบบกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ควรยึดหลักการทางจิตวิทยา
ที่ต้องคำนึงถึงลักษณะเฉพาะและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้รับบริการ และหลักการเรียนรู้
โดยเน้ น ผู้ เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มเรี ย นรู้ โดยสอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่เน้นการพัฒนานักเรียน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนที่เน้น
การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมด้ า นต่ า ง ๆ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาจิ ต ลั ก ษณะและทั ก ษะ เพื่ อ ให้
ผู้รับบริการได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีย่อมต้องอาศัยจิตลักษณะเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ในการพัฒนาพฤติกรรมด้วย สำหรับกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม ควรใช้กระบวนการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ 5 ขั้นตอน ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนดังกล่าว
มาข้างต้น
4.2.2 เทคนิคการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน การออกแบบ
กิจกรรมแนะแนวในชัน้ เรียนต้องคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการตามวัยและลักษณะความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยเลือกเทคนิคต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เทคนิค
การเรียนรู้ที่ดีมักมีความน่าสนใจ จูงใจให้เข้าร่วมปฏิบัติการ ง่ายต่อความเข้าใจ เอื้อต่อการค้นพบ
ข้อมูลใหม่ ส่งเสริมความกระตือรือร้น ช่วยฝึกความสามารถ ความชำนาญ เสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เสริมสร้างอารมณ์ พัฒนาความคิดและสติปัญญา เทคนิคการเรียนรู้ที่เหมาะสม
อาจช่วยเอือ้ ประโยชน์ตอ่ การเรียนรูอ้ ย่างใดอย่างหนึง่ หรืออาจใช้เทคนิคบางอย่างร่วมกัน เพือ่ ให้การจัด
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ก็ได้
ต่อไปขอเสนอตัวอย่างเทคนิคการเรียนรู้ต่าง ๆ ทางการศึกษาและจิตวิทยาที่อาจเลือก
นำมาใช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมแนะแนวในชั้ น เรี ย นโดยเสนอลั ก ษณะของกิ จ กรรมไว้ เ ป็ น แนวทาง
จั ด กิ จ กรรมและพฤติ ก รรมที่ ค าดหวั ง เพื่ อ แสดงถึ ง ผลที่ จ ะเกิ ด แก่ ผู้ รั บ บริ ก ารเมื่ อ นำไปใช้ ใ นการ
จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี้
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ตารางที่ 4.1 เทคนิคการเรียนรู้ที่นำมาใช้จัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน
เทคนิคการเรียนรู้
1. การอภิปราย

2. การอภิปรายกลุ่ม

3. การทายปริศนา

ลักษณะของกิจกรรม
แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่เรียนรู้
หรือสิ่งที่เผชิญอยู่ในประเด็นต่าง ๆ
อย่างอิสระ
แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในกลุ่มที่ร่วมอภิปราย
ในแง่มุมที่แตกต่างกันอย่างอิสระ
แก้ปัญหาโจทย์ตามเงื่อนไข

4. การสืบค้นด้วยตนเอง สืบค้น แสวงหาข้อมูลเพื่อประกอบ
การตัดสินใจหรือสร้างองค์ความรู้
5. การเล่นเกม

ร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่มีกติกาท้าทาย
ความอยากรู้ อยากลอง

6. การแสดงบทบาท

ทดลองรวมบทบาทต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในชีวิตแล้วสะท้อนความรู้สึกนึกคิด
ที่แท้จริงของตน
การกำหนดบทสนทนาของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจน

7. บทสนทนา

8. บทละคร

การจัดการแสดงตามบทที่สร้างขึ้น
อย่างมีเป้าหมาย

พฤติกรรมที่คาดหวัง
-

การคิดวิเคราะห์
การถ่ายทอดความคิด
การนำเสนอความคิดที่หลากหลาย
การคิดวิเคราะห์
การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
การถ่ายทอดความคิด
การเปรียบเทียบหรือเชือ่ มโยงความคิด
การคิดวิเคราะห์
การเชื่อมโยงเหตุ-ผล
การสังเกตและสรุปข้อมูล ความคิด
การสังเกต
การรวบรวมข้อมูล
การสรุปองค์ความรู้
การคิดวิเคราะห์
การตัดสินใจ
การกล้าลอง
การผ่อนคลายอารมณ์
การเรียนรู้ความคิด ความรู้สึกของตน
และคนอื่น
การเข้าใจและยอมรับผู้อื่น
การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
การคิดวิเคราะห์
การสรุปความคิด
การกล้าแสดงออก
การสร้างแรงบันดาลใจ
การเรียนรู้ด้วยความเพลิดเพลิน
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
เทคนิคการเรียนรู้

ลักษณะของกิจกรรม

9. การโต้วาที

จัดญัตติหรือประเด็นที่ขัดแย้งกัน
และใช้ทีมเสนอและทีมค้านในเวลา
ที่กำหนด
10. การฝึกหัด
ใช้แบบฝึกที่กำหนดเป้าหมายได้
อย่างชัดเจน เช่น การฝึกทักษะ
การสื่อสารสร้างสรรค์
ใช้แบบสอบถาม แบบสำรวจ
11. การใช้เครื่องมือ
แบบสอบถาม
แบบประเมิน หรือแบบทดสอบ
แบบประเมิน
ที่ได้จัดทำอย่างมีเป้าหมาย
หรือแบบทดสอบ
และอ้างอิงแนวคิดที่น่าเชื่อถือได้
12. การแบ่งกลุ่มร่วมคิด จัดกลุ่มวางแผนร่วมกันทำงาน
ร่วมวางแผน และ
ตามโจทย์ที่จัดไว้อย่างมีเป้าหมาย
ร่วมทำงานตามโจทย์ ชัดเจน
13. การทดลอง
การทดลองสวมบทบาทของ
เปลี่ยนบทบาท
บุคคลอื่น ๆ ตามโจทย์
14. การซ้อมบท
การฝึกหัดดำเนินชีวติ ในแต่ละบทบาท
ที่ตนอาจจะต้องเกี่ยวข้องในอนาคต
เช่น ทดลองตั้งครรภ์ ทดลองเรื่องเด็ก
15. มุมสนทนา
เปิดพืน้ ทีใ่ นชัน้ เรียนหรือในสถานศึกษา
ให้ผู้เรียนมีโอกาสพบบุคคล
หรือวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านใดด้านหนึ่งโดยอิสระ
16. การวาดภาพ
สร้างบรรยากาศการจัดการเรียนรู้
ให้ถ่ายทอดจินตนาการในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับตน

การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน

พฤติกรรมที่คาดหวัง
- กล้าแสดงความคิดอย่างอิสระ
- สามารถใช้ภาษาและเหตุผล
ที่น่าเชื่อถือ
- มีความสามารถตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้
- สามารถประเมินตนเองด้านต่าง ๆ
ประกอบความเข้าใจตน

- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
- สามารถคิดวางแผนและดำเนินงาน
ให้บรรลุผลสำเร็จ
- เข้าใจความคิดและความรู้สึก
ของผู้อื่น
- เข้าใจความคิด ความรู้สึก
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ตระหนักรู้หน้าที่หรือสำนึกคุณ
- เลือกแสวงหาความรู้ที่ตนสนใจ
- เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้รอบตัว

- การบำบัดด้วยศิลปะ
- สามารถถ่ายทอดความคิด
หรือจินตนาการออกมา
- การผ่อนคลาย

46
ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
เทคนิคการเรียนรู้
17. การแต่งเรื่อง

18. การเล่าเรื่อง

19. การเรียนรู้จาก
การสังเกตตัวแบบ
20. การเรียนรู้ชีวิต
ด้วยการร่วม
ในวิถีชีวิต
21. ปฏิบัติการจิตอาสา
หรือจิตสาธารณะ

22. การจินตนาการ

ลักษณะของกิจกรรม

พฤติกรรมที่คาดหวัง

กำหนดเรื่องหรือโจทย์ให้ผู้เรียน
แต่งเรื่องตามความคิด ความเข้าใจ
ประสบการณ์หรือความคิด
สร้างสรรค์ของตน
เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนถ่ายทอดความคิด
หรือประสบการณ์ทมี่ ปี ระโยชน์ตอ่ ตน
และผู้อื่น
เลือกตัวแบบที่ดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตามวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้สังเกต
จัดให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ในสถานการณ์จริง
โดยมีเวลาต่อเนื่องกันใช้ชีวิตร่วมด้วย
กับแหล่งเรียนนั้น
จัดโอกาสและสถานที่ให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติงานจริงด้านจิตอาสา
หรือจิตสาธารณะ

- สามารถถ่ายทอดออกมาผ่านข้อเขียน
- ความคิดสร้างสรรค์
- พิจารณาตัวแบบที่ดี
- ใช้โอกาสเอื้อประโยชน์ทางความคิด
หรือตัวอย่างอันดีแก่ผู้อื่น
- สามารถสังเกตและเลียนแบบ
พฤติกรรมอันพึงประสงค์
- สามารถสังเกต มีความเข้าใจ
อย่างแท้จริง
- มีเจตคติที่ดีต่อเรื่องที่เรียนรู้
- สามารถปรับเปลี่ยนเจตคติ
ต่อเรื่องที่เรียนรู้ในสถานการณ์จริง
- ฝึกทักษะการมีจิตอาสา
หรือจิตสาธารณะ
- ความคิดสร้างสรรค์

จัดทำโจทย์ที่มุ่งให้ผู้เรียน
คิดสร้างสรรค์
23. การทดลองงาน
จัดหาโอกาส สถานปฏิบัติงาน
- พัฒนาทักษะการทำงาน
หรือสถานประกอบการให้ผู้เรียน
- เรียนรู้ลักษณะของงาน
ได้เรียนรู้จากผู้ชำนาญการ
จัดให้มีการแสดงผลการเรียนรู้
- สามารถรายงานผลงานพัฒนา
24. การแสดงผล
การเรียนรู้ทางอาชีพ ด้านอาชีพที่สนใจโดยในระยะใด
ทางด้านอาชีพทีต่ นสนใจผ่านการเรียนรู้
เพิม่ ความชำนาญ แสดงว่าตนมีศกั ยภาพ
ด้วย Portfolios
ระยะหนึง่ โดยถ่ายทอดลง Portfolios
ระดับหนึ่ง
- กล้าแสดงออก
25. การใช้สถานการณ์ จัดสถานการณ์จำลองเพื่อเรียนรู้
จำลอง
ด้านใดด้านหนึ่งในห้องเรียน
- ฝึกความเชื่อมั่นในตนนำไปสู่
การเห็นคุณค่าแห่งตน
การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
เทคนิคการเรียนรู้

