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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยใช้กิจกรรมแนะแนว 

ผู้วิจัย จิรัฐา โนยราษฎร ์
ปริญญา การศึกษามหาบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2563 
อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย ์ดร. ครรชิต แสนอุบล  
อาจารย์ท่ีปรึกษารว่ม อาจารย ์ดร. นฤมล พระใหญ ่ 

  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความรับผิดชอบต่อการเรียนของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2) ศึกษาผลการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการใช้กิจกรรมแนะแนว กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" มี
จำนวนห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 18 ห้อง โดยจากการสุ่มอย่างง่าย และกลุ่มท่ี 2 เป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2 ห้องเรียนจากกลุ่มแรก ท่ีมีคะแนนเฉล่ียความรับผิดชอบ
ต่อการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ต้ังแต่เปอร์เซนไทล์ท่ี 25 ลงมา และสมัครใจเข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนว  โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ ท่ีใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  1) 
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการเรียน  2) แผนกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า  1) ความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ในระดับปานกลางท้ังในภาพรวม และรายด้าน 2) หลังการเข้าร่วมกิจกรรม
แนะแนวนักเรียนกลุ่มทดลองมีระดับความรับผิดชอบต่อการเรียนสูงกว่าก่อนการร่วมอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
คำสำคัญ : ความรบัผิดชอบต่อการเรียน, กิจกรรมแนะแนว 
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This purposes of this research are (1) to study responsibility of the junior 

high school students; (2) to study the effects enhancement the responsibility of the junior 
high school students by using guidance activities. The sample in this study consisted of 
tow group. 1) The first group of eighteen classroom by sample random sampling and a 
second group of two classroom from first group. Meanwhile, the subjects in 
experimental group included junior high school students whose responsibility score the 
25th percentile, established by purposive sampling and voluntarily to participate in the 
guidance activities. The research instruments consisted of 1) questionnaire about 
responsibility and 2) guidance activities for enhancement the responsibility of the junior 
high school students. The data were analyzed by mean, standard deviation and t-
test. The results revealed as follows 1) the responsibility of the junior high school 
students as a whole was at the medium level and dimension of responsibility were at 
medium level; 2) the responsibility of the experimental group after the experiment was 
and higher than before the experiment at a significantly increased level of .01 
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บทท่ี 1  
บทนำ 

ภูมิหลัง 
การพัฒนาประเทศไทยสู่ความสมดุลและยั่งยืน จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการศึกษา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า “รัฐ
ต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย , 2560) อน่ึง
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ประกาศ ณ วันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาประเทศ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (ยุทธศาสตร์ชาติ, 2561) สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ข้อท่ี 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในชาติ
และทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่ง และมีคุณภาพ พร้อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ
ไปข้างหน้าได้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งคนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มี
พัฒนาการท่ีดีรอบด้าน มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 
21 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,2561) กิจกรรมแนะแนวมุ่งส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนให้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น พึ่งตนเอง มีทักษะ
ในการเลือกแนวทางการศึกษา การงานอาชีพ ชีวิตและสังคม มีสุขภาพจิตท่ีดี มีจิตสำนึกในการทำ
ประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

ความรับผิดชอบเป็นลักษณะนิสัยและทัศนคติของบุคคลซึ่งเป็นเครื่องผลักดันให้เกิดการ
ปฏิบัติตามระเบียบ เคารพสิทธิของผู้อื่น ทำตามหน้าท่ีของตนเองและมีความซื่อสัตย์สุจริต ความ
รับผิดชอบเป็นส่ิงเกื้อหนุนให้บุคคลปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และ
หลักเกณฑ์ของสังคม โดยไม่มีการบังคับจากผู้อื่น ความรับผิดชอบจึงเป็นคุณธรรมที่สำคัญในการ
พัฒนาประเทศ (สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2560) ด้านหน่ึงของความรับผิดชอบท่ี
ต้องมีและได้รับการพัฒนา คือ ความรับผิดชอบต่อการเรียน ซึ่งเป็นส่ิงท่ีสำคัญมาก การท่ีนักเรียน
ปฏิบัติแสดงพฤติกรรม ให้ความสนใจในการแสวงหาความรู้ พร้อมท่ีจะศึกษา และมีสมาธิจดจ่อใน
การเรียนรู้ และฝึกฝนต้ังใจทำงานท่ีตนเองได้รับมอบหมาย เรียนรู้ในการทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เรียกพฤติกรรมเหล่าน้ีว่า ความรับผิดชอบ (Carpenter & Pease, 2013) Fritz 
(2017) ศึกษาพบว่า ความรับผิดชอบในการเรียนช่วยทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จและเป็น
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พื้นฐานของการใช้ชีวิตต่อไป นักเรียนท่ีมีความรับผิดชอบ เมื่อเติบโตขึ้นนักเรียนจะประสบ
ความสำเร็จในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมากกว่านักเรียนท่ีขาดความรับผิดชอบต่อการเรียน 

จากสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนสังคมไทยในปัจจุบัน ปัญหาหน่ึง คือ การขาด
ความรับผิดชอบต่อการเรียน เด็กและเยาวชนส่วนหน่ึงได้รับการหล่อหลอมจากบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลให้เยาวชนมีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนเส่ียงต่อการทำผิดกฎหมาย
และศีลธรรมอันดีงาม มีค่านิยมท่ีไม่พึงประสงค์ ขาดคุณธรรม จริยธรรม ขาดความรับผิดชอบต่อ
การเรียน ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (2560) 
ได้สำรวจปัญหาพบว่า สถานการณ์ปัญหาอย่างหน่ึงท่ีมีความสำคัญคือ นักเรียนขาดความ
รับผิดชอบในการเรียนเน่ืองด้วยปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างท่ีดึงดูดความสนใจของนักเรียน ทำให้
ไม่สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนม  เกตุมาน (2560) ได้กล่าวถึงปัญหา
ความรับผิดชอบต่อการเรียนว่าเป็นปัญหาทางด้านจิตใจและควรได้รับการดูแลได้จากครอบครัว
และโรงเรียนในการแก้ไขปัญหาควรจัดกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาความรับผิดชอบ และสนับสนุนให้
นักเรียนเกิดความรับผิดชอบต่อการเรียน Gourlay and Deane (2012) ศึกษาผลกระทบต่อความ
รับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความ
รับผิดชอบในการเรียนเป็นด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านครู ด้านเพื่อน และด้าน
สภาพแวดล้อม ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบทางด้านการเรียนมากท่ีสุดคือ ด้านเพื่อน 

จากประเด็นปัญหาของเด็กและเยาวชนสังคมไทยท่ีกล่าวมาน้ัน การพัฒนาความ
รับผิดชอบต่อการเรียนตามขอบข่ายของการจัดกิจกรรม พบว่า กิจกรรมแนะแนวมีส่วนสำคัญใน
การพัฒนาความรับผิดชอบต่อการเรียน การแนะแนวเป็นกระบวนการท่ีช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคน
ให้เข้าใจตนเอง และโลกท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ ตลอดจนจัดสภาพการเรียนรู้ให้ส่งเสริมพัฒนาการของ
นักเรียนในด้านการศึกษา อาชีพ และการปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างฉลาดและเต็มศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล หลักการสำคัญของการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพคือ การพัฒนาบุคคลอย่างมี
ระบบ เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  การแนะแนวช่วยให้นักเรียนนำตนเอง เข้าใจตนเอง และ
รับผิดชอบตนเอง ท้ังในปัจจุบันและอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อการเรียน พบว่า มี
นักวิจัย นักการศึกษารวมท้ังนักจิตวิทยาหลายท่าน ได้นำกิจกรรมแนะแนว เทคนิค และวิธีการ
สอนต่าง ๆ มาใช้เป็นเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการศึกษา ศิริรัตน์ แสนยากุล (2546) และ  
อุมาพร สงสุวรรณ (2551) ได้นำกิจกรรมแนะแนวมาใช้เป็นเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
รูปแบบเทคนิคและวิธีการสอนต่าง ๆ  เพื่อจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทางเลือกใหม่
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สำหรับผู้เรียนท่ีแตกต่างกันไป โดยให้ชื่อว่าชุดการสอน ชุดการแนะแนว ชุดกิจกรรมแนะแนว หรือ
โปรแกรมแนะแนว ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้คำว่า “กิจกรรมแนะแนว” กิจกรรมแนะแนวเป็น
เครื่องมือทางการแนะแนวท่ีประกอบด้วยกิจกรรมแนะแนวหลาย ๆ กิจกรรมท่ีนำมารวมกันเข้า
อย่างเป็นระบบตามเป้าหมายและขอบข่ายของการแนะแนว กิจกรรมแนะแนวประกอบด้วย คำ
ชี้แจง แผนการจัดกิจกรรมส่ือ หรืออุปกรณ์การจัดกิจกรรม และแบบทดสอบก่อนและแบบทดสอบ
หลังการเรียนด้วยกิจกรรมแนะแนว  จากการศึกษางานวิจัยท่ีสนับสนุนการนำกิจกรรมแนะแนวมา
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะให้กับนักเรียนพบว่า  กิจกรรม
แนะแนวรูปแบบต่าง ๆ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียน ทำให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและมี
ความรับผิดชอบต่อการเรียน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเกิดความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ศึกษามีความเชื่อมั่นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนดังกล่าว จะช่วยให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน สอดคล้องกับ  
นิติธารณ์ บุบผาเดช (2556)ท่ีสนับสนุนมุมมองดังกล่าวไว้ว่า วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนว 
คือ เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบตัวเอง สามารถเลือกเรียน เลือกรับบริการได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตน และมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่างยั่งยืน ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้
เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนโดยมุ่งเน้นท่ีจะแก้ไข ป้องกัน และพัฒนาความสามารถ ทักษะใน
ด้านต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พรทรัพย์ ชื่นในเมือง 
(2554) ได้กล่าวสรุปถึงกิจกรรมแนะแนวว่า กิจกรรมแนะแนวเป็นมวลประสบการณ์ท่ีจัดขึ้นเพื่อ
เสริมทักษะต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนให้นักเรียนนําไปปฏิบัติเพื่อให้ได้รู้จักและเข้าใจตนเอง 
เข้าใจสภาพแวดล้อมสามารถพัฒนาและปรับตัวเข้ากับ สังคมอยูในสังคมปัจจุบันได้ ขณะเดียวกัน
การวิจัยของ ชัญญา  บุญรักษ์ (2556) ท่ีศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก
และความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
กรุงเทพมหานคร พบว่า หลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความ
รับผิดชอบต่อการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ของโรงเรียนพรตพิทยพยัต ท่ีอยู่กลุ่มทดลอง
มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว 

จากหลักการและเหตุผลข้างต้น ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจึงมุ่งท่ีจะศึกษาการเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลจากการศึกษาดังกล่าวจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนท่ียังขาดความรับผิดชอบต่อการเรียน และเป็นการช่วยเสริมสร้าง
คุณลักษณะความรับผิดชอบของผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จด้านการเรียนได้ 
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คำถามการวิจัย 
1. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรับผิดชอบต่อการเรียนอยู่ในระดับใด 
2. การใช้กิจกรรมแนะแนวสามารถเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียน

ได้มากน้อยเพียงใด 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียน ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว

เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนของกลุ่มทดลอง 
3. เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

แนะแนวเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบกับกิจกรรมแนะแนว กับกลุ่มควบคุม 

ความสำคัญของการวิจัย 
ประโยชน์เชงิวิชาการ 

การวิจัยในครั้งน้ีเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ประโยชน์เชงิปฏิบัติ  
การวิจัยในครั้งน้ีมีคุณค่าต่อครูแนะแนว ครูสอนวิชาอื่น ๆ หน่วยงานทางการศึกษา 

และ บุคลากรท่ีมีความเกี่ยวข้อง สามารถนำกิจกรรมแนะแนวไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อช่วยเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียน ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียน
และงานท่ีทำ ด้านตรงต่อเวลา ด้านความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และด้านความเพียร
พยายาม 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 
2563 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” ในสังกัดเขตเทศบาลนครสกลนคร  
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 18 ห้องเรียน   
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กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 

1. กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาระดับความรับผิดชอบต่อการเรียนของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" จำนวน 18 ห้องเรียน ท่ีผู้วิจัยใช้ประชากรท้ังหมดในการศึกษา  

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนโดย
การใช้กิจกรรมแนะแนวเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 
"ยุติธรรมวิทยา" ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ห้องเรียน ท่ีผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากห้องเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียความรับผิดชอบต่อการเรียนต้ังแต่เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 25 
ลงมาและสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว จำนวน 57 คน จากน้ันสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลอง  
1 กลุ่ม จำนวน 30 คน และ กลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม จำนวน 27 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วย 

1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ กิจกรรมแนะแนว 
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความรับผิดชอบต่อการเรียน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ความรับผิดชอบต่อการเรียน หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการเรียนและลงมือ

ทำงานท่ีได้รับมอบหมายด้านการเรียนของนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ในงาน มีความตรงต่อเวลา 
มีความละเอียดรอบคอบ และมีความเพียรพยายาม โดยมี 4 ด้านดังน้ี 

1.1 ด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและงานท่ีทำ (Attention to learning and work 
done) หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานด้วยความต้ังใจจริง จด
จ่อต่องานท่ีได้รับมอบหมาย มีการจดงานหรือบันทึกงานขณะท่ีทำกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการ
ทำกิจกรรมการเรียนของครู ผู้สอน โดยมุ่งมั่นท่ีจะผลักดันให้กิจกรรมน้ันสำเร็จลุล่วงตาม
จุดมุ่งหมายปลายทาง  

1.2 ด้านการตรงต่อเวลา (Be on time) หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนท่ี
แสดงถึงการรักษาเวลาสามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา  
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1.3 ด้านความละเอียดรอบคอบในการทำงาน (Thought fullness in work) หมายถึง 
ลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงถึงการระมัดระวัง ไตร่ตรอง ทบทวน ตรวจสอบงานท่ีทำ ทำ
ก่อนส่งงานครู 

1.4 ด้านความเพียรพยายาม (Perseverance) หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของ
นักเรียนท่ีมีความมุ่งมั่น บากบั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทำงานและมีการปรับปรุงแก้ไขผลงาน
ท่ีได้รับมอบหมายให้ดียิ่งขึ้น 

2. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตเทศบาลนครสกลนคร 
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” 

3. กิจกรรมแนะแนว หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวท่ีสร้างขึ้นเพื่อ
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียน ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถด้านการ
คิด ด้านการเรียน เกิดความต้ังใจ ในการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีขั้นตอน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังน้ี 

3.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน คือ จัดกลุ่มให้กับนักเรียนทุกคน แจ้งกฎระเบียบของกลุ่ม 
บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกกลุ่มและจุดประสงค์ของการทำกิจกรรม โดยผู้วิจัยนำเข้าสู่บทเรียนด้วย
เพลง คลิปวิดีโอ ท่าทาง เกม สนทนา หรือ อื่น ๆ 

3.2 ขั้นดำเนินกิจกรรม คือ ครูชี้แจงวิธีการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนโดยนำ 6 เทคนิคมา
ใช้ ประกอบด้วย เทคนิคกลุ่มสัมพันธ์ เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย เทคนิคการแสดงบทบาท
สมมติ เทคนิคกรณีตัวอย่าง เทคนิคการใช้สถานการณ์จำลอง เทคนิคกรณีตัวอย่าง เทคนิคการใช้
สถานการณ์จำลอง เทคนิคการระดมสมอง 

3.3 ขั้นสรุปบทเรียน คือ ขั้นท่ีผู้วิจัยในฐานะครูให้นักเรียนสรุปเรื่องท่ีเรียนเพื่อสรุป
ความคิดรวบยอดและหลักการสำคัญ ของการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียน
จากการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว ให้นักเรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ และผู้วิจัยอธิบายความรู้
เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยหัวข้อการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้กิจกรรมแนะแนว ตัวแปรตาม คือ ความรับผิดชอบต่อการเรียน ผู้วิจัย
ได้สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยของนักการศึกษา แล้วกำหนดเป็นตัวแปรตาม  ส่วนตัวแปรต้น 
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คือ กิจกรรมแนะแนว ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการและเอกสารงานวิจัย แล้วนำ 6 เทคนิคมา
ใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนว คือ เทคนิคกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamics) เทคนิคการการ
อภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) เทคนิคการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) 
เทคนิคกรณีตัวอย่าง (Case) เทคนิคการใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation) เทคนิคการระดม
สมอง (Brainstorming) ดังภาพประกอบ 1 

 
ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย 
1. หลังเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลองมี

ความรับผิดชอบต่อการเรียนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 
2. หลังเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลองมี

ความรับผิดชอบต่อการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม  
             
 
 
 
 
 

กิจกรรมแนะแนว  
 

ความรับ ิดชอบต อการเรียน 

  - ด านการเอาใจใส ต อการเรียนและงานท่ีทํา 

  - ด านการตรงต อเวลา 

  - ด านความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 

  - ด านความเพียรพยายาม 
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บทท่ี 2  
ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยเร่ืองการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นโดยใช้กิจกรรมแนะแนว ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสาร บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย
น้ีเพื่อให้มีแนวคิดในการวิจัย จึงขอนำเสนอในหัวข้อดังน้ี  

1. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อการเรียน 
1.1 ความหมายของความรับผิดชอบต่อการเรียน 
1.2 องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อการเรียน 
1.3 การพัฒนาความรับผิดชอบต่อการเรียน 

2. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมแนะแนว 
2.1 ความหมายของกิจกรรมแนะแนว 
2.2 จุดประสงค์ของกิจกรรมแนะแนว 
2.3 เทคนิคของกิจกรรมแนะแนว 
2.4 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมแนะแนว 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 งานวิจัยในประเทศ 
3.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 

1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับความรับ ิดชอบตอ่การเรียน 
1.1 ความหมายของความรับ ดิชอบต่อการเรียน 

จากท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายของความรับผิดชอบต่อการเรียน โดยทำการ
รวบรวมเอกสารพบว่า ความรับผิดชอบต่อการเรียน คือ นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการเรียนและลง
มือทำงานท่ีได้รับมอบหมายด้านการเรียนของนักเรียน โดยมีการใช้คำท่ีใช้เรียกแทนคำว่าความ
รับผิดชอบต่อการเรียนท่ีมีความหมายท่ีใกล้เคียงกันสามารถอธิบายได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและเรียบ
เรียงความหมายในมุมมองของนักการศึกษาทางวิชาการ ไว้ดังน้ี 

Carpenter and Pease (2013) กล่าวถึงความหมายของความรับผิดชอบต่อการ
เรียน คือ การท่ีนักเรียนปฏิบัติแสดงพฤติกรรม ให้ความสนใจในการแสวงหาความรู้ พร้อมท่ีจะ
ศึกษา มีสมาธิจดจ่อในการเรียนรู้ และฝึกฝนต้ังใจ เรียนรู้ตามท่ีได้รับมอบหมายในการทำชิ้นงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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Fritz (2017) ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อการเรียน หมายถึง ส่ิงท่ี
ผู้เรียนแสดงออก รู้จักหน้าท่ี และปฏิบัติตามหน้าท่ีด้วยความสามารถ เพื่อพัฒนาตนเองท้ังด้าน
ความรู้ทางวิชาการและฝึกอบรม นิสัยให้มีประสิทธิภาพอย่างมากท่ีสุด 

Ochs and Izquierdo (2009) กล่าวถึงความหมายของความรับผิดชอบต่อการ
เรียน คือ การท่ีผู้เรียนรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ให้บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษา และ
พัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ 

ศิริลักษณ์  ศรีกันต์ (2552) กล่าวถึง ความรับผิดชอบต่อการเรียน หมายถึง การท่ี
บุคคลสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องให้ผู้อื่นคอยควบคุมเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย 
ได้แก่ การเอาใจใส่ต่อการเรียน ต้ังใจปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย ต้ังใจศึกษาหา
ความรู้ด้วยความอดทน ขยันหมั่นเพียร วิริยะอุตสาหะ เมื่อไม่เข้าใจบทเรียนก็พยายามค้นคว้า
ซักถามเพื่อนหรือครู มีความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา ยอมรับท้ังผลงานท่ีตนกระทำและ
ปรับปรุงแก้ไขผลงานในหน้าท่ีของตน  

เกษร  ปิยะทัต (2554) กล่าวถึง  ความรับ ผิดชอบต่อการเรียน หมายถึง 
คุณลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออกในการปฏิบัติหน้าท่ีหรือ งานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความความ
มุ่งมั่นต้ังใจ ขยันหมั่นเพียร มีความละเอียดรอบคอบ มีการวางแผนงาน ตรงต่อเวลา อดทนต่อ
อุปสรรค สามารถปฏิบัติตนต่อระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายจนมีผลสำเร็จ
เกิดการยอมรับผลแห่งการกระทำของตนท้ังในด้านท่ีเป็นผลดีและผลเสีย พร้อมท่ีจะแก้ไขการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้ดียิ่งขึ้นท้ังต่อตนเองและสังคม   

สุนันทา  พลับแดง (2558) กล่าวถึง ความรับผิดชอบต่อการเรียน หมายถึง การท่ี
นักเรียนปฏิบัติหน้าท่ีในด้านการเรียนด้วยความละเอียดรอบคอบ การเข้าห้องเรียนตรงเวลา งานท่ี
ได้รับมอบหมายส่งงานตรงตามเวลาในกำหนด และมีความพยายามปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้ดี
ขึ้นเพื่อให้เกิดความสำเร็จของด้านการเรียนน่ันเอง 

จากการศึกษาความหมายของความรับผิดชอบต่อการเรียน ผู้วิจัยสรุปได้ว่า
ความรับผิดชอบต่อการเรียน หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการเรียนและลงมือทำงานท่ีได้รับ
มอบหมายด้านการเรียนของนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ในงาน มีความตรงต่อเวลา มีความ
ละเอียดรอบคอบ และมีความเพียรพยายาม 

1.2 องค์ประกอบของความรับ ิดชอบต่อการเรียน 
ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อการเรียนจากเอกสารและ

งานวิจัยต่าง ๆ ท่ีมีการรวบรวมไว้ดังน้ี  



  10 

สิริวรรณ  ฤทธิสิทธิ์ (2549) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของนักเรียนเมื่อมีความ
รับผิดชอบด้านการเรียน มีองค์ประกอบท้ังหมด 3 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านความมีวินัยในตนเอง หมายถึง บุคคลมีความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมของตนเองเพื่อให้เป็นไปตามท่ีมุ่งหวังโดยก่อให้เกิดความเจริญต่อตนเอง และต่อผู้อื่น 
โดยมีองค์ประกอบ 5 ประการ ประกอบด้วย 1) มีความต้ังใจฟังครูขณะสอน 2) ทำงานตามท่ีครู
มอบหมาย 3) ตรงเวลา 4) ทำงาน หรือการบ้านด้วยตนเอง และ 5) ระหว่างเรียนต้องมีสมาธิ 

2. ด้านความกระตือรือร้นในการเรียน หมายถึง มีความสนใจอย่างเข้มข้นต่อ
งานท่ีได้รับมอบหมาย โดยไม่มีการผัดวันประกันพรุ่ง มีความเอาใจใส่ และจะต้องต้ังใจในการ
เรียน และทำงานอย่างกระปรี้กระเปร่า ใฝ่หาความรู้ให้กับตนเองอยู่เสมอ ซึ่งมีองค์ประกอบ 6 
ประการ ดังน้ี 1) ทำงานโดยไม่มีการผัดวันประกันพรุ่ง 2) ซักถามครูเมื่อมีข้อคำถามสงสัย 3) จะมี
การติดตามบทเรียนเสมอเมื่อขาดเรียน 4) ทำการปรับปรุงแก้ไขความบกพร่องด้านการเรียนของ
ตนอยู่เสมอ 5) จดบันทึกเน้ือหาท่ีครูสอน และ 6) เตรยีมบทเรียนล่วงหน้า 

3. ด้านความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ลักษณะการกระทำ ท่ีแสดงออกถึง
ความวิริยะพากเพียรในความพยายามต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างแน่วแน่ โดยจะ
พยายามท่ีจะทำงานทุกอย่างให้สำเร็จ ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ประการ ประกอบด้วย 1) ทำงานท่ี
ได้รับมอบหมายด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อ 2) จะทบทวนในบทเรียนอยู่เป็นประจำ 3) ใน
การเรียนต้องมีการกำหนดเป้าหมาย และ 4) ทำงานอย่างต่อเน่ืองในแต่ละครั้งได้เป็นเวลานาน 

ดุษฎี  ทรัพย์ปรุง (2529) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อการ
เรียน คือลักษณะบุคคลท่ีแสดงออกในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ความเพียรพยายาม 2) ความ
เอาใจใส่ในการทำงาน 3) ความละเอียดรอบคอบ 4) ความตรงต่อเวลา 5) การยอมรับผลการ
กระทำของตนเอง 6) การปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

ศิริรัตน์  ศรีกันต์ (2552) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อการเรียนมีไว้ดังต่อไปน้ี 1) มีความอดทน 2) มีความตรงต่อเวลา 3) มีความขยันหมั่นเพียร 4) 
รู้จักหน้าท่ีของตน 5) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 6) มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและละเอียด
รอบคอบ 7) มุ่งมันในการทำงานไม่ย่อท้ออุปสรรค 8) ต้ังใจทำงานท่ีได้รับมอบหมายให้ดีขึ้น
กว่าเดิม 9) ซื่อสัตย์ เคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ์ ชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น 

อุรชา  อ่อนลมัย (2553) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อการ
เรียน ให้ประสบผลสำเร็จมี 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) มีใจรัก  2) มีความรับผิดชอบ  3) ยอมรับฟัง
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ความคิดเห็นของผู้อื่น 4) รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 5) คิดให้ เกินความคาดหมาย และ 6) จะ
ทำงานให้สำเร็จด้วยความมุ่งมั่นเต็มท่ี  

สรุปการศึกษาองค์ประกอบของความรับผิดชอบด้านการเรียนของนักเรียน ผู้วิจัย
สรุปว่า องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อการเรียน มี 4 องค์ประกอบด้วยกันจะประกอบไปด้วย 
1) ด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและงานท่ีทำ หมายถึง มีลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการ
ปฏิบัติงานท่ีบ่งบอกด้วยความต้ังใจจริง จดจ่อต่องานท่ีได้รับมอบหมาย มีการจดงานหรือบันทึก
งานขณะท่ีทำกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมการเรียนของครูผู้สอน โดยมุ่งมั่นท่ีจะ
ผลักดันให้กิจกรรมน้ันสำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายปลายทาง 2) ด้านการตรงต่อเวลา หมายถึง 
ลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการรักษาเวลาโดยมุ่งมั่นการทำงานให้บรรลุสำเร็จตามกำหนดเวลา
ท่ีต้ังไว้ 3) ด้านความละเอียดรอบคอบในการทำงาน หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการ
ระมัดระวัง ไตร่ตรอง ทบทวน ตรวจสอบงานท่ีทำ ทำก่อนส่งงานครู  และ 4) ด้านความเพียร
พยายาม หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมท่ีมีความมุ่งมั่น  บากบั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทำงาน
และมีการปรับปรุงแก้ไขผลงานท่ีได้รับมอบหมายให้ดียิ่งขึ้น 

1.3 การพัฒนาความรับ ิดชอบต่อการเรียน 
ผู้วิจัยได้ศึกษาการพัฒนาความรับผิดชอบต่อการเรียนจากเอกสารและงานวิจัย  

ต่าง ๆ โดยรวบรวมไว้ ดังน้ี  
Blumberg and McCann (2009) ได้กล่าวถึง ลักษณะของการพัฒนาความ

รับผิดชอบต่อการเรียนไว้ 6 ลักษณะ มีดังน้ี 
1)  การให้นักเรียนเล็งเห็นในความสำคัญของความรับผิดชอบต่อการเรียน 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความรับผิดชอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เห็นหรือคาดการณ์ผล
ท่ีได้จากการท่ีมีความรับผิดชอบในการเรียน 

2)  การพัฒนาทักษะการเรียน ได้แก่ ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการ
ควบคุมและส่ังการตนเอง ทักษะการต้ังจุดมุ่งหมาย ทักษะการอ่าน ทักษะการค้นคว้า  

3)  การนำตนเอง ได้แก่ การพัฒนาทักษะการรู้จักตน การเข้าใจความ
ต้องการของตนเอง การรู้วิธีแสวงหาความรู้ รู้ว่าจะต้องถามใคร หรือจากแหล่งข้อมูลใด ทักษะใน
การตัดสินใจ และพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเอง  

4)  การประเมินตนเอง ได้แก่ รู้วิธีการประเมินทักษะความสามารถต่อการ
เรียนของตนเอง รู้จักประเมินทักษะความสามารถในการเรียนของตนเอง รู้จักประเมินศักยภาพการ
เรียนของตนเองอยู่เป็นประจำ  
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5)  การรู้จุดอ่อนและ จุดแข็งของตน รู้รู้และเข้าใจลักษณะนิสัยของตนเองว่า
มีความสามารถในเร่ืองใดบ้าง เช่น ความสามารถในการเป็นผู้นำ หรือร่วมทำงานกลุ่ม ทำงาน
เด่ียว ความสามารถในการเขียน การยอมรับเคารพกฎเกณฑ์สังคม  

6)  การรู้จักประเมินและเลือกรับข้อมูลความรู้ เช่น การรู้จักวิธีต้ังคำถาม
เพื่อให้ได้ความรู้เพิ่มเติม รู้จักเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลได้ 
ประเมินความถูกต้อง/ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลได้ ประเมินความถูกต้อง/ความน่าเชื่อถือ
ของเน้ือหาได้ เลือกใช้ข้อมูลความรู้อย่างถูกต้องไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น 

Ochs and Izquierdo (2009) ได้กล่าวถึง วิธีการท่ีครูจะช่วยสร้างและกระตุ้น
ความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนมีท้ังหมด 10 วิธี ประกอบด้วย 

1) ไม่ตัดสินใจท้ังหมด คือ ครูไม่ควรตัดสินใจแทนนักเรียน แต่ควรกระตุ้นให้
นักเรียนตัดสินใจว่าจะเรียนอย่างไรให้ดีท่ีสุด สร้างโอกาสให้พวกเขาใฝ่หาส่ิงท่ีตนเองสนใจและ
ฝึกฝนทักษะในรูปแบบต่าง ๆ รองรับรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน อย่าคาดหวังว่าทุกคนจะ
ตอบสนองในทางเดียวกัน บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการแสดงออกของการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ 

2) ไม่คาดการณ์ความคิด คือ การใช้คำถามปลายเปิดเพื่อนำไปสู่คำถาม
เพิ่มเติม รับทราบคำตอบท้ังหมดอย่างเท่าเทียมกัน ใช้กระบวนการคิดเพื่อเป็นกรอบสำหรับ
นักเรียนในการมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ใหม่ ๆ โดยการสร้างความเชื่อมโยงคิดวิเคราะห์และสำรวจ
ความเป็นไปได้ 

3) พูดน้อยลง คือ ครูต้องเป็นผู้ฟังความคิดเห็นและรับฟังนักเรียนให้มาก เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ส่ือสารและแสดงความคิดเห็น 

4) สร้างต้นแบบพฤติกรรมและสนับสนุนทัศนคติในการเรียนรู้ คือ ครูต้อง
สนับสนุนการเรียนรู้ ครูเป็นผู้สอบถาม ทำให้กระบวนการคิดของคุณชัดเจน เป็นผู้มีส่วนร่วมใน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สร้างแบบจำลองและกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นเปิดกว้างความอยากรู้
อยากเห็นและการไตร่ตรอง แสดงให้เห็นว่าคุณให้ความคิดริเริ่มดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติตาม 

5) ความคิดตอบกลับ คือ ให้นักเรียนจดส่ิงท่ีพวกเขาเรียนรู้ไม่ว่าพวกเขาจะ
ชอบประสบการณ์การเรียนรู้ใดส่ิงหน่ึงท่ีช่วยในการเรียนรู้ส่ิงท่ีขัดขวางการเรียนรู้ของพวกเขาและ
ส่ิงท่ีอาจช่วยพวกเขาในครั้งต่อไป 
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6) สอบให้น้อยลง คือ บันทึกความคิดของนักเรียนและติดตามพัฒนาการเมื่อ
เวลาผ่านไป เปิดโอกาสให้ประยุกต์ใช้การเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ สร้างงานประเมินท่ีมีความหมาย
ซึ่งอนุญาตให้ถ่ายโอนการเรียนรู้ไปยังบริบทอื่น ๆ 

7) ส่งเสริมการต้ังเป้าหมายและการคิดวิเคราะห์ คือ ช่วยนักเรียนกำหนด
เป้าหมายในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้มีการประเมินตนเองและไตร่ตรองอย่างต่อเน่ือง ให้
ข้อเสนอแนะท่ีสร้างสรรค์และเฉพาะเจาะจง 

8) ไม่วางแผนเกินความเป็นจริง คือ การวางแผนการพัฒนาตนเองตามความ
เหมาะสม ไม่วางแผนพัฒนาเกินความเป็นจริง 

9) มุ่งมั่นเรียนรู้ คือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณและนักเรียนรู้เหตุผลของ
ประสบการณ์การเรียนรู้ทุกครั้ง อย่าให้งานยุ่งเกินตัว หลีกเล่ียงแผนงานถ้าเป็นไปได้ อย่าเร่ิมต้น
ด้วยการวางแผนกิจกรรม 

10) จัดการประชุม คือ การจัดการประชุมนักเรียนเพื่อทำความเข้าใจ และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยให้นักเรียนพูดถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองเพื่อพัฒนา ตนเองให้มี
ความก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา (2560) ได้กล่าวว่า การพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน 
คือ ขั้นตอนของการเปล่ียนแปลงของลักษณะและพฤติกรรมท่ีมีรูปแบบของทิศทางท่ีแน่นอน จาก
ช่วงเวลาหน่ึงไปสู่อีกช่วงเวลาหน่ึง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ไปจนสู่การมีวุฒิภาวะของการ
เจริญเติบโตอย่างเต็มท่ีซึ่งพร้อมท่ีจะกระทำกิจกรรมให้ทำหน้าท่ีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แม้ว่าหน้าท่ีน้ันจะมีความสลับซับซ้อนยุ่งยากต่อการเพิ่มความรู้ใหม่ ๆ ในการปรับตัวต่อภาวะใหม่
ของคนน้ัน ๆ 

2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมแนะแนว 
ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายของกิจกรรมแนะแนว และรวบรวมไว้ดังน้ี 
2.1 ความหมายของกิจกรรมแนะแนว 

Didi Wilson (2003) กล่าวว่าความหมายของกิจกรรมแนะแนว หมายถึงการจัด
กิจกรรมท่ีจะส่งเสริมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง และยังช่วยส่งเสริมนักเรียนให้
เกิดความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุกด้าน งานแนะแนวจึงเป็นหน้าท่ีของครูผู้สอนทุก
คน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2542) กล่าวถึงความหมายของกิจกรรมแนะแนว หมายถึง 
กิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาของผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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เพื่อให้เกิดความรักและเห็นถึงคุณค่าในตนเองและของผู้อื่น โดยให้พึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้มีทักษะ
ของการเลือกในแนวทางการศึกษา แนวทางการเลือกงาน และแนวททางการเลือกอาชีพ ให้มีชีวิต
และอยู่ในสังคม มีสุขภาพจิตท่ีดี มีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อครอบครัว ต่อสังคม และต่อ
ประเทศชาติได้ 

วรรณรา  พงษ์สิน (2550) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมแนะแนว หมายถึง กิจกรรม
แนะแนวเป็นกิจกรรมท่ีผู้ให้บริการจัดประสบการณ์โดยมุ่งแก้ไขปรับปรุงพัฒนาและ ส่งเสริมให้
ผู้รับบริการท้ังรายบุคคลรายกลุ่ม ทุกเพศและทุกวัยท้ังด้านการศึกษาอาชีพ ส่วนตัวและ สังคม
เพื่อให้ผู้รับบริการรู้และเข้าใจตนเองในการจัดการกับปัญหาได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี 

ปวีณา  นิยมธรรม (2552) ให้ความหมายของกิจกรรมแนะแนว หมายถึง เครื่องมือ
ทางการแนะแนวท่ีประกอบด้วยกิจกรรมแนะแนวหลาย ๆ กิจกรรมท่ีสร้างขึ้น อย่างมีระบบสำหรับ
ผู้รับบริการได้ปฏิบัติหรือได้มีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้รับบริการ ได้บรรลุเป้าหมายท่ีตนจะพัฒนาตลอดจน
ป้องกันปัญหาได้อย่าง เหมาะสมท้ังด้านการศึกษาอาชีพ ส่วนตัวและสังคม  

พรทรัพย์  ชื่นในเมือง (2554) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมแนะแนว หมายถึง 
กิจกรรมแนะแนวเป็นมวลประสบการณ์ท่ีจัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนให้
นักเรียนนําไปปฏิบัติเพื่อให้ได้รู้จักและเข้าใจตนเอง เข้าใจสภาพแวดล้อมสามารถพัฒนาและ
ปรับตัวเข้ากับ สังคมอยูในสังคมปัจจุบันได้  

จากความหมายของกิจกรรมแนะแนว ผู้วิจัยสรุปว่า กิจกรรมแนะแนวเป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียน ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ความสามารถด้านการคิด ด้านการเรียน เกิดความต้ังใจในการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย โดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.2 จุดประสงค์ของกิจกรรมแนะแนว 
จากท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาจุดประสงค์ของกิจกรรมแนะแนวท่ีได้ทำการรวบรวม พบว่าได้มี

หน่วยงานทางการศึกษา นักวิชาการ ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของกิจกรรมแนะแนว ผู้วิจัยได้ทำการ
รวบรวมไว้ดังน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2560) ได้กล่าวว่า จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมแนะแนว 
คือ เพื่อให้ครอบคลุมขอบข่ายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 

1) การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา ต้องเรียนรรู้จักในการแสวงหาและ
ใช้ข้อมูลทีได้มาประกอบในการวางแผนการเรียนการศึกษาต่อ ซึ่งจะมุ่งให้ผู้เรียนมีการพัฒนา
ตนเองท้ังในด้านของการเรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ เกิดประสิทธิภาพ มีเทคนิค วิธีการเรียนรู้
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ทางทักษะของการเรียน มีลักษณะนิสัยท่ีใฝ่รู้ ท่ีใฝ่เรียนและยังสามารถมีการวางแผนการเรียนใน
การศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสมต่อตนเอง 

2) การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการงานอาชีพ คือการมุ่งเพื่อให้ผู้เรียนได้มี
การรู้จักในตนเองต่อทุกด้านเพื่อได้มีการเตรียมตัวไปสู่อาชีพ ตลอดจนมีการพัฒนาทักษะของงาน
อาชีพตามท่ีความถนัดและความสนใจ ให้มีความรู้โลกของงานอาชีพได้อย่างหลากหลาย เกิด
ทัศนคติและเจตคติท่ีดีและมีทักษะความรู้ในพื้นฐานท่ีจำเป็นของอาชีพ  

3)  การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านชีวิตและสังคม คือโดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการ
รู้จักในตนเองและเข้าใจตนเอง รักตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองและของผู้อื่น เพื่อมุ่งให้เป็นผู้ท่ีมีวุฒิ
ภาวะทางด้านอารมณ์โดยมีเจตคติท่ีดีต่อการมีชีวิตท่ีดี ให้มีคุณภาพ มีทักษะเรียนรู้ในการ
ดำรงชีวิต และสามารถปรับตัวของการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติมีความสุข ดังน้ันใน
การจัดกิจกรรมจำเป็นต้องจัดกิจกรรมท้ัง 3 ด้าน ไปพร้อม ๆ กัน และได้ผสมผสานและบูรณาการ
เป็นกลุ่มกิจกรรมใหญ่ ๆ 4 กลุ่ม ดังน้ี 

3.1 กิจกรรมที่ต้องรู้จักเข้าใจ เห็นคุณค่าของตนเองและของผู้อื่น 
3.2 กิจกรรมแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
3.3 กิจกรรมตัดสินใจและแก้ปัญหา 
3.4 กิจกรรมปรับตัวและการดำรงชีวิต 

พิมลรัตน์  ขุนแผ้ว (2548) ได้กล่าวว่า จุดประสงค์ของกิจกรรมแนะแนว คือ 
เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพ ความสามารถของตนเอง รู้จักการแสวงหาความรู้ ข้อมูล พัฒนา 
บุคลิกภาพ ปรับตัวเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ในสังคมอย่างมีปกติสุข เกิดอาชีพท่ีสุจริต จิตใจมีเจตคติทาง
คุณธรรมจริยธรรมและใต้จิตสํานึกท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  

นิติธารณ์ บุบผาเดช (2556) ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์จองกิจกรรมแนะแนว คือ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบตัวเอง สามารถเลือกรับบริการได้สอดคล้องกับความต้องการของตน และมุ่ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่างยั่งยืน 

พิทยาภรณ์  พิทยาธรกุล (2546) ได้กล่าวว่า จุดประสงค์ของกิจกรรมแนะแนว 
เป็นวัตถุประสงค์สำคัญหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีมุ่งให้เกิดแก่ผู้รับบริการ คือ การเสริมสร้างให้ 
ผู้รับบริการดำเนินชีวิตส่วนตัวโดยราบรื่น เป็นท้ังคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้โดยสันติสุข 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่าจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะแนว คือ การพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถรู้จักตนเองและเข้าผู้อื่น ท้ังในด้านวิชาการ และด้านจิตใจ เพื่อนำไปพัฒนาหรือ
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ประยุกต์ใช้ให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม ชีวิตให้สามารถเจริญเติบโตไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมเป็นพลเมืองของสังคมโลกอย่างสมบูรณ์ทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ 

2.3 เทคนิคของกิจกรรมแนะแนว 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเทคนิคของกิจกรรมแนะแนว

ท้ัง 6 เทคนิค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
2.3.1 เทคนิคกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamics)  

2.3.1.1 ความหมายของเทคนิคกลุ่มสัมพันธ์ 
ทิ ศนา   แขมมณี  (2545) กล่าวถึ ง เทค นิ คก ลุ่ม สัมพั น ธ์  (Group 

Dynamics) หมายถึง ทักษะความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อท่ีจะปฏิบัติงานอย่าง
ใดอย่างหน่ึงให้เป้าหมายน้ันสำเร็จบรรลุล่วงด้วยดี ซึ่งการปฏิบัติงานน้ันจะเป็นไปในทิศทางใด
ย่อมขึ้นอยู่กับพลังของแรงผลักดันท่ีจะเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ โดยมีองค์ประกอบ ระหว่างกัน
ของกลุ่ม และอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ในกลุ่ม 

กาญจนา  ไชยพันธุ์  (2549) กล่าวถึงเทคนิคกลุ่มสัมพันธ์ คือการท่ี
สมาชิกหรือบุคคลมารวมกันเพื่อศึกษาข้อมูลในพฤติกรรมท่ีผ่านมาของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม 
โดยเน้นศึกษาถึงลักษณะของพฤติกรรมในภาวะของความเป็นผู้นํา ภาวะของความเป็นผู้ตาม ท่ีมี
ความคิด มีการฝึกในเร่ืองของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคล โดยจะศึกษาในพฤติกรรมอดีตท่ี
ผ่านน้ัน ๆ ซึ่งในการศึกษาผู้ศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมของการเรียนรู้ร่วมด้วย 

ประทีป  แสงเปี่ยมสุข (2546) กล่าวถึงเทคนิคกลุ่มสัมพันธ์ หมายถึง
ลักษณะของกระบวนการขั้นตอนการทํางานของสมาชิกกลุ่มหรือบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมี
จุดมุ่งหมายร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิก มีบทบาทภาวะของการเป็นผู้นํากลุ่ม มีสมาชิก
ในกลุ่ม และมีวิธีการทํางานของกลุ่มร่วมกันด้วย 

จินตนา  พบบุญ (2556) กล่าวถึงเทคนิคกลุ่มสัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรม
ท่ีจัดให้สมาชิกได้กระทำร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อช่วยให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ตน และแลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีต้ังไว้ร่วมกัน อันจะเป็น
ประโยชน์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ มีการร่วมมือกันในการแก้ปัญหา รวมท้ังทำให้เกิดเจตคติท่ีดีจะ
เปล่ียนแปลงตนเองในการท่ีได้เรียนรู้ วิธีการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และนำไป
ประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

ผู้วิจัยจึงสรุปความหมายของเทคนิคกลุ่มสัมพันธ์ว่าหมายถึงกระบวนการ
การทำงานท่ีมีต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อใช้ในการศึกษาแลกเปล่ียนความรู้ ความเข้าใจและเกิด
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ประสบการณ์ร่วมกันให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของกลุ่มท่ีต้ังไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ 

2.3.1.2 จุดมุ่งหมายของเทคนิคกลุ่มสัมพันธ์  
คมเพชร  ฉัตรศุภกุล (2546) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของกิจกรรมกลุ่ม

สัมพันธ์ ได้แบ่งไว้ดังต่อไปน้ี 
1) เพื่อให้เกิดการเข้าใจตนเอง ต่อการอยู่ร่วมกับสมาชิกอื่นใน

กลุ่ม ยังจะมีส่วนเพื่อช่วยให้สมาชิกเกิดจากการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองได้ดีขึ้น เช่น  รู้ ความรู้ 
ความสามารถ ของตน รู้ข้อบกพร่องของตนเอง  

2) เพื่อให้ใช้กิจกรรมของกลุ่มจนให้เกิดความเข้าใจในบุคคลอื่น 
และสมาชิกในกลุ่ม 

3) เพื่อให้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จิรพรรณ  สาบุญมา (2561) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของกลุ่มสัมพันธ์ 

คือการมุ่งเน้นท่ีสมาชิกหรือผู้เรียนเป็นอย่างแรก ของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีกระบวนการ
กลุ่มเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถทำงานร่วมกับสมาชิกได้ เป็น
การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการเรียนรู้ร่วมกัน และแสวงหาความรู้ แสดงความคิด และยอมรับ
ความคิดเห็น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน 

2.3.1.3 ขั้นตอนของเทคนิคกลุ่มสัมพันธ์  
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารบทความและงานวิจัยท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และกระบวนการกลุ่ม มีดังน้ี เช่น กลุ่มสัมพันธ์ (Group 
Dynamics) กระบวนการกลุ่ม (Group Process)   

จิรพรรณ  สาบุญมา (2561) กล่าวถึงความหมายของกลุ่มสัมพันธ์ 
คือ กระบวนการทำงานอย่างมีขั้นตอน ท่ีมีประสิทธิภาพ ต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป โดยทีสมาชิกในกลุ่ม มี
การสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน มีการต้ังเป้าหมาย วางแผน กระบวนการท่ีจะทำงานซึ่งกัน และ
เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกำนหดไว้  

Corey (2008) ได้สรุปกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ไว้ดังน้ี 
1) ขั้นเริ่ม เริ่มต้นกระบวนการด้วยการสร้างสัมพันธภาพกับ

สมาชิกโดยการพูดคุยทักทายแสดงออกผ่านน้ำเสียง อย่างเป็นมิตรและอบอุ่น ให้การยอมรับให้
เกียรติและเอาใจใส่เข้าใจ ซึ่งสัมพันธภาพท่ีดีทำให้สมาชิกรู้สึกผ่อนคลายและเกิดความไว้ใจ
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ภายในกลุ่ม นำไปสู่การแลกเปล่ียนข้อมูลอย่างเปิดเผยและเกิดการเรี ยนรู้ ท่ีจะเสริมสร้าง
คุณลักษณะท่ีเข้มแข็งไปพร้อมกัน 

2) ขั้นดำเนินการ ตามจุดประสงค์ในแต่ละครั้ง โดยเอื้อให้สมาชิก
ได้สำรวจตัวเอง มีการพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้สึกอย่างเปิดเผย และวางแผนเป้าหมายในอนาคต
ร่วมกัน สามารถใช้ส่ือต่าง ๆ มาใช้ระหว่างกระบวนการกลุ่มเพื่อเป็นตัวช่วยท่ีสมาชิกเข้าใจได้ง่าย
ขึ้นนอกจากน้ีผู้นำกลุ่มต้องกระตุ้นให้สมาชิกเกิดการตระหนักรู้ เข้าใจตนเองและเพื่อนสมาชิกใน
กลุ่มได้มากขึ้น 

3) ขั้นสรุป ผู้นำกลุ่มและสมาชิกร่วมกันแลกเปล่ียนส่ิงท่ีเกิดขึ้น
ภายในกลุ่มของตนเอง และส่ิงท่ีจะได้รับในแต่ละครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มน้ัน เพื่อมุ่งให้
สมาชิกได้สรุปประเด็นสำคัญในการพูดคุยและแลกเปล่ียนความรู้สึก ซึ่งช่วยให้สมาชิกมีความ
ชัดเจนจากกิจกรรมที่เรียนรู้และนำไปปรับเปลี่ยนวิถีของการดำรงชีวิตต่อไป 

2.3.1.4 แนวคิดทฤษฎีของเทคนิค 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารบทความทางวิชการและงานวิจัย โดยการนำ

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง มาใช้ในเทคนิคกลุ่มสัมพันธ์ คือ ทฤษฎีการยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางเป็นทฤษฎีท่ี
เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงบทบาทการเปิดเผยของตนเองอย่างตรงไปตรงมา เปิดรับความจริง
จากภายนอกมากยิ่งขึ้น โดยผู้นำกิจกรรมจะไม่นำทาง และมีความเชื่อว่าสัมพันธภาพท่ีดีจะช่วยให้
การดำเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ, 2561) โดยผู้วิจัยได้นำเทคนิค 
การฟัง  การเงียบ และการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ เกิดสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมในการทำกิจกรรมแนะแนว อีกท้ังยังเกิดการสร้างสัมพันธภาพ 

2.3.2 เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) 
2.3.2.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารบทความวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับความหมายของเทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย ไว้ดังน้ี 
ดารกา  วรรณวนิช (2549)  กล่าวถึง วิธีการสอนโดยใช้การอภิปราย

กลุ่มย่อย (Small Group Discussion) คือวิธีการสอนท่ีมุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้โดยท่ัวถึงมีโอกาสได้แสดงถึงความคิดเห็นและเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์อันจะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีเรียนได้อย่างกว้างขึ้น โดยมีการจัดให้มีผู้เรียนเป็น 4-8 คน ต่อ
กลุ่ม และให้สมาชิกหรือผู้เรียนของกลุ่มได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปล่ียนข้อมูล แสดงความคิดเห็น 
และพฤติกรรมในประเด็นท่ีกําหนด ซึ่งในการจะสรุปผลของการอภิปรายจะออกมาเป็นข้อสรุปของ
กลุ่ม 
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ศศิธร  มงคลทอง (2548) กล่าวถึงความหมายของเทคนิคการ
อภิปรายรายกลุ่มย่อย หมายถึงวิธีการสอนแบบหน่ึงท่ีจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ีได้
กำหนดไว้ โดยการจัดการเรียนเป็น 4 – 8 คน ต่อกลุ่ม และให้สมาชิกหรือผู้เรียนในกลุ่มได้มีการ
แลกเปลี่ยนพูดคุย แสดงทัศนคติทางความคิดและเล่าถึงประสบการณ์ของตน 

วนิดา  เสนะสุทธิพันธุ์ (2558) กล่าวถึงความหมายของเทคนิคการ
อภิปรายรายกลุ่มย่อย คือการเน้นการให้ความหมาย ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อาจเพิ่มความพึง
พอใจในการเรียนของผู้เรียน หรือความคิดเห็นไปสู่การจัดกระบวนการเรียนการสอน 

ทิศนา  แขมมณี (2545) กล่าวถึงความหมายของเทคนิคการอภิปราย
รายกลุ่มย่อยเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการท่ีให้ครูผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์โดยจัดเป็น 4 – 5 คน ต่อกลุ่ม และให้สมาชิกหรือผู้เรียนได้มีการ
พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กัน  

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้สรุปเทคนิคการ
อภิปรายกลุ่มย่อย เป็นกระบวนท่ีจัดขึ้นเพื่อเสิรมสร้างให้ผู้เรียนผู้เรียนบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีได้ ต้ังไว้ โดยแบ่งให้มีนักเรียน 4 – 5 คน ต่อกลุ่ม เพื่อท่ีให้ ผู้เรียนได้สนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม ได้อย่างเหมาะสมและครูผู้สอนต้องเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2.3.2.2 จุดมุ่งหมายของเทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายของเทคนิค

การอภิปรายกลุ่มย่อย ไว้ดังต่อไปน้ี 
ศรัณยา  โฆสิตะมงคล (2556) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการใช้

เทคนิคกิจกรรมกลุ่มย่อย ประกอบด้วยท้ัง 4 วัตถุประสงค์ ได้แก่ 
1) เป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Active 

Student learning) 
2) เน้นเน้ือหา (Concept) แนวคิด กลยุทธ์ วิธีการแก้ปัญหา 

และการประยุกต์ 
3) ใช้ความคิดในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

และการประยุกต์ใช้ โดยการต้ังสมมุติฐานช่วยในการตัดสินใจในกระบวนการ 
4) เน้นการส่ือสารภายในกลุ่มผู้เรียนกับครูผู้สอน 



  20 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสรุปจุดมุ่งหมายของ
เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย คือ กระบวนการเรียนรู้ ท่ีลงมือปฏิบั ติด้ วยการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่า และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

2.3.2.3 ขั้นตอนของเทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนของ

เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย ไว้ดังน้ี 
ศรัณยา  โฆสิตะมงคล (2556) กล่าวถึงขั้นตอนวิธีการของเทคนิค

การอภิปรายกลุ่มย่อยมี 12 วิธี รายละเอียดดังน้ี 
1) การจัดก ลุ่มอภิป รายแบบกัน เอง ( Informal Group 

Discussion)  ประกอบด้วย 
- 6 – 10 คน ต่อกลุ่ม 
- ศึกษาค้นคว้าในเร่ืองเดียวกัน  
- สมาชิกของกลุ่มต้องมีบทบาทท่ีแตกต่างกัน และมีการ

แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย  
- มีการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นและประสบกาณ์ 

เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน 
2) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบฟิลลิป 66 (Phillip 66 or Buzz 

Group)   ประกอบด้วย 
- กลุ่มละ  6 คน ท่ีน่ังจะต้องใกล้กัน โดยหันหน้าเข้าหา

กัน 
- แสดงความคิดเห็นเรื่องเดียวกัน คนละ 1 นาที รวมเป็น 

6 นาที 
- การจัดกลุ่มในลักษณะน้ี เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิก

ทุกคน ได้แสดงความคิดเห็นในกลุ่มใหญ่ เพื่อพิจารณาร่วมกัน  
3) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบซินดิเคต (Syndicate Group)   

ประกอบด้วย 
- สมาชิกกล่มุละ 6-10 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ี

ต่างกัน 
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- สม าชิก ในก ลุ่มจะ ต้อ งแลก เป ล่ียนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ 

- โดยสมาชิกจะต้องผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าท่ีประธานและ
เลขานุการของกลุ่ม 

- เพื่ อ ศึกษาหรือพิ จารณาเรื่องใดเรื่องหน่ึงท่ี ได้รับ
มอบหมายตามจุดประสงค์ 

4) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบระดมสมอง (Brainstorming 
Group) 

- กลุ่มละ 2-6 คน ในเรื่องท่ีจะอภิปราย สมาชิกจะต้องมี
ความรู้และประสบการณ์มากพอ 

- จุดประสงค์เพื่อให้มีความเข้าใจ และได้ข้อตกลงท่ีดี 
ท่ีสุด ในเวลาท่ีกำหนดไว้ เพื่อให้ได้ความคิดสร้างสรรค์จากลุ่ม  

- ประธานในกลุ่มจะต้องกระตุ้นให้ทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ 

- เพื่อท่ีจะได้ความคิดท่ีมีความหลากหลายมากท่ีสุด 
จะต้องไม่มีการตัดสินว่าความคิดเห็นน้ัน ถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี  

- เลขานุการต้องจดบันทึกความคิดเห็นท้ังหมดของ
สมาชิกในกลุ่ม  

- มีการนำความคิดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และปรับปรุง
ใช้อย่างสร้างสรรค์ในเร่ืองอน้ัน 

5) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบโต๊ะกลม (Round Table Group) 
- การอภิปรายแบบซินดิเคตมีลักษณะ คือเป็นการอธิบาย

อภิปรายในเร่ืองท่ีได้รับมอบหมายตามความสนใจหรือจากท่ีประชุมใหญ่  
- เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน โดยมาจากการแลกเปล่ียน

ความรู้ ความคิด และประสบการณ์  
- สมาชิกทุกคนจะสามารถเห็นหน้ากันได้ โดยมีลักษณะ

ของการจัดกลุ่มเป็นแบบรูปวงกลม  
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6) การจัดก ลุ่มอภิป ราย เป็ นคณ ะ (Panel Discussion 
Group) 

- ลักษณะกลุ่มมีสมาชิก 3 – 6 คน ต่อกลุ่ม และ โดยมี
วัตถุประสงค์ ให้ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู้ ความคิดเห็น และมีประสบการณ์พูดท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อใน
การประชุมน้ัน ๆ  

- ผู้เชี่ยวชาญอภิปรายร่วมกันต่อหน้าสมาชิกหรือผู้ฟัง 
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

- ผู้ดำเนินการอภิปราย (Moderator) เป็นผู้เชื่อมโยง
ความคิดเห็น ข้อซักถาม และควบคุมเวลาในการอธิบาย การอภิปราย และดำเนินการสรุปผลการ
อภิปรายด้วย 

7) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบสัมมนา (Seminar Group) 
- กลุ่มละ 20 คน ขึ้นไป 
- เพื่อให้สมาชิกร่วมกันศึกษาค้นคว้าในหัวข้อใดหัวข้อ

หน่ึงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
- ต้องมีผู้มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือ 
- หัวข้อของการสัมมนาสามารถแบ่งเป็นข้อย่อยได้เป็น

จำนวนมาก 
- ผู้เข้ารับฟังการสัมมนาน้ันจะเป็นท้ังผู้ได้รับความรู้และ

เป็นผู้แสดงความคิดเห็นด้วย 
- การเข้ารับฟังบรรยายสัมมนาน้ันไม่มีการหาข้อตกลง 

แต่เป็นการแสดงทัศนคติทางความคิดเห็นและแสวงหาข้อสรุปเพื่อเสนอแนะในการแก้ปัญหา  
ต่าง ๆ  

8) จัดกลุ่มอภิปรายแบบใกล้ชิด (Knee Group) 
- สมาชิกกลุ่มละ 3-5 คน 
- เป็นการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับสมาชิกท่ีมี

ความสนิทสนมกัน 
9) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบฮัดเดิล (Huddle Group) 

- เป็นการจัดกลุ่มท่ีมีขนาดเล็ก ท่ีแยกออกจากกลุ่มใหญ่ 
โดยมีสมาชิกในกลุ่มคละกัน 
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- จุดประสงค์มีลักษณะเหมือนการอภิปรายแบบกันเอง 
10) การจัดก ลุ่มอภิป รายแบบ เวียนรอบวง (Circular 

Response Group) 
- สมาชิกไม่ควรเกิน 10 คน ต่อกลุ่ม 
- สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็น โดยให้แต่ละคน พูด

คนละ 1 - 2 นาที เวียนกันไปจนครบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
- ผู้ใดท่ีต้องการจะแสดงความคิดเห็น ต้องรอจนกว่ารอบ

ของตนเองจะมาถึง โดยวนกันไปเร่ือย ๆ จะไม่มีการเสนอความคิดเห็นแทรกขึ้นมาระหว่างวนรอบ
วง  

11) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบกลุ่มซ้อน (Fish Bowl Group) 
- รูปแบบกลุ่มของมีลักษณะกลุ่ม ซ้อนกัน 2 วง กลุ่มวงใน

และกลุ่มวงนอก มีสมาชิกเท่ากันกลุ่มละ 4 – 8 คน  
- เมื่อสมาชิกวงในอภิปราย สมาชิกวงนอกทำหน่ท่ี

สังเกตการณ์  
- จุดประสงค์เพื่อให้ผู้สังเกตการณ์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การอภิปราย แต่ไม่มีส่วนร่วมในการอภิปราย  
- อาจมีการสับเปล่ียนบทบาทให้ผู้ท่ีอยู่วงนอกเข้าไป

ร่วมภิปรายในวงในแล้วทำหน้าท่ีอภิปราย ด่ังสมาชิกวงใน และสมาชิกวงในออกมาเป็นผู้
สังเกตการณ์ในวงนอก 

12) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบปุจฉาวิสัชนา (Questioning-
Answering) 

- สมาชิก มี 6 - 8 คน ต่อกลุ่ม 
- ต้องมีผู้ดำเนินการอภิปราย 1 คน  
- ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากรท่ีรับเชิญมาครึ่งหน่ึง อีก

ครึ่งหน่ึงเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ฟัง 
- ผู้ดำเนินการอภิปรายต้องมีผู้แทนของผู้ฟังทำหน้าท่ี

เสนอข้อคำถามให้วิทยากรตอบ และเป็นตัวกลางเชื่อมโยง เพื่อสรุปความคิดเห็น 
- จุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกเข้าใจปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ ท่ี

มีความต้องการด้วยกัน 
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2.3.2.4 แนวคิดทฤษฎีของเทคนิค 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยการนำทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ใน

เทคนิคการอภิปราย กลุ่มย่อย คือ ศิลปะในการต้ังคำถาม ตามแนวคิดทฤษฎีการเผชิญความจริง 
เพื่อให้ได้รับข้อมูล และส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อการ
เรียนสามารถสังเกตตนเองและรู้วิธีการบันทึกพฤติกรรมของตนเองท่ีเกิดขึ้นได้ถูกต้อง (พัชราภรณ์ 
ศรีสวัสด์ิ, 2561) 

2.3.3 เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)  
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเทคนิคการแสดง

บทบาทสมมติ ดังต่อไปน้ี 
2.3.3.1 ความหมายของเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ 

ดารกา  วรรณวนิช (2549) กล่าวถึง วิธีการสอนโดยใช้การแสดง
บทบาทสมมติ (Role Playing) คือกระบวนการวิธีการสอนท่ีครูผู้สอนต้องใช้การแสดงท่ีมีท้ังด้าน
ความรู้ ความคิด และ พฤติกรรมของผู้แสดงเป็นขั้นเริ่มแรกในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ 
เพื่อท่ีจะทำให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในเน้ือหาของสาระในบทเรียนน้ัน และเพื่อท่ีจะสามารถให้
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยังต้องแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ทิศนา  แขมมณี (2562) กล่าวถึง กระบวนการวิธีการสอนของ
ครูผู้สอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ คือ ขั้นตอนท่ีผู้สอนใช้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีได้กำหนดไว้ โดยให้ผู้เรียนมีการแสดงบทบาทในสถานการณ์ท่ีมีจำลองขึ้นให้
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงท่ีสุด แล้วผู้แสดงก็แสดงออกตามความรู้สึกของตนเอง และได้นำเอาการ
แสดงออกน้ันส่ือสารทางด้านความรู้ ความรู้สึกความนึกคิด และลักษณะของพฤติกรรมท่ีสังเกต
พบ มาเป็นข้อมูลแห่งการเรียนรู ้

สุวิทย์  มูลคำ และ อรทัย  มูลคำ (2551) กล่าวถึง การจัดการ
เรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมุติ คือ กระบวนการท่ีผู้สอนมีการกำหนดหัวข้อปัญหา ให้มีลักษณะท่ี
คล้ายกับความเป็นจริงของเหตุการณ์น้ัน ๆ แล้วให้ผู้เรียนแสดงบทบาทตามความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้เรียนท่ีคิดว่าควรจะเป็น หลังจากแสดงบทบาทสมมุติแล้ว จะต้องมีการอภิปรายเกี่ยวกับการ
แสดงออกน้ัน ท้ังทางด้านความรู้สึก พฤติกรรมของผู้แสดง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ท่ีกำหนดไว้ 
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2.3.3.2 จุดมุ่งหมายของเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย

ของเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ มีดังน้ี 
สุพิน   บุญชูวงค์ (2544) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของเทคนิค

การแสดงบทบาทสมมติคือ 1) ส่งเสริมบทเรียนให้สนุกสนาน 2) ทําให้เข้าใจเรื่องราวโดยละเอียด
ลึกซึ้งของเน้ือเรื่องเป็นอย่างดี 3) ช่วยทำให้มีการพัฒนาการของอารมณ์ สังคม และเกิดความ
รับผิดชอบท่ีร่วมกัน 

อาภรณ์  ใจเท่ียง (2553) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของเทคนิค
การแสดงบทบาทสมมติคือ 

1. ส่งเสริมให้บทเรียนมีความสนุปสนานผ่อนคลาย  
2. ทำให้สามารถรู้เห็นถึงความรู้สึกอารมณ์ เจตคติของ

ผู้เรียนได้  
3. ส่งเสริมความร่วมมือ ความเข้าใจ ความรู้สึก ของผู้อื่น

ได้  
4. ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจของผู้เรียนได้  
5. ช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในเน้ือหาได้ยากง่ายขึ้น 
6. ช่วยให้ผู้เรียนมีเจตคติและพฤติกรรมในการปฎิบัติตน

ได้อย่างเหมาะสมในสังคม 
ทิศนา  แขมมณี (2562) กล่าวถึง ข้อดีของการสอนโดยใช้

กิจกรรม บทบาทสมมุติ คือ 
1. เป็นกระบวนการสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ

ในความรู้สึกของตนและของผู้อื่นได้อย่างลึกซื้ง 
2. เป็นขั้นตอนวิธีสอน ท่ีจะช่วยให้ ผู้ เรียนได้มี การ