ลักษณะของกิจกรรม

พฤติกรรมที่คาดหวัง

- เข้าใจบทบาทหน้าที่และคุณลักษณะ
ของบุคคลผู้มีอาชีพหลากหลาย
- มีเจตคติที่ดีทางอาชีพ
27. เปิดตลาดความคิด จัดโอกาสให้ผู้เรียนใช้พื้นที่ในโรงเรียน - กล้าแสดงออก
แสดงความคิดตามจุดประสงค์เป็นกลุม่ - วางแผนจัดการ
แล้วให้แต่ละกลุ่มเดินชมผลงาน
- รับและให้ Feedback
ที่มีเจ้าของแนะนำ แล้วให้ขอ้ มูล
อย่างสร้างสรรค์
ย้อนกลับซึ่งกันและกัน
28. นิทานสอนใจ
เลือกนิทานที่ตัวละคร มีพฤติกรรม
- คิดวิเคราะห์และได้แรงบันดาลใจ
ที่เป็นตัวแบบที่ดี
ในการฝึกหัดพัฒนาพฤติกรรมของตน
29. Buddy ผู้หวังดี
ให้เลือก Buddy คู่กรณีไม่รู้ตัว
- มีเจตคติที่ดีต่อการช่วยเหลือ
เกื้อกูลต่อกัน
แล้วปฏิบัติที่ดีต่อกัน
- มีทักษะการเอาใจใส่และดูแลผู้อื่น
- พัฒนาทักษะที่กำหนดไว้
30. การแข่งขันทักษะชีวติ จัดเวทีการแข่งขันทักษะการเรียนรู้
หรือทักษะทางอาชีพโดยตั้งกฎเกณฑ์
ด้านต่าง ๆ
หรือเงื่อนไขการแข่งขันที่ชัดเจน
31. การใช้สื่อ
อ้างอิงคลิปเรื่องราวต่าง ๆ หรือ
- สามารถคิดวิเคราะห์
ในรูปแบบต่าง ๆ
ใช้ข่าวสารที่เผยแพร่ในที่สาธารณะ
- สามารถสืบค้นหาสาเหตุ
จัดกิจกรรมการฝึกหัดความสามารถ - สามารถพัฒนาทักษะ
32. การเข้าค่ายเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต
ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ หรือฝึกทักษะ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
การเรียนหรือทักษะอาชีพในระยะ
ด้านต่าง ๆ
เวลาหนึ่ง
- มีความสามารถในการปรับตัว
33. การเรียนรู้
จัดทำโครงการประจำปีหรือประจำ
- หรือมีโอกาสเตรียมความพร้อม
ผ่านโครงการพิเศษ ภาคการศึกษา หรือโครงการพิเศษ
สำหรับนักเรียนบางกลุม่ เช่น ในวาระ
ก่อนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สถานภาพใหม่
ที่นักเรียนจะจบการศึกษา
หรือเข้าเรียนใหม่
34. การใช้เพลงดนตรี
นำเพลง แต่งเพลง หรือเสียงดนตรี
- เพื่อจูงใจให้เข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบการดำเนินกิจกรรม
หรือส่งเสริมความผ่อนคลายอารมณ์
26. ท่องโลกอาชีพ

จัดให้มีการศึกษาดูงานในสถานที่
ที่มีบุคคลผู้ทำงานหลากหลายอาชีพ

การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน
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เทคนิคการเรียนรู้

ลักษณะของกิจกรรม

พฤติกรรมที่คาดหวัง

35. การจัดศูนย์การเรียนรู้ มีการจัดจำลองสถานการณ์
ทางอาชีพต่าง ๆ
ให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าเรียนรู้
ลักษณะทางอาชีพต่าง ๆ

- เข้าใจขอบข่ายบทบาททางอาชีพ
- เปลีย่ นแปลงเจตคติทางอาชีพ
- มีแรงจูงใจให้แสวงหาความรู้
ทางอาชีพในสถานการณ์จริงต่อไป
36. เสียงเตือน
จัดกิจกรรมให้ผู้รับบริการดูคลิป ฟัง - คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ
หรืออ่านคำเตือนหรือข้อเตือนใจให้คดิ - การแสวงหาความเป็นจริงต่อไป
ในมุมมองต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจเลือก
อาชีพต่าง ๆ
- สามารถสอนตนและควบคุมตนได้
37. การกำกับดูแลตนเอง ฝึกกำหนดเป้าหมายและวิธีการ
พัฒนาพฤติกรรมของตน
จัดสถานการณ์การสื่อสารแบบต่าง ๆ - สามารถแยกแยะเหตุ-ผล คุณ-โทษ
38. การวิเคราะห์
ให้มีโอกาสเผชิญด้วยตัวเอง
ของการสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้
การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคล
- เลือกวิธีการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ได้
39. การฝึกกล้าแสดงออก จัดสถานการณ์ให้ได้แสดงตน
- สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
อย่างเหมาะสม
ในบทบาทต่าง ๆ หรือดูจากตัวแบบ - แยกแยะผลที่เกิดจากการไม่กล้า
แสดงออกหรือการแสดงออกแบบ
ก้าวร้าวได้
40. การฝึกผ่อนคลาย
มีวิธีการต่าง ๆ ให้ทดลอง เช่น
- สามารถผ่อนคลายความเครียด
ความเครียด
อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ หายใจระดับลึก
การออกกำลังกาย ฯลฯ
- สามารถคิดได้หลายทิศทาง
41. การคิดแบบหมวก 6 ใบ ฝึกคิดตามขอบข่ายหมวก 6 ใบ
ของเดอโบโน
ได้แก่ สีฟ้า สีขาว สีดำ สีแดง สีเขียว
อย่างรอบคอบ
และสีเหลือง
42. การฝึกสมาธิ
การฝึกจิตให้สงบด้วยวิธีการต่าง ๆ
- ควบคุมตนให้เกิดความสงบ
เพิ่มความพร้อมในการเรียนรู้
43. กลุ่มสัมพันธ์
การดำเนินงานเป็นกลุ่มซึ่งมีบทบาท - เข้าใจและยอมรับผู้อื่นได้
ที่แตกต่างกัน
- มีความรู้สึกอบอุ่นที่มีเพื่อนร่วมคิด
ร่วมทำงาน
- เรียนรู้การจัดการความขัดแย้งในกลุ่ม
การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน
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เทคนิคต่าง ๆ ดังกล่าวมีผลต่อพฤติกรรมคาดหวังที่แตกต่างกัน ผู้ออกแบบกิจกรรม
แนะแนวในชั้นเรียนอาจใช้เทคนิคเดียว หรือนำหลายเทคนิคมาประกอบกันตามวัตถุประสงค์ก็ได้
ในการพัฒนากิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนควรมีการประเมินว่าแต่ละเทคนิคช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
ผู้เรียนได้เพียงใด แล้วพัฒนาปรับขยายกิจกรรมต่อไป

4.3 การจัดทำแผนกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน
การจัดทำแผนกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน เป็นกระบวนการที่สำคัญต่อการให้
บริการแนะแนวกลุม่ ในชัน้ เรียน ซึง่ ต้องประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเป็นระบบและมีคณ
ุ ภาพ
มีขั้นตอนสำคัญ ดังนี้
4.3.1 ศึกษาหาข้อมูลพืน้ ฐานทีจ่ ำเป็น แล้วจัดทำเป็นกรอบแนวคิดเกีย่ วกับสาระสำคัญ
ในการจัดทำแผนกิจกรรมต่อไป ได้แก่ 1) ศึกษาเป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวโดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม
การบูรณาการความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 2) ศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
โดยองค์ ร วม มี ค วามรู้ คุ ณ ธรรม จิ ต สำนึ ก ในความเป็ น พลเมื อ งไทยและเป็ น พลโลก มี ค วามรู้
และทั ก ษะพื้ น ฐาน และเจตคติ ที่ ดี ต่ อ การศึ ก ษา การประกอบอาชี พ และการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
เน้นสมรรถนะ 5 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ 3) ศึกษาแผนยุทธศาสตร์การแนะแนว
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) ที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าตนและผู้อื่น สามารถวางแผนชีวิตเกี่ยวกับ
การพัฒนาทั้ง 3 ขอบข่าย และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและพอเพียง 4) ศึกษาลักษณะ
เฉพาะของท้องถิ่นทั้งด้านกายภาพ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ 5) ศึกษาความเปลี่ยนแปลง
โดยรวมของโลก ซึ่งระบุไว้เป็นทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 เน้นทักษะที่สำคัญหลายประการ ได้แก่
ทักษะการเรียนพื้นฐาน ทักษะการคิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้าม
วัฒนธรรม การทำงานเป็นทีม และผูน้ ำสำคัญ คือ ทักษะการสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และประการสุดท้าย 6) ศึกษาปัญหาความต้องการที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และวัยของผู้รับบริการ
ในบริบทของสังคม วิทยาการ และสภาพแวดล้อมในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
4.3.2 เลือกทักษะสำคัญที่จำเป็นหรือต้องการพัฒนาโดยสอดคล้องกับกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับสาระสำคัญข้างต้นในขอบข่ายการพัฒนาส่วนตัว การพัฒนาทางการศึกษาและการพัฒนา
ทางอาชีพ เช่น การพัฒนาอัตมโนทัศน์ การพัฒนาทักษะการเรียนหรือการพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพ
เป็นต้น
4.3.3 กำหนดสัดส่วนกิจกรรมแนะแนวครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ตามระดับชั้นเรียน
(ตามตัวอย่าง)
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ภาคการศึกษา 2

ภาคการศึกษา 1

ตารางที่ 4.2 ตั ว อย่ า งการกำหนดสั ด ส่ ว นกิ จ กรรมแนะแนวในชั้ น เรี ย น การพั ฒ นาส่ ว นตั ว
และสังคม การพัฒนาทางการศึกษา และการพัฒนาทางอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา
สำหรับ ปีการศึกษา..........
ขอบข่าย

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

การพัฒนาส่วนตัวและสังคม
การพัฒนาทางการศึกษา
การพัฒนาทางอาชีพ
การพัฒนาส่วนตัวและสังคม
การพัฒนาทางการศึกษา
การพัฒนาทางอาชีพ
รวม