เปลี่ยนแปลง เจตคติ และเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครูได้  
3. เป็นกระบวนการวิธีสอนท่ีจะช่วยพัฒนาทักษะการ

เผชิญเหตุการณ์ ท่ีใกล้เคียงความเป็นจริงจนสามารถท่ีจะตัดสินใจและแก้ปัญหาเองได้ 
4. เป็นวิธีสอนท่ีคล้ายสถานการณ์จริง 
5. เป็นวิธีสอนท่ีทำให้ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องของ

การดำเนินการเรียนให้มากท่ีสุดและได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน ยังได้ข้อมูลโดยตรงด้วย 



  26 

สุวิทย์  มูลคำ and อรทัย  มูลคำ (2551) กล่าวถึง ข้อดี หรือ
ประโยชน์ ของการจัดกิจกรรมการเรียน โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ ดังน้ี 

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมี
เทคนิคการสอนแบบเล่นปนเรียน 

2. ผู้เรียนได้รับกระบวนท่ีจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนอย่าง
แท้จริง 

3. เป็นการเรียนรู้ท่ีมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก  
4. ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยจากจุดมุ่งหมายของการใช้
บทบาทสมมุติจึงสรุปได้ว่า บทบาทสมมุติ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อผู้เรียนให้มี
โอกาสได้ฝึกฝนตนเอง มีการเตรียมการในการส่ือสารโดยใช้ภาษาเป็นการส่ือสาร ได้ประสบการณ์
ในเหตุการณ์ท่ีมีความหลากหลาย ทําให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความเพลิดเพลินต่อการเรียน ยังช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการแสดงพฤติกรรมของตนในสังคม ในการฝึกของการ
แก้ปัญหาจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจท่ีจะตัดสินใจและยังมีความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น
จนสามารถปฏิบัติกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

2.3.3.3 ขั้นตอนของเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ 
ทิศนา  แขมมณี (2562) ได้เสนอขั้นตอนการสอนด้วยเทคนิค

บทบาทสมมุติไว้ดังน้ี 
1. ผู้สอนและผู้เรียน นําเสนอสถานการณ์สมมุติท่ีจะแสดง  
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนเลือกการแสดงเองได้  
3. ผู้สอนมีการเตรียมนักเรียนเพื่อเป็นผู้สังเกตการณ์  
4. ผู้เรียนได้เป็นท้ังนักแสดงท่ีมีบทบาทการแสดงและเป็นท้ัง

นักสังเกตพฤติกรรมการแสดงด้วย 
5. ผู้สอนให้ผู้เรียนพูดคุยเล่าเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติทางความรู้ 

ความคิด ความรู้สึก และ พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้แสดงเอง 
6. ผู้สอนและผู้เรียน สรุปความรู้ท่ีเกิดจากการแสดงเป็นองค์

ความรู้ใหม่ 
สุวิทย์  มูลคำ and อรทัย  มูลคำ (2551) กล่าวถึง ขั้นตอนการ

จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคบทบาทสมมุติ ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
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1. การเตรียมการ ผู้สอนควรกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจน 
สร้างสถานการณ์และบทบาทสมมุติ ซึ่งแยกออกเป็น 3 รูปแบบดังน้ี 

1.1 การแสดงบทบาทสมมุติท่ีไม่มีบทเตรียมไว้ และไม่มี
การฝึกซ้อมเมื่อถึงเร่ืองท่ีตนต้องแสดง ให้แสดงทันที  

1.2 การแสดงบทบาทสมมุติแบบเตรียมบทพร้อม คือ 
ต้องมีบทไว้พร้อมล่วงหน้า และต้องบอกความคิดรวบยอด ให้ผู้แสดงทราบ และจะต้องตรงกับ
เน้ือหาท่ีกำหนดให้  

1.3 การแสดงบทบาทสมมุติแบบแสดงละคร ผู้แสดงต้อง
ทำการฝึกซ้อมและพูดตามบทท่ีผู้สอนกำหนดให้ 

2. ขั้นเริ่มบทเรียน ควรกระตุ้นความสนใจผู้เรียนให้คิดและ
ติดตาม เร่ืองราวต่าง ๆ ซึ่งอาจทําได้หลายวิธี เช่น 

2.1 ต้องสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใกล้ตัวของ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม  

2.2 ต้องสมารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในอดีตของ
ผู้เรียนได ้

2.3 เรื่องราวจะต้องท้ิงท้ายด้วยปัญหาเพื่อให้นักเรียน
นำไปคิด แก้ปัญหา 

2.4 ต้องอธิบายให้เห็นถึงประโยชน์ของการแสดง และ
ร่วมแสดงความคิดในการแก้ปัญหา 

2.5 การใช้คําถามต้องกระตุ้นให้เกิดการคิด 
3. การเลือกผู้แสดง ควรเลือกผู้เรียนท่ีอาสาสมัครด้วยความ

เต็มใจ เมื่อเลือกผู้แสดงครบควรให้เวลาในการเตรียมพร้อม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ  
3.1 ควรเลือกผู้แสดงท่ีมีลักษณะเหมาะสมกับบทบาทท่ี

ได้รับ 
3.2 อาจเลือกผู้แสดงท่ีมีลักษณะตรงข้ามกับบทบาท

เพื่อให้ผู้แสดงได้มีประสบการณ์ใหม่ มีความเข้าใจต่อความรู้สึก พฤติกรรมที่แตกต่างไปจากตนเอง  
3.3 เลือกผู้แสดงท่ีมีความสนใจ 
3.4 อาจเลือกผู้แสดงแบบจําเพาะเจาะจง เพื่อเกิดการ

เรียนรู้จากบทบาทท่ีได้รับ 
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4. ขั้นกําหนดผู้สังเกตการณ์  ควรทำความเข้าใจกับ ผู้
สังเกตการณ์ หรือผู้ชม ว่าเป็นการแสดงบทบาทสมมุติ มิได้มุ่งให้เกิดความสนุกสนาน แต่เป็นการ
มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ ดังน้ัน ผู้สังเกตการณ์หรือผู้ชม ควรมีการจดบันทึกและเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน  

5. ขั้นแสดง ควรใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีสมารถนำมาใช้ใหม่ได้ หรือ
ซ่อมแซมได้ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ให้รู้จักคุณค่า และประหยัด ในการแสดง ไม่ควรใช้เวลา
ท่ีเน่ินนาน หรือ แสดงออกนอกเรื่อง หรือ วกวน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสับสนขึ้นจนไม่สามารถจับ
ประเด็นได้ตามความต้องการ  

6. ขั้นวิเคราะห์และอภิปรายผลการแสดง ขั้นตอนน้ีมีความ
จำเป็นต่อผู้เรียน เพราะผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจตรงตามจุดประสงค์ เทคนิคท่ีสำคัญในตอนน้ีคือ
การสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้แสดง และการบันทึก หลังจากน้ัน คือการสัมภาษณ์ผู้สังเกตการณ์
จากข้อมูลท่ีบันทึกไว้ เพื่อจะได้นำข้อมูลน้ันมาอภิปรายสะท้อนความคิดเห็น และสรุปประเด็น
ความสำคัญ ผู้สอนต้องระมัดระวังในการควบคุมประเด็นการอภิปราย โดยผู้ร่วมอภิปรายน้ันต้อง
ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ในการแสดงบทบาทสมมุติ ว่าบทบาทสมมุติน้ันเป็นเครื่องมือในความรู้สึก 
การรับรู้และเจตคติ ท่ีซ่อนอยู่ในผู้แสดงเพื่อเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ 

7. ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ์และสรุป เมื่อได้วิเคราะห์และ
อภิปรายผลแล้ว ผู้สอนจะเป็นผู้สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อให้เกิด
แนวคิดท่ีกว้างขึ้น โดยให้ข้อคิดว่า ส่ิงท่ีได้เรียนรู้น้ัน มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต หลังจากน้ันให้
ผู้เรียนกำหนดกรอบแนวคิดของเร่ืองให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการแสดง 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในขั้นตอนการ
สอนโดยใช้บทบาทสมมุติน้ันประกอบด้วย 1) ขั้นเตรียมการ เป็นการกำหนดจุดประสงค์และ
กำหนดเหตุการณ์ ของบทบาท ในตัวผู้แสดง มีการจัดฉาก มีการจัดเตรียมผู้สังเกตการณ์ 2) ขั้น
แสดง เป็นขั้นแสดงท่ีผู้แสดงพฤติกรรมและบทบาทท่ีกำหนดไว้ 3) ขั้นวิเคราะห์และอภิปรายผล 
เป็นการวิเคราะห์ความรู้ แยกแยะความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของผู้แสดง 4) ขั้นสรุป คือขั้น
รวบรวมข้อมูลท่ีได้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการแสดง 

2.3.3.4 แนวคิดทฤษฎีของเทคนิค 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยการนำทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ใน

เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติเทคนิค คือ การนำเทคนิคการฟัง การตอบสนองอย่างเหมาะสม
และการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขของทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการตัดสินตนเอง และการแสดง
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ปฏิกิริยาต่อตนเอง และสามารถประเมินผลพฤติกรรมของตนเอง แล้วแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองได้
อย่างเหมาะสม ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ (Skinner) โดยใช้เทคนิคตัวเสริมแรงทางบวก  
(Positive  Reinforcement)  หมายถึง เมื่อนำส่ิงเร้าใด ๆ นำมาใช้แล้วเกิดทำให้มีอัตราการ
ตอบสนองเพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น มีคำชมเชย มีรางวัล 

2.3.4 เทคนิคกรณีตัวอย่าง (Case)  
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเทคนิคกรณีตัวอย่าง 

(Case) มีดังต่อไปน้ี 
2.3.4.1 ความหมายของเทคนิคกรณีตัวอย่าง 

อัญชลี  เครือคำขาว (2540) กล่าวถึง เทคนิคกรณีตัวอย่าง คือ
การนำเรื่องราวของชีวิต เหตุการณ์จริงท่ีเกิดขึ้นในสังคม นำมาเชื่อมโยงให้เห็นเป็นตัวอย่างกับ
นักเรียน ได้ศึกษาตามความเหมาะสมกับผู้เรียนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า คุณธรรม และจริยธรรม  

วัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2542) กล่าวถึง เทคนิคกรณีตัวอย่าง คือ 
การสอนท่ีนำเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นมาปรับเปล่ียนใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์และ
อภิปราย เพื่อเกิดความเข้าใจและได้นำมาใช้ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งจะทำให้ผู้เรี ยนได้มี
แนวคิดในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลน้ัน ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสได้การสะท้อนในข้อมูลจาก
คนหน่ึงไปอีกคนหน่ึงด้วย 

ทิศนา  แขมมณี  (2545) กล่าวถึง เทคนิคกรณี ตัวอย่าง คือ 
วิธีการของครูผู้สอนท่ีใช้ โดยการนำส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ี
กำหนดขึ้นมา แล้วยังให้ศึกษาเร่ืองท่ีสมมุติน้ันจากความจริงพร้อมต้ังประเด็นคำถามจากเร่ืองน้ัน 
แล้วอภิปรายด้วยการนำผลลัพธ์น้ันมาสนับสนุนข้อมูล เพื่อสนับสนุนไปยังผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
อย่างหลากหลายมากขึ้น 

ฤทัยวรรณ  คงชาติ (2544) กล่าวถึง เทคนิคกรณีตัวอย่าง คือ มี
จุดประสงค์เป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้สอนจัดให้ผู้เรียน โดยให้ศึกษาเร่ืองท่ีสมมุติขึ้น
น้ันมาจากความเป็นจริง และตอบโจทย์จากเรื่อง พร้อมนำผลลัพธ์น้ันมาใช้เป็นข้อมูลการอภิปราย
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาเทคนิคกรณีตัวอย่าง  
สรุปว่า วิธีการสอนท่ีใช้เร่ืองราวต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไข ใช้ให้เป็นตัวอย่าง ให้ผู้เรียนได้ศึกษาและ
อภิปรายเพื่อใช้ฝึกการแก้ปัญหา และการแทรกข้อคิด คติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับเร่ือง เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนของวิถีชีวิตในประจำวัน 
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2.3.4.2 จุดมุ่งหมายของเทคนิคกรณีตัวอย่าง 
ฉันทนา  ภาคบงกช (2539) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการนํากรณี

ตัวอย่างมาให้ ผู้เรียนศึกษา มีดังต่อไปน้ี 
1. เพื่อฝึก การคิด วิเคราะห์ เร่ือง หรือปัญหาต่าง ๆ  
2. เพื่อให้รู้จักใช้ในการตัดสินปัญหา หรือข้อมูล อย่างมี

หลักการและมีเหตุผล  
3. เพื่อสร้างทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม 
4. เพื่อฝึกให้รู้จักแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความคิด ประสบการณ์ 

ความรู้สึกและเจตคติซึ่งกันและกัน  
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สรุปจุดมุ่งหมายกรณี

ตัวอย่าง คือ การให้นักเรียนได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและได้แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และประสบการณ์ของผู้เรียน 

2.3.4.3 ขั้นตอนของเทคนิคกรณีตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ในขั้นตอนของ

เทคนิคกรณีตัวอย่าง มีดังน้ี 
ชูศักด์ิ  สิงห์อุดร (2532) กําหนดขั้นตอนการสอนแบบเทคนิค

ศึกษากรณีตัวอย่าง ไว้ดังน้ี 
1. ขั้นเตรียม ผู้สอนบอกวิธีการศึกษากรณีตัวอย่าง แล้ว

แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย  
2. ขั้นเสนอกรณีตัวอย่าง ยกตัวอย่างการหากรณีตัวอย่าง

มาให้ผู้เรียนได้ศึกษา 
3. ขั้นวิเคราะห์ ห้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย แสดง

เหตุผล แล้วรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นจากกรณีตัวอย่างท่ีศึกษา  
4. ขั้นสรุป โดยอภิปรายสรุปร่วมกันจากผู้สอนและผู้เรียน  
5. ขั้นประเมินผลจากกรณีตัวอย่าง กำหนดให้ผู้เรียนตอบ

จากคำถามท่ีถาม 
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พัชรินทร์  ธารีรัฐการพ์ (2535) กําหนดขั้นตอนการสอนแบบ
เทคนิคศึกษากรณีตัวอย่าง ดังน้ี 

1. ขั้นเตรียม ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย และ
แนะนำวิธีการศึกษากรณีตัวอย่างแล้วนำไปค้นคว้า จากน้ันร่วมกันในกลุ่มของตนนำมาอภิปราย  

2. ขั้นดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน ผู้สอนนําส่ือท่ีเกี่ยวข้องกับ

เน้ือเร่ือง เช่น รูปภาพ ข่าว หนังสือพิมพ์ และส่ืออื่น ๆ มาสนทนาซักถามปัญหา 
2.2 ขั้นเสนอกรณีตัวอย่าง ผู้สอนให้กรณีตัวอย่างแก่

ผู้เรียนศึกษา 
3. ขั้นวิเคราะห์ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มระดมสมอง อภิปราย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ กรณีตัวอย่าง 
4. ขั้นเสนอผลงาน ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเสนอ

ผลงาน และให้ผู้เรียนกลุ่มอื่น ๆ มีโอกาสซักถามข้อสงสัย 
5. ขั้นสรุปผล ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลและหา

แนวทางในการแก้ปัญหา 
ผู้วิจัยศึกษางานวิจัยและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับขั้นตอน

การสอนโดยใช้เทคนิคศึกษาแบบกรณีตัวอย่าง ได้นำมาประยุกต์ใช้ ดังน้ี 
ขั้นเตรียม 

1.1 เร้าความสนใจนําเข้าสู่บทเรียน ครูนําส่ือ ท่ี
เกี่ยวข้องกับเน้ือหาวิชา โดยเสนอภาพ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ โดยใช้ส่ือแผ่นใส วิดีโอ ซีดี และ
เพาเวอร์พอยท์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน ตอบสนองต่อการเรียนรู้ดังน้ี 

1.1.1 ต้ังคําถามให้นักเรียนได้เกิดแนวคิดใน
เน้ือหารายวิชา โดยผู้เรียนใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ มาใช้ประกอบของการตอบคําถาม 

1.1.2 ดำเนินการสุ่มนักเรียนเป็นตัวแทนตอบ
คําถาม 1 - 2 คน 

1.1.3 สรุปคําตอบเพื่อให้เกิดแนวคิดท่ีถูกต้องโดย
ครูและนักเรียนช่วยกัน  
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1.2 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
ขั้นเสนอกรณีตัวอย่าง 

1.3 นักเรียนแบ่งกลุ่ม  ๆ ออกเป็น 5 คน โดยใช้
รูปแบบการจับสลากโดยแต่ละกลุ่มเลือก ประธาน เลขานุการ ภายในกลุ่มของตนเอง จากน้ัน 
ตัวแทนแต่ละกลุ่ม รับเอกสาร จากครูผู้สอนแล้วนำเอกสารน้ันไปศึกษา สมาชิกในแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันศึกษา 

ขั้นวิเคราะห์ 
1.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือ

หาข้อเท็จจริง จากเรื่อง แล้วนำมารวบรวมข้อมูลจากเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อหาแนวทางในการ
ตอบคำถาม คำตอบ และสรุปในเอกสารท่ีครูกำหนดให้ 

ขั้นสรุป  
1.5 ขั้นสรุป ผลการเรียนรู้ 

1.5.1 แต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบอย่างมีเหตุผล
จากการได้ลงมือทำในใบงานและมีการสรุปเป็นแผนผังความคิด ท่ีครูกําหนดให้ 

1.5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงแนวคิดของแต่
ละกลุ่มเพื่อเป็นข้อสรุป ของปัญหา 

ขั้นประเมินผล  
1.6 ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ 

1.6.1 สังเกตกระบวนการทำงานกลุ่ม  
1.6.2 การทํากิจกรรมในงานท่ีกำหนดให้  
1.6.3 การนำเสนอหน้าชั้น 

2.3.4.4 แนวคิดทฤษฎีของเทคนิคกรณีตัวอย่าง 
ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีของเทคนิคกรณีตัวอย่าง คือ ใช้ทฤษฎี

การต้ังเป้าหมาย (Goal Setting Theory) ของ Edwin A. Locke โดยการกล่าวถึงแรงจูงใจท่ีสำคัญ
ไปสู่เป้าหมายท่ีตนเองต้ังไว้ โดยใจความสำคัญของทฤษฎี คือเป้าหมายท่ีต้ังไว้ต้องเกิดจากความ
ต้องการของผู้เรียนเองเพื่อให้เกิดแรงขับเคล่ือน ไปสู่เป้าหมายท่ีตนเองต้องการ (พัชราภรณ์ ศรี
สวัสด์ิ,2561) 
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2.3.5 เทคนิคการใช้สถานกาณ์จำลอง (Simulation) 
ผู้วิจัย ศึกษาเอกสารงานวิจัย ท่ี เกี่ ยวข้อง เกี่ ยวกับ เทคนิคการใช้

สถานการณ์จำลอง มีดังน้ี 
2.3.5.1 ความหมายของเทคนิคสถานกาณ์จำลอง 

สนอง  อินละคร (2544) กล่าวถึง วิธีการใช้สถานการณ์จําลอง 
ซึ่งเป็นวิธีการใช้สถานการณ์ จําลองท่ีสร้างขึ้นจากเน้ือหาในบทเรียนมาใช้ในชั้นเรียน โดยให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการเรียนในแต่ละครั้ง และสถานการณ์จำลองน้ันจะต้องทำให้นักเรียน
ได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และนักเรียนต้องได้เข้าร่วมในสถานการณ์น้ัน ๆ ด้วย  

สุวิทย์  มูลคำ (2550) กล่าวถึง การจัดรูปแบบสถานการณ์จําลอง 
คือ กระบวนการท่ีผู้สอนให้ผู้เรียนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์น้ัน ซึ่งเหตุการณ์จำลองน้ัน จะต้องมี
ลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับสภาพความเป็นจริงเพื่อให้นักเรียนได้ฝึก การแก้ปัญหา การเผชิญปัญหาท่ี
กำลังเกิดขึ้น ซึ่งผู้ เรียนจะต้องนำข้อมูลท้ังหมดท่ีได้รับจากการเรียนรู้มาประกอบอย่างมี
วิจารณญาณให้ปฏิบัติตามสถานกาณ์จำลองน้ันได้ดีท่ีสุด  

ทิศนา  แขมมณี (2545) กล่าวถึง สถานการณ์จําลอง สมมติ โดย 
คือ การสมมติสร้างเหตุการณ์ขึ้นจากสถานการณ์จริง ผู้ปฏิบัติได้ลงมือปฏิบัติตามเหตุการณ์สมมติ
ขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

โจนส์ Jones, 1982 : 5 อ้างถึงใน (อริสา  โสคำภา), 2551 : 37) 
กล่าวถึง สถานการณ์จําลอง เป็นเหตุการณ์หน่ึง ซึ่งไม่ใช่การสอน แต่ผู้เรียนเป็นผู้เข้าร่วมใน
เหตุการณ์น้ัน และเป็นผู้ท่ีทําให้ เหตุการณ์น้ันดําเนินต่อไป โดยได้รับมอบหมายความรับผิดชอบท่ี
เกี่ยวข้องน้ันซึ่งจะต้องมีการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ โดยผู้เรียน ส่วนครูเป็นผู้กำหนดเวลาเร่ิมต้น
เท่าน้ัน  

สรุปว่า การใช้สถานการณ์จําลอง คือ การจําลองเหตุการณ์น้ัน ๆ 
มาจากสถานการณ์จริง หรือ คล้ายคลึงกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงในสังคม แล้วให้นักเรียนได้ปฏิบัติ ได้
แก้ปัญหา ได้ตัดสินใจ ได้วิเคราะห์ ในสถานการณ์จำลองน้ัน ๆ ซึ่งเป็นการฝึกทักษะในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาหาทางเลือกหรือแนวทางท่ีจะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป 
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2.3.5.2 จุดมุ่งหมายของเทคนิคสถานกาณ์จำลอง 
ผู้วิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของเทคนิค

สถานการณ์จำลอง มีดังน้ี 
สุวิทย์  มูลคำ (2550) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจัด

กิจกรรมสถานการณ์จําลอง มีดังน้ี 
1. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ  
2. ผู้เรียนได้มี ส่วนร่วมในการเรียนรู้ เกิดทักษะในการ

เรียนรู้ เกิดการสนุกสนานในการเรียนรู้ และเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย  
3. เป็นการจัดประสบการณ์ท่ีเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิด

ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ ได้ดีและยังสามารถถ่ายทอด ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสภาพความเป็น
จริงแล้วนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

4. สามารถทดลองได้ตามสมมติฐานและประยุกต์ใช้ ได้ 
5. ช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรู้ท่ีดีขึ้น 
6. เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถควบคุมเวลาในการ

จัดการเรียนรู้ได้ดี และสามารถประเมินผลได้อย่างแม่นยำ 
ทิศนา  แขมมณี  (2545) กล่าวถึง กิจกรรมสถานการณ์

จําลองมีจุดประสงค์ มีดังน้ี 
1. เป็นวิธีการสอนท่ีนำเร่ืองท่ีซับซ้อนมาทำความเข้าใจให้

ได้ง่าย 
2. เป็นการเรียนรู้ท่ีทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถทำ

กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ 
3. รูปแบบการสอนทำให้ผู้เรียน สามารถฝึกทักษะต่าง ๆ  

จากความสําคัญดังกล่าว สรุปว่า เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีสามารรถนำเรื่องท่ียาก หรือซับซ้อนมาทำให้ง่ายขึ้น และเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็ว อีกท้ังทำให้การเรียนรู้น้ัน มีความสนุกสนาน มีความหมารยต่อผู้เรียน เน่ืองจากได้มี
ประสบการณ์ตรงต่อผู้เรียนอีกด้วย 

2.3.5.3 ขั้นตอนของเทคนิคการใช้สถานการณ์จำลอง 
สเตอร์ทริดจ์ (Startridge, 1977 : 33 อ้างถึงใน (กฤษณพงษ์  

พรมบึงรำ), 2551 : 29) ได้เสนอขั้นตอนการจัดสถานการณ์จําลอง ไว้ดังน้ี 
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1. ขั้นเตรียมการเป็นขั้นตอนท่ีผู้สอนให้ข้อมูลและความรู้ทาง
ภาษา โดยท่ีผู้สอน จะอธิบายถึงเกณฑ์ ความเป็นมา ความรู้ทางภาษาแล้วจึงให้ผู้เรียนฝึกทํา
แบบฝึกหัดเพื่อฝึกการใช้ภาษา ให้ถูกต้อง ซึ่งผู้สอนอาจจะฝึกให้ผู้เรียนค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง 
ฝึกทักษะการฟัง หรือฝึกพูด ผู้เรียน จะได้รับทราบว่าข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สอนน้ันจะเป็นข้อมูลท่ีต้อง
ใช้ต่อไปในกิจกรรมสถานการณ์จําลอง ซึ่งการได้ทราบล่วงหน้าเช่นน้ีจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้มากขึ้น 

2. ขั้นแสดงเป็นข้ันท่ีผู้เรียนจะจับคู่หรือเข้ากลุ่มทํางาน ผู้เรียน
ได้มีโอกาสปรึกษาหารือกัน เกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อท่ีจะได้เตรียมการแสดง
สถานการณ์จําลองให้เป็นไปได้ด้วยดี 

3. ขั้นอภิปรายและขั้นการให้ข้อมูลย้อนกลับ ขั้นน้ีผู้สอนจะ
เป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่ผู้เรียนถึงการแสดงของผู้เรียนว่าเป็นอย่างไร มีข้อผิดพลาดตรงไหน ซึ่ง
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อผิดพลาดน้ันผู้สอนจะต้องให้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้สึกท่ีไม่ดี ผู้สอนจะให้ ข้อมูลว่าผู้เรียนมีจุดบกพร่องตรงไหน เพื่อท่ีผู้เรียนจะได้แก้ไข และเกิด
ความเข้าใจ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้น้ันนำไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป 

ทิศนา  แขมมณี (2545) กล่าวถึงขั้นตอนสําคัญในการสร้าง
กิจกรรม สถานการณ์จําลอง ไว้ดังน้ี 

1. ขั้นเตรียม ผู้สอนเตรียมสถานการณ์จําลอง  
2. ขั้นนำเสนอ ผู้สอนนำเสนอสถานการณ์จําลอง บทบาท 

ข้อมูล และกติกาการเล่น  
3. ขั้นเลือกบทบาท ผู้เรียนเลือกบทบาทท่ีจะแสดง หรือท่ี

ผู้สอนกําหนดบทบาทให้  
4. ขั้นกำหนดเงื่อนไขการแสดง ผู้เรียนแสดงตามกติกาท่ี

กําหนด 
5. ขั้นอภิปรายโดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ

สถานการณ์ ในข้อมูล และกติกาของสถานการณ์จำลอง รูปแบบการแสดง ลักษณะการแสดงออก
และผลท่ีเกิดจากการแสดงน้ัน 

6. ขั้นสรุป สรุปจากการเรียนรู้ ท่ีได้รับจากสถานการณ์จำลอง
โดยผู้สอนร่วมกับผู้เรียน  

7. ขั้นประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ผู้วิจัยศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการใช้สถานกาณ์
จำลอง สรุปว่า ผู้สอนจะต้องเตรียมจำลองเหตุการณ์ วิธีนำเสนอผลงาน ของเหตุการณ์การแสดง 
แล้วให้ผู้เรียนเลือกบทบาทท่ีจะแสดง และแสดงตามสถานการณ์น้ัน หลังจากน้ันผู้สอนและผู้เรียน
ช่วยกันสรุปบทเรียนส่วนผู้สอนจะต้องประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.3.6 เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) 
2.3.6.1 ความหมายของเทคนิคการระดมสมอง 

กาญจนา  วัฒายุ (2548) กล่าวถึง ความหมายของการสอนแบบ
ระดมสมอง คือ วิธีการสอนท่ีครูแบ่งนักเรียนออก 5 - 6 คน ต่อกลุ่ม แต่ไม่เกิน 10 คน จากน้ันครู
และนักเรียนได้มีการช่วยกันกำหนดถึงปัญหา เพื่อจะระดมความคิด ซึ่ง ความคิดน้ัน ไม่กำหนด
คำตอบ ถูก หรือ ผิด นำเสนอให้สมาชิกท้ังห้องในชั้นเรียนได้ฟังอีกครั้ง  

ทองระย้า  นัยชิต (2544) กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โดยใช้การสอน แบบระดมความคิด คือ การท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด เพื่อแก้ปัญหา
โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้อย่างมีความสุข 
เพลิดเพลิน แล้วยังสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 

วัชรา  เล่าเรียนดี (2554) กล่วถึง เทคนิคระดมสมองพัฒนาโดย 
Osborn ว่าเป็นเทคนิคท่ีส่งเสริมการคิดท่ีดี ท่ีสามารถทำให้ได้ทางเลือกท่ีหลากหลาย ในระหว่างท่ี
มีการระดมสมองน้ันจะไม่มีการประเมินหรือแสดงความเห็นใด ๆ เกี่ยวกับแนวคิดท่ีทุกคนเสนอ 
เทคนิคการระดมสมองนน้ี สามารถนำไปใช้ในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการคิดแก้ปัญหา 

ผู้วิจัยศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวกับเทคนิคการระดมสมอง สรุปว่า เทคนิค
การระดมสมอง คือ กระบวนการคิดท่ีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายในกลุ่ม ท่ีมีสมาชิก ประมาณ 4 
-5 คน โดยการบอกข้อตกลงของสถานการณ์ เพื่อให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มากท่ีสุด 
และไม่มีการวิพากวิจารณ์ข้อคิดเห็นของผู้อื่น และให้บุคคลท่ีร่วมแสดงความคิดเห็น ได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้คำตอบท่ีดีและสามารถนำไปแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3.6.2 จุดมุ่งหมายของเทคนิคการระดมสมอง 
อารี  พันธ์มณี (2542) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายในการระดมพลังสมอง มี

ดังต่อไปน้ี 
1) การชลอเวลาในการตัดสินใจ และจะยังไม่กระทำในตอนเริ่ม

คิด ถึงแม้นว่าบุคคลจะเสนอความคิดขึ้นมาในการวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อได้มีการตัดสินในความคิด
ใด ๆ ท้ังส้ินน้ัน แม้ว่าจะเป็นความคิดเห็นท่ีดี หรือมีประโยชน์อันน้อยก็ตาม   
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2) เป็นการแสดงความคิดอย่างอิสระ หรือ  เป็นการแสดง
ความคิดท่ีแปลกแตกต่างจากผู้อื่น อาจจะเป็นความคิด ท่ีอาจจะนำไปสู่การความคิดริเริ่ม  

3) ข้อมูลจากการคิดยิ่งคิดได้มากขึ้น ได้รวดเร็ว ยังเป็นการ
ส่งเสริม และกระตุ้นให้บุคคลได้คิดมาก ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้น  

4) การนำความคิดท่ีได้เสนอไว้ท้ังหมดน้ัน มีเกณฑ์กำหนดใน
เรื่องของเวลา บุคคล งบประมาณ ประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งได้นำมาวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อมา
ปรับแต่งแล้วพิจารณาตัดสินโดยการจัดลำดับความสำคัญ ของความคิด น้ัน ๆ 

Osborn (อ้างถึงใน (ชาตรี  เลิศล้ำประเสริฐ) , 2546) กล่าวถึง
จุดมุ่งหมายของเทคนิคการระดมสมอง ไว้ดังน้ี 

1) ห้ามวิจารณ์ : การตัดสินใจท่ีจะกระทำ จะตัดสินใจ ก็ต่อเมื่อ
ภายหลังจากท่ีได้ระดมความคิดน้ันได้ส้ินสุดแล้ว  

2) ความคิดท่ีแปลกแตกต่าง: ย่อมนำมาซึ่ง  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  

3) ปริมาณมาก ๆ เข้าไว้ : ยิ่งมีแนวความคิดท่ีหลากหลาย ย่อมมี
แนวโน้มท่ีจะนำไปสู่ผลลัพธ์ท่ีคาดหวังไว้มากเช่นกัน  

4) การรวบรวมและปรับปรุง: การนำความคิดท่ีหลากหลายมา
รวมกัน มาหลอมเข้าหากันย่อมนำมาซึ่ง ความคิดใหม่ได้เช่นกัน  

ผู้วิจัยศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวกับหลักการของการระดมสมอง คือ หลัก
ของการระดมความคิดท่ีเกิดจากสมองน้ัน เป็นขั้นตอนระดมความคิดให้มากท่ีสุด แล้วนำความคิด
เหล่าน้ัน มาหลอมเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ความคิดท่ีแปลกใหม่กว่าเดิม 

2.3.6.3 ขั้นตอนของเทคนิคการระดมสมอง 
สุพิน  บุญชูวงค์ (2544) คือ กระบวนการเรียนรู้ ท่ีให้ผู้เรียนแสดง

ความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาให้ได้มากท่ีสุด โดยให้นำเสนอได้อย่างเสรี ไม่มี
การวิพากษ์วิจารณ์ ข้อเสนอท่ีเสนอมาและมีการบันทึกข้อเสนอน้ันไว้ จากน้ันจัดให้มีการอภิปราย
ทบทวนความคิดท้ังหมดแล้วำะมาจัดเป็นหมดวหมู่ หรือประเภท แล้วนำมาตัดสินวิธีการ ท่ี
สามารถนำไปแก้ปัญหา องค์ประกอบท่ีสำคัญในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ การระดมสมอง มีดังน้ี 

1) การแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี  
2) การจดบันทึกความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะท้ังหมด  
3) การจัดกลุ่ม หรือหมวดหมู่ หรือประเภทของความคิด  
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4) การตัดสินใจและเลือกวิธี ท่ีจะนำไปประกอบปรับใช้ในการ
แก้ปัญหา 

ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ การระดมสมอง มีขั้นตอน
สําคัญ ดังน้ี 

1) ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน ครูผู้สอนได้กำหนดในหัวข้อ หรือเร่ืองท่ีจะ
ระดมความคิด ส่วนใหญ่เรื่องท่ีจะระดมความคิดน้ัน จะเป็นเร่ืองท่ีท้าทาย หรือเป็นเรื่องท่ีอยู่ใน
ความสนใจของผู้เรียน โดยท่ัวไปแล้ว ผู้สอนมักจะเร่ิมคําถาม ด้วยคำว่า “เราจะสามารถ.........ได้
อย่างไร” 

2) ขั้นระดมสมอง เป็นขั้นตอนท่ีระดมความคิดสำคัญจากผู้เรียน
ให้ได้มากท่ีสุด โดยผู้สอนจะต้องเขียนความคิดของผู้เรียนทุกคนท่ีได้นำเสนอมาเรียงลำดับ
ความสำคัญ โดยไม่กำหนดคำตอบของนักเรียนว่า ถูก หรือ ผิด มีความเป็นไปได้หรือไม่ ในขั้นตอน
น้ี เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสนอความคิดได้อย่างอิสระ บ้างครั้งอาจจะมีการเวียนนำเสนอ
อีกก็ได้ 

3) ขั้นอภิปรายและคัดสรร เป็นขั้นท่ีผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สนทนาเรื่องต่าง ๆ ท่ีได้นำเสนอว่าเป็นเรื่องท่ีดีหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่ เป็นไปได้หรือไม่ ผู้สอน
อาจกำหนดเกณฑ์คล่าว ๆ ไว้ก่อน  หลังจากท่ีได้สนทนาและได้ประเมินแล้ว ให้เลือกความคิดเห็น
ท่ีดีท่ีสุดมาก 2 - 3 ความคิด ซึ่งวิธีน้ี จะเป็นการฝึกทักษะการยอมรับของผู้เรียน   

4) ขั้นจัดลําดับความคิด เป็นขั้นท่ีนำความคิดท่ีได้เลือกไว้ 2 - 3 
ของความคิด มาเรียงลำดับความสำคัญ โดยการร่วมกันพิจารณาความคิดน้ันอย่างมีเหตุผล อาจ
ใช้วิธีการลงคะแนน หรือยกมือ สำหรับความคิดใด สมาชิกชื่นชอบมากท่ีสุด ก็ให้เป็นลำดับท่ี 1 
ลดหล่ันลงมาตามลำดับ 

5) ขั้นวางแผนเป็นขั้นท่ีนำไปสู่การปฏิบัติ ในขั้นน้ีผู้เรียนจะต้อง
เขียนแผนเพื่อนำแนวคิดไปใช้ซึ่งในแผนน้ัน จะต้องระบุ หน้าท่ี ความรับผิดชอบของผู้เรียนแต่ละ
คนให้ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีได้กำหนดไว้ 

อารี  แสงขำ (2560) กล่าวถึง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นสำหรับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้เทคนิคระดม
สมอง และเสนอขั้นตอน เทคนิคระดมสมอง ไว้ดังน้ี 

1) เขียนความหมายของการระดมสมอง เป็นวิธีการรวบรวม
แนวความคิด ให้ได้มากท่ีสุด  
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2) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้นักเรียนได้ระดมสมอง
ได้อย่างอิสระ ขนาดของกลุ่ม ๆ ละ 3 - 11 คน จำนวนสมาชิกควรเป็นจำนวนคู่ เพื่อหลีกเล่ียงการมี
คะแนนเท่ากัน  

3) เลือกผู้นํากลุ่ม เพื่อเสนอปัญหาและคอยประสานงานให้กลุ่ม 
ให้ดำเนินตามรูปแบบขั้นตอนของการระดมสมอง  

4) การเลือกปัญหาควรเริ่มต้นด้วยปัญหาง่าย ๆ ท่ีอยู่ในความ
สนใจของหลาย ๆ คน การเลือกปัญหาน้ัน จะต้องเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กหรือวัยของเด็ก 

5) กําหนดขอบเขตของปัญหา จะต้องเป็นปัญหาง่าย ๆ ไม่กว้าง
เกินไป เจาะจงความชัดเจน และคำตอบท่ีหลากหลาย  

6) การเริ่มประชุมระดมสมอง ขั้นตอนแรก ควรแจ้งให้สมาชิก
ภายในกลุ่ม ทราบถึงปัญหา ขอบเขตแค่ไหน ในการนำเสนอความคิดน้ัน จะต้องไม่วิพากษ์ 
วิจารณ์ความคิดใคร คนใดคนหน่ึง มีการนำเสนอความคิดท่ีหลากหลาย บนพื้นฐานของความเป็น
อิสระทางความคิดอย่างเต็มท่ี  

7) การจดบันทึกต้องจดบันทึกของทุก ๆ คน ไว้เพื่อประเมินผล 
หรือสรุป หรือหาข้อสรุป 

8) การประเมินเป็นการประเมินความคิดของสมาชิก เมื่อเสร็จส้ิน
การระดมความคิด ผู้นำอาจจัดลำดับความคิด เพื่อตัดสินเลือกแนวคิดท่ีเหมาะสมไว้ในการ
แก้ปัญหา  

ผู้วิจัยสรุปขั้นตอนในการจัดกิจกรรม เทคนิคการระดมสมอง มี 3 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 คือขั้นกำหนดหัวข้อ ระยะเวลา กฎ กติกา ขั้นตอนท่ี 2 คือขั้นระดม
ความคิด จัดลำดับความคิด เพื่อหาความแนวทางในการคิด อภิรายและแลกเปล่ียนความคิดอย่าง
หลากหลาย และขั้นตอนท่ี 3 ขั้นสรุป คือ ขั้นท่ี คัดเลือกความคิดท่ีดีท่ีสุดและถูกต้องท่ีสุด 

2.4 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมแนะแนว 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ (2555) ระบุขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการแนะแนวน้ัน โดย

มีวิธีการดังน้ี 1) วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะแนวมีการกำหนดไว้ในหลักสูตรของ
สถานศึกษาและของกลุ่มสาระไว้ด้วย  2) ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย ชื่อ
กิจกรรม วัตถุประสงค์ พฤติกรรม ผู้เรียน หลักฐานในการจัดกิจกรรม วิธีการ การจัดกิจกรรม 
วิธีการประเมินผลภาคเรียน จำนวนเวลา ท่ีใช้จัดกิจกรรมแนะแนว 3) ทำแผนการจัดกิจกรรมแนะ
แนวรายชั่วโมง ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม เวลา วัตถุประสงค์ สาระสำคัญ ชิ้นงาน หรือภาระงาน 
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วิธีการจัดกิจกรรม ส่ือหรืออุปกรณ์ และการประเมินผล 4) จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัด
กิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจัดกิจกรรม และ 5) ประเมินผลเพื่อตัดสิน และสรุปรายงาน
การประเมินผล 

ประจวบจิตร  คำจัตุรัส (2550) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มี 
3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน จะใช้เวลาเพียงส้ัน ๆ โดยมีการกระตุ้นความคิดของผู้เรียนให้
เกิดความสนใจเชื่อมโยงกับเน้ือหาท่ีเรียน 2) ขั้นดำเนินกิจกรรม ในขั้นน้ีต้องเน้นกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยครูผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้แนะนำและ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน 3) ขั้นสรุปบทเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้คำถามนำทางแก่
ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

สมิทและราเกน (Smith & Ragan,1999) ได้กล่าวถึง กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน คือ กระบวนการนำเสนอรูปแบบการสอนตามขั้นตอน มีขั้นตอนดังน้ี 1) ขั้นเตรียมความพร้อม 
ส่งเสริมการเรียนรู้โดยกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนนำภูมิรู้ เดิมท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้ใหม่  
ประกอบด้วย กระตุ้นความสนใจ แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนทบทวนความรู้เดิม 2) 
ขั้นสอน กำหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนเปรียบเทียบความรู้เดิมกับความรู้ใหม่พัฒนาจนเกิด
ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งประกอบด้วย การนำเสนอความรู้และส่ือสารการเรียนรู้โดยใช้ทักษะต่าง ๆ 
อาทิ การเล่าการทำงาน ลงมือปฏิบัติ นำเสนอผลงาน ผู้เรียนสามารถออกแบบการนำเสนองาน 3) 
ขั้นสรุป ได้กล่าวถึง ให้ผู้เรียนสามารถสรุป และทบทวนความรู้ท่ีได้รับเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม่
อย่างไร ประกอบด้วย การรวบรวมสังเคราะห์ส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่ มีเทคนิคท่ีใช้คือการใช้ผังกราฟิก 
(graphic organizer) นำเสนอข้อมูลมีหลายรูปแบบ เช่น แผนผังใยแมงมุม (Web) แผนผัง
ความคิด (Mind map) แผนผังการคิดแบบวงจร (circle) 

ศุภลักษณ์ ทองจีน  (2558) ได้กล่าวถึง กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
ประกอบด้วย 1) ขั้นนำ สร้างเจตคติท่ีดีต่อผู้สอน ในขั้นตอนการสอนและเน้ือหา ประกอบด้วย การ
สร้างบรรยากาศในห้องเรียนอย่างเหมาะสม การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้สอนกับลูกศิษย์
โดยอย่างกัลยาณมิตร การเสนอส่ิงเร้าและแรงจูงใจ 2) ขั้นสอน ครูเสนอปัญหาสาระสำคัญของ
บทเรียน หัวข้อประเด็นสำคัญโดยใช้รูปแบบต่าง ๆ เช่น ครูแนะนำแหล่งข้อมูล แหล่งวิทยากร 
รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ท่ีมีความรู้ และหลักการโดยการใช้ความรู้ท่ีเป็นเครื่องมือของทักษะ จัด
กิจกรรมให้ผู้รียนคิด ปฏิบัติได้ สืบคว้า คิด วิเคราะห์ สรุปสังเคราะห์ ดำเนินการเลือก ตัดสินใจ ลง
มือเพื่อพิสูจน์ผลแห่งการตัดสินใจเลือก 3) ขั้นสรุป ครูและนักเรียนได้รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต 
การปฏิบัติทุกกระบวนการ อภิปรายสรุปบทเรียนร่วมกัน 
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วิการดา จักรอิศราพงษ์ (2533) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ 
ดังน้ี ขั้นท่ี 1 กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ กำหนดสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ 
3 ด้าน คือ พุทธพิสัย (Cognitive) ทักษะ (Skill) จิตพิสัย (Affdective) ขั้นท่ี 2 กำหนดแนวการ
จัดการเรียนการสอนว่าจุดเน้นหรือสาระสำคัญต้องมีเน้ือหาใดจึงจะครอบคลุมครบถ้วน  จะ
เลือกใช้เทคนิคหรือวิธีสอนใดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงจะทำให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้และจะใช้สื่อการสอนอะไรที่จะสอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรม ประกอบด้วย 
สาระสำคัญ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมายจุดประสงค์ท่ีกำหนด
โดยมีลักษณะ สอดคล้องกับจุดประสงค์ ฝึกกระบวนการ มีความเหมาะสมกับธรรมชาติและวัย
ผู้เรียน สภาพแวดล้อม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีส่ือการเรียนการสอน ขั้นท่ี 3 กำหนดวิธีวัดและ
ประมวลผลเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นการประเมินเพื่อนำไปพัฒนาผลการเรียนและ
นำผลแจ้งให้ผู้เรียนทราบ 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้กล่าวถึง 
ขั้นตอนในการทำแผนการจัดการเรียนรู้ว่า ผู้ศึกษาต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาให้
เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรรถนะของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสาระ
การเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลเพื่อท่ีผู้เรียนจะได้พัฒนาเต็มศักยภาพให้บรรลุตามเป้าหมาย
ท่ีกำหนด 

อาภรณ์  ใจเท่ียง (2553) ได้กล่าวถึง ระหว่างสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการสอนท่ีกำหนดไว้ตามขั้นตอน ดังน้ี 1)ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน คือ การเร้าความสนใจและ
เตรียมความพร้อมแก่นักเรียนโดยใช้เวลาไม่เกิน 3 – 5 นาที 2) ขั้นดำเนินการสอน คือ ผู้สอนต้อง
ใช้ทักษะเทคนิคการสอนเร้าความสนใจของผู้เรียน ควรจัดกิจกรรมกลุ่ม เน้นการปฏิบัติ เพื่อฝึกการ
มีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีม ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สนใจ และกระตือรือร้นในการทำงาน 3) ขั้น
สรุปและวัดผล คือ เป็นการย้ำความเข้าใจและสรุปทบทวนความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนมาท้ังหมด 
ให้ข้อเสนอแนะแนวการนำหลักการท่ีได้เรียนไปใช้ เมื่อสรุปแล้วต้องทำการวัดผลประเมินผล โดย
การสุ่มถาม หรือ ทำแบบทดสอบ แบบฝึกหัด มอบหมายงานเพื่อประโยชน์ในการสอนครั้งต่อไป 

ผู้วิจัยศึกษาเอกสารวิชาการท่ีเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดกิจกรรมแนะแนว จึง ขอสรุป
การจัดกิจกรรมแนะแนวมีท้ังหมด 3 ขั้นตอน ตามรายละเอียดดังน้ี 1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน คือ จัด
กลุ่มให้กับนักเรียน กำหนดกฎกติกา บทบาท หน้าท่ีจุดประสงค์ ของการทำกิจกรรมภายในกลุ่ม  
2) ขั้นดำเนินกิจกรรม คือ ครูให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในการเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียน และวิธีการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างความ
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รับผิดชอบต่อการเรียน โดยนำ 6 เทคนิคมาใช้ ประกอบด้วย เทคนิคกลุ่มสัมพันธ์ เทคนิคการ
อภิปรายกลุ่มย่อย เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ เทคนิคกรณีตัวอย่าง เทคนิคการใช้สถานการณ์
จำลอง เทคนิคกรณีตัวอย่าง เทคนิคการใช้สถานการณ์จำลอง เทคนิคการระดมสมอง 3) ขั้นสรุป
บทเรียน คือ ให้นักเรียนสรุปเรื่องท่ีเรียนเพื่อสรุปความคิดในสาระสำคัญ และหลักการของการ
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว ให้นักเรียน
ร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ และผู้วิจัยอธิบายความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจใน
บทเรียนมากยิ่งขึ้นและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

3. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
3.1 งานวิจัยในประเทศ 

ราตรี เรืองทอง (2557) ศึกษาการพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียนด้วยชุด
ฝึกอบรมท่ีเน้นกิจกรรมกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า 1. ชุดฝึกอบรมความ
รับผิดชอบในการเรียนท่ีเน้นกิจกรรมกลุ่มน้ันได้สร้างและพัฒนาความตรงเชิงเน้ือหา ท่ีผู้ประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้น  2. นักเรียนท่ีพัฒนาความรับผิดชอบในการ
เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนหลังการทดลอง (Post - test) และส้ินสุดการทดลองผ่านไป 2 
สัปดาห์ (Follow up) สูงขึ้นก่อนการทดลอง (Pre - test) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ชัญญา  บุญรักษ์  (2556) ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง
จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
กรุงเทพมหานคร พบว่า หลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความ
รับผิดชอบต่อการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ของโรงเรียนพรตพิทยพยัต ท่ีอยู่กลุ่มทดลอง
มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

วราภรณ์  สารีพันดอน (2555) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ ชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  6 พบว่านักเรียนมี
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และความรับผิดชอบต่อการเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ กับ
การสอนท่ีมีการจัดเรียงลำดับเน้ือหาสาระ แบบปรับใหม่และจัดกลุ่มใหม่ พบว่า นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6หลังจากเข้าร่วมการสอนท่ีมีการจัดเรียงลำดับเน้ือหาสาระ แบบปรับใหม่และ
จัดกลุ่มใหม่มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และความรับผิดชอบต่อการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ .05 
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วัชรินทร์ หนูสมตน สุใจ ส่วนไพโรจน์ และ สรินฎา ปุติ (2555) ศึกษาผลของรูปแบบ
การสอนแบบบูรณาการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้แห่งตนและพัฒนาการรู้จักและ
เข้าใจตนเองของนักศึกษา พบว่า สำรวจการรู้จักและเข้าใจตนเองโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
ต่ำ เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวภายหลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ชณิดา โคลงชัย (2554) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบในการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
พบว่า ความรับผิดชอบในการเรียนเป็นคุณลักษณะพื้นฐานท่ีสำคัญและจำเป็นต้องปลูกฝังให้กับ
เยาวชน ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียน คือแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
Gysbers and Henderson (2014) ศึกษาผลของกิจกรรมแนะแนวเตรียมความ

พร้อมสู่ความสำเร็จในชั้นเรียนต่อทักษะและความสามารถทางสังคม-อารมณ์ และความสามารถ
ในการอ่าน ผลการศึกษาพบว่า หลังจากการเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเตรียมความพร้อมสู่
ความสำเร็จในชั้นเรียน ผู้เรียนมี ทักษะและความสามารถทางสังคม-อารมณ์ และความสามารถใน
การอ่าน เพิ่มสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และกลุ่ม
ทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทักษะและความสามารถทางสังคม-อารมณ์ และความสามารถ
ในการอ่านสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

Avis, Ferraz, Finan, and Varjão (2017) ศึกษาผลของการมอบหมายงานและ
ความรับผิดชอบในชั้นเรียนในโรงเรียนมัธยมต้น พบว่า การมอบหมายงานของนักเรียนไม่แสดงถึง
ผลกระทบต่อความรับผิดชอบของนักเรียน การมอบหมายงานของนักเรียนท่ีมีเกิดประโยชน์และ
สร้างความท้าทายให้กับผู้เรียนจะส่งผลเชิงบวกให้ต่อผู้เรียนและทำให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบการ
เรียนมากยิ่งขึ้น 

Gourlay and Deane (2012) ศึกษาผลท่ีมีต่อความรับผิดชอบในการเรียนของผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบในการเรียนต่อผู้เรียนได้แก่ 
ครอบครัว เพื่อน สถานศึกษา ครู และสภาพแวดล้อม ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลต่อความรับผิดชอบ
ทางด้านการเรียนมากท่ีสุด คือ เพื่อน 
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บทท่ี 3  
วิธีดำเนินการวจิัย 

การวิจัย เร่ือง การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยใช้กิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย การศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียน และ การ
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียน ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยดำเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี 

1.  การกำหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
2.  การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3. การดำเนินการวิจัย 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.  การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การกำหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 
2563 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” ในสังกัดเขตเทศบาลนครสกลนคร  
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 18 ห้องเรียน   

การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 

1. กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาระดับความรับผิดชอบต่อการเรียนของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" จำนวน 18 ห้องเรียน ท่ีผู้วิจัยใช้ประชากรท้ังหมดในการศึกษาศึกษา
ระดับความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" จำนวน 18 ห้องเรียน รวม
นักเรียนท้ังส้ิน 600 คน ดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” 

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน (ห้อง) จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 6 193 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 6 192 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 6 215 

รวม 18 600 

ท่ีมา : ฝ่ายทะเบียนวัดผลวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”  
พ.ศ.2563 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนโดย
การใช้กิจกรรมแนะแนวเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 
"ยุติธรรมวิทยา" ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ห้องเรียนโดยมีจำนวนนักเรียนรวมท้ังส้ิน 57 คน ท่ี
ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากห้องเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียความรับผิดชอบต่อ
การเรียนต้ังแต่เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 25 ลงมาและสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว จากน้ันสุ่มอย่าง
ง่ายจากหน่วยคือห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม และ กลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 

ในงานวิจัยน้ี  ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ดังน้ี 
1. แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการเรียน  

เป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  
Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)  โดยมีขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
ดังน้ี 
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1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อการ
เรียน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการเรียน โดยให้
สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะและคำจำกัดความ 

1.2  สร้างแบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการเรียน ให้สอดคล้องกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ โดยปรับปรุงมาจากแบบสอบถามความรับผิดชอบของธวัชชัย อุตเสน 
(2551)แบบสอบถามความรับผิดชอบด้านการเรียนของศิริลักษณ์  ศรีกันต์ (2552b)แบบสอบถาม
ความรับผิดชอบของ ปารีญา ราพา (2554) แบบสอบถามความรับผิดชอบของไพวัลย์ แสงดี 
(2554) 

1.3 นำแบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการเรียนท่ีสร้างขึ้นจำนวน 40 
ข้อ ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ตรวจสอบข้อคำถามของแบบสอบถาม
ความรับผิดชอบต่อการเรียนพร้อมแก้ไขข้อคำถามให้เหมาะสม 

1.4 นำแบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการเรียน ไปตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือด้านความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการ
เรียน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีคุณวุฒิทางด้านจิตวิทยาการแนะแนว จำนวน 3 ท่านประกอบด้วย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักตรา ประเสริฐวงษ์ และอาจารย์ ดร.
อสมา คัมภิรานนท์ ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) 

1.5 จากน้ันนำแบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการเรียนท่ีมีข้อคำถาม
ผ่านเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.50 – 1.00 ไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหา
คุณภาพรายข้อและคุณภาพท้ังฉบับ  

1.6 นำแบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ มาหาค่า
อำนาจจำแนก (r) ด้วยโปรแกรม SPSS พบว่า ข้อคำถามท้ัง 40 ข้อมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 
0.21 – 0.63 จากน้ันผู้วิจัยหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการเรียน ทัง
ฉบับ โดยใช้วิธี สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) พบว่า 
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการเรียนท้ังฉบับมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - 
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) อยู่ท่ี 0.86 

1.7 นำแบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการเรียน มาปรับปรุงแก้ไขและ
จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ 
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ตัวอย่างแบบสอบถามความรับ ิดชอบต่อการเรียน 
คำชี้แจง ข้อความในแบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการเรียน จำนวนท้ังส้ิน 40 

ข้อขอให้นักเรียนอ่านข้อความน้ัน และประเมินว่าตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวนักเรียนในระดับ
ใดใน 5 ระดับ ดังท่ีพิมพ์ไว้ในตาราง จาก มากท่ีสุด มาก ปานกาลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย  √  ลงในข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงของนักเรียนท่ีสุด
เพียงข้อละ 1 คำตอบเท่าน้ัน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้คำตอบ ไม่มีถูก ไม่มีผิด 
 

ข้อ
ท่ี 

ข้อความ มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและงานที่ทำ 
1 นักเรียนมีความต้ังใจในการทำการบ้านทุกครั้ง      
2 นักเรียนมีความต้ังใจและจดจ่อในการทำงานท่ี

ครูมอบหมายทุกครั้ง 
     

ด้านการตรงต่อเวลา 
1 นักเรียนทำงานเสร็จทันเวลาทุกครั้ง      
2 นักเรียนทำงานส่งครูทันตามเวลาท่ีกำหนด      
ด้านความละเอียดรอบคอบในการทำงาน 
1 นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของงาน         

ก่อนส่งงานให้ครู 
     

2 นักเรียนทบทวนแต่ละขั้นตอนของการทำงาน 
เป็นประจำ 

     

ด้านความเพียรพยายาม 
1 นักเรียนอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในงานท่ี

ได้รับมอบหมาย 
     

2 นักเรียนพยายามปรับปรุงแก้ไขงานให้ดียิ่งขึ้น      
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2.  กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียน  
เป็นกิจกรรมแนะแนวท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียน 

ให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ การรู้คิด และพฤติกรรมรับผิดชอบต่อการเรียน เกิดความต้ังใจในการ
ปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังน้ี 

2.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน คือ ขั้นท่ีผู้วิจัยนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเพลง คลิป
วิดีโอ ท่าทาง เกมส์ สนทนา หรือ อื่น ๆ จากน้ันจัดกลุ่มให้กับนักเรียนทุกคน แจ้งกฎระเบียบของ
กลุ่ม บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกกลุ่มและจุดประสงค์ของการทำกิจกรรม  

2.2 ขั้นดำเนินกิจกรรม คือ ขั้นท่ีผู้วิจัยจัดกิจกรรมโดยการใช้เทคนิค
ทางการแนะแนวซึ่งประกอบด้วย เทคนิคการทำงานกลุ่ม บทบาทสมมุติ การอภิปรายกลุ่ม กรณี
ตัวอย่าง การใช้สถานการณ์จำลอง การระดมสมอง ให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวตามท่ี
ได้รับมอบหมาย นำเสนองานกลุ่ม แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ์และอภิปราย
ร่วมกันจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 

2.3 ขั้นสรุปบทเรียน คือ ขั้นท่ีผู้วิจัยให้นักเรียนสรุปเรื่องท่ีเรียนเพื่อสรุป
ความคิดรวบยอดและหลักการสำคัญจากการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว ให้นักเรียนร่วมกัน
ประเมินผลการเรียนรู้ จากน้ันผู้วิจัยอธิบายความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจใน
บทเรียนมากยิ่งขึ้นและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ขั้นตอนการสร้างกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียน 
มีดังน้ี 

1.  ศึกษาแนวคิด เทคนิค กิจกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
แนะแนวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างกิจกรรมแนะแนวและกำหนดเน้ือหาให้เหมาะสมกับ
งานวิจัย 

2.  ให้คำจำกัดความกิจกรรมแนะแนวในรูปของนิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่ง
สรุปจากนิยาม ความหมาย แนวคิดพื้นฐานและเทคนิควิธีท่ีศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง 

3.  ออกแบบกิจกรรมแนะแนว โดยกำหนดผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวัง 
กิจกรรมการเรียนรู้ ระยะเวลา วิธีดำเนินกิจกรรม และการประเมินผล ให้สอดคล้องกับความมุ่ง
หมายของการวิจัย และกลุ่มตัวอย่าง นิยามศัพท์ของความรับผิดชอบต่อการเรียน กิจกรรมแนะ
แนวประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 10 แผน ๆ ละ 1 ชั่วโมง จำนวน 10 ชั่วโมง  
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4.  นำกิจกรรมแนะแนวท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญท่ีมีคุณวุฒิ
ทางด้านจิตวิทยาการแนะแนว จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัด
ภัย รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี และ อาจารย์ ดร.ชนมน สุขวงศ์ ในการพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง ด้านจุดประสงค์ ด้านเทคนิค และด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้คำแนะนำ
ในส่วนท่ีบกพร่อง โดยมีค่าความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.50 – 1.00 

5.  นำกิจกรรมแนะแนวท่ีผ่านการตรวจสอบด้านวัตถุประสงค์ ด้าน
เทคนิค และด้านการจัดการเรียนรู้ และ นำมาปรับปรุงแก้ไขแล้วนำไปทดลองใช้ (Try out) 

6.  นำกิจกรรมแนะแนวเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนมา
ปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพเป็นครั้งสุดท้ายให้สมบูรณ์ 

ตาราง 2 แผนกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียน 

ครั้ง
ที่ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เทคนิค กิจกรรม  
 และวิธีการ 

1 
 

ปฐมนิเทศ
และสร้าง
สัมพันธภาพ 

- ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อสร้างสัมพันธภาพ
ความคุ้นเคย 
- นักเรียนทราบวัตถุประสงค์ 
กฎ ระเบียบ กำหนดข้อตกลง 
- นักเรียนรู้บทบาท หน้าท่ีของตนเอง 

- การอภิปรายกลุ่ม
ย่อย 
- การทำงานกลุ่ม
สัมพันธ์ 

2 
 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อการเรียน  
ตอน 1 

- นักเรียนรู้ความหมายของคำว่าความรับผิดชอบ
ต่อการเรียน 
- นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อการเรียน 

- กรณีตัวอย่าง 
- สถานการณ์
จำลอง 
- การระดมสมอง 

3 
 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อการเรียน  
ตอน 2 

- นักเรียนตระหนักถึงการเอาใจใส่ต่อการเรียน
และงานท่ีได้รับมอบหมาย 

- การทำงานกลุ่ม
สัมพันธ์ 
- บทบาทสมมุติ 

4 
 

การตรงต่อ
เวลา 
 

- นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้เวลาให้
คุ้มค่า การตรงต่อเวลาท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 

- การทำงานกลุ่ม
สัมพันธ์ 
- การระดมสมอง 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ครั้ง
ที่ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เทคนิค กิจกรรม  
 และวิธีการ 

5 
 

ความ
ละเอียด
รอบคอบใน    
การทำงาน 

- นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ
การมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานและ
เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของงานท่ีทำ 
 

- การทำงานกลุ่ม
สัมพันธ์ 
- สถานการณ์
จำลอง 

6 
 

ความเพียร
พยายาม
และอดทน
ไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค 

- นักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญของความ
เพียรพยายามและอดทนไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค  

- กรณีตัวอย่าง 
- บทบาทสมมุติ 

7 
 

ความเพียร
พยายาม
และอดทน
ไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค 

- นักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญของความ
เพียรพยายามและอดทนไม่ย่อท้อต่ออปุสรรคใน
การทำงาน 

- กรณีตัวอย่าง 
- สถานการณ์
จำลอง 

8 
 

การยอมรับ
การกระทำ
ของตนเอง 

- นักเรียนรู้จักยอมรับผลการกระทำของตนเอง ท่ี
เป็นผลดีและผลเสีย 

- การทำงานกลุ่ม
สัมพันธ์ 
- การอภิปรายกลุ่ม
ย่อย 

9 
 

การปรับปรุง
แก้ไขผลงาน
ให้ดีขึ้น 
 

- นักเรียนพร้อมท่ีจะปรบัปรุงแก้ไขผลการกระทำ
ให้ดีขึ้น 
- นักเรียนยอมรับใจกว้างฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ท่ีเกี่ยวกับส่ิงท่ีตนกระทำไป 

- การทำงานกลุ่ม
สัมพันธ์ 
- การอภิปรายกลุ่ม
ย่อย 

10 
 

ปัจฉิมนิเทศ 
 

- สรุปการเรียนรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมกจิกรรมแนะ
แนวเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียน 
- ประโยชน์และข้อเสนอแนะท่ีได้รับจาการเข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนว 

- การอภิปรายกลุ่ม
ย่อย 
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การดำเนินการวิจัย 
ก่อนการดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ดำเนินการขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

เลขท่ี SWUEC-G-023/2562X จากน้ันผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลอง ดังน้ี 
1. แบบแ นการทดลอง 

แบบแผนการทดลองในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง โดยดำเนินการ
วิจัยตามแบบแผนการทดลองแบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมวัดผลก่อนและหลังทดลอง 
(Pretest-Posttest  control-group  Design) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 

ตาราง 3 แบบแผนการทดลองแบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมวัดผลก่อนและหลังทดลอง
(Pretest-Posttest  control-group  Design) 

กลุ่ม วัดผลก่อนทดลอง ทำการทดลอง วัดผลหลังการทดลอง 
E O1 X O2 
C O1 - O2 

 
ความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 

E แทน กลุ่มทดลอง (Experimental group) 
C แทน กลุ่มควบคุม (Control group) 
X แทน การจัดกระทำ (Treatment) 
- แทน ไม่มีการจัดกระทำ 
O1 แทน การวัดผลก่อนการทดลอง (Experimental group) 
O2 แทน การวัดผลหลังการทดลอง (Control group) 

2. การดำเนินการทดลอง 
การดำเนินการทดลอง ผู้วิจัยดำเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังน้ี 

ระยะท่ี 1 ระยะขั้นก่อนการทดลอง 
1. ผู้วิจัยให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" จำนวน 18 ห้องเรียน ตอบแบบสอบถามความ
รับผิดชอบต่อการเรียน  

 2. ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองเป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" จำนวน 2 ห้อง แบ่งเป็นกลุ่ม
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ควบคุมและกลุ่มทดลองได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampiling) จากห้องเรียนท่ีมี
คะแนนเฉล่ียความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ต้ังแต่เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 
25 ลงมา  

3. ผู้วิจัยทำการพูดคุยกับนักเรียนข้อตกลงเบื้องต้น โดยการขอความ
ร่วมมือ และสอบถามถึงความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 

ระยะท่ี 2 ระยะระหว่างดำเนินการทดลอง 
1) ผู้วิจัยดำเนินการทดลองในกลุ่มทดลองตามแผนกิจกรรมแนะแนวเพื่อ

เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ การเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้วิจัยใช้
ระยะเวลา ในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง จำนวนท้ังส้ิน 10 ชั่วโมง 
10 ครั้ง ต้ังแต่วันท่ี 2 ตุลาคม 2563 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  

2) ผู้วิจัยดำเนินการสอนโดยวิธีปกติในกลุ่มควบคุมโดยใช้ช่วงระยะเวลา
ในสัปดาห์เดียวกันกับกลุ่มทดลอง 

ระยะท่ี 3 ระยะหลังการทดลอง  
1. ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทำแบบสอบถามความ

รับผิดชอบต่อการเรียนและเก็บคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการเรียนไว้เป็น
คะแนนหลังการทดลอง (Posttest)  

2. ผู้วิจัยนำคะแนนก่อนการทดลองและหลังการทดลองท่ีได้จากกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ในระยะการวิจัยเพื่อศึกษาระดับความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนต้น ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการเรียนไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายซึ่ง
เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 18 ห้องเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 
๓ "ยุติธรรมวิทยา" รวมนักเรียนท้ังส้ิน 600 คน จากน้ันนำไปตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด
และวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ  

2. ในระยะการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมแนะแนวแก่นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนำคะแนนความรับผิดชอบต่อการเรียนท่ี
ได้มาจากการทำแบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการเรียนก่อนและหลังการทดลอง (เข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนว) มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวในกลุ่มทดลอง และเพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียน
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ระหว่างกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวกับกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้เข้ากิจกรรมแนะแนวโดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติ 

การจัดกระทำข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ใช้สถิติดังน้ี 

1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (SD)     

2. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 
2.1 การหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการเรียนใช้

สูตรดัชนีความสอดคล้อง IOC (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์, 2527) 
2.2 การหาค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการเรียนเป็น

รายข้อโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item 
total correlation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 

2.3  การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับโดย
การหาค่าโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha confficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 

3. สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน 
3.1  การทดสอบโดยใช้ค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน (t-test for dependent 

sample) เปรียบเทียบก่อนหลังในกลุ่มทดลอง (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
3.2  การทดสอบโดยใช้ค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test for independent 

samples) เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมท้ังก่อนทดลองและหลังทดลอง 
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บทท่ี 4 
  ลการดำเนินงานวิจัย 

ในการวิจัยข้อมูล ผู้วิจัยแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลตามหัวข้อดังต่อไปน้ี 
1. สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยครั้งน้ี

ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
n           แทน  จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

�̅�         แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
SD        แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t            แทน  ค่าสถิติ t ท่ีใช้พิจารณาใน Distribution 
p           แทน  ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
*            แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

การนำเสนอ ลการวิเคราะห์ข้อมลู 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายการวิจัย ซึ่ง

แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 
ตอนท่ี 1 ศึกษาระดับความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น 
1. ผู้วิจัยได้ทำการวิ เคราะห์ข้อมูลสถิ ติพื้ นฐานจำนวนและร้อยละของ

กลุ่มเป้าหมายท่ีตอบแบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยจำแนกตามเพศและระดับชั้น ดังน้ี 
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ตาราง 4 จำนวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีตอบแบบสอบถามความรบัผิดชอบต่อการเรียน 
(N=600) 

 ข้อมูลทัว่ไป จำนวน(คน) ร้อยละ 

1. เพศ 

 หญิง 285 47.5 

 ชาย 315 52.5 
รวม 600 100 

2. ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
 มัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 193 32.2 
 มัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 2 192 32.0 
 มัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 215 35.8 

รวม 600 100 

 
จากตาราง 5 พบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็น เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.5 

นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 
35.8 ลำดับรองลงมาคือ อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 32.2 และนักเรียนท่ีอยู่
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 32.2 ตามลำดับ 

2. ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากแบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น  มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อทำการศึกษาระดับ
ความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (N=600) 

ตาราง 5 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น (N=600) 

ความรับ ิดชอบด้านการเรียน �̅� 𝑺𝑫 แปล ล 
ด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและ         
งานท่ีทำ 

3.49 0.45 ปานกลาง 

ด้านการตรงต่อเวลา 3.44 0.51 ปานกลาง 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ความรับ ิดชอบด้านการเรียน �̅� 𝑺𝑫 แปล ล 
ด้านความละเอียดรอบคอบใน            
การทำงาน 

3.44 0.47 ปานกลาง 

ด้านความเพียรพยายาม 3.34 0.33 ปานกลาง 
โดยรวม 3.43 0.32 ปานกลาง 

 
จากตาราง 6  พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความรับผิดชอบต่อการเรียนโดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ด้านการ

เอาใจใส่ต่อการเรียนและงานท่ีทำ ( �̅� =3.49, SD=0.45) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ด้าน

ความเพียรพยายาม ( �̅� =3.34, SD=0.33) 
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะ

แนวเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนของกลุ่มทดลอง 
ในเบื้องต้น  ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นด้วยวิธีการแจกแจงแบบปกติ (Test of 

Normality) โดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk test  พบว่าคะแนนความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในกลุ่มทดลองก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ได้ค่า Sig. เท่ากับ .20  
คะแนนความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกลุ่มทดลองหลังการ
เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ได้ค่า Sig. เท่ากับ .17 คะแนนความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ามีค่ามากกว่า .05 แสดงถึงคะแนนความรับผิดชอบ
ต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกลุ่มทดลองท้ังก่อนและหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนวเป็นการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งไม่เป็นฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ t-test ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงนำสถิติ t-test ท้ังแบบไม่อิสระต่อกัน (t-test for dependent samples) มาใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐานของการวิจัยครั้งน้ี 

สมมติฐานข้อท่ี 1 หลังเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มทดลองมีความรับผิดชอบต่อการเรียนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 

ผลการเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวดังแสดงในตาราง 7 
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ตาราง 6 การเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการ
เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว (n=30) 

กลุ่มทดลอง 

ความรับ ิดชอบ   
ต่อการเรียน 

ก่อนการ
ทดลอง 

หลังการ
ทดลอง t p-value 

�̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 
1.ด้านการเอาใจใส่
ต่อการเรียนและงาน
ท่ีทำ 

2.81 .62 3.86 .58 6.99* .00 

2. ด้านการตรงต่อ
เวลา 

3.21 .72 4.30 .53 6.60* .00 

3. ด้านความละเอียด
รอบคอบในการ
ทำงาน 

3.00 .73 3.81 .79 4.26* .00 

4. ด้านความเพียร
พยายาม 

3.11 .61 4.10 .55 6.62* .00 

โดยรวม 3.03 .57 4.01 .51 7.20* .00 

 
จากตาราง 7 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนกลุ่ม

ทดลอง หลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวมีความรับผิดชอบต่อการเรียนสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนวอย่างมี นัยสำคัญทางสถิ ติท่ีระดับ .05 เช่นเดียวกับรายด้านท้ัง 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและงานท่ีทำ ด้านการตรงต่อเวลา ด้านความละเอียด
รอบคอบในการทำงาน และด้านความเพียรพยายาม ต่างสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบกับกิจกรรมแนะแนวและกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้เข้าร่วม 

ในเบื้องต้น  ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นด้วยวิธีการแจกแจงแบบปกติ (Test of 
Normality) โดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk test  พบว่าคะแนนความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในกลุ่มทดลองก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ได้ค่า Sig. เท่ากับ .20  
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คะแนนความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกลุ่มทดลองหลังการ
เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ได้ค่า Sig. เท่ากับ .17 คะแนนความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในกลุ่มควบคุมก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวได้ค่า Sig. เท่ากับ .13 
และ คะแนนความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในกลุ่มควบคุมหลัง
การ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวได้ค่า Sig. เท่ากับ .07 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ามีค่ามากกว่า .05 
แสดงถึง คะแนนความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลองท้ังก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเป็นการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งไม่เป็น
ฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ t-test ดังน้ันผู้วิจัยจึงนำสถิติ t-test แบบอิสระต่อกัน (t-test for 
dependent samples) มาใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย  โดยผู้วิจัยได้นำแบบสอบถาม
ความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบ จำนวน 57 คน และท้ังก่อน
การทดลองและหลังการทดลองมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท้ังโดยรวมและรายด้าน 
เพื่อนำมาเปรียบเทียบกันดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความรับผิดชอบต่อการเรียนของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองโดยใช้สถิติ t-test ท่ีเป็นอิสระต่อกัน (t-test 
for Independents samples) ดังแสดงตามตาราง 8 

ตาราง 7 การเปรียบเทียบความแตกต่างความรับผิดชอบต่อการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ระยะกอ่นการทดลอง 

ความรับ ิดชอบ       
ต่อการเรียน 

ก่อนการทดลอง 

t p-value 
กลุ่มทดลอง 
(𝒏 = 𝟑𝟎) 

กลุ่มควบคุม 
(𝒏 = 𝟐𝟕) 

𝒙 𝑺𝑫 𝒙 𝑺𝑫 

1. ด้านการเอาใจใส่ต่อ
การเรียนและงานท่ีทำ 

2.81 .62 3.50 .61 1.45 .15 

2. ด้านตรงต่อเวลา 3.21 .72 3.50 .74 1.52 .13 
3. ด้านความละเอียด
รอบคอบในการทำงาน 

3.00 .73 3.40 .79 1.95 .06 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ความรับ ิดชอบ       
ต่อการเรียน 

ก่อนการทดลอง 

t p-value 
กลุ่มทดลอง 
(𝒏 = 𝟑𝟎) 

กลุ่มควบคุม 
(𝒏 = 𝟐𝟕) 

𝒙 𝑺𝑫 𝒙 𝑺𝑫 

4. ด้านความเพียร
พยายาม 

3.11 .61 3.43 .63 1.91 .06 

รวม 2.94 .61 3.24 .60 1.89 .07 

 
จากตาราง 8 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียน

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ไม่มีความแตกต่างกันหรือแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท้ังโดยรวมและรายด้าน แสดงให้เห็นว่าท้ัง  2 กลุ่มมีค่าเฉล่ียของ
ความรับผิดชอบต่อการเรียนใกล้เคียงกัน 

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความรับผิดชอบต่อการเรียนของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ระยะหลังการทดลองโดยใช้สถิติ t-test ท่ีเป็นอิสระต่อกัน (t-
test for Independents samples) ดังแสดงตามตาราง 9 

ตาราง 8 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความรับผิดชอบต่อการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและ 
กลุ่มควบคุม  ระยะหลังการทดลอง 

ความรับ ิดชอบ 
ต่อการเรียน 

หลังการทดลอง 

t p-value 
กลุ่มทดลอง 
(𝒏 = 𝟑𝟎) 

กลุ่มควบคุม 
(𝒏 = 𝟐𝟕) 

𝒙 𝑺𝑫 𝒙 𝑺𝑫 

1.ด้านการเอาใจใส่ต่อ
การเรียนและงานท่ีทำ 

3.86 .58 3.24 .76 3.45* .00 

2. ด้านการตรงต่อเวลา 4.30 .53 3.70 .65 3.83* .00 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ความรับ ิดชอบ 
ต่อการเรียน 

หลังการทดลอง 

t p-value 
กลุ่มทดลอง 
(𝒏 = 𝟑𝟎) 

กลุ่มควบคุม 
(𝒏 = 𝟐𝟕) 

𝒙 𝑺𝑫 𝒙 𝑺𝑫 

3. ด้านความละเอียด
รอบคอบในการทำงาน 

3.81 .79 3.38 .81 2.01* .04 

4. ด้านความเพียร
พยายาม 

4.10 .55 3.44 .57 4.42* .00 

รวม 4.02 .51 3.44 .56 4.06* .00 

 
จากตาราง 9 หลังการทดลองพบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความรับผิดชอบต่อการ

เรียนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว กลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว มีค่าเฉล่ียความ
รับผิดชอบต่อการเรียน สูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและงาน
ท่ีทำ ด้านการตรงต่อเวลา ด้านความเพียรพยายาม และด้านความละเอียดรอบคอบในการทำงาน  
พบว่า นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิตท่ีระดับ .05 
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บทท่ี 5  
สรุป ลการวจิัย อภิปราย ล และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียน ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม

แนะแนวเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนของกลุ่มทดลอง 
3. เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบกับกิจกรรมแนะแนว กับกลุ่มควบคุม 
สมมติฐานการวิจัย 

1. หลังเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลองมี
ความรับผิดชอบต่อการเรียนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 

2. หลังเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลองมี
ความรับผิดชอบต่อการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี
การศึกษา 2563 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” ในสังกัดเขตเทศบาลนคร
สกลนคร  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 18 ห้องเรียน   

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 

1.  กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาระดับความรับผิดชอบต่อการเรียนของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" จำนวน 18 ห้องเรียน ท่ีผู้วิจัยใช้ประชากรท้ังหมดในการศึกษา  

2.  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียน
โดยการใช้กิจกรรมแนะแนวเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 57 คน ท่ีผู้วิจัย
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากห้องเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียความรับผิดชอบต่อการ
เรียนต้ังแต่เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 25 ลงมาและสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว จากน้ันสุ่มอย่างง่าย
เป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วย 

1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable ) คือ แผนกิจกรรมแนะแนว 
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความรับผิดชอบต่อการเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีดังน้ี 

1. แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการเรียน เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น
จำนวน 31 ข้อ  โดยมีค่า IOC (Index of Consistency) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าอำนาจจำแนก 
(r) อยู่ระหว่าง 0.34 – 0.77 และมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) ท้ังฉบับอยู่ท่ี .86 

2. กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
การเรียน ให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้  การรู้คิด และพฤติกรรมรับผิดชอบต่อการเรียน เกิดความ
ต้ังใจในการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ดังน้ี 

2.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน คือ ขั้นท่ีผู้วิจัยนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเพลง คลิปวิดีโอ 
ท่าทาง เกม สนทนา หรือ อื่น ๆ จากน้ันจัดกลุ่มให้กับนักเรียนทุกคน แจ้งกฎระเบียบของกลุ่ม 
บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกกลุ่มและจุดประสงค์ของการทำกิจกรรม  

2.2 ขั้นดำเนินกิจกรรม คือ ขั้นท่ีผู้วิจัยใช้เทคนิค การทำงานกลุ่ม บทบาท
สมมุติ การอภิปรายกลุ่ม กรณีตัวอย่าง การใช้สถานการณ์จำลอง การระดมสมอง ให้นักเรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียน โดยให้
นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวตามท่ีได้รับมอบหมาย นำเสนองานกลุ่ม แสดงความคิดเห็น 
แลกเปล่ียนประสบการณ์และอภิปรายร่วมกันจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมี
รายละเอียดในแต่ละครั้งดังน้ี ครั้งท่ี 1 ผู้วิจัยได้นำเทคนิคการเรียนรู้ของกิจกรรมแนะแนว การ
อภิปรายและการทำงานกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้าใจและข้อตกลงต่าง ๆ นักเรียนทราบวัตถุประสงค์
กฎ ระเบียบ กำหนดข้อตกลง และนักเรียนรู้บทบาท หน้าท่ีของตนเอง ในการเข้ากิจกรรมแนะแนว  
ครั้งท่ี 2 ผู้วิจัยได้นำเทคนิคการเรียนรู้ของกิจกรรมแนะแนว กรณีตัวอย่าง การใช้สถานการณ์
จำลอง และการระดมสมอง เพื่อใช้พัฒนาความรับผิดชอบต่อการเรียน ด้านการเอาใจใส่ต่อการ
เรียนและงานท่ีทำ ครั้งท่ี 3 ผู้วิจัยได้นำเทคนิคการเรียนรู้ของกิจกรรมแนะแนว การทำงานกลุ่ม 
และบทบาทสมมุติ เพื่อใช้พัฒนาความรับผิดชอบต่อการเรียน ด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและ
งานท่ีทำ ครั้งท่ี 4 ผู้วิจัยได้นำเทคนิคการเรียนรู้ของกิจกรรมแนะแนวการทำงานกลุ่ม และการระดม



  63 

สมอง เพื่อใช้พัฒนาความรับผิดชอบต่อการเรียน ด้านความตรงต่อเวลา ครั้งท่ี 5 ผู้วิจัยได้นำ
เทคนิคการเรียนรู้ของกิจกรรมแนะแนวการทำงานกลุ่ม และการใช้สถานการณ์จำลอง เพื่อใช้
พัฒนาความรับผิดชอบต่อการเรียน ด้านความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ครั้งท่ี 6 ผู้วิจัยได้นำ
เทคนิคการเรียนรู้ของกิจกรรมแนะแนวกรณีตัวอย่าง และบทบาทสมมุติ เพื่อใช้พัฒนาความ
รับผิดชอบต่อการเรียน ด้านความเพียรพยายาม ครั้งท่ี 7 ผู้วิจัยได้นำเทคนิคการเรียนรู้ของกิจกรรม
แนะแนวกรณีตัวอย่าง และการใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้พัฒนาความรับผิดชอบต่อการเรียน 
ด้านความเพียรพยายาม ครั้งท่ี 8 ผู้วิจัยได้นำเทคนิคการเรียนรู้ของกิจกรรมแนะแนวการทำงาน
กลุ่ม และการอภิปรายกลุ่ม เพื่อใช้พัฒนาความรับผิดชอบต่อการเรียน ด้านตรงต่อเวลา ครั้งท่ี 9 
ผู้วิจัยได้นำเทคนิคการเรียนรู้ของกิจกรรมแนะแนวการทำงานกลุ่ม และการอภิปรายกลุ่ม เพื่อใช้
พัฒนาความรับผิดชอบต่อการเรียน ด้านความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และครั้งท่ี 10 ผู้วิจัย
ได้นำเทคนิคการเรียนรู้ของกิจกรรมแนะแนว การอภิปรายกลุ่ม เพื่อใช้ในการสรุปบทเรียน 

2.3 ขั้นสรุปบทเรียน คือ ขั้นท่ีผู้วิจัยให้นักเรียนสรุปเรื่องท่ีเรียนเพื่อสรุป
ความคิดรวบยอดและหลักการสำคัญ ของการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียน 
จากการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว ให้นักเรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ และผู้วิจัยอธิบายความรู้
เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน 

การดำเนินการวิจัย 
การดำเนินการวิจัย ระยะการทดลอง ผู้วิจัยได้ขอและได้รับรองจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ เลขท่ี SWUEC-G-023/2562X มีขั้นตอนดังน้ี 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเริ่มดำเนินการวิจัยในการเก็บรวบข้อมูลด้วยการศึกษาความรับผิดชอบ
ต่อการเรียน โดยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 
"ยุติธรรมวิทยา"  กลุ่มตัวอย่างจำนวน 600 คน ตอบแบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนท่ีได้คะแนนความรับผิดชอบต่อการเรียนต้ังแต่
เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 25 ลงมาและสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง จำนวน 2 ห้อง จำนวน 57 คน แบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม 

2. การดำเนินการทดลอง 
ก่อนการทดลองผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จำนวน 57 

คน ทำแบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการเรียน และได้ทำการเก็บคะแนนก่อนการทดลอง 
Pretest  
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ระหว่างการทดลองผู้วิจัยดำเนินกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อการเรียน โดยทำกิจกรรมแนะแนวในกลุ่มทดลองจำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง ณ 
ห้องแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา"  ช่วงระหว่าง เดือน ตุลาคม – เดือน 
พฤศจิกายน 2563  

หลังการทดลองผู้วิจัยได้ให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตอบแบบทดสอบ ทำ  
Posttest  หลังการทดลองอีกครั้ง  จากน้ันนำผลคะแนนก่อนการทดลองและหลังการทดลองท่ี
ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติอีกครั้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยใช้สถิติ

พื้นฐาน มีดังน้ี 
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD)     
2. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความ

เท่ียงตรงโดยการใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) การหาค่าอำนาจจำแนก
เป็นรายข้อโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
(Item total correlation) และการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ
โดยการหาค่าโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  

3. สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบโดยใช้ค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน 
(t-test for dependent sample) และการทดสอบโดยใช้ค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน ( t-test for 
independent samples) 

สรุป ลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยสามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

1. นักเรียนมีค่าเฉล่ียความรับผิดชอบต่อการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อนำแต่ละด้านมา
เรียงลำดับค่าเฉล่ีย พบว่า ด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและงานท่ีทำมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด และ
ด้านความเพียรพยายามมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด 

2. หลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่ม
ทดลองมีความรับผิดชอบต่อการเรียนสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลองมีความ



  65 

รับผิดชอบต่อการเรียนด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและงานท่ีทำ ด้านการตรงต่อเวลา ด้านความ
เพียรพยายาม และด้านความละเอียดรอบคอบในการทำงาน สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิตท่ีระดับ .05 

3. หลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่ม
ทดลองมีความรับผิดชอบต่อการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้านท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและงานท่ี
ทำ ด้านการตรงต่อเวลา ด้านความเพียรพยายาม และด้านความละเอียดรอบคอบในการทำงาน 
พบว่า นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิตท่ีระดับ .05 

การอภิปราย ล 
การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้กิจกรรมแนะแนว เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียนก่อน
และหลังการได้รับการจัดกิจกรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนของกลุ่ม
ทดลอง และเพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบกับกิจกรรมแนะแนวกับกลุ่มทดลอง ผลการวิจัย
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ อภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับปานกลาง น้ันอาจเป็นเพราะว่า ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและงานท่ีทำ 
ด้านการตรงต่อเวลา ด้านความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และด้านความเพียรพยายาม น้ัน
นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานด้วยความต้ังใจจริง ซักถามครูเสมอเมื่อไม่เข้าใจ มี
การจดบันทึกความรู้ขณะเรียนทุกครั้ง ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมการเรียนของครูผู้สอน แต่
นักเรียนขาดวินัย อีกท้ังยังมีความท้อต่ออุปสรรคในการทำงาน เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจในเน้ือหาท่ี
เรียนจะไม่ขอให้เพื่อนอธิบายเพิ่มเติม พร้อมท้ังนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียน ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน  ครู และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ  
จากการสังเกตุของผู้วิจัย พบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีอบอุ่น ชื่น
ชอบครูผู้สอน  มีเพื่อนและส่ิงแวดล้อมอื่นท่ีดี นักเรียนจะมีวินัยในการเรียนรู้ ใส่ใจต่อการเรียน  
ตรงกันข้าม หากการเรียนรู้ของนักเรียนขาดปัจจัยใดปัจจัยหน่ึง จะทำให้นักเรียนมีพฤติกรรม 
ดังต่อไปน้ี 1) กลัวครู ไม่กล้าซักถาม ขาดมีวินัย ไม่มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 2) 
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ไม่ร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อน ขาดความกระตือรือร้น ดังน้ันปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อการเรียนในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ กมล  แสงทองศรีกมล (2550) กล่าวว่า 
การเล้ียงดูของผู้ปกครอง และสภาพครอบครัว มีผลต่อความรับผิดชอบในทุกด้านของนักเรียน 
โดยเฉพาะในด้านการเรียน  นอกจากน้ียังสอดคล้องกับท่ีบุญเพียง  แทบสี (2552) สัมภาษณ์ครูท่ี
ปรึกษา ครูแนะแนว และผู้ปกครองเกี่ยวกับสภาพปัญหาความมีวินัยและความรับผิดชอบต่อการ
เรียน พบว่า นักเรียนมีระดับความมีวินัยในตนเองและความรับผิดชอบต่อการเรียนอยู่ในระดับปาน
กลาง 

2. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแนะ
แนวมีความรับผิดชอบต่อการเรียนท้ังโดยรวมและรายด้านเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระยะก่อน
และหลังการทดลอง  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีผู้วิจัยกำหนดขึ้น อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมแนะ
แนวท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สามารถเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นได้ ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดกิจกรรมแนะแนวมีวัตถุประสงค์ท่ีช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ไขปัญหา ผู้เรียนร่วมกันทำงานกลุ่มจนเกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน แบ่งงานกันทำตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ความรับผิดชอบต่อการเรียนทำให้
ผู้เรียนกำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนเองได้อย่าง
เหมาะสม  ผู้วิจัยได้นำกิจกรรมแนะแนวท่ีพัฒนาขึ้น ซึ่งมี 6 เทคนิคท่ีนำมาใช้ในแต่ละกิจกรรม คือ 
การอภิปรายกลุ่ม  การทำงานกลุ่ม  กรณีตัวอย่าง สถานการณ์จำลอง การระดมสมอง บทบาท
สมมุติ มาทำกิจกรรมการเรียนการสอนจึงส่งผลให้ความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่  ด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและงานท่ีทำ ด้านการตรงต่อเวลา ด้านความ
ละเอียดรอบคอบในการทำงาน และด้านความเพียรพยายาม สอดคล้องกับกมล  แสงทองศรีกมล 
(2550) กล่าวว่า อาจจะเป็นเพราะการเล้ียงดูของผู้ปกครอง และสภาพครอบครัว มีผลต่อความ
รับผิดชอบในทุกด้านของนักเรียน โดยเฉพาะในด้านการเรียน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับท่ีบุญ
เพียง แทบสี (2552) กล่าวว่าสภาพปัญหาความมีวินัยและความรับผิดชอบต่อการเรียน โดยใช้การ
สัมภาษณ์จากครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว และผู้ปกครองพบว่านักเรียนมีระดับความมีวินัยในตนเอง
และความรับผิดชอบต่อการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  และตามแนวคิดของ ราตรี เรืองทอง 
(2557) ท่ีพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียนด้วยชุดฝึกอบรมท่ีเน้นกิจกรรมกลุ่ม สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า นักเรียนท่ีพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียนมีความรับผิดชอบในการ
เรียนหลังการทดลอง (Post - test) และส้ินสุดการทดลองผ่านไป 2 สัปดาห์ (Follow up) สูงขึ้น
ก่อนการทดลอง (Pre - test) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  จากข้อสังเกตุของผู้วิจัย พบว่า 
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พฤติกรรมของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมแนะแนวน้ี  นักเรียนมีความเอาใจใส่ต่อการเรียน 
ซักถามเมื่อไม่เข้าใจ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม ซึ่งแสดงให้
เห็นความรับผิดชอบต่อการเรียนท่ีดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของชัญญา  บุญรักษ์ (2556) 
ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร พบว่า หลังการใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ท่ี 1 ของโรงเรียนพรตพิทยพยัต ท่ีอยู่กลุ่มทดลองมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อการเรียนสูง
กว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3. ผลการศึกษาจากความมุ่งหมายของการวิจัยข้อท่ี 3 เพื่อเปรียบเทียบความ
รับผิดชอบต่อการเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความ
รับผิดชอบกับกิจกรรมแนะแนว กับกลุ่มควบคุม จากผลการศึกษาท่ีพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นกลุ่มทดลอง หลังการทดลองมีความรับผิดชอบต่อการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียน
และงานท่ีทำ ด้านการตรงต่อเวลา ด้านความเพียรพยายาม และด้านความละเอียดรอบคอบใน
การทำงาน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลอง หลังการทดลองมีความรับผิดชอบต่อการ
เรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีผู้วิจัย
กำหนดขึ้น ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวท่ีผู้วิจัยสร้าง มี
ความรับผิดชอบต่อการเรียนมากขึ้น มีจิตความสำนึกท่ีดีต่อการเรียน กิจกรรมแนะแนวพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนของกลุ่มทดลองอย่างเป็นระบบ นักเรียนกลุ่มทดลองสามารถควบคุมตนเอง
และรับผิดชอบต่อการเรียน ส่งงาน  ทำแบบฝึกหัด ทำการบ้าน อ่านหนังสือ นักเรียนรู้หน้าท่ีว่า
จะต้องทำอะไร  จะวางแผนการใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างไรและมีความต้ังใจมุ่งมั่นจะไปให้ถึง
จุดหมายตามท่ีกำหนดไว้ ผลการวิจัยในครั้งน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัญญา  บุญรักษ์ (2556) 
ท่ีศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร พบว่า หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนวนักเรียนมีความรับผิดชอบด้านการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมการทดลอง 
ขณะเดียวกันเมื่ออภิปรายรายละเอียดของกิจกรรมแนะแนวท่ีใช้ในการเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ต่อการเรียน พบดังน้ี 

3.1 การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและ
งานท่ีทำ ผู้วิจัยได้ประยุกต์วิธีการอภิปรายกลุ่ม และการร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
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การเรียนด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและงานท่ีทำ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความรับผิดชอบ
ต่อการเรียนด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและงานท่ีทำ สูงขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ    ใกล้รุ่ง  เฟื่องจันทร์ (2558) ท่ีวิจัยเกี่ยวกับการสอนโดยใช้วิธีการ
ร่วมมือ ท่ีส่งต่อความรับผิดชอบต่อการเรียน พบว่า นักเรียนหลังเข้ารับการสอนแบบร่วมมือ มี
คะแนนความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังน้ันจึงเห็นได้วิธีการสอน
และเทคนิคการสอนท่ีผู้วิจัยนำมาประยุกต์ใช้เป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยพัฒนาความรับผิดชอบต่อการ
เรียนทำให้การเรียนด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและงานท่ีทำมากยิ่งขึ้น  

3.2 การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนด้านการตรงต่อเวลา ผู้วิจัยได้
ประยุกต์ใช้วิธีการสอนโดยการใช้เกมเพื่อการกระตุ้นผู้เรียน เกิดแข่งขัน โดยผู้วิจัยได้ใช้หลักการ
แข่งขันมาประยุกต์ใช้ในการสอนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ ความสำคัญของการตรงต่อเวลา 
และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการไม่ตรงต่อเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ทิศนา แขมมณี 
(2552) ท่ีว่า วิธีสอนโดยใช้เกมเป็นวิธีการท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เร่ืองต่างๆ อย่างสนุกสนานและ
ท้าทายความสามารถ  โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง ด่ังงานวิจัยของ วัชรินทร์ หนูสมตน  สุใจ ส่วนไพโรจน์ และ สรินฎา ปุ
ติ  (2555) ท่ีศึกษาผลของรูปแบบการสอนแบบบูรณาการกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้แห่งตนและพัฒนาการรู้จักและเข้าใจตนเองของนักศึกษา พบว่า การรู้จักและเข้าใจ
ตนเองของนักศึกษา ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการรู้จักและเข้าใจตนเอง
เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากน้ีจากงานวิจัยของ พิรุณ  แก้วเป็ง (2547) 
ท่ีศึกษากิจกรรมพัฒนาวินัยด้านความตรงต่อเวลาของนักเรียน พบว่า หน่ึงในกิจกรรมท่ีใช้พัฒนา
วินัย ด้านความตรงต่อเวลาของนักเรียนเป็นกิจกรรมท่ีใช้วิธีการเล่นเกมมาพัฒนา ผลการวิจัยใน
ครั้งน้ีพบว่าวินัยของนักเรียนในด้านความตรงต่อเวลามีการพัฒนามากยิ่งขึ้นและนักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น จากผลการวิจัยและแนวคิดท่ีกล่าวมาในข้างต้น แสดงให้เห็นการประยุกต์ใช้
เกมมาใช้ในกิจกรรมเพื่อนำมาเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.3 การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนด้านความละเอียดรอบคอบใน
การทำงาน ผู้วิจัยได้ดำเนินการประยุกต์ใช้กรณีตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและพัฒนาตนเอง
ให้เกิดความรอบคอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา  แขมมณี (2552) ท่ีกล่าวว่า วิธีสอนโดย
ใช้กรณีตัวอย่าง เป็นวิธีการท่ีมุ่งช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนการเผชิญและแก้ปัญหาโดยไม่ต้องรอให้เกิด
ปัญหาจริง เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ความคิดของผู้อื่น ช่วยให้
ผู้เรียนมีมุมมองท่ีกว้างขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนา  หวันสนิ (2556) ท่ีศึกษาผลการ
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จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างพัฒนาความสามารถเชิงวิเคราะห์ จากผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถเชิงวิเคราะห์ในด้านของความละเอียดรอบคอบอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.4 การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนด้านความเพียรพยายาม ผู้วิจัยได้
ประยุกต์ใช้วิธีการสอนแบบสถานการณ์จำลอง ผลการวิจัยพบว่านักเรียนหลังเข้าร่วมมีคะแนน
ความรับผิดชอบต่อการเรียนด้านความเพียรพยายามสูงกว่าก่อนเข้าร่วมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ พระจีรศักด์ิ  บุญฤทธิ์ (2554)ได้ทำการวิจัยเรื่องผล
การใช้กิจกรรมกลุ่มด้วยหลักอิทธิบาท 4 ท่ีมีผลต่อความรับผิดชอบในการเรียน จากวิจัยมีการ
ประยุกต์เทคนิคสถานการณ์จำลองในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อการเรียน ด้านความเพียร
พยายาม ผลการวิจัยพบว่าหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มนักเรียนมีการพัฒนาความรับผิดชอบใน
การเรียนด้านความเพียรพยายาม สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชณิดา โคลงชัย (2554) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 พบว่า ความรับผิดชอบในการเรียนเป็นคุณลักษณะพื้นฐานท่ี
สำคัญและจำเป็นต้องปลูกฝังให้กับเยาวชน ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อความรับผิดชอบในการ
เรียนของนักเรียน คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเจตคติต่อการ
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสรุปมีปัจจัยหลายปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความ
รับผิดชอบในการเรียนของนักเรียน และแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันท้ังส้ิน 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในการนำ ลวจิัยไปใช้ 
1.1 จากงานวิจัยพบว่ากิจกรรมแนะแนวสามารถเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ

การเรียนได้ท้ัง 4 ด้าน ซึ่งทุกด้านมีความสำคัญต่อการเรียนของนักเรียน ดังน้ันในการพัฒนาความ
รับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ควรพัฒนาให้ครบ ท้ัง 4 ด้าน
เน่ืองด้วยในทุกด้านมีความสำคัญหากขาดการพัฒนาหรือด้านใดต่ำก็จะทำให้นักเรียนไม่ประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ เช่น หากนักเรียนมีความเพียรพยายามสูงแต่ไม่ตรงต่อเวลาไม่
สามารถทำงานได้ตรงตามกำหนด ผลท่ีได้ก็จะไม่เป็นไปตามส่ิงท่ีคาดหวังไว้ 

1.2 จากงานวิจัยพบว่ากิจกรรมแนะแนวสามารถเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
การเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ แต่ควรมีกระบวนการในการติดตามผลความ
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รับผิดชอบต่อการเรียนหลังจากร่วมกิจกรรมแนะแนว เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบต่อ
การเรียนแบบถาวร 

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 จากงานวิจัยในครั้งน้ีพบว่าความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนรายบุคคลท่ีมากน้อยแตกต่างกัน ดังน้ันหาก
นักเรียนท่ีมีคะแนนความรับผิดชอบต่อการเรียนน้อย ควรมีการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการ
เรียนด้วยกระบวนอื่น ๆ เช่น การให้คำปรึกษารายบุคคล หรือการให้ปรึกษาแบบกลุ่ม 

2.2 การวิจัยครั้งน้ีพบว่า ในระหว่างร่วมกิจกรรมแนะแนวนักเรียนบางคนไม่มี
สมาธิในการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ดังน้ันการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีส่ิงกระตุ้นนักเรียนให้เกิด
ความสนใจในการเรียนโดยการนำเทคนิคเชิงสร้างสรรค์เข้ามาผสานกับกิจกรรมแนะแนวเพื่อท่ีให้
นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นและเป็นการดึงดูดความสนใจให้กับนักเรียนมีส่วนร่วมในการวิจัย 

2.3 การวิจัยครั้งน้ีพบว่ากิจกรรมแนะแนวสามารถเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
การเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ ดังน้ัน งานวิจัยในครั้งต่อไปควรนำกิจกรรม
แนะแนว ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ เพื่อช่วยให้
นักเรียนพัฒนาความรับผิดชอบต่อการเรียนเพิ่มมากขึ้น 
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ภาค นวก ก 
1. รายชื่อ ู้เช่ียวชาญในการตรวจเครือ่งมือแบบสอบถามความรับ ิดชอบต่อ
การเรียนและกิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันาความรับ ิดชอบตอ่การเรียน 

2. หนังสือเชิญ ู้เช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือแบบสอบถามความรับ ิดชอบ
ต่อการเรยีนและกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความรับ ิดชอบต่อการเรียน 

3. หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 
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รายชื่อ ู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความรับ ิดชอบตอ่
การเรียน 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย อาจารยป์ระจำคณะครุศาสตร์ 
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      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อาจารย์ ดร.ชนมน สุขวงศ์   อาจารยป์ระจำสาขาวิชาจิตวิทยา  

                                         คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 

รายชื่อ ู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือแบบสอบถามความรับ ิดชอบต่อการเรียน 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง  อาจารยป์ระจำภาควิชาการแนะแนวและ 

      จิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักตรา ประเสริฐวงษ์ อาจารยป์ระจำคณะศึกษาศาสตร์  

                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

3. อาจารย์ ดร.อสมา คัมภิรานนท์   อาจารยป์ระจำภาควิชาการแนะแนวและ 

      จิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาค นวก ข 
1. ค่าดัชนีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความรับ ิดชอบต่อการเรียน 

2. ค่าอำนาจจำแนกและคา่ความเช่ือม่ันแบบสอบถามความรับ ิดชอบ  
ต่อการเรยีน 

3. ค่าดัชนีความสอดคลอ้งของกจิกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความรับ ิดชอบ
ต่อการเรยีน 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความรับ ิดชอบต่อการเรยีน 

ข้อ เนื้อหา 

ผลการประเมิน
โดย

ผู้เชี่ยวชาญ 

ดัชนี
ค่า 

IOC 

ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
1 นักเรียนมีความกระตือรือร้นอย่างตั้งใจในการทำการบ้านทุก

คร้ัง 
0 1 1 0.67 ผ่าน 

2 นักเรียนจดจ่อต่องานที่ได้รับมอบหมาย 1 1 1 1 ผ่าน 
3 นักเรียนมุ่งม่ัน ตั้งใจในการทำงานจนสำเร็จ 1 1 1 1 ผ่าน 
4 นักเรียนจดบันทึกความรู้ขณะเรียนทุกครั้ง 1 1 1 1 ผ่าน 
5 นักเรียนมีส่วนผลักดันให้กิจกรรมการเรียนการสอนสำเร็จลุล่วง

ตามจุดมุ่งหมาย 
1 1 1 1 ผ่าน 

6 นักเรียนซักถามครูเสมอเม่ือไม่เข้าใจ 1 1 1 1 ผ่าน 
7 นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 1 ผ่าน 
8 นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเป็น

ประจำ 
0 1 1 0.67 ผ่าน 

9 นักเรียนทำงานเสร็จทันเวลาทุกครั้ง 1 1 1 1 ผ่าน 
10 นักเรียนทำงานส่งครูทันตามเวลาที่กำหนด 1 1 1 1 ผ่าน 
11 นักเรียนมีการจดบันทึกวันเวลาที่ต้อง  ส่งงานทุกครั้ง 0 1 1 0.67 ผ่าน 
12 เม่ือนักเรียนส่งงานไม่ตรงเวลา คร้ังต่อไป นักเรียนจะแก้ไขโดย

การส่งงานให้ตรงเวลา 
1 1 1 1 ผ่าน 

13 นักเรียนมาโรงเรียนก่อนเวลาเคารพ          ธงชาติ 1 1 1 1 ผ่าน 
14 นักเรียนเข้าห้องเรียนตรงเวลา 1 1 1 1 ผ่าน 
15 นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มเสร็จตามกำหนดเวลาที่ได้รับ

มอบหมาย 
1 1 1 1 ผ่าน 

16 นักเรียนทำกิจกรรมการเข้าแถวหน้า   เสาธงตามกำหนดของ
เวลาที่ได้รับมอบหมาย 

1 1 1 1 ผ่าน 

17 นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนส่งงานให้ครู 1 1 1 1 ผ่าน 
18 นักเรียนทบทวนแต่ละข้ันตอนของการทำงานเป็นประจำ 1 1 1 1 ผ่าน 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความรับ ิดชอบต่อการเรยีน (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 

ผลการประเมิน
โดย

ผู้เชี่ยวชาญ 

ดัชนี
ค่า 

IOC 

ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
19 นักเรียนค้นคว้า ไตร่ตรองข้อมูลที่ใช้อ้างอิงประกอบการทำงาน

ทุกครั้ง 
1 1 1 1 ผ่าน 

20 นักเรียนมีการตรวจทานความเรียบร้อยของงานก่อนส่ง 1 1 1 1 ผ่าน 
21 นักเรียนมีการตรวจสอบรูปแบบการจัดทำเล่มรายงานเป็น

ประจำ 
1 1 1 1 ผ่าน 

22 นักเรียนได้ทบทวนการจดการบ้านก่อนวางแผนการทำงานกลุ่ม
ทุกครั้ง 

1 1 1 1 ผ่าน 

23 นักเรียนมีการทบทวนรายละเอียดของงานกลุ่มร่วมกับเพ่ือน 
ก่อนส่งในชั้นเรียนทุกครั้ง 

1 1 1 1 ผ่าน 

24 นักเรียนตรวจสอบอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการก่อนการใช้งานทุก
คร้ัง 

1 1 1 1 ผ่าน 

25 หลังเลิกเรียน นักเรียนตรวจสอบ และเก็บอุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการทุกครั้ง 

1 1 1 1 ผ่าน 

26 นักเรียนอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในงานที่ได้รับมอบหมาย 1 1 1 1 ผ่าน 
27 นักเรียนพยายามปรับปรุงแก้ไขงานให้ดียิ่งข้ึน 1 1 1 1 ผ่าน 
28 นักเรียนนำข้อบกพร่องในชิ้นงานมาปรับปรุงให้ชิ้นงานคร้ังต่อไป

ดีข้ึน 
1 1 1 1 ผ่าน 

29 เม่ือนักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน นักเรียนจะขอให้เพ่ือน
อธิบายเพ่ิมเติมจนเข้าใจ 

1 1 1 1 ผ่าน 

30 แม้ว่านักเรียนจะปวดศรีษะแต่นักเรียนก็พยายามทำการบ้านจน
สำเร็จ 

1 1 1 1 ผ่าน 

31 ก่อนสอบนักเรียนมีการจดบันทึกย่อ เพ่ือใช้อ่านทบทวนก่อน
สอบเป็นประจำ 

1 1 1 1 ผ่าน 
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ค่าอำนาจจำแนกและคา่ความเช่ือม่ันแบบสอบถามความรับ ิดชอบตอ่การ
เรียน 

แบบสอบถามความรับ ิดชอบต่อการเรียน 
ข้อ ค่าอำนาจจำแนก  ลการคัดเลือก 
1 .355 ผ่าน 
2 .438 ผ่าน 

3 .507 ผ่าน 

4 .487 ผ่าน 

5 .364 ผ่าน 

6 .440 ผ่าน 

7 .371 ผ่าน 

8 .495 ผ่าน 

9 .463 ผ่าน 

10 .515 ผ่าน 

11 .434 ผ่าน 

12 .345 ผ่าน 

13 .210 ผ่าน 

14 .474 ผ่าน 

15 .233 ผ่าน 

16 .615 ผ่าน 

17 .401 ผ่าน 

18 .543 ผ่าน 

19 .513 ผ่าน 

20 .461 ผ่าน 

21 .637 ผ่าน 

22 .354 ผ่าน 

23 .525 ผ่าน 

24 .429 ผ่าน 
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แบบสอบถามความรับ ิดชอบต่อการเรียน 
ข้อ ค่าอำนาจจำแนก  ลการคัดเลือก 
25 .487 ผ่าน 

26 .374 ผ่าน 

27 .431 ผ่าน 

28 .301 ผ่าน 

29 .283 ผ่าน 

30 .522 ผ่าน 

31 .465 ผ่าน 
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 ลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (ค่า  IOC) ของ ู้เชี่ยวชาญ แ นกิจกรรมแนะ
แนวเพื่อเสริมสร้างความรับ ิดชอบต่อการเรียน  

แผน
กิจกรรม 

ด้านการประเมิน ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีค่า 
IOC 

ผล 

1 2 3 
1 การปฐมนิเทศ และสร้างสัมพันธภาพ 

วัตถุประสงค์ 1 1 1 1 ผ่าน 
เทคนิคทฤษฎี 1 1 1 1 ผ่าน 
การจัดการเรียนรู้ 1 1 1 1 ผ่าน 

2 ความรับ ิดชอบต่อการเรียน ตอน 1 
วัตถุประสงค์ 1 1 1 1 ผ่าน 
เทคนิคทฤษฎี 1 1 1 1 ผ่าน 
การจัดการเรียนรู้ 1 1 1 1 ผ่าน 

3 ความรับ ิดชอบต่อการเรียน ตอน 2 
วัตถุประสงค์ 1 1 1 1 ผ่าน 
เทคนิคทฤษฎี 1 1 1 1 ผ่าน 
การจัดการเรียนรู้ 1 1 1 1 ผ่าน 

4 ขั้นตอนของการมีความรับ ิดชอบต่อการเรยีน 
วัตถุประสงค์ 1 1 1 1 ผ่าน 
เทคนิคทฤษฎี 1 1 1 1 ผ่าน 
การจัดการเรียนรู้ 1 1 1 1 ผ่าน 

5 ความรับ ิดชอบต่อการเรียน ด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและการทำงาน 
วัตถุประสงค์ 1 1 1 1 ผ่าน 
เทคนิคทฤษฎี 1 1 1 1 ผ่าน 
การจัดการเรียนรู้ 1 1 1 1 ผ่าน 
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 ลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (ค่า  IOC) ของ ู้เชี่ยวชาญ แ นกิจกรรมแนะ
แนวเพื่อเสริมสร้างความรับ ิดชอบต่อการเรียน (ต่อ) 

แผน
กิจกรรม 

ด้านการประเมิน ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีค่า 
IOC 

ผล 

1 2 3 
6 ความรับ ิดชอบต่อการเรียน ด้านการตรงตอ่เวลา 

วัตถุประสงค์ 1 1 1 1 ผ่าน 

เทคนิคทฤษฎี 1 1 1 1 ผ่าน 

การจัดการเรียนรู้ 1 1 1 1 ผ่าน 
7 ความรับ ิดชอบต่อการเรียน ด้านความละเอียดรอบคอบในการทำงาน 

วัตถุประสงค์ 1 1 1 1 ผ่าน 
เทคนิคทฤษฎี 1 1 1 1 ผ่าน 
การจัดการเรียนรู้ 1 1 1 1 ผ่าน 

8 ความรับ ิดชอบต่อการเรียน ด้านความเพียรพยายาม 
 วัตถุประสงค์ 1 1 1 1 ผ่าน 
 เทคนิคทฤษฎี 1 1 1 1 ผ่าน 
 การจัดการเรียนรู้ 1 1 1 1 ผ่าน 
9 ความรับ ิดชอบต่อการเรียน ในการยอมรับ ลของการกระทำของตนเองและ

พยายามปรับปรุงแก้ไข ลงานให้ดีย่ิงขึ้น 
 วัตถุประสงค์ 1 1 1 1 ผ่าน 
 เทคนิคทฤษฎี 1 1 1 1 ผ่าน 
 การจัดการเรียนรู้ 1 1 1 1 ผ่าน 

10 ปัจฉิมนิเทศ 

วัตถุประสงค์ 1 1 1 1 ผ่าน 

เทคนิคทฤษฎี 1 1 1 1 ผ่าน 

การจัดการเรียนรู้ 1 1 1 1 ผ่าน 
 

หมายเหตุ : เกณฑ์พิจารณาค่าดัชนี IOC ต้ังแต่      0.5       ขึ้นไป 
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ภาค นวก ค 
หนังสือรับรองจรยิธรรม 
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ภาค นวก ง 
1. แบบสอบถามความรับ ิดชอบตอ่การเรียน 

2. ตัวอย่างกจิกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความรับ ิดชอบต่อการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  112 

แบบสอบถามความรับ ิดชอบต่อการเรียน 
 
คำชี้แจง  ให้นักเรียน ใส่เครื่องหมาย  √  ลงในช่องระดับความรบัผิดชอบต่อการเรียนท้าย
ข้อความโดยการให้คำตอบท่ีตรงกับข้อความมากท่ีสุดเพียงข้อละหน่ึงคำตอบเท่าน้ัน เพื่อเป็น
ประโยชน์สำหรับผู้ตอบคำตอบไม่มีถูกไม่มีผิด 
คำอธิบายในการเลือก 
 มากท่ีสุด   หมายถึง ข้อความเห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีเกี่ยวกับนักเรียนมากท่ีสุด 
 มาก    หมายถึง ข้อความท่ีตอบตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกบันักเรียน 

มาก 
 ปานกลาง   หมายถึง ข้อความท่ีตอบตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกบันักเรียน 

ปานกลาง 
 น้อย  หมายถึง ข้อความท่ีตอบตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกบันักเรียน 

น้อย 
น้อยท่ีสุด   หมายถึง ข้อความท่ีตอบตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกบันักเรียน 

น้อยท่ีสุด 
 

ข้อ
ที่ 

ข้อความ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและงานที่
ทำ 

     

1 นักเรียนมีความกระตือรือร้นอย่างต้ังใจ        
ในการทำการบ้านทุกครั้ง 

     

2 นักเรียนจดจ่อต่องานท่ีได้รับมอบหมาย      
3 นักเรียนมุ่งมั่น ต้ังใจในการทำงาน         

จนสำเร็จ 
     

4 นักเรียนจดบันทึกความรู้ขณะเรียน         
ทุกครั้ง 

     

5 นักเรียนมีส่วนผลักดันให้กิจกรรม          
การเรียนการสอนสำเร็จลุล่วงตาม
จุดมุ่งหมาย 
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ข้อที ่ ข้อความ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

6 นักเรียนซักถามครูเสมอเมื่อไม่เข้าใจ      
7 นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำ

กิจกรรมการเรียนการสอน 
     

8 นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในห้องเรียนเป็นประจำ 

     

ด้านการตรงต่อเวลา      
9 นักเรียนทำงานเสร็จทันเวลาทุกครั้ง      
10 นักเรียนทำงานส่งครูทันตามเวลาท่ี

กำหนด 
     

11 นักเรียนมีการจดบันทึกวันเวลาท่ีต้อง 
ส่งงานทุกครั้ง 

     

12 เมื่อนักเรียนส่งงานไม่ตรงเวลา ครั้ง
ต่อไป นักเรียนจะแก้ไขโดยการส่งงาน 
ให้ตรงเวลา 

     

13 นักเรียนเข้าห้องเรียนตรงเวลา      
14 นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มเสร็จตาม

กำหนดเวลาท่ีได้รับมอบหมาย  
     

15 นักเรียนทำกิจกรรมการเข้าแถวหน้า   
เสาธงตามกำหนดของเวลาท่ีได้รับ
มอบหมาย 

     

ด้านความละเอียดรอบคอบในการทำงาน      
16 นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของงาน

ก่อนส่งงานให้ครู 
     

17 นักเรียนทบทวนแต่ละขั้นตอนของการ
ทำงานเป็นประจำ 
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ข้อที่ ข้อความ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

18 นักเรียนค้นคว้า ไตร่ตรองข้อมูลท่ีใช้
อ้างอิงประกอบการทำงานทุกครั้ง 

     

19 นักเรียนมีการตรวจทานความเรียบรอ้ย
ของงานก่อนส่ง 

     

20 นักเรียนมีการตรวจสอบรูปแบบการจัดทำ
เล่มรายงานเป็นประจำ 

     

21 นักเรียนได้ทบทวนการจดการบ้านก่อนวาง
แผนการทำงานกลุ่มทุกครั้ง 

     

22 นักเรียนมีการทบทวนรายละเอียดของงาน
กลุ่มร่วมกับเพื่อน กอ่นส่งในชั้นเรียนทุก
ครั้ง 

     

23 นักเรียนตรวจสอบอุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการก่อนการใช้งานทุกครั้ง 

     

24 หลังเลิกเรียน นักเรียนตรวจสอบ และเก็บ
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทุกครั้ง 

     

ด้านความเพียรพยายาม      
25 นักเรียนอดทน ไม่ยอ่ท้อต่ออุปสรรคในงาน

ที่ได้รับมอบหมาย 
     

26 นักเรียนพยายามปรับปรุงแก้ไขงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 

     

27 นักเรียนนำข้อบกพร่องในชิ้นงานมา
ปรับปรุงให้ชิ้นงานครั้งต่อไปดีขึ้น 

     

28 เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจในเน้ือหาท่ีเรียน 
นักเรียนจะขอให้เพื่อนอธิบายเพิ่มเติม  

     

29 แม้ว่านักเรียนจะปวดศีรษะ แต่นักเรียน ก็
พยายามทำการบ้านจนสำเร็จ 

     

30 ก่อนสอบนักเรียนมีการจดบันทึกย่อ เพื่อใช้
อ่านทบทวนก่อนสอบเป็นประจำ 
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ข้อที่ ข้อความ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

31 นักเรียนพยายามค้นคว้าข้อมูลให้ได้มาก
ที่สุดเพื่อใช้ในการทำรายงาน 
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แ นกิจกรรมแนะแนวที ่1 
กิจกรรมแนะแนว  การเสริมสร้างความรับ ดิชอบต่อการเรียนของนักเรียน 
                              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
เรื่อง ปฐมนเิทศและสร้างสัมพันธภาพ 
เวลา 1 ชั่วโมง  เวลา 14.00 น. – 15.00 น. 
 
1. สาระสำคัญ 

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนเพื่อผู้เรียนได้รู้จักเข้าใจ
ตนเองในด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน  ตระหนักรู้ตนแองด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน  
แสดงความต้ังใจในการปฏิบัตติามแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน
ท้ัง 4 ด้าน คือด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและการทำงาน,ด้านการตรงต่อเวลา, ด้านความ
ละเอียดรอบคอบในการทำงานและด้านความเพียรพยายาม 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนักเรียนกับครูและระหว่างเพื่อนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมและนัดหมายการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 

 
3. แนวคิดทฤษฎีของเทคนิค 
     3.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง : ทฤษฎีการยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางเป็นทฤษฎีท่ีเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แสดงบทบาทการเปิดเผยของตนเองอย่างตรงไปตรงมา เปิดรับความจริงจากภายนอกมากยิ่งขึ้น 
โดยผู้นำกิจกรรมจะไม่นำทาง และมีความเชื่อว่าสัมพันธภาพท่ีดีจะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ, 2561) โดยได้นำเทคนิค การฟัง , การเงียบ และการ
ยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ เกิดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการทำกิจกรรม
แนะแนว อีกท้ังยังเกิดการสร้างสัมพันธภาพ 
     3.2 กิจกรรมแนะแนว : เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) เทคนิคกลุ่ม
สัมพันธ์  (Group Dynamics) (ทิศนา แขมมณี, 2562) 
 
4. การจัดการเรียนรู้ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. ครใูช้เทคนิคกลุ่มสัมพันธ์(Group Dynamics) กล่าวต้อนรับด้วยการสร้างสัมพันธภาพ

กับนักเรียนโดยการพูดคุยทักทายอย่างเป็นมิตรและอบอุ่นแสดงความยินดีต้อนรับนักเรียนในการ
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พบกันในครั้งน้ีโดยครูแนะนำตนเองให้นักเรียนรู้จักด้วยบอกชื่อนามสกุลตลอดจนประวัติ
โดยสังเขป 

2. ครูให้นักเรียนแนะนำตนเองเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อการในการทำความ
รู้จักซึ่งกันและกันในขั้นเบื้องต้น 

ขั้นดำเนินกิจกรรม 
1. เพื่อให้ครูและนักเรียนในห้องเรียนมีโอกาสสร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันและนักเรียนได้

ทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้น โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamics) ครูให้นักเรียนเล่น
เกม “บอกหน่อยได้ไหม” ซึ่งมีวิธีดำเนินกิจกรรมเกมดังน้ี 

  - ให้นักเรียนแต่ละคนสัมภาษณ์เพื่อน ๆ ท่ีอยู่ในห้องเรียนโดยบันทึกรายละเอียดลงใน
เอกสารประกอบการเรียนเร่ือง “ปฐมนิเทศ” หัวข้อ “เพื่อนของฉัน” โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถูก
สัมภาษณ์ในส่วนของชื่อนามสกุลชื่อเล่นอาหารท่ีชอบกิจกรรมยามว่างและดาราคนโปรด(เกม
สัมภาษณ์) 

  - นักเรียนมีเวลาในการเล่นเกม 15 นาทีซึ่งจะต้องสัมภาษณ์เพื่อน ๆ ให้ได้มากท่ีสุด 
(ไม่น้อยกว่า5คน) 
   - ครูเลือกนักเรียนมารายงานจากการปฏิบัติกิจกรรม เกมสัมภาษณ ์

2. ครูใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย (Group Dynamics) โดยการจัดกลุ่มอภิปรายแบบ
โต๊ะกลม (Round Table Group) ให้นักเรียนน่ังเก้าอี้ท่ีจัดเป็นวงกลม ครูแจกกระดาษรูปหัวใจที่
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยแจกให้นักเรียน คนละ 1 ส่วน จากน้ันให้หาส่วนท่ีเป็นชิ้นเดียวกัน ซึ่งมี
รอยตัดประสานกันได้จะเป็นรูปหัวใจเต็มดวง 

4. เมื่อนักเรียนพบคู่แล้วให้บอกชื่อ – นามสกุล และถามคำถามให้ได้มากท่ีสุด ภายใน
เวลา 5 นาที 

5. เมื่อหมดเวลาให้ทุกคนน่ังเป็นวงกลมเหมือนเดิม แล้วผลัดกันแนะนำคู่ของตนให้สมาชิก
ในกลุ่มทราบ 

6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากกิจกรรมใน
ครั้งน้ี 

ขั้นสรุปบทเรียน 
ครูสรุปผลท่ีได้รับกิจกรรมในการเล่นเกม “เพื่อนของฉัน”ในส่วนของการทำความรู้จักและ

สร้างความคุ้นเคยระหว่างเพื่อนด้วยกันในห้องเรียนซึ่งการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันน้ีมี
ความสำคัญต่อการเรียนและการอยู่ร่วมกันของนักเรียน 
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5. การประเมิน ล 
1. สังเกตจากความสัมพันธ์ความสนใจและความกระตือรือร้นขณะเข้าร่วมทำกิจกรรม  
2. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นการซักถาม-ตอบคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนของการเข้า

ร่วมกิจกรรม 
 
6. สื่อการสอน 

1. เกม “ บอกหน่อยได้ไหม ” หัวขอ้ “ เพือ่นของฉัน ” 
2. กระดาษรูปหัวใจจำนวน 16 ชิ้น  
3. นกหวีด 
4. เทปเพลง“ จังหวะหัวใจ " 
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แ นกิจกรรมแนะแนวที ่2 

กิจกรรมแนะแนว  การเสริมสร้างความรับ ดิชอบต่อการเรียนของนักเรียน 
                              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
เรื่อง  ความรับ ิดชอบต่อการเรียน ตอน 1           
เวลา 1 ชั่วโมงเวลา 14.00 น. – 15.00 น. 
 
1. สาระสำคัญ 

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนเพื่อผู้เรียนได้รู้จักเข้าใจ
ตนเองในด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน  ตระหนักรู้ตนแองด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน  
แสดงความต้ังใจในการปฏิบัตติามแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน
ท้ัง 4 ด้าน คือด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและการทำงาน,ด้านการตรงต่อเวลา, ด้านความ
ละเอียดรอบคอบในการทำงานและด้านความเพียรพยายาม 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อการเรียน  
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนสามารถสังเกตตนเองและรู้วิธีการบันทึกพฤติกรรมของตนเองท่ี

เกิดขึ้นได้ถูกต้อง 
 
3. เทคนิคทฤษฎขีองเทคนิค 
     3.1 ใช้เทคนิค ศิลปะในการต้ังคำถาม ตามแนวคิดทฤษฎีการเผชิญความจริง เพื่อให้ได้รับ
ข้อมูล และส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อการเรียนสามารถ
สังเกตตนเองและรู้วิธีการบันทึกพฤติกรรมของตนเองท่ีเกิดขึ้นได้ถูกต้อง (พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ, 
2561) 
     3.2 กิจกรรมแนะแนว : เทคนิคกรณีศึกษา (case) เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming)  
(ทิศนา แขมมณี, 2562) 
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4. การจัดการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. ครกูล่าวทักทายนักเรียนทุกคนและอธิบายชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้ทุกคน

ทราบ  
2. ครแูบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน  
3. ครแูจกใบความรู้ท่ี 1 เร่ืองความรับผิดชอบต่อการเรียน ให้นักเรียนทุกคน  
4. ครอูธิบายรายละเอียดของความรบัผิดชอบต่อการเรียน ต้ังแต่ความหมายของความ

รับผิดชอบต่อการเรียน ขั้นตอนของการมีความรบัผิดชอบต่อการเรียน ท้ัง 3 ขั้นตอน 
ขั้นดำเนินกิจกรรม 
5. ครอูธิบายขั้นตอนแรกของการความรับผิดชอบต่อการเรียน พร้อมยกตัวอย่าง

ประกอบการอธบิายเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น 
1.ครูต้ังคำถาม ถามนักเรียนเกี่ยวกับเร่ืองการเรยีนหนังสือดังน้ี 

- นักเรียนมีจุดมุ่งหมายในการมาเรียนหนังสืออย่างไรบ้าง 
- นักเรียนต้ังเป้าหมายในการเรียนหนังสืออย่างไร 
- นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติตามเป้าหมายท่ีตนเองต้ังไว้หรือไม่อย่างไร 
- นักเรียนสามารถทำได้สำเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่อยา่งไร 
- เมือ่นักเรียนทำได้สำเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้าง  

2. ครเูปิดโอกาสให้นักเรียนตอบและแสดงความคิดเห็นจากน้ันนำนักเรียนเข้าสู่กิจกรรม
ต่อ 

3. ครูใช้เทคนิคกรณีศึกษา (case) โดยให้นักเรียน ดูกรณีศึกษาจาก youtue 
https://www.youtube.com/watch?v=rVie9zQHRgU  แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมอง 
(Brainstorming) ช่วยกันทำใบงานท่ี 1 เร่ืองเปา้หมายของการเรียนให้ได้มากท่ีสุดพร้อมอธิบาย
รายละเอียดการบันทึกข้อมูลลงในใบงานเมื่อได้ศึกษาจากกรณีตัวอย่าง  

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายจากกรณีตัวอย่างแล้วบันทึกข้อมูลลงใน ใบงานท่ี 1 
ท่ีครูแจกให้โดยกำหนดเวลาให้ 5 นาที  

6. ครใูห้ตัวแทนกลุ่มออกนำเสนอผลตามข้อมูลท่ีได้จากการร่วมอภิปรายภายในกลุ่มหน้า
ชั้นเรียน  

7. ครนูำอธิบายและสรุปจากใบงานเร่ืองเป้าหมายการเรียนของตนเอง ท่ีเกี่ยวกับการ
ต้ังเป้าหมายในการเรียน และการปฏิบัติตนตามท่ีได้ต้ังไว้ให้นักเรียนทุกคนฟังจากน้ันนำนักเรียน
เข้าสู่กิจกรรม 

https://www.youtube.com/watch?v=rVie9zQHRgU
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8. ครแูจกแบบบันทึกความรบัผิดชอบต่อการเรียน เร่ืองในหน่ึงวันของฉันตอนท่ี 1 ให้
นักเรียนทุกคนพร้อมอธิบายรายละเอียดของการบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกดังน้ี  

8.1 วันน้ีนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนต้องการทำอะไรมากท่ีสุดและนักเรียนมี
เป้าหมาย 

ในการทำส่ิงน้ันไว้อย่างไร (บันทึกในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียน ขอ้ท่ี 1)  
8.2 นักเรียนจะมีวิธีการปฏิบัติตนเองอย่างไรเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

(บันทึก 
ในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียน ข้อท่ี 2)  

9. นักเรียนแต่ละคนลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยกำหนดเวลาให้ 5 นาที  
10. ครสุู่มนักเรียน 5 คนให้ออกนำเสนอเป้าหมายของตนเองและส่ิงท่ีตนเองจะต้องปฏิบัติ

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้โดยให้เวลาในการนำเสนอคนละ 2 นาที 
ขั้นสรุปบทเรียน  
1. จากการนำเสนอของนักเรียนท่ีสุ่มมา 5 คนแล้ว ครใูห้คำแนะนำและสรุปเกี่ยวกับการ

ต้ังเป้าหมายและการวางแผนพฤติกรรมที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติน้ันต้องเป็นส่ิงท่ีนักเรียนสามารถ
กระทำได้ตามความสามารถไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปและเป็นส่ิงท่ีนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้
ทันที  

2. นักเรียนแต่ละคนนำแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียน เร่ืองในหน่ึงวันของฉัน
ตอนท่ี 1 กลับไปบันทึกหลังจากส้ินสุดการทำกิจกรรมในครั้งท่ี 2 น้ีรวมท้ังนำกลับไปบันทึกท่ีบ้าน
ตามท่ีนักเรียนได้แสดงพฤติกรรมตามท่ีได้วางแผนไว้  

3. เมื่อนักเรียนได้ลงมือแสดงพฤติกรรมแล้วให้นักเรียนบันทึกผลการปฏิบัติลงในแบบ
บันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียน ข้อท่ี 3 
 
5. การประเมิน ล 

1. การสังเกต 
- พฤติกรรมขณะเข้าร่วมกิจกรรม 
- การแสดงความคิดเห็นการตอบคำถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อการเรียน 

2. ตรวจ ลงาน 
- ใบงานท่ี 1 เร่ืองเป้าหมายการเรียนของชมพู่  
- แบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียน เร่ืองในหน่ึงวันของฉันตอนท่ี 1 
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6. สื่อการสอน 
1. ใบความรู้ท่ี 1 เร่ืองขั้นตอนความรับผิดชอบต่อการเรียน 
2. เอกสารกรณีตัวอยา่งเร่ืองเป้าหมายการเรียนของชมพู ่
3. ใบงานท่ี 1 เร่ืองเปา้หมายการเรียนของชมพู ่
4. แบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียน เร่ืองในหน่ึงวันของฉันตอนท่ี 1 
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แ นกิจกรรมแนะแนวที ่3 

กิจกรรมแนะแนว  การเสริมสร้างความรับ ดิชอบต่อการเรียนของนักเรียน 
                              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
เรื่อง ความรับ ิดชอบต่อการเรียน ตอน 2           
เวลา 1 ชั่วโมงเวลา 14.00 น. – 15.00 น. 
 
1. สาระสำคัญ 

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนเพื่อผู้เรียนได้รู้จักเข้าใจ
ตนเองในด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน  ตระหนักรู้ตนแองด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน  
แสดงความต้ังใจในการปฏิบัตติามแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน
ท้ัง 4 ด้าน คือด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและการทำงาน,ด้านการตรงต่อเวลา, ด้านความ
ละเอียดรอบคอบในการทำงานและด้านความเพียรพยายาม 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการตัดสินตนเองและการ
แสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง 

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถประเมินผลพฤติกรรมของตนเองแล้วแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองได้
อย่างเหมาะสม 

 
3. เทคนิคทฤษฎขีองเทคนิค 
     3.1 ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งน้ี  ได้นำเทคนิค การฟัง, การตอบสนองอย่าง
เหมาะสมและการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขของทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็น
ศูนย์กลาง มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการตัดสินตนเอง และ
การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง และสามารถประเมินผลพฤติกรรมของตนเอง แล้วแสดงปฏิกิริยาต่อ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ (Skinner) โดยใช้เทคนิคตัวเสริมแรง
ทางบวก  (Positive  Reinforcement)  หมายถึง ส่ิงเร้าใด  ๆ  ซึ่งเมื่อนำมาใช้แล้วทำให้อัตราการ
ตอบสนองเพิ่มมากขึ้น เช่น คำชมเชย รางวัล (พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ,2561) 
     3.2 กิจกรรมแนะแนว : เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) เทคนิคกลุ่ม
สัมพันธ์  (Group Dynamics) (ทิศนา แขมมณี, 2562) 
 



  124 

4. การจัดการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. ครกูล่าวทักทายนักเรียนทุกคนและทบทวนความรู้และกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติในครั้งท่ี 2 เพื่อเชื่อมโยงความรู้ให้ต่อเน่ืองในการทำกิจกรรมในครั้งน้ี  
2. ครแูบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 5 คนพร้อมแนะนำให้นักเรียนนำใบความรู้ท่ี 1  

เร่ือง ความรับผิดชอบต่อการเรียนเองขึ้นมาอา่นประกอบการฟังการอธบิาย  
3. ครอูธิบายต่อถึงความรับผิดชอบต่อการเรียนในขั้นตอนท่ี 2 และ 3 คือ 
  - การตัดสินตนเอง (ประเมินผลเป้าหมาย) 
  - การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (การให้รางวัล)  
4. ครอูธิบายโดยยกตัวอย่างสถานการณ์ประกอบเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมาก

ยิ่งขึ้นเช่น“เด็กหญิงทิชาต้ังเป้าหมายไว้ว่าจะทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ให้เสร็จทันเวลาท่ีตนเอง
กำหนดแต่เด็กหญิงทิชาทำการบ้านไม่เสร็จเพราะทำงานวิชาศิลปะอยูซ่ึ่งต้องส่งคุณครูในวัน
เดียวกัน”  

5. ครใูห้นักเรียนช่วยกันบอกสาเหตุว่าเด็กหญิงทิชาทำการบ้านไม่เสร็จเป็นเพราะอะไร  
6. ครูใช้เทคนิคกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamics) โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำงานร่วมกัน

และพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น และร่วมกันอภิปรายกลุ่มย่อย 
(Small Group Discussion) บอกสาเหตุท่ีเด็กญิงทิชาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ไม่เสร็จเพราะ
เหตุใดโดยกำหนดเวลาให้ 5 นาที  

7. ครใูห้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการอภิปราย 
8. ครอูธิบายและสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีของเด็กหญิงทิชา 
ขั้นดำเนินกิจกรรม  
1. ครอูธิบายให้ความรู้เรื่องการประเมินผลของพฤติกรรมให้นักเรียนฟังและแนะนำวิธีการ

ประเมินผลของพฤติกรรมที่ถูกต้องน้ันจะต้องดูจากความสามารถและความพยายามของตนเอง
โดยนำตัวอย่างกรณีของเด็กหญิงทิชาอธิบายประกอบเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  

2. ครใูห้นักเรียนทุกคนนำแบบบันทึกการความรับผิดชอบต่อการเรียนเร่ืองในหน่ึงวันของ
ฉันตอนท่ี 1 ท่ีทำในกิจกรรมคร้ังท่ี 2 ขึ้นมาโดยให้ปฏิบัติดังน้ี  

2.1 ให้นักเรียนประเมินผลของพฤติกรรมที่นักเรียนได้ลงมือทำไปโดยให้
เปรียบเทียบกับ 

เป้าหมายท่ีต้ังไว้ (บันทึกลงในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 1 เร่ืองในหน่ึงวันของ
ฉันตอนท่ี 2) 
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 2.1 หลังจากนักเรียนประเมินผลพฤติกรรมของตนเองเสร็จแล้วให้นักเรียนแสดง
ปฏิกิริยาต่อตนเอง (บันทึกลงในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 2 เร่ือง ในหน่ึงวัน
ของฉันตอนท่ี 2)  

3. ครสุู่มถามว่านักเรียนคนใดสามารถแสดงพฤติกรรมบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้บ้าง
นักเรียนแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองอย่างไรบ้างโดยให้นักเรียนคนน้ันเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง 

4. ครูนักเรียนวิเคราะห์หากนักเรียนทำตามเป้าหมายได้อย่างสำเร็จนักเรียนจะให้รางวัละ
ไรกับตนเองเป็นการเสริมแรงนักเรียน  

5. นักเรียนทุกคนส่งแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนท้ังตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 คืน
คร ู

6. ครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองว่าเมื่อบุคคลสามารถ
แสดงพฤติกรรมบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้แล้วบุคคลก็จะแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองในทางบวกต่อ
ตนเองหรือให้รางวัลกับตนเองเช่นซื้อส่ิงของท่ีตนเองอยากได้การยกย่องชมเชยตนเองว่าเก่งหรือให้
เวลาอิสระกับตนเองในการเล่นเกมหรือกิจกรรมท่ีตนเองชอบเป็นต้นแต่ถ้าหากบุคคลไม่สามารถ
แสดงพฤติกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้บุคคลก็จะแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองในทางลบเช่น
ตำหนิตนเองรู้สึกเสียใจแต่ก็ยอมรับผลการกระทำท่ีเกิดขึ้นแล้วหาแนวทางในการรับปรุงแก้ไข
ตนเองใหม่ซึ่งการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองในทางลบในลักษณะดังกล่าวบุคคลจะเลือกปฏิบัติ
มากกว่าท่ีจะยอมให้คนอื่นมาตำหนิหรือลงโทษเพราะการท่ีบุคคลลงโทษตนเองน้ันสามารถเป็น
การระบายส่ิงท่ีผิดพลาดท่ีตนได้กระทำลงไปและจะกระทบกระเทือนจิตใจน้อยกว่าท่ีถูกผู้อื่น
ลงโทษ  

7. ครตูรวจแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรยีน 
ขั้นสรุปบทเรียน  
1. ครนูำสรุปและให้คำแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินผลพฤติกรรมของ

ตนเองท่ีถูกต้องและเหมาะสมน้ันนักเรียนจะต้องประเมินผลพฤติกรรมของตนเองไปท่ี
ความสามารถและความพยายามของตนเองจึงจะทำให้เราได้พัฒนาความสามารถของเราได้มาก
ยิ่งขึ้น  

2. ครเูปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนของการประเมินผลพฤติกรรม
ของตนเองและการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง 
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5. การประเมิน ล 
1. การสังเกต 

- พฤติกรรมความสนใจและกระตือรือร้นขณะร่วมกิจกรรม 
- การแสดงความคิดเห็นการตอบคำถามซักถามปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการตัดสิน

ตนเอง 
และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง 

2. ตรวจ ลงาน 
- แบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนเร่ืองในหน่ึงวันของฉันตอนท่ี 2 

 
6. สื่อการสอน 

1. ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง ขั้นตอนความรับผิดชอบต่อการเรียน 
2. แบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนเร่ืองในหน่ึงวันของฉันตอนท่ี 2 
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แ นกิจกรรมแนะแนวที ่4 

กิจกรรมแนะแนว  การเสริมสร้างความรับ ดิชอบต่อการเรียนของนักเรียน 
                              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
เรื่อง ขั้นตอนของการมีความรับ ิดชอบต่อการเรียน  
เวลา 1 ชั่วโมง  เวลา 14.00 น. – 15.00 น. 

 
1. สาระสำคัญ 
      กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนเพื่อผู้เรียนได้รู้จักเข้าใจตนเองใน
ด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน  ตระหนักรู้ตนแองด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน  แสดงความ
ต้ังใจในการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนท้ัง 4 ด้าน 
คือด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและการทำงาน,ด้านการตรงต่อเวลา, ด้านความละเอียดรอบคอบ
ในการทำงานและด้านความเพียรพยายาม 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนรับผิดชอบต่อการเรียนมากยิ่งขึ้น 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์ทักษะความรับผิดชอบต่อการเรียนกับกิจกรรมต่าง ๆ 

และทางด้านการเรียนอื่น ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
3. แนวคิดทฤษฎีของเทคนิค 
     3.1 ผู้วิจัยได้เลือกใช้ทฤษฎีการต้ังเป้าหมาย (Goal Setting Theory) ของ Edwin A. Locke 
โดยการกล่าวถึงแรงจูงใจท่ีสำคัญไปสู่เป้าหมายท่ีตนเองต้ังไว้ โดยใจความสำคัญของทฤษฎี คือ
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ต้องเกิดจากความต้องการของผู้เรียนเองเพื่อให้เกิดแรงขับเคล่ือน ไปสู่เป้าหมายท่ี
ตนเองต้องการ (พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ,2561) 
     3.2 กิจกรรมแนะแนว : เทคนิคกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamics)  เทคนิคการระดมสมอง 
(Brainstorming) 
(ทิศนา แขมมณี, 2562) 
4. การจัดการเรียนรู้ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียนทุกคนแล้วแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน โดยวิธีการจับ

สลากแบ่งกลุ่ม 
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2. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและอธิบายรายละเอียดของการเล่น เกมไข่สวรรค์ 
นักเรียนทราบกติกาโดยละเอียดดังน้ี 

 2.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยืนเป็นแถวเรียงลำดับคนท่ี 1 ถึง 5 
 2.2 นักเรียนแต่ละคนยืนเอาปากคาบช้อนและเอามือไขว้หลังทุกคน ซึ่งแต่ละคน

จะต้องยืนห่างกันประมาณ 2 เมตร 
2.3 ครูส่งสัญญาณนกหวีดแล้วให้คนแรกคาบไข่สวรรค์ส่งต่อให้เพื่อนคนท่ีสอง

และส่งไป 
เร่ือยๆจนถึงคนสุดท้ายนำปากคาบไข่สวรรค์ไปวางลงในจานท่ีจัดเตรียมไว้ให้ 

2.4 ถ้าไข่สวรรค์กลุ่มใดหล่นแตกระหว่างทางให้ถือว่ากลุ่มน้ันเป็นฝ่ายแพ ้
2.5 กลุ่มท่ีชนะคือกลุ่มท่ีสามารถวางไข่ลงในจานได้ก่อน โดยท่ีไข่ไม่หล่นแตก 

ขั้นดำเนินกิจกรรม  
1. ครูใช้เทคนิคกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamics) ร่วมกับ เทคนิคการระดมสมอง 

(Brainstorming) โดยแจกแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนเร่ืองเกมไข่สวรรค์ ให้แต่ละกลุ่ม
โดยให้ปฏิบัต ิดังน้ี  

1.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming)ช่วยกัน
ระดมความคิดต้ังเป้าหมายของกลุ่มในการแข่งขันเกมไข่สวรรค์โดยให้บันทึกลงในแบบบันทึก
ความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 1  

1.2 ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันวางแผนจัดลำดับความสำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมที่
ต้องปฏิบัต ิ

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้โดยบันทึกลงในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 2 
(ในขั้นตอนน้ีครูให้คำแนะนำในการวางแผนพฤติกรรมที่จะต้องปฏิบัติว่าต้องคำนึงถึง
ความสามารถของตนเองว่าสามารถทำได้)  

1.3 ให้แต่ละกลุ่มต้ังแถวและรับอุปกรณ์การเล่นเกมจากน้ันครสู่งสัญญาณ
นกหวีดเร่ิม 

การแข่งขันเพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ลงมือปฏิบัติตามแผนพฤติกรรมที่ได้วางไว้  
1.4 เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือแสดงพฤติกรรมแล้วให้นักเรียนช่วยกันสังเกต

พฤติกรรม  
ท่ีทำหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ลงในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อ
การเรียนข้อท่ี 3  
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1.5 ให้นักเรียนช่วยกันประเมินพฤติกรรมของตนเองโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
ท่ีต้ังไว้ว่าสมาชิกของกลุ่มวา่สามารถแสดงพฤติกรรมได้สูงกว่าหรือต่ำกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้โดยให้
บันทึกลงในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 4  

1.6 ให้สมาชิกในกลุ่มแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองเมื่อสามารถทำได้บรรลุตาม
เป้าหมาย 

หรือไม่บรรลุตามเป้าหมายโดยบันทึกลงในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 5  
1.7 แต่ละกลุ่มส่งแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนคืนครู 

2.ครเูสริมแรงให้กลุ่มท่ีชนะโดยให้รางวัลและให้คำแนะนำกับกลุ่มท่ีแพ้ 
 
ขั้นสรุปบทเรียน 
1. ครสูนทนาซักถามกลุ่มท่ีชนะการแข่งขันว่ามีวธิีการทำงานอย่างไรให้บรรลุตาม 

เป้าหมายท่ีต้ังไว้และกลุ่มท่ีแพ้การแข่งขันว่าเป็นเพราะเหตุใด 
2. ครเูปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น  
3. ครใูห้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางในการทำงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ให้ 

นักเรียนทุกคนฟัง  
4. ครสูรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนของการมีความรับผิดชอบต่อการเรียนท้ังหมดและให้

นักเรียนบอกว่าจะไปแสดงพฤติกรรมอะไรที่แสดงถึงการมีความรับผิดชอบต่อการเรียน เมื่อแสดง
พฤติกรรมได้แล้วจะประเมินตนเองอย่างไร และจะให้รางวัลตนเองอะไร 
 
5. การประเมิน ล  

1. การสังเกต 
- พฤติกรรมความสนใจและกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 
- การแสดงความคิดเห็นการตอบคำถามซักถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อการ

เรียน 
2. ตรวจ ลงาน 

- ผลการแข่งขันเกมไข่สวรรค์ 
- แบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนเร่ืองเกมไข่สวรรค์ 
- แบบทดสอบเร่ืองขั้นตอนของการมีความรับผิดชอบต่อการเรียน 
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6. สื่อการสอน 
 1. ไข่ไก ่ 3 ฟอง 
 2. ชอ้น  15 คัน 

3. จาน  3 ใบ 
4. นาฬิกา 1 เรือน 
5. นกหวีด 1 อัน 
6. สลาก 15 แผ่น 
7. แบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียน เร่ือง เกมไข่สวรรค์ 
8. แบบทดสอบ เร่ือง ขั้นตอนของการความรบัผิดชอบต่อการเรียน 
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แ นกิจกรรมแนะแนวที ่5 

กิจกรรมแนะแนว  การเสริมสร้างความรับ ดิชอบต่อการเรียนของนักเรียน 
                              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
เรื่อง ความรับ ิดชอบต่อการเรียนด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและการทำงาน 
เวลา 1 ชั่วโมง เวลา 14.00 น. – 15.00 น. 
 
1. สาระสำคัญ 

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนเพื่อผู้เรียนได้รู้จักเข้าใจ
ตนเองในด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน  ตระหนักรู้ตนแองด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน  
แสดงความต้ังใจในการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน
ท้ัง 4 ด้าน คือด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและการทำงาน,ด้านการตรงต่อเวลา, ด้านความ
ละเอียดรอบคอบในการทำงานและด้านความเพียรพยายาม 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อฝึกให้นักเรียนตระหนักถึงการเอาใจใส่ต่อการเรียนและงานท่ีได้รับมอบหมาย  
2. เพื่อให้นักเรียนนำขั้นตอนความรับผิดชอบต่อการเรียนไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียน

ของตนเองได้ 
 
3. แนวคิดทฤษฎีของเทคนิค 
     3.1 ผู้วิจัยได้เลือกใช้ ศิลปะในการต้ังคำถาม ของทฤษฎกีารให้คำปรึกษาแบบเผชิญความจริง 
เพื่อให้ได้รับข้อมูล และส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อการ
เรียน สามารถสังเกตตนเองและรู้วิธีการบันทึกพฤติกรรมของตนเองท่ีเกิดขึ้นได้ถูกต้อง (พัชราภรณ์ 
ศรีสวัสด์ิ, 2561) 
     3.2 กิจกรรมแนะแนว : เทคนิคกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamics)  เทคนิคการใช้สถานการณ์
จำลอง (Simulation) (ทิศนา แขมมณี, 2562) 
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4. การจัดการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
1. ครกูล่าวทักทายนักเรียนทุกคนอธิบายและสร้างความเข้าใจกับกจิกรรมที่ปฏิบัติในครั้ง

น้ีเพื่อให้นักเรียนเกิดความพร้อมในการทำกิจกรรมและสร้างบรรยากาศท่ีดีต่อการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน  

2.ครจูัดนักเรียนให้น่ังเป็นกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน  
3.ครบูอกวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการทำงาน  
4.ครนูำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนนึกถึงบุคคลท่ีเป็นตัวอย่าง ท่ีนักเรียนคิดเป็น

แบบอย่างในการดำเนินชีวิตของนักเรียน และสุ่มถามจากนักเรียน 
5.ครูใช้เทคนิคกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamics) โดยนำภาพการอ่านหนังสือของเด็ก ๆ 

มาให้นักเรียนทุกคนดูแล้วสนทนาซักถามว่าจากภาพให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียนจากน้ันให้นักเรียน
แต่ละกลุ่ม ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นพร้อมจดบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการอภิปราย  

6.ครใูห้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกนำเสนอผลการอภิปราย  
7.ครสูรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหนังสือ 
ขั้นดำเนินกิจกรรม  
1.ครูนำเทคนิคการใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation) โดยนำหนังสือนิทานอีสปท่ีเตรียม

มาจํานวนหน่ึงชูขึ้นให้นักเรียนทุกคนดูแล้วถามนักเรียนว่า 
- นักเรียนเคยอ่านหนังสือนิทานอีสปหรือไม่ 
- เมือ่อ่านแล้วนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญของเร่ืองได้หรือไมว่่านิทานแต่ละเร่ือง

น้ันให้ข้อคิดอะไรบ้าง  
2. ครอูธิบายวิธีการสรุปจากเน้ือเร่ืองท่ีอ่านให้นักเรียนฟังเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ

และสามารถนำไปใช้ในการเรียนได้  
3. ครสูนทนาซักถามนักเรียนว่าในการอ่านหนังสือแต่ละครั้งนักเรียนเคยกำหนดหรือไม่ว่า

จะต้องอา่นให้ได้หลาย ๆ วิชาหรือหลาย ๆ เล่ม (นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น) จากน้ันนำ
นักเรียนเข้าสู่กิจกรรม  

4. ครูนำเทคนิคการใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation) โดยใช้เน้ือหาจากหนังสือนิทาน
อีสปให้กลุ่มละ 6 เล่มเป็นสถานการณ์จำลองเพื่อเลือกอ่านในขณะทำกิจกรรมและถ้าอ่านเสร็จใน
แต่ละเร่ืองให้วางไว้ท่ีเดิมเพื่อให้สมาชิกคนอื่นได้สับเปลี่ยนกันอ่าน  

5. ครแูจกแบบบันทึกความรบัผิดชอบต่อการเรียน ให้นักเรียนทุกคนโดยให้นักเรียนปฏิบัติ 
ดังต่อไปน้ี  
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5.1 ให้นักเรียนต้ังเป้าหมายในการอ่านหนังสือนิทานอีสปในครั้งน้ีว่าจะอ่านได้กี่เร่ือง
ภายในเวลา 15 นาทีโดยให้บันทึกลงในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 1  

5.2 ให้นักเรียนวางแผนพฤติกรรมที่ต้องทำเพื่อบรรลุเป้าหมายตามท่ีตนต้ังไว้ลงในแบบ
บันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 2  

5.3 นักเรียนลงมือแสดงพฤติกรรมของตนเองตามท่ีตนเองได้วางแผนไว้ในข้อท่ี 2 (พร้อม
บันทึกรายละเอียดลงในใบงานท่ี 2 เร่ืองมาอา่นหนังสือกันเถอะ) ครกูำหนดเวลาให้ 15 นาที  

5.4 เมื่อนักเรียนได้ลงมือแสดงพฤติกรรมของตนเองแล้วให้นักเรียนสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมที่ทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ลงในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 3  

5.5 หลังจากท่ีนักเรียนได้ลงมืออ่านหนังสือนิทานอีสปและสรุปเน้ือหาจากการอ่านแล้วให้
นักเรียนประเมินพฤติกรรมของตนเองโดยให้เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีต้ังไว้ว่าตนเองทำได้สูงกว่า
หรือต่ำกว่าเป้าหมายโดยให้บันทึกลงในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 4 

5.6 ให้นักเรียนแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองโดยการเขียนข้อความแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองลง
ในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 5  

5.7 นักเรียนส่งแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนคืนครู 
6. ครนูำแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนแต่ละคนมาตรวจสอบวิธีการ

บันทึก 
ขั้นสรุปบทเรียน 
1. ครสูนทนาซักถามนักเรียนว่าได้รับความรู้จากกิจกรรมที่ได้ลงมือทำอย่างไรบา้งนักเรียน

สามารถนำความรู้และขั้นตอนความรับผิดชอบต่อการเรียนน้ีไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนน้ีได้
อย่างไร (นักเรียนแสดงความคิดเห็น) จากน้ันจึงให้คำแนะนำเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจและชี้แนะ
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำหรับนักเรียนท่ีไม่บรรลุเป้าหมายและให้คำชมเชย
เมื่อนักเรียนทำบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  

2. ครสูรุปให้นักเรียนทุกคนฟังว่ากิจกรรม“ มาอ่านหนังสือกันเถอะ "น้ีได้ฝึกให้นักเรียนรู้จัก
ขั้นตอนความรับผิดชอบต่อการเรียน ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนสามารถนำไปใช้ฝึกความรับผิดชอบ
ต่อการเรียนในด้านการเรียนได้หรือการทำงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายรวมท้ังทำให้นักเรียนได้รับรู้
ถึงความสามารถของตนเองในการทำงานซึ่งนักเรียนสามารถสังเกตได้จากการท่ีนักเรียนได้
ต้ังเป้าหมายในการอ่านหนังสือนิทานอีสปว่าการต้ังเป้าหมายในการทำงานบางอย่างน้ันต้องให้
เหมาะสมกับระดับความสามารถของตนเองจึงจะสามารถทำงานน้ัน ๆ ให้บรรลุเป้าหมายท่ีตนเอง
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ได้ต้ังไว้ได้รวมท้ังได้ฝึกให้นักเรียนรู้จักให้กำลังใจตนเองโดยการให้รางวัลแก่ตนเองเมื่อนักเรียน
สามารถทำงานได้บรรลุตามเป้าหมายและทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองได้ 

 
5. การประเมิน ล 

1. การสังเกต 
- พฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมเป็นรายบุคคล 
- การอภิปรายซักถาม – ตอบคำถาม – การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

เอาใจใส่ต่อการเรียนและการทำงาน 
2. ตรวจ ลงาน 

- ใบงานท่ี 2 เร่ืองมาอ่านหนังสือกันเถอะ 
- แบบบันทึกการความรับผิดชอบต่อการเรียน 

 
6. สื่อการสอน 

1. พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี

2. ภาพเด็กอ่านหนังสือ  
3. หนังสือนิทานอีสป  
4. ใบงานท่ี 2 เร่ือง “ มาอ่านหนังสือกันเถอะ “ 
5. แบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียน 
6. นิทานอีสปเร่ือง “ จั๊กจั่นกับมดง่าม ” 
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แ นกิจกรรมแนะแนวที ่6 

กิจกรรมแนะแนว  การเสริมสร้างความรับ ดิชอบต่อการเรียนของนักเรียน 
                              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
เรื่อง ความรับ ิดชอบต่อการเรียน ด้านการตรงต่อเวลา   
เวลา 1 ชั่วโมง เวลา 14.00 น. – 15.00 น. 
 
1. สาระสำคัญ 

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนเพื่อผู้เรียนได้รู้จักเข้าใจ
ตนเองในด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน  ตระหนักรู้ตนแองด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน  
แสดงความต้ังใจในการปฏิบัตติามแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน
ท้ัง 4 ด้าน คือด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและการทำงาน,ด้านการตรงต่อเวลา, ด้านความ
ละเอียดรอบคอบในการทำงานและด้านความเพียรพยายาม 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้เวลาให้คุ้มค่า  
2. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการตรงต่อเวลาท้ังต่อตนเองและผู้อื่น  
3. เพื่อให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนในความรับผิดชอบต่อการเรียน

ด้านการตรงต่อเวลาให้กับตนเองได้ 
 
3. แนวคิดทฤษฎีและเทคนิค 
     3.1 ในแผนกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้นำแนวคิดของทฤษฎีบุคลิกภาพแอดเลอร์มา
ใช้  โดยทฤษฎีดังกล่าวกล่าวถึงบุคคลว่ามีความเห็นว่าในพฤติกรรม และบุคลิกภาพของมนุษย์
ได้รับการเร่งเร้าจากลักษณะสัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับเพื่อนมนุษย์หรือพฤติกรรมสังคมเป็น
สำคัญ โดยใช้การตีความเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการตระหนักเห็นความสำคัญของการใช้เวลา
ให้คุ้มค่า และตระหนักเห็นความสำคัญของการตรงต่อเวลาท้ังต่อตนเองและผู้อื่น  (พัชราภรณ์ ศรี
สวัสด์ิ, 2561) 
    3.2 กจิกรรมแนะแนว : เทคนิคกรณีตัวอย่าง (Case) เทคนิคการแสดงบทบาทสมมุติ (Role 
Playing)  
(ทิศนา แขมมณี, 2562) 
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4. การจัดการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
1.ครูกล่าวทักทายนักเรียน พร้อมกับชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและชี้แนะแนวทางการ

ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนให้นักเรียนทราบ  
2. ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยการทายปัญหาอะไรเอ่ย ? วา่ "อะไรที่ทุกคนได้รับเท่ากัน แต่

ใช้ไม่เท่ากัน"  นักเรียนช่วยกันตอบ (คำตอบ คือ เวลา)  
3. ครูนำคำถามท่ีถามมาอธิบายขยายความให้นักเรียนฟังและครูใช้เทคนิคกรณีตัวอย่าง 

(Case) โดยยกตัวอย่าง เร่ือง ของการใช้เวลา  
4. ครูนำชาร์ตเพลง "ตรงต่อเวลา" ขึ้นมาติดบนกระดานให้เห็นชัดเจน แล้วให้นักเรียนทุก

คนร่วมกันร้องเพลง 2 รอบ (เพื่อเน้นย้ำให้นักเรียนเห็นความสำคัญของเวลา)  
ขั้นดำเนินกิจกรรม 
1. ครูใช้เทคนิคกรณีตัวอย่าง (Case) บอกวิธีการศึกษากรณีตัวอย่าง แบ่งนักเรียน

ออกเป็นกลุ่ม 3 กลุ่มๆ ละ 5 คน 
2. ครู เสนอกรณีตัวอย่าง เร่ือง หมดสิทธิ์แล้วเราให้นักเรียนทุกกลุ่มโดยให้ตัวแทนกลุ่มเป็น

ผู้อ่านเน้ือเร่ืองให้สมาชิกในกลุ่มฟัง แล้วผู้เรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ ร่วมกันอภปิรายแสดงเหตุผล
และสรุปผล โดยกำหนดเวลา 5 นาที 

3. ครูสนทนาซักถามและให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายจากกรณีตัวอย่าง ดังน้ี 
- นักเรียนคิดว่าอ้อยเป็นคนอย่างไร 
- นักเรียนคิดว่าอ้อยควรจะได้รับผลอย่างไร 
- ถ้านักเรียนเป็นอ้อย นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร 
- ถ้านักเรียนเป็นคุณครูอรนภา นักเรียนจะทำอยา่งไร 
- ถ้าอ้อยเป็นผู้หน่ึงท่ีต้องร่วมการทำงานกับนักเรียน นักเรียนจะมีความคิดเห็น

อย่างไร 
(นักเรียนร่วมกันอภิปราย) 

4. ครใูห้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอจากการร่วมอภิปรายในกลุ่ม 
5. ครสูนทนาซักถามนักเรียนต่ออีกว่า มีใครบ้างท่ีเคยประสบเหตุการณ์ทำนองเดียวกันกับ

กรณีตัวอย่างดังกล่าว จากน้ันให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟัง  
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) เกี่ยวกับเร่ืองการตรงต่อ

เวลาท้ังต่อตนเองและผู้อื่น รวมท้ังผลเสียท่ีเกิดขึ้น จากการท่ีบุคคลไม่ปฏิบัติให้ตรงต่อเวลา  
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7. นักเรียนทำใบงานท่ี 3 เร่ือง“ การใช้เวลา ” ให้นักเรียนทุกคนแล้วให้ทุกคนลองนึกถึง
กิจกรรมทีต่นปฏิบัตเิป็นประจำทุกวัน(วันปกติ) ต้ังแต่ต่ืนนอนจนถึงเข้านอนแล้วเขียนกิจกรรม
เหล่าน้ันเรียงไว้เป็นข้อๆ ลงในใบงานท่ี 3เร่ืองการใช้เวลาโดยใช้เวลาประมาณ 5 นาทีเช่น ต่ืนนอน 
ทำธุระส่วนตัวต่างๆ การเรียนหนังสือ หรือการอ่านหนังสือ เป็นต้น จากน้ันนำนักเรียนเข้าสู่
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อการเรียน 

8. ครแูจกแบบบันทึกความรบัผิดชอบต่อการเรียน ให้นักเรียนแต่ละคนศึกษารายละเอียด
พร้อมอธบิายรายละเอียดการบันทึกนาฬิกาชวีิตจริงและนาฬิกาชีวิตในฝันให้นักเรียนท้ังหมดให้
เข้าใจโดยมีแผนภาพให้นักเรียนดูประกอบ จากน้ันให้นักเรียนปฏบิัติดังน้ี 

8.1 ให้นักเรียนต้ังเป้าหมายว่าในหน่ึงวันนักเรียนทำกิจวัตประจำวันอะไรบ้างโดย 
นักเรียนต้องกำหนดเวลาท่ีใช้ในการทำกิจวัตรน้ันเมื่อรวมเวลาท้ังหมดแล้วจะเป็น 24 

ชั่วโมงใน 1 วันลงในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 1 (วงกลมนาฬิกาชีวิตในฝัน
หมายเลข 1)  

8.2 นักเรียนวางแผนพฤติกรรมที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตนต้ังไวล้งในแบบ 
บันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 3 (วงกลมนาฬิกาชีวิตจริง หมายเลข 2) 
8.3 นักเรียนลงมือแสดงพฤติกรรมของตนเองตามแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการ

เรียน 
8.4 นักเรียนสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่ทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ลงในแบบ 
บันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 3 (วงกลมนาฬิกาชีวิตจริงหมายเลข 2) 
8.5 นักเรียนประเมินพฤติกรรมของตนเอง (นาฬิกาชีวิตจริง)โดยเปรียบเทียบกับ 

เป้าหมายท่ีต้ังไว้ (นาฬิกาชีวิตในฝัน) ว่าตนเองสามารถทำได้สูงกว่า หรือต่ำกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้
ลงในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 4  

8.6 นักเรียนแสดงปฏกิริิยาต่อตนเองโดยเขียนข้อความแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองลงใน 
แบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 5  
8.7 นักเรียนส่งแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนคืนครู 

9. ครูนำแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียน นาฬิกาชีวิตในฝันและนาฬิกาชีวิตจริงมา
มาให้คำแนะนำ นักเรียนเป็นรายบุลเป็นรายบุคคลว่าเขาทำได้มากน้อยแค่ไหน เขามีอุปสรรคอะไร 
และควรเพิ่มเติมอะไร  

ขั้นสรุปบทเรียน 
1. ครใูห้คำแนะนำเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจและชี้แนะแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายสำหรับ 
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นักเรียนท่ีไม่บรรลุเป้าหมายและให้คำชมเชยเมื่อนักเรียนสามารถทำบรรลุได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  
2. ครสูรุปให้นักเรียนทุกคนฟังว่าการตรงต่อเวลาเป็นส่ิงสำคัญสำหรับทุกคนท้ังในเร่ือง 

การทำงานต่าง ๆ การเรียนการนัดหมายเราทุกคนต้องให้ความสำคัญของการเป็นคน ท่ีตรงต่อ
เวลา และรู้จักการใช้เวลาให้คุ้มค่าในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันรวมท้ังบอกถึงผลของการเป็นคน
ตรงต่อเวลาและผลเสียของการเป็นคนไม่ตรงต่อเวลา  

3. ครสูนทนาซักถามนักเรียนว่าได้รับความรู้จากกิจกรรมอย่างไรบ้างและนักเรียน 
สามารถนำขั้นตอนความรับผิดชอบต่อการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการเรียนด้านการตรงต่อเวลาท้ัง
ต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรบ้าง (นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น)  
 
5. การวัด ลประเมิน ล 

1. การสังเกต 
- พฤติกรรมขณะเข้าร่วมกิจกรรม 
- การร่วมอภิปรายในกลุ่มและรายยุคคล 
- การตอบคำถาม–ซักถามการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ือง “ การตรงต่อเวลา 
” 

2. ตรวจ ลงาน 
- ใบงานท่ี 3 เร่ือง“ การใช้เวลา ” 
- แบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียน 
- นาฬิกาชีวิตในฝันและนาฬิกาชีวิตจริง 

 
6. สื่อการสอน 

1. เอกสารเพลง “ตรงต่อเวลา” 
2. เอกสารกรณีตัวอยา่งเร่ือง“หมดสิทธิ์แล้วเรา” 
3. ใบงานท่ี 3 เร่ือง“การใช้เวลา” 
4. แผนภาพแสดงตัวอย่างนาฬิกาชีวิต 
5. ดินสอ จำนวน  15 แท่ง 
6. ไม้บรรทัด จำนวน  15  อัน 
7. แบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนเร่ือง “นาฬิกาชีวิต” 
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แ นกิจกรรมแนะแนวที ่7 

กิจกรรมแนะแนว  การเสริมสร้างความรับ ดิชอบต่อการเรียนของนักเรียน 
                              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
เรื่อง ความรับ ิดชอบต่อการเรียน ด้านความละเอียดรอบคอบในการทำงาน 
เวลา 1 ชั่วโมง เวลา 14.00 น. – 15.00 น. 
 