7
7
4
7
7
4
36

8
6
4
8
6
4
36

4
6
8
4
6
8
36

7
7
4
7
7
4
36

8
6
4
8
6
4
36

4
6
8
4
6
8
36

หมายเหตุ : สถานศึกษาที่จัดเวลาสำหรับกิจ กรรมแนะแนวในชั้ น เรี ย น 18 สั ป ดาห์ / ภาคเรี ย น
รวม 36 ชั่วโมง/ปี
จากตัวอย่างนี้ เป็นผลมาจากการตกลงร่วมกันระหว่างผู้มีความรับผิดชอบจัดกิจกรรม
แนะแนวในชั้นเรียนแต่ละระดับชั้น ซึ่งให้น้ำหนักหรือจัดสัดส่วนแตกต่างกันตามลักษณะความจำเป็น
หรื อ ความจำเป็ น ตามความสามารถในการรั บ รู้ ข องผู้ รั บ บริ ก าร เช่ น ผู้ รั บ บริ ก ารอยู่ ใ นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่งจะเปลี่ยนระดับการเรียนรู้จากระดับประถมศึกษาไปสู่การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องปรับตัวในด้านการเรียนรู้มากกว่าการพัฒนาทางอาชีพ หรือผู้รับ
บริ ก ารอยู่ ใ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เป็ น ช่ ว งจะจบประโยคการศึ ก ษา จำเป็ น ต้ อ ง
ตระหนักถึงแผนการเรียนต่ออันเกีย่ วข้องกับการวางแผนอาชีพต่อไป จึงควรเน้นน้ำหนักด้านการพัฒนา
ทางอาชีพมากกว่าระดับชั้นอื่น เป็นต้น
4.3.4 กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน โดยพิจารณา
เลือกทักษะสำคัญ (ตามข้อ 4.3.2) ที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาส่วนตัวและสังคม การพัฒนาทาง
การศึกษา และการพัฒนาทางอาชีพ แล้วจัดทำเป็นหน่วยกิจกรรมหรือโปรแกรมแนะแนวแต่ละเรื่อง
ซึ่ ง อาจจะมี กิ จ กรรมย่ อ ย ๆ หลายกิ จ กรรมภายในเวลาที่ เ หมาะสม แล้ ว แบ่ ง เป็ น คาบ/ชั่ ว โมง
ดังตัวอย่าง
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ตารางที่ 4.3 ตัวอย่างการออกแบบหน่วยกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1 ปีการศึกษา รวม 36 ชั่วโมง
การพัฒนาส่วนตัวและสังคม
หน่วยกิจกรรมที่ 1
ยอมรับ-ปรับตัว
3 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 2
คุณค่าแห่งตน
4 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 3
รู้ทันอารมณ์
3 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 4
สื่อสารสร้างสรรค์
4 ชั่วโมง
รวม 14 ชั่วโมง

การพัฒนาทางการศึกษา
หน่วยกิจกรรมที่ 1
ค้นหาความถนัด
3 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 2
ทักษะการเผชิญปัญหา
ทางการเรียน (AQ)
4 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 3
นิสัยรักการอ่าน
3 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 4
รู้จักวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4 ชั่วโมง
รวม 14 ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง

การพัฒนาทางอาชีพ
หน่วยกิจกรรมที่ 1
ทุกอาชีพมีคุณค่า
2 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 2
รักษ์อาชีพท้องถิ่น
2 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 3
มูลค่าเพิ่มทางอาชีพ
2 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 4
ผู้ประสบความสำเร็จ
2 ชั่วโมง
รวม 18 ชั่วโมง

จากตัวอย่างนี้ เป็นการออกแบบหน่วยกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนของผู้รับบริการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งกำหนดคาบ/ชั่วโมงตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้แล้ว โดยจัดการพัฒนา
ส่วนตัวและสังคม 4 หน่วยกิจกรรม รวม 14 ชั่วโมง การพัฒนาทางการศึกษา 4 หน่วยกิจกรรม
รวม 14 ชั่วโมง และการพัฒนาทางอาชีพ 4 หน่วยกิจกรรม รวม 8 ชั่วโมง ในแต่ละหน่วยกิจกรรม
จะมีจำนวนคาบ/ชั่วโมง ระหว่าง 2-4 ชั่วโมง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ การตระหนักในคุณค่า
ทบทวนตรวจสอบและวางแผนพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง และพร้อมปฏิบัติหรือลงมือฝึกหัดพัฒนา
เพื่อเพิ่มความสามารถหรือความชำนาญ
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ตารางที่ 4.4 ตัวอย่างการออกแบบหน่วยกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1 ปีการศึกษารวม 36 ชั่วโมง
การพัฒนาส่วนตัวและสังคม
หน่วยกิจกรรมที่ 1
รู้ทันตน
(เข้าใจ-ยอมรับ-ปรับตัว)
3 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 2
จัดการอารมณ์เสีย

การพัฒนาทางการศึกษา
หน่วยกิจกรรมที่ 1
ค้นหาความถนัด

3 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 2
ทักษะการเผชิญปัญหา
ทางการเรียน (AQ)
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 3
หน่วยกิจกรรมที่ 3
ร่วมด้วยช่วยกันลดความรุนแรง อ่านเพื่อประโยชน์แห่งตน
(จิตอาสา)
2 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 4
หน่วยกิจกรรมที่ 4
ซื่อกินไม่หมด-คดกินไม่นาน
รู้จัก-วัฒนธรรม
และการอยู่อย่างพอดี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 5
สื่อสารสร้างสรรค์
(ปฏิเสธการกระทำที่เป็นโทษ)
3 ชั่วโมง
รวม 16 ชั่วโมง

การพัฒนาทางอาชีพ
หน่วยกิจกรรมที่ 1
อาชีพอาเซียน
2 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 2
อาชีพที่เหมาะกับฉัน
2 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 3
ค่านิยมในงานที่สนใจ
2 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 4
ภูมิใจอาชีพท้องถิ่น

3 ชั่วโมง
-

2 ชั่วโมง
-

รวม 12 ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง

รวม 8 ชั่วโมง
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จากตัวอย่างนี้ เป็นการออกแบบหน่วยกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนของผู้รับบริการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งกำหนดคาบ/ชั่วโมงตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้แล้ว โดยจัดการพัฒนา
ส่วนตัวและสังคม 5 หน่วยกิจกรรม รวม 16 ชั่วโมง การพัฒนาทางการศึกษา 4 หน่วยกิจกรรม
รวม 12 ชั่วโมง และจัดให้มีการพัฒนาทางอาชีพ 4 หน่วยกิจกรรม รวม 8 ชั่วโมง ทั้งนี้เนื่องด้วย
ลักษณะและธรรมชาติของผูร้ บั บริการวัยนีต้ อ้ งการเวลาและสาระสำคัญเกีย่ วกับการปรับตน เกีย่ วกับ
การรูจ้ กั ตน เข้าใจอารมณ์ และจัดการอารมณ์ของตนอันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนา
ทางการศึกษาและการพัฒนาทางอาชีพที่มีคุณภาพต่อไป
ตารางที่ 4.5 ตัวอย่างการออกแบบหน่วยกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1 ปีการศึกษารวม 36 ชั่วโมง
การพัฒนาส่วนตัวและสังคม
หน่วยกิจกรรมที่ 1
สื่อการสร้างสรรค์
2 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 2
คุณธรรมคนอยู่ที่
การรับผิดชอบ
2 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 3
การเปลี่ยนแปลงสำคัญ
2 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 4
การอยู่อย่างพอดี
2 ชั่วโมง

การพัฒนาทางการศึกษา

การพัฒนาทางอาชีพ

หน่วยกิจกรรมที่ 1
พัฒนาการเรียน
3 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 2
วางแผนการเรียน

หน่วยกิจกรรมที่ 1
ข้อมูลอาชีพที่สนใจ
3 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 2
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงาน

3 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 3
ทักษะการคิดแก้ปัญหา
3 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 4
ค่านิยมทางการเรียน
3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 3
วินัยการทำงาน
2 ชั่วโมง
หน่วยกิจกรรมที่ 4
การตัดสินใจ
3 ชั่วโมง
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การพัฒนาส่วนตัวและสังคม

การพัฒนาทางการศึกษา

การพัฒนาทางอาชีพ

-

-

รวม 8 ชั่วโมง

รวม 12 ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง

หน่วยกิจกรรมที่ 5
การเลือกอาชีพและเทคนิค
ความสำเร็จ
5 ชั่วโมง
รวม 16 ชั่วโมง

จากตัวอย่างนี้ เป็นการออกแบบหน่วยกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนของผู้รับบริการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งกำหนดคาบ/ชั่วโมงตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้แล้ว โดยจัดการพัฒนา
ส่วนตัวและสังคม 4 หน่วยกิจกรรม รวม 8 ชั่วโมง การพัฒนาทางการศึกษา 4 หน่วยกิจกรรม
รวม 12 ชั่วโมง และการพัฒนาทางอาชีพ 5 หน่วยกิจกรรม รวม 16 ชั่วโมง ทั้งนี้ได้พิจารณาว่า
ผู้รับบริการอยู่ในระดับชั้นที่ต้องเตรียมตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเรียนและอาชีพ จึงจัดให้
มีเวลาและสาระด้านอาชีพมากกว่าด้านอื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม การออกแบบหน่วยกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนของสถานศึกษาใด ๆ
ควรพิจารณาเรื่องที่เหมาะสมกับความต้องการตามวัย หรือระดับชั้นที่ศึกษาและควรคำนึงถึงลักษณะ
เฉพาะหรือความจำเป็นของผู้รับบริการ รวมทั้งสภาพแวดล้อมหรือการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
และโลกอาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้การออกแบบกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนสามารถสนองตอบ
ความต้องการของผูร้ บั บริการ ทางสถานศึกษาจึงควรมีการพิจารณาจัดทำร่วมกัน เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการแต่ละ
ระดับชั้นได้ประโยชน์สูงสุดและจัดกิจกรรมไม่ซ้ำซ้อนกัน
4.3.5 การออกแบบการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนที่เน้นทักษะชีวิต
ในแต่ละหน่วยกิจกรรม ควรคำนึงถึงระยะการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้รับบริการตามแนวทางจิตวิทยา 3 ระยะ ดังนี้
		
ระยะที่ 1 การตระหนักรู้ในคุณค่าหรือเสริมสร้างเจตคติ
		
ระยะที่ 2 การทบทวนตรวจสอบตนและวางแผนพัฒนาตน
		
ระยะที่ 3 การฝึกทักษะเพิ่มความชำนาญ
		
การตระหนั ก รู้ ใ นคุ ณ ค่ า หรื อ เสริ ม สร้ า งเจตคติ เป็ น การจั ด บรรยากาศ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้รับบริการตระหนักในความสำคัญหรือคุณค่าของสิ่งที่กำลังเรียนรู้ เช่น
การจะส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในตน ผู้จัดกิจกรรมอาจเสนอสถานการณ์ที่มีทั้งบุคคล
ที่เชื่อมั่นตน และไม่เชื่อมั่นในตน พร้อมทั้งสภาพผลที่เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้น โดยให้ผู้รับบริการ
พิจารณาเปรียบเทียบผล และระบุความรู้สึกหรือความต้องการของตนได้ ซึ่งผู้จัดกิจกรรมอาจจะเน้น
ในขั้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในขั้นประสบการณ์
การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน
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การทบทวนตรวจสอบตนและวางแผนพัฒนาตน เป็นการจัดประสบการณ์
ให้ผู้รับบริการได้ตรวจสอบตนด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเรียนรู้เพื่อกำหนดว่าตนต้องการอยู่ใน
สภาพใด โดยต้องมีการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้จัดกิจกรรมอาจจะเน้นในขั้นการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ ในขั้นทดลอง/ฝึกทักษะ
		
การฝึกทักษะเพิ่มความชำนาญ เป็นการจัดประสบการณ์เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้ฝึกหรือทดลองปฏิบัติตามแผนที่ตนต้องการหรือกำหนดไว้ ทำให้การฝึกทักษะชีวิตมีทิศทาง
ที่ชัดเจนโดยจัดให้มีขั้นตอนการฝึกหัดหรือทดลองตามหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดกิจกรรม
อาจจะเน้นในขั้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในขั้นประยุกต์ใช้และพัฒนา
		
การออกแบบนี้ได้เสนอตัวอย่างไว้ เพื่อความเข้าใจก่อนการจัดทำแผนกิจกรรม
4.3.6 หลังจากการออกแบบตามระยะการเรียนรู้ทักษะชีวิต 3 ระยะแล้ว จัดการ
ออกแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามวิธีการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (ตามตัวอย่าง)
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แนวคิดสำคัญ

1. สำรวจลักษณะจิตใจตน
2. วิเคราะห์ผล
3. วางแผนการพัฒนาเรื่อง
การลดความเกรงใจ

กิจกรรมที่ 1 : เลือกที่จะรับ
- กรณีศึกษา
- แผนผังความคิด
- คลิบภัยในเครื่องดื่ม
จากเพื่อน

เทคนิค

1. หลักการปฏิเสธประกอบด้วย กิจกรรมที่ 3 : ฝึกหัดไว้ให้มั่นคง
การบอกความรู้สึก
- ใบความรู้ “หลักการปฏิเสธ”
- สถานการณ์ฝกึ ทักษะการปฏิเสธ
บอกความจำเป็น
หรือผลที่จะตามมา
2. การฝึกช่วยให้เกิด
ความมั่นใจและชำนาญ

กิจกรรมที่ 2 : ดูแลใจตนเอง
1. การสำรวจตนทำให้รู้
จุดอ่อนของตน
- แบบสำรวจตนเกรงใจ
2. ผู้ที่รู้จุดอ่อนตนมีโอกาส
- แบบฝึกหัดการเกรงใจ
ปรับตนสู่ความแข็งแรง
ที่เหมาะสม
3. การเลือกปฏิเสธเป็นสิทธิ
ในบุคคล
4. ผู้ที่มีความมั่นคงในเหตุผล
ที่ถูกต้องย่อมปลอดภัย

1. การเกรงใจในสิ่งที่เลือก
1. วิเคราะห์ปัญหาจาก
ความเกรงใจ
อาจนำภัยมาสู่ตน
2. เปรียบเทียบผลของ
2. การเกรงใจในสิ่งที่ควรเกรง
พฤติกรรมเกรงใจ/ไม่เกรงใจ
ย่อมพ้นภัย
3. เสนอแนวคิดการแสดง
3. มิตรภาพมิได้เกิดจาก
พฤติกรรมที่เหมาะสม
การตามใจ
4. การปฏิเสธที่เหมาะสม
ไม่ทำลายสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล

1. เชื่อว่าตนสามารถปฏิเสธได้ 1. ยอมรับว่าตนมีสทิ ธิจะป้องกัน 1. วิเคราะห์ผลการปฏิเสธ
ตนเองจากความเสี่ยง
2. สามารถปฏิเสธภาวะเสี่ยงได้
ที่เหมาะสม
2. เชื่อว่าจะพัฒนาตนได้
2. เลือกปฏิเสธ
3. สามารถปฏิเสธความเสี่ยง 3. ฝึกการแสดงการยืนยัน
ต่าง ๆ ได้
ความมัน่ คง

วิเคราะห์ปัญหา
เปรียบเทียบข้อมูล
เชื่อว่าตนป้องกันได้
เสนอแนวคิดการแสดง
พฤติกรรมความเกรงใจ
ที่เหมาะสม

ขาดทักษะการปฏิเสธ
จึงอยูใ่ นภาวะเสีย่ ง

1.
2.
3.
4.

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจลักษณะจิตใจตน และ 1. ตระหนักรู้ภาวะใจตน
2. วางแผนพัฒนาตนโดยเลือก 2. เชื่อว่าสามารถพัฒนา
ที่จะเกรงใจได้เหมาะสม
จิตใจตนให้เข้มแข็งได้
3. วางแผนพัฒนาตน

1. ตระหนักรู้ในคุณค่าของ
การเกรงใจที่เหมาะสม
2. ระบุผลจากความเกรงใจ
3. เสนอแนวคิดในการป้องกัน
ความเสี่ยงจากความเกรงใจ

เกรงใจในสิง่ ทีไ่ ม่ควรเกรง
อาจทำให้มีภัยมาถึงตน

จิตลักษณะและทักษะสำคัญ
ที่ต้องการพัฒนา

ขาดการวิเคราะห์
ลักษณะจิตใจของตน
และไม่มโี อกาสพัฒนาตน

ผลลัพธ์การเรียนรู้
(ผลลัพธ์ที่คาดหวัง)

สภาพปัญหา
และความจำเป็น

ตัวอย่างการออกแบบหน่วยกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การพัฒนาส่วนตัวและสังคม
หน่วยกิจกรรมที่ 5 : ปฏิเสธความเสี่ยง เวลา 3 ชั่วโมง โดยวิเคราะห์ปัญหาและความจำเป็น
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1. แบบสำรวจตน “เกรงใจ”
2. แบบฝึกหัดรักษาความมัน่ คง
ของใจตน
3. ประเมินจากการอภิปราย

ประเด็นอภิปราย
สรุปผลของ
- แลกเปลี่ยนแนวคิดและ - อภิปรายการแสดง
1. ครูทักทาย
การสำรวจตนและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
ความมัน่ คงด้วยเหตุผล
2. ทบทวนว่ามีเหตุการณ์ - ได้คะแนนเท่าใด
เสนอสิ
ง
่
ที
บ
่
กพร่
อ
ง
ทีเ่ หมาะสม
เกี่ยวกับเกรงใจไหม
ความเกรงใจ
พฤติกรรมเป็นอย่างไร
3. ทำแบบสำรวจตน
และวางแผน
- ยกตัวอย่างการรักษาสิทธิ - ทำแบบฝึกหัดบันทึก
- เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ความมั่นคงของใจในรอบ
“เกรงใจ”
ตนในวัฒนธรรมแบบไทย
การพั
ฒ
นา
- สิทธิการตัดสินใจเป็นของใคร
1 สัปดาห์ตอ่ ไป
- ต้องการจะปรับปรุงตน
อย่างไร เพราะอะไร

สรุปแนวคิดสำคัญ - เสนอแนวคิดทำ Mindและผลของ
mapping ความเกรงใจ
ความเกรงใจ
ที่เหมาะสมและ
ไม่เหมาะสม
- นำเสนอแลกเปลี่ยนกับ
กลุ่มอื่น

กิจกรรมที่ 2 :
ดูแลใจตนเอง

- เรื่องนี้มีใครเกี่ยวข้อง
ั หาเกิดขึ้นหรือไม่
- มีปญ
ปัญหาคืออะไร
เป็นปัญหาของใคร
- ผลที่ตามมาของคน
ที่ไม่เกรงใจจะเป็นอย่างไร
- เหตุใดเขาจึงได้รับผลนี้
- ความเกรงใจให้ผลอย่างไร

ประเด็นอภิปราย

1. กรณีศกึ ษา “ความเกรงใจ”
2. กระดาษเขียน
(Mind-mapping)
3. คลิปภัยจากเครือ่ งดืม่
4. ประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นและผลงาน

เครื่องมือและการประเมิน

- ถามว่าจะปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับ
ความเกรงใจอย่างไร
จึงจะเหมาะสม
- จัดการความคิดและ
ความเข้าใจผิดในการ
รักษามิตรภาพอย่างไร

ขั้นประยุกต์ใช้และพัฒนา

1. ครูทักทาย
2. ชวนศึกษากรณี
“ความเกรงใจ”
3. แบ่งกลุ่มอภิปราย

ขั้นทดลอง/ฝึกทักษะ

กิจกรรมที่ 1 :
เลือกทีจ่ ะรับ

ขั้นความคิด
รวบยอด

ขั้นประสบการณ์

กิจกรรม

ขั้นอภิปราย/สะท้อน

ตัวอย่างการร่างแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
(Experiential Learning) หน่วยกิจกรรมที่ 5 : ปฏิเสธความเสี่ยง
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ขั้นประสบการณ์

ขั้นอภิปราย/สะท้อน

ขั้นความคิด
รวบยอด
ขั้นทดลอง/ฝึกทักษะ

ขั้นประยุกต์ใช้และพัฒนา

- ร่วมกันเสนอแนวทางใหม่ ๆ
สรุปแนวคิดสำคัญ - เสนอตัวอย่างหรือ
กิจกรรมที่ 3 :
1. ครูทักทาย
ประเด็นอภิปราย
ในการปฏิเสธผ่านการทำ
ต่อการฝึกหัดปฏิเสธ ประสบการณ์
ฝึกหัดไว้ให้มนั่ คง 2. แลกเปลีย่ นประสบการณ์ - รู้สึกอย่างไรในการฝึก
ฝึ
ก
ทั
ก
ษะการปฏิ
เ
สธ
1 สัปดาห์ที่ฝึกหัด
Mind-mapping
ปฏิเสธ
แนวทางที่ทำให้ไม่ตกเป็น
3. พิจารณาหลักการปฏิเสธ - มั่นใจจะให้ผลอย่างไร
ร่วมกันแล้วแลกเปลี่ยน - มีเทคนิคอะไรนอกเหนือ
เหยื่อความเกรงใจ
ความคิด
จากตัวอย่างอีก
4. สาธิตการปฏิเสธ
5. ฝึกปฏิเสธตามสถานการณ์
และให้ feedback
เชิงบวก

กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

หลักการปฏิเสธ
สถานการณ์ที่จะฝึกปฏิเสธ
กระดาษเขียน Mind-mapping
ประเมินจากการฝึกหัด

เครื่องมือและการประเมิน

58

การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน

59
ตัวอย่างการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ตัวอย่าง
รูปแบบของแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่..........
❑ ทักษะการพัฒนาชีวติ ส่วนตนและสังคม ❑ ทักษะการเรียนรู้ ❑ ทักษะพืน้ ฐานทางการงานอาชีพ
หน่วยกิจกรรมที่.......... ชื่อ......................................................
กิจกรรมที่............................................................................... เวลา..............................................
จุดประสงค์เพื่อ 1) ....................................................................................................................
		 2) ....................................................................................................................
		 3) ....................................................................................................................
แนวคิดสำคัญ (Concept)...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
สื่อ/อุปกรณ์การเรียนรู้..................................................................................................................
วิธีดำเนินกิจกรรม
ขั้นประสบการณ์ 1) ..............................................................................................
		