1. สาระสำคัญ 
 กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนเพื่อผู้เรียนได้รู้จักเข้าใจ
ตนเองในด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน  ตระหนักรู้ตนแองด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน  
แสดงความต้ังใจในการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน
ท้ัง 4 ด้าน คือด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและการทำงาน,ด้านการตรงต่อเวลา, ด้านความ
ละเอียดรอบคอบในการทำงานและด้านความเพียรพยายาม 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการมีความละเอียดรอบคอบใน
การทำงาน 

2. เพื่อให้นักเรียนนำไประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนในการเรียนด้านความละเอียด
รอบในการทำงาน 
 
3. แนวคิดทฤษฎีและเทคนิค 
     3.1 ทฤษฎบีุคลิกภาพแอดเลอร์ เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงบุคคลว่ามีความเห็นว่าในพฤติกรรม และ
บุคลิกภาพของมนุษย์ได้รับการเร่งเร้าจากลักษณะสัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับเพื่อนมนุษย์หรือ
พฤติกรรมสังคมเป็นสำคัญ โดยใช้การสำรวจ การตีความ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการตระหนัก
ถึงความสำคัญ ของการมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานผู้อื่น  (พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ, 2561) 
    3.2 กจิกรรมแนะแนว : เทคนิคกรณีตัวอย่าง (Case) เทคนิคการใช้สถานการณ์จำลอง 
(Simulation) 
(ทิศนา แขมมณี, 2562) 
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4. การจัดการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. ครกูล่าวทักทายนักเรียนทุกคนพร้อมกับชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและแนวทาง

ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนให้นักเรียนทราบ  
2. ครแูบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน  
3. ครนูำเข้าสู่บทเรียนโดยการสนทนาซักถามนักเรียนว่าในการทดลองของ

นักวิทยาศาสตร์ นักเรียนคิดว่านักวิทยาศาสตร์เหล่าน้ันต้องทำการทดลองอย่างน้อยกี่ครั้งจึงจะได้
คำตอบท่ีแน่ชัดและน่าเชื่อถือได้ (นักเรียนร่วมตอบและแสดงความคิดเห็น) แล้วการท่ี
นักวิทยาศาสตร์ต้องทำการทดลองซ้ำหลาย ๆ ครั้งเพราะเหตุใด (คำตอบคือเพราะต้องการให้ได้
ข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นยำและเพื่อความละเอียดรอบคอบในการได้มาของคำตอบท่ีเป็นจริง)  

4. ครูใช้เทคนิคกรณีตัวอย่าง (Case) โดยแจกเอกสารกรณีตัวอย่างเร่ือง “รอบคอบสักนิด
แล้วจะไม่คิดเสียใจ”ให้แต่ละกลุ่มศึกษาเน้ือเร่ืองด้วยกันแล้วร่วมกันอภิปรายจากเน้ือเร่ือง 

5. ครสูนทนาซักถามนักเรียนจากเน้ือเร่ืองกรณีตัวอย่างว่า 
- บุคคลใดในเร่ืองท่ีไม่คิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนทำ 
- เพราะเหตุใดเราจึงต้องปฏิบัติงานด้วยความต้ังใจและละเอียดรอบคอบ 
- การทำงานโดยไม่รู้จักการวางแผนหรือไตร่ตรองให้ดีจะทำให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้าง 

(นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น)  
6. ครอูธิบายเพิ่มเติมและชี้แจงให้นักเรียนเห็นถึงผลเสียของการไม่ละเอียดรอบคอบใน

การทำงานและเพื่อเป็นการเน้นย้ำให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นความสำคัญของความละเอียด
รอบคอบในการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียตามมาภายหลังท้ังต่อตนเองและต่อผู้อื่น 

ขั้นดำเนินกิจกรรม  
  1. ครูใช้เทคนิคการใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation) โดยนำรูปภาพ 2 ภาพท่ีเหมือนกัน
แต่อีก 1 ภาพมีจุดท่ีแตกต่างกันอยู่ 8 จุดมาให้นักเรียนทุกคนดูอย่างท่ัวถึงเป็นเวลา 2 นาที  

2. ครถูามนักเรียนว่าภาพท้ัง 2 ภาพน้ีมีจุดแตกต่างกันท่ีจุด ๆ ใดบ้างจากน้ันนำนักเรียน
เข้าสู่กิจกรรม  

3. ครอูธิบายชี้แจงวิธีการบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนและการเล่นเกมจับผิดภาพ
หาจุดแตกต่างของภาพท้ัง 4 ชุดซึ่งในแต่ละชุดจะมีจุดแตกต่างกันอยู่ 8 จุดโดยครจูะกำหนดเวลา
ในการดูภาพ ๆ ละ 3 นาที  

4. ครแูจกแบบบันทึกความรบัผิดชอบต่อการเรียนและใบงานท่ี 4 เร่ือง “เกมจ้องจับผิด
ภาพ” ให้นักเรียนแต่ละคนและให้นักเรียนปฏิบัติดังน้ี  
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     4.1 ให้นักเรียนต้ังเป้าหมายในการเล่นเกมจ้องจับผิดภาพว่าจะหาจุดแตกต่างของภาพ
ในแต่ละชุดไว้ชุดละกี่จุดภายในเวลาท่ีกำหนดให้โดยบันทึกลงในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อ
การเรียนข้อท่ี 1  

     4.2 นักเรียนวางแผนพฤติกรรมที่จะต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตนต้ังไว้ลงในแบบ
บันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 2  

     4.3 นักเรียนลงมือแสดงพฤติกรรมของตนเองตามท่ีได้วางไว้ (ในขั้นน้ีครเูร่ิมแจกใบงาน
ท่ี 3 ให้นักเรียนพร้อมกันและเร่ิมจับเวลาทีละภาพ)  

     4.4 เมื่อหมดเวลาในการเล่นเกมจ้องจับผิดภาพแล้วให้นักเรียนสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมที่ทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ลงในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 3  

    4.5 ครเูฉลยจุดแตกต่างของภาพท้ัง 4 ชุดติดบนกระดานให้นักเรียนตรวจเพื่อทราบผล
เมื่อนักเรียนทราบผลแล้วให้นักเรียนประเมินพฤติกรรมของตนเองโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ว่าตนเองสามารถทำได้สูงกว่าต่ำกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายท่ีต้ังไว้โดยบันทึกลงในแบบ
บันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 4 

    4.6 ให้นักเรียนแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองโดยการเขียนข้อความแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง
ลงในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียน ข้อท่ี 5 เมื่อเสร็จแล้วนักเรียนส่งแบบบันทึกความ
รับผิดชอบต่อการเรียนคืนครู 

5. ครตูรวจวิธีการบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนแต่ละคนจากน้ันให้
ข้อมูลสะท้อนกลับ (feedback) 

ขั้นสรุปบทเรียน 
1. ครใูห้คำแนะนำแก่นักเรียนและชี้แนะแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำหรับนักเรียนท่ี

ทำไม่บรรลุตามเป้าหมายพร้อมกับชมเชยเมื่อนักเรียนสามารถทำได้บรรลุเป้าหมาย  
2. ครกูล่าวเพิ่มเติมและสรุปให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับเร่ืองความละเอียดรอบคอบในการ

ทำงานว่าถ้าเราทำงานใด ๆ ก็ตามต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบอาศัยการสังเกตใช้เวลาในการ
ไตร่ตรองพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนท่ีจะลงมือทำงานเพื่อให้งานท่ีเราทำออกมาน้ันสมบูรณ์ถูกต้องและ
ไม่ทำให้เกิดความผิดพลาดเสียหายตามมาซึ่งนักเรียนจะต้องฝึกฝนตนเองให้มีความละเอียด
รอบคอบอยู่เสมอ  

3. ครสูนทนาซักถามนักเรียนว่าจากการเล่นเกมจ้องจบัผิดภาพน้ีนักเรียนสามารถนำ
ความรู้และทักษะขั้นตอนของความรับผิดชอบไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้หรือไม่อย่างไร 
(นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น) 
5. การประเมิน ล 
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1. การสังเกต 
- พฤติกรรมขณะเข้าร่วมกิจกรรม 
- การตอบคำถามซักถามและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความละเอียด
รอบคอบ 

ในการทำงาน  
2. ตรวจ ลงาน 

- ใบงานท่ี 4 เกมจ้องจับผิดภาพ 
- แบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียน 

 
6. สื่อการสอน 

1. เอกสารกรณีตัวอยา่ง เร่ือง “ รอบคอบสักนิด แล้วจะไม่คิดเสียใจ ” 
2. ตัวอย่างภาพท่ีมจีุดแตกต่างกัน 
3. ใบงานท่ี 4 เกมจ้องจบัผิดภาพ 
4. แบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียน 
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แ นกิจกรรมแนะแนวที ่8 

กิจกรรมแนะแนว  การเสริมสร้างความรับ ดิชอบต่อการเรียนของนักเรียน 
                              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
เรื่อง ความรับ ิดชอบต่อการเรียนด้านความเพียรพยายาม   
เวลา 1 ชั่วโมง เวลา 14.00 น. – 15.00 น. 
 
1. สาระสำคัญ 
 กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนเพื่อผู้เรียนได้รู้จักเข้าใจ
ตนเองในด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน  ตระหนักรู้ตนแองด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน  
แสดงความต้ังใจในการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน
ท้ัง 4 ด้าน คือด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและการทำงาน,ด้านการตรงต่อเวลา, ด้านความ
ละเอียดรอบคอบในการทำงานและด้านความเพียรพยายาม 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นความสำคัญของความเพียรพยายาม ให้นักเรียน  
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนสามารถนำขั้นตอนของความรับผิดชอบต่อการเรียนไปประยุกต์ใช้

เป็นแนวทางปฏิบัติตนในการเรียนให้มีความเพียรพยายามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
3. แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคนำมาใช้ 
     3.1 ผู้วิจัยได้เลือกใช้เทคนิค ศิลปะในการต้ังคำถาม ตามแนวคิดทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบ
เผชิญความจริง เพื่อให้ได้รับข้อมูล และส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อการเรียนสามารถสังเกตตนเองและรู้วิธีการบันทึกพฤติกรรมของตนเองท่ีเกิดขึ้นได้
ถูกต้อง (พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ, 2561) การใช้คำถามท่ีถูกต้องและมีศิลปะเป็นส่ิงหน่ึงท่ีผู้วิจัยนำ
ประยุกต์ใช้ในจัดกิจกรรมแนะแนวในครั้งน้ี 
     3.2 กิจกรรมแนะแนว : เทคนิคกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamics) เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย 
(Small Group Discussion) (ทิศนา แขมมณี, 2562) 
 
 
 
 



  144 

4. การจัดการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. ครกูล่าวทักทายนักเรียนทุกคนพร้อมกับชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและแนวทาง

ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนให้นักเรียนทราบ  
2. ครนูำเข้าสู่บทเรียนโดยการเล่ากรณีตัวอย่างเร่ืองความเพียรพยายามของจอย ให้

นักเรียนทุกคนฟัง  
3. ครสูนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างว่า 

- ถ้านักเรียนเป็นเหมือนจอยแล้วถูกเพื่อนล้อนักเรียนจะทำอย่างไร 
- นักเรียนรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกรณีของจอย 
- จอยเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับนักเรียนได้อย่างไรบ้าง 

4. ครอูธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีของจอยท่ีมีความเพียรพยายามและอดทนไม่ยอมแพ้
กับอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นกับการเรียนจนทำให้จอยสามารถเอาชนะกับปญัหาท่ีจอยประสบจนเป็น
ผลสำเร็จเพื่อเน้นย้ำให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการมีความเพียรพยายามและ
อดทนไม่ย่อท้อต่ออปุสรรคท่ีเกิดขึ้นในการเรียนหนังสือและการทำงานอื่น ๆ  

ขั้นดำเนินกิจกรรม  
  1. ครแูจกกล่องชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ให้กลุ่มละ 1 กล่อง / 50 ชิ้น  

2. ครอูธิบายชี้แจงวิธีการบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนและวิธีการต่อชิ้นส่วนจิ๊กซอว์
ตามแบบท่ีให้ของแต่ละกลุ่ม 

3. ครแูจกแบบบันทึกความรบัผิดชอบต่อการเรียน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มโดยให้ปฏิบัติดังน้ี  
3.1 ครูใช้เทคนิคกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamics)โดยให้แต่ละกลุ่ม ต้ังเป้าหมายในการ

ต่อชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 20 นาทีลงในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการ
เรียนข้อท่ี 1  

3.2 ให้แต่ละกลุ่มวางแผนพฤติกรรมที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตนต้ังไว้ลงใน
แบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 2  

3.3 ลงมือแสดงพฤติกรรมของตนเองตามท่ีได้วางไว้ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม  
3.4 เมื่อหมดเวลาในการต่อชิ้นส่วนจิ๊กซอว์แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตและบันทึก

พฤติกรรมของตนเองท่ีทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ลงในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการ
เรียนข้อท่ี 3  

3.5 ครูใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) โดยให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่ม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม เร่ือง ความรับผิดชอบต่อการเรียนด้านความเพียร
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พยายาม ท่ีนักเรียนต่อชิ้นส่วนจิ๊กซอว์เสร็จเรียบร้อยตามแบบท่ีมีให้แล้วให้นำเสนอผลงานหน้า
ห้องเรียน 

3.6 จากน้ันให้นักเรียนประเมินพฤติกรรมของตนเองโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีต้ังไว้
ว่าตนเองทำได้สูงกว่าหรือต่ำกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้โดยบันทึกลงในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อ
การเรียนข้อท่ี 4  

3.7 ให้นักเรียนแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองโดยการเขียนข้อความแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองลง
ในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 5 เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งคืนครู 

4. ครตูรวจสอบวิธีการบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนแต่ละคน 
ขั้นสรุปบทเรียน  
1. ครใูห้คำแนะนำแก่นักเรียนและชี้แนะแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำหรับนักเรียนท่ี

ไม่บรรลุตามเป้าหมายและให้คำชมเชยแก่นักเรยีนท่ีสามารถทำได้บรรลุตามเป้าหมาย  
2. ครสูนทนาซักถามนักเรียนว่า 
- นักเรียนรู้สึกอย่างไรขณะท่ีทำกิจกรรมนี ้
- อปุสรรคท่ีทำให้งานไม่สำเร็จตามเป้าหมายมีอะไรบ้าง 
- นักเรียนคิดว่าองค์ประกอบสำคัญท่ีจะช่วยทำให้งานสำเร็จได้ด้วยดีคืออะไร 
- นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากกิจกรรมนี ้
3. นักเรียนร่วมตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น  
4. ครกูล่าวสรุปเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังว่า “ ในการทำงานใด ๆ ก็ตามผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบทำงานน้ันต้องอาศัยความเพียรพยายามและความอดทนในการทำงานเพราะในการ
ทำงานบางครั้งก็มีอุปสรรคหรือปัญหาท่ีเกิดขึ้นและบางครั้งก็จำเป็นต้องใช้เวลาในการทำงาน
ยาวนานดังน้ันบุคคลจึงต้องมีความอดทนไม่ย่อท้อต่อการทำงานจะต้องพยายามแก้ไขปญัหาและ
อุปสรรครวมท้ังอดทนรอคอยอย่างสุดความสามารถด้วยตนเองดังสุภาษิตท่ีว่า“ ความพยายาม
อยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นัน่” ” 

5. ครสูนทนาซักถามนักเรียนว่านักเรียนสามารถนำความรู้และขั้นตอนการเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อการเรียนน้ีไปประยุกต์ใช้ความรับผิดชอบต่อการเรียนให้มีความเพียรพยายาม
และอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการเรียนหนังสือหรือการทำงานอื่น ๆ ได้อยา่งไรบ้าง 
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5. การประเมิน ล 
1. การสังเกต 

- พฤติกรรมขณะร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
- การตอบคำถามการซักถามการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ือง “ความเพียร

พยาม” 
2. การตรวจ ลงาน 

- การต่อชิ้นส่วนจิก๊ซอว์ครบตามแบบ 
- แบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียน 
 

6. สื่อการสอน 
1. เอกสารกรณีตัวอยา่งเร่ืองความเพียรพยายามของจอย 
2. ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์กล่องละ 50 ชิ้น  
3. แบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียน 
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แ นกิจกรรมแนะแนวที ่9 

กิจกรรมแนะแนว  การเสริมสร้างความรับ ดิชอบต่อการเรียนของนักเรียน 
                              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
เรื่อง ความรับ ิดชอบต่อการเรียนในการยอมรับ ลของการกระทำของตนเอง  
       และพยายามปรับปรุงแก้ไข ลงานใหด้ีขึ้น   
เวลา 1 ชั่วโมง  เวลา 14.00 น. – 15.00 น. 
 
1. สาระสำคัญ 

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนเพื่อผู้เรียนได้รู้จักเข้าใจ
ตนเองในด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน  ตระหนักรู้ตนแองด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน  
แสดงความต้ังใจในการปฏิบัตติามแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน
ท้ัง 4 ด้าน คือด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและการทำงาน,ด้านการตรงต่อเวลา, ด้านความ
ละเอียดรอบคอบในการทำงานและด้านความเพียรพยายาม 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักยอมรับผลการกระทำของตนเองท้ังท่ีเป็นผลดีและผลเสียและพร้อม
ท่ีจะปรับปรุงแก้ไขผลการกระทำให้ดีขึ้น  

2. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นท่ีเกี่ยวกับส่ิงท่ีตนกระทำ
ไป  

3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนในการยอมรับ
ผลการกระทำของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 
3. ทฤษฎีและเทคนิค 
   3.1 ทฤษฎีบุคลิกภาพแอดเลอร์ เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงบุคคลว่ามีความเห็นว่าในพฤติกรรม และ
บุคลิกภาพของมนุษย์ได้รับการเร่งเร้าจากลักษณะสัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับเพื่อนมนุษย์หรือ
พฤติกรรมสังคมเป็นสำคัญ ข้อดี ข้อด้อย พร้อมท้ังเปิดใจยอมรับในความคิดเห็นของคนอื่น โดยใช้
การตีความเพื่อรู้จักยอมรับผลการกระทำของตนเองท้ังท่ีเป็นผลดีและผลเสีย และพร้อมท่ีจะ
ปรับปรุงแก้ไขผลการกระทำให้ดีขึ้น  (พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ, 2561) 
    3.2 กจิกรรมแนะแนว : เทคนิคกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamics) เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย 
(Small Group Discussion) (ทิศนา แขมมณี, 2562) 
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4. การจัดการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. ครกูล่าวทักทายนักเรียนทุกคนพร้อมกับชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและแนวทาง

ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนให้นักเรียนทราบ  
2. ครนูำเข้าสู่บทเรียนโดยการเล่ากรณีตัวอย่างเร่ือง “ ยอมรับแล้วไปแก้ไขจะดีกว่านะ 

” ให้นักเรียนทุกคนฟัง  
3. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน 
4. ครสูนทนาซักถามนักเรียนว่า 
- กีรติเป็นคนอย่างไร 
- กีรติและสมาชิกในกลุ่มควรทำอย่างไรเมื่อครูตรวจเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์แล้ว

พบจุดท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข 
- นักเรียนเคยประสบเหตุการณ์ดังเช่นกรณีตัวอย่างหรือไม่อย่างไร 
- ถ้านักเรียนเป็นกิตตินักเรียนจะทำอย่างไร 
5. ครูให้นักเรียนอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
6. ครอูธิบายเพิ่มเติมว่า“ ความรบัผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบลักษณะของการ

ยอมรับผลจากการกระทำของตนไม่ว่าผลงานท่ีออกจะดีหรือไม่ดีก็ตาม ยอมรับในการกระทำของ
ตนเองถ้าผลท่ีออกมาไม่ดีก็ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นความจริงในส่ิงท่ีตนกระทำลงไปแล้วรีบหา
หนทางในการปรับปรุงแก้ไขหากออกมาไม่ดีก็ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นคือกล้ายอมรับ” 

ขั้นดำเนินกิจกรรม 
  1. ครูใช้เทคนิคกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamics) นักเรียนกลุ่มเดิมรับอุปกรณ์ในการ
ทำงานประดิษฐ์ให้ทุกกลุ่มเท่ากันเพื่อให้นักเรียนสะดวกในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  

2. ครแูจกแบบบันทึกความรบัผิดชอบต่อการเรียนและใบงานท่ี 5 เป็นรูปดอกไม้เพื่อให้
นักเรียนเลือกวัสดุธรรมชาติมาแปะติดบนรูปภาพตามจินตนาการ 

3. ครอูธิบายวิธีการประดิษฐ์ชิ้นงานและวิธีการบนัทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนโดยให้
ปฏิบัติดังน้ี  

3.1 ให้นักเรียนต้ังเป้าหมายในการประดิษฐ์ชิ้นงานในครั้งน้ีว่าจะได้คะแนนเท่าไรจาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนนโดยจะมีกรรมการ 3 คนให้คะแนนคนละ 10 คะแนนซึ่งเป็นคุณครูท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งน้ีโดยบันทึกลงในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 1  
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3.2 ให้นักเรียนวางแผนพฤติกรรมที่จะต้องทำเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ลงในแบบ
บันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 2  

3.3 นักเรียนลงมือแสดงพฤติกรรมของตนเองตามท่ีตนได้วางไว้ตามขั้นตอนท่ีครไูด้อธิบาย
ให้ทราบแล้ว  

3.4 เมื่อหมดเวลาในการประดิษฐ์ชิ้นงานแล้วให้นักเรียนสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของ
ตนเองท่ีทำเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ลงในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 3  

3.5 ให้นักเรียนนำภาพผลงานท่ีประดิษฐ์แล้วติดไว้บนกระดานดำตามตำแหน่งท่ี
กำหนดให้เพื่อให้กรรมการ 3 ท่านตรวจให้คะแนนวิจารณ์ผลงานของนักเรียนและบอกคะแนนให้
นักเรียนได้รับทราบ  

3.6 เมื่อนักเรียนทราบคะแนนคำวิจารณ์ติชมขอ้ควรปรับปรุงแก้ไขแล้วให้นักเรียนประเมิน
พฤติกรรมของตนเองโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีต้ังไว้ว่าตนเองทำได้สูงกว่าหรือต่ำกว่าหรือ
เท่ากับเป้าหมายท่ีต้ังไว้โดยให้บันทึกลงในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 4  

3.7 ให้นักเรียนแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองโดยการเขียนข้อความแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองลง
ในแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนข้อท่ี 5  

3.8 นักเรียนส่งแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียนคืนครู 
4. ครตูรวจแบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรยีนของนักเรียนแต่ละคน 
ขั้นสรุปบทเรียน 
1. ครใูห้คำแนะนำแก่นักเรียนและชี้แนะแนวทางเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายสำหรับ

นักเรียนท่ีไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้พร้อมกบัให้คำชมเชยเมื่อนักเรียนสามารถทำได้บรรลุตาม
เป้าหมาย  

2. ครสูนทนาซักถามนักเรียนว่า 
- นักเรียนรู้สึกอย่างไรขณะท่ีกรรมการกำลังวิจารณ์ติชมให้ข้อเสนอแนะและส่ิงท่ีต้อง

ปรับปรุงแก้ไขผลงานของนักเรียน 
- นักเรียนรู้สึกยอมรับหรือคัดค้านคำวิจารณ์น้ันหรือไม่ 
- ถ้าเวลานักเรียนทำงานอะไรก็ตามแล้วมบีุคคลมาติชมหรือวจิารณ์ผลงานของนักเรียน

นักเรียนจะทำอย่างไร 
- นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการทำกิจกรรมน้ี  
3. ครกูล่าวสรุปเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังว่า“ ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงานในการยอมรับ

ผลของการกระทำของตนเองและพยายามปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ดีขึ้น เป็นส่ิงท่ีบุคคลต้อง
ตระหนักและให้ความสำคัญรู้จักติดตามผลงานของตนท่ีได้ทำไปแล้วหากมีข้อผิดพลาดหรือ
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ข้อเสนอแนะใด ๆ จากการตรวจพบก็ต้องพยายามแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้งานท่ีทำน้ัน
ออกมาดีท่ีสุดตามศักยภาพและความสามารถของเราและไม่ส่งผลเสียต่อการทำงานของผู้อื่น
ด้วย”  

4. ครสูนทนาซักถามนักเรียนว่านักเรียนสามารถนำความรู้และการเสริมสร้างน้ีไป
ประยุกต์ใช้กับความรับผิดชอบด้านการเรียนในการยอมรับผลการกระทำของตนเองน้ีได้อย่างไร
บ้าง  

 
5. การประเมิน ล 

1. การสังเกต 
- พฤติกรรมขณะร่วมกิจกรรมพฤติกรรมขณะรับฟังคำวิจารณ์ติชมจากกรรมการ 
- การตอบคำถาม-การซักถาม –การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองการยอมรับ
ผลของ 

การกระทำของตนเองและพยายามปรับปรุงแก้ไขผลงาน  
 

2. ตรวจ ลงาน 
- ใบงานท่ี 5 เร่ืองการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติแบบบันทึกการให้

คะแนน 
- แบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียน 

 
6. สื่อการสอน 

1. เอกสารกรณีตัวอยา่งเร่ือง“ยอมรับแล้วไปแก้ไขจะดีกว่านะ” 
2. ใบงานท่ี 5 เร่ือง“การประดิษฐ์ดอกไมจ้ากวัสดุธรรมชาติ” 
3. แบบบันทึกการให้คะแนน  
4. แบบบันทึกความรับผิดชอบต่อการเรียน 
5. เมล็ดข้าวเปลือก, ถั่วเหลือง , ถั่วเขียว, ถั่วแดง, ถั่วดำฯ 
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แ นกิจกรรมแนะแนวที ่10 

กิจกรรมแนะแนว  การเสริมสร้างความรับ ดิชอบต่อการเรียนของนักเรียน 
                              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
เรื่อง  ปัจฉิมนิเทศ   
เวลา 1 ชั่วโมง  เวลา 14.00 น. – 15.00 น. 
 
1. สาระสำคัญ 
 กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนเพื่อผู้เรียนได้รู้จักเข้าใจ
ตนเองในด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน  ตระหนักรู้ตนแองด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน  
แสดงความต้ังใจในการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน
ท้ัง 4 ด้าน คือด้านการเอาใจใส่ต่อการเรียนและการทำงาน,ด้านการตรงต่อเวลา, ด้านความ
ละเอียดรอบคอบในการทำงานและด้านความเพียรพยายาม 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนถึงข้อคิดต่าง ๆ การอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับส่ิงท่ีได้รับจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีผลต่อความรับผิดชอบต่อการเรียน 

2. เพื่อให้นักเรียนนำประสบการณ์และความรู้ท่ีได้รับจากการร่วมกจิกรรมไปประยุกต์ใช้
ในด้านการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
 
3. แนวคิดทฤษฎีและเทคนิค 
     3.1 เทคนิค การฟัง และการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ เกิดสภาพแวดล้อม
ท่ีเหมาะสมในการทำกิจกรรมแนะแนว ทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (พัช
ราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ, 2561) 
     3.2 กิจกรรมแนะแนว : เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) (ทิศนา แขม
มณี, 2562) 
 
4. การจัดการเรียนรู้ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียนทุกคนพร้อมทบทวนกิจกรรมจากครั้งท่ีแล้ว 
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2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน แล้วให้ทุกคนน่ังทบทวนตนเองถึง
ความรู้สึกของการเข้าร่วมกิจกรรม ก่อนการเข้ารว่มกิจกรรมและส่ิงท่ีเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดดขึ้นจาการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

3. นักเรียนบอกความรู้สึกบอกเล่าเร่ืองราวจากการร่วมกิจกรรมและส่ิงท่ีเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

ขั้นดำเนินกิจกรม 
1. ครใูช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) โดยแจกแบบแสดง

ความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนให้นักเรียนใน
กลุ่ม กลุ่มละ 1 แผ่น แล้วให้นักเรียนพับแบ่งครึ่งให้ได้เป็น 4 ช่อง โดยในแต่ละช่องจะมีข้อความ
กำหนดไว้ 

2. เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านข้อความในแต่ละช่องแล้วให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
และตอบคำถามตามความรู้สึกท่ีมีอยู่โดยกำหนดเวลาให้ 5 นาที  

3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอความรู้ และประโยชน์ท่ีได้รับ รวมท้ังข้อคิดและ
ส่ิงท่ีได้จากการเรียนรู้โดยมาจากขั้นตอนของความรับผิดชอบต่อการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งน้ี  

4. ครูสรุปเพิ่มเติม รวมท้ังให้ข้อคิดและแนะแนวทางการนำขั้นตอนความรับผิดชอบต่อการ
เรียนไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนโดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อการเรียนในทุก ๆ ด้านท่ี
นักเรียนจะต้องรับผิดชอบรวมท้ังการดำเนินในชีวิตประจำวัน 

5. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ซักถาม แสดงความรู้สึกท่ีได้จากการร่วมกิจกรรม 
6. ครูให้นักเรียนทุกคนตอบแบบสอบถามความรบัผิดชอบต่อการเรียนเพื่อนำคะแนนท่ีได้

เป็นคะแนนหลังการทดลอง (Posttest)  
ขั้นสรุปบทเรียน 
1. ครูให้นักเรียนสรุปความรับผิดชอบต่อการเรียนท้ัง 4 ด้าน ท่ีนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม

ในครั้งน้ี 
2. ครูกล่าวขอบใจนักเรียนทุกคนท่ีให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เร่ิมต้นจน

ส้ินสุดด้วยความต้ังใจและอดทน ครูมอบของท่ีระลึกและกล่าวปิดการเข้าร่วมกิจกรรม 
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5. การประเมิน ล 
 1. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 
 2. นักเรียนบอกส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรมและการนำทักษะแนวทางท่ีได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
6. สื่อการสอน 

1. กระดาษแผนใหญ่ 
2. ดินสอ, ปากกาเมจิกสี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติ ู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล จิรัฐา  โนยราษฎร์ 
วัน เดือน ปี เกิด 16 มิถุนายน 2516 
สถานที่เกิด จังหวัดสกลนคร 
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว   

สถาบันราชภัฎจันทรเกษม  
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาจิตวิทยาการแนะแนว   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 91/59 หมู่บ้านโยธินวิลเลจ ซอยโยธิน 4  ถนนเล่ียงเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม  
อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000   
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