2) ..............................................................................................
ขั้นอภิปราย/สะท้อน................................................................................................
ขั้นความคิดรวบยอด................................................................................................
ขั้นทดลอง/ฝึกหัดทักษะ (เพิ่มความชำนาญ)...........................................................
ขั้นประยุกต์ใช้และพัฒนา........................................................................................
การวัดและประเมินผล
1) ..............................................................................................
		
2) ..............................................................................................
บันทึกหลังการดำเนินกิจกรรม 1) ..............................................................................................
		
2) ..............................................................................................
ข้อเสนอแนะ..................................................................................................................................
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ตัวอย่าง
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
❑ ทักษะการพัฒนาชีวติ ส่วนตนและสังคม ❑ ทักษะการเรียนรู้ ❑ ทักษะพืน้ ฐานทางการงานอาชีพ
หน่วยกิจกรรมที่ 5 : ปฏิเสธความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 1 เลือกที่จะรับ เวลา 50 นาที
จุดประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ปัญหาจากความเกรงใจกัน
		 2) เปรียบเทียบผลจากพฤติกรรมเกรงใจและไม่เกรงใจ
		 3) เสนอแนวคิดการแสดงความเกรงใจในเหตุการณ์ที่เหมาะสม
แนวคิดสำคัญ (Concept) 1. ความเกรงใจในสิ่งที่เสี่ยงอาจนำภัยมาสู่ตน
		
2. การเกรงใจในสิ่งที่ควรเกรงใจย่อมพ้นภัย
		
3. มิตรภาพมิได้เกิดขึ้นจากการตามใจ
		
4. การปฏิเสธที่เหมาะสมไม่ทำลายความสัมพันธ์
สื่อ/อุปกรณ์การเรียนรู้
1. กรณีศึกษา “ความเกรงใจ”
		
2. กระดาษ A4 ใช้เขียนแผนผังความคิด องค์ประกอบในการเกรงใจ
		
3. คลิปเรื่องภัยจากเครื่องดื่มที่เพื่อนมอบให้
วิธีดำเนินกิจกรรม
ขั้นประสบการณ์	
1) ครูทกั ทายนักเรียน ชวนคุยเรือ่ งของความเสีย่ ง ให้นกั เรียนยกตัวอย่างภาวะเสีย่ ง
2) ครูชักชวนว่าวันนี้จะลองเลือกพิจารณาความเสี่ยงจากคนใกล้ชิด โดยให้อ่าน
		 หรือแสดงบทบาทสมมติ กรณีศึกษา “ความเกรงใจ” แล้วแบ่งกลุ่มอภิปราย
		 ตามประเด็นที่กำหนดไว้ หรืออาจมีประเด็นเพิ่มเติมจากนักเรียนอีกก็ได้
ขั้นอภิปราย/สะท้อน
3) ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุม่ ละ 3 คน ร่วมกันอภิปรายตามประเด็น
		 (3.1) เรือ่ งนีม้ ใี ครเกีย่ วข้องบ้าง
		 (3.2) มีปญั หาเกิดขึน้ หรือไม่ ปัญหาคืออะไร เป็นปัญหาของใคร
		 (3.3) ทัง้ 2 คน มีพฤติกรรมต่างกันหรือไม่ อย่างไร
		 (3.4) ผลกรรมที่ตามมาของทั้ง 2 คน เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
		 (3.5) เหตุใดจึงทำให้เขาได้รับผลกรรมเช่นนั้น
		 (3.6) ความเกรงใจกันมีผลดีหรือผลเสียอย่างไร
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		 (3.7) ความเกรงใจจะช่วยรักษามิตรภาพไว้ใช่หรือไม่ อย่างไร
		 (3.8) การปฏิเสธที่ไม่ทำลายสัมพันธภาพเป็นไปได้หรือไม่
4) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปแนวคิดของตน
ขั้นความคิดรวบยอด
5) ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวคิดสำคัญ ดังนี้
		 (5.1) การเกรงใจในสิ่งที่เสี่ยง....................................ทำให้ → ......................
		 (5.2) การเกรงใจในสิ่งที่ควรเกรงย่อม.......................ทำให้ → ......................
		 (5.3) มิตรภาพที่ดีไม่ได้เกิดจากการตามใจ ซึ่งทำให้ → ................................
		 (5.4) การปฏิเสธที่ไม่ทำลายสัมพันธภาพทำได้โดย.................. → ................
ขั้นทดลอง/ฝึกทักษะ (เพิ่มความชำนาญ)
6) ครูแจกกระดาษ A4 กลุม่ ละ 1 แผ่น พร้อมปากกาเคมี ให้เสนอแนวคิดการเกรงใจ
		 ในเหตุการณ์ใดบ้างที่เหมาะสมและเหตุการณ์ใดบ้างที่ไม่เหมาะสม โดยทำ
		 เป็นแผนผังความคิดหรือตารางแยกความคิดก็ได้
7) ครูให้นักเรียนนำเสนอแนวคิดของกลุ่ม
ขั้นประยุกต์ใช้และพัฒนา
8) ครูถามนักเรียนว่าต่อไปนี้จะคิดอย่างไรในเรื่องความเกรงใจ
9) ครูให้นกั เรียนช่วยกันสรุปว่า ความคิดเก่า ๆ หรือการเข้าใจผิดในเรือ่ งการรักษา
		 มิตรภาพ อะไรบ้างที่เราควรเปลี่ยนใหม่ เพื่อความปลอดภัยของตน
การวัดและประเมินผล
1) ประเมินความคิด ความเชื่อในเรื่องความเกรงใจของนักเรียน
				 จากการอภิปรายระหว่างเรียน
		
2) สังเกตผลงานการเสนอแนวคิดของกลุ่ม แล้วประเมินผล
				 ด้วยการให้ Feedback เชิงบวก
บันทึกหลังการดำเนินกิจกรรม 1) ..............................................................................................
		
2) ..............................................................................................
ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................
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ตัวอย่าง
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
❑ ทักษะการพัฒนาชีวติ ส่วนตนและสังคม ❑ ทักษะการเรียนรู้ ❑ ทักษะพืน้ ฐานทางการงานอาชีพ
หน่วยกิจกรรมที่ 5 : ปฏิเสธความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 2 ดูแลใจตนเอง เวลา 50 นาที
จุดประสงค์เพื่อ 1) สำรวจใจตนในเรื่องความเกรงใจกัน
		 2) วิเคราะห์ผลจากการสำรวจตน
		 3) วางแผนการพัฒนาเรื่องการเกรงใจที่เหมาะสม
แนวคิดสำคัญ (Concept) 1. การสำรวจตนในเรื่องความเกรงใจทำให้รู้จุดอ่อนของตน
		
2. ผู้ที่รู้จุดอ่อนของตนมีโอกาสปรับเปลี่ยนไปสู่ความเข้มแข็ง
		
3. การเลือกปฏิเสธเป็นสิทธิส่วนบุคคล
		
4. ผู้ที่มีความมั่นคงในหลักการ/เหตุผลที่ถูกต้องย่อมปลอดภัย
สื่อ/อุปกรณ์การเรียนรู้
1. แบบสำรวจความเกรงใจ
		
2. แบบฝึกหัดใช้ความเกรงใจให้เหมาะสม
วิธีดำเนินกิจกรรม
ขั้นประสบการณ์	
1) ครูทักทายนักเรียน ชวนทบทวนเรื่องความเกรงใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า
		 มีเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตนหรือไม่ แล้วจัดการอย่างไร
2) ครูชักชวนให้ตรวจสอบตนเอง เมื่อเผชิญเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเกรงใจ
		 หรือเรื่องการปฏิเสธความเสี่ยง โดยแจกแบบสำรวจความเกรงใจ
ขั้นอภิปราย/สะท้อน
3) ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุม่ ละ 3 คน ร่วมกันอภิปรายตามประเด็น
		 (3.1) จากการทำแบบสำรวจได้คะแนนเท่าใด พฤติกรรมเกีย่ วกับความเกรงใจ
			 อยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรือปรับปรุง		
		 (3.2) เหตุ ใ ดจึ ง เป็ น เช่ น นั้ น โปรดระบุ ค วามคิ ด และความมั่ น คงทางจิ ต ใจ
			 ของตนเอง
		 (3.3) เรามีสิทธิหรือไม่ที่จะตัดสินใจ และเราจะแสดงออกอย่างไร เพื่อรักษา
			 มิตรภาพทั้ง ๆ ที่เราไม่ปรารถนาจะทำตามเพื่อน
		 (3.4) อยากปรับปรุงตนอย่างไรให้มีความมั่นคงที่จะทำตามแนวคิดของตน
			 ที่เลือกแล้วว่าเหมาะสม
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ขั้นความคิดรวบยอด
4) ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวคิดสำคัญ ดังนี้
		 (4.1) การสำรวจตนเพื่อให้รู้จุดอ่อนของตนช่วยให้..........................................
		 (4.2) ผู้ใดที่รู้จุดอ่อนของตนจะ........................................................................
		 (4.3) การปฏิเสธเป็นสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่....................................................
		 (4.4) การวางแผนปรับปรุงความมั่นใจในตนจะ...............................................
ขั้นทดลอง/ฝึกทักษะ (เพิ่มความชำนาญ)
5) นักเรียนแต่ละกลุม่ ปรึกษาหารือเพือ่ หาแนวทางปรับปรุงตนเองให้มคี วามมัน่ ใจ
		 ที่จะรักษาสิทธิของตนโดยปราศจากความเสี่ยง แล้วให้เล่าสู่เพื่อนฟัง
6) นั ก เรี ย นยกตั ว อย่ า งพฤติ ก รรมการรั ก ษาสิ ท ธิ โ ดยปฏิ เ สธความเสี่ ย งจาก
		 ประสบการณ์ของตน
7) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเพื่อยืนยันหลักการจากความคิดรวบยอด
ขั้นประยุกต์ใช้และพัฒนา
8) ครู ช วนให้ นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า การฝึ ก รั ก ษาสิ ท ธิ ข องตนหรื อ ฝึ ก ความมั่ น คง
		 ในหลักการที่ดี มีประโยชน์อย่างไร
9) ครู ช วนให้ นั ก เรี ย นสรุ ป ว่ า ผู้ ที่ มี ค วามมั่ น คงในหลั ก การ/เหตุ ผ ลที่ ถู ก ต้ อ ง
		 จะเป็นอย่างไร
10) ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้โดยการบันทึกพฤติกรรมการรักษาความมั่นคง
		 ทางใจของตนในรอบ 1 สัปดาห์
การวัดและประเมินผล
1) สั ง เกตผลจากการทำแบบสำรวจ แล้ ว ประเมิ น ภาพรวม
				 ของนักเรียนทั้งชั้นเรียน
		
2) ประเมินผลจากการทำแบบบันทึกในรอบ 1 สัปดาห์ ว่าอยู่
				 ในระดับดี/พอใจ/ปรับปรุง กี่คน/คิดเป็น %
บันทึกหลังการดำเนินกิจกรรม 1) ..............................................................................................
		
2) ..............................................................................................
ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................
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ตัวอย่าง
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
❑ ทักษะการพัฒนาชีวติ ส่วนตนและสังคม ❑ ทักษะการเรียนรู้ ❑ ทักษะพืน้ ฐานทางการงานอาชีพ
หน่วยกิจกรรมที่ 5 : ปฏิเสธความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 3 ฝึกหัดไว้ให้มั่นคง เวลา 50 นาที
จุดประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ผลการปฏิเสธอย่างเหมาะสม
		 2) เลือกปฏิเสธความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
		 3) ฝึกการแสดงการยืนยันความมั่นคงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
แนวคิดสำคัญ (Concept) 1. หลั ก การปฏิ เ สธประกอบด้ ว ย การบอกความรู้ สึ ก บอก
			 ความจำเป็น หรือบอกผลที่จะตามมา การชักชวนให้เข้าใจ/
			 เห็นใจ และการยืนยันที่จะทำตามใจที่มุ่งมั่นให้ได้
		
2. การฝึกบ่อย ๆ จะช่วยทำให้ผอู้ นื่ เข้าใจตน และเกิดความมัน่ ใจ
			 ในการปฏิเสธ
สื่อ/อุปกรณ์การเรียนรู้
1. ใบความรู้ “หลักการปฏิเสธ”
		
2. ใบงาน : สถานการณ์ที่จะฝึกปฏิเสธ
วิธีดำเนินกิจกรรม
ขั้นประสบการณ์	
1) ครูทกั ทายนักเรียน ชักชวนทบทวนการทำแบบฝึกหัดในรอบ 1 สัปดาห์ทผี่ า่ นมา
2) ครูชวนให้นักเรียนฝึกทักษะการปฏิเสธโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3-5 คน
		 จับสลากสถานการณ์เพื่อฝึกการปฏิเสธ
3) ครูชวนให้นักเรียนอาสาสมัคร 3-5 คน มาสาธิตการปฏิเสธ โดยให้ทุกคน
		 อ่านใบความรู้ “หลักการปฏิเสธ” ก่อน
4) ครูและนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์หลักการปฏิเสธทีก่ ลุม่ สาธิตแสดง แล้วช่วยกัน
		 เพิ่มเติมให้เข้มแข็งและมั่นใจ
5) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาฝึกตามสถานการณ์ที่จับได้และสรุป
6) ครูให้ Feedback เชิงบวก
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ขั้นอภิปราย/สะท้อน
7) ครูชวนให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายตามประเด็นต่อไปนี้
		 (7.1) นักเรียนรู้สึกอย่างไรจากการแสดง ยากหรือง่ายอย่างไร		
		 (7.2) ถ้าเรามีความมั่นใจในหลักการที่ทำให้ตนไม่เสี่ยงจะเกิดผลอย่างไร
		 (7.3) มีเทคนิคอะไรนอกเหนือจากนี้ ที่จะทำให้เราพ้นจากการถูกชักชวนไป
			 ในทางเสี่ยง (เทคนิคการพูดและท่าทาง)
ขั้นความคิดรวบยอด
8) ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวคิดสำคัญ ดังนี้
		 (8.1) หลักการปฏิเสธที่สำคัญทำได้โดย...........................................................
		 (8.2) การฝึกหัดการปฏิเสธจะ.........................................................................
		 (8.3) ผู้ที่มีความเข้มแข็งและมั่นคงจะ..............................................................
		 (8.4) การเกรงใจเป็นสิ่งที่ดีจึงควร...................................................................
ขั้นทดลอง/ฝึกทักษะ (เพิ่มความชำนาญ)
9) ครูชวนให้นักเรียนเสนอตัวอย่างหรือประสบการณ์ที่ตนปฏิเสธ/ไม่เกรงใจ
		 ในสิง่ ทีเ่ สีย่ งแล้วได้ผลดี
10) ครูชวนให้นกั เรียนช่วยกันเสนอแนวทางการไม่ตกเป็นเหยือ่ ของผูท้ ไี่ ม่ประสงค์ดี
11) ครูชวนให้นกั เรียนช่วยกันเสนอเทคนิควิธกี ารชักชวนไปในทางเสีย่ งแบบใหม่ ๆ
		 ที่คาดไม่ถึง
ขั้นประยุกต์ใช้และพัฒนา
12) ครูช่วยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปว่า เราจะแสดงออกอย่างไรเมื่อถูก
		 ชักชวนหรือชักจูงไปในทางเสี่ยง โดยเขียนข้อสรุปเป็น Mind-mapping
		 แล้วแลกเปลี่ยนกัน และส่งเสริมให้ฝึกใช้บ่อย ๆ
การวัดและประเมินผล
1) สังเกตผลการฝึกทักษะปฏิเสธ แล้วประเมินว่านักเรียนเข้าใจ
				 และทำได้เหมาะสมเพียงใด
		
2) ประเมินความรู้สึกมั่นใจในการเคารพสิทธิตนและการแสดง
				 ท่าทีสื่อสารที่ชวนให้คนร่วมมือ/หรือเข้าใจตน
		
3) ประเมิ น ความตระหนั ก รู้ ว่ า ตนควรดู แ ลตนให้ ป ลอดภั ย
				 ได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากการทำ Mind-mapping
บันทึกหลังการดำเนินกิจกรรม 1) ..............................................................................................
		
2) ..............................................................................................
ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................
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4.4 การประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนวกลุม่ ในชัน้ เรียน และตัวอย่างการออกแบบ
หน่วยกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนแยกตามระดับชั้นเรียน
4.4.1 การประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน
		
การประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน เป็นภารกิจสำคัญ
อีกประการหนึ่ง ที่ส่งผลต่อการปรับปรุงและพัฒนา โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงทางความคิด อารมณ์
ความรู้สึก และทักษะชีวิตของผู้รับบริการ ความเหมาะสมของการออกแบบกิจกรรม เทคนิควิธี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้หรือสื่อการเรียนรู้ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด เพื่อการนำผลไปใช้
เป็นแนวทางปรับปรุงหรือปรับขยายกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนต่อไป
		
จากจุดประสงค์หลายประการดังกล่าว จึงมีวิธีการประเมินผลหลากหลายวิธี
โดยเฉพาะวิธีการที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับ 1) ความเชื่อ ความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป 2) ความรู้สึก
และเจตคติ 3) ความสามารถหรือทักษะชีวติ ทีพ่ ฒ
ั นาก้าวหน้าหรือไม่ 4) ข้อมูลเกีย่ วกับความเหมาะสม
ของการออกแบบและเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ เป็นต้น และ 5) แนวคิดในการปรับปรุงหรือปรับขยาย
กิจกรรมต่อไป
		
การประเมินผลดังกล่าวอาจใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ การรายงานตนเอง
หรือการประเมินผลการฝึกหัดพัฒนาตน เป็นต้น จากการศึกษาแนวการจัดกิจกรรมแนะแนวตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555 : 2-3, 54) ได้ระบุการประเมินผลไว้ 2 ลักษณะ
ได้แก่ ลักษณะที่ 1 ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นการประเมินรายกิจกรรม โดยติดตามผลการพัฒนา
ของผู้ เรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง อาจมี ผู้ เรี ย นและผู้ ป กครองมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ด้ ว ยก็ ไ ด้
ลักษณะที่ 2 ประเมินเพื่อต้องการตัดสินผลการเรียน โดยมีเกณฑ์การตัดสิน 2 ระดับ ได้แก่ ผ่าน
และไม่ผ่าน
		
เกณฑ์การตัดสินผ่าน หมายถึง มีจำนวนเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติ
กิจกรรม หรือมีผลงานหรือคุณลักษณะครบตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
		
เกณฑ์การตัดสินไม่ผา่ น หมายถึง มีจำนวนเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์
ไม่ปฏิบัติกิจกรรม ขาดผลงานหรือคุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
4.4.2 ตัวอย่างการออกแบบหน่วยกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนแยกตามระดับชั้นเรียน
		
ในแต่ละสถานศึกษาต้องการจัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ
ควรให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามระดับชั้น ควรมีการดำเนินการประชุมครูผู้รับผิดชอบ
ทุกชั้นเรียนร่วมกัน เพื่อการวางแผนพัฒนาทักษะชีวิตที่ครอบคลุม 3 ขอบข่ายของบริการแนะแนว
โดยไม่ซ้ำซ้อนกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 : (3 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 : (2 ชม.)
สื่อสารสร้างสรรค์
ความพอดีและช่วยรักษ์โลก
เน้นติดต่ออย่างมุ่งมั่น ปฏิเสธ เน้นการใช้จ่ายพอดีและยั่งยืน
ความคิดและการกระทำ
ที่ให้โทษ ชักจูงกันทำดี

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 : (4 ชม.)
สื่อสารสร้างสรรค์
เน้นติดต่อเพื่อแจ้ง
ติดต่อเพื่อเข้าใจ
ติดต่อเพื่อร่วมมือร่วมใจ
(จิตอาสา)
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ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 : (3 ชม.)
การรักสร้างโลก
เน้นความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ให้ความรักที่คับแคบมุ่งครอบครอง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 : (3 ชม.)
คิดก่อนทำคือรับผิดชอบ
เน้นพิจารณาผลที่จะตามมา
ย่อมกำหนดเหตุที่ดีได้

ม.5 (8+8)

ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 : (2 ชม.)
การเตรียมตัวสู้ชีวิต
แห่งความรับผิดชอบ
เน้นความรับผิดชอบต่อหน้าที่
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 : (2 ชม.)
ต้อนรับความผิดหวัง-สมหวัง
เน้นการเข้าใจความจริง
และการเตรียมรับความเป็นจริง

ม.6 (4+4)

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 : (4 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 : (3 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 : (2 ชม.)
การเลือกคบเพื่อนที่ดี
การให้คุณค่า
ก่อนจากฝากความ
และการรักษามิตรภาพ
เน้นค่านิยมที่มีประโยชน์
(จิตสาธารณะ)
เน้นการเป็นเพื่อนที่ปรึกษาหน่วยการเรียนรูท้ ี่ 6 : (2 ชม.)
ความหมายของเพื่อนแท้
ความรักและปรารถนาดีตอ่ กัน
เน้นเทคนิคการเป็นเพื่อน
ที่ปรึกษา (ความเข้าใจปัญหา)

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 : (2 ชม.)
- เตือนภัยใกล้ตัว
เน้นความคิดที่รอบคอบ
และความเชื่อที่ถูกต้อง
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 : (3 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 : (3 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 : (2 ชม.)
จัดการอารมณ์อย่างฉลาด
ทางออกของชีวิต
การบริหารเวลา
เน้นเหตุและการแก้ไขปรับตัว เน้นการแก้ปัญหาชีวิต
เน้นความรับผิดชอบชีวิต
เกิดได้ก็แก้ได้

ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 : (3 ชม.)
สื่อสารสร้างสรรค์
เน้นการถ่ายทอดความคิดเห็น
ต่อปัญหาอย่างใช้ปัญญา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 : (4 ชม.)
การใช้เงินและเวลาที่มีคุณค่า
เน้นความพอเพียงและรักษ์โลก

ม.4 (7+7)

* ผลการประชุมร่วมกำหนดสัดส่วน และออกแบบหน่วยการเรียนรู้งานแนะแนว โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี (2556)

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 6 : (2 ชม.)
ความเป็นอยู่อย่างพอดี
เน้นความคิดที่เป็นเหตุ-ผล
พอเหมาะ พอดี (ความพอเพียง)

ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 : (2 ชม.)
สื่อสารสร้างสรรค์
เน้นอ่านตนออก บอกตนได้
ให้คนอื่นรู้จักได้เร็ว
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 : (2 ชม.)
คุณภาพของคนอยู่ที่
ความรับผิดชอบ
เน้นบทบาทหน้าที่ของตน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 : (2 ชม.) และการปฏิบัติตามหน้าที่
ร่วมด้วยช่วยกันลดความ
ด้วยความเต็มใจ
รุนแรง (เน้นจิตอาสา)
เน้นด้วยช่วยกันลดความรุนแรง
(เน้นจิตอาสา)
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 : (3 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 : (3 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 : (2 ชม.)
รู้ทันอารมณ์
ซื่อกินไม่หมด-คดกินไม่นาน
ช่วงเปลี่ยนแปลงสำคัญ
เน้น EQ และการพัฒนา
เน้นความซื่อสัตย์ต่อคน ต่องาน (จบ ม.ต้น) เน้นการพิจารณา
ปัจจุบันและวางแผนอนาคต

ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 : (3 ชม.)
รู้ทันตน (การเปลี่ยนแปลง
ตามวัย)
เน้นความเข้าใจ ยอมรับ-ปรับตัว
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 : (3 ชม.)
รู้จักเข้าใจ
เน้นจัดการกับอารมณ์เสีย-เครียด

ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 : (3 ชม.)
แนะนำตัว
เน้นบุคลิกภาพและการยอมรับ
ตน-การปรับตัว
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 : (4 ชม.)
สร้างคุณค่าแห่งตน
เน้นความภาคภูมิใจตน
และมีจิตสาธารณะ
เพิ่มคุณค่าชีวิตและสังคม

ม.3 (4+4)

ม.2 (8+8)

ม.1 (7+7)
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ม.2 (6+6)

ม.3 (6+6)

ม.5 (6+6)

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 : (4 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 : (3 ชม.)
การเรียนรู้อย่างเข้าใจ
รูจ้ ักตนเอง
เน้นความสัมพันธ์ระหว่าง
เน้นเข้าใจยอมรับความสามารถ
แผนการเรียนกับแผนการศึกษาต่อ
ในอนาคตที่ตนสนใจ

ม.4 (7+7)

ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 : (3 ชม.)
รู้จักตนเองเพื่อมุ่งสู่
การศึกษาที่เกี่ยวกับอาชีพ
เน้นความสัมพันธ์ของ
บุคลิกภาพกับสิ่งที่จะเรียนรู้

ม.6 (6+6)

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 : (3 ชม.)
ระบบการรับสมัคร
Admissions (มีนิสัยใฝ่รู้
ใฝ่เรียน)
เน้นการทดสอบตนเอง
(พัฒนาตนเอง)

ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 : (4 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 : (3 ชม.)
ใส่ใจ ใฝ่เรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีในทาง
เน้นการสร้างนิสัยการเรียนรู้ การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างสรรค์
- เวลาน้อย
- คุณภาพดี
- ประหยัดเงิน

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 : (4 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 : (3 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 : (3 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 : (3 ชม.)
แสวงหาความรู้ที่มี
ค่านิยมทางการเรียน
เรียนรู้ตามหนทาง
มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
ความสำคั
ญ
กั
บ
ท้
อ
งถิ
น
่
เน้
น
พิ
จ
ารณาข้
อ
มู
ล
ตั
ว
อย่
า
ง
แห่
งความสำเร็จ
เน้นทักษะการตั้งคำถาม
เน้นวัฒนธรรมท้องถิ่น
ความต้องการก่อนตัดสินใจ
เน้นอิทธิบาท 4 ในการเรียน
ที่ควรอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 : (3 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 : (3 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 : (3 ชม.)
วิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพ นิสัยรักการอ่าน เพื่อสิทธิ
ทักษะการคิดแก้ปัญหา
เน้นวิธีการเรียนให้ประสบ
และประโยชน์ของตน
เน้นด้านปัญหาการเรียน
ความสำเร็จ การคิด การสรุป เน้นการอ่านที่ละเอียดรอบคอบ
การประยุกต์
การนำเสนอความรู้

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 : (3 ชม.)
วางแผนการศึกษาต่อ
อย่างชาญฉลาด
- สำเร็จ
- เหมาะสม
- ประหยัด

ภาคเรียนที่ 2
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 : (3 ชม.)
โลกกว้างทางการศึกษา
เน้นเป้าหมาย ทิศทาง
ความต่อเนื่อง วิธีการเรียน
ระดับการศึกษา ความสามารถ
ทางการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 : (4 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 : (3 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 : (3 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 : (3 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 : (3 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 : (3 ชม.)
มีีทักษะการเผชิญ
ทักษะการเผชิญปัญหาและ
ปลูกฝังให้นักเรียนใฝ่รู้
เป้าหมายในการเรียน
ทักษะการเรียน การอ่าน
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
ภัยธรรมชาติ วาตภัย อุทกภัย ฝ่าฟันอุปสรรคทางการเรียน ใฝ่เรียน
เน้นการวางแผนและกำหนด จับใจความ และถ่ายทอดความรู้ เน้นแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
อัคคีภัย แผ่นดินไหว
(AQ)
เน้นการวางแผนการเรียน
เป้าหมายในการเรียนรู้ของตน
การศึกษาต่อ
เน้นความสามารถในการ
รักษาชีวิตให้รอดปลอดภัย

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 : (3 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 : (3 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 : (3 ชม.)
เข้าใจและตระหนักรู้
ค้นหาความถนัด
การพัฒนาด้านการเรียน
ถึงภัยธรรมชาติในท้องถิ่น
เน้นพหุปัญญา
เน้นลักษณะ สาเหตุ
และผลกระทบ

ม.1 (7+7)

ตารางที่ 4.7 ตัวอย่างการออกแบบหน่วยกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียนแยกตามระดับชั้นเรียน สำหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
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การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน

ม.2 (4+4)

ม.3 (8+8)

ม.4 (4+4)

ม.5 (4+4)

ม.6 (8+8)

การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน

ภาคเรียนที่ 2
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 : (4 ชม.)
คุณค่าภูมิปัญญาและ
อาชีพท้องถิ่น
เน้นกระบวนการคิดให้รู้จัก
เห็นคุณค่า อนุรักษ์และพัฒนา
อาชีพในท้องถิ่นให้เท่าทัน
กับภาวะการเปลี่ยนแปลง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 : (2 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 : (2 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 6 : (2 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 : (2 ชม.) ของโลกในศตวรรษที่ 21
ศึกษาคุณลักษณะของ
อาชีพในท้องถิ่น
เทคนิคการประกอบอาชีพ
รู้จักอาชีพท้องถิ่น
ผู้ประสบความสำเร็จทางอาชีพ เน้นการตระหนักรู้คุณค่า
ให้ประสบความสำเร็จ (ก้าวหน้า ในจังหวัดจันทบุรี ตราด
เน้น - การศึกษาประวัติชีวิต ของตนเอง
สุข เหมาะสม
เรียนรู้อนุรักษ์อาชีพท้องถิ่น
อาชีพ การสัมภาษณ์
ในจังหวัดจันทบุรี ตราด
		 - การไปสัมผัสสถานที่จริง

ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 : (2 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 : (2 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 : (3 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 : (2 ชม.)
ความสร้างสรรค์ทางอาชีพ
พิจารณาค่านิยมของตน
เน้นพัฒนาความสามารถใน
อาชีพกับอาเซียน
เน้นความคิดสร้างสรรค์
ที่เกี่ยวข้องกับงานที่สนใจ
การแสวงหาข้อมูลเกีย่ วกับอาชีพ เน้นการพัฒนาคุณลักษณะ
เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ ของตนเข้าสูอ่ าชีพในระดับสากล
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 : (3 ชม.)
เลือกอาชีพ

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 6 : (2 ชม.)
เปิดประตูสู่อาชีพอาเซียน
เน้นทักษะที่จำเป็นในการเข้าสู่
อาชีพอาเซียน (สื่อสาร ภาษา
ความเข้าใจในวัฒนธรรม)

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 : (3 ชม.)
หนทางสู่ความสำเร็จ
เน้นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ
จากความมุ่งมั่น อดทน

ภาคเรียนที่ 2
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 : (3 ชม.)
ทักษะการทำงาน
ที่ประสบความสำเร็จ
เน้นความรอบรู้ รอบคอบ
กฎระเบียบ

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 : (2 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 : (2 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 : (3 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 : (2 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 : (2 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 : (3 ชม.)
ทักษะการประกอบอาชีพอิสระ
แสวงหาข้อมูลทางอาชีพ
ข้อมูลอาชีพต่าง ๆ ในอาเซียน ผูเ้ รียนสามารถค้นหา รวบรวม อาชีพของฉัน
การรับรู้กลุ่มอาชีพเพื่อ
เน้นเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต อาชีพที่นักเรียนสนใจในอนาคต ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เลือก
เน้นรับรูต้ นเองเกี่ยวกับอาชีพ การตัดสินใจทางอาชีพ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 : (3 ชม.)
และสนใจที่เหมาะสมกับตนเอง ที่สนใจ
โลกกว้างทางอาชีพ
เน้นทิศทาง ความก้าวหน้า
ความต่อเนื่อง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 : (2 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 : (2 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 : (3 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 : (2 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 : (2 ชม.) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 : (2 ชม.)
บทบาทหน้าที่ของนักเรียน
อาชีพที่สอดคล้องกับ
เรียนรู้บุคลิกภาพที่เหมาะสม เรียนรู้สู่อาชีพในฝัน
อาชีพไหนใช่เรา
เปิดประตูสู่อาชีพอาเซียน
ในการส่งเสริมอาชีพประมง
บุคลิกภาพของตนเอง
กับอาชีพ
เน้นเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ เน้นการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เน้นทักษะที่จำเป็นในการเข้าสู่
ในอนาคตของตน (ด้านข้อมูล) (กระบวนการตัดสินใจ
อาชีพอาเซียน (สื่อสาร ภาษา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 : (2 ชม.)
และฝึกการตัดสินใจเลือกอาชีพ) ความเข้าใจในวัฒนธรรม)
ปลูกฝังวินัยในการทำงาน
เน้นตรงต่อเวลา มุ่งมั่น
ให้งานสำเร็จ

ม.1 (4+4)

ตารางที่ 4.8 ตัวอย่างการออกแบบหน่วยกิจกรรมแนะแนวกลุม่ ในชัน้ เรียนแยกตามระดับชัน้ เรียน สำหรับการพัฒนาทักษะพืน้ ฐานทางการงานอาชีพ
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0

บทที่

5

บทบาทผูจัดกิจกรรมแนะแนวกลุมในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และปจจัยความสำเร็จในการจัด
กิจกรรมแนะแนวกลุมในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ในการจัดกิจกรรมแนะแนวกลุม่ ในชัน้ เรียนเพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ ให้ประสบความสำเร็จนัน้
ต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ บทบาทผู้จัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และปัจจัยความสำเร็จในการจัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต โดยขอเสนอแนวคิดสำคัญ ดังนี้

5.1 บทบาทผู้จัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ผู้จัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดบริการ
แนะแนว และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา โดยมีบทบาทสำคัญ ดังนี้
5.1.1 เป็นผู้ทำความกระจ่างในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำแผนการ
ให้บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา
5.1.2 เป็ น ผู้ วิ เ คราะห์ ปั ญ หาของผู้ เรี ย น รวมทั้ ง ความจำเป็ น ในการพั ฒ นาทั ก ษะ
และจั ด ทำสั ด ส่ ว นกิ จ กรรมตามกำหนดเวลาให้ ค รบทุ ก ชั้ น เรี ย น โดยใช้ วิ ธี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น
เพื่อร่วมกันรับผิดชอบ
5.1.3 เป็ น ผู้ อ อกแบบกิ จ กรรมแนะแนวกลุ่ ม ในชั้ น เรี ย น และจั ด ทำแผนกิ จ กรรม
ให้ครบทั้ง 2 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา
5.1.4 เป็นผู้จัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน โดยเลือกเทคนิควิธีที่เหมาะสม
สามารถสร้างบรรยากาศจูงใจผู้เรียน จัดการประเมินผล พัฒนากิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
5.1.5 เป็ น ผู้ ติ ด ตามให้ บ ริ ก ารแนะแนวและการปรึ ก ษาเชิ ง จิ ต วิ ท ยาแก่ ผู้ เรี ย นที่ มี
ความต้องการใช้บริการต่อเนื่องเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่ม
การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน
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5.1.6 เป็ น ผู้ ศึ ก ษาวิ จั ย สร้ า งนวั ต กรรมและสื่ อ ทางการแนะแนวที่ เ ป็ น ประโยชน์
ต่อวิชาชีพต่อไป รวมทั้งการเป็นวิทยากร
ในกรณีที่สถานศึกษาขาดครูที่มีความรู้ความเข้าใจงานบริการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา อาจดำเนินการ ดังนี้
1) จัดการอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตจากผู้เชี่ยวชาญ
2) ขอความอนุ เ คราะห์ ใช้ กิ จ กรรมแนะแนวกลุ่ ม ในชั้ น เรี ย นที่ ไ ด้ จั ด ทำแล้ ว อย่ า งมี
คุณภาพจากเครือข่ายต่าง ๆ
3) จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในสถานศึกษา โดยใช้วิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถในสถานศึกษาเดียวกัน
4) เลือกกิจกรรมหรือสื่อทางการแนะแนวที่เน้นทักษะชีวิต จากสื่อที่มีเผยแพร่ทั่วไป
ที่มีคุณภาพเพื่อประยุกต์ใช้

5.2 ปัจจัยความสำเร็จในการจัดกิจกรรมแนะแนวกลุม่ ในชัน้ เรียนเพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ
ผู้เขียนขอเสนอภาพแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยย่อยต่าง ๆ ที่สำคัญต่อความสำเร็จ
ในการจัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ดังนี้
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ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาทักษะ
ชีวิตสำหรับนักเรียน ตามขอบข่ายบริการ
แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การพัฒนาทักษะ
ชีวิตส่วนตน
และสังคม

การพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้

การพัฒนาทักษะ
พื้นฐานการงานอาชีพ

ศึกษาแนวคิด หลักการ เทคนิควิธีการ
และกระบวนการดำเนินกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ออกแบบและจัดทำแผนกิจกรรม
ตามระดับชั้น ครบทั้ง 3 ขอบข่าย

บทบาทครู
ผู้จัดกิจกรรม
จัดกระบวนการ

ทดลองใช้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมปฏิบัติ
การพัฒนาทักษะชีวิต

ผู้ปกครองและเครือข่าย
ในชุมชนเป็นสิ่งแวดล้อม
ที่ดี

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต

ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง พัฒนา
และส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทุกระดับชั้น

ภาพที่ 5.1 ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียน ตามขอบข่ายบริการ
แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
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จากภาพที่ 5.1 แสดงถึงปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1) การศึกษา
แนวคิด หลักการ การเลือกเทคนิควิธที เี่ หมาะสมกับการพัฒนาทักษะชีวติ อย่างชัดเจน 2) การออกแบบ
และการจัดทำแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตครบทุกระดับชั้น ครอบคลุม 3 ขอบข่าย ได้แก่
ทักษะการพัฒนาชีวิตส่วนตนและสังคม ทักษะการเรียนรู้ และทักษะพื้นฐานทางการงานอาชีพ
3) การให้โอกาสผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมปฏิบตั กิ ารฝึกหัดทักษะชีวติ ตน โดยมีครูผจู้ ดั กิจกรรมเป็นผูด้ ำเนินการ
และควบคุมในขณะที่ผู้ปกครองและเครือข่ายชุมชนเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในการพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน
4) การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต และ 5) การติดตาม
ประเมินผล และการส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริม
ความสำเร็จ

บทสรุป
การออกแบบกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ในขอบข่ายของบริการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นความสามารถที่ฝึกหัดได้
ซึง่ ความสามารถนีเ้ ป็นสมรรถนะทีส่ ำคัญของนักวิชาชีพแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา
ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถพัฒนาตนได้โดย 1) ทบทวนกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนตามแนวทางแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 2) ทำความเข้าใจกับทักษะชีวิต องค์ประกอบ และขอบข่ายของบริการ
แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 3) ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต ทั้งด้านจิตลักษณะ
ในการนำชี วิ ต และความสามารถในการจั ด การชี วิ ต 4) ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาจิ ต ลั ก ษณะ
และแนวทางพัฒนาความสามารถในการจัดการชีวิต 5) จัดทำหน่วยกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน
และแผนการจั ด กิ จ กรรม ตลอดจนการประเมิ น ผลกิ จ กรรมที่ เ หมาะสม 6) ควรมี ก ารติ ด ตาม
และพัฒนากิจกรรมให้เหมาะสมและมีคุณภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ 7) ปัจจัยความสำเร็จ
ของการพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ผ่ า นกิ จ กรรมแนะแนวกลุ่ ม ในชั้ น เรี ย น ขึ้ น อยู่ กั บ ความใส่ ใจพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตผู้เรียน ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เหมาะแก่การพัฒนาทักษะชีวิต
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
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ที่ปรึกษาสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
อุปนายกฝ่ายวิชาการ
อุปนายกฝ่ายกิจกรรม
ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
ผู้ช่วยนายทะเบียน
กรรมการ
เลขาธิการ
สาราณียกร

การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน

77
คณะผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง
รองศาสตราจารย์ ดร.เรียม ศรีทอง
ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา

ข้าราชการบำนาญ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์นงลักษณ์ ประเสริฐ
อาจารย์วิไลวรรณ ใจแก้ว
อาจารย์ธัญสมร คเชนทร์เดชา
อาจารย์พัชนีพร สมานมิตร

การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน


แนะนำผูเขียน

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.เรียม ศรีทอง
วุฒิการศึกษา

- กศ.บ. การมัธยมศึกษา (เคมี-คณิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- กศ.ม. การแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- Ph.D. Education (Guidance and Counseling) University Kebangsaan
Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย

การงาน

ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และนักวิชาการอิสระ

ประสบการณ์

- อดีตหัวหน้าศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
- หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
-

อาจารย์พเิ ศษ ด้านจิตวิทยาการปรึกษา และจิตวิทยาการเรียนรูข้ องมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแนะแนวและจิตวิทยาการปรึกษา
วิทยากรด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
อาสาสมัครมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในประเทศไทย

การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน

การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เนนการพัฒนาทักษะสําหรับผูเรียน

การออกแบบกิจกรรมแนะแนว
ที่เนนการพัฒนาทักษะสําหรับผูเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย

