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การวิจัยครั้งนี ้มี ความมุ่ งหมาย  1) เพื่ อศึกษาการคิด เชิ งบริหารจัดการของนัก เรียน

ประถมศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารจัดการของนกัเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรมแนะแนว และ 3) เพื่อเปรยีบเทียบการคิดเชิงบรหิารจดัการหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวระหวา่งกลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุม  กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้น
ประถมศึกษ าตอนปลาย  โรงเรียนในสังกัดก รุงเทพมหานคร  โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน
จ านวน 346 คน และ กลุม่ที ่2 เป็นนกัเรียนที่ก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 จ านวน 60 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง  เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1) แบบวัดการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา ฉบบันกัเรียนประเมินตนเองและฉบบัครูประเมิน ค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเท่ากบั .92 และ 2) ชุด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรบันักเรียนประถมศึกษา  สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test Dependent และ t-test Independent ผลการวิจัย
พบว่า 1) การคิดเชิงบริหารจดัการของนกัเรียนประถมศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และในรายตวับ่งชี ้ทกุ
ตวับง่ชีอ้ยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้การควบคมุอารมณอ์ยูร่ะดบันอ้ย 2) หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมนกัเรยีนกลุม่ทดลอง
มีค่าเฉลี่ยการคิดเชิงบริหารจัดการสงูกว่าก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 และ 3) หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมนกัเรยีนกลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่การคิดเชิงบรหิารจดัการสงูกวา่นกัเรยีนกลุม่
ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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The objectives of this research are as follows: (1) to study executive function among 

elementary students; (2) to compare executive function with an experimental group before and after 
participation in a guidance activity package; and; (3) to compare executive function after 
participating in guidance activities between experimental and control groups. The subject group 
were divided into two groups: the first group were students in upper primary school in Bangkok by 
using multistage random sampling with 346 people and the second group were selected individually. 
The 60 fifth-grade students used purposive sampling. The instruments used in this study included an 
executive function test for primary students, including a self-assessment version and a teacher 
assessment version with a reliability of .92 and a series of guidance activities packages to enhance 
the executive function of the students. The statistics used to analyze the data were mean, standard 
deviation, a dependent t-test and an independent t-test. The research results were as follows: (1) the 
executive function for elementary students as a whole was at a high level and in each, all of the 
indicators were at a high level except emotional control in dimension of executive function, which 
was at a low level; (2) the experimental group had a significantly higher executive function scores 
than before participating in guidance activities at a .05 level; and (3) the experimental group had 
significantly higher executive function scores than the control group at a level of .05. 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง  
สงัคมแห่งความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในชว่งศตวรรษท่ี 21 มีผลกระทบตอ่วิถีชีวิตของคน

ทกุกลุ่ม ท่ีตอ้งเผชิญกับปัญหาและความทา้ทายใหม่ ซึ่งมีแนวโนม้จะทวีความรุนแรงและซบัซอ้น
มากขึน้ เด็กรุ่นใหม่ก าลังเผชิญกับปัญหาหลายดา้น โดยส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนัก และ
ละเลยในบทบาทหน้าท่ีของตัวเอง รวมถึงการมองข้ามวัฒนธรรมอันดีงาม จึงมีความจ าเป็น
เร่งด่วนท่ีตอ้งสรา้งจิตส านึกในเด็กรุ่นใหม่เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ใหมี้ความต่ืนตวั มีทกัษะในการด าเนินชีวิต มีความคิด สติปัญญาท่ีดีเพียงพอ
ตอ่การแกไ้ขปัญหาใหก้บัตนเอง ชมุชน สงัคมและประเทศชาติ เพราะการพฒันาประเทศตอ้งมุ่งท่ี
การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์จึงควรเริ่มตน้ท่ีการพฒันาเดก็รุน่ใหม่เพ่ือเตรียมพรอ้มส าหรบัการเป็น
พลเมืองในอนาคต โดยการเสริมสร้างให้เด็ก รุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาความคิด อารมณ์และ
พฤติกรรม รวมถึงการปลกูฝังจรยิธรรม ตระหนกัถึงคณุคา่ บทบาท หนา้ท่ีของตนเอง รวมทัง้การมี
ส านึกรกัความเป็นไทยใหส้ามารถด ารงอยู่ไดบ้นพืน้ฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความ
เขา้ใจและยอมรบัความแตกต่าง ซึ่งน าไปสู่การปรบัตวั เรียนรูแ้ละอยู่ร่วมกันในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสขุ  

การพฒันาศกัยภาพของเด็กรุน่ใหม่จงึถือเป็นเรื่องส าคญั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ดา้นการพฒันาและส่งเสริมศักยภาพทรพัยากรมนุษย ์ท่ีว่าดว้ยการพฒันาคนรุน่ใหม่
ตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู ้มีทักษะตลอดช่วงชีวิตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กใน 
วัยเรียนจะตอ้งพัฒนาทักษะทุกดา้นเพ่ือเตรียมความพรอ้มในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะ 
ดา้นการคิดวิเคราะห ์สังเคราะห ์คิดแก้ปัญหาท่ีซับซอ้น ความคิดสรา้งสรรค ์การท างานร่วมกับ
ผูอ่ื้น โดยทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งจดัใหมี้การพฒันาทักษะต่าง ๆ ตามความแตกต่างระหว่าง
บคุคล จดัใหมี้การพฒันาการวางแผนชีวิต การวางแผนการเงิน ทกัษะการเรียนรูท่ี้เช่ือมตอ่กบัโลก
การท างาน ทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิต รวมถึง 
การเสรมิสรา้งความฉลาดทางสตปัิญญาและความฉลาดทางอารมณข์องเด็กวยัเรียน (ยทุธศาสตร์
ชาติการพัฒนาและส่งเสริมศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ,์ 2561)  ดงันัน้พลเมืองรุ่นใหม่ตอ้งมีสิ่งท่ี
เรียกว่า ทักษะศตวรรษท่ี 21 เป็นคุณลักษณะท่ีจะน าไปสู่การประสบความส าเร็จในการเรียน 
ส่วนตวั ครอบครวั  และการประกอบอาชีพ โดยคุณลักษณะดงักล่าวสามารถบริหารจดัการชีวิต
และการประกอบอาชีพใหป้ระสบความส าเร็จ ซึ่งนกัวิทยาศาสตรเ์รียกว่าเป็นความสามารถการคิด
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ขัน้สูงของสมองของมนุษยท่ี์เรียกเป็นศพัทเ์ฉพาะว่า Executive Functions (EF) หรือ การคิดเชิง
บรหิารจดัการเพ่ือสรา้งคนรุน่ใหม่ท่ีรูจ้กัการคิด สามารถควบคมุอารมณ ์และปรบัเปล่ียนพฤติกรรม 
ของตนเองไปสูค่วามส าเรจ็ได ้

การคิดเชิงบริหารจดัการ  (Executive Functions: EF) เป็นความสามารถในการท างาน
ของสมองส่วน Prefrontal Cortex ท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการก ากับควบคุม 
เก่ียวกบัการรูค้ิด อารมณ ์และพฤติกรรมของตนเองไดเ้ป็นอย่างดี เพ่ือใหส้ามารถกระท าการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งในสถานการณ์นัน้ ๆ ไดส้  าเร็จตามท่ีตนเองคาดหวังไว ้(ฐาปณีย ์ แสงสว่าง, 2559) 
โดย Gioia, Isquit, Guy, and Kenworth ( 2010) ไดท้  าการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันของ
แบบประเมินพฤติกรรมการคิดเชิงบริหารจัดการ (Behavior Rating  Inventory of Executive 
Functions: BRIEF)  ซึ่ งสนับสนุน โม เดลแบบ  3 องค์ป ระกอบ  9 ตัวบ่ ง ชี ้  ป ระกอบด้วย 
องคป์ระกอบท่ี 1 เก่ียวกับการรูค้ิด ประกอบดว้ย การริเริ่ม ความจ าขณะท างาน การวางแผน/
จดัระบบ การจดัระเบียบวสัด ุและการตรวจสอบงาน องคป์ระกอบท่ี 2 เก่ียวกบัการก ากบัอารมณ ์
ประกอบดว้ย การปรบัเปล่ียนและการควบคุมอารมณ์  และองคป์ระกอบท่ี 3 เก่ียวกับการก ากับ
พฤตกิรรม ประกอบดว้ย การตรวจสอบตนเองและการยบัยัง้พฤติกรรม  

โดยในการเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศึกษา ตามแนวคิด
ของ Dawson and Guare (2009) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการเสริมสรา้งและพัฒนาการคิดบริหาร
จดัการในเด็กและวยัรุน่ รวมถึงการส่งเสริมการคิดบรหิารจดัการในหอ้งเรียนส าหรบัครูผูส้อน โดย
ก าหนดเป็นขัน้ตอนส าคญั 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การปรบัสภาพแวดลอ้ม การสอนทกัษะ และการวาง
เง่ือนไขความส าเร็จ โดยจัดกิจกรรมใหเ้หมาะสมกับช่วงวัยและการเสริมสรา้งแต่ละตัวบ่งชี ้ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิรยิาภรณ ์อดุมระติ and ปนดัดา ธนเศรษฐกร (2561) ไดเ้สนอแนวทาง
และกระบวนการจัดการเรียนรูใ้หเ้ด็กวัย 7-12 ปี เพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการ ควรจัด
กิจกรรมใหมี้กระบวนการเปิดโอกาสใหพ้บกับประสบการณท่ี์หลากหลาย สรา้งสภาพแวดลอ้มใน
การเรียนรู ้ใหท้  ากิจกรรมท่ีไดใ้ชร้า่งกายทกุส่วนอย่างเต็มท่ี กิจกรรมตอ้งเป็นรูปธรรมจบัตอ้งได ้ได้
สะท้อนความคิด ให้พบกับประสบการณ์ของการได้เลือก ได้ลองผิดลองถูกกับเป้าหมายท่ี 
ตัง้ไว ้ไดท้  างานเป็นทีม สรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างครูและนกัเรียน ซึ่งผูอ้อกแบบการจดักิจกรรม
สามารถจดักิจกรรมในรูปแบบตา่ง ๆ ใหส้อดคลอ้งตามแนวคิดเพ่ือการเสริมสรา้งการคดิเชิงบริหาร
จดัการใหเ้หมาะสมกับบริบทของนกัเรียน โดยจากการศึกษาผลการวิจยัของ  มลฤดี  แพทยป์ฐม 
(2553) ไดศ้กึษาผลของการใชช้ดุกิจกรรมแนะแนวท่ีมีผลตอ่ความสามารถในการบริหารเวลาของ
นกัเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองนกัเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใน
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กลุม่ทดลองมีความสามารถในการบรหิารเวลาสงูขึน้กวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 และนกัเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการบริหารเวลาในระยะติดตามผลสงูกว่า
ความสามารถดงักล่าวหลงัการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ จิดาภา  โลหะพงษ์พันธ์ (2551) ไดศ้ึกษาผลการฝึกดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จของนักเรียนวัยรุ่นท่ีมี จิตลักษณะแตกต่างกัน 
ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนวยัรุน่ท่ีไดร้บัการฝึกดว้ยชดุกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาการปฏิบตัิงาน
เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จ มีการปฏิบตัิงานเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จสูงกว่านกัเรียนวยัรุน่ท่ีไม่ไดร้บัการฝึก
ดว้ยชดุกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาการปฏิบตังิานเพ่ือมุง่สูค่วามส าเร็จ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 และนกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีความพรอ้มทางจิตลกัษณะเดิมสูงและนกัเรียนท่ีมีความพรอ้ม
ทางจิตลกัษณะเดิมต ่าเม่ือไดร้บัการฝึกดว้ยชดุกิจกรรมแนะแนวไดร้บัประโยชนไ์มแ่ตกตา่งกนั จาก
ผลการวิจยัจะเห็นไดว้่าชดุกิจกรรมแนะแนวสามารถเสริมสรา้งความรูค้วามสามารถในดา้นตา่ง ๆ 
ตามวัตถุประสงคท่ี์ตัง้ไว ้ซึ่งสอดคลอ้งกับ ณัฐวุฒิ  ศรีธรรมมา (2560) ท่ีกล่าวถึงประโยชนข์อง 
ชุดกิจกรรมแนะแนว  ว่าเป็นส่ือท่ีอ านวยความสะดวกใหค้รูผูส้อนสามารถถ่ายทอดเนือ้หาไดดี้
ยิ่งขึน้ ดว้ยชดุกิจกรรมแนะแนวท่ีมีเทคนิคท่ีหลากหลายจึงช่วยกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนต่อ
สิ่งท่ีก าลังศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น ฝึกการตดัสินใจ โดยชุดกิจกรรม 
แนะแนวนั้น ชัยยงค์  พรหมวงศ ์(2520) กล่าวว่า เป็นระบบการน าส่ือประสมท่ีสอดคล้องกับ
เนือ้หาวิชาของแตล่ะหน่วยการเรียนรู ้มาช่วยในการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรูข้องนกัเรียน
ใหดี้ยิ่งขึน้ โดยชดุการสอนจะจดัไวใ้นกล่อง ซองหรือแยกเป็นหมวดหมู่ ประกอบดว้ย คูมื่อการสอน
และการใชช้ดุการสอน  ส่ือการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัเนือ้หา ซึ่งสอดคลอ้งกบั Good (1973) กลา่วว่า 
เป็นชดุโปรแกรมการสอนประกอบดว้ย ส่ือการสอน เครื่องมือการเรียนรู ้ คูมื่อครู แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียนท่ีมีความเท่ียงตรงตามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้  

ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพรอ้มให้เด็กรุ่นใหม่ใน
ศตวรรษท่ี 21 ตามยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ในบริบทของกิจกรรมแนะแนว ครูผู้สอนต้องศึกษา
ปัญหาและความตอ้งการของนกัเรียน ศึกษาหลกัสูตรของกิจกรรมแนะแนว น ามาเป็นขอ้มูลเพ่ือ
ออกแบบการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนานักเรียนใหเ้หมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง
บคุคล เพ่ือใหน้กัเรียนไดค้น้พบและพฒันาตนเองตามศกัยภาพ เสริมสรา้งทกัษะชีวิต มีวฒุิภาวะ
ทางอารมณ์ สามารถเรียนรูใ้นเชิงพหุปัญญา มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี โดยมุ่งพัฒนาสมรรถนะของ
นกัเรียนใหส้ามารถปรบัตวัใหท้นัตอ่การสถานการณข์องโลกและตอ้งจดับริการท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของนักเรียนและกระแสสงัคมในแต่ละยุค การศึกษาและน าปัญหาท่ีพบของนักเรียนมา
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ออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียน  โดยมีเป้าประสงคท่ี์ชัดเจนใน 
การมุ่งพัฒนาสมรรถนะส าคญั ถือว่าเป็นภารกิจส าคญัของครูผูส้อนกิจกรรมแนะแนวท่ีจะตอ้ง
ตระหนักและพัฒนาเครื่องมือการจัดกิจกรรมแนะแนวให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ  
ความตอ้งการของนกัเรียนเป็นส าคญั (กลุม่พฒันาระบบการแนะแนว, 2563) 

จากการปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นครูแนะแนวท่ีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จดัการเรียน
การสอนระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่านักเรียนมีปัญหาทั้งทางดา้นการรูค้ิด  
การก ากับอารมณ์ รวมถึงการก ากับพฤติกรรม โดยจากการสังเกต การสอบถามขอ้มูลคณะครู 
รวมทั้งจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้วิจัย พบว่า นักเรียนขาดการตั้งเป้าหมาย 
การวางแผนในการเรียนและการท างาน ขาดประสิทธิภาพการจดจ า ขาดความมุง่มั่นในการท างาน 
นกัเรียนบางคนจดัล าดบัความส าคญัของงานไม่เป็น จึงท าใหเ้กิดปัญหาดา้นการเรียน  นกัเรียนมี
ความสามารถในการการควบคุมตัวเองน้อย  ท าให้มีปัญหาดา้นอารมณ์  และมีผลกระทบกับ  
การอยู่ร่วมกันในสังคมและการคบเพ่ือน  มีความสามารถในการยั้งคิดไตร่ตรองนอ้ย โดยมักมี
ปัญหาเรื่องการลักขโมย การติดเกม การรีดไถ การแสดงพฤติกรรมก้าวรา้ว รุนแรง ท าให้เกิด
ปัญหาดา้นพฤติกรรม ผูว้ิจัยจึงส ารวจปัญหาเบือ้งตน้ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้
แบบสอบถามปลายเปิดส ารวจการคิดเชิงบริหารจดัการ พบว่า นกัเรียนประสบปัญหาการคิดเชิง
บริหารจัดการ คิดเป็นรอ้ยละ 25 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลพัฒนาการดา้นการคิดเชิงบริหาร
จัดการในเด็กปฐมวัย ซึ่งได้ท าการวิจัยในเด็กอายุ 2 – 6 ปี พบว่า มีเด็กจ านวนร้อยละ 30  
มีความสามารถดา้นการคิดเชิงบริหารจัดการน้อยกว่าเกณฑ์เฉล่ีย  (นวลจันทร ์ จุฑาภักดีกุล , 
2560) ซึ่งเดก็เหลา่นีจ้ะมีปัญหาในการก ากบัตนเอง   

ผลการส ารวจเบือ้งตน้และการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งท าให้ผูว้ิจัยสนใจเสริมสรา้ง 
การคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียนประถมศึกษาในรูปแบบของชุดกิจกรรมแนะแนว ซึ่ง
ประกอบดว้ย ค าชีแ้จง คู่มือครู คู่มือนกัเรียน ส่ือการสอน ซึ่งจดัไวเ้ป็นชุด โดยมีความหลากหลาย
ของเทคนิควิธีการ ข้อมูลท่ีทันสมัยและเหมาะสมกับวัย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนระดับ
ประถมศกึษา ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร เพ่ือชว่ยใหน้กัเรียนมีการคดิเชิงบรหิารจดัการใน
ระดบัสงูขึน้ โดยใชก้ระบวนการจดักิจกรรมช่วยเสริมสรา้งให้ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการริเริ่ม  
ความจ าขณะท างาน การวางแผน /จัดระบบ การจัดระเบี ยบวัสดุ  การตรวจสอบงาน  
การปรบัเปล่ียน การควบคมุอารมณ ์การตรวจสอบตนเองและการยบัยัง้พฤติกรรม เพ่ือประโยชน์
ทางการศึกษา การประกอบอาชีพในอนาคตของผู้เรียนและสามารถปรบัตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ นอกจากนีย้งัเป็นประโยชนส์  าหรบัครูและบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชเ้ป็น
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แนวทางในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือพรอ้มรบัมือกับ 
การเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี  21   

ค าถามการวิจัย 
ชุดกิจกรรมแนะแนวสามารถเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการของนักเรียน

ประถมศกึษาไดห้รือไม ่   

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
1.  เพ่ือศกึษาการคดิเชิงบรหิารจดัการของนกัเรียนประถมศกึษา 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบการคดิเชิงบรหิารจดัการของนกัเรียนกลุม่ทดลองก่อนและ 

หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 
  3.  เพ่ือเปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารจัดการหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวระหว่าง

กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ    

ความส าคัญของการวิจัย  
เชิงวิชาการ 

1. ท าใหไ้ดข้อ้มลูเก่ียวกบัการคดิเชิงบรหิารจดัการของนกัเรียนหลงัการเขา้รว่ม 
กิจกรรมแนะแนวระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งจะเป็นประโยชนใ์นการน าไปใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลการใชช้ดุกิจกรรมแนะแนว 

2. ท าใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกับการคิดเชิงบริหารจดัการของนกัเรียนกลุ่มทดลองก่อนและ
หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว ซึ่งจะเป็นประโยชนใ์นการน าขอ้มลูไปใชใ้นการวิเคราะห ์

3. ไดข้อ้มูลเก่ียวกับปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการคิดเชิงบริหารจัดการของ
นกัเรียนเพ่ือเป็นแนวทางในการสง่เสรมิ แกไ้ข และพฒันาการจดักิจกรรมแนะแนวในอนาคต 

 
เชิงปฏิบัต ิ

1. เป็นแนวทางในการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหาร

จัดการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษาใหมี้ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
2. สามารถน าชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรบั

นกัเรียนประถมศกึษาไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรูกิ้จกรรมแนะแนว 
3. เป็นแนวทางในการปรบัปรุงบทบาทหนา้ท่ีของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้อือ้ตอ่การเสรมิสรา้งการคิดเชิงบริหารจัดการ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้

ระยะที ่1 การศึกษาการคิดเชิงบริหารจัดการของนักเรียนประถมศึกษา 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากร คือ นกัเรียนระดบัประถมศกึษาตอนปลาย ส านกังานเขตประเวศ  
กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2561 จ  านวน 3,427 คน  

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย โดย

ผูว้ิจยัมีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970) 
อา้งถึงใน สทุิติ ขตัติยะ (2554) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 สามารถค านวณหาขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 346 คน โดยใชก้ารสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Sampling)    

ระยะที่  2 การเสริมส ร้างการคิด เชิ งบริหารจัดการส าห รับ นักเรียน
ประถมศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนท่ีก าลงัศกึษาอยูช่ัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีมีคา่เฉล่ีย

การคิดเชิงบริหารจัดการอยู่ในระดับมากถึงน้อยท่ีสุด  และมีความสมัครใจท่ีจะเข้าร่วม 
การเสรมิสรา้งการคดิเชิงบรหิารจดัการ จ านวน  60  คน 

 
ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษาค้นคว้า 

ตวัแปรตน้  คือ  ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรบั
นกัเรียนประถมศกึษา 

ตวัแปรตาม  คือ  การคดิเชิงบรหิารจดัการ 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การคดิเชิงบรหิารจดัการ (Executive Function: EF) หมายถึง ความสามารถใน 

การก ากบัควบคมุการคิดเก่ียวกบั การรูค้ดิ อารมณแ์ละพฤติกรรม ของตนเองไดเ้ป็นอย่างดีเพ่ือให้
สามารถกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดส้  าเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายท่ี  
วางไว ้ซึ่งประกอบดว้ย 9 ตวับง่ชี ้(ฐาปณีย ์ แสงสวา่ง, 2559) ดงันี ้

1.1 การริเริ่ม (Initiate) หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการคิดเริ่มตน้ท างาน
ดว้ยตนเอง เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย โดยการเริ่มตน้ท างาน และท างานต่อด้วยตนเอง
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รวมทัง้มีแนวคิดหลากหลายดว้ยการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่  ๆ ไดแ้ก่ การลงมือท าการบา้น 
ดว้ยตนเอง การคดิชิน้งานของตนเองโดยไม่คดัลอกผูอ่ื้น 

1.2 ความจ าขณะท างาน (Working Memory) หมายถึง ความสามารถของนกัเรียน
ในการเก็บรักษาข้อมูลไว้ในความคิด และสามารถน าข้อมูลมาใช้ในสถานการณ์ต่าง  ๆ ใน 
การคิดแกปั้ญหาและขณะปฏิบตัิงานท่ีซับซอ้นเพ่ือใหง้านส าเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
โดยเก็บรกัษาขอ้มูลไวใ้นจิตใจ ดว้ยการจดจ าสิ่งตา่ง ๆ ไวใ้นความคิด และมีสมาธิ ดว้ยการจดจ่อ
อยู่กับสิ่งท่ีท า ได้แก่  การท าข้อสอบ การจ าเบอรโ์ทรศัพท์ การรูจ้ักทิศทาง การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์

1.3 การวางแผน/จดัระบบ (Plan/Organize) หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนใน
การคิดแผนการท างานเป็นล าดับขั้นตอนเพ่ือความส าเร็จบรรลุผลตามเป้าหมาย โดย 
การตัง้เปา้หมาย การจดัล าดบัความส าคญั การเริ่มตน้ลงมือท า การคาดการณผ์ลของการกระท า
ตลอดจนการติดตามและประเมินผล เพ่ือปรบัปรุงงานใหดี้ขึน้ ไดแ้ก่ การวางแผนการเตรียมตวั
สอบ การวางแผนการท าการบ้าน การวางแผน  การน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนดว้ยการพูด 
ปากเปลา่ การเขียนเรียงความ 

1.4 การจดัระเบียบวสัดุ (Organization of Materials) หมายถึง ความสามารถของ
นกัเรียนในการจดัระเบียบของงาน ในพืน้ท่ีเล่นและของใชส้่วนตวัอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ย โดย
การดแูลความสะอาด จดัเป็นหมวดหมู่ เพ่ือใหมี้ความพรอ้มส าหรับการใชง้านในทุกสถานการณ ์
ไดแ้ก่ การจดักระเป๋านกัเรียน การจดัหอ้งนอน การดแูลโต๊ะนกัเรียนของตวัเอง 

1.5 การตรวจสอบงาน (Task - Monitor) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนใน 
การพิจารณาทบทวนความถกูตอ้งของงานท่ีท าเสรจ็แลว้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่างานท่ีท าถกูตอ้ง ครบถว้น
สมบรูณ ์โดยตรวจสอบงานท่ีท าว่ามีความถกูตอ้ง เสร็จ สมบรูณแ์ละเรียบรอ้ย ไดแ้ก่ การทบทวน
หลงัจากสอบเสรจ็ การตรวจค าตอบ การตรวจสอบการบา้น การตรวจสอบตนเอง 

1.6 การปรบัเปล่ียน (Shift) หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการปรบัตวัใหท้นั
ตามการเปล่ียนแปลงของสิ่งตา่ง ๆ เพ่ือใหส้ามารถอยูแ่ละยอมรบัไดก้บัสถานการณท่ี์แตกตา่งจาก
เดิม โดยการไม่ยึดติดอยู่กับสถานการณ์ หรือปัญหาจนท าให้เกิดผลกระทบด้านลบ มีความ
ยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาดว้ยการยอมรบัไดก้ับความแตกต่างหลากหลายของวิธีการแก้ปัญหา
ได้แก่  การย้ายโรงเรียน การปรับเปล่ียนกิจวัตรประจ าวัน การท าความรู้จักกับเพ่ือนและ
สิ่งแวดลอ้มใหม ่ๆ 
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1.7 การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) หมายถึง ความสามารถของนักเรียน
ในการจดัการกบัความรูส้ึกทางอารมณข์องตวัเองใหแ้สดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณไ์ด้
เป็นอย่างดีเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบด้านลบต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยการก ากับดูแลอารมณ์อย่าง
เหมาะสมและแสดงกิริยาท่าทางท่ีสอดคลอ้งกับสภาวะอารมณ์ ไดแ้ก่ การนบัเลขในใจ 1 – 100 
เพ่ือระงบัอารมณโ์กรธและโมโห การใหอ้ภยัเพ่ือนเม่ือเพ่ือนเดนิมาชน 

1.8 การตรวจสอบตนเอง (Self – Monitor) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนใน
การพิจารณา ทบทวนถึงพฤติกรรม การกระท าของตนเองเพ่ือใหม้ั่นใจว่าสิ่งท่ีไดก้ระท าเป็นสิ่งท่ี
ถูกตอ้งและไม่มีผลกระทบดา้นลบต่อผู้อ่ืน โดยการก ากับติดตามพฤติกรรมตนเองว่าเป็นสิ่งท่ี
ถูกต้องดีงามและไม่แสดงการกระท าท่ีมีผลกระทบด้านลบต่อผู้อ่ืน ได้แก่ การเป็นเพ่ือนท่ีดี  
การพดูจาไพเราะออ่นหวาน การชว่ยเหลือคนอ่ืน การมีน า้ใจ การเป็นเดก็ดีมีมารยาท 

1.9  การยบัยัง้พฤติกรรม (Inhibitory control) หมายถึง ความสามารถของนกัเรียน
ในการคิดอย่างรอบคอบก่อนลงมือกระท าและยืดเวลาการตอบสนองเพ่ือให้มีเวลาประเมิน
สถานการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อตนเองและผูอ่ื้น โดยควบคุม ยบัยัง้และ
หยุดแสดงพฤติกรรมดา้นลบในเวลาท่ีเหมาะสมไดด้ว้ยตนเอง ไดแ้ก่ การหยุดคิดก่อนท า  หยุด
พฤติกรรมท่ีรบกวนผูอ่ื้นหรือท าใหผู้อ่ื้นเดือดรอ้น การควบคมุความคิดใหมี้สมาธิจดจ่อในเรื่องท่ี
ก าลงัท า 

2.  ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา หมายถึง เครื่องมือท่ีสรา้งขึน้เพ่ือใชเ้ป็นส่ือการสอนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจัดการให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย 9 ชุด
กิจกรรม ดังนี ้ ปัจฉิมนิ เทศการเสริมสร้างการริเริ่ม  การเสริมสร้างความจ าขณะท างาน  
การเสริมสร้างการวางแผน/จัดระบบ การเสริมสร้างการจัดระเบียบวัสดุ การเสริมสร้าง 
การตรวจสอบงาน การเสริมสรา้งการปรบัเปล่ียน และปัจฉิมนิเทศการเสริมสรา้งการควบคุม
อารมณ ์

โดยชดุกิจกรรมแนะแนวแตล่ะชดุนัน้ประกอบไปดว้ย ค าชีแ้จง คูมื่อครู คู่มือนกัเรียน 
และส่ือการเรียนรูเ้พ่ือการจดักิจกรรมใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขัน้ตอนการใช ้
ชดุกิจกรรมแนะแนว  3  ขัน้ตอน คือ 

2.1 ขัน้น าเขา้สูกิ่จกรรม โดยการปรบัสภาพแวดลอ้ม ซึ่งเป็นวิธีการเตรียมความพรอ้ม
ใหก้บันกัเรียนเพ่ือเขา้สูข่ัน้ตอ่ไป 



  9 

2.2 ขัน้กิจกรรม โดยสอนทกัษะ ซึ่งเป็นกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
เสรมิสรา้งทกัษะแตล่ะดา้น 

2.3 ขั้นสรุปกิจกรรม โดยการวางเง่ือนไขความส าเร็จ ซึ่ งเป็นขั้นตอนสรุปผล  
การเรียนรูแ้ละการปรบัปรุงพฒันาตนเอง 

3. นักเรียนประถมศึกษา หมายถึง นักเรียนท่ีศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาในโรงเรียน
สงักดักรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้คือ การเสรมิสรา้งการคิดเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา 

โดยชุดกิจกรรมแนะแนว  ผูว้ิจัยไดน้  าแนวคิดการคิดเชิงบริหารจัดการของ ฐาปณีย ์ แสงสว่าง 
(2559) ประกอบด้วย 9 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ การริเริ่ม ความจ าขณะท างาน การวางแผน/จัดระบบ  
การจดัระเบียบวสัด ุการตรวจสอบ การปรบัเปล่ียน การควบคมุอารมณ ์การตรวจสอบตนเองและ
การยับยัง้พฤติกรรม เป็นฐานคิดในการศึกษา นอกจากนีผู้ว้ิจัยยังน าแนวคิดของ Dawson and 
Guare (2009) เป็นฐานคิดในการเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจัดการมาออกแบบขัน้ตอนการใช ้
ชดุกิจกรรมแนะแนว 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้น าเขา้สูกิ่จกรรม ขัน้กิจกรรม และขัน้สรุปกิจกรรม แนวคิด
ดงักลา่วสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคดิการวิจยั ดงันี ้           
                                                                     
                                                                  ตัวแปรตาม 
   
 
       ตัวแปรต้น 

 
 
 
 
 

 

 

                                               ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

 

ชดุกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสรมิสรา้งการคิดเชิงบรหิาร
จดัการส าหรบันกัเรียน

ประถมศกึษา 
 

การคิดเชิงบรหิารจดัการ ประกอบดว้ย 9 ตวับง่ชี ้
1. การรเิริ่ม 
2. ความจ าขณะท างาน 
3. การวางแผน/จดัระบบ 
4. การจดัระเบียบวสัด ุ
5. การตรวจสอบงาน 
6. การปรบัเปล่ียน 
7. การควบคมุอารมณ ์
8. การตรวจสอบตนเอง 
9. การยบัยัง้พฤติกรรม 

 



  10 

สมมตฐิานในการวิจัย  
1. นกัเรียนกลุม่ทดลองมีการคดิเชิงบรหิารจดัการสงูขึน้ หลงัการเขา้รว่มกิจกรรม 

แนะแนว  
2. นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวมีการคิดเชิงบริหารจัดการสูงกว่า

นกัเรียนกลุม่ควบคมุ  
 
 
 
 
 



 

บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการส าหรบันกัเรียน
ประถมศึกษา  ไดร้วบรวมแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาโดยมี
เนือ้หาดงัตอ่ไปนี ้

1. การคดิเชิงบรหิารจดัการ 
1.1 ความหมายของการคดิเชิงบรหิารจดัการ 
1.2 ความส าคญัของการคดิเชิงบรหิารจดัการ 
1.3 แนวคดิและทฤษฎีการคดิเชิงบรหิารจดัการ 
1.4 การประเมินการคดิเชิงบรหิารจดัการ 
1.5 พฒันาการการคดิบรหิารจดัการตนตามชว่งวยั 
1.6 แนวคดิการเสรมิสรา้งการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา 
1.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคดิบรหิารจดัการ 

1.7.1 งานวิจยัในประเทศ 
1.7.2 งานวิจยัในตา่งประเทศ 

2. ชดุกิจกรรมแนะแนว 
2.1 ความหมายของกิจกรรมแนะแนว 
2.2 ความส าคญัของกิจกรรมแนะแนว 
2.3 กระบวนการจดัการเรียนรูผ้า่นกิจกรรมแนะแนว 
2.4 เทคนิคการจดักิจกรรมแนะแนว 
2.5 ความหมายของชดุกิจกรรมแนะแนว 
2.6 ความส าคญัของชดุกิจกรรมแนะแนว 
2.7 องคป์ระกอบของชดุกิจกรรมแนะแนว 
2.8 ประโยชนข์องชดุกิจกรรมแนะแนว 
2.9 ขัน้ตอนของการสรา้งชดุกิจกรรมแนะแนว 
2.10 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชดุกิจกรรมแนะแนว 

2.10.1 งานวิจยัในประเทศ 
2.10.2 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
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1.  การคิดเชิงบริหารจัดการ 
1.1 ความหมายของการคิดเชิงบริหารจัดการ 

ดษุฎี  อปุการ and อรปรียา  ญาณะชยั (2561) กล่าวว่า การคิดเชิงบริหาร (EF)  คือ  
กระบวนการทางสติปัญญาท่ีมีหนา้ท่ีในการควบคมุการคดิและพฤติกรรม  ซึ่งท างานรว่มกบัระบบ
ประสาทเป็นฐานเพ่ือไปสูเ่ปา้หมายอยา่งประสบความส าเรจ็ 

เกดิษฐ์  จันทรข์จร, องอาจ นัยพัฒน์, and สังวรณ์  งัดกระโทก (2560) กล่าวว่า   
การบริหารจัดการของสมองขัน้สูง (Executive  Function: EF) เป็นกระบวนการในการควบคุม 
และก าหนดการคิดและการกระท า เช่น การควบคุมการตอบสนองทางพฤติกรรม การวางแผน
ลว่งหนา้และการจดัการพฤตกิรรมเพ่ือใหป้ระสบความส าเรจ็ 

จุฑามาศ  แหนจอน (2560) กล่าวว่า หน้าท่ีบริหารจัดการของสมอง (Executive  
Functions of the brain: EFs) หมายถึง ความสามารถของท่ีเกิดจากการท าหนา้ท่ีของสมอง ใน
การยั้งคิด มีความจ าใช้งาน แก้ปัญหา ปรับตัวอย่างยืดหยุ่นควบคุมอารมณ์ สังเกตตนเอง  
วางแผน จดัการอปุกรณแ์ละท างานส าเรจ็ตามเปา้หมาย 

นวลจนัทร ์ จฑุาภกัดีกลุ (2560) กลา่ววา่ การคิดเชิงบริหาร (Executive  Functions)  
คือ การท าหนา้ท่ีระดบัสงูของสมองท่ีช่วยใหเ้ราก ากบัตนเองเพ่ือใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีมุ่งสู่เป้าหมาย  
ทกัษะการคิดเชิงบริหารพฒันาอย่างมากในเด็กปฐมวยั เด็กท่ีมีการพฒันาการคิดเชิงบริหาร ท่ีดีจะ
สง่ผลใหมี้ความพรอ้มและประสบผลส าเรจ็ทางการเรียนรวมทัง้ไมมี่ปัญหาพฤตกิรรม 

ฐาปณีย ์ แสงสวา่ง (2559) กลา่วว่า การคดิเชิงบรหิารจดัการ เป็นความสามารถของ
สมองส่วน Prefrontal Cortex ท่ีท าหนา้ท่ีในส่วนของความสามารถในการควบคมุการคิด ในเรื่อง
การรูค้ิด อารมณ ์และพฤติกรรม ของตวัเองไดเ้ป็นอย่างดีเพ่ือใหส้ามารถแสดงออกในสถานการณ์
ตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สิริยากร  กองทอง (2559) กล่าวว่า การคิดเชิงบริหารจดัการ หมายถึง กระบวนการ
ท างานระดบัสงูของสมองท่ีควบคมุดา้นความคดิ อารมณ ์การตดัสินใจและพฤตกิรรม ท าใหเ้ริ่มตน้
ลงมือท าและมุง่มั่นท างานจนบรรลผุลตามเปา้หมาย 

อารีย์  ขันติธรรมกุล (2559) กล่าวว่า กระบวนการทางสมองของ “Executive  
Functions: EFs”  ท าหน้าท่ีในการควบคุมความคิด การวางแผนสู่อนาคต  ยับยั้งการกระตุ้น
ในทางท่ีไมดี่ รวมถึงการใชเ้หตผุลเชิงนามธรรม การเปล่ียนความคดิเม่ือเง่ือนไขเปล่ียนไป 

ประเส ริฐ   ผลิ ตผลการพิ มพ์  (2558) กล่ าวว่า  Executive Function (EF) คื อ  
ความสามารถและการท างานของสมองและจิตใจ ท่ีท าหน้าท่ี ในการควบคุมความคิด  
การแสดงออกทางอารมณ ์และการแสดงออกทางพฤตกิรรมเพ่ือไปใหถ้ึงเปา้หมาย 
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สุภาวดี  หาญเมธี (2558) กล่าวว่า การคิดเชิงบริหารจัดการ ท าหน้าท่ีก ากับ
พฤติกรรมท่ีมุ่งสู่เป้าหมาย สามารถควบคุมการแสดงออกของตนเองได้ โดยค านึงถึงความรูแ้ละ
ประสบการณท่ี์ผ่านมา สามารถคาดคะเนสถานการณท่ี์ก าลงัเกิดขึน้ และวางแผนอนาคต รวมทัง้
เห็นคุณค่าและจุดมุ่งหมายในชีวิต ซึ่งจะช่วยให้มีการเตรียมพรอ้ม รบัผิดชอบในภาระหน้าท่ี 
ใหค้วามรว่มมือและมีความยืดหยุน่ 

Purdy (2011) กล่าวว่า การคิดเชิงบริหารจัดการ ว่าเป็นการเช่ือมโยงระหว่าง 
กลีบสมองส่วนหน้าและการแก้ปัญหา มีตัวบ่งชีส้  าคัญในเรื่องความคาดหวัง (การตั้งความ
คาดหวังอย่างเป็นจริง และการท าความเข้าใจผลลัพธ์ท่ีตามมา) การวางแผน (การจัดระบบ) 
 การบริหารจัดการ (ความยืดหยุ่นและการดูแลรกัษา) และการตรวจสอบตนเอง (การควบคุม
อารมณแ์ละการรบัรูข้อ้ผิดพลาด) 

Diamond (2011) กล่าวว่า การคิดเชิงบริหารจดัการ เป็นการควบคมุการท างานของ
กระบวนการทางจิตท่ีคอยควบคมุการตอบสนองต่อความตอ้งการในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง เพ่ือใหรู้จ้กั
การยบัยัง้ชั่งใจและการก ากบัตนเอง 

Dawson and Guare (2009) กล่าวว่า การคิดเชิงบริหารจดัการ เป็นทกัษะต่าง ๆ ท่ี
จ  าเป็นต่อการบริหารงานโดยใชค้วามคิดตัง้แต่ตน้จนจบ แบ่งเป็น 2 มิติ คือ 1) ทักษะการคิดท่ี
แม่นย าเพ่ือก าหนดเป้าหมาย และการบรรลุเป้าหมาย หรือพัฒนาการแก้ปัญหา ประกอบดว้ย  
การวางแผน การจดัระบบ การจดัการเวลา ความจ าขณะท างาน และการคิดเก่ียวกบัการรูค้ิด ซึ่ง
เป็นทักษะท่ีช่วยแสดงให้เห็นเป้าหมาย แยกส่วนของเป้าหมาย การปฏิบัติงานให้ส  าเร็จตาม
เป้าหมาย 2) ทักษะท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้ ประกอบดว้ย การยับยั้ง 
การตอบสนอง การควบคมุอารมณ ์การคงสมาธิ การรเิริ่มงาน ความยืดหยุ่น และการอดทนมุ่งมั่น
สูเ่ปา้หมาย  

McCloskey, Perkins, and Divner (2009) กล่ าวว่า  การคิด เชิ งบริหารจัดการ  
เป็นความสามารถในการสั่ งการในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง ในการจัดระบบ  
การก ากบัตนเอง การรบัรูก้ระบวนการมุง่มั่นสูเ่ปา้หมาย การรบัรูอ้ารมณ ์และการปฏิบตัติา่ง ๆ  

Meltzer (2007) กล่าวว่า การคิดเชิงบริหารจัดการ มีความหมายครอบคลุม
กระบวนการทางปัญญาท่ีซับซ้อน  เป็นพฤติกรรมมุ่ งมั่ นสู่ เป้าหมาย  ซึ่ งประกอบด้วย  
การก าหนดและการวางแผน การจดัระบบพฤตกิรรม ความยืดหยุน่ การมีสมาธิและระบบความจ า  
และการก ากบัตนเอง  
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Barkley (1997) กลา่วว่า การคดิเชิงบริหารจดัการ  เป็นความสามารถในการควบคมุ
ตนเองไปสูเ่ปา้หมายในอนาคต โดยใชก้ารควบคมุและก ากบัตนเอง 

สรุปได้ว่า การคิดเชิงบริหารจัดการ เป็นกระบวนการท างานของสมองส่วนหน้า 
(Prefrontal Cortex) ท่ีท าหน้าท่ีควบคุมการคิด การแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรม ของ
ตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี เพ่ือใหส้ามารถประกอบกิจกรรมตา่ง ๆ ใหส้  าเรจ็ไดด้ว้ยดี 

 
1.2.  ความส าคัญของการคิดเชิงบริหารจัดการ 

จุฑามาศ  แหนจอน, ศศินันท ์  ศิริธาดากุลพัฒน์, and วรากร  ทรพัยว์ิระปกรณ์. 
(2561)  กล่าวว่า Executive Functions  of  the brain: EFs ท าหน้าท่ีส าคัญ 3 ประการ ได้แก่  
1) การควบคุมยับยัง้ เป็นความสามารถในการเลือกสนใจจดจ่อ การยับยั้งความคิด การยับยั้ง
พฤติกรรม การมีวินัย การควบคุมตนเองในการต้านทานต่อสิ่งล่อใจ และการอดทนรอคอย 
2) ความจ าใชง้าน เป็นความสามารถในการเก็บจ า และจัดกระท ากับขอ้มูลเพ่ือท างานใหส้  าเร็จ 
และ 3) การยืดหยุ่นทางการรู ้คิด  เป็นการสลับความคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ 
พัฒนาการของหน้าท่ีบริหารจัดการของสมองเริ่มตัง้แต่อายุ 2 ปี และพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่ง 
การพฒันาเป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองในวยัรุน่แตย่งัไม่พฒันาสมบรูณ ์การท่ีวยัรุน่มีหนา้ท่ีบรหิารจดัการ
ของสมองไม่สมบูรณ์ส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์ การยั้งคิด ความจ าใชง้าน การตัง้เป้าหมาย   
การวางแผน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และการประสบความส าเรจ็ในชีวิต รวมทัง้การใชส้ารเสพติด  
ความผิดปกตดิา้นอารมณแ์ละพฤตกิรรม โรคพฤตกิรรมปัญหาและโรคจิตเภท 

ดุษฎี  อุปการ and อรปรียา  ญาณะชัย (2561) กล่าวว่า การคิดเชิงบริหารจัดการ 
เป็นความสามารถท่ีจะท าใหก้ารเรียนและเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคณุภาพในอนาคต  

ปรีญานันท์  พร้อมสุขกุล (2561) การคิดเชิงบริหารจัดการ ส่งเสริมการมีวินัย 
ในตนเอง ส่งผลเชิงบวกต่อประสบการณ์ทั้งของตนเองและสังคมไปตลอดชีวิต เป็นผลให้มี
ความส าเรจ็ทางในการศกึษา การประกอบอาชีพ การมีวินยั และการมีสขุภาพท่ีดี 

จุฑามาศ  แหนจอน (2560)  กล่าวว่า  หนา้ท่ีบริหารจดัการของสมอง ท าหนา้ท่ีสั่ง
การพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์โดยเฉพาะหน้าท่ีส าคัญ เช่น การคิดแก้ปัญหา การวางแผน  
การตดัสินใจ  การควบคมุอารมณ ์การตระหนกัรูใ้นตนเอง บคุลิกภาพและจิตวิญญาณ โดยหนา้ท่ี
บริหารจัดการของสมอง ประกอบดว้ยทักษะ 8 ดา้น ไดแ้ก่ การยั้งคิด การยืดหยุ่น การสังเกต 
ความจ าใชง้าน การวางแผนจัดระบบ การจัดการอุปกรณ์  การควบคุมอารมณ์และการท างาน
ส าเรจ็  
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ปิยธิดา  ต.  ไชยสุวรรณ et al. (2560)  กล่าวว่า การท างานของสมองระดบัสูงท่ีดี
และมั่นคงในช่วงวัยรุ่นจะส่งผลต่อการเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีทักษะการแก้ปัญหา การวางแผน และ  
การตดัสินใจท่ีดี ดงันัน้ การจดักิจกรรมท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาการบริหารจดัการขัน้สูงในช่วงวยัรุน่จึง
เป็นสิ่งท่ีสง่เสรมิใหส้มองของเดก็มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

ฐาปณีย ์ แสงสว่าง (2559)  กล่าวว่า การคิดเชิงบริหารจดัการ ท าหนา้ท่ีส าคญัเรื่อง
การรู ้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม มีความสัมพันธ์กับผลการเรียน ความพร้อมในการเรียน  
ความสามารถทางสงัคม มีความเช่ือมโยงโดยตรงในเรื่องการอ่าน การคิดเลข การเขียน การท า
โครงงานระยะยาว และการท าขอ้สอบ  

สิริยากร  กองทอง (2559) กล่าวว่า การคิดเชิงบริหารจัดการ เป็นสิ่งท่ีควรได้รับ 
การปลกูฝังตัง้แตแ่รกเกิด พอ่ แม่ มีความส าคญัในการสรา้งศกัยภาพและการพฒันาการของสมอง 
ตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจตัง้แตก่ารตัง้ครรภ ์ โดยเฉพาะอารมณข์องมารดาเป็นตวัแปรท่ีจะกระตุน้
การพัฒนาสมอง การสรา้งสภาพแวดล้อมเม่ือเข้าสู่วัยเรียนต้องเข้าใจการดูแลและเอาใจใส่ 
การพัฒนาเด็กใหมี้ความพรอ้ม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการท างานของสมองซึ่งเป็นกระบวนการคิด
ชัน้สงูซึ่งเริ่มตัง้แตแ่รกเกิดจนสิน้อายขุยั 

สุภาวดี  หาญเมธี (2558) กล่าวว่า การคิดเชิงบริหารจัดการ เป็นทักษะสมองท่ีมี
ความส าคัญมากในการพัฒนาของเด็กรุ่นใหม่ เพ่ือให้เกิดความส าเร็จทุกเรื่อง รวมทั้งการเกิด
พฤตกิรรมเชิงบวกในตวัเดก็  

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (2558) กล่าวว่า การคิด
เชิงบริหารจัดการ  เป็นความสามารถในการควบคุม การรูจ้ักยับยัง้ชั่งใจ คิดไตร่ตรอง ควบคุม
อารมณต์นเอง แสดงพฤติกรรมไดเ้หมาะสม ปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ ์ อดทน ไม่ย่อทอ้และเห็น
คณุคา่ในตนเอง  

นวลจนัทร ์จุฑาภักดีกุล (2555) กล่าวว่า การคิดเชิงบริหารจดัการ มีความสมัพันธ์
กบัเชาวนปั์ญญาและอารมณข์องเดก็วยัรุน่อยูใ่นชว่งก าลงัพฒันาท าใหถ้กูกระตุน้ไดง้่าย ซึ่งเป็นผล
จากการขาดการยบัยัง้จากสมองส่วนหนา้ท่ียงัพฒันาไม่เต็มท่ี จึงส่งผลใหเ้ด็กวยันีเ้ริ่มมีพฤติกรรม
ชอบแสวงหาความพึงพอใจจากภายนอก ซึ่งอารมณท่ี์เปล่ียนไปนีส้่งผลต่อการคิด  การตดัสินใจ 
ดงันัน้ถึงแมใ้นภาวะปกติจะมีระดบัการคิดเชิงบริหารดีเท่า ๆ กบัผูใ้หญ่ แตห่ากเด็กอยู่ในภาวะคบั
ขนั ภาวะเส่ียง มีสิ่งเรา้ต่าง ๆ มากระตุน้ใหเ้กิดอารมณค์วามรูส้ึกตา่ง ๆ ก็จะส่งผลต่อการคิดและ
การตดัสินใจของเดก็ได ้
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Harvard University (2011) กล่าวว่า การคิดเชิงบริหารจัดการ เริ่มพัฒนาหลังจาก
คลอด โดยเฉพาะเด็กอาย ุ3 – 5 ปี ถือเป็นช่วงเวลาของหนา้ตา่งแห่งโอกาสส าหรบัการเจริญเติบโต
และพฒันาของ Executive Functions และจะพฒันาตอ่เน่ืองไปจนถึงวยัรุน่และวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 
ซึ่งการพฒันาการคดิเชิงบรหิารจดัการชว่งเดก็จะสง่ผลตอ่นาคต คือ 

1. ถา้เดก็มีโอกาสพฒันาการคดิเชิงบรหิารจดัการและการควบคมุตนเองไดดี้ 
จะท าใหเ้ด็กสามารถปรบัตวัได้ มีความส าเร็จทางการเรียน มีพฤติกรรมและสุขภาพดี รวมทัง้มี 
การท างานท่ีดี 

2.  การเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจัดการ ผู้มีส่วนร่วมตอ้งค านึงถึงการสรา้ง
ปฏิสมัพนัธก์บัเดก็ การสรา้งกิจกรรมท่ีเด็กไดมี้โอกาสเขา้รว่ม การจดัสภาพแวดลอ้ม สถานท่ีท่ีเด็ก
อาศยั ใหเ้อือ้ตอ่การเรียนรูแ้ละการเลน่ 

3.  ถา้เดก็เกิดความเครียด พฒันาการการคดิเชิงบรหิารจดัการของเด็กอาจจะชา้
หรือบกพรอ่ง ดงันัน้ผูมี้ส่วนรว่มในการดแูลเด็กตอ้งรกัษาสมัพนัธภาพ จดัสภาพแวดลอ้ม และจดั
กิจกรรมท่ีจะเสรมิสรา้งการคดิเชิงบรหิารจดัการ 

Moffitt et al. (2011) กล่าวว่า การคิดเชิงบริหารจัดการจะเป็นเครื่องพยากรณ์
ความส าเร็จในโรงเรียน สขุภาวะทางใจและการประกอบอาชีพเพ่ือหารายไดใ้นอนาคต เป็นเครื่อง
พยากรณท์กัษะทางสงัคม ในเรื่องสมัพันธภาพระหว่างบุคคลรอบตวั การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
กบัโรงเรียน และอตัราการท าผิดกฎหมาย 

สรุปไดว้่า การคิดเชิงบริหารจดัการ มีความความส าคญัต่อการเรียน การเขา้สงัคม 
การท างาน ดงันัน้ บุคคลท่ีมีส่วนในการดแูลและพฒันาเด็กรุน่ใหม่จึงตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจใน
การดแูลและจดัการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาการคิดเชิงบริหารจดัการใหเ้กิดกบัเด็กรุน่ใหม่เพ่ือเติบโตเป็น
พลเมืองท่ีดี 

 
1.3 แนวคิดและทฤษฎีการคิดเชิงบริหารจัดการ 

Harvard University (2011)  ก ระ บ วน ก า รคิ ด ชั้ น สู ง ข อ งม นุ ษ ย์ ขึ ้น อ ยู่ กั บ  
3 องค์ประกอบหลัก คือ ความจ าน ามาใช้งาน (Working Memory) การยับยั้งความคิดและ
พฤติกรรม (Inhibitory Control) และการยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive Flexibility) ซึ่งแต่ละ
องคป์ระกอบจะมีลกัษณะการท างาน ดงันี ้

1.  ความจ าน ามาใช้งาน (Working Memory) ความจ าขณะท างานจะดูแล
ความสามารถในการจ าแนกตามขอ้มลูในระยะเวลาอนัสัน้ 
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2.  การยับยั้งความคิดและพฤติกรรม ( Inhibitory Control) เป็นการยับยั้ง
ความคดิและพฤตกิรรมท าใหส้ามารถยบัยัง้การตดัสินใจท่ีไมจ่  าเป็น 

3.  การยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive Flexibility) การยืดหยุ่นทางความคิด
ชว่ยในการเปล่ียนความสนใจหรือการตัง้กฎใหมต่ามความตอ้งการใหม่ ๆ 

Egeland and Fallmy (2010) ได้วิ เคราะห์เพ่ือยืนยันองค์ประกอบในการสร้าง 
มาตรวัดมาตรฐานเพ่ือประเมินความสามารถในการท างานของสมอง ในช่วงอายุ 5 – 18 ปี  
The Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) โ ด ย มี อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ 
9 องคป์ระกอบดงันี ้

1.  การยบัยัง้ความคดิและอารมณ ์(Inhabit) 
2.  การควบคมุอารมณ ์(Emotional Control) 
3.  การเปล่ียนความคดิเม่ือเง่ือนไขเปล่ียนแปลง (Shifting) 
4.  ความจ าขณะท างาน (Working Memory) 
5.  การวางแผนและการจดัการ (Planning & Organizing) 
6.  การเริ่มตน้ลงมือท า (Initiate) 
7.  การตดิตาม การก ากบัตนเอง (Self-Monitoring) 
8.  การจดัของเป็นระเบียบ (Organizing of Material) 
9.  ความรบัผิดชอบตามภารกิจ (Task Monitoring) 

Chan, Shum, Toulopoulou, and Chen (2008) กล่าวว่า การคิดเชิงบริหารจัดการ
เป็นความสามารถเรื่องการรูค้ิด และความสามารถทางพฤติกรรม ประกอบดว้ย  เหตผุลเชิงภาษา 
การแก้ปัญหา การวางแผน การจัดเรียงล าดับ การคงสมาธิ การยับยั้งต่อสิ่งรบกวน การใช้
ประโยชน์จากข้อมูลย้อนกลับ การยืดหยุ่นทางความคิด  และการจัดการกับความแปลกใหม่ 
ความสามารถดงักล่าวนีเ้รียกว่าส่วนประกอบ "เย็น" (“Cold” Component) ของการคิดเชิงบริหาร
จัดการ และส่วนประกอบ "รอ้น" (“Hot” Component) ของการคิดบริหารจัดการ คือ อารมณ ์ 
ความเช่ือและความปรารถนา ไดแ้ก่ การไดร้บัรางวลั การลงโทษ การควบคมุพฤติกรรมทางสงัคม
ของตวัเอง และการตดัสินใจโดยใชอ้ารมณแ์ละการตีความส่วนบคุคล  

Sohlberg and Mateer (2001) ไดต้ัง้ทฤษฎีของโซลเบิรก์และมาเทียร ์(Sohlberg & 
Mateer) โดยมีแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการคิดเชิงบริหารจดัการล าดบัชัน้ ซึ่งประกอบดว้ย 6 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) การริเริ่มหรือแรงขบั (การกระตุน้หรือเริ่มตน้ระบบการเรียนรู)้ 2) การยบัยัง้การตอบสนอง 
(การหยุดโดยอตัโนมตัิ หรือ การเสนอแนวโนม้การตอบสนอง) 3) ความอดทนต่องาน (การก ากับ
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ดูแลพฤติกรรมจนกระทั่งงานเสร็จเรียบรอ้ย) 4) การจัดการอย่างเป็นระบบ (การจัดระบบและ 
การเรียงล าดบัขอ้มูล) 5) การคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดขึน้ (การออกแบบการแกปั้ญหาและมีความคิด
ยืดหยุ่น) 6) ความตระหนัก (การติดตามตรวจสอบและการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง)  
การรูค้ิด เป็นความสามารถในการมองเห็น การสังเกต และการประเมินท่ีมากกว่ากระบวนการ
ทางการรูค้ิดขัน้พืน้ฐาน รวมถึงความตระหนักรูใ้นตนเอง การตรวจสอบตนเอง และการควบคุม
ตนเองในขณะท ากิจกรรม การรูค้ิดเป็นการสรา้งประสบการณแ์ละการปรบัปรุงดว้ยประสบการณ์
และสถานการณ์ใหม่มีความสัมพันธ์เป็นพลวัตกับแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้เป็นประจ าทุกวัน  
การประสบความส าเร็จขึน้อยู่กบัการตรวจสอบสิ่งท่ีมีความแตกตา่งกนั การตรวจสอบพฤตกิรรมท่ี
แสดงออก เม่ือไดร้บัการปรบัเปล่ียนท าใหเ้กิดกลยทุธก์ารตดัสินใจและการคดิเชิงบรหิารจดัการ 

Barkley (1997) อธิบายถึง การคดิเชิงบรหิารจดัการ เป็นกลยทุธท์างปัญญาท่ีเกิดขึน้
ระหว่างช่วงเวลาการตอบสนองต่อเหตกุารณ์ ท าหนา้ท่ีในการปรบัเปล่ียนและปรบัปรุงผลกระทบ
จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ โดยไดว้างทฤษฎีอธิบายถึงกระบวนการท างานทางปัญญาเหล่านี ้โดย
ก าหนดพฤติกรรมท่ีท าให้เข้าใจเก่ียวกับการท างานของสมองท่ีควบคุมการคิด  การตัดสินใจ  
การกระท าและความรูส้กึของมนษุย ์ซึ่งเป็นการท างานของสมองชัน้สงู ประกอบดว้ย 

1. ความจ าขณะท างาน (Working Memory) โดยมีเก็บรวบรวม จดจ า หลายสิ่ง 
หลายอยา่งไวข้ณะท างาน 

2. หยดุการตอบสนองท่ีเป็นอตัโนมตั ิ(Response Inhibition) ยบัยัง้การกระท า 
ท่ีจะรบกวนความตัง้ใจหรือเปา้หมายของตวัเอง 

3. การเปล่ียนความคดิเม่ือเง่ือนไขเปล่ียน (Shifting Focus) การเขา้ไปขดัขวาง 
สิ่งท่ีก าลงัท าอยูเ่พ่ือจะเบี่ยงเบนความสนใจเพ่ือใหน้  าไปสูก่ารเปา้หมาย 

4. การยืดหยุน่ทางความคดิ (Cognitive Flexibility) การสรา้งทางเลือกอ่ืน ๆ ใน 
การแกปั้ญหาหรือบรรลเุปา้หมาย 

5. การรูจ้กัประเมินตนเอง (Self – Monitoring) การตรวจสอบความคดิและ 
พฤตกิรรมของตวัเอง เพ่ือใหแ้นใ่จวา่ยงัมีความตัง้มั่นท่ีจะท าใหบ้รรลเุปา้หมาย 

6. ความพากเพียรมุง่สูเ่ปา้หมาย (Goal Orientation) การสรา้งและวางแผน 
การหลายขัน้ตอนเพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายในเวลาท่ีเหมาะสม 

Norman and Shallice (1986) ไดข้ยายแนวคิดของลูเรีย ในเรื่องของกระบวนการ
ท างานของกลีบสมองส่วนหน้าท่ีมาพรอ้มกับรูปแบบระบบก ากับสมาธิ และไดก้ าหนดแนวคิด
รูปแบบระบบก ากับสมาธิและการผันแปร (Supervisory Attentional System: SAS  model and 
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its variants) ความสอดคล้องในรูปแบบนี้ คือ การวางแผน การตรวจสอบ และการก ากับ
พฤติกรรมและความคิดท่ีเก่ียวข้องกันทั้งสองระบบ คือ เก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดขึน้เป็นประจ า ได้แก่  
การโตแ้ยง้ การจดัตารางเวลางาน และการก ากับสมาธิ เป็นสิ่งท่ีไม่ไดเ้กิดขึน้เป็นประจ า และเป็น
สิ่งท่ีแปลกใหม่ ประกอบด้วย 1) การวางแผน หรือการตัดสินใจ 2) การแก้ไขข้อผิดพลาด  
3) การตอบสนองตอ่การเรียนรูท่ี้ไม่ดีพอ หรือการจดัล าดบัการกระท าท่ีแปลกใหม ่4) การคาดวา่จะ
เกิดอันตราย และ 5) ความต้องการเอาชนะต่อการตอบสนองท่ีแข็งกรา้ว หรือต่อตา้นสิ่งยั่ วยุ 
จากนั้นแนวคิด SAS ไดข้ยายขึน้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสามารถในท างานและพฤติกรรมท่ี
หลากหลาย  ไดแ้ก่ 1) ความไม่ตอ่เน่ืองในการท างานใหเ้สรจ็สมบรูณ ์2) การสบัเปล่ียน/แทรกเวลา
ท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง 3) การให้สัญญากับงานใดงานหนึ่งในช่วงเวลานั้น ๆ  
4) การถกูขดัจงัหวะจากสิ่งท่ีไม่ไดค้าดการณไ์ว ้5) ความตัง้ใจท่ีล่าชา้ในการกลบัไปท างานท่ีคา้งไว้
และไม่ไดร้บัสญัญาณเตือนจากสถานการณ์ 6) ความตอ้งการงานท่ีแตกตา่งจากลกัษณะของงาน  
7) การก าหนดเป้าหมายของตนเองดว้ยการตัดสินใจถึงความเหมาะสมและ 8) การขาดการให้
ขอ้มลูปอ้นกลบัทนัทีเก่ียวกบัวิธีท่ีดีในการแสดงออก 

สรุปไดว้่า  จากแนวคิดและทฤษฎีการคิดเชิงบริหารจดัการนัน้เป็นความสามารถใน
การท างานกลีบสมองส่วนหน้าท่ีมาพร้อมกับรูปแบบระบบการรู้คิด และความสามารถใน 
การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นท่ีพึงประสงคข์องสงัคม โดยมาตรฐานเพ่ือประเมินการคิดเชิง
บริหารจัดการในช่วงอายุ 5 – 18 ปี ประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ  คือ การริเริ่ม ความจ าขณะ
ท างาน การวางแผนจดัระบบ การจดัระเบียบวสัด ุการตรวจสอบงาน  การปรบัเปล่ียน การควบคมุ
อารมณ ์การตรวจสอบตนเองและการยบัยัง้ 

 
1.4 การประเมินการคิดเชิงบริหารจัดการ 

พาสนา จลุรตัน,์ ธรรมโชติ เอ่ียมทศันะ, and ภารดี ก าภู ณ อยธุยา (2562) ไดศ้กึษา
การสรา้งแบบวดัการคิดเชิงบริหารของนกัเรียนวยัรุน่ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ผลการวิจยัพบว่า 
การคิดเชิงบริหารของนกัเรียนวยัรุน่ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ จดัอยู่ใน 3 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 
การก ากับดา้นการรูค้ิด การก ากับดา้นอารมณแ์ละการก ากบัดา้นพฤติกรรม และไดส้รา้งแบบวดั
การคิดเชิงบรหิารของนกัเรียนวยัรุน่ มีลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั จ านวน 40 ขอ้ 
มีคะแนนมาตรฐานการคิดเชิงบริหารของนักเรียนวัยรุ่นโดยภาพรวมและรายองคป์ระกอบส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัปานกลางและระดบัต ่าถึงต ่ามากและคะแนนมาตรฐานการคิดเชิงบริหารของ
นกัเรียนวยัรุน่มีคา่สงูสดุเทา่กบั 86 และมีคา่ต ่าสดุเทา่กบั 14  
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สมิงชยั สิรภพ (2019) ไดศ้ึกษาการพัฒนาแบบวดัความสามารถคิดบริหารจดัการ
ตนส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบวา่ แบบวดัความสามารถคิดบรหิารจดัการ
ตน จดัอยู่ใน 3 องคป์ระกอบ 9 ดา้น มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั จ านวน 45 ขอ้ โดย
มีผลการศกึษาระดบัความสามารถคิดบรหิารจดัการตนส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
ในภาพรวมนกัเรียนมีความสามารถคดิบรหิารจดัการตนอยูใ่นระดบัมาก (=3.73 ) 

ฐาปณีย ์ แสงสว่าง (2559) ไดศ้กึษาความสามารถคดิบริหารจดัการตน: แบบวดัและ
แนวทางพัฒนาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  เป็นแบบวัดท่ีสร้างขึ ้น เพ่ือให้ครูระดับ 
ชัน้ประถมศึกษาใชว้ัดการคิดเชิงบริหารจัดการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ท่ีมีอายุ
ระหว่าง  6 – 13 ปี 11 เดือน ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถคิดบริหารจดัการตน ประกอบด้วย 9 
ตวับง่ชีห้ลกั และ 57 ตวับง่ชีย้่อยจดัอยู่ใน 3 องคป์ระกอบคือ 1) การคิดเก่ียวกบัการรูค้ิด มีตวับง่ชี ้
หลัก 5 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ การริเริ่ม ความจ าขณะท างาน การวางแผน/จัดระบบ การจดัระเบียบวสัด ุ
และการตรวจสอบงาน 2) การก ากบัอารมณ ์มีตวับ่งชีห้ลกั 2 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ การปรบัเปล่ียน และ 
การควบคุมอารมณ์ และ 3) การก ากับพฤติกรรม มีตวับ่งชีห้ลัก 2 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ การตรวจสอบ
ตนเอง และการยับยั้ง เกณฑ์ปกติส าหรับแปลความหมายคะแนนท่ีได้จากแบบวัดสามารถ
แสดงป็นคะแนนมาตรฐานรายตวับ่งชี ้รายองคป์ระกอบ และภาพรวม ในรูปของคะแนนทีปกต ิ
และต าแหน่งเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์ส าหรบัใชใ้นการวิเคราะหค์วามสามารถคิด บริหารจัดการตนของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา  

Gioia, Isquith, Guy, and Kenworthy (2000) ได้พัฒนาแบบทดสอบ Behavior 
Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) แบบประเมินพฤติกรรมการท างานของการคิด
เชิงบริหารจดัการ โดยแบบสอบถามพฒันาขึน้ส าหรบัผูป้กครองและครูของเด็กวยัเรียน ออกแบบ
มาเพ่ือประเมินความสามารถของกระบวนการท างานของการคิดเชิงบริหารจดัการ ท่ีหลากหลาย
ของเด็กและวยัรุ่น แบบประเมินนีมี้ประโยชนท์างคลินิก ซึ่งท าให ้สามารถประเมินเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรูแ้ละความผิดปกติได ้เช่น เด็กสมาธิสัน้ ออทิสติก ไดร้บับาดเจ็บท่ีศีรษะ  
การสมัผสัสารตะกั่วของเด็กท าใหมี้ความปกติตอ่พฒันาการทัง้หลาย โรคซึมเศรา้และโรคอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของกบัพฒันาการทางระบบประสาทจิตเวช และเง่ือนไขทางการแพทยไ์ด ้

Berg and Grant (1993) ไดพ้ฒันาแบบทดสอบวิสคอนซินการด์ซอรท์ติง้เวอรช์นั 64 
การ์ด (Wisconsin Card Sorting Test: WCST-64) เป็นแบบทดสอบท่ีประเมินหน้าท่ีบริหาร
จดัการของสมอง สามารถใชไ้ดก้ับเด็ก วยัรุ่น และผูใ้หญ่ มีช่วงอายุตัง้แต่ 6 ปี 6 เดือน ถึง 85 ปี 
ผูร้บัการทดสอบตอ้งมีความสามารถในการมองเห็นและการได้ยินเป็นปกติ เขา้ใจค าสั่ง แยกแยะ  
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ความแตกต่างระหว่างสี รูปทรงเรขาคณิตและจ านวนได ้โดยใชก้ารด์ 64 ใบ ไม่ซ  า้กัน โดยการด์ 
แต่ละใบมีสัญลกัษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ไดแ้ก่ สามเหล่ียม ดาว กากบาท และวงกลม ดว้ยสีใด 
สีหนึ่ง ไดแ้ก่ แดง เขียว เหลือง และน า้เงิน โดยใหผู้ท้ดสอบท าการเรียงล าดบักรด์ในแนวทางตา่ง ๆ 

เช่น เรียงดว้ยสี สญัลกัษณ ์รูปรา่งหรือ จ  านวน  ซึ่งมีการศกึษาแบบทดสอบวิสคอนซินการด์ซอรท์
ติง้เวอรช์ัน 64 การด์ (WCST-64) ในผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง พบว่า  WCST-64 กลุ่มปกติได้
คะแนนความถูกต้องของ WCST-64 สูงกว่าและได้คะแนนความผิดพลาดต ่ากว่ากลุ่มโรค 
สมองเส่ือมทุกกลุ่ม  ลักษณะของแบบทดสอบ  WCST-64 ประกอบด้วยแผ่นภาพต้นแบบ 
(Stimulus Card) จ านวน 4 แผ่น แผ่นภาพค าตอบ (Responsecard) 64 แผ่น ภาพตน้แบบและ
แผ่นภาพค าตอบทุกใบจะมีรูปจดัวางอยู่อย่างเป็นหมวดหมู่ แต่ละแผ่นต่างกัน 3 ลักษณะคือ สี 
จ  านวน รูปร่าง โดยการทดสอบดว้ยแบบทดสอบ WCST จะใหผู้ร้บัการทดสอบจับคู่รูปภาพตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดใหท้ าการทดสอบเป็นรายบคุคลเท่านัน้ ระหว่างด าเนินการทดสอบไม่มีการจ ากดั

เวลาในการทดสอบ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบทดสอบ WCST-64 ใหค้ะะแนนตามคู่มือของ
แบบทดสอบ WCST-64 คณุภาพของแบบทดสอบท่ีไดร้บัการศึกษาโดยน าไปใชก้ับเด็กและวยัรุ่น 
พบว่า มีค่าความน่าเช่ือถือและมีค่าสัมประสิทธ์ิ ความน่าเช่ือถือทั่ วไป ระหว่าง 0.39 - 0.72 
คา่เฉล่ีย .57 และคา่มธัยฐาน .60  

สรุปไดว้่า  การประเมินการคิดเชิงบริหารจัดการ มีเครื่องมือส าหรบัการประเมิน 
ท่ีหลากหลาย ส าหรบันกัเรียนในระดบัประถมศกึษา ผูว้ิจยัเลือกใชแ้บบวดัความสามารถคดิบรหิาร
จดัการตนส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษา เป็นแบบวดัท่ีสรา้งขึน้เพ่ือใหค้รูระดบัชัน้ประถมศึกษา
ใชว้ัดการคิดเชิงบริหารจัดการของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ท่ีมีอายุระหว่าง 6 – 13 ปี  
11 เดือน ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถคิดบริหารจดัการตน ประกอบด้วย 9 ตวับ่งชีห้ลกั และ 
57 ตัวบ่งชีย้่อยจัดอยู่ใน 3 องคป์ระกอบคือ1) การคิดเก่ียวกับการรู ้คิดมีตัวบ่งชีห้ลัก 5 ตัวบ่งชี ้
ได้แก่  การริเริ่ม  ความจ าขณะท างาน การวางแผน /จัดระบบ การจัดระเบียบวัสดุ และ 
การตรวจสอบงาน 2) การก ากับอารมณ์ มีตัวบ่งชีห้ลัก 2 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ การปรับเปล่ียน และ 
การควบคุมอารมณ์ และ 3) การก ากับพฤติกรรม มีตวับ่งชีห้ลัก 2 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ การตรวจสอบ
ตนเอง และการยบัยัง้ ของ ดร.ฐาปณีย ์ แสงสว่าง ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับบริบทของงานวิจยัใน
ครัง้นี ้
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1.5  พัฒนาการการคิดเชิงบริหารจัดการ 
วิริยาภรณ ์อดุมระติ and ปนดัดา ธนเศรษฐกร (2561) ไดก้ล่าวถึง พฒันาการเดก็วยั 

10 -12 ปี และการส่งเสริมทักษะสมอง ว่าสามารถรบัรูค้วามคิด อารมณ์ ความรูส้ึกของตนเอง
ชดัเจนขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพฒันาความภาคภูมิใจในตวัเอง เขา้ใจไดแ้ลว้ว่าหากท าสิ่งใด
ส าเร็จจะเกิดความรูส้ึกท่ีดีกับตัวเองมาก การสั่งสม ประสบการณ์ความส าเร็จนีจ้ะพัฒนาเป็น
ความเช่ือและค่านิยมขึน้ในใจ แสดงออก มาเป็นบุคลิกภาพ วิธีการตัดสินใจในอนาคตต่อไป  
เริ่มสรา้งอตัลักษณ์ของตนเอง ดงันัน้จึงชอบการเปรียบเทียบและชอบความต่าง  มีความกลา้ใน 
การใฝ่หาความรูแ้ละสามารถดูแลตัวเอง ควบคุมตนเองไดม้ากขึน้นานขึน้ จนบรรลุเป้าหมาย  
อยูท่า่มกลางการแขง่ขนัในหมูเ่พ่ือนได ้ซึ่งสามารถแบง่ตามพฒันาการไดด้งันี ้

ดา้นรา่งกาย  เดก็ผูห้ญิงเริ่มมีน า้หนกัเพิ่มขึน้และพรอ้มเขา้สูว่ยัเจริญพนัธุเ์ร็วกว่า 
ในขณะท่ีเด็กผูช้ายจะมีทกัษะการเคล่ือนไหวรา่งกายท่ีว่องไวและแข็งแรงมากกว่า ความตอ้งการ
พืน้ฐานทางดา้นร่างกายในช่วงวยันีคื้อ ความอยากกินเพิ่มขึน้ การนอนหลบันานขึน้ และความ
สนใจในกิจกรรม ท่ีตอ้งเคล่ือนไหวรา่งกายนอ้ยลง ห่วงเรื่องความสวยความหล่อและภาพลกัษณ์
ของตัวเอง แต่ก็ยังชอบท าตัวสบาย ๆ ไม่พิถีพิถัน และชอบความเป็นส่วนตัว เด็กผู้หญิงจะมี
อารมณม์ั่นคงมากกวา่และท าตวัเป็นผูใ้หญ่เร็วกว่าเด็กผูช้าย เป็นวยัท่ีชอบคดิถึงแตเ่รื่องเพ่ือนและ
โรงเรียน ไม่คอ่ยคดิจดจอ่กบัเรื่องของครอบครวั ใส่ใจอยู่กบัเรื่องถกูผิดมากกว่าเรื่องดีงามของผูอ่ื้น 
และยึดถือความยุติธรรมมาก จึงมักหมกมุ่นคิดถึงการกระท าท่ีไม่ดีของผูอ่ื้น และจะแสดงความ
เกรีย้วกราด เม่ือพบความไม่ยุติธรรม การรบัฟังพูดคยุเพ่ือแลกเปล่ียนทศันคติและการชวนเด็ก ๆ
ไปท ากิจกรรมรว่มกบั ครอบครวับา้ง จะชว่ยสรา้งความสมดลุในจิตใจเดก็ได ้ 

ดา้นอารมณ์  ถึงแม้ว่าการแสดงออกทางอารมณ์สามารถควบคุมได้มากขึน้
จดัการความขดัแยง้ในใจตวัเองได ้แตก็่เป็นวยัท่ีมีการปรบัเปล่ียนอารมณอ์ย่างรวดเร็วเช่นเดียวกนั 
มีทกัษะทางอารมณม์ากขึน้ ตอ้งการใหผู้อ่ื้นเขา้ใจและยอมรบั ไมช่อบใหใ้ครมาสั่งโกรธง่าย เกรีย้ว
กราด เน่ืองภายในจิตใจมีความกงัวลและความเศรา้ ซึ่งเป็น ความกงัวลท่ีไมมี่เหตผุลเป็นวยัท่ียอม
จ านนกบั“วิธีคดิ วิธีปฏิบตัิ” ประจ ากลุม่ ซึ่งถา้ผูใ้หญ่เห็นว่าไมถ่กูตอ้ง ตอ้งมีท่าทีท่ีดี ไมด่ว่นตอ่ตา้น
แต่รบัฟัง ตัง้ค  าถาม และอา้งอิงเหตผุลหรือหลกัฐาน ท่ีพิสจูนไ์ด ้อธิบายได ้จะท าใหเ้ด็กเขา้ใจและ
ให้ความร่วมมือมากขึน้ การพูดคุยกันด้วยเหตุผล จะช่วยให้เด็กคลายความกังวล ได้ระบาย
อารมณแ์ละ ความเศรา้ตา่ง ๆ ขอ้คดิ ขอ้สรุปท่ีเกิดขึน้จะเป็นคณุคา่ท่ีเดก็จะยึดถือตอ่ไป  

ดา้นสังคม  รูจ้ักแสวงหาความเคารพ ให้เกียรติและแสดงความรักกับพ่อแม่  
มีเพ่ือนสนิทและเลือกคบเพ่ือน เริ่มอยู่กนัเป็นกลุ่ม ดงันัน้การเลีย้งดท่ีูใหเ้กียรติ ใหค้วามเคารพใน
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ตวัตนของเด็กช่วยใหเ้ขาสามารถน าไปปฏิบตัิกบัผูอ่ื้นได ้อยากใหผู้อ่ื้นเห็นว่าตนเป็นอิสระจากพ่อ
แมแ่ละไมพ่ึ่งพอ่แมแ่ลว้ ดงันัน้การสง่เสรมิ ใหร้บัผิดชอบตวัเองจะชว่ยสง่เสริมพฒันาการไดดี้และท่ี
ส าคัญพยายามไม่ให้ความช่วยเหลือต่อหน้าเพ่ือน  ชอบวิจารณ์และนินทาผู้ใหญ่  เพราะ 
คิดว่าตนเองคิดได ้วิเคราะหเ์ป็น เขา้ใจเรื่องคณุธรรม เริ่มท าตวัน่าร  าคาญ อยู่ดว้ยยาก อยากเป็น
อิสระมากและไม่ มี เหตุผล  ชอบ มี เพ่ื อน วัย เดียวกัน  หลงใหลในการหาทีม  ชอบ เกม 
การแขง่ขนัเริ่มสนใจเพศตรงขา้ม  

ดา้นสติปัญญา  มีความคิดรเิริ่ม ชอบแฟชั่น ใชเ้วลากบัสิ่งท่ีสนใจชดัเจนขึน้ เริ่มมี
ดารา นกัรอ้งท่ีช่ืนชอบ ดงันัน้ ความจ า  การวางแผนในเรื่องของดาราหรือนักรอ้งท่ีชอบจะดีเป็น
พิเศษ ในขณะท่ีการให้ความสนใจในการคิดวิเคราะห์ เรื่องเรียนอาจจะลดน้อยลง การคิด  
การหาเหตุผล และการแก้ปัญหาก าลังเจริญงอกงามเต็มท่ี เด็กช่วงวัยนี ้จึงถกเถียงกันด้วย 
เหตผุลได ้มีการยัง้คดิไตรต่รองจากประสบการณข์องตวัเองก่อนตดัสินใจ และรบัฟังผูอ่ื้นไดม้ากขึน้
พฒันาการท่ีส าคญัคือ มีการตัง้เป้าหมาย มีความอดทน และมีสมาธิจดจ่อมากพอ  ท่ีจะไปใหถ้ึง
เป้าหมาย อยากมีเงินเป็นของตัวเอง มีความพรอ้มท่ีจะคิดวางแผนทางการเงิน หาทางหาเงิน  
ซึ่งเม่ือท าไดจ้ะมีความภาคภูมิใจและเห็นคณุค่าในตวัเอง รูจ้กัพินิจพิเคราะห ์วิจารณ์ตวัเอง ใน
ขณะเดียวกันก็สนใจเรื่องของคนอ่ืน อยากรู้ อยากเปรียบเทียบว่าเหมือนกับประสบการณ์ของ
ตวัเองหรือไม ่ 

ความทา้ทาย นอกจากจะมีเหตผุลมากขึน้แลว้ ยงัเช่ือเรื่องกรรมตามสนองดว้ย 
ยึดถือเรื่องความยุติธรรมมาก ดงันัน้เม่ือพบว่าโลกแห่งความเป็นจริงไม่เป็นไปอย่างท่ีคิดจะรูส้ึก  
อดึอดั คิดวกวน อาจจะแสดงออกเป็นการตอ่ตา้นหรือระบาย อารมณโ์ดยการรงัแกผูอ่ื้น จึงอาจจะ
เป็นขวบปีท่ีขีเ้กียจ ไม่รบัผิดชอบ ไม่มีเพ่ือน ไม่มีสว่นรว่ม อยู่รว่มกบัผูอ่ื้นไดย้าก ซึ่งผูใ้หญ่ตอ้งช่วย
ใหเ้ด็กกา้วผ่านไปใหไ้ด ้มีความกงัวลมากเกินไป ท าใหผู้ใ้หญ่พลอยเป็นกงัวลไปกบัเด็กดว้ย ซึ่งถา้
ผูใ้หญ่ กังวลมากมักใช้วิธีออกค าสั่ง กักเก็บเด็กไวใ้นสายตา ในขณะท่ีเด็กมีแรงขับท่ีอยากจะ
ออกไปเผชิญโลกสงูมาก ซึ่งไมเ่ป็นผลดีตอ่การพยายามท่ีจะพึ่งตนเองของเด็ก การเลีย้งดท่ีูปกปอ้ง
มากเกินไป จะท าใหเ้ด็กไม่มีความสนใจอะไรเป็นพิเศษ ไม่ไดฝึ้กฝนการจดัการควบคุมอารมณ์
ตนเอง อาจจะรงัแกเพื่อนและใชก้ าลงัได ้

Goldstein and Naglieri (2014) ไดก้ล่าวถึงพัฒนาการการคิดเชิงบริหารจดัการ ว่า 
เป็นพืน้ฐานส าคญัเพ่ือการท าความเขา้ใจการพัฒนาของการคิดเชิงบริหารจัดการ ตามรูปแบบ
พฒันาการทางประสาทของลเูรีย ซึ่งไดเ้สนอพฒันาการของมนษุย ์5 ขัน้ ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1:  ขัน้นีเ้ริ่มตน้ขึน้ในปีแรกของชีวิตและเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงสรา้ง 
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สมอง 
ขัน้ท่ี 2: ขัน้นีเ้ก่ียวขอ้งกบัการเรง่โดยการกระตุน้ของพืน้ท่ีประสาทสมัผสัหลกัใน 

การมองเห็น การไดย้ิน และการรบัรูด้ว้ยการสัมผัส และการควบคุมประสาทสั่งการเคล่ือนไหว
ขัน้ตน้ในชว่งปีท่ีสองของชีวิต  

ขัน้ท่ี 3: ขัน้นีเ้ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทางกายภาพภายในบรเิวณเช่ือมตอ่สมอง 
ส่วนท่ีสองของเด็กก่อนวัยเรียน การจดจ าไวภ้ายในจิตใจของเด็กและการระลึกไดเ้ก่ียวขอ้งกับ
สญัลกัษณว์สัดตุา่ง ๆ และการพฒันาความสามารถในการเคล่ือนไหวทางกายภาพ  

ขัน้ท่ี 4: ขัน้วยัเดก็ตอนตน้ อาย ุ7 – 8 ปี บรเิวณสมองสว่นท่ีสามในสมองกลีบขา้ง
เริ่มท างาน เป็นการเช่ือมตอ่ทางกายภาพ และเก่ียวขอ้งกบัการประสานงานของช่องสญัญาณรบั
ความรูส้ึก ระหว่างขั้นนี ้จิตใจของเด็กเริ่มมีเข้าใจต่อการป้อนความรูส้ึกและการกระตุ้นทาง
สิ่งแวดลอ้ม  มนัเป็นสิ่งส  าคญัโดยอยา่งยิ่งส  าหรบัการพฒันาความสามารถทางจิตท่ีซบัซอ้น  

ขัน้ท่ี 5: เป็นขัน้ท่ีสมองเริ่มเปิดใชง้านช่วงอายปุระมาณ 8 ปี จนกระทั่งวยัรุน่และ
วยัผูใ้หญ่ ขัน้นีเ้ป็นการท างานท่ีระบบประสาทส่วนกลางท าหนา้ท่ีในการพฒันาความสามารถทาง
จิตท่ีซบัซอ้น การคดิเชิงนามธรรม การมีสมาธิ ความจ า เช่นเดียวกบัการตรวจสอบการจดัการและ
การประเมินผลการเรียนรูท่ี้ซบัซอ้น  

McCalla (2013) กล่าวว่า พนัธุกรรมและสิ่งแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อการพฒันาทกัษะ
การคิดขั้นสูงและการพัฒนาการคิดเชิงบริหารจัดการตลอดช่วงชีวิต มีสัญญาณแรกเกิดขึน้ใน 
วยัทารก ทักษะการควบคุมยับยัง้และทักษะความจ าขณะท างานเกิดขึน้อย่างรวดเร็วในวัยเด็ก 
ทัง้นีแ้ตล่ะชว่งอายมีุความสามารถคดิบรหิารจดัการตนแตกตา่งกนั  ดงันี ้

ช่วงอายุ 7 - 12 เดือน เด็กสามารถเก็บสารสนเทศบางอย่างไว้ในใจเพ่ือท่ีจะ
แสดงการกระท าบางอย่างออกมาซึ่งทักษะนีมี้ความเปราะบาง  ความอ่อนไหว และท าให้เกิด
ความไขวเ้ขวเป็นอยา่งมาก 

ชว่งอาย ุ1 ขวบ เดก็เริ่มตน้ท่ีจะมีการอตัราความกา้วหนา้ของการสนใจตอ่สิ่ง 
เรา้ภายนอกท าใหเ้กิดความไขวเ้ขว 

ชว่งอาย ุ2 ขวบ เดก็สามารถแกปั้ญหาดว้ยการพฒันาทกัษะทางภาษาไดม้ากขึน้ 
เริ่มตน้ใชภ้าษาเพ่ือก ากบัพฤติกรรม สามารถรกัษาและปฏิบตัิตามกฎระเบียบทางวาจา ค าขอรอ้ง 
และค าสั่งได ้ซึ่งเป็นอตัราความกา้วหนา้ในการรกัษากฎระเบียบและใชภ้าษาอย่างต่อเน่ืองจนมี
การเตบิโตงอกงามขึน้และมีผลตอ่การเรียนรู ้

ชว่งอาย ุ3 ขวบ เดก็ไมแ่สดงความวูว่ามในการตอบสนองตอ่สิ่งเรา้แตมี่ความ 
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ตัง้ใจและมีความยืดหยุน่ดา้นการวางแผนอยา่งมีสติ 
ชว่งอายรุะหวา่ง 3 – 5 ขวบ เดก็มีอตัราความกา้วหนา้ท่ีเพิ่มขึน้อย่างเห็นไดช้ดั 

ในดา้นการยบัยัง้และความจ าขณะท างาน พวกเขาเริ่มท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการกระท าของตนเอง
ความยืดหยุ่นทางการรูค้ิด พฤติกรรมก าหนดเป้าหมาย และการวางแผน พวกเขามีการพัฒนา
ชดุค าสั่งการท่ีซบัซอ้นในกฎระเบียบเพ่ือเป็นแนวทางการก ากบัพฤติกรรม พวกเขาเริ่มท่ีจะคิดถึง
ความมุ่งมั่นตัง้ใจหรือการแสดงการกระท าท่ีมากกว่าการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม เด็กมี  
วุฒิภาวะและการปรับปรุงตัวแสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าในการควบคุมการยับยั้ง และ
ความสามารถในการมุง่มั่นตัง้ใจ 

ช่วงปีท่ีเข้าโรงเรียนประถมศึกษาและเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้น เด็กก่อนวัยเรียน
สามารถพูดแสดงความรูไ้ดว้่าอะไรเป็นสิ่งท่ีถูกตอ้งท่ีตอ้งปฏิบัติแต่มักจะไม่สามารถปฏิบัติได ้  
มีความสามารถดา้นการวางแผนและการใชเ้หตผุล จะประสบความส าเร็จไดต้อ้งใชว้ิธีการจ ากัด
การตอบสนองความวู่วาม ความก้าวหนา้ดา้นการวางแผน การตัง้เป้าหมายหรือการแก้ปัญหา
พฤติกรรมต่าง ๆ และความยืดหยุ่นทางความคิด เป็นพื ้นฐานส าหรับทักษะทางสังคมและ
ความส าเร็จทางวิชาการในช่วงก่อนวยัรุน่และช่วงวยัรุน่มีบทบาทของการพฒันาการคิดเชิงบริหาร
จดัการแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนมากท่ีสดุและไดร้บัการยอมรบัมาก  

ช่วงอายุ 15 ปี วัยรุ่นมีความจ าขณะท างาน การควบคุมยับยั้ง และมีสมาธิ
ใกลเ้คียงกบัผูใ้หญ่เพิ่มขึน้ แตค่วามสามารถดา้นการตรวจสอบตนเอง และการสะทอ้นตนเองยงัมี
วฒุิภาวะไม่สมบรูณ ์นอกจากนีเ้ม่ืออยู่ในสถานการณท่ี์มีความซบัซอ้นสงูหรือสถานการณท่ี์ตอ้งมี
การบรูณาการขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจ วยัรุน่จะแสดงขอ้บกพรอ่งออกมาโดยมีแนวโนม้ท่ี
จะตดัสินใจรูข้อ้ดีของสถานการณท่ี์ก าหนดเม่ือเทียบกบัขอ้เสีย 

ชว่งอายรุะหวา่ง 20 – 29 ปี การคดิเชิงบริหารจดัการ อยู่ในจดุสงูสดุการตดัสินใจ
เรื่องการมีครอบครวั อาชีพ และความมั่นคง มีเหตผุลมากขึน้ 

ช่วงวัยผู้ใหญ่การคิดเชิงบริหารจัดการมีการลดลงของทักษะการเรียนรูข้ัน้สูง
อย่างชัดเจน ด้านความจ าขณะท างาน การตรวจสอบตนเอง และทักษะเชิงมิติสัมพันธ ์ 
เป็นการปรบัเปล่ียนตามช่วงอายุของสมองส่วนหนา้และการเส่ือมสภาพของปลอกไมอิลินเป็น
ปลอกท่ีอยูร่อบเซลลป์ระสาทมีผลในการชะลอตวัของแรงกระตุน้ท่ีเดนิทางไปตามเสน้ประสาท 

Harvard University (2011) ได้เสนอพัฒนาการการคิดเชิงบริหารจัดการตั้งแต ่
วยัเด็ก วัยรุ่น และวัยผูใ้หญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสามารถคิดบริหารจัดการตนมีบทบาทต่อ 
การพัฒนาบุคคลในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะวัยเด็กเล็ก อายุระหว่าง 3 – 5 ปี เป็นวัยทองส าหรบั 
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การพฒันาหรือการเจริญเติบโตของการคิดเชิงบริหารจดัการของเด็กไดอ้ย่างรวดเร็วมากอย่างเห็น
ไดช้ัดและค่อย ๆ เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ส าหรบัวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนตน้ประสิทธิภาพ 
การคดิเชิงบรหิารจดัการจะคอ่ย ๆ ลดลง 

สรุปไดว้่า  ช่วงวยัท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรบัการพัฒนาการคิดเชิงบริหารจัดการ คือ  
ชว่งวยัเด็ก อายุ 3 – 5 ปี เพราะเป็นช่วงวยัท่ีเด็กมีความพรอ้มและมีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้การคิดเชิง
บริหารจดัการไดเ้ป็นอย่างดี และเป็นช่วงวยัท่ีส าคญัมากต่อการปลกูฝังและฝึกฝนความสามารถ
ดงักลา่ว ในขณะท่ีชว่งปีท่ีเขา้โรงเรียนประถมศกึษาและเขา้สูว่ยัรุน่มีบทบาทของการพฒันาการคิด
เชิงบริหารจัดการแสดงใหเ้ห็นอย่างชัดเจนมากท่ีสุดและการปรบัเปล่ียนของฮอรโ์มนเพศท าให้
วยัรุน่ สว่นหนึ่งมีพฤตกิรรมท่ีมีความเส่ียงสงูจงึเป็นชว่งวยัท่ีสามารถพฒันาไดอี้กชว่งหนึ่ง 

 
1.6  แนวคิดการเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 

วิริยาภรณ์ อุดมระติ and ปนัดดา ธนเศรษฐกร (2561) กล่าวว่า แนวทางและ
กระบวนการจัดการเรียนรูใ้ห้เด็กวัย 7-12 ปี เพ่ือส่งเสริมทักษะสมอง EF ควรจัดกิจกรรมให้มี
กระบวนการดังนี ้คือ เปิดโอกาสให้พบกับประสบการณ์ท่ีหลากหลาย สรา้งสภาพแวดล้อมใน 
การเรียนรู ้ใหท้  ากิจกรรมท่ีไดใ้ชร้า่งกายทกุส่วนอย่างเต็มท่ี กิจกรรมตอ้งเป็นรูปธรรมจบัตอ้งได ้ให้
ไดส้ะทอ้นความคิด ใหพ้บกับประสบการณ์ของการไดเ้ลือก ใหไ้ดล้องผิดลองถูกกับเป้าหมายท่ี 
ตัง้ไว ้ใหไ้ดท้  างานเป็นกลุม่ และความสมัพนัธร์ะหวา่งครูกบันกัเรียนเป็นไปในทางท่ีดี 

จุฑามาศ แหนจอน (2560) กล่าวว่า การพัฒนาหน้าท่ีบริหารจัดการของสมอง 
สามารถท าไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ การปรึกษาทางจิตวิทยา การฝึกสมาธิ โยคะ หลักสูตรการเรียน 
การสอนท่ีบูรณาการทักษะการเรียนรูแ้ละการจัดการกับอารมณ์  และสนใจพัฒนาหลักสูตร 
การเรียน รู้แบบบูรณ าการเพ่ื อเสริมสร้างหน้า ท่ีบริหารจัดการของสมองส าหรับวัย รุ่น  
( An integrative learning modules of enhancing executive functions of the brain of 
adolescent: EEFs-Ado) โดยการบรูณาการศาสตรด์า้นประสาทวิทยาศาสตร ์หลกัการเรียนรูข้อง
สมอง/ จิตใจ 12 ข้อและทฤษฎีการยอมรับและพันธะสัญญา ACT ท่ีให้ความส าคัญต่อ 
การเพ่งความสนใจ (Mindfulness) ซึ่งเป็นการตระหนักรูต้่อสิ่งท่ีเกิดขึน้ โดยการจดจ่ออยู่กับ
ปัจจบุนั  

Dawson and Guare (2009) ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติเพ่ือการประเมินและ 
การใหค้วามช่วยเหลือการคิดเชิงบริหารจัดการในเด็กและวัยรุ่น รวมถึงการส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารจัดการในห้องเรียนส าหรับครูแยกเป็นแต่ละทักษะ ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่  
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การปรบัเปล่ียนสภาพแวดลอ้ม การสรา้งกลยุทธ์หรือวิธีการสอนทักษะท่ี เหมาะสมและเง่ือนไข
ความส าเรจ็ส าหรบัการสอนทกัษะตา่ง ๆ   

สรุปไดว้่า การสรา้งเสริมการคิดเชิงบริหารจัดการแต่ละทักษะมีความแตกต่างกัน
ตามเป้าหมายทักษะหรือพฤติกรรมของนักเรียน แต่มีความมุ่งหมายเดียวกัน  คือ การช่วยเหลือ 
พัฒนา และส่งเสริมการคิดเชิงบริหารจัดการของนักเรียนให้ดีขึน้ โดยมีกลไกการท างานเพ่ือ 
การสรา้งเสริมการคิดเชิงบริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จประกอบด้วย การปรับเปล่ียน
สภาพแวดลอ้ม การสอนทกัษะและการวางเง่ือนไขความส าเรจ็  

 
1.7  งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการคิดเชิงบริหารจัดการ 

1.7.1 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการคิดเชิงบริหารจัดการในประเทศ 
กัญญารตัน ์ชูเกลีย้ง (2562) ไดศ้ึกษาการพัฒนาทักษะสมองเพ่ือชีวิตท่ีส าเร็จ 

ส าหรบัเด็กปฐมวยั โดยผ่านการจดัประสบการณก์ารเรียนรูแ้บบสะเต็มศึกษา เรื่อง การประกอบ
อาหารประเภทขนมไทยพืน้เมือง 4 ภาค ผลการวิจัยพบว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้บบ 
สะเต็มศึกษา เรื่อง การประกอบอาหารประเภทขนมไทยพืน้เมือง 4 ภาค สามารถพัฒนาทักษะ
สมองเพ่ือชีวิตท่ีส าเรจ็ส าหรบัเดก็ปฐมวยัดา้นการรเิริ่มและลงมือท ามีคะแนนหลงัการทดลองสงูขึน้
กวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 

ณัชชา ธนสมบูรณ์ and ชญาพิมพ์ อุสาโห (2562) ไดศ้ึกษาการพัฒนากรอบ
แนวคิดการบริหารวิชาการตามแนวคิดทักษะการคิดเพ่ือชีวิตท่ีส าเร็จ ผลการวิจัยพบว่า กรอบ
แนวคิดการบริหารวิชาการ ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลัก ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา การจดัประสบการณ์การเรียนรู ้ การจดัสภาพแวดลอ้มตา่ง ๆ การสรา้งส่ือและแหล่ง
เรียนรู ้ การวดัและประเมินพฒันาการของผูเ้รียน 

นชุนาฎ รกัษี (2562) ไดศ้ึกษาการพฒันาโปรแกรมส่งเสริมทกัษะสมองการรู้คิด
เชิงบริหาร ผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทสัมผัสในเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
พฒันาการดา้นการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 
46.7 เป็นรอ้ยละ 70.2 

จฑุามาศ  แหนจอน et al. (2561)  ไดท้  าการการพฒันาโปรแกรมการเสริมสรา้ง
หนา้ท่ีบริหารจดัการของสมอง ผลการวิจยัพบว่า เพศ อาย ุผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การนอนหลบั  
การใชส้ารเสพติดและการฝึกสติมีผลตอ่หนา้ท่ีบริหารจดัการของสมองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05  โปรแกรมเสรมิสรา้งหนา้ท่ีบรหิารจดัการของสมองส าหรบัวยัรุน่โดยการบรูณาการทฤษฎี
การยอมรบัและพนัธะสญัญาประสาทวิทยาศาสตรแ์ละหลกัการเรียนรู ้12 ขอ้ของสมอง/จิตใจ ซึ่ง
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เป็นการฝึกอบรมจ านวน 10 ครัง้ ใชเ้วลาครัง้ละ 50 นาที มีประสิทธิผลในการเสริมสรา้งหน้าท่ี
บรหิารจดัการของสมองของวยัรุน่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ปาระมี เกตภุวูงษ ์(2561) ท่ีศกึษาผลการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการดว้ยวิธีการ
สืบเสาะหาความรูก้บัวิธีใชส้ถานการณจ์ าลองท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ความสามารถในการแก้ปัญหา หลังเรียนโดยวิธีการสอนแบบบูรณาการดว้ยวิธีการสืบเสาะหา
ความรู้กับวิธีใช้สถานการณ์จ าลองสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสัมพันธ์กันอย่าง 
มีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ีระดบั .05   

พัชรินทร ์พาหิรญั (2561) ท่ีศึกษาผลของโปรแกรมสมอง จิตใจและการเรียนรู ้
ต่อหนา้ท่ีบริหารจัดการตนของสมองในนักเรียนชัน้ประถมศึกษา ใชแ้นวคิดหลักการเรียนรูข้อง
สมอง/จิตใจ 12 ข้อ แนวคิดการเรียนรูเ้กิดจากการกระท าของร่างกายทั้งหมด และแนวคิด 
การเรียนรูเ้ก่ียวขอ้งกับความสนใจ และการรบัรูจ้ากประสาทสมัผสัการเรียนรู ้ผลการวิจัยพบว่า 
นกัเรียนมีปฏิสัมพันธร์ะหว่างวิธีการทดลองกับ ระยะเวลาของการทดลอง อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 นกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีไดร้บัโปรแกรมมีคะแนนเฉล่ียจ านวนขอ้ท่ีตอบถกูทัง้หมดใน
ระยะหลงัการทดลองและระยะติดตามผล  สงูกว่านกัเรียนกลุ่มควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัโปรแกรมระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล มี
คะแนน เฉล่ียจ านวนท่ีตอบถกูทัง้หมด สงูกวา่ระยะก่อนการระยะหลงัการทดลองและระยะติดตาม
ผล สรุปไดว้่า โปรแกรมสมอง จิตใจ และการเรียนรู ้มีประสิทธิภาพในการเสริมสรา้งหนา้ท่ีบริหาร
จดัการของสมองในนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาได ้

จุฑามาศ  แหนจอน (2560) ไดศ้ึกษาการพฒันาหนา้ท่ีบริหารจดัการของสมอง
ส าหรบัวยัรุน่โดยหลกัสตูรการเรียนรูแ้บบบรูณาการ ผลการวิจยัพบวา่ มีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างวิธีการ
ทดลองและระยะเวลาการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< .05) วัยรุ่นท่ีได้รบัหลักสูตร  
EEFs-Ado มีคะแนนเฉล่ียความบกพรอ่งของหนา้ท่ีบริหารจดัการของสมองนอ้ยกว่ากลุ่มควบคมุ
ทัง้ในระยะหลงัการทดลองและระยะติดตามผลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p< .05) วยัรุน่ท่ีไดร้บั
หลกัสตูร EEFs-Ado มีคะแนนเฉล่ียความบกพรอ่งของหนา้ท่ีบริหารจดัการของสมองในระยะหลงั
การทดลองและระยะตดิตามผลนอ้ยกว่าก่อนทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(p< .05) 

ฐาปณีย ์ แสงสว่าง (2559) ได้ศึกษาความสามารถคิดบริหารจัดการตนและ
พัฒนาแบบวัดและแนวทางการพัฒนาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า  
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ความสามารถคิดบริหารจัดการตน ประกอบดว้ย 9 ตัวบ่งชีห้ลัก และ 57 ตวับ่งชีย้่อยจัดอยู่ใน  
3 องคป์ระกอบ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค- สแควร ์เท่ากับ  
23.84 ค่าองศาอิสระเท่ากับ 17 ค่า p เท่ากับ 0.12 และค่าดัชนีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียความ
คลาดเคล่ือนในการประมาณคา่ เท่ากบั 0.03 มีความเช่ือมั่นแบบความสอดคลอ้งภายในระดบัสูง  
(r = 0.96) มีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินมีความสอดคล้องกันดี (RAI = 0.82) และมี 
อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  (t = 2.44 – 17.49) เกณฑ์ปกติส าหรบัแปลความหมาย
คะแนนท่ีไดจ้ากแบบวัดสามารถแสดงเป็นคะแนนมาตรฐานรายตัวบ่งชีร้ายองคป์ระกอบและ
ภาพรวมในรูปของคะแนนทีปกติและต าแหน่งเปอรเ์ซ็นต์ไทล์  ส  าหรับใช้ในการวิเคราะห์
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาจ าแนกตามเพศไดค้ะแนนเฉล่ีย
ความสามารถคิดบริหารจัดการตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เม่ือจ าแนกตามเพศ สังกัด
โรงเรียน และระดับการศึกษาผู้ปกครอง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  .01 

นวลจนัทร ์จฑุาภักดีกลุ (2555) ไดศ้ึกษาผลของการศึกษาวิถีพุทธตอ่การคิดเชิง
บริหารและความคิดสรา้งสรรคใ์นเด็กก่อนวัยรุ่น ผลการวิจัยพบว่าเด็กประถมปลายท่ีศึกษาใน
โรงเรียนแบบวิถีพุทธอย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่ประถมตน้ท าคะแนนการทดสอบความสามารถใน  
การคิดดว้ยทกัษะ EF ดีกว่าเด็กกลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในทุกดา้นเม่ือประเมินดว้ย
แบบทดสอบ WCST-CV4 และเม่ือประเมินความจ าขณะท างานด้วยแบบวัดเชาวน์ปัญญา  
WISC-III พบว่าเด็กกลุ่มวิถีพุทธมีคะแนนความจ าขณะท างานสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่าง  
มีนยัส าคญัทางสถิติในทุก Subscales อย่างไรก็ตามเม่ือประเมินพฤติกรรมท่ีเป็นความบกพรอ่ง
ของ EF ด้วยแบบประเมิน BRIEF พบว่าเด็กกลุ่มวิถีพุทธและเด็กกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ีย
ตวัชีว้ดัส่วนใหญ่ไม่แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ในส่วนความคิดสรา้งสรรคเ์ม่ือประเมิน
ด้วยแบบทดสอบ TTCT ฉบับภาษาไทยพบว่าเด็กกลุ่มวิถีพุทธมีคะแนนความคิดสรา้งสรรค์
โดยรวมดีกว่าเด็กกลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติและเม่ือวิเคราะหร์ายดา้นพบว่าเด็กกลุ่ม
วิถีพุทธมีความคิดคล่องแคล่วและความคิดริเริ่มดีกว่าเด็กกลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ 
แตใ่นดา้นความคดิละเอียดลออไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งกลุม่ 

นิรมล วฒันเหลืองอรุณ (2552) ท่ีศึกษาผลของการฝึกความฉลาดทางอารมณ ์ 
ท่ีมีต่อการควบคุมตนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถใน 
การควบคมุตนภายหลงัเขา้รว่มโปรแกรมฝึกความฉลาดทางอารมณส์ูงกว่าก่อนเขา้รว่มโปรแกรม



  30 

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย
ของคะแนนความสามารถในการควบคมุตนภายหลงัเขา้รว่มโปรแกรมฝึกความฉลาดทางอารมณ์
สงูกวา่กลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มโปรแกรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01   

เพ็ญศิริ อ่ิมอุดม (2551) ท่ีศึกษาผลของการประเมินตนเองด้านพฤติกรรม
จริยธรรม ท่ีมีตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนระดบัประถมศกึษา :  การทดลองแบบส่ีกลุ่ม
ของโซโลมอน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนประถมศึกษากลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่มมีคะแนนการเห็น
คณุค่าในตนเองสูงกว่านักเรียนกลุ่มท่ีไม่ไดป้ระเมินตนเองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างการวดัก่อนการทดลองกับการประเมินตนเองในดา้นการเห็นคณุค่าในตนเอง 
ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 การเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนประถมศึกษามี 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูต้นเองตามความจริง การกระตือรือรน้และความมานะพยายาม การรบัฟังความ
คดิเห็นของผูอ่ื้น ความยืดหยุน่และความพอใจในความสามารถของตนเอง   

สุภามาส เทียนทอง (2553) ท่ีศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแกปั้ญหา
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โดยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ผลการวิจยัพบว่า 
หลงัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาสงูขึน้ 

ยุภ าดี  ปณ ะราช  (2552) ท่ี ศึ กษ าผลการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
กระบวนการวิจยัในการเรียนรูว้งจรการบริหารงานคณุภาพ (PDCA) โดยการเรียนรูด้ว้ยวิธีการน า
ตนเอง  ผลการวิจยัพบว่า หลงัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการวิจยันกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิใน
รายวิชาแนวโนม้คณิตศาสตรศ์ึกษาสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด คือ 25 คะแนน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 

บังอร เปล่ียนทรงดี (2544) และเสนอ เจ๊กภู่  (2544) ได้น าวงจร PDCA มา
ประยุกตใ์ชใ้นการบริหารโรงเรียน พบว่า ผลการบริหารงานอยู่ในเกณฑท่ี์ดีและยงัส่งผลใหผู้เ้รียน 
มีพฒันาการเรียนรู ้การคดิวิเคราะหห์าเหตผุล น าไปใชใ้นชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสมมากขึน้  

 
1.7.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการคิดเชิงบริหารจัดการต่างประเทศ 

Diamond (2012) ไดศ้กึษากิจกรรมและวิธี ใ น ก า ร พฒันาหนา้ท่ีในการบรหิาร
จัดก า ร ข อ ง ส ม อ ง ใ น เด็กอายุ 4 – 12 ปี พบว่า เด็กท่ีฝึกกิจกรรมทางกาย ไดแ้ก่ การเตน้ 
แอโรบิค ศิลปะการต่อสู้ โยคะ การฝึกสติ สามารถพัฒนาอารมณ์ สังคมและร่างกายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเม่ือไดป้ฏิบัติอย่างต่อเน่ืองจะส่งผลให้หน้าท่ีบริหารจัดการของสมอง ซึ่งเป็น
ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัพฒันาขึน้ 
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Sasser and Bierman (2012) ไดศ้กึษาบทบาทของการคดิเชิงบริหารจดัการและ
พฤติกรรมก ากับตนเองในโรงเรียนเตรียมความพร้อมและการปรับตัว  การศึกษาครั้งนี ้มี
วตัถุประสงค ์เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเองของระดับ
เตรียมอนุบาล และการประเมินผลกระทบของการปรับตัวในโรงเรียนจากระดับอนุบาลเป็น
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 การวดัการพฒันาทกัษะการควบคมุตนเองเป็นการประเมินการคดิเชิง
บริหารจัดการทางตรง การส ารวจลักษณะการวิเคราะหแ์บบใหบุ้คคลเป็นศูนยก์ลางครัง้นี ้เป็น 
การตรวจสอบท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าการยืนยนัดว้ยโครงรา่งมีความส าคญัจ าเป็น และช่วยจดุประกาย
การพฒันาเพื่อแกปั้ญหาดา้นความพรอ้มของโรงเรียนได ้

Gioia et al. ( 2010) ได้ท าการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของแบบ 
ประ เมิ นพฤติ ก รรม การคิ ด เชิ งบ ริห ารจัดการ (Behavior Rating Inventory of Executive 
Functions: BRIEF) กบักลุ่มตวัอย่างทางคลินิก หลกัฐานท่ีแสดงความเท่ียงตรงของแบบประเมิน
พฤติกรรมการคิดเชิงบริหารจดัการ บนพืน้ฐานโครงสรา้งภายในท่ีไดถู้กทดสอบกับกลุ่มตวัอย่าง
เด็กท่ีไดร้บัการวินิจฉัยทางคลินิกดว้ยวิธีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันแบบประมาณค่า
ความเป็นไปไดสู้งสุด โมเดลองคป์ระกอบความสามารถคิดบริหารจดัการตน 4 โมเดลของเด็กใน
ปัจจบุนั โดยใชแ้บบประเมินพฤตกิรรมการคิดเชิงบรหิารจดัการ 9 ดา้น ท่ีไดป้รบัปรุงแกไ้ขแลว้แยก
ส่วนดา้นการตรวจสอบออกเป็นสองส่วนมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกับโมเดล โมเดลโครงสรา้ง
แบบสามองคป์ระกอบเป็นโมเดลท่ีดีท่ีสดุ 

Chan et al. (2008) ได้ท าการศึกษาการประเมินการคิดเชิงบริหารจัดการ: 
การทบทวนเครื่องมือ และประเด็นการบ่งชี ้ พบว่า การคิดเชิงบริหารจัดการเป็นขอบเขตท่ี 
คลอบคลุมการท างานเรื่องการวางแผน ความจ าขณะท างาน การยับยั้งความยืดหยุ่นทางจิต 
รวมถึงการเริ่มตน้และการตรวจสอบการกระท า 

Aron (2008) ได้ท าการศึกษาความก้าวหน้าของงานวิจัยการคิดเชิงบริหาร
จดัการจากงานสู่การท าหนา้ท่ีการเช่ือมโยงเครือข่าย พบว่าความเสียหายของเย่ือหุม้สมองส่วน
หน้าผากส่งผลกระทบต่อความสามารถของบุคคลดา้นการควบคุมความคิด พฤติกรรม  และ
อารมณ ์บางครัง้ถกูแยกออกจากกระบวนการพืน้ฐาน 

Mischel, Shoda, and Peake (1990) ไดศ้ึกษาพฤติกรรมเด็กโดยการปล่อยให้
เด็กอยู่ล  าพังกับขนมมารช์มาลโลว์และรับปากว่าถ้าไม่กินก็จะได้ขนมเพิ่ม ซึ่งพบว่า หลังการ
ทดลองเด็กท่ีสามารถยับยัง้ใจไดมี้ผลการเรียนท่ีดีและ สามารถปรบัตวัได ้สามารถผ่อนคลาย
ความเครียดไดดี้กว่าเด็กท่ีกินขนมมารช์มาลโลว ์ จากนั้นอีกกว่า 10 ปี มีการติดตามผลอย่าง
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ต่อเน่ือง พบว่างานวิจัย The Marshmallow Test เรื่องการยับยัง้ชั่งใจนีเ้ช่ือมโยงกับสุขภาพของ
เด็ก ๆ เม่ือโตเป็นผูใ้หญ่ดว้ย โดยเด็กท่ีมีการควบคมุตวัเองไดดี้จะมีน า้หนกันอ้ยกว่าเด็กท่ีควบคมุ
ตวัเองไดไ้ม่ดี โดยความสามารถในการควบคมุตนเองตัง้แต่เม่ือยงัเป็นเด็กเล็ก จะติดตวัไปเม่ือโต
ขึน้ จะส่งผลตอ่ลกัษณะนิสยัและการเรียนรูท้กัษะทางสงัคม มีนิสยัการวางแผน รวมถึงผ่อนคลาย
ความเครียดท่ีดีดว้ย ซึ่งผู้เช่ียวชาญแนะน าการสอนเด็ก ๆ ให้รูจ้ักการยับยัง้ชั่งใจตอ้งขึน้อยู่กับ  
การเลีย้งดขูองพอ่แม ่ผูป้กครอง ซึ่งตอ้งไดร้บัการฝึกฝนตัง้แตเ่ล็กดว้ย 

2.  กิจกรรมแนะแนว 
2.1 ความหมายของกิจกรรมแนะแนว 

กระทรวงศึกษาธิการ (2560) กล่าวว่า กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึน้เพ่ือ
สง่เสรมิและพฒันาใหน้กัเรียนสามารถวางแผนชีวิตทัง้ในดา้นการเรียน ดา้นอาชีพ ดา้นส่วนตวัและ
สงัคม ไดรู้จ้กัตนเอง สิ่งแวดลอ้ม สามารถคดิตดัสินใจ แกปั้ญหา และก าหนดเปา้หมายได ้

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2559) กล่าวว่า กิจกรรมแนะแนว  
เป็นภารกิจการบริการทางการศึกษาท่ีส าคญั มุ่งช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้เรียนรูจ้ักเข้าใจตน
เขา้ใจผูอ่ื้น เขา้ใจสภาพแวดลอ้ม สามารถน าตน พึ่งตนเองได ้ใชชี้วิตอย่างมีคุณค่า และมีความ
พรอ้มท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตนดา้นการศกึษา อาชีพ ชีวิตส่วนตวัและสงัคม โดยใหบ้ริการบน
พืน้ฐานของการประยกุตจ์ิตวิทยาแห่งความเขา้ใจและช่วยเหลือมนษุยท่ี์สอดคลอ้งกับการพฒันา
ชีวิตแตล่ะชว่งวยั 

สุนทรี  ผาตินาวิน (2558) กล่าวว่า กิจกรรมแนะแนว คือ กิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนา
ศักยภ าพ ของนัก เรี ยน  โดย มี ล าดับ ขั้น ตอนและ มี เป้ าหม าย ท่ี ชัด เจน  เพ่ื อส่ ง เส ริม 
การตดัสินใจและการแกปั้ญหาในเรื่องการศึกษา การประกอบอาชีพ เรื่องส่วนตวัและสงัคมของ
นักเรียนเพ่ือให้นักเรียนไดเ้ขา้ใจตนเองเขา้ใจผู้อ่ืนและสามารถปรบัตัวอย่างเหมาะสมในสังคม
พรอ้มทัง้พฒันาตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โกศล มีคุณ (2557) กล่าวว่า กิจกรรมแนะแนว หมายถึง สิ่งท่ีครูแนะแนวจัดให้
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนกัเรียน ไดป้ฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส ารวจ หรือ
ท าใหเ้กิดการปรบัปรุงในจิตลกัษณะและความประพฤตขิองนกัเรียนกลุม่เปา้หมายนัน้ 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (2553)  
กล่าวว่า การแนะแนวเป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีใชท้ัง้ศาสตรแ์ละศิลป์เพ่ือช่วยเหลือบคุคลใหรู้จ้กั 
เขา้ใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเองอย่างชาญฉลาด  
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มีเหตผุล รูจ้กัป้องกนัปัญหา วางแผนและพฒันาตนเองใหเ้ต็มศกัยภาพ และสามารถด าเนินชีวิต
อยา่งมีความสขุ 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู ้(2551) กล่าวว่า กิจกรรมแนะแนว เป็น 
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู ้เพ่ือท่ีจะพัฒนาศักยภาพและ
สามารถจัดการกับชีวิตอย่างดี และมีการจัดบริการแนะแนว ซึ่งประกอบด้วย 5 บริการ ไดแ้ก่  
การรวบรวมข้อมูลรายบุคคล บริการสารสนเทศ การให้ค  าปรึกษา การจัดวางตัวบุคคล  
(งานปอ้งกนั สง่เสรมิ พฒันาชว่ยเหลือ) การตดิตามและประเมินผล 

สนุนัทา  พลบัแดง (ม.ป.ป.) กล่าวว่า กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีจดัขึน้เพ่ือให้
นักเรียนไดรู้จ้ักตัวเองและผูอ่ื้น รูจ้ักสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการแก้ปัญหา คิดตัดสินใจ  
วางแผนการเรียน อาชีพ และการปรับตัว นอกจากนี้แล้วยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้
ค  าปรกึษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนรว่มพฒันา ส่งเสริมนกัเรียน ซึ่งจะช่วยใหค้รูไดรู้จ้กัและเขา้ใจ
นกัเรียนมากขึน้ 

Kottman (2001) กล่าวว่า เป็นประมวลประสบการณ์ทุกรูปแบบท่ีช่วยสนับสนุน 
สง่เสริมใหน้กัเรียนเป็นรายบคุคลหรือเป็นกลุม่ ไดป้ฏิบตั ิฝึกหดั หรือรว่มเรียนรู ้เพ่ือบรรลเุปา้หมาย
ของผู้รบับริการ ทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนา การป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหา โดยครอบคลุม
ขอบขา่ยในการพฒันาการศกึษา อาชีพ สว่นตวัและสงัคม 

Ali and Graham (1996) กล่าวว่า กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งช่วยเหลือให้
นักเรียนรูจ้ักและเข้าใจตนเอง มีองคค์วามรูส้ามารถพัฒนาตัวเองได้ตามศักยภาพ สามารถ
วางเปา้หมายทางการศกึษาและการวางแผนอาชีพใหป้ระสบความส าเรจ็ 

กล่าวโดยสรุป กิจกรรมแนะแนว หมายถึง มวลประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้จดัท าขึน้ใน
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสนองตอบต่อการบริการนักเรียน โดยมีวิธีการและเทคนิคทางจิตวิทยา โดย
ค านึงถึงความต้องการของนักเรียน  เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจตน ความเข้าใจคน และ
สภาพแวดลอ้ม อนัน าไปสู่การปรบัตวั การวางแผนและการจดัชีวิตดา้นต่าง ๆ อย่างเต็มศกัยภาพ 
ครอบคลุมทักษะการพัฒนาชีวิตส่วนตัวและสังคม ทักษะการเรียนรู ้และทักษะพื ้นฐานทาง 
การงานอาชีพ 

 
2.2  ความส าคัญของกิจกรรมแนะแนว 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2559) กล่าวว่า กิจกรรมแนะแนว 
ทั้ง 3 ขอบข่าย มีความส าคัญต่อการพัฒนาผู้รับบริการ โดยช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 
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การพัฒนาชีวิตส่วนตวัและสังคม พฒันาทกัษะการเรียนรูแ้ละพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางการงาน
อาชีพ บนพืน้ฐานของการส่งเสริมเจตคตท่ีิดีตอ่การใชชี้วิตท่ีมีคณุภาพ การวางแผนการศกึษาและ
อาชีพท่ีดีรวมทัง้การสง่เสรมิใหแ้สวงหาแนวทางด าเนินชีวิตท่ีมั่นคง 

กิจกรรมแนะแนวมีความส าคัญต่อนักเรียนในการเรียนรูต้ามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ก าหนดใหมี้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไวเ้ป็นกิจกรรมส าคญั
ในหลักสูตร โดยระบุให้กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมส าคัญในทุกระดับชั้น  โดยให้มีเวลาจัด
กิจกรรมระดับประถมศึกษา 60 ชั่วโมง/ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 45 ชั่ วโมง/ปี และระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ใหมี้ระยะเวลาจดักิจกรรมแนะแนวปีละ 60 ชั่วโมง  โดยมุ่งใหจ้ดักิจกรรม
แนะแนวเพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิด และสริมสร้างทักษะชีวิตท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
เอือ้อ านวยใหผู้เ้รียนเกิดแรงจงูใจในการพฒันาตนเอง ทัง้ดา้นรา่งกาย สตปัิญญา สงัคม และจิตใจ 
โดยมุง่เนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในกิจกรรม เพ่ือเสรมิสรา้งความเขา้ใจชีวิตความสนใจใฝ่รู ้ตลอดจน
การวางแผนชีวิตและอาชีพในอนาคต กิจกรรมแนะแนวมีความส าคัญต่อผู้รับบริการ โดยท่ี
ผูร้บับริการมีโอกาสไดพ้ฒันาความตระหนกัรูต้น เรียนรูก้ารพฒันาตน โดยเฉพาะ ความสามารถ
ในขอบขา่ยของการพฒันาการศกึษา อาชีพ สว่นตวัและสงัคม  

สุนิสา วงคอ์ารีย์ (2559) กล่าวว่า กิจกรรมแนะแนวมีความส าคัญต่อการศึกษา 
เน่ืองจากการศึกษาในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงขึน้  ส่งผลให้นักเรียนและผู้ปกครองมุ่งเน้นใน
สาขาวิชาท่ีมีโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรมแนะแนวจึงมีบทบาทในการส่งเสรมิใหน้กัเรียน
ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและคิดเป็น โดยมุ่งเน้นใหผู้้เรียนไดพ้ัฒนาอย่างครอบคลุมสนองตอบต่อ
ความตอ้งการ ความถนดัและความสนใจของนกัเรียนไดอ้ย่างเหมาะสมเพ่ือการประกอบอาชีพใน
อนาคต 

กล่าวโดยสรุป กิจกรรมแนะแนว มีความส าคญัตอ่ผู้เรียน โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู ้และการพัฒนาการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม โดยจัดไว้เป็นระบบใน
รูปแบบตา่ง ๆ จดัเป็นกิจกรรมการเรียนรูเ้พ่ือการพฒันาผูเ้รียนท่ีส าคญัอยา่งหนึ่ง และยงัพฒันาอยู่
เสมอตามความจ าเป็นและความตอ้งการของผูร้บับรกิาร  

 
2.3 กระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนว 

กลุ่มพฒันาระบบการแนะแนว (2563) กล่าววา่ การเตรียมความพรอ้มใหเ้ดก็รุน่ใหม่
มีความรูแ้ละทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตามยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ในบริบทของกิจกรรมแนะแนว  
ครูผูส้อนตอ้งศึกษาปัญหาและความตอ้งการของนักเรียน ศึกษาหลกัสูตรของกิจกรรมแนะแนว 



  35 

น ามาเป็นขอ้มลูเพ่ือออกแบบการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหเ้หมาะสมตามความ
แตกตา่งระหว่างบคุคล เพ่ือใหน้กัเรียนไดค้น้พบและพฒันาตนเองตามศกัยภาพ เสริมสรา้งทกัษะ
ชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถเรียนรูไ้ดห้ลากหลาย มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี โดยมุ่งพัฒนา
สมรรถนะของนกัเรียนใหส้ามารถปรบัตวัไดใ้นทกุสถานการณแ์ละตอ้งจดับริการท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของนักเรียนและกระแสสงัคมในแต่ละยุค การศึกษาและน าปัญหาท่ีพบของนักเรียนมา
ออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียน  โดยมีเป้าประสงคท่ี์ชัดเจนใน 
การมุ่งพัฒนาสมรรถนะส าคญั ถือว่าเป็นภารกิจส าคญัของครูผูส้อนกิจกรรมแนะแนว ท่ีจะตอ้ง
ตระหนักและพัฒนาเครื่องมือการจัดกิจกรรมแนะแนวให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ  
ความตอ้งการของนกัเรียนเป็นส าคญั 

รบัขวญั ภูษาแกว้ (2557) กล่าวถึง การจดักิจกรรมแนะแนว จะตอ้งจดัใหเ้หมาะสม
กบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ของผูเ้รียน โดยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนรว่มเพ่ือเกิดการเรียนรูแ้ละพฒันาทกัษะชีวิต 
โดยมีครูผู้รบัผิดชอบคอยดูแลและอ านวยความสะดวกกับผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องและต้องจัดให้
ครอบคลมุการศกึษา อาชีพ สว่นตวัและสงัคม โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

เรียม ศรีทอง (2557) กล่าวถึง การจัดกิจกรรมแนะแนวในชัน้เรียนเป็นกิจกรรมท่ีมี
วัตถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมให้ผู้รบับริการไดมี้ส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาตนเอง  
ทัง้การพัฒนาการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เพ่ือให้เกิดการปรบัปรุงพฤติกรรมโดยอาศัย
หลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง 2 ประการ ไดแ้ก่ หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกับหลกัสูตรสถานศึกษา และหลกัการ
ทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้รกิารแนะแนว 

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (2557) กล่าวถึง หลกัการจดักิจกรรมแนะแนวว่า
เป็นกิจกรรมท่ีจดัใหส้อดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานซึ่งตอ้งครอบคลุม
ทัง้การศกึษา อาชีพ ส่วนตวัและสังคม ใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในการปฏิบตัิกิจกรรมจนเกิดการเรียนรู้
และเกิดทกัษะชีวิต โดยมีครูผูร้บัผิดชอบในการจดักิจกรรมและประสานงาน ซึ่งการจดักิจกรรมตอ้ง
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความตอ้งการ ความสนใจ ธรรมชาติของผูเ้รียนและวิสัยทัศนข์อง
โรงเรียนเป็นส าคญั 

กระทรวงศกึษาธิการ (2553) ไดก้ าหนดแนวทางในการจดักิจกรรมแนะแนวไวด้งันีคื้อ 
1. การศกึษาและวิเคราะหส์ภาพปัญหา ความตอ้งการและความสนใจของ 

นกัเรียน 
2. การวิเคราะหข์อ้มลูนกัเรียนเป็นรายบคุคล สมรรถนะส าคญั คณุลกัษณะ 

อนัพงึประสงคแ์ละวิสยัทศันข์องสถานศกึษา 
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3. การก าหนดสดัสว่นของกิจกรรมแนะแนวใหค้รอบคลมุทัง้ 3 ดา้น  
ประกอบดว้ย การศึกษา อาชีพ ส่วนตวัและสงัคม โดยค านึงถึงเป้าหมายของสถานศึกษา สภาพ
ปัญหาความตอ้งการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียนโดยความร่วมมือของครู ผูป้กครองและ
ผูเ้รียน 

4. การก าหนดวตัถปุระสงคข์องการจดักิจกรรมแนะแนวในสถานศกึษา  
5. การออกแบบการจดักิจกรรมแนะแนว ซงึประกอบดว้ย การก าหนด 

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เวลาในการจัดกิจกรรม กระบวนการจัดกิจกรรม เก็บร่องรอย
หลกัฐานและการประเมินผล 

6. การจดัท าแผนการจดักิจกรรมแนะแนวเป็นรายชั่วโมง ซึ่งประกอบดว้ย ช่ือ 
กิจกรรมจดุประสงค ์เวลา เนือ้หาสาระ การจดักิจกรรม ส่ือ วสัดอุปุกรณแ์ละการประเมินผล 

7. การจดักิจกรรมแนะแนวตามแผนการจดักิจกรรม 
8.   การประเมินเพื่อตดัสินผลและสรุปรายงาน 

แนวการจัดกิจกรรมแนะแนวท่ีก าหนดไวก็้เพ่ือประโยชนส์ูงสุดแก่ตัวผูเ้รียน ซึ่งจะ
ไดร้บัการแนะแนวอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนมีส่วนรว่มและมีใจรกัท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม
แนะแนว ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเตม็ไปดว้ยขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนส์  าหรบัการใชชี้วิต ทัง้การศกึษา อาชีพ 
ส่วนตวัและสงัคม ลกัษณะของกิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใหผู้เ้รียน
คน้พบตนเองโดยใชเ้ทคนิคและวิธีการท่ีหลากหลายเนน้คุณลักษณะท่ีพึงประสงคโ์ดยค านึงถึง
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล เป็นกิจกรรมท่ีสามารถวดัและประเมินผลไดจ้รงิ 

พรเพ็ญ  แก้วมณี (2548) กล่าวถึง กระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนว เริ่มต้นจาก 
การส ารวจปัญหา ความตอ้งการและความสนใจของนกัเรียน แลว้น าขอ้มูลมาเพ่ือวิเคราะหแ์ละ
วางแผนการจดักิจกรรมแนะแนว นอกจากนัน้ยงัตอ้งมีการประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดเนือ้หาของ
การจัดกิจกรรมแนะแนวซึ่งตอ้งมีความสอดคลอ้งกับหลกัสูตรรวมทัง้การจัดท ารายละเอียดของ
กิจกรรมแนะแนว ตลอดจนการประเมินผลการจดักิจกรรมตามหลกัสตูรแนะแนวอย่างเป็นระบบ 
ทัง้ในดา้นการสอนของครูผูส้อนและพฤติกรรมของนกัเรียน เพ่ือจะไดน้  าผลการประเมินไปพฒันา
และปรบัปรุงโครงการและกิจกรรมใหดี้มากยิ่งขึน้ 

กรมวิชาการ (2546) กลา่วถึง กระบวนการจดักิจกรรมแนะแนวควรปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้
1. การส ารวจความตอ้งการ สภาพปัญหา และความสนใจของผูเ้รียน  
2. ศกึษาวิสยัทศันข์องโรงเรียนและวิเคราะหข์อ้มลูซึ่งไดจ้ากการส ารวจเพ่ือ 

ทราบปัญหา ความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียน เพ่ือน าไปเป็นขอ้มลูในการจดักิจกรรม 
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3. การจดัอตัราสว่นของกิจกรรมโดยครอบคลมุทัง้การศกึษา อาชีพ สว่นและ 
สังคม ให้เหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับสภาพปัญหา ความสนใจความตอ้งการ ตลอดจน
ธรรมชาตขิองผูเ้รียนเป็นส าคญั ทัง้นีค้รูและผูเ้รียนควรมีสว่นรว่มในการจดักิจกรรม 

4. การวางแผนการจดักิจกรรมแนะแนว เม่ือก าหนดสดัสว่นและสาระส าคญั 
ของกิจกรรมครอบคลุมทุกดา้นแลว้ในแต่ละภาคเรียนจะตอ้งจดักิจกรรมแนะแนวใหค้รบจ านวน
ชั่วโมง และมีรายละเอียดไวอ้ยา่งชดัเจนเพ่ือเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมยอ่ยตอ่ไป 

5. การจดัท ารายละเอียดของกิจกรรม โดยเริ่มตัง้แตก่ารตัง้ช่ือกิจกรรม  
การเขียนจุดประสงค ์การวางแผนเวลาท่ีเหมาะสมกับเนือ้หา/สาระ การก าหนดการจัดกิจกรรม 
การผลิตส่ือ/อปุกรณ ์การวดัและประเมินผล 

สมร  ทองดี and ปราณี  รามสูต (2545) กล่าวถึง หลักการจัดกิจกรรมแนะแนวว่า   
1) กิจกรรมแนะแนวควรครอบคลมุขอบข่ายการพฒันาทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ การศกึษา อาชีพ ส่วนตวั
และสังคม 2) ลักษณะกิจกรรมควรสอดคล้องกับวัยของผูร้บับริการ เน่ืองจากบุคคลแต่ละวยัมี
ลกัษณะธรรมชาติท่ีแตกต่างกัน เช่น กิจกรรมแนะแนววยัเด็ก ควรจัดใหไ้ดเ้รียนรูป้นเล่น ส าหรบั
วยัรุน่ควรเนน้การแสวงหาเอกลกัษณแ์ละการฝึกการยอมรบัทางสงัคม ส าหรบัวยัผูใ้หญ่ ซึ่งเป็นผูมี้
ประสบการณ์ชีวิตหลากหลาย ควรเน้นการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ เป็นตน้ และ 3) กิจกรรม 
แนะแนวยอ่มตอ้งสนองตอ่ผูร้บับริการทัง้รายบคุคลและแบบกลุม่ 

อาภา  ถนดัช่าง (2534) กล่าวถึง หลกัการพืน้ฐานในการจัดกิจกรรมแนะแนว ดงันี ้ 
1) สนองความตอ้งการตามวัยของผู้รบับริการ 2) เปิดโอกาสให้ผูร้บับริการมีสิทธิและอิสระใน 
การพิจารณาตัดสินใจเลือกหรือเข้าร่วมกิจกรรม 3) มุ่งประโยชน์ของผู้รับบริการอย่างแท้จริง  
4) ผูร้บับริการมีบทบาทในการรว่มกิจกรรมและเรียนรูด้ว้ยตนเองและ 5) การจดักิจกรรมแนะแนว
ควรสอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สภาพความจ าเป็นของสงัคมและสภาพแวดลอ้มใน
ปัจจบุนั 

Honey and Mumford (2006) ไดเ้สนอหลักการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยการปรบั
วงจรแห่งการเรียนรู้เดิม เป็น  1) ระยะประสบการณ์  (Activist) 2) ระยะสะท้อนความคิด 
(Reflector) 3) ระยะสรุปองค์ความรู้ (Theorist)  และ 4) การประยุกต์ใช้ในสถานการต่าง ๆ 
(Pragmatist) 

Kolb (1984) ไดเ้สนอหลักการจดักิจกรรมแนะแนวว่า วงจรการเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ได้
เริ่มจาก 1) โอกาสท่ีผูเ้รียนมีโอกาสรบัรูป้ระสบการณ ์2) ผูเ้รียนไดว้ิเคราะหแ์นวคิด 3) ผูเ้รียนไดมี้
โอกาสสรุปแนวคดิหรือองคค์วามรู ้และ 4) ผูเ้รียนมีโอกาสน าความรูไ้ปใชใ้นโอกาสตา่ง ๆ   
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Gazda and Ducan (1967) ได้เสนอหลักการจัด กิจกรรมแนะแนวว่า  1) ต้อง
ตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับริการ 2) เนน้ประสบการณก์ารเรียนของผูร้บับริการ 3) ส าหรบั
ผูร้บับริการแนะแนวกลุ่มใหญ่ ควรจดัเป็นโปรแกรม เช่น โปรแกรมการจดัการความเครียด ส าหรบั
ผูร้บับริการกลุ่มเล็ก เนน้ไปท่ีจดุประสงคส์่วนตน เช่น เทคนิคการฝึกความกลา้แสดงออก หรือฝึก
ประสบการณก์ารส่ือสารดว้ยอวจันสาร และ 4) จดัใหมี้การประเมินผลลพัธก์ารจดักิจกรรมจาก
หลกัการจดักิจกรรมดงักลา่วมา 

กล่าวโดยสรุป การจัดกิจกรรมแนะแนวอาศยัหลักการทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
การแนะแนวส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมมุ่งเนน้ประโยชนส์งูสดุต่อผูร้บับริการ สนอง
ความตอ้งการของผูร้บับรกิารตามวยั ผูร้บับรกิารมีส่วนรว่มในการเรียนรู ้โดยมีสิทธิและเสรีภาพใน
การเลือกตดัสินใจรบับรกิาร และกิจกรรมแนะแนวควรมีความสอดคลอ้งกบัเปา้หมายของหลกัสตูร
และความจ าเป็นของสงัคมท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง 

 
2.4 เทคนิคการจัดกิจกรรมแนะแนว 

วิชยั วงษ์ใหญ่ and มารุต พฒัผล (2564) กล่าวว่า การจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้ง
การคิดยืดหยุ่น ตอ้งจดัใหส้ามารถแสดงออกเป็นรูปธรรม ไดก้ลา้คิด กลา้ลงมือท า มีความคิดรเิริ่ม
และรบัผิดชอบต่อความคิดนั้น พยายามเรียนรูจ้ากบุคคลอ่ืนเสมอ โดยเฉพาะคนรอบข้างเพ่ือ
พฒันากระบวนการคิด และสามารถรว่มมือกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์โดยกิจกรรมการเรียนรูท่ี้
ชว่ยกระตุน้การคดิแบบยืดหยุน่ ประกอบดว้ย 

1. มีความคิดริเริ่มและรบัผิดชอบต่อความคิดนัน้ใหส้ามารถแสดงออกเป็นรูปธรรม 
ไดก้ลา้คดิและกลา้ลงมือกระท า 

2. มีจดุเริ่มตน้ท่ีดีและมีความเป็นไปไดเ้สมอ เม่ือมีความคิดริเริ่มท่ีดีแล้ว ขัน้ตอ่มาคือ
มีแผนท่ีจะไปสูเ่ปา้หมาย 

3. รูจ้กัจดัล าดบัความส าคญัของงานท่ีจะท า 
4. มุง่มั่นในความส าเรจ็ในภาพรวม 
5. พยายามเรียนรูจ้ากบคุคลอ่ืนเสมอ เพ่ือพฒันากระบวนการคดิ 
6. สามารถรว่มมือกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์
7. หมั่นเรียนรูอ้ยูเ่สมอ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2559) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม 

แนะแนวในชัน้เรียนตอ้งค านึงถึงการตอบสนองความตอ้งการตามวยัและลกัษณะความแตกต่าง
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ระหว่างบุคคลของผูเ้รียน โดยเลือกเทคนิคต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมการเรียนรูอ้ย่างเหมาะสม เทคนิค
การเรียนรู้ท่ี ดีมักมีความน่าสนใจจูงใจให้เข้า ร่วมปฏิบัติการง่ายต่อความเข้าใจ  เอื ้อต่อ 
การคน้พบขอ้มูลใหม่ ส่งเสริมความกระตือรือรน้ ช่วยฝึกความสามารถ ความช านาญ เสริมสรา้ง
ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล เสรมิสรา้งอารมณ ์พฒันาความคิดและสติปัญญา เทคนิคการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสมอาจช่วยเอือ้ประโยชนต์่อการเรียนรูอ้ย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจใชเ้ทคนิคบางอย่าง
รว่มกนั เพ่ือใหก้ารจดักิจกรรมบรรลวุตัถปุระสงค ์โดยมีเทคนิคการเรียนรูต้า่ง ๆ ทางการศกึษาและ
จิตวิทยาท่ีหลากหลายส าหรบัการเลือกไปปรบัใชใ้นการจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมดงันี ้

1. การอภิปราย เพ่ือใหน้กัเรียนแสดงความคดิเห็นตอ่สิ่งท่ีเรียนรูห้รือสิ่งท่ีเผชิญ 
อยู่ในประเดน็ตา่ง ๆ อย่างอิสระ ส่งผลใหน้กัเรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห ์การถ่ายทอด
ความคดิและการน าเสนอความคดิท่ีหลากหลาย 

2. การอภิปรายกลุม่ เพ่ือใหน้กัเรียนแสดงความคดิเห็นในแง่มมุท่ีแตกตา่งกนั 
อย่างอิสระ ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์การรบัฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน  
การถ่ายทอดความคดิ การเปรียบเทียบหรือเช่ือมโยงความคดิ 

3. การทายปรศินา เพ่ือใหน้กัเรียนแกปั้ญหาโจทยต์ามเง่ือนไข  สง่ผลให ้
นกัเรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห ์การเช่ือมโยงเหตผุล การสงัเกตและสรุปขอ้มลู 

4. การสืบคน้ดว้ยตนเอง เพ่ือใหน้กัเรียนสืบคน้ แสวงหาขอ้มลูเพื่อประกอบ 
การตัดสินใจหรือสรา้งองคค์วามรู ้ส่งผลใหน้ักเรียนมีความสามารถในการสังเกต การรวบรวม
ขอ้มลูการสรุปองคค์วามรู ้

5. การเลน่เกม เพ่ือใหน้กัเรียนรว่มปฏิบตักิิจกรรมท่ีมีกตกิาทา้ทาย ความอยากรู ้  
อยากลอง ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ การกล้าลอง  
การผอ่นคลายอารมณ ์

6. การแสดงบทบาท เพ่ือใหน้กัเรียนทดลองรวมบทบาทตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน 
ชีวิตแลว้สะทอ้นความรูส้ึกนึกคิดท่ีแทจ้ริงของตน ส่งผลใหน้ักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้
ความคดิ ความรูส้กึของตนและคนอ่ืน มีความเขา้ใจและยอมรบัผูอ่ื้นมากขึน้ 

7. บทสนทนา เพ่ือใหน้กัเรียนไดก้ าหนดบทสนทนาของคูส่นทนา สง่ผลให ้
นกัเรียนมีความสามารถในการส่ือสารท่ีสรา้งสรรค ์การคดิวิเคราะห ์การสรุปความคดิ 

8. บทละคร เพ่ือใหน้กัเรียนไดจ้ดัการแสดงตามบทท่ีสรา้งขึน้อยา่งมีเปา้หมาย   
สง่ผลใหน้กัเรียนมีความกลา้แสดงออก การสรา้งแรงบนัดาลใจ การเรียนรูด้ว้ยความเพลิดเพลิน 

9. การโตว้าที เพ่ือใหน้กัเรียนไดจ้ดัญตัตหิรือประเดน็ท่ีขดัแยง้กนัและใชที้ม 
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เสนอและทีมคา้นในเวลาท่ีก าหนด ท าใหน้กัเรียนมีความกลา้แสดงความคิดอย่างอิสระสามารถใช้
ภาษาและเหตผุลท่ีนา่เช่ือถือ 

10. การฝึกหดั เพ่ือใหน้กัเรียนไดใ้ชแ้บบฝึกท่ีก าหนดเปา้หมายไดอ้ยา่งชดัเจน  
เชน่ การฝึกทกัษะ การส่ือสารสรา้งสรรค ์เป็นตน้ 

11. การใชเ้ครื่องมือ เพ่ือใหน้กัเรียนไดใ้ชแ้บบประเมิน แบบสอบถาม แบบส ารวจ 
แบบทดสอบ แบบประเมินท่ีไดจ้ดัท าอย่างมีเป้าหมายและอา้งอิงแนวคิดท่ีน่าเช่ือถือได ้สามารถ
ประเมินตนเองดา้นตา่ง ๆ ประกอบความเขา้ใจตนเอง 

12. การแบง่กลุม่รว่มคดิ เพ่ือใหน้กัเรียนรว่มวางแผน และรว่มท างานตามโจทย ์
จดักลุ่มวางแผนรว่มกันท างานตามโจทย์ท่ีจดัไวอ้ย่างมีเป้าหมายชดัเจน สามารถท างานร่วมกับ
ผูอ่ื้น สามารถคดิวางแผนและด าเนินงานใหบ้รรลผุลส าเรจ็ 

13. การทดลอง เพ่ือใหน้กัเรียนเปล่ียนบทบาท การทดลองสวมบทบาทของ 
บคุคลอ่ืน ๆ ตามโจทยส์ง่ผลใหน้กัเรียนเขา้ใจความรูส้กึและความคิดของผูอ่ื้น 

14. การซอ้มบท เพ่ือใหน้กัเรียนมีการฝึกหดัด าเนินชีวิตในแตล่ะบทบาทท่ีตน 
อาจจะตอ้งการในอนาคต เช่น ทดลองตัง้ครรภ ์ทดลองเรื่องเด็ก ส่งผลใหน้ักเรียนมีความเขา้ใจ
ความคดิ ความรูส้กึของผูอ่ื้น ตระหนกัรูบ้ทบาท หนา้ท่ีหรือส านกึคณุ 

15. มมุสนทนา เพ่ือใหน้กัเรียนเปิดพืน้ท่ีในชัน้เรียนหรือในสถานศกึษาใหผู้เ้รียน 
มีโอกาสพบบุคคลหรือวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ส่งผลใหน้ักเรียนมีความสามารถ
เลือกแสวงหาความรูท่ี้ตนสนใจ เรียนรูจ้ากแหลง่เรียนรูร้อบตวั 

16. การวาดภาพ เพ่ือใหน้กัเรียนสรา้งบรรยากาศการจดัการเรียนรูใ้หถ้่ายทอด 
จินตนาการ ส่งผลใหน้ักเรียนมีการบ าบดัดว้ยศิลปะ สามารถถ่ายทอดความคิด หรือจินตนาการ
ออกมาการผอ่นคลาย 

17. การแตง่เรื่อง เพ่ือใหน้กัเรียนก าหนดเรื่องหรือโจทยใ์หผู้เ้รียน แตง่เรื่องตาม 
ความคิด ความเขา้ใจ ประสบการณห์รือความคิดสรา้งสรรคข์องตน สามารถถ่ายทอดออกมาผ่าน
ขอ้เขียน ความคดิสรา้งสรรคพ์ิจารณาตวัแบบท่ีดี 

18. การเลา่เรื่อง เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนถ่ายทอดความคดิหรือประสบการณท่ี์ 
มีประโยชนต์อ่ตนและผูอ่ื้น ใชโ้อกาสเอือ้ประโยชนท์างความคดิหรือตวัอยา่งอนัดีแก่ผูอ่ื้น 

19. การเรียนรูจ้ากการสงัเกตตน้แบบ เพ่ือใหน้กัเรียนเลือกตวัแบบท่ีดีในเรื่องท่ีตน 
สนใจ ใหผู้เ้รียนไดส้งัเกตและเลียนแบบพฤตกิรรมอนัพงึประสงคไ์ด ้

20. การเรยีนรูชี้วิต เพ่ือใหน้กัเรียนเรียนรูด้ว้ยการรว่มในวิถีชีวิต จดัใหผู้เ้รียนมี 
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โอกาสเรียนรูต้ามวตัถุประสงคใ์นสถานการณจ์ริงโดยมีเวลาต่อเน่ืองกันใช้ชีวิตรว่มดว้ยกบัแหล่ง
เรียนรูน้ัน้ สามารถสงัเกต มีความเขา้ใจอยา่งแทจ้รงิมีเจตคตท่ีิดีตอ่เรื่องท่ีเรียนรู ้

21. ปฏิบตักิารจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ จดัโอกาสและสถานท่ีใหผู้เ้รียนได ้
ปฏิบตัิงานจริงดา้นจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถปรบัเปล่ียนเจตคติตอ่เรื่องท่ี
เรียนรูใ้นสถานการณจ์รงิเพ่ือฝึกทกัษะการมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ 

22.  การจินตนาการ โดยการจดัท าโจทยท่ี์มุง่ใหผู้เ้รียนคิดสรา้งสรรค ์
23.  การทดลองงาน จดัหาโอกาส สถานปฏิบตังิานหรือสถานประกอบการให ้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากผูช้  านาญการ โดยจะสามารถพฒันาทกัษะการปฏิบตัิจริงและเรียนรูล้กัษณะ
ของงานได ้

24.  การแสดงผล โดยการเรียนรูท้างอาชีพดว้ย Portfolios จดัใหมี้การแสดงผล 
การเรียนรูด้้านอาชีพท่ีสนใจโดยในระยะใดระยะหนึ่ง โดยถ่ายทอดลง Portfolios ซึ่งสามารถ
รายงานผลงานพัฒนาทางดา้นอาชีพท่ีตนสนใจผ่านการเรียนรูเ้พิ่มความช านาญ แสดงว่าตนมี
ศกัยภาพระดบัหนึ่ง 

25.  การใชส้ถานการณ์จ าลอง โดยการจัดสถานการณ์เพ่ือเรียนรูด้า้นใดดา้น
หนึ่งในหอ้งเรียน เพ่ือฝึกความกลา้แสดงออก ฝึกความเช่ือมั่นในตนน าไปสู่การเห็นคณุคา่แหง่ตน 

26.  ทอ่งโลกอาชีพ  โดยจดัใหมี้การศกึษาดงูานในสถานท่ีมีบคุคลผูท้  างาน 
หลากหลายอาชีพเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีและคุณลักษณะของบุคคลผู้มีอาชีพ
หลากหลายมีเจตคตท่ีิดีทางอาชีพ 

27.  เปิดตลาดความคิด โดยจัดโอกาสให้ผู้เรียนใช้พื ้นท่ีในโรงเรียนแสดง
ความคิดตามจดุประสงค ์โดยเป็นการท างานเป็นทีมและผลดักนัเดินชมผลงาน ซึ่งเจา้ของผลงาน
ตอ้งสามารถแนะน า แลว้ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเพ่ือใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก วางแผนจดัการรบัและ
ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัอยา่งสรา้งสรรค ์

28.  นิทานสอนใจ โดยเลือกนิทานท่ีตวัละครมีพฤตกิรรมท่ีเป็นตวัแบบท่ีดี เพ่ือ 
ฝึกคดิวิเคราะหแ์ละไดแ้รงบนัดาลใจในการฝึกหดัพฒันาพฤติกรรมของตน 

29.  Buddy ผูห้วงัดี โดยใหเ้ลือก Buddy คูก่รณีไมรู่ต้วัแลว้ปฏิบตัิดีตอ่กนั   
เพ่ือการมีเจตคตท่ีิดีตอ่การชว่ยเหลือเกือ้กลูตอ่กนัมีทกัษะการเอาใจใสแ่ละดแูลผูอ่ื้น 

30.  การแขง่ขนัทกัษะชีวิตดา้นตา่ง ๆ โดยจดัเวทีการแขง่ขนัทกัษะการเรียนรู ้
หรือทกัษะทางอาชีพโดยตัง้กฎเกณฑห์รือเง่ือนไขการแขง่ขนัท่ีชดัเจน เพ่ือพฒันาทกัษะท่ีก าหนดไว ้

31.  การใชส่ื้อในรูปแบบตา่ง ๆ โดยอา้งอิงคลิปเรื่องราวตา่ง ๆ หรือใชข้า่วสารท่ี 
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เผยแพรใ่นท่ีสาธารณะ เพ่ือใหน้กัเรียนมีความสามารถคดิวิเคราะห ์สามารถสืบคน้หาสาเหต ุ
32.  การเขา้คา่ยเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตดา้นตา่ง ๆ โดยการจดักิจกรรมการฝึกหดั 

ความสามารถดา้นพัฒนาบุคลิกภาพ หรือฝึกทักษะการเรียนหรือทกัษะอาชีพในระยะเวลาหนึ่ง  
เพ่ือสามารถพฒันาทกัษะตามวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม 

33.  การเรียนรูผ้า่นโครงการพิเศษ โดยจดัท าโครงการ หรือโครงการพิเศษส าหรบั
นักเรียนบางกลุ่ม เช่น ในวาระท่ีนักเรียนจะจบการศึกษาหรือเข้าเรียนใหม่ เพ่ือให้นักเรียนมี
ความสามารถในการปรบัตวัหรือมีโอกาสเตรียมความพรอ้มก่อนเปล่ียนผา่นเขา้สูส่ถานภาพใหม่ 

34.  การใช้เพลงดนตรี โดยการน าเพลง แต่งเพลง หรือเสียงดนตรีประกอบ 
กิจกรรมเพื่อจงูใจใหเ้ขา้รว่มกิจกรรมหรือสง่เสรมิความผอ่นคลายอารมณ ์

35.  การจดัศนูยก์ารเรียนรูท้างอาชีพตา่ง ๆ โดยมีการจดัจ าลองสถานการณใ์ห ้
ผู้เรียนมีโอกาสเข้าเรียนรูล้ักษณะทางอาชีพต่าง ๆ สามารถเข้าใจขอบข่ายบทบาททางอาชีพ  
เปล่ียนแปลงเจตคตทิางอาชีพมีแรงจงูใจใหแ้สวงหาความรู ้ทางอาชีพในสถานการณจ์รงิตอ่ไป 

36.  เสียงเตือน โดยจดักิจกรรมใหผู้ร้บับรกิารดคูลิป ฟัง หรืออา่นค าเตือนหรือ 
ขอ้เตือนใจให้คิดในมุมมองต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห ์คดิวิจารณญาณการแสวงหาความเป็นจรงิตอ่ไป 

37.  การก ากบัดแูลตนเอง โดยฝึกก าหนดเปา้หมายและวิธีการพฒันาพฤตกิรรม 
ของตน สามารถสอนตนและควบคมุตนได ้

38.  การวิเคราะหก์ารติดตอ่ส่ือสารระหวา่งบคุคล โดยจดัสถานการณก์ารส่ือสาร
แบบต่าง ๆ ให้มีโอกาสเผชิญดว้ยตวัเอง รูจ้ักวิธีการส่ือสารทางบวกและทางลบ สามารถเลือก
วิธีการส่ือสารเชิงสรา้งสรรคไ์ด ้

39.  การฝึกกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม โดยจดัสถานการณใ์หไ้ดแ้สดงตนใน 
บทบาทต่าง ๆ หรือดจูากตวัแบบ เพ่ือใหส้ามารถแสดงออกไดอ้ย่างเหมาะสม แยกแยะผลท่ีเกิด
จากการไมก่ลา้แสดงออกหรือการแสดงออกแบบกา้วรา้วได ้

40.  การฝึกผ่อนคลายความเครียด โดยมีวิ ธีการต่าง ๆ ให้ทดลอง เช่น  
ผ่อนคลายกลา้มเนือ้ หายใจระดบัลึก การออกก าลังกาย ฯลฯ สามารถผ่อนคลายความเครียด
อยา่งเหมาะสมดว้ยตนเอง 

41.  การคดิแบบหมวก 6 ใบ ของเดอโบโน ฝึกคดิตามขอบขา่ยหมวก 6 ใบ   
ไดแ้ก่ สีฟ้า สีขาว สีด า สีแดง สีเขียวและสีเหลือง สามารถคดิไดห้ลายทิศทางอย่างรอบคอบ 

42.  การฝึกสมาธิการฝึกจิตใหส้งบดว้ยวิธีการตา่ง ๆ สามารถควบคมุตนใหเ้กิด 
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ความสงบเพิ่มความพรอ้มในการเรียนรู ้
43.  กลุ่มสัมพันธ์ โดยการท างานเป็นทีมซึ่งมีบทบาทท่ีแตกต่างกัน เพ่ือเขา้ใจ

และยอมรบัผูอ่ื้นได ้มีความรูส้ึกอบอุ่นท่ีมีเพ่ือนรว่มคิด รว่มท างานเรียนรูก้ารจดัการความขดัแยง้
ในกลุม่ 

กรรณิการ ์จักรกรด (2555) กล่าวว่า การสอนแบบค้นพบ (Discovery  Method)  
เป็นกระบวนการสอนท่ีเนน้การศกึษาดว้ยตวัเองเพ่ือน าไปสู่การแกปั้ญหา เพ่ือน าไปสูก่ารสรา้งองค์
ความรูแ้ละสรา้งความคิดรวบยอดได ้โดยการสอนวิธีนีผู้ส้อนไม่ไดท้  าหนา้ท่ีในการบอกหลกัการ
ส าคญัของเรื่อง หรือหลกัการแกปั้ญหาก่อน โดยเป็นการเรียนรูท่ี้นกัเรียนจะคน้พบไดอ้งคค์วามรู้
ดว้ยตวัเอง   

ทิศนา แขมมณี (2555) ได้ให้แนวทางเพ่ือก าหนดลักษณะการพัฒนารูปแบบ 
การสอนตามแนว Constructivism ว่าเป็นการสอนใหค้วามส าคญัของกระบวนสรา้งองคค์วามรู้
ของผูเ้รียนท่ีมีการเช่ือมโยงความรูเ้ดิมของผูเ้รียน โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดส้รา้งองคค์วามรูด้ว้ย
ตนเอง สังเกตสิ่งท่ีตนอยากรู ้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ มีการจัดการอภิปราย และ
สรุปผลการคน้พบ เพ่ือให้ผู้เรียนลงมือฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ  คน้หาความรูจ้นคน้พบ
ความรูด้ว้ยตนเอง   

  สุขพัชรา ซิม้เจริญ (2553) กล่าวว่า การบริหารสมอง (Brain  Activation) เป็น 
กิจกรรมการบริหารรา่งกายในส่วนกลา้มเนือ้ Corpus Callosum ซึ่งควบคมุดว้ยสมอง เพ่ือช่วยให้
สมองแข็งแรงและท างานอย่างคล่องแคล่ว และยงัช่วยใหเ้กิดการผ่อนคลายความตงึเครียดท าให้
สภาพจิตใจเกิดความพรอ้มท่ีจะเรียนรู ้สรา้งความจ าระยะสัน้และความจ าระยะยาว มีอารมณข์นั  

อลิสา  กรูมะสวุรรณ (2552) กล่าวว่า เทคนิคการสอนแนะแนวควรจดับรรยากาศให้
เป็นกนัเอง ใหน้กัเรียนรูส้ึกอิสระ สบายใจในการแสดงออก มีการกระตุน้ใหน้กัเรียนแสดงออกมาก
ท่ีสุดทัง้ความคิดสรา้งสรรค ์ความเช่ือมั่นในตนเอง ความกลา้ในการพูด ความรูส้ึกท่ีตอ้งระบาย
ออก เปิดโอกาสกระตุน้และยั่วยใุหน้กัเรียนมีส่วนรว่มในการเรียน มีการมอบหมายความรบัผิดชอบ
ใหท้ ากิจกรรมนัน้ ๆ ตามความถนดั ความสามารถและความสนใจครูไม่ควรสอนโดยการพูดคน
เดียวแล้วให้นักเรียนจด ควรมีการสรา้งความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเรียนรูห้น้าท่ีของตนมี 
การช่วยเหลือพยายามเขา้ใจกนั ใหค้วามรว่มมือ เห็นอกเห็นใจ เรียนรูแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกันมีการน าเอาเทคนิคกระบวนการกลุ่ม รวมถึงการน าเกมทางจิตวิทยาเขา้มาประกอบ 
การเรียนการสอนเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความสนกุ เรียนรูเ้ขา้ใจตนเองและเขา้ใจผูอ่ื้น  ตลอดจนปลกูฝัง
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นิสยั เจตคติความคิดริเริ่มสรา้งสรรคแ์ละจริยธรรมเขา้ไปดว้ยซึ่งครูควรมีการบันทึกรายละเอียด
ตา่ง ๆ ของการสอนไวท้กุครัง้ และควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดท้  าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

คมเพชร ฉัตรศภุกุล (2546) กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่มมีคณุค่าดา้นการพัฒนาการทาง
อารมณ์และสังคม เช่น การควบคุมการแสดงออกของอารมณ์นอกเหนือจากนีย้ังมีคุณค่าต่อ 
การพัฒนาการดา้นทัศนคติความสนใจ ความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความเจริญงอกงาม 
ดา้นความรูแ้ละทักษะต่าง ๆ เช่น พัฒนาความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและความสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐาน ดา้นจิตใจของบคุคลไดดี้ขึน้ 

สมร  ทองดี and ปราณี  รามสูต (2545) กล่าวว่า แนวคิดการเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วม 
ท่ีเนน้การเรียนรูเ้ชิงประสบการณแ์ละการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการกลุ่ม ซึ่งนักการศึกษาส่วนใหญ่
ยอมรบัว่าการเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วมจะเสริมสรา้งผูร้บับริการทั้งกระบวนการคิดและการปฏิบัติ
น  าไปสู่การปรบัเปล่ียนและพฒันาพฤติกรรมซึ่งผูใ้หบ้ริการตอ้งกระตุน้ใหผู้ร้บับรกิารไดเ้ป็น “ผูร้ว่ม
ท ากิจกรรม” ไม่ใช่ “ผู้สังเกตการณ์” ตอ้งจัดกิจกรรมให้ผู้รบับริการมีอารมณ์ร่วมสนุกสนานมี
ชีวิตชีวาโดยอาจใช้เกม เพลง นิทาน ข่าวกรณีศึกษา เป็นส่ือน าทางในการจัดกิจกรรมท่ีเน้น 
การเรียนรูเ้ชิงประสบการณ ์4 ขัน้ตอนคือ 

ขัน้ท่ี  1 แลกเปล่ียนประสบการณ์ โดยผูร้บับริการอาจเล่นเกม  แสดงบทบาท
สมมติ ท ากิจกรรม สรา้งสถานการณจ์ าลอง ศึกษาคน้ควา้กรณีศึกษา เล่าเรื่องแลกเปล่ียนเรียนรู้
แบง่ปันประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัจดุมุง่หมายของกิจกรรม 

ขั้นท่ี  2 สะท้อนกลับการเรียนรู้ ผู้ร ับบริการแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึก 
วิเคราะห ์พิจารณาหาเหตผุล จากการแลกเปล่ียนประสบการณข์ัน้ท่ี 1 เพ่ือหาค าตอบว่าเกิดอะไร
ขึน้จากขัน้ท่ี 1 นัน้หรือเขาตีความสิ่งนัน้วา่อยา่งไร 

ขัน้ท่ี  3 สรุปสาระสู่ชีวิต ผูร้บับริการสรา้งองคค์วามรู้จากการเรียนรู ้อาจศึกษา
จากทฤษฎีและแนวคดิเพิ่มเตมิตอ่ไปอีกเพ่ือความสมบรูณข์องสาระการเรียนรูท่ี้สมัพนัธก์บัชีวิต 

ขัน้ท่ี  4 คิดและน าไปปฏิบตัิ ผูร้บับริการทดลองประยกุตใ์ช้การเรียนรูสู้่ชีวิต โดย
อาจทดลอง แก้ปัญหา สถานการณ์จ าลอง สรา้งค าขวัญ วางแผนพัฒนาตน  จูงใจตนเองใน 
การปฏิบตัติามแผน 

ซึ่งขัน้ตอนจัดกิจกรรมจากขัน้ท่ี 1 -  4 อาจมีความต่อเน่ืองคาบเก่ียวกับจนแยกไม่
ออกหรือบางครัง้มีการสลบัขัน้ตอน เช่น อาจจดักิจกรรมน าเสนอสาระการเรียนรูห้รือองคค์วามรู้
ก่อนจากนัน้เป็นขัน้แลกเปล่ียนประสบการณแ์ลว้เป็นกิจกรรมสะทอ้นกลับการเรียนรูส้ดุทา้ยเป็น
กิจกรรม ไดท้ดลองประสบการณ์และประยุกตใ์ชซ้ึ่งขัน้ตอนนีจ้ะอยู่เป็นขัน้สุดทา้ยของกิจกรรม
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เสมอและเมื่อถึงขัน้คิดและน าไปปฏิบตัิก็อาจกลบัเขา้สู่การแลกเปล่ียนประสบการณต์อ่ไปใหมเ่พ่ือ
เสรมิสรา้งการเรียนรูใ้หม้ั่นคงขึน้น าไปสูก่ารปฏิบตัไิดดี้ขึน้และเรียนรูส้ิ่งใหมท่ี่ตอ่เน่ืองตอ่ไปอีก 

ศุภชัย  อาชวีระงับโรค (2543) กล่าวว่า PDCA เป็นเทคนิคการปรบัปรุงงานหรือ
แมแ้ต่การเรียนการสอนใหดี้ขึน้อย่างต่อเน่ืองและยังเป็นเทคนิคในการแก้ปัญหาเพ่ือผลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพเป็นท่ีนา่พงึพอใจทกุขัน้ตอน   

Mischel et al. (2020) กล่าวภายใตช่ื้อ “The marshmallow tests” ว่าการยับยัง้ชั่ ง
ใจจะช่วยใหเ้ด็กเกิดการพฒันาตนเองไปในทางท่ีดี มีวุฒิภาวะท่ีดีขึน้และยงัส่งผลใหบ้คุคลแต่ละ
คนมีบัน้ปลายชีวิตท่ีแตกต่างกัน การควบคมุตนเองต่อสิ่งเรา้ เกิดขึน้จากสมอง 2  ส่วน คือส่วนท่ี
เป็นสัญชาตญาณ และสมองส่วนท่ีเป็นเหตุผลและความนึกคิด บุคคลท่ีสามารถใช้หรือบังคับ
ตนเองให้ใช้สมองส่วนท่ีเป็นเหตุผลและความนึกคิดได้มากกว่าจะสามารถตัดสินใจได้อย่าง
รอบคอบและถูกตอ้ง ความสามารถในการอดกลัน้ต่อสิ่งท่ียั่วเยา้เพ่ือท่ีจะไดค้วามพึงพอใจท่ีมาก
ขึน้ในอนาคตนัน้ จะมีผลตอ่ความส าเรจ็ของชีวิต   

Jackman (2009) กล่าวว่า  กิจกรรมการประกอบอาหารเป็นการเรียน รู้จาก
ประสบการณต์รง จากกระบวนการในการท างาน เริ่มตัง้แตก่ารวางแผนไปจนการท าความสะอาด
อปุกรณแ์ละสถานท่ี ประสบการณท่ี์ไดจ้ะท าใหน้กัเรียนเกิดความรูส้กึประสบผลส าเรจ็ 

McMillan and Hearn (2009) ไดก้ล่าวเก่ียวกับวงจรการประเมินท่ีประกอบดว้ย 3 
ขัน้ตอนท่ีต่อเน่ืองกันไดแ้ก่ การตรวจสอบและติดตามคุณภาพของตนเอง การตดัสินตนเองโดย
พิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างความสามารถหรือผลงานในปัจจุบันกับความสามารถและ
ผลงานท่ีปรารถนาหรือเกณฑ์การเรียนรูเ้ป้าหมายและกลวิธีต่าง ๆ ในการพัฒนาเพิ่มเติมเพ่ือให้
นกัเรียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขพฒันาผลหรือความสามารถหรือผลสมัฤทธ์ิ 

Lester (1978) กล่าวว่า การจดัการเรียนรูแ้บบแก้ปัญหาเป็นการสอนท่ีส าคญั ตอ้ง
สืบเสาะหาความรู ้ซึ่งครูผู้สอนจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการโดยการกระตุน้ให้ผู้เรี ยน
แก้ปัญหาดว้ยการคิดสรา้งสรรค ์การคาดการณ์ การส ารวจ คน้หา การทดสอบและการพิสูจน ์ 
การแกปั้ญหา ซึ่งจะช่วยใหน้กัเรียนมีความสามารถในการวิเคราะหแ์ละเป็นเครื่องช่วยใหป้ระยกุต์
ศกัยภาพเหลา่นัน้ไปสู่การปรบัใชไ้ดเ้ม่ือเผชิญกบัปัญหา  

กล่าวโดยสรุป เทคนิคการจดักิจกรรมแนะแนวมีผลตอ่พฤติกรรมคาดหวงัท่ีแตกตา่ง
กนั ผูอ้อกแบบกิจกรรมแนะแนวสามารถเลือกใชเ้ทคนิคเดียว หรือน าหลายเทคนิคมาประกอบกัน
ตามวัตถุประสงคก็์ได ้และควรมีการประเมินว่าแต่ละเทคนิคช่วยส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนได้
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เพียงใด แลว้พฒันาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัแตล่ะกิจกรรมเพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ
และมีความสขุ 

 
2.5 ความหมายของชุดกิจกรรมแนะแนว 

พรรณพิศ จันทสุวรรณ (2556) กล่าวว่า เป็นการสรา้งเครื่องมืออย่างมีระบบ มี
ขัน้ตอนท่ีชัดเจน สามารถชีแ้จงได ้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย มีวัตถุประสงคเ์พ่ือใชพ้ัฒนาผู้เรียน 
ดา้นตา่ง ๆ ตามวตัถปุระสงคข์องการสรา้ง 

สรรเสริญ  หุ่นแสน (2547) กล่าวว่า ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเป็นเครื่องมือท่ี
สร้างขึน้โดยใช้ส่ือการสอนประสมท่ีสอดคล้องกับการแนะแนว โดยจัดไว้เป็นชุด ภายใน
ประกอบดว้ย คูมื่อครู คู่มือนกัเรียน รวมทัง้ส่ือในการจดักิจกรรมแต่ละเรื่องอนัจะท าใหผู้เ้รียนเกิด
การปรบัเปล่ียนการเรียนรูท้ัง้การศกึษา อาชีพ สว่นตวัและสงัคมใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2520) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม เป็นส่ือประสมท่ีมีความเหมาะสม
กบัเนือ้หาของแตล่ะหนว่ยการเรียนรู ้มาชว่ยในการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมการเรียนรูข้องผูเ้รียนใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ชดุการสอนจะประกอบไปดว้ย คูมื่อและการใชช้ดุการสอน ส่ือท่ีเหมาะสม
กบัเนือ้หาและประสบการณ ์  

Good (1973) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม เป็นชุดโปรแกรมการสอน ซึ่งประกอบไปดว้ย 
ส่ือการสอน เครื่องมือแนะน าผูส้อนหรือคู่มือ เครื่องมือการเรียนรู ้แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน
โดยมีเนือ้หาท่ีมีความเท่ียงตรงตามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้

กล่าวโดยสรุป ชดุกิจกรรมแนะแนว เป็นเครื่องมือ ซึ่งประกอบดว้ย ค าชีแ้จงในการใช้
ชดุการสอน คูมื่อครู คูมื่อนกัเรียน ส่ือการสอน แบบฝึกหดัก่อนเรียนและหลงัเรียนและแบบประเมิน
ชุดการสอน ซึ่งจัดไวเ้ป็นชุด โดยมีความหลากหลายของเทคนิควิธีการและขอ้มูลท่ีทันสมัยเพ่ือ
ปอ้งกนั เสรมิสรา้งและแกไ้ขทัง้การศกึษา อาชีพ สว่นตวัและสงัคม 

 
2.6  องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมแนะแนว 

บญุชม ศรีสะอาด (2541) กลา่วถึง องคป์ระกอบของชดุกิจกรรมไวด้งันี ้ 
1. คูมื่อการใชช้ดุกิจกรรม เป็นคูมื่อท่ีจดัท าขึน้เพ่ือใหผู้ใ้ชศ้กึษาและปฏิบตัติาม 
2. บตัรงาน เป็นบตัรค าสั่งเพ่ือใหผู้ป้ฏิบตัิ ปฏิบตัติามค าสั่ง  
3. แบบทดสอบ เพ่ือวดัผลความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
4. ส่ือการเรียนรูท่ี้สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ 
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ทิศนา แขมมณี (2534) กลา่ววา่ ชดุกิจกรรม ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ ดงันี ้
              1. ช่ือกิจกรรม ประกอบดว้ย หมายเลขกิจกรรม ช่ือของกิจกรรม 
              2. ค าชีแ้จง ท่ีอธิบายความมุ่งหมาย หลกัของกิจกรรม และลกัษณะของการจดั
กิจกรรมเพ่ือใหบ้รรลจุดุมุง่หมาย 
           3. จดุมุง่หมาย เป็นสว่นท่ีระบจุดุมุง่หมายท่ีส าคญัของกิจกรรม 

     4. ส่ือการเรียนรู ้เป็นสิ่งท่ีระบถุึงวสัดอุปุกรณท่ี์จ าเป็นส าหรบัการจดักิจกรรม 
     5. ก าหนดเวลา เป็นการระบุจ  านวนเวลาโดยประมาณว่ากิจกรรมเป็นขั้นตอน

เพ่ือใหบ้รรลวตัถปุระสงคท่ี์วางไว ้
     6. ขัน้ตอนการจดักิจกรรม เป็นสว่นท่ีระบถุึงวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

เป็นขัน้ตอน  
     7. ภาคผนวก เป็นตวัอยา่งวสัดอุปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรมและขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีมี

ความส าคญั  
Houstion, Robert, and other (1972) กลา่วถึง องคป์ระกอบของชดุกิจกรรมไวด้งันี ้ 

1. ค าชีแ้จง อธิบายถึงความส าคญั จดุมุง่หมายของชดุกิจกรรม 
                         2. จดุมุง่หมาย คือ วตัถปุระสงคข์องชดุกิจกรรม 

3. การประเมินผลเบือ้งตน้ เพ่ือวดัผลก่อนการเรียน          
4. การก าหนดกิจกรรม คือ การก าหนดแนวทางการจดักิจกรรมโดยความรว่มมือ

ของผูเ้รียน 
5. การประเมินผลขัน้สดุทา้ย เพ่ือวดัผลหลงัเรียน  

กลา่วโดยสรุป องคป์ระกอบของชดุกิจกรรมแนะแนว ประกอบดว้ย ค าชีแ้จงในการใช้
ชุดการสอน คู่มือครู คู่มือนักเรียน ส่ือการสอน แบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียน และ 
แบบประเมินชุดการสอนและแต่ละเรื่องจะประกอบดว้ย จุดประสงค ์สาระการเรียนรู ้ขัน้ตอน 
การสอนกิจกรรม การวัดและการประเมินผล แหล่งการเรียนรู้ และส่ื อการเรียน รู้ เพ่ื อ 
การจดักิจกรรมใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.7 ความส าคัญของชุดกิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนา เสริมสรา้งการปอ้งกัน แกไ้ขปัญหา ใหก้ับ
ทกุกลุ่มคน ทัง้เดก็ วยัรุน่ และวยัผูใ้หญ่ ในขอบข่ายดา้นการศกึษา อาชีพ ส่วนตวัและสงัคม โดยมี
รูปแบบและเทคนิคหลากหลาย อาจเป็นกิจกรรมแนะแนวโดยตรงหรือผสมผสานในการเรียน 
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การสอน การฝึกอบรม การประชุมสมัมนา ทัง้รายบุคคลและกลุ่ม ไดมี้นกัวิชาการใหค้วามส าคญั

ของชดุกิจกรรมแนะแนว ดงันี ้
โกสุมวดี จิตเกษม (2555) ได้สรุปความส าคัญของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว 

ด้านส่วนตัวและสังคม โดยแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ ความส าคัญต่อตัวผู้ร ับบริการและ 
 ผูใ้หบ้ริการ ดงันี ้คือ ช่วยใหผู้ร้บับริการไดพ้ัฒนาความเขา้ใจของตนเองและผูอ่ื้น ไม่ว่าจะเป็น  
ดา้นความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และบุคลิกภาพ มีวิธีการวัดสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกตอ้ง
ความเป็นจริง ซึ่งจะท าใหก้ารรบัรูข้องบคุคลตรงตามความเป็นจรงิ และช่วยใหเ้ขา้ใจเรื่องราวและ
ความรูส้ึกของผูอ่ื้น ซึ่งจะก่อใหเ้กิดความเห็นใจซึ่งกนัและกนั ช่วยใหเ้กิดการเปิดเผยตนเองอนัเป็น  
ความผูกพันอย่างลึกซึง้ และยังช่วยพัฒนาทักษะในการคิดและการตัดสินใจเก่ียวกับทักษะ 
การคิดวิ เคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการคิด และทักษะใน 
การคิดสรา้งสรรค ์ซึ่งจะเป็นประโยชนใ์นการศึกษา การงานและการใชชี้วิตและยงัช่วยพฒันาให้
เป็นบุคคลท่ีมีความมั่นใจในตนเอง มีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม มีความรบัผิดชอบ มี
วินยั มีทรรศนะท่ีดีตอ่ตนเองและผูอ่ื้น  ดา้นผูใ้หบ้รกิาร ช่วยใหบ้คุคลทั่วไปตระหนกัในความส าคญั
ของผูใ้หบ้ริการในการสรา้งประโยชนแ์ก่ผูร้บับริการ และช่วยใหบุ้คคลทั่วไปเห็นความส าคญัของ
ชดุกิจกรรมแนะแนวว่าเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งอาศยัคนท่ีศึกษาเล่าเรียน โดยเฉพาะเป็นผูจ้ดักิจกรรม 
เป็นการช่วยให้นักวิชาชีพแนะแนวเป็นท่ีรูจ้ักแพร่หลาย และช่วยให้ผู้ท  าหน้าท่ีแนะแนวสรา้ง
กิจกรรมใหม ่ๆ ท่ีเป็นมาตรฐานขึน้ ท าใหมี้กิจกรรมหลากหลาย  

ชอ่ลดา  ขวญัเมือง (2541) กลา่ววา่ ชดุกิจกรรมแนะแนวเป็นการใหข้อ้มลูแก่นกัเรียน
ท่ีดีวิธีหนึ่ง ซึ่งจะช่วยใหมี้ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง จากการรูจ้กัและเขา้ใจตนเองใน 
ทุก ๆ ด้าน รู้จักสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวอย่างกว้างขวาง ท าให้สามารถน ามาประกอบ  
การพิจารณาเลือกแผนการเรียน เลือกกิจกรรม เลือกการศึกษาต่อ หรือเลือกการประกอบอาชีพ
อยา่งเหมาะสม ซึ่งจะท าใหป้ระสบความส าเรจ็ในการตดัสินใจ 

กล่าวโดยสรุป ชุดกิจกรรมแนะแนว มีความส าคญัต่อการจดักิจกรรมแนะแนวซึ่งมี
กิจกรรมท่ีมีรูปแบบหลากหลายท่ีมุ่งพัฒนาป้องกันและแก้ปัญหาให้กับทุกกลุ่มคนในขอบข่าย 
การศึกษา อาชีพ ส่วนตวัและสงัคมใหส้ามารถพฒันาทัง้รา่งกาย สติปัญญา อารมณ ์สงัคมและ
จิตใจ เตบิโตเป็นทรพัยากรท่ีมีคณุคา่ของสงัคมและประเทศชาติ 
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2.8  ประโยชนข์องชุดกิจกรรมแนะแนว 
ชุดกิจกรรมแนะแนวเป็นส่ือเพ่ือใชใ้นการจดักิจกรรมแนะแนว เพ่ือส่งเสริม ป้องกัน

และแก้ปัญหาของผูเ้รียน โดยปฏิบัติตามขัน้ตอน รูปแบบ วิธีการ ท่ีหลากหลายเพ่ือการเรียนรู้ 
 ฝึกทกัษะ ประสบการณ ์สง่เสรมิกระบวนการคดิอย่างเป็นระบบและแกปั้ญหา ท่ีเป็นประโยชนต์อ่ 
การพฒันาผูเ้รียนใหเ้หมาะสมกบัวยั วฒุิภาวะ สภาพปัญหา ความสนใจ ความตอ้งการทนัตามยคุ
สมัย ครอบคลุมในการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนรู้ทางอาชีพ  ส่วนตัวและสังคม ได้มี 
นกัการศกึษาใหก้ลา่วถึงประโยชนข์องชดุกิจกรรมแนะแนว ดงันี ้

กัลยดา  ถนอมถ่ิน (2557) ประโยชนข์องชุดกิจกรรมแนะแนว คือ ช่วยให้นักเรียน
ไดร้บัขอ้มูลท่ีมีคุณค่าจากครูแนะแนว มีสัมพันธภาพท่ีดีกับครู สามารถปรบัปรุงพฤติกรรมของ
ตนเอง  มีความเข้าใจในตนเองอย่างแท้จริง ช่วยให้ครูแนะแนวได้รูจ้ักนักเรียน ท่ีมีปัญหาใน 
ดา้นต่าง ๆ ท าใหเ้กิดสมัพันธภาพท่ีดีระหว่างครูแนะแนวและผูป้กครอง ชุมชนไดร้บัความสนใจ
จากนกัเรียนและชว่ยใหป้ระเทศชาตมีิพลเมืองท่ีดี 

กุ ศ ย า   แ ส ง เด ช  (2545)  ก ล่ า ว ถึ ง  ป ระ โย ช น์ ข อ ง ชุ ด ก า รส อ น ไว้ ดั ง นี  ้
ชุดการสอนส่งเสริมให้การเรียนรู้ท่ี ดีเพราะสร้างขึน้โดยผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น  โดยมี 
การทดสอบประสิทธิภาพจนแน่ใจว่ามีผลดีจึงน ามาเผยแพร่ โดยจะสามารถลดภาระของครูผูส้อน 
ซึ่งการจัดกิจกรรมสามารถปฏิบัติไดต้ามคู่มือครูท่ีก าหนดไวใ้นชุดการสอนตามล าดับขัน้พรอ้ม
ส าหรับการใช้ สามารถน าไปใช้ได้ทันทีและเป็นไปในแนวเดียวกัน มีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน มี
ขอ้แนะน าการฝึกกิจกรรม การใชส่ื้อการสอนและรวมทัง้วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ 

ชอ่ลดา  ขวญัเมือง (2541) กลา่วถึง ประโยชนข์องชดุกิจกรรมแนะแนว ดงันี ้
1. ชว่ยใหน้กัเรียนไดร้บัสารสนเทศท่ีมีคณุคา่จากครูแนะแนว 
2. ชว่ยใหน้กัเรียนมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัครู 
3. ชว่ยใหน้กัเรียนไดป้รบัปรุงพฤตกิรรมของตน 
4. ชว่ยใหน้กัเรียนมีเจตคตท่ีิดี 
5. ชว่ยใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้รงิ 
6. ชว่ยใหค้รูแนะแนวไดมี้โอกาสพบปะกบันกัเรียนอยา่งใกลช้ิด 
7. ชว่ยใหค้รูแนะแนวมีโอกาสใหข้อ้มลู 
8. ชว่ยใหค้รูแนะแนวมีโอกาสใชเ้ทคนิคตา่ง ๆ  
9. ชว่ยใหค้รูแนะแนวไดท้ราบถึงความตอ้งการ ความสนใจ ความสามารถ และ 

ความถนดัของนกัเรียนเป็นรายบคุคล 
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10. ชว่ยใหค้รูแนะแนวไดรู้จ้กันกัเรียนท่ีมีปัญหาในดา้นตา่ง ๆ 
11. ชว่ยใหก้ารจดับรกิารแนะแนวทกุบริการประสบความส าเรจ็ 
12. ชว่ยใหก้ระบวนการสอนวิชาตา่ง ๆ ด าเนินไปดว้ยดีและมีประสิทธิภาพ 
13. ชว่ยลดปัญหาพฤตกิรรมของนกัเรียน 
14. ชว่ยการจดัแผนการเรียนและการจดักิจกรรมของโรงเรียน 
15. ชว่ยใหเ้กิดสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งครูแนะแนวและผูป้กครอง 
16. ชว่ยใหช้มุชนไดร้บัความสนใจจากนกัเรียน 
17. ชว่ยใหป้ระเทศชาตมีิพลเมืองท่ีดี 

กล่าวโดยสรุป ชดุกิจกรรมแนะแนวมีประโยชนต์อ่กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมแนะแนว ช่วยใหน้กัเรียนมีความกระตือรือรน้ในการเรียน กระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากเรียนรูด้ว้ย
ตนเอง จงึสามารถเสริมสรา้งความรูค้วามสามารถตามวตัถปุระสงคท่ี์ไดต้ัง้ไว ้เพ่ือท าใหน้กัเรียนได้
เขา้ใจตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม สามารถเขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและยังเสริมสรา้ง
ความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งครูผูส้อนและผูเ้รียนอีกดว้ย   
 

2.9  ข้ันตอนของการสร้างชุดกิจกรรมแนะแนว 
เสาวนีย ์ สิกขาบณัฑิต (2528) ไดเ้สนอขัน้ตอนในการสรา้งชดุกิจกรรม ดงันี ้

1.  วิเคราะหปั์ญหา 
2.  ก าหนดความมุง่หมาย 
3.  ออกแบบกิจกรรมแตล่ะกิจกรรม 
4.  วิเคราะหแ์หลง่ทรพัยากรท่ีตอ้งการ  
5.  เลือกส่ือการสอนท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรม 
6.  ออกแบบประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
7.  น าไปใหน้กัเรียนลองใชแ้ละปรบัปรุงแกไ้ข 
8.  น าชดุกิจกรรมท่ีปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปใช ้

ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2520) ไดเ้สนอขัน้ตอนการผลิตชดุการสอนทัง้หมด 10 ขอ้ คือ 
1. การจ าแนกประเภทของเนือ้หาโดยอาจจะก าหนดเป็นหมวดหมู่วิชาหรือ 

สามารถบรูณาการไดต้ามความเหมาะสม 
2. การก าหนดหนว่ยการสอน โดยจดัเนือ้หาใหเ้ป็นหมวดหมูเ่ดียวกนั 
3. การก าหนดหวัเรื่อง ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและหลกัสตูร 
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4. การก าหนดความคดิรวบยอด ท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัหนว่ยการเรียนรู ้
5. การก าหนดวตัถปุระสงคใ์หเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัหวัเรื่อง โดยก าหนด 

เป็นจุดประสงคท์ั่วไปในระยะแรกและเปล่ียนเป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีตอ้งมีเง่ือนไขและ
หลกัเกณฑก์ารเปล่ียนพฤตกิรรมไวท้กุครัง้ 

6. ก าหนดวิธีการเรียนใหเ้หมาะสมและสอดคลองกบัวตัถปุระสงคเ์ชิง 
พฤตกิรรมท่ีก าหนดไว ้ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเลือกและการผลิตส่ือการเรียนการสอน 

7. การก าหนดแบบประเมินผล ตอ้งมีการออกแบบการประเมินผลใหต้รงกบั 
วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤตกิรรมท่ีตัง้ไว ้ 

8. การเลือกและการผลิตชดุการสอน โดยการเลือกวสัดอุปุกรณท่ี์เหมาะสม 
รวมทั้งการออกแบบการใช้และการจัดเก็บให้เรียบร้อยก่อนการน าไปทดลองใช้และหา
ประสิทธิภาพชดุการสอน 

9. การหาประสิทธิภาพชดุการสอน เพ่ือยอมรบัไดว้า่ชดุการสอนท่ีสรา้งขึน้มา 
นัน้มีประสิทธิภาพในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  

10. การน าชดุการสอนท่ีไดป้รบัปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ตัง้ไวไ้ปจดั 
กิจกรรมใหเ้หมะสมตามวตัถปุระสงค ์

Butt (1974) เสนอหลกัการสรา้งไว ้ดงันี ้
1. ก่อนท่ีจะท าการสรา้งตอ้งวางแผนเบือ้งตน้เก่ียวกบัเรื่องท่ีจะสรา้งและก าหนด 

วตัถปุระสงค ์
2.  ศกึษางานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องท่ีจะท า 
3.  ก าหนดจดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรมและเนือ้หาท่ีสอดคลอ้งกนั 
4.  จ  าแนกจดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรมออกเป็นกิจกรรมยอ่ย ๆ  
5.  ก าหนดวสัด ุอปุกรณท่ี์จะใชใ้หเ้หมาะสมตามขัน้ตอนการจดักิจกรรม 
6.  ก าหนดเวลาท่ีใชใ้นแตล่ะขัน้ตอนใหแ้หมาะสมในแตล่ะตอน 
7.  ก าหนดการประเมินผลก่อนหรือหลงัเรียน 

กลา่วโดยสรุป ขัน้ตอนในการสรา้งชดุการสอนควรด าเนินการตามล าดบัขัน้ดงันี ้
1. ศกึษาเนือ้หาและแบง่หมวดหมูข่องเนือ้หาท่ีตอ้งการน ามาพฒันาผูเ้รียน 
2. วิเคราะหเ์นือ้หาเพ่ือแบง่หนว่ยการสอนตามล าดบัขัน้ตอนของเนือ้หาสาระให ้

เหมาะสมกบัความจ าเป็นของผูเ้รียน 
3. ก าหนดระดบัชัน้ของผูเ้รียน เพ่ือการวางแผนการจดัเนือ้หาและกิจกรรมท่ี 
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เหมาะสม 
4.  ก าหนดหนว่ยการเรียนตามชั่วโมงท่ีก าหนด 
5.  ก าหนดแนวคดิของหนว่ยการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัหนว่ยและหวัเรื่อง 
6.  ก าหนดวตัถปุระสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัหน่วยและหวัเรื่อง 
7.  จดัล าดบักิจกรรมการเรียนการสอน 
8.  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ใชเ้ทคนิคหลากหลายและทนัสมยั 
9.  ออกแบบส่ือการสอนแตล่ะกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 
10.  ออกแบบการประเมินผลใหต้รงตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้
11.  หาประสิทธิภาพของชดุการสอน 
12.  ทดลองใชช้ดุการสอน 

 
2.10  งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมแนะแนว 

2.10.1  งานวิจัยในประเทศ 
ณัฐวุฒิ  ศรีธรรมมา (2560) ไดศ้ึกษาผลการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนา

ความอ่อนนอ้มถ่อมตนของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมชัยมงคลรงังาม จงัหวัด
ชยัภูมิ ผลการวิจยัพบว่า ภายหลงัการทดลองนกัเรียนกลุ่มทดลองมีความอ่อนนอ้มถ่อมตนสูงขึน้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และความออ่นนอ้มถ่อมตนของนกัเรียนกลุม่ทดลองในระยะ
หลงัการทดลองกบัระยะตดิตามผลแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

มลฤดี  แพทย์ปฐม (2553) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวท่ีมีต่อ
ความสามารถในการบริหารเวลาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลยั จงัหวดั
ภเูก็ต ผลการวิจยัพบว่าภายหลงัการทดลองนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนภเูก็ตวิทยาในกลุ่ม
ทดลองมีความสามารถในการบรหิารเวลาสงูขึน้กว่าความสามารถดงักล่าวก่อนการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัจดุ .01 และนกัเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการบริหารเวลาใน
ระยะติดตามผลสูงกว่าความสามารถดังกล่าวหลังการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ท่ีระดบั .01  

ศิริลกัษณ์  ละเอียดอ่อน (2552) ไดท้  าการศึกษาเรื่องผลของการใชชุ้ดกิจกรรม
แนะแนวเพ่ือพฒันาความสามารถในการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 โรงเรียนอุบลมีอ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองนักเรียนมี
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอปุสรรคสงูกว่าก่อนไดร้บัการฝึกโปรแกรมความคิดเชิงบวก 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และหลงัการทดลองนกัเรียนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมความคิดเชิง
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บวกมีความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคสูงกว่านักเรียนท่ีไม่ไดร้บัการฝึกโปรแกรม
ความคดิเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จิดาภา  โลหะพงษ์พันธ์ (2551) ได้ศึกษาผลการฝึกดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนว 
การพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จของนักเรียนวัยรุ่นท่ีมีจิตลักษณะแตกต่างกัน  
ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนวยัรุน่ท่ีไดร้บัการฝึกดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาปฏิบตัิงานเพ่ือ
มุ่งสู่ความส าเร็จ  มีการปฏิบตัิงานเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จสงูกว่านกัเรียนวยัรุน่ท่ีไม่ไดร้บัการฝึกดว้ย
ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาการปฏิบตัิงานเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  .05  และนกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีความพรอ้มทางจิตลกัษณะเดิมสูงและนกัเรียนท่ีมีความพรอ้ม
ทางจิตลกัษณะเดมิต ่าเม่ือไดร้บัการฝึกดว้ยชดุกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาการปฏิบตังิานเพ่ือมุ่งสู่
ความส าเรจ็ไดร้บัประโยชนไ์มแ่ตกตา่งกนั 

ขนิษฐา เรืองขนาบ (2550) ไดศ้กึษาผลการฝึกเพ่ือพฒันาการวางแผนเพ่ือมุง่สู ่
ความส าเร็จของนักเรียนวยัรุ่น ท่ีมีจิตลักษณะแตกต่างกันดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนว ผลการวิจัย
พบว่า  นกัเรียนวยัรุน่ท่ีไดร้บัการฝึกการวางแผนเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนว มี
การวางแผนเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จสูงกว่านักเรียนกลุ่มท่ีไม่ไดร้บัการฝึกดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนว 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 นอกจากนีพ้บวา่นกัเรียนวยัรุน่ท่ีมีความพรอ้มทางจิตตา่งกนั
เม่ือไดร้บัการฝึกการวางแผนเพ่ือมุง่สูค่วามส าเรจ็ไดร้บัประโยชนไ์มต่า่งกนั   

ภทัรพร  ชมพนูชุ (2550) ไดศ้กึษาผลการฝึกเพ่ือพฒันาการตระหนกัในคณุคา่ 
ของสิ่ งท่ีรอคอย ของนักเรียนวัยรุ่นท่ี มีจิตลักษณะแตกต่างกัน ด้วยชุด กิจกรรมแนะแนว  
ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนวยัรุน่ท่ีไดร้บัการฝึกดว้ยชดุกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาการตระหนกัใน
คุณค่าของสิ่งท่ีรอคอย มีการตระหนักในคุณค่าของสิ่งท่ีรอคอยสูงกว่านักเรียนวยัรุ่นท่ีไม่ไดร้บั 
การฝึกด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการพัฒนาการตระหนักในคุณค่าของสิ่ ง ท่ี รอคอย  
ท่ีระดบันัยส าคญั  .001 และนกัเรียนท่ีมีความพรอ้มทางจิตต่างกันเม่ือไดร้บัการฝึกการตระหนัก 
ในคณุคา่ของสิ่งท่ีรอคอยไดร้บัประโยชนไ์ม่ตา่งกนั   
 

2.10.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
Wilson (1989) ได้ศึกษาเก่ียวกับการวิ เคราะห์ผลการใช้ชุดการสอนท่ี มี

ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตรข์องเด็กพิการ ผลการศึกษาพบว่า หลังการใช ้
ชดุการสอนท าใหเ้ดก็มีความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตรส์งูขึน้ 
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  Amstrong (1972) ไดศ้กึษาเก่ียวกบัการเปรียบเทียบผลการเรียนรูภ้าษาฝรั่งเศส
ของผูเ้ริ่มเรียนในระดบัมหาวิทยาลยั โดยวิธีการสอนแบบบรรยายกับการเรียนรูจ้ากชุดการเรียน
การสอนเป็นรายบุคคลชนิดส่ือประสม ผลการวิจยัพบว่า หลงัจากนกัศึกษาไดเ้รียนจากการสอน
ดว้ยชดุการเรียนการสอนรายบคุคลชนิดส่ือประสม มีผลสมัฤทธ์ิสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
  Anderson (1982) ไดส้รา้งและศึกษาชดุการสอนดว้ยตวัเองเพ่ือหาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑแ์ละเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศกึษา กบันกัเรียนระดบัปฐมวยัโดย
ใชชุ้ดการสอนดว้ยตวัเองกับการสอนแบบบรรยาย ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนกลุ่มท่ีสอนโดยใช ้
การสอนดว้ยตนเองและการสอนแบบบรรยายมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการวางแผนการสอน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ แต่ดา้นทัศนคติต่อวิชาสังคมศึกษาและครูผูส้อนแต่ไม่มี
ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ
  Brawnley (1975) ไดศ้ึกษาวิจยัเก่ียวกับประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอนแบบ
ส่ือประสม (Multimedia instruction Module) เพ่ือสอนเรื่องการบอกระยะเวลาส าหรบัเด็ก ท่ีมี
ความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ผลการวิจยัพบว่า หลงัการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียสงูกว่า
กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
  McColeman (1975) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับความสมัพันธร์ะหว่างการใชชุ้ดการสอน
และกิจกรรมกลุ่มท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า หลงัการทดลอง
นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอนร่วมกับกิจกรรมกลุ่มมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา
มากกว่านักเรียนท่ีใชชุ้ดการสอนเพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และนกัเรียนท่ีเรียน 
โดยใชช้ดุการสอนเพียงอยา่งเดียวมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรม
กลุม่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ.01 
   



 

บทที ่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การด าเนินการทดลอง 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ระยะที ่1 การศึกษาการคิดเชิงบริหารจัดการของนักเรียนประถมศึกษา   

(จากการประเมินตนเอง) 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากร คือ นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย ส านักงาน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2561 จ  านวน 3,427 คน  

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ใน

ส านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจัยมีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการเปิด
ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970) อ้างถึงใน สุทิติ ขัตติยะ (2554) ท่ีระดับความ
เช่ือมั่นรอ้ยละ 95 สามารถค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 346 คน โดยใชก้ารสุ่มแบบ
แบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Sampling)  ซึ่งมีวิธีการดงันี ้

1. สุม่อยา่งง่าย (Sample  Random  Sampling) โดยมีกลุม่เครือขา่ยเป็น 
หน่วยการสุ่ม จากโรงเรียนในส านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จ านวน 15 โรงเรียน  
แบง่เป็น 3 กลุม่เครือขา่ย สุม่อยา่งง่ายโดยวิธีการการจบัฉลาก 1 กลุม่เครือขา่ย คือ เครือขา่ยท่ี  30   

2. การสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภมูิ (Stratified Random Sampling)  โดย 
วิธีการสุม่แบบแบง่ชัน้ชนิดสดัสว่นกบันกัเรียนท่ีก าลงัศกึษาอยูช่ัน้ประถมศกึษาตอนปลาย  จ านวน 
5 โรงเรียน รวมนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งจ านวนทัง้สิน้ 346 คน 

3. สุม่อยา่งง่าย (Sample  Random  Sampling) โดยมีโรงเรียนเป็นหนว่ย 
การสุ่ม  จากขั้นตอนท่ี  2 สุ่มอย่างง่ายโดยวิ ธีการเจาะจงกับนักเรียน ท่ีก าลั งศึกษาอยู ่
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 จ  านวน 1 โรงเรียน รวมนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งจ านวนทัง้สิน้ 118 คน 
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การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยในระยะที ่1 ประกอบด้วย   

1. แบบวดัการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา  
ฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง  

วิธีการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล  
1. แบบวัดการคิด เชิ งบริหารจัดการส าหรับนัก เรียนประถมศึกษา   

ฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง โดยผูว้ิจยัเป็นผูพ้ฒันาเองจากแนวคิดของ ฐาปณีย ์ แสงสว่าง (2559) 
เป็นแบบวัดท่ีสรา้งขึน้เพ่ือใหน้ักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาใชว้ัดการคิดเชิงบริหารจัดการของ
ตวัเอง  ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 – 6 ท่ีมีอายรุะหว่าง 6 ปี – 13  ปี 11 เดือน ลกัษณะ
ของเครื่องมือเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating  Scale) 4 ระดบั โดยมีวิธีการสรา้งดงันี ้

1.1  ศึกษาต ารา เอกสาร รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการคิดเชิงบริหาร
จดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา เพ่ือน าขอ้มลูมาประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งแบบวดั   

1.2 ผูว้ิจยัไดท้  าการสรา้งแบบวดัการคิดเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียน 
ประถมศกึษา ฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง โดยศกึษาองคป์ระกอบและตวับง่ชี ้รวมถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการสร้างแบบวัดตามแนวคิดของของ ฐาปณีย์  แสงสว่าง (2559) ซึ่งมีลักษณะของ
เครื่องมือสอดคลอ้งตามค านิยามศพัทแ์ละลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

1.3 สรา้งแบบวดัการคิดเชิงบริหารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศึกษา  
ฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง โดยมีลกัษณะของเครื่องมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating  
Scale) 4 ระดบั ดงันี ้ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ และทกุครัง้ 

1.4 เม่ื อจัดท าแบบวัดการคิด เชิ งบริหารจัดการส าหรับนัก เรียน
ประถมศกึษา ฉบบันกัเรียนประเมินตนเองเสร็จ น าแบบวดัไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจเพ่ือหาคา่ความ
เท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content  Validity) จ  านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พาสนา  
จลุรตัน ์อาจารย ์ดร.ฐาปณีย ์แสงสว่าง และอาจารย ์ดร.วรางคณา โสมะนนัทน ์โดยมีการก าหนด
ระดบัความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  ดงันี ้

  +1 แนใ่จวา่ขอ้ความนัน้บง่ชีถ้ึงการคดิเชิงบรหิารจดัการ 
    0 ไมแ่นใ่จวา่ขอ้ความนัน้บง่ชีถ้ึงการคดิเชิงบรหิารจดัการ 
  - 1 แนใ่จวา่ขอ้ความนัน้ไมบ่ง่ชีถ้ึงการคดิเชิงบรหิารจดัการ 

จากนั้นจึงน ามาวิเคราะหค์่าดัชนีความสอดคล้อง แล้วน ามาวิเคราะหเ์พ่ือหา 
คา่ความสอดคลอ้ง (Index of Consistency : IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 
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1.5 เม่ื อผู้วิจัยหาค่า  IOC ได้แล้วน าแบบวัด ไปท าการทดลองใช ้ 
(Try  out)  กับนักเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 90 คน และน า
แบบวดัมาวิเคราะหห์าคา่อ านาจจ าแนก (Discrimination) รายขอ้ 

1.6  ผู้วิจัยคัดเลือกข้อค าถามเฉพาะข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่าง 0.27 – 0.67 และมีค่าความเช่ือมั่น ความสอดคลอ้งภายใน โดยการหาค่าสัมประสิทธิ 
แอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach’s Al[ha Coefficient) ท่ีไดค้า่ความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเทา่กบั  .92 

1.7  น าแบบวัดท่ีมีประสิทธิภาพแล้ว ด าเนินการจัดพิมพ์เป็นแบบวัด 
ฉบบัสมบรูณ ์เพ่ือน าไปใชใ้นการท าวิจยัตอ่ไป 

จากขั้นตอนการสร้างแบบวัดการคิดเชิ งบริหารจัดการส าหรับนักเรียน
ประถมศกึษา ฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง จงึสามารถน ามาสรา้งแบบวดัดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้

ลักษณะของแบบวัดการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียนประถมศึกษา  
ฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง   

แบบวัดการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรบันักเรียนประถมศึกษา ฉบับนักเรียน
ประเมินตนเอง  ลกัษณะของเครื่องมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดบั  
ดงันี ้

      ไมเ่คย        หมายถึง   นกัเรียนไมเ่คยแสดงพฤตกิรรมนีเ้ลย   
     บางครัง้      หมายถึง   นกัเรียนท าหรือแสดงพฤตกิรรมนีบ้างครัง้   
      บอ่ยครัง้     หมายถึง   นกัเรียนท าหรือแสดงพฤตกิรรมนีบ้อ่ยครัง้   
      ทกุครัง้       หมายถึง   นกัเรียนท าหรือแสดงพฤตกิรรมนีท้กุครัง้   

แบบวัดการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรบันักเรียนประถมศึกษา ฉบับนักเรียน
ประเมินตนเอง ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 45 ขอ้ 9 ตวับง่ชีห้ลกั ไดแ้ก่ 

1)  การรเิริ่ม 
2)  ความจ าขณะท างาน 
3)  การวางแผน/จดัระบบ 
4)  การจดัระเบียบวสัด ุ
5)  การตรวจสอบงาน 
6)  การปรบัเปล่ียน 
7)  การควบคมุอารมณ ์
8)  การตรวจสอบตนเอง 
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9)  การยบัยัง้ 
โดยค าถามในแต่ละตวับ่งชีข้องแบบวดัการคิดเชิงบริหารจดัการส าหรบันกัเรียน

ประถมศึกษา ฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง แต่ละขอ้ความบ่งชีพ้ฤติกรรมทางบวก โดยมีคะแนน
แตกตา่งกนัตาม ระดบัความถ่ีของการประเมินพฤตกิรรมแตล่ะขอ้ความ  

 
ตาราง 1 ตวัอยา่ง แบบวดัการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา ฉบบันกัเรียน
ประเมินตนเอง   
1. การริเร่ิม (Initiate) ไม่เคย บางคร้ัง บ่อยคร้ัง ทุกคร้ัง 
1. ฉนัลงมือท างานในหอ้งเรียนโดยท่ีครูไมต่อ้งเตือน  
2. ฉนัลงมือท าแบบฝึกหดัท่ีครูสั่งโดยทนัที 

0 
0 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

2.  ความจ าขณะท างาน (Working Memory) ไม่เคย บางคร้ัง บ่อยคร้ัง ทุกคร้ัง 
6.  ฉนัสามารถตอบค าถามในเรื่องท่ีครูสอนได้
ถกูตอ้ง 
7.  ฉนัสามารถน าขอ้มลูท่ีครูสอนไปท าการบา้นได้
ถกูตอ้ง 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

2 
 
2 
 

3 
 

3 

3.  การวางแผน/จัดระบบ (Plan/Organize) ไม่เคย บางคร้ัง บ่อยคร้ัง ทุกคร้ัง 
11. ฉนัสง่การบา้นตรงเวลา 
12. ฉนัรูว้า่งานใดจะตอ้งท าก่อนและหลงั 

0 
0 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

4. การจัดระเบียบวัสดุ (Organization of 
Materials) 

ไม่เคย บางคร้ัง บ่อยคร้ัง ทุกคร้ัง 

17. ฉันจัดของในห้องนอน อย่างเป็นระเบียบ เช่น 
การเก็บผา้หม่ และท่ีนอน เป็นตน้ 
18. ฉนัหาของท่ีจ าเป็นตอ้งใชไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ เชน่  
 ถงุเทา้ ชดุนกัเรียน เป็นตน้ 

0 
 

0 

1 
 

1 

2 
 
2 

3 
 

3 

5.  การตรวจสอบงาน (Task-Monitor) ไม่เคย บางคร้ัง บ่อยคร้ัง ทุกคร้ัง 

23. สมดุจดงานของฉนัเป็นระเบียบสะอาดเรียบรอ้ย 
24. ฉนัท างานดว้ยความรอบคอบ  

0 
0 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

6.  การปรับเปล่ียน (Shift) ไม่เคย บางคร้ัง บ่อยคร้ัง ทุกคร้ัง 
27. ฉนัสามารถยา้ยโรงเรียนได ้
28.  ฉนัชอบรูจ้กักบัเพ่ือนใหม ่ๆ 

0 
0 

1 
1 

2 
2 

3 
3 
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ตาราง  1  (ตอ่)   

7. การควบคุมอารมณ ์(Emotional Control) ไม่เคย บางคร้ัง บ่อยคร้ัง ทุกคร้ัง 
32. ถา้ฉันโกรธเพ่ือน ฉันจะเลือกวิธีการนบัเลขในใจ 
1 - 10 
33. ฉนัสามารถควบคมุตนเองไดเ้ม่ือตอ้งเจอกบั
เหตกุารณเ์ล็กนอ้ย เชน่ การลืมสมดุการบา้น การใส่
เครื่องแบบไมถ่กูตอ้ง เป็นตน้ 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

2 
 
2 
 

3 
 

3 

8.  การตรวจสอบตนเอง (Self-Monitor) ไม่เคย บางคร้ัง บ่อยคร้ัง ทุกคร้ัง 
37. ฉันสามารถบอกไดว้า่ตอนนีฉ้ันโกรธหรืออารมณ์
ดี 
38.   เม่ือท าผิดฉนัจะกลา่วค าขอโทษ  

0 
 

0 

1 
 
1 

2 
 
2 

3 
 
3 

9.  การยับย้ัง (Inhibit) ไม่เคย บางคร้ัง บ่อยคร้ัง ทุกคร้ัง 
41. ฉนัมกัจะคดิก่อนท าสิ่งตา่ง ๆ   
42. ฉนัคดิถึงอนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้ก่อนลงมือท า 

0 
0 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดการคิด เชิ งบริหารจัดการส าหรับนัก เรียน

ประถมศกึษา ฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง     
 

ตาราง 2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวดัการคิดเชิงบริหารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา   
ฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง 
 

ค าถาม ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ ทกุรัง้ 
ขอ้ความทางบวก 0 1 2 3 

 
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียคะแนนการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับ

นกัเรียนประถมศึกษา ฉบบันักเรียนประเมินตนเอง ก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ีย 
ตามแนวทางของ บญุชม ศรีสะอาด and บญุสง่ นิลแกว้ (2535) มีดงันี ้
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2.28 - 3.00  หมายถึง การคดิเชิงบรหิารจดัการอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ   
                               1.52 - 2.27  หมายถึง การคดิเชิงบรหิารจดัการอยูใ่นระดบัมาก 

0.76 - 1.51   หมายถึง การคดิเชิงบรหิารจดัการอยูใ่นระดบันอ้ย 
0.00 - 0.75   หมายถึง การคดิเชิงบรหิารจดัการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูในระยะท่ี 1 ผูว้ิจยัก าหนดไว ้ดงันี ้

การศกึษาการคดิเชิงบรหิารจดัการของนกัเรียนประถมศกึษา โดยมีขัน้ตอน 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

1. ขอหนงัสือขอความอนเุคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากบณัฑิต 
วิทยาลยัเพ่ือสง่ไปยงัโรงเรียนเครือขา่ยท่ี 30 ในส านกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

2.  น าแบบวดัการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา  
ฉบบันักเรียนประเมินตนเอง ไปยังโรงเรียนท่ีไดร้บัการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก 1 กลุ่ม
เครือข่าย คือ เครือข่ายท่ี 30 จ  านวน 5 โรงเรียน เพ่ือการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมิ (Stratified 
Random Sampling) โดยวิ ธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นชนิดสัดส่วนกับนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ 
ชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย รวมนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งจ านวนทัง้สิน้ 346 คน 

3.  ขอความรว่มมือจากครูแนะแนวประจ าโรงเรียนเป็นผูป้ระสานงาน 
แจกแบบวดัใหน้กัเรียนชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย ท าในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว 

4.  นดัหมายการเก็บขอ้มลูจากแบบวดัคืนภายใน 2 สปัดาห ์
5.  ทวงถามกรณีท่ีไดแ้บบวดักลบัมาไมค่รบและลา่ชา้เพ่ือใหไ้ดแ้บบวดั 

จ านวนมากท่ีสดุ 
6.  น าแบบวัดการคิด เชิ งบริหารจัดการของนัก เรียนประถมศึกษา  

ฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง มาศกึษาการคิดเชิงบริหารจดัการของนกัเรียนประถมศกึษา เพ่ือหา
คา่เฉล่ียการคิดเชิงบรหิารจดัการของนกัเรียนประถมศกึษา และคดัเลือกระดบัชัน้ท่ีมีคะแนนอยู่ใน
ระดบัมากถึงนอ้ยท่ีสดุ ไดน้กัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 เป็นนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง  

7.  น าแบบวดัการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา  
ฉบบันักเรียนประเมินตนเอง ไปยงัโรงเรียนท่ีมาจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมิใชว้ิธีการสุ่ม
อย่างง่ายโดยวิธีการการเจาะจงกับนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 จ านวน  
1 โรงเรียน รวมนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งจ านวนทัง้สิน้ 118 คน 
 



  61 

ระยะที ่ 2  การเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ในส านักงาน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ท่ีมีคา่เฉล่ียการคิดเชิงบรหิารจดัการของนกัเรียนประถมศกึษาอยู่ใน
ระดบัมากถึงนอ้ยท่ีสดุ จากกลุ่มตวัอย่างระยะท่ี 1 และมีความสมคัรใจท่ีจะเขา้รว่มการเสริมสรา้ง
การคิดเชิงบริหารจัดการของนกัเรียนประถมศึกษา จ านวน 60 คน แลว้สุ่มกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมเข้ากลุ่ม (random assignment) ดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 
เป็นกลุ่มทดลอง 1 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 30 คน เขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิด
เชิงบริหารจัดการ และกลุ่มควบคุม  1 หอ้งเรียน ห้องเรียนละ 30 คน ซึ่งไดร้บัการเรียนการสอน
ตามปกต ิ

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยในระยะที ่2 ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี ้

1. แบบวดัการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา  
ฉบบัครูประเมิน (ฐาปณีย ์ แสงสวา่ง, 2559) 

2. ชดุกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสรมิสรา้งการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบั 
นกัเรียนประถมศกึษา  

1. แบบวัดการคิด เชิ งบริหารจัดการส าหรับนัก เรียนประถมศึกษา  
ฉบับครูประเมิน โดยเป็นแบบวัดของ ฐาปณีย์  แสงสว่าง (2559) ท่ีสร้างขึน้เพ่ือให้ครูระดับ 
ชั้นประถมศึกษาใช้วัดการคิดเชิงบริหารจัดการของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 6 – 13 ปี 11 เดือน   

ลกัษณะของแบบวดัการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรบันักเรียนประถมศึกษา  
ฉบบัครูประเมิน   

แบบวัดการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียนประถมศึกษา ฉบับ 
ครูประเมิน ลกัษณะของเครื่องมือเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating  Scale) 3 ระดบั ดงันี ้

      ไม่เคย    หมายถึง  นักเรียนไม่เคยแสดงพฤติกรรมนีเ้ลย ครูไม่เคยพบ
พฤตกิรรมนีเ้ลย 

      บางครัง้  หมายถึง  นักเรียนท าหรือแสดงพฤติกรรมนีบ้างครัง้ ครูพบ
พฤตกิรรมนีน้าน ๆ ครัง้ 

      บ่อยครัง้ หมายถึง  นักเรียนท าหรือแสดงพฤติกรรมนีบ้่อยครัง้ ครูพบ
พฤตกิรรมนีท้กุครัง้ หรือเกือบทกุครัง้ 
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แบบ วัด การคิ ด เชิ งบ ริห า รจัด การส าห รับ นั ก เรี ยนป ระถมศึกษ า  
ฉบบัครูประเมิน ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 57 ขอ้ 9 ตวับง่ชีห้ลกั ไดแ้ก ่

1)  การรเิริ่ม 
2)  ความจ าขณะท างาน 
3)  การวางแผน/จดัระบบ 
4)  การจดัระเบียบวสัด ุ
5)  การตรวจสอบงาน 
6)  การปรบัเปล่ียน 
7)  การควบคมุอารมณ ์
8)  การตรวจสอบตนเอง 
9)  การยบัยัง้ 

โดยค าถามในแต่ละตัวบ่งชีข้องแบบวัดการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับ
นกัเรียนประถมศกึษา ฉบบัครูประเมิน แตล่ะขอ้ความบง่ชีพ้ฤติกรรมมีคะแนนดิบแตกตา่งกนัตาม 
ระดบัความถ่ีของการประเมินพฤตกิรรมแตล่ะขอ้ความ ดงันี ้

ขอ้ความทางบวก ไดแ้ก่ ขอ้1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 21, 22 ,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 57 

ขอ้ความทางลบ ไดแ้ก่ ขอ้  18, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 54, 55, 56 
 
ตัวอย่าง  แบบวดัการคิดเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา  ฉบบัครูประเมิน    

ตาราง 3 แบบวดัการคิดเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา ฉบบัครูประเมิน    

1.การริเร่ิม (Initiate) ไม่เคย บางคร้ัง บ่อยคร้ัง 
1. ลงมือท างานโดยท่ีครูไมต่อ้งกระตุน้  
2. ลงมือท าแบบฝึกหดัท่ีครูสั่งโดยไมโ่อเ้อ ้

0 
0 

1 
1 

2 
2 

2.ความจ าขณะท างาน (Working Memory) ไม่เคย บางคร้ัง บ่อยคร้ัง 
      7. จดจ าสิ่งท่ีครูสอนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
      8.  จ  ารายละเอียดส าคญัท่ีท าใหง้านสมบรูณถ์กูตอ้งได ้      

0 
0 

1 
1 

2 
2 



  63 

ตาราง  3  (ตอ่)   

3.การวางแผน/จัดระบบ (Plan/Organize) ไม่เคย บางคร้ัง บ่อยคร้ัง 
     15.  สง่การบา้นตรงเวลา 
     16.  จดัล าดบัความส าคญัของงานท่ีจะตอ้งท าก่อน-หลงั 

0 
0 

1 
1 

2 
2 

4.  การจัดระเบียบวัสดุ (Organization of Materials) ไม่เคย บางคร้ัง บ่อยคร้ัง 
     24.  จดัเก็บสิ่งของตา่งๆ เป็นหมวดหมู ่  
     25.  หาของท่ีจ าเป็นตอ้งใชไ้ดร้วดเรว็ 

0 
0 

1 
1 

2 
2 

5.  การตรวจสอบงาน  (Task-Monitor) ไม่เคย บางคร้ัง บ่อยคร้ัง 
     30.  ท างานเป็นระเบียบ สะอาดเรียบรอ้ย 
     31.  ท างานดว้ยความรอบคอบ ไมส่ะเพรา่ 

0 
0 

1 
1 

2 
2 

6.การปรับเปล่ียน  (Shift) ไม่เคย บางคร้ัง บ่อยคร้ัง 
     34.  ยดึตดิอยูก่บัปัญหาใดปัญหาหนึ่งเป็นเวลานาน 
     35.  ปรบัตวัเขา้กบัสถานการณใ์หม ่ๆ ไดง้่าย 

0 
0 

1 
1 

2 
2 

7.การควบคุมอารมณ ์(Emotional Control) ไม่เคย บางคร้ัง บ่อยคร้ัง 
     40.  ใชเ้หตผุลมากกวา่อารมณใ์นการแกปั้ญหา 
     41.  รอ้งไหเ้ม่ือเผชิญกบัสิ่งเรา้เล็ก ๆ 

0 
0 

1 
1 

2 
2 

8.การตรวจสอบตนเอง (Self-Monitor) ไม่เคย บางคร้ัง บ่อยคร้ัง 
     46.  ประเมินตนเองไดส้อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ 
     47.  กลา่วค าขอโทษ เม่ือท าผิด 

0 
0 

1 
1 

2 
2 

9.การยับย้ัง (Inhibit) ไม่เคย บางคร้ัง บ่อยคร้ัง 
     50. คดิก่อนท าสิ่งตา่งๆ 
     51. คดิถึงอนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้ ก่อนลงมือท า 

0 
0 

1 
1 

2 
2 

 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียน

ประถมศกึษา ฉบบัครูประเมิน   
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ตาราง 4 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวดัการคิดเชิงบริหารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา    
ฉบบัครูประเมิน 

ค าถาม ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ 
ขอ้ความทางบวก 0 1 2 
ขอ้ความทางลบ 2 1 0 

 
เกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียคะแนนการคิดเชิงบริหารจดัการส าหรบั

นกัเรียนประถมศึกษา ฉบบัครูประเมิน ก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ีย ตามแนวทาง
ของ บญุชม ศรีสะอาด and บญุสง่ นิลแกว้ (2535) มีดงันี ้

1.34   -  2.00    หมายถึง  การคดิเชิงบรหิารจดัการอยูใ่นระดบัมาก 
0.67   -  1.33    หมายถึ ง   การคิด เชิ งบริหารจัดการอยู่ ใน ระดับ 

ปานกลาง 
0.00   -   0.66    หมายถึง  การคดิเชิงบรหิารจดัการอยูใ่นระดบันอ้ย 

 
2. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับ

นักเรียนประถมศึกษา เครื่องมือท่ีสรา้งขึน้เพ่ือใช้เป็นส่ือการสอนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสรมิสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการใหก้บันกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา โดยมีขัน้ตอนการสรา้งชดุ
กิจกรรมแนะแนว ดงันี ้

2.1 ศกึษาเอกสาร ต าราวิชาการ รวมทัง้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคดิเชิง 
บริหารจัดการ ทั้งความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎี พัฒนาการ และการเสริมสรา้ง  
ศกึษาเก่ียวกบัการสรา้งชดุกิจกรรมแนะแนว ทัง้ความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบ ประโยชน ์ 
และขัน้ตอนการสรา้ง เพ่ือน าขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษามาเป็นแนวทางในการสรา้งชดุกิจกรรม
แนะแนวเพ่ือเสรมิสรา้งการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา 

2.2  ก าหนดรายละเอียด ขั้นตอนในการชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการส าหรบันักเรียนประถมศึกษา เพ่ือใหเ้กิดความสอดคลอ้งกับ
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

2.3  น าโครงสรา้งชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหาร
จัดการส าหรับนักเรียนประถมศึกษาท่ีก าหนดขึ ้น ปรึกษาผู้เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยา 
การแนะแนว จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พาสนา จุลรตัน์ อาจารย ์ดร.ฐาปณีย ์ 
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แสงสว่าง และอาจารย ์ดร.วรางคณา โสมะนนัทน ์เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งและความสอดคลอ้ง
ระหว่างวัตถุประสงคข์องการวิจยักับเนือ้หา เทคนิควิธีการ เพ่ือน าขอ้ผิดพลาดมาปรบัปรุงแก้ไข
ตอ่ไป โดยก าหนดระดบัความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดงัตอ่ไปนี ้

 +1  แน่ใจว่า ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหาร
จดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษานัน้เหมาะสมและสามารถเสรมิสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการ
ของนกัเรียนประถมศกึษาได ้

0 ไม่แน่ใจว่า ชดุกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคดิเชิงบริหาร
จดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษานัน้เหมาะสมและสามารถเสรมิสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการ
ของนกัเรียนประถมศกึษาได ้

- 1 แน่ใจว่า ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหาร
จดัการส าหรบันกัเรียนประถมศึกษานัน้ไม่เหมาะสมและไม่สามารถเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหาร
จดัการของนกัเรียนประถมศกึษาได ้

2.4 น าชดุกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสรมิสรา้งการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบั 
นกัเรียนประถมศึกษาไปทดลองใช ้กบันกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย  
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 9 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที เพ่ือดคูวาม
เหมาะสมและวิธีการด าเนินการ 

2.5 น าชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจัดการ
ส าหรบันกัเรียนประถมศกึษาท่ีแกไ้ขสมบรูณแ์ลว้ไปใชใ้นการวิจยั 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูในระยะท่ี 2 ผูว้ิจยัก าหนดไว ้ดงันี ้

1. ขอหนงัสือขอความอนเุคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากบณัฑิต 
วิทยาลยัเพ่ือสง่ไปยงัโรงเรียนกลุม่ตวัอยา่ง 

2. น าแบบวดัการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา  
ฉบับครูประเมิน ให้ครูประจ าชัน้นักเรียนกลุ่มตวัอย่างท าเพ่ือประเมินนักเรียนก่อนการ เขา้ร่วม
กิจกรรมแนะแนว 

3. น าชดุกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสรมิสรา้งการคดิเชิงบรหิารจดัการ 
ส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา ไปจดักิจกรรมแนะแนวส าหรบันกัเรียนกลุม่ทดลอง 

4.  นกัเรียนกลุม่ควบคมุเรียนกิจกรรมแนะแนวตามปกติ 
5.  น าแบบวดัการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา  
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ฉบับครูประเมิน ให้ครูประจ าชัน้นักเรียนกลุ่มตวัอย่างท าเพ่ือประเมินนักเรียนหลังการ เข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนว 

6. น าแบบวดัการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา  
ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าเพ่ือประเมินตนเอง หลังการ เข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนว 

7.  น าขอ้มลูไปวิเคราะหท์างสถิติ 

การด าเนินการทดลอง 
แบบแผนการทดลอง 

การศึกษาครั้งนี ้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental 
Designs) แบบ Two Group Pretest – Posttest Nonrandomized Design เป็นรูปแบบท่ีมีกลุ่ม
ทดลอง 1 กลุม่ กลุม่ควบคมุ 1 กลุ่ม ท่ีไดร้บัการทดสอบก่อนการทดลองและหลงัการทดลองทัง้สอง
กลุม่ โดยพฒันาจาก Cook and Campbell (1979)  ตามแบบแผนดงันี ้

ตาราง 5 แบบแผนการวิจยัแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Designs) แบบ  Two Group  
Pretest – Posttest Nonrandomized Design   

กลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดลอง ทดลอง หลังการทดลอง 
กลุม่ทดลอง O1     x O2 
กลุม่ควบคมุ O3     O4 

 
ความหมาย 

O1  หมายถึง  การวดัการคิดเชิงบริหารจดัการก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวของ
นกัเรียนกลุม่ทดลอง 

X  หมายถึง  การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจัดการ
ส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา  

O2  หมายถึง  การวดัการคิดเชิงบริหารจดัการหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวของ
นกัเรียนกลุม่ทดลอง 

O3  หมายถึง  การวัดการคิดเชิงบริหารจัดการก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว
ตามปกตขิองนกัเรียนกลุม่ควบคมุ 
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O4  หมายถึง   การวัดการคิดเชิงบริหารจัดการหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว
ตามปกตขิองนกัเรียนกลุม่ควบคมุ 
 

วิธีการด าเนินการทดลอง 
ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการทดลองตามโครงสรา้งชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้ง  

การคดิเชิงบรหิารจดัการของนกัเรียนประถมศกึษา โดยแบง่ออกเป็น 3 ระยะ คือ  
ระยะก่อนการทดลอง 

1)  ผู้วิ จัยน าแบบวัด การคิด เชิ งบ ริหารจัดการส าหรับ นัก เรียน
ประถมศึกษา ฉบบันักเรียนประเมินตนเอง ไปยังโรงเรียนท่ีไดร้บัการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับ
ฉลาก 1 กลุ่มเครือข่าย คือ เครือข่ายท่ี 30 จ  านวน 5 โรงเรียน เพ่ือการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมิ  
(Stratified Random Sampling) โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ชนิดสดัส่วนกับนกัเรียนท่ีก าลังศึกษา
อยูช่ัน้ประถมศกึษาตอนปลาย รวมนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งจ านวนทัง้สิน้ 346 คน  

2)  ผู้วิ จัยน าแบบวัด การคิด เชิ งบ ริหารจัดการส าหรับ นัก เรียน
ประถมศึกษาฉบับนักเรียนประเมินตนเอง มาศึกษาการคิดเชิงบริหารจัดการของนักเรียน
ประถมศึกษา เพ่ือหาค่าเฉล่ียการคิดเชิงบริหารจัดการของนักเรียนประถมศึกษา และคดัเลือก
ระดับชั้นท่ีมีคะแนนอยู่ในระดับมากถึงน้อยท่ีสุด ไดน้ักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็น
นกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง  

3) ผูว้ิจยัน าแบบวดัการคดิเชิงบริหารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา 
ฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง ไปยงัโรงเรียนท่ีมาจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมิ ใชว้ิธีการสุ่ม
อย่างง่ายโดยวิธีการการเจาะจงกับนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 1
โรงเรียน รวมนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งจ านวนทัง้สิน้ 118 คน 

4) ผู้วิจัยคัดเลือกนักเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียการคิดเชิงบริหารจัดการของ
นกัเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดบัมากถึงนอ้ยท่ีสุดและมีความสมคัรใจท่ีจะเขา้รว่มการเสริมสรา้ง
การคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา จ านวน 60  คน  

5) ผู้วิจัยเลือกสุ่มกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเข้ากลุ่ม  (Random 
assignment)  ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการสุ่มอย่างมีระบบ 
เป็นกลุ่มทดลอง 1 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 30 คน เขา้ร่วมใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้ง 
การคิดเชิงบริหารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา และกลุ่มควบคมุ 1 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ  
30 คน ซึ่งไดร้บัการเรียนการสอนตามปกต ิ



  68 

6) ผู้วิจัย ได้น าแบบวัดการคิด เชิ งบริหารจัดการส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา ฉบบัครูประเมิน ใหค้รูประจ าชัน้นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างท าเพ่ือประเมินนกัเรียนก่อน
การเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว   

7) ด  าเนินการนดัหมายกลุ่มตวัอย่างเพ่ือชีแ้จงรายละเอียดและขอ้สงสยั
ทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

ระยะการทดลอง 
ผูว้ิจยัไดน้  าชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการ

ส าหรบันกัเรียนประถมศึกษา ไปใชด้  าเนินการทดลองเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการของ
นักเรียนประถมศึกษา จ านวน 9 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที โดยด าเนินการในวันจันทร์ พุธและศุกร์
ช่วงเวลา 12.30 – 13.30 น. ผู้วิจัยไดด้  าเนินการทดลองตัง้แต่วันจันทรท่ี์ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
สิน้สุดวันศุกรท่ี์ 6 พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 ขัน้ตอนในการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้ง 
การคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา มี 3 ขัน้ตอน คือ 

1) ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม โดยการปรบัสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นวิธีการ
เตรียมความพรอ้มใหก้บันกัเรียนเพ่ือเขา้สูข่ัน้ตอ่ไป 

2) ขั้นกิจกรรม โดยสอนทักษะ ซึ่งเป็นกระบวนการจัดกิ จกรรม 
การเรียนการสอนเพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะแตล่ะดา้น 

3) ขัน้สรุปกิจกรรม โดยการวางเง่ือนไขความส าเร็จ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
สรุปผลการเรียนรูแ้ละการปรบัปรุงพฒันาตนเอง 

ตาราง 6 ตวัอยา่งโครงสรา้งชดุกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบรหิารจดัการส าหรบั
นกัเรียนประถมศกึษา 

กิจกรรมที ่ ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ์ เทคนิค  /  วิธีการ 
00 ปฐมนิเทศ 

“การเสรมิสรา้ง
การรเิริม่ท างาน” 

1. เพื่อใหน้กัเรยีนรู ้
ความหมายและเห็น
ความส าคญัของการรเิริม่
ท างาน 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนมีทกัษะใน
การเสรมิสรา้งการรเิริม่
ท างานของตนเอง 
 

-  การปรบัสภาพแวดลอ้มดว้ยการสรา้ง
สมัพนัธภาพ  กิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ
แลกเปลีย่นความคิด  กิจกรรม  “สญัญาณ
ไฟ”   
-  การสอนทกัษะการฝึกปฏิบตัิ  กิจกรรม  
“ลองท าด ู หนทู าได ้ ไขต่กตกึ” 
-  การวางเง่ือนไขความส าเรจ็ 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

กิจกรรมที ่ ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ์ เทคนิค  /  วิธีการ 
  3. เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพและ

ความไวว้างใจระหวา่งผูว้จิยั
กบันกัเรยีน 

 

00 “การเสรมิสรา้ง
การปรบัเปลีย่น” 

1. เพื่อใหน้กัเรยีนรู ้
ความหมายและเห็น
ความส าคญัของการ
เสรมิสรา้งการปรบัเปลีย่น 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนมีทกัษะใน
การเสรมิสรา้งการ
ปรบัเปลีย่น 
3. เพื่อใหน้กัเรยีนเห็น
ความส าคญัในการเสรมิสรา้ง
การปรบัเปลีย่น 

-  การปรับสภาพแวดล้อมด้วยกิจกรรม  
“ของเลน่ชิน้โปรด” 
-  การสอนทักษะการฝึกปฏิบัติกิจกรรม  
“บทบาทสมมติ”   
-  การวางเง่ือนไขความส าเรจ็ 

00 ปัจฉิมนิเทศ 
“การเสรมิสรา้ง
การยบัยัง้
พฤติกรรม” 

1. เพื่อใหน้กัเรยีนรู ้
ความหมายและเห็น
ความส าคญัของการ 
เสรมิสรา้งการยบัยัง้
พฤติกรรม 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนมีทกัษะใน
การยบัยัง้พฤติกรรม 
3. เพื่อใหน้กัเรยีนเห็น
ความส าคญัในการเสรมิสรา้ง
การยบัยัง้พฤติกรรม 

-  การปรบัสภาพแวดลอ้มดว้ยกิจกรรม  
“อดเปรีย้ว  ไวกิ้นหวาน”   
-  การสอนทกัษะการฝึกปฏิบตักิิจกรรม  
“รอ้ง เตน้ เลน่ หยดุ”   
-  การวางเง่ือนไขความส าเรจ็ 

 
ระยะหลังการทดลอง 

ผูว้ิจยัไดน้  าแบบวดัการคิดเชิงบริหารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา 
ฉบับครูประเมิน ให้ครูประจ าชัน้นักเรียนกลุ่มตวัอย่างท าเพ่ือประเมินนักเรียนหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนวและน าแบบวัดการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรบันักเรียนประถมศึกษา ฉบับ
นกัเรียนประเมินตนเอง ใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอย่างท าเพ่ือประเมินตนเอง  หลงัการเขา้รว่มกิจกรรม
แนะแนวอีกครัง้ 
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การจัดกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะหข้์อมูลในการวิจัยคร้ังนีโ้ดยใช้สถติดิังนี ้

1. วิเคราะห์สถิติพื ้นฐานของแบบวัดการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียน
ประถมศกึษา ฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง และฉบบัครูประเมิน ดงันี ้

1.1 คา่เฉล่ีย  
1.2 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับ
นกัเรียนประถมศกึษา ฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง ดงันี ้

2.1 คา่ความเท่ียงตรงตามเนือ้หาของแบบวดัการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบั 
นกัเรียนประถมศกึษา ฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง โดยมีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 

2.2  หาคา่ความเช่ือมั่นแบบสอดคลอ้งภายใน จากการหาคา่สมัประสิทธ์ิ 
แอลฟ่าครอนบรคั โดยมีคา่ความเช่ือมั่นแบบสอดคลอ้งภายใน ของแบบวดัทัง้ฉบบั เทา่กบั  .92 

2.3  หาอ านาจจ าแนกของแบบวดัการคิดเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียน 
ประถมศึกษา ฉบบันักเรียนประเมินตนเองรายขอ้และภาพรวมมีค่าตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป โดยมีค่า
อ านาจจ าแนก อยูร่ะหวา่ง 0.27 – 0.67 

3. วิเคราะหค์ณุภาพของชดุกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการ
ส าหรบันักเรียนประถมศึกษา โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยพิจารณาความ
สอดคลอ้งระหว่างวตัถปุระสงค ์นิยามโครงสรา้ง รวมถึงองคป์ระกอบตา่ง ๆ ท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้น
ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรบันักเรียนประถมศึกษา และ
รว่มกบัความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ โดยมีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00  

4. วิเคราะห์ผลของการเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ t – test (Dependent Samples) เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคะแนนเฉล่ียแบบวดัการคิดเชิงบริหารจดัการของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการเขา้
รว่มกิจกรรมแนะแนว และวิเคราะห ์โดยใชส้ถิติ t-test (Independent Samples) เพ่ือเปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียการคดิเชิงบรหิารจดัการระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  

 
 



 

บทที ่ 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

ในการวิจยัขอ้มลู ผูว้ิจยัแสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามหวัขอ้ดงันี ้
1. สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
2. การเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
3. การวิเคราะหข์อ้มลู 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
ในการวิเคราะห์และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยครัง้นี ้ ผู้วิจัยได้ก าหนด

สญัลกัษณท่ี์ใชแ้ทนความหมาย  ดงัตอ้ไปนี ้
n  แทน จ านวนนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
X̅  แทน  คา่เฉล่ีย   
S.D. แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
df  แทน องศาอิสระ 
t           แทน ค่าสถิติท่ีใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤติการแจกแจงแบบ t เพ่ือ

ทราบความมีนยัส าคญัทางสถิติ 
p  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
*  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 

การน าเสนอการวิเคราะหข้์อมูล 
การวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัไดน้  าเสนอการวิเคราะหข์อ้มลู 4 ตอนดงันี ้

ตอนที ่1 การศึกษาการคิดเชิงบริหารจัดการของนักเรียนประถมศึกษา   
การวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่างจากแบบวัดการคิดเชิงบริหาร

จดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากแบบวัดการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียน

ประถมศกึษาทัง้หมด มาวิเคราะหค์า่สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละของขอ้มลูพืน้ฐานตามเพศ และ
ระดบัชัน้ ดงันี ้
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ตาราง 7 จ านวนและคา่รอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบวดัการคิดเชิงบรหิารจดัการส าหรบั
นกัเรียนประถมศกึษา  (n = 346) 

 
จากตาราง 7 พบว่า นักเรียนท่ีตอบแบบวัดการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียน

ประถมศกึษา เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 56.36 เป็นเพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ 43.64 ก าลงัศึกษา
อยู่ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็นรอ้ยละ 33.24 ประถมศกึษาปีท่ี 5 คิดเป็นรอ้ยละ 33.24  
และประถมศกึษาปีท่ี 6 คดิเป็นรอ้ยละ 33.52  

 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของการคิดเชิงบริหารจัดการของนักเรียน

ประถมศกึษา   
ผูว้ิจยัไดน้  าคะแนนแบบวดัการคิดเชิงบริหารจดัการฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง จ าแนก

รายตัวบ่งชีแ้ละโดยรวม ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 346 คน มาหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานดงันี ้

 
 
 
 

 

 ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.เพศ    
 หญิง 195 56.36 
 ชาย 151 43.64 
รวม 346       100.00 
2.ระดบัชัน้    
 ประถมศกึษาปีท่ี 4 115 33.24 
 ประถมศกึษาปีท่ี 5 115 33.24 
 ประถมศกึษาปีท่ี 6 116 33.52 
รวม 346        100.00 
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ตาราง 8 คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวดัการคิดเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียน
ประถมศกึษา จ าแนกเป็นรายตวับง่ชีแ้ละโดยรวม  (n=346) 

 
การคิดเชิงบริหารจัดการ 

 
𝐗 S.D. แปลผล 

1.  การรเิริ่ม 1.64 .68       มาก 
2.  ความจ าขณะท างาน  1.74 .69 มาก 
3.  การวางแผน/จดัระบบ  1.69 .67       มาก 
4. การจดัระเบียบวสัด ุ 1.85 .73       มาก 
5.  การตรวจสอบงาน  1.56 .54       มาก 
6.  การปรบัเปล่ียน  1.73 .93 มาก 
7.  การควบคมุอารมณ ์ 1.38 .85 นอ้ย 
8.  การตรวจสอบตนเอง  1.94 .68 มาก 
9.  การยบัยัง้  1.73 .74 มาก 
รวม 1.70 .72 มาก 

 
จากตาราง  8 พบว่า นักเรียนประถมศึกษาโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  

(X̅ = 1.70, S.D. = .72)  และในรายตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้อยู่ในระดับมาก ยกเว้นการควบคุมอารมณ์อยู่

ระดับน้อย มีค่าเฉล่ียอยู่ช่วงระหว่าง 1.38  – 1.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ช่วงระหว่าง  
.54 - .93 เม่ือจ าแนกเป็นรายตัวบ่งชี ้ พบว่า ตัวบ่งชี ้ท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงท่ีสุดคือ การ
ตรวจสอบตนเอง   (X̅ =  1.94, S.D. = .68) รองลงมาคือ การจัดระเบียบวัสดุ (X̅ =  1.85, 
 S.D. = .73) ความจ าขณ ะท างาน  (X̅ =  1.74, S.D. =  .69) การปรับ เป ล่ียน  (X̅ =  1.73,  
S.D. = .93) การยับยั้ง (X̅ = 1.73, S.D. = .74) การวางแผน/จัดระบบ (X̅ = 1.69, S.D. = .67)  
การริเริ่ม (X̅ = 1.64, S.D. = .68) การตรวจสอบงาน (X̅ = 1.56, S.D. = .54) และการควบคุม
อารมณ ์(X̅ = 1.38, S.D. = .85) ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารจัดการ ฉบับนักเรียนประเมิน

ตนเองและฉบับครูประเมิน ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว
เพือ่เสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียนประถมศึกษา   
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การวิเคราะหค์่าเฉล่ียการคิดเชิงบริหารจดัการฉบบันกัเรียนประเมินตนเองและฉบบั
ครูประเมิน จ าแนกรายตวับง่ชีแ้ละโดยรวมของกลุม่ทดลอง 

ผูว้ิจยัไดน้  าคะแนนแบบวดัการคิดเชิงบริหารจดัการฉบบันกัเรียนประเมินตนเองและ
ฉบบัครูประเมิน ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิด
เชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา จ าแนกรายตวับง่ชีแ้ละโดยรวม จ านวน 30 คน เพ่ือ
หาคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ตาราง 9 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการคิดเชิงบรหิารจดัการฉบบันกัเรียน
ประเมินตนเอง กลุม่ทดลอง ก่อนและหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว จ าแนกรายตวับง่ชี ้และ
โดยรวม  (n=30) 

การคิดเชิงบริหารจัดการ 
ฉบับนักเรียนประเมิน

ตนเอง 

ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

𝐗   S.D. แปลผล 
 
𝐗 
 

S.D. แปลผล 

1.  การรเิริ่ม  
2.  ความจ าขณะท างาน  
3.  การวางแผน/จดัระบบ  
4. การจดัระเบียบวสัด ุ 
5.  การตรวจสอบงาน  
6.  การปรบัเปล่ียน  
7.  การควบคมุอารมณ ์ 
8.  การตรวจสอบตนเอง  
9.  การยบัยัง้  
รวม 

1.18 
1.33 
1.32 
1.60 
1.06 
1.52 
1.13 
1.48 
1.46 
1.35 

.70 

.38 

.61 

.67 

.46 

.71 

.59 

.56 

.59 

.77 

นอ้ย 
นอ้ย 
นอ้ย 
มาก 
นอ้ย 
มาก 
นอ้ย 
นอ้ย 
นอ้ย 
น้อย 

1.78 
1.71 
1.74 
1.84 
1.53 
1.97 
1.57 
1.93 
1.70 
1.75 

.76 

.84 

.67 

.80 

.60 

.94 

.82 

.69 

.81 

.87 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
จากตาราง 9 พบว่า ค่าเฉล่ียการคิดเชิงบริหารจัดการฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 

โดยรวมก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมอยู่ในระดบัน้อย (X̅ = 1.35, S.D. = .77) เม่ือพิจารณาจ าแนก
รายตัวบ่งชี  ้พบว่า ตัวบ่งชีท่ี้มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากมี 2 ตัวบ่งชี ้ไดแ้ก่ การจัดระเบียบวัสด ุ 
(X̅ = 1.60, S.D. = .67) การปรบัเปล่ียน (X̅ = 1.52, S.D. = .71) ตวับ่งชีท่ี้มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
น้อยมี 7 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ การตรวจสอบตนเอง (X̅ =  1.48, S.D. = .56) การยับยั้ง  (X̅ =  1.46,  
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S.D. = .59) ความจ าขณะท างาน  (X̅ = 1.33, S.D. = .38) การวางแผน/จัดระบบ  (X̅ = 1.32,  
S.D. = .61) การริเริ่ม (X̅ = 1.18, S.D. = .70) การควบคุมอารมณ์ (X̅ = 1.13, S.D. = .59) และ 
การตรวจสอบงาน (X̅ = 1.06, S.D. = .46) คะแนนการคิดเชิงบริหารจดัการฉบบันกัเรียนประเมิน
ตนเอง โดยรวมหลังการเขา้ร่วมกิจกรรมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 1.75, S.D. = .87) เม่ือพิจารณา
จ าแนกรายตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีท่ี้มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากมี 9 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ การปรบัเปล่ียน  
(X̅ =  1.97, S.D. = .94) การตรวจสอบตนเอง  (X̅ =  1.93, S.D. = .69) การจัดระเบียบวัสด ุ
 (X̅ = 1.84, S.D. = .80) การริเริ่ม (X̅ =  1.78, S.D. = .76) การวางแผน/จัดระบบ  (X̅ = 1.74, 
S.D. = .67) ความจ าขณะท างาน (X̅ = 1.71, S.D. = .84) การยับยั้ง (X̅ = 1.70, S.D. = .81) 
 การควบคมุอารมณ ์(X̅ = 1.57, S.D. = .82) และการตรวจสอบงาน (X̅ = 1.53, S.D. = .60)  

ตาราง 10 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการคดิเชิงบริหารจดัการฉบบั 
ครูประเมิน กลุม่ทดลอง ก่อนและหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว จ าแนกรายตวับง่ชีแ้ละโดยรวม  
(n=30) 

การคิดเชิงบริหาร
จัดการ 

ฉบับครูประเมิน 

ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

�̅� S.D. แปลผล 
 
𝐗 
 

S.D. แปลผล 

1.  การรเิริ่ม  
2.  ความจ าขณะท างาน  
3.  การวางแผน/จดัระบบ  
4.  การจดัระเบียบวสัด ุ 
5.  การตรวจสอบงาน  
6.  การปรบัเปล่ียน  
7.  การควบคมุอารมณ ์ 
8.  การตรวจสอบตนเอง  
9.  การยบัยัง้  
รวม 

.89 

.94 

.94 
1.17 
1.03 
1.16 
1.16 
1.31 
.98 
1.04 

.17 

.25 

.35 

.14 

.22 

.29 

.35 

.25 

.28 

.45 

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง 
ปานกลาง 

1.41 
1.33 
1.62 
1.37 
1.73 
1.64 
1.58 
1.23 
1.45 
1.47 

.36 

.38 

.43 

.34 

.27 

.41 

.44 

.46 

.39 

.48 

มาก 
ปานกลาง
มาก 

      มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง
มาก 
มาก 
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จากตาราง 10 พบว่า คา่เฉล่ียการคิดเชิงบริหารจดัการฉบบัครูประเมิน โดยรวมก่อน
การเขา้รว่มกิจกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X̅ = 1.04, S.D. = .45) เม่ือพิจารณาจ าแนกรายตวับง่ชี ้
พบว่า ตัวบ่งชี ้ท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง มี 9 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่  การตรวจสอบตนเอง  
(X̅ =  1.31, S.D. = .25) การจัดระเบียบวัสดุ  (X̅ =  1.17, S.D. = .14) การควบคุมอารมณ ์ 
(X̅ = 1.16, S.D. = .35) การปรบัเปล่ียน (X̅ = 1.16, S.D. = .29) การตรวจสอบงาน (X̅ = 1.03, 
S.D. = .22) การยับยั้ง (X̅ =  .98, S.D. = .28) การวางแผน/จัดระบบ  (X̅ =  .94, S.D. = .35) 
ความจ าขณะท างาน (X̅ = .94, S.D. = .25) และการริเริ่ม (X̅ = .89, S.D. = .17) คะแนนการคิด
เชิงบริหารจัดการฉบับครูประเมิน โดยรวมหลังการเขา้ร่วมกิจกรรมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 1.47, 
S.D. = .48) เม่ือพิจารณาจ าแนกรายตวับง่ชี ้พบว่า ตวับง่ชีท่ี้มีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมากมี 7 ตวับง่ชี ้
ได้แก่  การตรวจสอบงาน  (X̅ =  1.73, S.D. = .27) การปรับเปล่ียน  (X̅ =  1.64, S.D. = .41)   
การวางแผน/จัดระบบ  (X̅ =  1.62, S.D. = .43) การควบคุมอารมณ์  (X̅ =  1.58, S.D. = .44)  
การยับยั้ง  (X̅ = 1.45, S.D. = .39) การริเริ่ม (X̅ = 1.41, S.D. = .36) และการจัดระเบียบวัสด ุ 
(X̅ = 1.37, S.D. = .34) ตวับง่ชีท่ี้มีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง มี 2 ตวับง่ชี ้ไดแ้ก่ ความจ าขณะ
ท างาน (X̅ = 1.33, S.D. = .38) และการตรวจสอบตนเอง (X̅ = 1.23, S.D. = .46)  
 

ตอนที่  3  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียการคิดเชิงบริหารจัดการฉบับนักเรียน
ประเมินตนเองและฉบับครูประเมิน ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
แนะแนว 

การตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ดว้ยวิธีการแจกแจงแบบปกติ (Test of Normality)
การตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ดว้ยวิธีการแจกแจงแบบปกติ (Test of Normality) โดยใชส้ถิต ิ
Shapiro-Wilk test พบว่าค่าเฉล่ียการคิดเชิงบริหารจัดการฉบบันักเรียนประเมินตนเอง ในกลุ่ม
ทดลองก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการส าหรบันักเรียน
ประถมศกึษา ไดค้า่ Sig. เท่ากบั .13 คา่เฉล่ียการคดิเชิงบริหารจดัการฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง 
ในกลุ่มทดลองหลังการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการส าหรบั
นักเรียนประถมศึกษา ได้ค่า Sig. เท่ากับ .17 ค่าเฉล่ียการคิดเชิงบริหารจัดการฉบับนักเรียน
ป ระ เมิ น ตน เอ ง  ใน ก ลุ่ ม ค วบ คุ ม ก่ อ น ก า ร เข้า ร่ว ม กิ จ ก รรม แน ะแน วต าม ป กติ  ได ้
คา่ Sig. เท่ากับ .15 คา่เฉล่ียการคิดเชิงบริหารจดัการฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง ในกลุ่มควบคมุ
หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวตามปกต ิไดค้า่ Sig. เทา่กบั .63 

ค่าเฉล่ียการคิดเชิงบริหารจัดการฉบับครูประเมิน ในกลุ่มทดลองก่อนการเขา้ร่วม
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียนประถมศึกษา  
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ได้ค่า Sig. เท่ากับ .29 ค่าเฉล่ียการคิดเชิงบริหารจัดการฉบับครูประเมิน ในกลุ่มทดลองหลัง 
การเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสรมิสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา 
ไดค้่า Sig. เท่ากับ .11 ค่าเฉล่ียการคิดเชิงบริหารจดัการฉบบัครูประเมิน ในกลุ่มควบคมุก่อนเขา้
ร่วมกิจกรรมแนะแนวตามปกติ ไดค้่า Sig. เท่ากับ .63 ค่าเฉล่ียการคิดเชิงบริหารจดัการฉบบัครู
ประเมิน ในกลุม่ควบคมุหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวตามปกต ิไดค้า่ Sig. เทา่กบั .23 

 จากขอ้มลูจะเห็นไดว้่ามีค่ามากกว่า .05 แสดงถึง ค่าเฉล่ียการคิดเชิงบริหารจดัการ
ฉบบันักเรียนประเมินตนเองและฉบับครูประเมิน ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลัง  
การเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว เป็นการแจกแจงแบบปกติซึ่งไม่เป็นการฝ่าฝืนขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของ
สถิติ t-test ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าสถิติ t-test ทั้งแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent 
samples) แ ล ะแบ บ เป็ น อิ ส ระต่ อ กั น  ( t-test for independent samples) ม า ใช้ท ด ส อบ
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียการคดิเชิงบริหารจดัการฉบบันกัเรียนประเมินตนเองและฉบบัครูประเมิน 

ตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการคิดเชิงบรหิารจดัการฉบบันกัเรียน
ประเมินตนเอง  ก่อนและหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว   

กลุ่มทดลองฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 
 n df X̅ S.D. t p 

ก่อนทดลอง 30 
29 

1.35 .25 
7.77* 0.00 

หลงัทดลอง 30 1.75 .29 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตาราง 11 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการคิดเชิงบริหาร

จดัการของนกัเรียนประถมศกึษา ฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง มีคา่เฉล่ียก่อนทดลอง เท่ากบั 1.35 
และมีค่าเฉล่ียหลังทดลอง เท่ากับ 1.75 เม่ือเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉล่ียก่อนและหลังทดลอง
พบว่า ค่าเฉล่ียการคิดเชิงบริหารจัดการหลังทดลองแตกต่างกับก่อนทดลอง แสดงให้เห็นว่า
นกัเรียนมีการคดิเชิงบรหิารจดัการสงูขึน้หลงัเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 
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ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการคิดเชิงบรหิารจดัการฉบบัครูประเมิน 
ก่อนและหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 

กลุ่มทดลองฉบับครูประเมิน 
 n df X̅ S.D. t p 

ก่อนทดลอง 30 
29 

1.04 .29 
14.55* 0.00 

หลงัทดลอง 30 1.47 .17 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตาราง 12 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการคิดเชิงบริหาร

จัดการของนักเรียนประถมศึกษา ฉบับครูประเมิน มีค่าเฉล่ียก่อนทดลอง เท่ากับ 1.04 และมี
ค่าเฉล่ียหลังทดลอง เท่ากับ 1.47 เม่ือเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉล่ียก่อนและหลังทดลองพบว่า 
ค่าเฉล่ียการคิดเชิงบริหารจัดการหลังทดลองแตกต่างกับก่อนทดลอง แสดงใหเ้ห็นว่านักเรียนมี 
การคดิเชิงบรหิารจดัการสงูขึน้หลงัเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 

 
ตอนที่  4 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียการคิดเชิงบริหารจัดการ ฉบับนักเรียน

ประเมินตนเองและฉบับครูประเมิน กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนว 

ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการคิดเชิงบรหิารจดัการฉบบันกัเรียน
ประเมินตนเอง กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 

 n df 𝐗 S.D. t p 
กลุม่ทดลอง 30 

58 
1.75 .29 

4.52* 0.00 
กลุม่ควบคมุ 30 1.42 .28 

จากตาราง 13 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียทั้งสองกลุ่ม  กลุ่ม
ทดลอง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.75 กลุ่มควบคมุมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 1.42 เม่ือเปรียบเทียบแลว้มีความ
แตกต่างกันเท่ากับ .33 ดงันัน้จากการทดสอบสถิติ พบว่า ค่าเฉล่ียการคิดเชิงบริหารจัดการหลัง
ทดลองแตกต่างกับก่อนทดลอง แสดงใหเ้ห็นว่านกัเรียนมีการคิดเชิงบริหารจดัการสูงขึน้หลังเขา้
รว่มกิจกรรมแนะแนว 
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ตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการคิดเชิงบริหารจดัการ 
ฉบบัครูประเมิน กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 

 n df �̅� S.D. t p 
กลุม่ทดลอง 30 

58 
1.47 .17 

5.79* 0.00 
กลุม่ควบคมุ 30 1.10 .31 

จากตาราง 14 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉ ล่ียทั้งสองกลุ่ม  
กลุ่มทดลอง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.47 กลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 1.10 เม่ือเปรียบเทียบแล้ว 
มีความแตกตา่งกนัเท่ากบั .37 ดงันัน้จากการทดสอบสถิต ิพบวา่ คา่เฉล่ียการคดิเชิงบรหิารจดัการ
หลงัทดลองแตกต่างกับก่อนทดลอง แสดงใหเ้ห็นว่านกัเรียนมีการคิดเชิงบริหารจดัการสงูขึน้หลงั
เขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 

 
 



 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครัง้นี ้เป็นการศึกษาการเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรบันักเรียน
ประถมศกึษาโดยชดุกิจกรรมแนะแนว ผูว้ิจยัไดล้  าดบัขัน้ตอนของการวิจยั สรุปผล อภิปรายผลและ
ขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นี ้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการตน

ส าหรบันกัเรียนประถมศกึษาโดยชดุกิจกรรมแนะแนว โดยก าหนดความมุง่หมายในการวิจยัในไว ้
ดงันี ้

1.  เพ่ือศกึษาการคดิเชิงบรหิารจดัการของนกัเรียนประถมศกึษา 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบการคดิเชิงบรหิารจดัการของนกัเรียนกลุม่ทดลองก่อนและ 

หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบการคดิเชิงบรหิารจดัการหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 

ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

สมมตฐิานในการศึกษาค้นคว้า 
1. นกัเรียนกลุม่ทดลองมีการคดิเชิงบรหิารจดัการสงูขึน้ หลงัการเขา้รว่มกิจกรรม 

แนะแนว  
2. นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวมีการคิดเชิงบริหารจัดการสูงกว่า

นกัเรียนกลุม่ควบคมุท่ีเรียนตามปกติ 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
การวิจยัครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้

ระยะที ่1 การศึกษาการคิดเชิงบริหารจัดการของนักเรียนประถมศึกษา   
(จากการประเมินตนเอง) 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากร คือ นักเรียน ท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  

ส านกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2561 จ  านวน 3,427 คน 
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    กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนท่ีก าลงัศกึษาอยูช่ัน้ประถมศกึษาตอนปลาย ใน 

ส านกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัมีการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยการเปิด
ตารางส าเรจ็รูปของ Krejcie & Morgan (1970) อา้งถึงใน สทุิต ิขตัตยิะ (2554)  ท่ีระดบัความ
เช่ือมั่นรอ้ยละ 95  สามารถค านวณหาขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 346  โดยใชก้ารสุม่แบบ
หลายขัน้ตอน (Multi-stage Sampling)    

ระยะที่  2 การเสริมส ร้างการคิด เชิ งบริหารจัดการส าห รับ นักเรียน
ประถมศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง คือ  นัก เรียน ท่ีก าลังศึกษาอยู่ ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  5  

ในส านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ท่ีมีค่าเฉล่ียการคิดเชิงบริหารจัดการของนักเรียน
ประถมศกึษาอยู่ในระดบัมากถึงนอ้ยท่ีสดุ จากกลุ่มตวัอยา่งระยะท่ี 1 และมีความสมคัรใจท่ีจะเขา้
รว่มการเสรมิสรา้งการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา จ านวน  60  คน   

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั มีดงันี ้

1. แบบวัดการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียนประถมศึกษา ฉบับนักเรียน
ประเมินตนเอง โดยผูว้ิจยัเป็นผูพ้ฒันาเองจากแนวคดิของ ฐาปณีย ์ แสงสวา่ง (2559)  เป็นแบบวดั
ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือใหน้กัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาใชว้ดัการคิดเชิงบริหารจดัการของตวัเอง ส าหรบั
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 – 6 ท่ีมีอายรุะหว่าง 6 ปี – 13  ปี 11 เดือน ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม  
45 ข้อ 9 ตัวบ่งชี ้หลัก โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง  
0.27 – 0.67 และคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัฉบบั เทา่กบั  .92 

2. แบบวดัการคิดบริหารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศึกษา ฉบบัครูประเมิน เป็น
แบบวดัท่ี ดร. ฐาปนีย ์ แสงสว่าง สรา้งขึน้เพ่ือใหค้รูระดบัชัน้ประถมศึกษาใชว้ดัการคิดเชิงบริหาร
จดัการของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ท่ีมีอายุระหว่าง 6 – 13 ปี 11 เดือน ประกอบดว้ย 
ขอ้ค าถาม 57 ขอ้ 9 ตวับง่ชีห้ลกั  

3. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิด เชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียน
ประถมศกึษา เป็นเครื่องมือท่ีสรา้งขึน้เพ่ือใชเ้ป็นส่ือการสอนการจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้ง
การคิดเชิงบริหารจดัการใหก้ับนกัเรียนประถมศกึษา ประกอบดว้ย 9 ชดุกิจกรรม โดยชุดกิจกรรม
แนะแนวแต่ละชุดประกอบไปดว้ย ค าชีแ้จง คู่มือครู คู่มือนักเรียน และส่ือการเรียนรู ้เพ่ือการจัด
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กิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ คือ  
รองศาสตราจารย ์ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง  และรองศาสตราจารย ์ดร.พชัราภรณ ์ศรีสวสัดิ ์ตรวจสอบ
รายละเอียดและความถูกตอ้ง เม่ือเสร็จสิน้แลว้จึงน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญซึ่งผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีคณุวุฒิ
ทางด้านจิตวิทยาการแนะแนว จ านวน 3 ท่านตรวจสอบ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา  
จุลรัตน์อาจารย์ ดร. ฐาปณีย์ แสงสว่าง และอาจารย์ ดร.วรางคณา โสมะนันทน์ พิจารณา
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของนิยามศพัทเ์ฉพาะ วตัถปุระสงค ์เนือ้หา และขัน้ตอนการจดักิจกรรม
ในแต่ละรายละเอียดของชุดกิจกรรมทุกชุด โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 จากนัน้น าไป
ปรบัปรุงแกไ้ขก่อนน าไปทดลองใช ้ 

วิธีการด าเนินการทดลอง 
1. ศกึษาการคดิเชิงบรหิารจดัการของนกัเรียนประถมศกึษา 

1.1  ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการขอและไดร้บัรองจริยธรรมการวิจยัในมนษุย ์เลขท่ี SWUEC-
019/2562X และท าการเก็บขอ้มลูเพื่อศกึษาการคดิเชิงบริหารจดัการของนกัเรียนประถมศกึษา   

1.2 น าแบบวดัการคิดเชิงบริหารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศึกษา  ฉบบันกัเรียน
ประเมินตนเอง ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ไปเก็บขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 346 คน ซึ่งนกัเรียนท่ีก าลงั
ศึกษาอยู่ชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 
ทัง้หมดจ านวน 5 โรงเรียน 

1.3 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบวดัการคิดเชิงบริหารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา   
ในขอ้ 1.1 ไปวิเคราะหผ์ลทางสถิติ 

2.  ด าเนินการเสรมิสรา้งการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา 
ในการด าเนินการเสรมิสรา้งการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา 

ผูว้ิจยัด  าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจยัแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Designs) 
แบบ Two Group Pretest – Posttest Nonrandomized Design เป็นรูปแบบท่ีมีกลุ่มทดลอง 1 
กลุ่ม กลุ่มควบคมุ 1 กลุม่ ท่ีไดร้บัการทดสอบก่อนการทดลองและหลงัการทดลองทัง้สองกลุ่ม โดย
พฒันาจาก Cook and Campbell (1979)   

การจัดกระท าข้อมูล 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใชส้ถิติพืน้ฐานท่ีใช้

ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการหาคุณภาพเครื่องมือผู้วิจัยหาค่าอ านาจ
จ าแนกเป็นรายขอ้ของแบบวดัการคิดเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา ฉบบันกัเรียน
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ประเมินตนเอง และใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่ นของ 
แบบวดัการคิดบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา ฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง และสถิติท่ี
ใชใ้นการทดสอบสมมตุฐาน  ไดแ้ก่  t-test Dependent และ t-test Independent 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
การวิจยัครัง้นี ้สรุปผลไดด้งันี ้

1.  การคดิเชิงบรหิารจดัการของนกัเรียนประถมศกึษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ใน
รายตวับ่งชีทุ้กตวับ่งชีอ้ยู่ในระดบัมาก ยกเวน้การควบคมุอารมณอ์ยู่ระดบันอ้ย เม่ือพิจารณนาใน
แต่ละตัวบ่งชี ้พบว่า ตัวบ่งชีท่ี้มีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงท่ีสุดคือ การตรวจสอบตนเอง การจัด
ระเบียบวัสดุ ความจ าขณะท างาน การยับยั้ง การปรบัเปล่ียน การวางแผน/จัดระบบ การริเริ่ม   
การตรวจสอบงาน และการควบคมุอารมณ ์ตามล าดบั 

2.  การคดิเชิงบรหิารจดัการตนของนกัเรียนกลุ่มทดลองมีคา่เฉล่ียหลงัการทดลองสงู
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณนาในแต่ละตวับ่งชี ้ไดแ้ก่  
การริเริ่ม ความจ าขณะท างาน การวางแผน/จัดระบบ การจัดระเบียบวัสดุ การตรวจสอบงาน   
การปรบัเปล่ียน การควบคมุอารมณ ์การตรวจสอบตนเองและการยบัยัง้ สูงกว่าก่อนการทดลอง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05    

3. การคิดเชิงบริหารจดัการตนของนกัเรียนกลุ่มทดลองมีคา่เฉล่ียหลงัการทดลองสูง
กวา่กลุม่ควบคมุ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

การอภปิรายผล 
จากการวิจยั เรื่อง การเสรมิสรา้งการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา 

โดยชดุกิจกรรมแนะแนว ผูว้ิจยัอภิปรายผลไดด้งันี ้
1. การศกึษาการคดิเชิงบรหิารจดัการของนกัเรียนประถมศกึษาจากความมุง่หมายของ 

การวิจยัขอ้ท่ี 1 เพ่ือศึกษาการคิดเชิงบริหารจดัการของนกัเรียนประถมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 
นกัเรียนมีการคิดเชิงบริหารจดัการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และในรายตวับง่ชี ้ทุกตวับง่ชีอ้ยู่ใน
ระดบัมาก ยกเวน้การควบคมุอารมณอ์ยู่ระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาในแตล่ะตวับง่ชี ้พบว่า ตวับง่ชีท่ี้
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การตรวจสอบตนเอง การจัดระเบียบวสัดุ ความจ าขณะท างาน การยับยัง้ 
 การปรบัเปล่ียน การวางแผน/จัดระบบ การริเริ่ม การตรวจสอบงาน และการควบคุมอารมณ ์
ตามล าดบั จากขอ้มลูผลการวิจยัดงักล่าว ทัง้นีเ้พราะนกัเรียนประถมศกึษาตอนปลาย เป็นช่วงวยั
ท่ีสามารถรับรู ้เก่ียวกับความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของตนเองชัดเจนขึน้ ซึ่งเม่ือพิจารณา
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พัฒนาการคิดตามช่วงวัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย Goldstein and Naglieri (2014) 
กล่าวว่า  มีความสามารถคิดใน เชิ งนามธรรม  มีความคิด ท่ีซับซ้อน  มีสมาธิ  ความจ า  
การตรวจสอบ การจัดการและการประเมินผลการเรียนรูท่ี้ซับซ้อนมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
McCalla (2013) กล่าวว่า ช่วงวยัของนักเรียนประถมศึกษาจะมีความสามารถดา้นการวางแผน
และการใชเ้หตุผล การตัง้เป้าหมายหรือการแก้ปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ และความยืดหยุ่นทาง
ความคิด เป็นพื ้นฐานส าหรบัทักษะทางสังคมและความส าเร็จทางวิชาการ นอกจากนั้นแล้ว 
นวลจันทร ์จุฑาภักดีกุล (2555) ไดก้ล่าวถึง การควบคุมอารมณ์และการแสดงออกทางสังคมมี 
การพฒันาท่ีซบัซอ้นและไม่ไดเ้พิ่มขึน้ตามช่วงวยั จึงมกัใชอ้ารมณม์ากกว่าเหตผุลและยงัควบคมุ
อารมณต์นเองยงัไม่ได ้รวมทัง้พนัธุกรรม สิ่งแวดลอ้ม การเรียนรู ้ครอบครวัและประสบการณท่ี์แต่
ละคนได้รับยังมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการคิดเชิงบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
สิริยากร  กองทอง (2559)  กล่าวว่า การสรา้งสภาพแวดลอ้มการเขา้สู่วยัเรียน การพฒันาเดก็ใหมี้
ความพรอ้มทัง้ดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคมและสติปัญญา มีส่วนตอ่การพฒันาการคิดเชิงบริหาร
จดัการของนกัเรียนดว้ยเช่นกัน ซึ่งโรงเรียนนับว่าเป็นสิ่งแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของ
นกัเรียนซึ่งถกูควบคมุโดย กฎ ระเบียบ ขอ้ตกลง รวมถึงการเป็นท่ียอมรบัของกลุ่ม ซึ่งนบัว่าเป็นสิ่ง
ส าคญัส าหรบันกัเรียนช่วงวยันี ้จะเห็นไดว้่าจากแนวคิดดงักล่าวไดส้อดคลอ้งผลการศกึษาการคิด
เชิงบริหารจัดการท่ีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และในรายตัวบ่งชีทุ้กตัวบ่งชีอ้ยู่ในระดับมาก 
ยกเวน้การควบคมุอารมณอ์ยูร่ะดบันอ้ย   

2. ผลของการเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียนประถมศึกษา  
ผลจากการเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรบันักเรียนประถมศึกษา พบว่า หลังจาก
นกัเรียนไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการมีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อน
เขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 เม่ือ
พิจารณาในแต่ละตัวบ่งชี ้ไดแ้ก่ การริเริ่ม ความจ าขณะท างาน การวางแผน/จัดระบบ การจัด
ระเบียบวสัดุ การตรวจสอบงาน การปรบัเปล่ียน การควบคุมอารมณ์ การตรวจสอบตนเองและ 
การยบัยัง้ มีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
งานวิจัยครัง้นีย้ังพบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียหลังเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวสูงกว่ากลุ่ม
ควบคมุ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมตุิฐานขอ้ท่ี 2 งานวิจยันีแ้สดงให้
เห็นว่าชุดกิจกรรมแนะแนวสามารถเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียน
ประถมศกึษาได ้ ทัง้นีเ้น่ืองจากชุดกิจกรรมแนะแนวเป็นส่ือเพ่ือใชใ้นการจดักิจกรรมแนะแนว เพ่ือ
สง่เสรมิ ปอ้งกนัและแกปั้ญหาของผูเ้รียน ดว้ยกระบวนการด าเนินงานตามขัน้ตอน รูปแบบ วิธีการ 
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ท่ีหลากหลาย กระตุน้การเรียนรู ้ฝึกทกัษะ สรา้งประสบการณ ์ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับวัย สภาพปัญหา ความสนใจ  
ความตอ้งการทันตามยุคสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดกิจกรรมแนะแนวผู้วิจัยไดส้รา้งขึน้ 9 ชุด
กิจกรรม ประกอบดว้ย ปฐมนิเทศการเสริมสรา้งการริเริ่ม การเสริมสรา้งความจ าขณะท างาน  
การเสริมสร้างการวางแผน/จัดระบบ การเสริมสร้างการจัดระเบียบวัสดุ การเสริมสร้าง 
การตรวจสอบงาน การเสรมิสรา้งการปรบัเปล่ียน การเสริมสรา้งการควบคมุอารมณ ์การเสรมิสรา้ง
การตรวจสอบตนเอง และปัจฉิมนิเทศการเสริมสรา้งการยบัยัง้พฤติกรรม ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดอ้อกแบบ
การจัดกิจกรรมโดยใชเ้ทคนิค/วิธีการ ท่ีหลากหลายใหน้ักเรียนไดล้งมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง ใชส่ื้อ 
การเรียนรูท่ี้เป็นรูปธรรม สรา้งสภาพแวดล้อมการเรียนรูท่ี้เอือ้ต่อการกล้าแสดงออก กล้าแสดง
ความคิดเห็นและมีสมัพันธภาพท่ีดีระหว่างนักเรียน เพ่ือนและผูว้ิจัย สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ  
จิดาภา  โลหะพงษ์พันธ์ (2551) ได้ศึกษาผลการฝึกด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวการพัฒนาการ
ปฏิบตัิงานเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จของนักเรียนวัยรุ่นท่ีมีจิตลักษณะแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า
นกัเรียนวยัรุน่ท่ีไดร้บัการฝึกดว้ยชดุกิจกรรมแนะแนว มีการปฏิบตัิงานเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จสงูกว่า
นักเรียนวัยรุ่นท่ีไม่ได้รับการฝึกด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาการปฏิ บัติงานเพ่ือมุ่งสู่
ความส าเรจ็ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดงันัน้จะเห็นไดว้า่ชดุกิจกรรมแนะแนวสามารถ
เสรมิสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการของนกัเรียนประถมศกึษาได ้และหากพิจารณาเป็นรายตวับง่ชี ้
พบวา่นกัเรียนไดร้บัการเสรมิสรา้งดงันี ้

2.1 การเสรมิสรา้งการรเิริ่มท างาน เป็นการจดักิจกรรมเพื่อใหน้กัเรียนสามารถคดิ 
เริ่มตน้ท างานดว้ยตนเอง เพ่ือใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย โดยการเริ่มตน้ท างาน และท างานต่อ
ด้วยตนเอง มีแนวคิดท่ีหลากหลายสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่  ๆ ได้ โดยผู้วิจัยได้
ประยุกตใ์ชเ้ทคนิค/วิธีการ การเรียนรูแ้บบแลกเปล่ียนความคิดในกิจกรรม “สัญญาณไฟ” เพ่ือ 
การสรา้งสัมพันธภาพท่ีดีในครัง้แรกท่ีพบกันระหว่างผู้วิจัยกับนักเรียน และการประเมินตนเอง
เบือ้งตน้เก่ียวกบัการริเริ่มของตนเองและของเพ่ือน เม่ือนกัเรียนไดท้  ากิจกรรมนีท้  าใหน้กัเรียนผ่อน
คลายมากยิ่งขึน้ น าไปสู่การสอนทกัษะ โดยการฝึกปฏิบตัิในกิจกรรม “ลองท าด ู หนทู  าได ้ ไข่ตก
ตกึ” ซึ่งเป็นการสอนแบบบูรณาการเพ่ือใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง ใชก้ระบวนการกลุ่ม
ใหน้กัเรียนฝึกคิดริเริ่มการท างาน ลองผิดลองถูก คิดแกปั้ญหา แสวงหาวิธีการเพ่ือใหง้านส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ยอมรบัความคิดท่ีหลากหลายของเพ่ือนสมาชิก ยอมรบัขอ้ผิดพลาดและน ามา
ปรบัปรุงผลงานจนกวา่จะสามารถท าไดส้  าเร็จ รวมทัง้สามารถสรุปแผนการท างานของกลุ่มได ้เม่ือ
แตล่ะกลุ่มท ากิจกรรมไดส้  าเร็จ ทกุกลุ่มจะแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และ
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สามารถสรุปแผนการท างานของกลุ่มได ้ในการจดักิจกรรมครัง้นีผู้ว้ิจยัไดป้ระยกุตใ์ชเ้ทคนิค/วิธีการ 
เพ่ือเปิดประสบการณ์ท่ีหลากหลายและเป็นกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม เหมาะสมกับช่วงวัยของ
นกัเรียน ซึ่งผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนมีการริเริ่มท างานสงูขึน้กว่าก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิริยาภรณ์ อุดมระติ and ปนัดดา ธนเศรษฐกร (2561) กล่าวว่า 
แนวทางและกระบวนการจดัการเรียนรูใ้หเ้ด็กวยั 7-12 ปี เพ่ือสง่เสรมิการคดิเชิงบรหิารจดัการ ควร
จดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหพ้บกบัประสบการณท่ี์หลากหลาย สรา้งสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู ้ให้
ท ากิจกรรมท่ีไดใ้ชร้่างกายทุกส่วนอย่างเต็มท่ี กิจกรรมตอ้งเป็นรูปธรรมจับตอ้งได ้ใหไ้ดส้ะทอ้น
ความคิด  ใหพ้บกับประสบการณข์องการไดเ้ลือก ใหไ้ดล้องผิดลองถูกกับเป้าหมายท่ีตัง้ไว ้ใหไ้ด้
ท างานเป็นกลุ่ม สมัพนัธภาพระหว่างครูและนกัเรียนเป็นไปในแนวทางท่ีดี ผลการศึกษาครัง้นีย้งั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  กญัญารตัน ์ชเูกลีย้ง (2562) ไดศ้กึษาการพฒันาทกัษะสมองเพ่ือชีวิต
ท่ีส าเร็จส าหรับเด็กปฐมวัย โดยผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้บบสะเต็มศึกษา เรื่อง  
การประกอบอาหารประเภทขนมไทยพืน้เมือง 4 ภาค พบว่า การจดัประสบการณก์ารเรียนรูแ้บบ
สะเต็มศึกษา เรื่อง การประกอบอาหารประเภทขนมไทยพืน้เมือง 4 ภาค สามารถพัฒนาทักษะ
สมองเพ่ือชีวิตท่ีส าเรจ็ส าหรบัเดก็ปฐมวยัดา้นการรเิริ่มและลงมือท ามีคะแนนหลงัการทดลองสงูขึน้
กวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

2.2  การเสรมิสรา้งความจ าขณะท างาน เป็นการจดักิจกรรมเพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 
น าขอ้มลูท่ีเก็บรกัษาขอ้มลูไวใ้นความคิด มาใชใ้นสถานการณต์า่ง ๆ ในการคดิแกปั้ญหาและขณะ
ปฏิบัติงานท่ีซับซ้อนเพ่ือให้งานส าเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ โดยผู้วิจัยไดป้ระยุกตใ์ช้
เทคนิค/วิธีการ ดว้ยการปรบัสภาพแวดลอ้ม ในกิจกรรม “บรหิารสมอง ดว้ยสองมือ” เพ่ือการเตรียม
ความพรอ้มของสมองใหมี้ความต่ืนตวั ฝึกฝนเรื่องการมีสมาธิ มีสติพรอ้มส าหรบัการเรียนรู ้อีกทัง้
ยงัไดผ้่อนคลายก่อนการเขา้รว่มกิจกรรม ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สขุพชัรา ซิม้เจริญ (2553) 
กล่าวว่า การบริหารสมอง (Brain  Activation) เป็นการบริหารร่างกายในส่วนท่ีสมองควบคุม
โดยเฉพาะกล้ามเนื ้อ ท าให้สามารถท างานอย่างคล่องแคล่ว  ช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย 
ความตึงเครียด ท าให้สภาพจิตใจเกิดความพรอ้มท่ีจะเรียนรู ้ซึ่งเกิดเป็นความจ าระยะสัน้และ
ความจ าระยะยาว ท าใหส้มองท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการปฏิบัติกิจกรรมท าให้
นกัเรียนมีสติ มีสมาธิ และมีความพรอ้มในการรว่มกิจกรรมมากขึน้ ซึ่งผลการวิจยัพบว่านกัเรียนมี
ความจ าขณะท างานสูงขึน้กว่าก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ   
นวลจนัทร ์จฑุาภกัดีกลุ (2555) ไดศ้กึษาผลของการศกึษาวิถีพทุธตอ่การคิดเชิงบริหารจดัการและ
ความคิดสรา้งสรรคใ์นเด็กก่อนวัยรุ่น ผลการวิจัยพบว่า เด็กประถมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาใน
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โรงเรียนแบบวิถีพุทธอย่างต่อเน่ืองท าคะแนนการทดสอบความสามารถในการคิดด้วยทักษะ  
การคดิเชิงบรหิารจดัการดีกวา่เดก็กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในทุกดา้น  

2.3  การเสริมสรา้งการวางแผน/จดัระบบ เป็นการจดักิจกรรมเพ่ือใหน้กัเรียนสามารถ
คดิแผนการท างานเป็นล าดบัขัน้ตอนเพ่ือความส าเร็จบรรลผุลตามเปา้หมาย โดยการตัง้เปา้หมาย 
การจัดล าดับความส าคัญ การเริ่มต้นลงมือท า  การคาดการณ์ผลของการกระท าตลอดจน 
การติดตามและประเมินผล เพ่ือปรบัปรุงงานให้ดีขึน้ โดยผู้วิจัยไดป้ระยุกตใ์ช้เทคนิค/วิธีการ 
จ าลอง สถานการณเ์พ่ือใหน้กัเรียนมีความต่ืนตวั เรียนรูจ้ากประสบการณต์รงโดยการลงมือปฏิบตั ิ
กลา้คิด กลา้แสดงออก เสมือนอยู่ในสถานการณจ์ริงในชีวิตประจ าวนั  น าไปสู่การสอนทกัษะดว้ย
การฝึกปฏิบตังิานกิจกรรม “เชฟกระทะเหล็ก” เป็นการเรียนรูแ้บบบรูณาการดว้ยวิธีการสืบเสาะหา
ความรู้ เพ่ือให้นักเรียนฝึกการตั้งเป้าหมาย  วางแผน จัดล าดับการท างาน การแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมของตนเอง  สามารถเรียนรูแ้ละสรา้งองค์
ความ รู้ด้วยตนเองได้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Jackman (2009) กล่าวว่า  กิจกรรม 
การประกอบอาหารเป็นการเรียนรูจ้ากประสบการณต์รง จากกระบวนการในการท างาน เริ่มตัง้แต่
การวางแผนไปจนการท าความสะอาดอปุกรณแ์ละสถานท่ี ประสบการณท่ี์ไดจ้ะท าใหน้กัเรียนเกิด
ความรูส้ึกประสบผลส าเร็จ เป็นกระบวนการเรียนรูเ้ป็นตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต ์ ดงัท่ี  
ทิศนา แขมมณี (2555) ไดก้ล่าวไวว้่า เป็นการสอนเนน้ความส าคญัของกระบวนการเรียนรูแ้ละ
ความรูเ้ดิมของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนไดส้รา้งความรูด้ว้ยตนเอง สังเกตสิ่งท่ีตนอยากรู ้
รว่มกันอภิปราย สรุปผลการคน้พบ ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบตัิจนคน้พบความรู้ ซึ่งผลการวิจยัพบว่า
นักเรียนมีการวางแผน/จัดระบบสูงขึน้กว่าก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  ปาระมี เกตุภูวงษ์ (2561) ท่ีศึกษาผลการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการดว้ยวิธีการ 
สืบเสาะหาความรูก้บัวิธีใชส้ถานการณจ์ าลองท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่า หลังเรียนโดยวิธีการสอน 
แบบบูรณาการดว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูก้ับวิธีใช้สถานการณ์จ าลองนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  
ระดบั .05   

2.4 การเสริมสรา้งการจดัระเบียบวสัด ุเป็นการจดักิจกรรมเพ่ือใหน้กัเรียนสามารถจดั
ระเบียบของงาน ในพืน้ท่ีเล่นและของใชส้่วนตวัอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ย โดยการดูแลความ
สะอาด จดัเป็นหมวดหมู่ เพ่ือใหมี้ความพรอ้มส าหรบัการใชง้านในทุกสถานการณ ์โดยผูว้ิจัยได้
ประยุกตใ์ชเ้ทคนิค/วิธีการ การสอนแบบคน้พบดว้ยเกม “หยิบของในกระเป๋า” เพ่ือใหน้กัเรียนได้
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เรียนรูแ้ละคน้พบวิธีการแกปั้ญหาดว้ยตนเองในการจดัระเบียบอุปกรณ์การเรียน เพ่ือใหส้ามารถ
หยิบของไดร้วดเร็วขึน้ ผลจากการจดักิจกรรมพบว่านกัเรียนเกิดการเรียนรูใ้นการจดัระเบียบวสัดุ 
ผ่านประสาทสัมผัสดว้ยตนเองจากการเรียนรูแ้บบคน้พบดว้ยเกม ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของ 
John (1969) ท่ีกล่าววา่ การเรียนรูแ้บบคน้พบเป็นวิธีการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการเรียนรู้
ท่ีเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาค าตอบ และการสรา้งองคค์วามรูด้้วยตนเอง และสามารถน าทักษะ
กระบวนการไปปรับ ใช้ในการด า เนิ น ชีวิตประจ าวั น ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
กรรณิการ ์จักรกรด (2555) ได้กล่าวถึงการสอนแบบค้นพบว่าเป็นกระบวนการสอนท่ีเน้น
การศึกษาดว้ยตนเอง ก าหนดแนวทางเพ่ือน าไปสู่การแกปั้ญหา และทางการทดลองหรือทดสอบ
ดว้ยตวันกัเรียนเอง จนกระทั่งได ้ความคิดรวบยอด ซึ่งผลการวิจยัพบว่านกัเรียนมีการจดัระเบียบ
วัสดุสูงขึน้กว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชนาฎ รักษี 
(2562) ท่ีศึกษาการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทกัษะสมองการรูค้ิดเชิงบริหาร ผ่านกิจกรรมบูรณา
การประสาทสมัผสัในเด็กปฐมวยั พบว่า หลงัการทดลองระดบัพฒันาการดา้นการคิดเชิงบริหาร
ของภาพรวมอยูใ่นระดบัดี     

2.5  การเสรมิสรา้งการตรวจสอบงาน เป็นการจดักิจกรรมเพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 
พิจารณาทบทวนความถูกตอ้งของงานท่ีท าเสร็จแลว้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่างานท่ีท าถูกตอ้ง ครบถ้วน
สมบูรณ์ โดยตรวจสอบงานท่ีท าว่ามีความถูกต้อง เสร็จ  สมบูรณ์และเรียบรอ้ย โดยผู้วิจัยได้
ประยุกตใ์ชเ้ทคนิค/วิธีการ ด้วยเกม “Sudoku” เพ่ือใหน้ักเรียนไดป้ระเมินการตรวจสอบงานของ
ตนเองในเบือ้งตน้ ซึ่งพบว่านกัเรียนยงัขาดความรอบคอบในการท างาน ผลงานส าเร็จแตผ่ลงานไม่
เรียบรอ้ย น าไปสู่การสอนทกัษะดว้ยการการฝึกปฏิบตัิการจ าลองสถานการณ ์“การสอบเขา้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้” เป็นการสอนโดยใช้วงจรเดมม่ี (เทคนิค  PDCA) เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรอบคอบ  ช่ างสัง เกต  มี การวางแผน  การป ฏิบัติตามแผน  การตรวจสอบ  และ 
การด าเนินการใหถ้กูตอ้งหลงัการตรวจสอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการท าใหผ้ลการปฏิบตัิงานส าเร็จ
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดซึ่งถูกคิดค้นโดย Deming (1986) กล่าวว่า เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ
ส าหรบัการวางแผนแกปั้ญหาอย่างยั่งยืน สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทกุงาน ซึ่งสอดคลอ้งกบั 
ศภุชยั  อาชวีระงับโรค (2543)  กล่าวว่า PDCA เป็นเทคนิคการปรบัปรุงงานหรือแมแ้ต่การเรียน
การสอนใหดี้ขึน้อยา่งตอ่เน่ืองและยงัเป็นเทคนิคในการแกปั้ญหาเพ่ือผลงานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นท่ี
นา่พึงพอใจทกุขัน้ตอน ซึ่งผลการวิจยัพบว่านกัเรียนมีการตรวจสอบงานสงูขึน้กว่าก่อนการเขา้รว่ม
กิจกรรมแนะแนว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บงัอร เปล่ียนทรงดี (2544)และเสนอ เจ๊กภู่ (2544) ได้
น าวงจร PDCA มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารโรงเรียน พบว่าผลการบริหารงานอยู่ในเกณฑท่ี์ดีและ
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ยงัส่งผลใหผู้เ้รียนมีพฒันาการเรียนรูก้ารคิดวิเคราะหห์าเหตผุลน าไปใชใ้นชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม
มากขึน้  

2.6  การเสริมสรา้งการปรับเปล่ียน เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ปรับตัวให้สามารถอยู่และยอมรับได้กับสถานการณ์ท่ีแตกต่างจากเดิม  มีความยืดหยุ่นใน 
การแกปั้ญหาดว้ยการยอมรบัไดก้บัความหลากหลายของวิธีการแกปั้ญหา โดยผูว้ิจยัไดป้ระยกุตใ์ช้
เทคนิค/วิธีการ ประเมินตนเองดว้ยกิจกรรม “ของเล่นชิน้โปรด” เพ่ือให้นักเรียนประเมินตนเอง
เก่ียวกบัความสามารถในการปรบัเปล่ียน เม่ือเจอสถานการณท่ี์ตอ้งแกปั้ญหา เพ่ือการปรบัเปล่ียน
และยืดหยุน่ทางความคิด ผลการปฏิบตัิกิจกรรมปรากฏวา่มีนกัเรียนส่วนใหญ่สามารถปรบัเปล่ียน
ได ้โดยใช้วัสดุท่ีมีน ามาประดิษฐ์ของเล่นให้ส าเร็จได้ น าไปสู่การสอนทักษะดว้ยการฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมการแก้ปัญหา “บทบาทสมมติ” โดยใชก้ระบวนการกลุ่มในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้
นกัเรียนไดร้ว่มกนัคิดวิธีการแกปั้ญหาท่ีหลากหลายผ่านการแสดงบทบาทสมมตุิ ใชค้วามสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสรา้งการปรบัเปล่ียนทางความคิด ซึ่งจะช่วยให้
นกัเรียนรบัฟังความคิดเห็นและเขา้ใจทศันคตขิองผูอ่ื้น ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วิชยั วงษใ์หญ่ 
and มารุต พัฒผล (2564) กล่าวว่า การจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งการคิดยืดหยุ่น  ตอ้งจัดให้
สามารถแสดงออกเป็นรูปธรรม ได้กล้าคิด กล้าลงมือท า มีความคิดริเริ่มและรับผิดชอบต่อ
ความคิดนัน้ พยายามเรียนรูจ้ากบคุคลอ่ืนเสมอ โดยเฉพาะคนรอบขา้งเพ่ือพฒันากระบวนการคิด 
และสามารถร่วมมือกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างสรา้งสรรค์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีการปรบัเปล่ียน
สงูขึน้กวา่ก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สภุามาส เทียนทอง (2553) 
ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัด 
การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ผลการวิจยัพบว่า หลงัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 มีความสามารถในการแกปั้ญหาสงูขึน้ 

2.7 การเสรมิสรา้งการควบคมุอารมณ ์ เป็นการจดักิจกรรมเพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 
จดัการกับความรูส้ึกทางอารมณ์ของตวัเองใหแ้สดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ได้ โดย
ผูว้ิจัยไดป้ระยุกตใ์ช้เทคนิค/วิธีการ ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มในสถานการณ์จ าลอง “ละคร 4 ภาพ” 
เพ่ือให้นักเรียนทดลองรวมบทบาทต่าง ๆ ท่ีสมาชิกในกลุ่มสะท้อนความรู้สึกนึกคิดและ 
การแสดงออกท่ีเกิดขึน้จริงในสังคมและน ามาซึ่งเหตุการณ์ต่าง ๆ และน าเสนอวิธีการเพ่ือแก้ไข
สถานการณใ์หดี้ขึน้ในตอนจบ ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของ คมเพชร ฉัตรศภุกุล (2546) กล่าวว่า 
กิจกรรมกลุ่ม มีคุณค่า ด้านการพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม ทัศนคติความสนใจ 
ความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ ์มีความเจริญงอกงามดา้นความรูแ้ละทักษะต่าง ๆ  โดยการฝึก
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ปฏิบัติกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง “ละคร 4 ภาพ” ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีการควบคุมอารมณ์
ประกอบด้วย การบอกตัวเอง (Self talk) การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื ้อ (Muscle Relaxation)  
การฝึกการหายใจก าหนดสมาธิ เพ่ือน าไปแสดงและสรา้งตอนจบของเรื่องใหม่ตามแนวคิดของ
กลุม่ ซึ่งผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนมีการควบคมุอารมณส์งูขึน้กวา่ก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 
ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ นิรมล วฒันเหลืองอรุณ (2552) ท่ีศึกษาผลของการฝึกความฉลาด
ทางอารมณ์ ท่ีมีต่อการควบคุมตน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่า  
หลังการเขา้ร่วมโปรแกรมฝึกความฉลาดทางอารมณ์นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียของคะแนน
ความสามารถในการควบคมุตนสงูกวา่ก่อนเขา้รว่มโปรแกรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 กลุ่มทดลองมีคา่เฉล่ียของคะแนนความสามารถในการควบคมุ
ตนภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึกความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

2.8 การเสรมิสรา้งการตรวจสอบตนเอง เป็นการจดักิจกรรมเพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 
พิจารณา ทบทวนถึงพฤติกรรม การกระท าของตนเองเพ่ือใหม้ั่นใจวา่สิ่งท่ีไดก้ระท าเป็นสิ่งท่ีถกูตอ้ง
และไม่มีผลกระทบต่อผู้อ่ืน ด้วยการก ากับติดตามพฤติกรรมตนเอง โดยผู้วิจัยได้ประยุกตใ์ช้
เทคนิค/วิธีการ ประเมินตนเองกิจกรรม “ใครเอ่ย” เพ่ือใหน้กัเรียนไดป้ระเมินตนเองและเพ่ือนใน
เบือ้งตน้ตามขอ้ค าถามท่ีครูก าหนดให ้ซึ่งมีทัง้ขอ้ดีและขอ้เสีย เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูท่ี้จะ
ตรวจสอบตัวเอง  ให้ผลป้อนกลับ เพ่ือให้นักเรียนน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานหรือ
พัฒนาตนเองให้ไปถึงเป้าหมายหรือบรรลุเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
McMillan and Hearn (2009) กล่าวว่า การตรวจสอบและติดตามคุณภาพของตนเอง เพ่ือให้
นักเรียนสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการแก้ไขพัฒนาผลงาน ความสามารถหรือผลสัมฤทธ์ิใน 
การเรียน ซึ่งผลการวิจยัพบว่านกัเรียนมีการตรวจสอบตนเองสูงขึน้กว่าก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรม  
แนะแนว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  เพ็ญศิริ อ่ิมอุดม (2551)  ท่ีศึกษาผลของการประเมิน
ตนเองดา้นพฤติกรรมจริยธรรม ท่ีมีต่อการเห็นคณุค่าในตนเองของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา : 
การทดลองแบบส่ีกลุ่มของโซโลมอน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนประถมศึกษากลุ่มทดลองทัง้ 2 
กลุ่มท่ีไดร้บัการส่งเสริมให้ประเมินตนเองดา้นพฤติกรรมจริยธรรม มีคะแนนการเห็นคุณค่าใน
ตนเองสงูกวา่นกัเรียนกลุม่ท่ีไมไ่ดป้ระเมินตนเองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

2.9 การเสริมสรา้งการยบัยัง้พฤติกรรม เป็นการจดักิจกรรมเพ่ือใหน้กัเรียนสามารถ
คิดอย่างรอบคอบก่อนลงมือกระท า โดยควบคมุ ยบัยัง้และหยดุแสดงพฤติกรรมดา้นลบในเวลาท่ี
เหมาะสมได้ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เทคนิค/วิธีการ โดยการประยุกต์ใช้ ทฤษฎี 
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Marshmallow  (Marshmallow Test) ในกิจกรรม “อดเปรีย้ว ไวกิ้นหวาน” ระหว่างการสอนทกัษะ
ฝึกปฏิบัติกิจกรรม “รอ้ง เตน้ เล่น หยุด” เพ่ือทดสอบความสามารถในการยับยัง้พฤติกรรมของ
นักเรียนแต่ละกลุ่มในการอยากรู้อยากเห็นในสิ่งท่ีเป็นข้อห้าม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Mischel et al. (1990) ท่ีไดท้  าการทดสอบความสามารถยับยัง้ใจของเด็ก งานวิจยัชิน้นีแ้สดงให้
เห็นวา่ เด็กท่ีสามารถยบัยัง้ใจไดจ้ะมีผลการเรียนท่ีดี สามารถเขา้กบัคนอ่ืนได ้และจดัการกบัความ
ตงึเครียดไดดี้กว่าเด็กท่ีไม่สามารถยบัยัง้ใจตวัเองได ้จากนัน้มีการติดตามผลอย่างตอ่เน่ืองอีกกว่า 
10 ปี พบว่าความสามารถในการควบคุมตนเองตัง้แต่เม่ือยังเป็นเด็กเล็ก จะติดตัวไปเม่ือโตขึน้ 
กลายเป็นวินยัในตนเอง และเดก็ท่ีสามารถยบัยัง้ชั่งใจไดย้งัสง่ผลดีตอ่ความสามารถในการเรียนรู้มี
นิสยัการวางแผน และมีทกัษะทางสงัคม ซึ่งผลการวิจยัพบว่านกัเรียนมีการยบัยัง้พฤติกรรมสูงขึน้
กวา่ก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัรพร ชมพนูชุ (2550) ไดศ้กึษา
ผลการฝึกเพ่ือพัฒนาการตระหนักในคุณค่าของสิ่งท่ีรอคอย ของนักเรียนวัยรุ่นท่ีมีจิตลักษณะ
แตกต่างกัน ด้วยชุดกิจกรรมแนะแนว ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนวัยรุ่นท่ีได้รับการฝึกด้วย 
ชดุกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาการตระหนกัในคณุคา่ของสิ่งท่ีรอคอย มีการตระหนกัในคณุคา่ของ
สิ่งท่ีรอคอยสูงกว่านักเรียนวัยรุ่นท่ีไม่ได้รับการฝึกด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการพัฒนา  
การตระหนกัในคณุคา่ของสิ่งท่ีรอคอย ท่ีระดบันยัส าคญั .001  

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัดงักลา่ว ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช ้
1.1 จากงานวิจยัพบวา่ชดุกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสรมิสรา้งการคิดเชิงบรหิาร 

จดัการส าหรบันักเรียนประถมศึกษาสามารถเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการส าหรบันกัเรียน
ประถมศกึษา ไดท้ัง้ 9 ตวับง่ชี ้ซึ่งทกุตวับง่ชีมี้ความส าคญัตอ่การด าเนินชีวิตของนกัเรียน ดงันัน้ใน
การพัฒนาเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการตนนักเรียนประถมศึกษาควรพัฒนาให้ครบ  
ทัง้ 9 ตัวบ่งชี ้ไดแ้ก่ การริเริ่ม ความจ าขณะท างาน การวางแผน/จัดระบบ การจัดระเบียบวัสด ุ  
การตรวจสอบงาน การปรับเปล่ียน การควบคุมอารมณ์ การตรวจสอบตนเองและการยับยั้ง  
เพ่ือจะสามารถเสรมิสรา้งและพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

1.2 จากงานวิจยัพบวา่ชดุกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสรมิสรา้งการคดิเชิงบริหาร 
จดัการส าหรบันักเรียนประถมศึกษาสามารถเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการส าหรบันกัเรียน
ประถมศึกษาได้แต่เพ่ือให้เป็นการติดตามความคงทนของพฤติกรรมควรมีกระบวนการใน  
การตดิตามผลหลงัจากการรว่มกิจกรรม  
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1.3 จากงานวิจยัพบวา่ชดุกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสรมิสรา้งการคดิเชิงบริหาร 
จดัการส าหรบันักเรียนประถมศึกษาสามารถเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการส าหรบันกัเรียน
ประถมศึกษาในกลุ่มทดลองได้จึงควรเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียน 
กลุม่ควบคมุดว้ยเชน่กนั 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2.1 จากงานวิจัยในครั้ง นี ้พบว่าการคิด เชิ งบริหารจัดการของนัก เรียน

ประถมศึกษา กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียแต่ละองคป์ระกอบท่ีมากน้อยแตกต่างกัน ดังนั้นควรมี  
การเสรมิสรา้งการคดิเชิงบรหิารจดัการเป็นรายบคุคล 

2.2 การวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรมีการเสรมิสรา้งการคดิเชิงบรหิารจดัการดว้ย 
กระบวนการอ่ืน ๆ เชน่ การใหค้  าปรกึษารายบคุคล หรือการใหป้รกึษาแบบกลุม่ 

2.3 ควรน าชดุกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสรมิสรา้งการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบั 
นกัเรียนประถมศกึษา ไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่างระดบัชัน้ประถมศกึษาในโรงเรียนในสงักัดอ่ืน ๆ 
เพ่ือชว่ยเสรมิสรา้งการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษาใหเ้พิ่มมากขึน้ 
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รายช่ือผูท้รงคณุวฒุิในการตรวจแบบวดัและชดุกิจกรรมแนะแนว 
 
1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พาสนา จลุรตัน ์     อาจารยป์ระจ าภาควิชาการแนะแนว 

     และจิตวิทยาการศกึษา   
     คณะศกึษาศาสตร ์  
     มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 

2. อาจารย ์ดร.ฐาปณีย ์แสงสวา่ง        ผูอ้  านวยการศนูยศ์กึษาและพฒันาการ 
     จดัการศกึษาพิเศษ “คณุพุม่”  
     คณะศกึษาศาสตร ์  
     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  
 

3. อาจารย ์ดร.วรางคณา โสมะนนัทน ์      อาจารยป์ระจ าภาควิชาจิตวิทยาการศกึษา  
     และการแนะแนว   
     คณะศกึษาศาสตร ์  
     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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ภาคผนวก ข 

เอกสารยนืยันการยกเว้นการรับรองการท าวิจัยในมนุษย  ์

หนังสือขอความอนุเคราะหก์ารเก็บข้อมูล 
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ภาคผนวก  ค 

การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียนประถมศึกษา   
ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 

และชุดกิจกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา   

 
1.  คา่ดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัการคิดเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียน 

ประถมศกึษา  ฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง 
2. คา่ดชันีความสอดคลอ้งของชดุกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบรหิาร 

จดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา   
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ตาราง  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา  ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 

 

การคิดเชิง 
บริหารจดัการ 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒิุ 

คนที่ 
R 

ความ
สอดคลอ้ง  

IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
ตวับ่งชีท่ี้  1 
การริเริ่ม  (Initiate) 
 

1 ฉนัลงมือท างานใน
หอ้งเรียนโดยท่ีครูไม่
ตอ้งเตือน 

1 1 1 3 1.00 ผ่าน 

2 ฉนัลงมือท า
แบบฝึกหดัท่ีครูสั่ง
โดยทนัที 

1 1 1 3 1.00 ผ่าน 

3 ฉนัเริ่มตน้ท างานท่ีครู
มอบหมายดว้ย
ตนเอง 

1 1 1 3 1.00 ผ่าน 

4 เม่ือฉนัแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์
ไมไ่ดฉ้นัจะหาวิธีแก้
โจทยปั์ญหาใหม ่

0 0 1 3 0.33 ไมผ่่าน 

5 ฉนัคิดประดิษฐ์ของ
เลน่ดว้ยตวัเอง 

1 1 0 3 0.67 ผ่าน 

6 ฉนัคิดวิธีแกปั้ญหา 
ใหม ่ๆ  เมื่อวิธีการ
เดิมไมส่  าเรจ็ 

1 1 1 3 1.00 ผ่าน 
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ตาราง  (ตอ่) 

การคิดเชิง
บริหารจดัการ 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒิุ 

คนที่ 
R 

ความ
สอดคลอ้ง  

IOC 
หมายเหต ุ

1 2 3 
ตวับ่งชีท่ี้  2  
ความจ าขณะ

ท างาน 
(Working 
Memory) 

7 ฉนัสามารถจดจ า
เบอรโ์ทรศพัทข์อง
ผูป้กครองได ้

1 1 1 3 1.00 ผ่าน 

8 ฉนัสามารถตอบ
ค าถามในเรื่องท่ีครู
สอนไดถ้กูตอ้ง 

1 1 1 3 1.00 ผ่าน 

9 ฉนัท าแบบฝึกหดั
และการบา้นได้
ถกูตอ้ง 

0 1 1 3 0.67 ผ่าน 

10 ฉนัสามารถแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์
ไดถ้กูตอ้ง 

0 0 0 3 0.00 ไมผ่่าน 

11 ฉนัตัง้ใจและจดจ่อ
อยู่กบัสิ่งท่ีก าลงัท า
และท าไดส้  าเรจ็ 

1 1 1 3 1.00 ผ่าน 

12 ฉนัท างานจนเสรจ็
ก่อนออกไปเลน่กบั
เพ่ือน 

1 1 1 3 1.00 ผ่าน 

13 ฉนัตัง้ใจเรียนและท า
คะแนนสอบได ้

0 1 1 3 0.67 ผ่าน 

14 ฉนัสามารถจ ารา้น
ตา่ง ๆ  ใน
หา้งสรรพสนิคา้ได ้

0 0 0 3 0.00 ไมผ่่าน 
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ตาราง  (ตอ่) 

การคิดเชิง 
บริหารจดัการ 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒิุ 

คนที่ 
R 

ความ
สอดคลอ้ง  

IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
ตวับง่ชีท้ี่  3 
การวางแผน/
จดัระบบ 

(Plan/Organize) 
 

15 ฉนัวางแผนการท า
การบา้นและงาน
เพื่อใหส้ง่ตรงเวลา 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

16 ฉนัรูว้า่งานใดจะตอ้ง
ท าก่อนและหลงั 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

17 ฉนัจดัตารางเรยีน
และเตรยีมอปุกรณ์
การเรยีนทกุวนั 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

18 ฉนัเริม่ท างานท่ีครูสั่ง
ช่วงใกลห้มดเวลา 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

19 ฉนัท างานเสรจ็
ทนัเวลาที่ครูก าหนด 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

20 ฉนัสามารถวางแผน
อา่นหนงัสอืเตรยีมตวั
สอบได ้

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

21 ฉนัเลา่เรือ่งจากที่ได้
อา่น  ฟังหรอืดไูด ้

1 1 0 3 0.67 ผา่น 

22 ฉนัสามารถพดู
น าเสนอหนา้ชัน้เรยีน
โดยไมต่อ้งดเูอกสาร
ได ้

-1 -1 -1 3 -1 ไมผ่า่น 

23 ฉนัสามารถเขียน
เรยีงความไดด้ีและ
ถกูตอ้ง 

-1 -1 -1 3 -1 ไมผ่า่น 

 
 

 



  121 

ตาราง  (ตอ่) 

การคิดเชิง 
บรหิารจดัการ 

ขอ้ที่ ขอ้ค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R 

ความ
สอดคลอ้ง  

IOC 
หมายเหต ุ

1 2 3 

ตวับง่ชีท่ี้  4 

การจดัระเบียบ
วสัดุ

(Organization of 
Materials) 

24 ฉนัจดัของใน
หอ้งนอน อยา่งเป็น
ระเบียบ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

25 ฉนัหาของที่
จ  าเป็นตอ้งใชไ้ด้
อยา่งรวดเรว็  

1 1 0 3 0.67 ผา่น 

26 ฉนัจดัเก็บสิง่ของใส่
กระเป๋านกัเรยีน
อยา่งเป็นระเบียบ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

27 ฉนัเก็บรกัษาอปุกรณ์
การเรยีนใหอ้ยูค่รบ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

28 ฉนัท าความสะอาด
ของใชส้ว่นตวัทกุครัง้
เมื่อใชง้านเสรจ็ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

29 ฉนัรกัษาความ
สะอาดโต๊ะเรยีนของ
ตนเองอยูเ่สมอ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

ตวับง่ชีท่ี้  5  การ

ตรวจสอบงาน 
(Task-Monitor) 

30 สมดุจดงานของฉนั
เป็นระเบียบ สะอาด  
เรยีบรอ้ย 

1 1 0 3 0.67 ผา่น 

31 ฉนัท างานดว้ยความ
รอบคอบ ไมส่ะเพรา่ 

0 1 1 3 0.67 ผา่น 

32 ฉนัท างานท่ีครู
มอบหมายจนครบ
และเสรจ็สมบรูณ ์

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

33 ฉนัตรวจสอบงานท่ี
ท าก่อนสง่ครูทกุครัง้ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

การคิดเชิง 
บรหิารจดัการ 

ขอ้ที่ ขอ้ค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่

R 

ความ
สอดคลอ้ง  

IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3    

ตวับง่ชีท่ี้  6   
การปรบัเปลีย่น 

(Shift) 
 

34 ฉนัไมอ่ยากยา้ยโรงเรยีน 1 1 0 3 0.67 ผา่น 
35 ฉนัชอบไปทอ่งเที่ยวและ

รูจ้กักบัเพื่อนใหม ่ๆ 
1 1 1 3 1.00 ผา่น 

36 ถา้ฉนัท าความผิดฉนัจะ
ยอมรบัทนัที 

1 1 -1 3 0.33 ไมผ่า่น 

37 ฉนัสามารถเรยีนกบัครูทกุ
คนที่เขา้มาสอนได ้

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

38 ฉนัยอมรบัความคดิเห็น
ของเพื่อนที่ตา่งจากฉนัได ้

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

39 ฉนัยอมรบัการเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั
ได ้

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

ตวับง่ชีท่ี้  7   
การควบคมุอารมณ ์

(Emotional 
Control) 

40 ถา้ฉนัโกรธเพื่อนฉนัจะ
เลอืกวิธีการนบัเลขในใจ   
1- 100   

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

41 ฉนัมกัจะรอ้งไหเ้มื่อตอ้งเจอ
กบัเหตกุารณเ์ลก็นอ้ย 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

42 ถา้เพื่อนไมเ่ลน่กบัฉนั  ฉนั
จะโกรธและไมค่ยุกบัเพื่อน
คนนัน้ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

43 เมื่อไมพ่อใจฉนัจะขวา้งปา
สิง่ของ  หรอืท ารา้ยเพื่อน 

0 0 1 3 0.33 ไมผ่า่น 

44 ฉนัจะรอ้งกรดีรอ้งและดา่  
เวลาโมโห 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

45 ฉนัมกัจะแสดงอารมณ์
หงดุหงิด  เมื่อท าอะไรไมไ่ด้
ดั่งใจ  

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

การคิดเชิง 
บรหิารจดัการ 

ขอ้
ที ่

ขอ้ค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่


R 

IOC หมายเหต ุ

1 2 3    

ตวับง่ชีท้ี่  8 
การตรวจสอบ

ตนเอง 
(Self-Monitor) 

46 ฉนัสามารถบอกไดว้า่ตอนนีฉ้นั
โกรธหรอือารมณด์ ี

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

47 เมื่อท าผิดฉนัจะกลา่วค าขอโทษ  1 1 1 3 1.00 ผา่น 
48 ฉนัสามารถปรบัปรุงตนเองเพื่อ

เป็นท่ียอมรบัของผูอ้ื่นได ้
1 1 1 3 1.00 ผา่น 

49 ฉนัรูจ้ดุเดน่และจดุดอ้ยของ
ตนเอง 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

ตวับง่ชีท้ี่  9   
การยบัยัง้ (Inhibit) 

 

50 ฉนัสามารถคดิก่อนลงมือท าสิง่
ตา่ง ๆ   

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

51 ฉนัจะคิดถงึอนัตรายที่อาจจะ
เกิดขึน้ ก่อนลงมือท า 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

52 เมื่อเจอของที่อยากได ้ ฉนั
สามารถหา้มใจตนเองได ้  

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

53 ฉนัท ากิจกรรมตา่ง ๆ  อยา่ง
ระมดัระวงั 

0 1 -1 3 0.00 ไมผ่า่น 

54 ฉนัชอบพดูแทรกขณะที่ครูก าลงั
สอน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

55 ฉนัมกัพดูคยุกบัเพื่อนขณะท า
กิจกรรมตา่ง ๆ  ของโรงเรยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

56 ฉนัมกัสง่เสยีงดงัในหอ้งสอบ 1 1 1 3 1.00 ผา่น 
57 ฉนัเริม่ตน้ท างานหลงัจากที่ครู

อธิบายเสรจ็ 
1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  ค่าดัชนีความสอดคล้องของชุดกิจกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสร้างการคิดเชิงบริหาร
จัดการส าหรับนักเรียนประถมศึกษา   
 

ชดุกิจกรรม
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
1.ปฐมนิเทศ 

“การ
เสรมิสรา้ง 
การรเิริม่
ท างาน” 

1. ค าชีแ้จงในการใชช้ดุการสอน    
  1.1   องคป์ระกอบมีความชดัเจน  ครบถว้น
เพียงพอ 

 
1 

 
1 

 
0 

 
3 

 
0.67 

 
ผา่น 

  1.2   การก าหนดวตัถปุระสงคส์อดคลอ้งกบั
นิยามโครงสรา้ง 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.3   การเตรยีมตวัของครูมีความเขา้ใจง่าย
และชดัเจน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.4  การสอนกิจกรรมโดยใชเ้ทคนิค  /  
วิธีการ  มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมระดบั
ของผูเ้รยีน   

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.5  บทบาทของครูสามารถกระตุน้ให้
นกัเรยีนเกิดความสนใจ อยากเรยีนรู ้  

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.6  ระบสุิง่ที่ครูตอ้งเตรยีมในการใชช้ดุ
กิจกรรมการเรยีนรูไ้ดล้ะเอียดครบถว้น 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC หมายเหต ุ

1 2 3 
1.ปฐมนิเทศ   
“การเสรมิสรา้ง
การรเิริม่ท างาน” 

2.  คูม่ือครู 
  2.1   สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัการ
ก าหนดวตัถปุระสงค ์

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  2.2  จดุประสงคร์ะบถุงึผลการเรยีนรู ้
ที่คาดหวงั  โดยครอบคลมุดา้นความรู ้ 
ดา้นเจตคติและดา้นดา้นทกัษะ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  2.3 สาระการเรยีนรูร้ะบถุึงเนือ้หาใน
การจดักิจกรรมการเรยีนรู ้

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  2.4  ขัน้ตอนการสอนกิจกรรม 
     2.4.1  กิจกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสม
กบัจดุประสงคแ์ละสาระส าคญั 
     2.4.2 เนือ้หาเหมาะสมกบัวยัและ
ความสนใจของผูเ้รยีน 
     2.4.3  กิจกรรมมีความหลากหลาย 
     2.4.4  กิจกรรมครอบคลมุ
สาระส าคญั   
     2.4.5  ระยะเวลาในการจดักิจกรรม
เหมาะสมตอ่การเรยีนในเนือ้หาของ
องคป์ระกอบ 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
3 
 

 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
1.00 
 
1.00 

 
ผา่น 

 
ผา่น 

 
ผา่น 
ผา่น 

 
ผา่น 

  2.5  การวดัและประเมินผล
ครอบคลมุจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 1 0 3 0.67 ผา่น 

  2.6  สือ่การเรยีนรูเ้หมาะสมกบั
เนือ้หาและผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC หมายเหต ุ

1 2 3 
1.ปฐมนิเทศ 

“การ
เสรมิสรา้ง 
การรเิริม่
ท างาน” 

3.  คูม่ือนกัเรยีน 
  3.1   ค าแนะน าในการปฏิบตัมิคีวามชดัเจน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  3.2  ระบกิุจกรรมที่นกัเรยีนปฏิบตัิไดช้ดัเจน
และสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์

1 1 0 3 0.67 ผา่น 

  3.3  กิจกรรมมคีวามเหมาะสมกบัวยัของ
ผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

4.  สือ่การเรยีนรู ้ (ใบงาน  ใบความรู)้ 
  4.1  มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาและ
กิจกรรม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  4.2  มีความเหมาะสมกบัระดบัชัน้ของ
ผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  4.3  เนือ้หาเขา้ในง่ายและสามารถปฏิบตัิ
ไดจ้รงิ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  127 

ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
2.  “การเสรมิสรา้ง
ความจ าขณะ
ท างาน” 

1. ค าชีแ้จงในการใชช้ดุการสอน    
  1.1   องคป์ระกอบมีความชดัเจน  ครบถว้น
เพียงพอ 

 
1 

 
1 

 
0 

 
3 

 
0.67 

 
ผา่น 

  1.2   การก าหนดวตัถปุระสงคส์อดคลอ้ง
กบันิยามโครงสรา้ง 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.3   การเตรยีมตวัของครูมีความเขา้ใจง่าย
และชดัเจน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.4  การสอนกิจกรรมโดยใชเ้ทคนิค  /  
วิธีการ  มีความสอดคลอ้งและเหมาะสม
ระดบัของผูเ้รยีน   

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.5  บทบาทของครูสามารถกระตุน้ให้
นกัเรยีนเกิดความสนใจ อยากเรยีนรู ้  

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.6  ระบสุิง่ที่ครูตอ้งเตรยีมในการใชช้ดุ
กิจกรรมการเรยีนรูไ้ดล้ะเอียดครบถว้น 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  128 

ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
2.  “การเสรมิสรา้ง
ความจ าขณะท างาน” 

2.  คูม่ือครู 
  2.1   สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัการ
ก าหนดวตัถปุระสงค ์

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  2.2  จดุประสงคร์ะบถุงึผลการเรยีนรู ้
ที่คาดหวงั  โดยครอบคลมุดา้นความรู ้ 
ดา้นเจตคติและดา้นดา้นทกัษะ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  2.3 สาระการเรยีนรูร้ะบถุึงเนือ้หาใน
การจดักิจกรรมการเรยีนรู ้

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  2.4  ขัน้ตอนการสอนกิจกรรม 
     2.4.1  กิจกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสม
กบัจดุประสงคแ์ละสาระส าคญั 
     2.4.2 เนือ้หาเหมาะสมกบัวยัและ
ความสนใจของผูเ้รยีน 
     2.4.3  กิจกรรมมีความหลากหลาย 
     2.4.4  กิจกรรมครอบคลมุ
สาระส าคญั   
     2.4.5  ระยะเวลาในการจดักิจกรรม
เหมาะสมตอ่การเรยีนในเนือ้หาของ
องคป์ระกอบ 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
3 
 

 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
1.00 
 
1.00 
 

 
ผา่น 

 
ผา่น 

 
ผา่น 
ผา่น 

 
ผา่น 

  2.5  การวดัและประเมินผล
ครอบคลมุจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 1 0 3 0.67 ผา่น 

  2.6  สือ่การเรยีนรูเ้หมาะสมกบั
เนือ้หาและผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย 
เหต ุ

1 2 3 
2.  “การเสรมิสรา้ง
ความจ าขณะ
ท างาน” 

3.  คูม่ือนกัเรยีน 
  3.1   ค าแนะน าในการปฏิบตัมิคีวาม
ชดัเจน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  3.2  ระบกิุจกรรมที่นกัเรยีนปฏิบตัิได้
ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์

1 1 0 3 0.67 ผา่น 

  3.3  กิจกรรมมคีวามเหมาะสมกบัวยั
ของผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

4.  สือ่การเรยีนรู ้ (ใบงาน  ใบความรู)้ 
  4.1  มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาและ
กิจกรรม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  4.2  มีความเหมาะสมกบัระดบัชัน้
ของผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  4.3  เนือ้หาเขา้ในง่ายและสามารถ
ปฏิบตัิไดจ้รงิ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย 
เหต ุ

1 2 3 
3.  “การเสรมิสรา้ง
การวางแผน/
จดัระบบ” 

1. ค าชีแ้จงในการใชช้ดุการสอน    
  1.1   องคป์ระกอบมีความชดัเจน  
ครบถว้นเพยีงพอ 

 
1 

 
1 

 
0 

 
3 

 
0.67 

 
ผา่น 

  1.2   การก าหนดวตัถปุระสงค์
สอดคลอ้งกบันิยามโครงสรา้ง 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.3   การเตรยีมตวัของครูมีความ
เขา้ใจง่ายและชดัเจน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.4  การสอนกิจกรรมโดยใชเ้ทคนิค  /  
วิธีการ  มีความสอดคลอ้งและ
เหมาะสมระดบัของผูเ้รยีน   

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.5  บทบาทของครูสามารถกระตุน้
ใหน้กัเรยีนเกิดความสนใจ อยากเรยีนรู ้  

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.6  ระบสุิง่ที่ครูตอ้งเตรยีมในการใช้
ชดุกิจกรรมการเรยีนรูไ้ดล้ะเอียด
ครบถว้น 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  131 

ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
3.  “การเสรมิสรา้ง
การวางแผน/
จดัระบบ” 

2.  คูม่ือครู 
  2.1   สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัการ
ก าหนดวตัถปุระสงค ์

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  2.2  จดุประสงคร์ะบถุงึผลการเรยีนรู ้
ที่คาดหวงั  โดยครอบคลมุดา้นความรู ้ 
ดา้นเจตคติและดา้นดา้นทกัษะ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  2.3 สาระการเรยีนรูร้ะบถุึงเนือ้หาใน
การจดักิจกรรมการเรยีนรู ้

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  2.4  ขัน้ตอนการสอนกิจกรรม 
     2.4.1  กิจกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสม
กบัจดุประสงคแ์ละสาระส าคญั 
     2.4.2 เนือ้หาเหมาะสมกบัวยัและ
ความสนใจของผูเ้รยีน 
     2.4.3  กิจกรรมมีความหลากหลาย 
     2.4.4  กิจกรรมครอบคลมุ
สาระส าคญั   
     2.4.5  ระยะเวลาในการจดักิจกรรม
เหมาะสมตอ่การเรยีนในเนือ้หาของ
องคป์ระกอบ 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
3 
 

 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
1.00 
 
1.00 
 

 
ผา่น 

 
ผา่น 

 
ผา่น 
ผา่น 

 
ผา่น 

  2.5  การวดัและประเมินผล
ครอบคลมุจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 1 0 3 0.67 ผา่น 

  2.6  สือ่การเรยีนรูเ้หมาะสมกบั
เนือ้หาและผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
3.  “การเสรมิสรา้งการ
วางแผน/จดัระบบ” 

3.  คูม่ือนกัเรยีน 
  3.1   ค าแนะน าในการปฏิบตัมิคีวาม
ชดัเจน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  3.2  ระบกิุจกรรมที่นกัเรยีนปฏิบตัิได้
ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์

1 1 0 3 0.67 ผา่น 

  3.3  กิจกรรมมคีวามเหมาะสมกบัวยั
ของผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

4.  สือ่การเรยีนรู ้ (ใบงาน  ใบความรู)้ 
  4.1  มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาและ
กิจกรรม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  4.2  มีความเหมาะสมกบัระดบัชัน้
ของผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  4.3  เนือ้หาเขา้ในง่ายและสามารถ
ปฏิบตัิไดจ้รงิ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
4.  “การเสรมิสรา้ง
การจดัระเบียบ
วสัด”ุ      

1. ค าชีแ้จงในการใชช้ดุการสอน    
  1.1   องคป์ระกอบมีความชดัเจน  
ครบถว้นเพยีงพอ 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
3 

 
 
0.67 

 
 

ผา่น 
  1.2   การก าหนดวตัถปุระสงค์
สอดคลอ้งกบันิยามโครงสรา้ง 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.3   การเตรยีมตวัของครูมีความเขา้ใจ
ง่ายและชดัเจน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.4  การสอนกิจกรรมโดยใชเ้ทคนิค  /  
วิธีการ  มีความสอดคลอ้งและเหมาะสม
ระดบัของผูเ้รยีน   

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.5  บทบาทของครูสามารถกระตุน้ให้
นกัเรยีนเกิดความสนใจ อยากเรยีนรู ้  

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.6  ระบสุิง่ที่ครูตอ้งเตรยีมในการใชช้ดุ
กิจกรรมการเรยีนรูไ้ดล้ะเอียดครบถว้น 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
4.  “การเสรมิสรา้ง
การจดัระเบียบ
วสัด”ุ      

2.  คูม่ือครู 
  2.1   สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัการ
ก าหนดวตัถปุระสงค ์

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  2.2   จดุประสงคร์ะบถุงึผลการเรยีนรูท้ี่
คาดหวงั  โดยครอบคลมุดา้นความรู ้ 
ดา้นเจตคติและดา้นดา้นทกัษะ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  2.3 สาระการเรยีนรูร้ะบถุึงเนือ้หาใน
การจดักิจกรรมการเรยีนรู ้

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  2.4  ขัน้ตอนการสอนกิจกรรม 
     2.4.1  กิจกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสม
กบัจดุประสงคแ์ละสาระส าคญั 
     2.4.2 เนือ้หาเหมาะสมกบัวยัและ
ความสนใจของผูเ้รยีน 
     2.4.3  กิจกรรมมีความหลากหลาย 
     2.4.4  กิจกรรมครอบคลมุ
สาระส าคญั   
     2.4.5  ระยะเวลาในการจดักิจกรรม
เหมาะสมตอ่การเรยีนในเนือ้หาของ
องคป์ระกอบ 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
3 
 

 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
1.00 
 
1.00 
 

 
ผา่น 

 
ผา่น 

 
ผา่น 
ผา่น 

 
ผา่น 

  2.5  การวดัและประเมินผลครอบคลมุ
จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 1 0 3 0.67 ผา่น 

  2.6  สือ่การเรยีนรูเ้หมาะสมกบัเนือ้หา
และผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
4.  “การเสรมิสรา้ง
การจดัระเบียบ

วสัด”ุ 

3.  คูม่ือนกัเรยีน 
  3.1   ค าแนะน าในการปฏิบตัมิี
ความชดัเจน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  3.2  ระบกิุจกรรมที่นกัเรยีนปฏิบตัิ
ไดช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบั
จดุประสงค ์

1 1 0 3 0.67 ผา่น 

  3.3  กิจกรรมมคีวามเหมาะสมกบั
วยัของผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

4.  สือ่การเรยีนรู ้ (ใบงาน  
 ใบความรู)้ 
  4.1  มีความเหมาะสมกบัเนือ้หา
และกิจกรรม 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1.00 

 
 

ผา่น 

  4.2  มีความเหมาะสมกบัระดบัชัน้
ของผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  4.3  เนือ้หาเขา้ในง่ายและสามารถ
ปฏิบตัิไดจ้รงิ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
5.  “การเสรมิสรา้ง
การตรวจสอบงาน”      

1. ค าชีแ้จงในการใชช้ดุการสอน    
  1.1   องคป์ระกอบมีความชดัเจน  
ครบถว้นเพยีงพอ 

 
1 

 
1 

 
0 

 
3 

 
0.67 

 
ผา่น 

  1.2   การก าหนดวตัถปุระสงค์
สอดคลอ้งกบันิยามโครงสรา้ง 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.3   การเตรยีมตวัของครูมีความ
เขา้ใจง่ายและชดัเจน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.4  การสอนกิจกรรมโดยใชเ้ทคนิค  /  
วิธีการ  มีความสอดคลอ้งและ
เหมาะสมระดบัของผูเ้รยีน   

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.5  บทบาทของครูสามารถกระตุน้
ใหน้กัเรยีนเกิดความสนใจ อยากเรยีนรู ้  

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.6  ระบสุิง่ที่ครูตอ้งเตรยีมในการใช้
ชดุกิจกรรมการเรยีนรูไ้ดล้ะเอียด
ครบถว้น 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
5.  “การเสรมิสรา้ง
การตรวจสอบงาน”      

2.  คูม่ือครู 
  2.1   สาระส าคญัสอดคลอ้งกบั 
การก าหนดวตัถปุระสงค ์

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  2.2  จดุประสงคร์ะบถุงึผลการเรยีนรู ้
ที่คาดหวงั  โดยครอบคลมุดา้นความรู ้ 
ดา้นเจตคติและดา้นดา้นทกัษะ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  2.3 สาระการเรยีนรูร้ะบถุึงเนือ้หาใน
การจดักิจกรรมการเรยีนรู ้

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  2.4  ขัน้ตอนการสอนกิจกรรม 
     2.4.1  กิจกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสม
กบัจดุประสงคแ์ละสาระส าคญั 
     2.4.2 เนือ้หาเหมาะสมกบัวยัและ
ความสนใจของผูเ้รยีน 
     2.4.3  กิจกรรมมีความหลากหลาย 
     2.4.4  กิจกรรมครอบคลมุ
สาระส าคญั   
     2.4.5  ระยะเวลาในการจดักิจกรรม
เหมาะสมตอ่การเรยีนในเนือ้หาของ
องคป์ระกอบ 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
3 
 

 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
1.00 
 
1.00 
 

 
ผา่น 

 
ผา่น 

 
ผา่น 
ผา่น 

 
ผา่น 

  2.5  การวดัและประเมินผล
ครอบคลมุจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 1 0 3 0.67 ผา่น 

  2.6  สือ่การเรยีนรูเ้หมาะสมกบั
เนือ้หาและผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
5.  “การเสรมิสรา้ง
การตรวจสอบงาน” 

3.  คูม่ือนกัเรยีน 
  3.1   ค าแนะน าในการปฏิบตัมิคีวาม
ชดัเจน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  3.2  ระบกิุจกรรมที่นกัเรยีนปฏิบตัิได้
ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์

1 1 0 3 0.67 ผา่น 

  3.3  กิจกรรมมคีวามเหมาะสมกบัวยั
ของผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

4.  สือ่การเรยีนรู ้ (ใบงาน  ใบความรู)้ 
  4.1  มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาและ
กิจกรรม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  4.2  มีความเหมาะสมกบัระดบัชัน้
ของผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  4.3  เนือ้หาเขา้ในง่ายและสามารถ
ปฏิบตัิไดจ้รงิ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
6.  “การเสรมิสรา้ง
การปรบัเปลีย่น” 

1. ค าชีแ้จงในการใชช้ดุการสอน    
  1.1   องคป์ระกอบมีความชดัเจน  
ครบถว้นเพยีงพอ 

 
1 

 
1 

 
0 

 
3 

 
0.67 

 
ผา่น 

  1.2   การก าหนดวตัถปุระสงค์
สอดคลอ้งกบันิยามโครงสรา้ง 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.3   การเตรยีมตวัของครูมีความ
เขา้ใจง่ายและชดัเจน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.4  การสอนกิจกรรมโดยใชเ้ทคนิค  /  
วิธีการ  มีความสอดคลอ้งและ
เหมาะสมระดบัของผูเ้รยีน   

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.5  บทบาทของครูสามารถกระตุน้
ใหน้กัเรยีนเกิดความสนใจ อยากเรยีนรู ้  

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.6  ระบสุิง่ที่ครูตอ้งเตรยีมในการใช้
ชดุกิจกรรมการเรยีนรูไ้ดล้ะเอียด
ครบถว้น 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
6.  “การเสรมิสรา้ง
การปรบัเปลีย่น” 

2.  คูม่ือครู 
  2.1   สาระส าคญัสอดคลอ้งกบั 
การก าหนดวตัถปุระสงค ์

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  2.2  จดุประสงคร์ะบถุงึผลการเรยีนรู ้
ที่คาดหวงั  โดยครอบคลมุดา้นความรู ้ 
ดา้นเจตคติและดา้นดา้นทกัษะ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  2.3 สาระการเรยีนรูร้ะบถุึงเนือ้หาใน
การจดักิจกรรมการเรยีนรู ้

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  2.4  ขัน้ตอนการสอนกิจกรรม 
     2.4.1  กิจกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสม
กบัจดุประสงคแ์ละสาระส าคญั 
     2.4.2 เนือ้หาเหมาะสมกบัวยัและ
ความสนใจของผูเ้รยีน 
     2.4.3  กิจกรรมมีความหลากหลาย 
     2.4.4  กิจกรรมครอบคลมุ
สาระส าคญั   
     2.4.5  ระยะเวลาในการจดักิจกรรม
เหมาะสมตอ่การเรยีนในเนือ้หาของ
องคป์ระกอบ 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
3 
 

 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
1.00 
 
1.00 
 

 
ผา่น 

 
ผา่น 

 
ผา่น 
ผา่น 

 
ผา่น 

  2.5  การวดัและประเมินผล
ครอบคลมุจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 1 0 3 0.67 ผา่น 

  2.6  สือ่การเรยีนรูเ้หมาะสมกบั
เนือ้หาและผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
6.  “การเสรมิสรา้ง
การปรบัเปลีย่น” 

3.  คูม่ือนกัเรยีน 
  3.1   ค าแนะน าในการปฏิบตัมิคีวาม
ชดัเจน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  3.2  ระบกิุจกรรมที่นกัเรยีนปฏิบตัิได้
ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์

1 1 0 3 0.67 ผา่น 

  3.3  กิจกรรมมคีวามเหมาะสมกบัวยั
ของผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

4.  สือ่การเรยีนรู ้ (ใบงาน  ใบความรู)้ 
  4.1  มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาและ
กิจกรรม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  4.2  มีความเหมาะสมกบัระดบัชัน้
ของผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  4.3  เนือ้หาเขา้ในง่ายและสามารถ
ปฏิบตัิไดจ้รงิ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
7.  “การเสรมิสรา้ง
การควบคมุอารมณ”์ 

1. ค าชีแ้จงในการใชช้ดุการสอน    
  1.1   องคป์ระกอบมีความชดัเจน  
ครบถว้นเพยีงพอ 

 
1 

 
1 

 
0 

 
3 

 
0.67 

 
ผา่น 

  1.2   การก าหนดวตัถปุระสงค์
สอดคลอ้งกบันิยามโครงสรา้ง 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.3   การเตรยีมตวัของครูมีความ
เขา้ใจง่ายและชดัเจน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.4  การสอนกิจกรรมโดยใชเ้ทคนิค  /  
วิธีการ  มีความสอดคลอ้งและ
เหมาะสมระดบัของผูเ้รยีน   

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.5  บทบาทของครูสามารถกระตุน้
ใหน้กัเรยีนเกิดความสนใจ อยากเรยีนรู ้  

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.6  ระบสุิง่ที่ครูตอ้งเตรยีมในการใช้
ชดุกิจกรรมการเรยีนรูไ้ดล้ะเอียด
ครบถว้น 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
7.  “การเสรมิสรา้ง
การควบคมุอารมณ”์ 

2.  คูม่ือครู 
  2.1   สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัการ
ก าหนดวตัถปุระสงค ์

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  2.2  จดุประสงคร์ะบถุงึผลการเรยีนรู ้
ที่คาดหวงั  โดยครอบคลมุดา้นความรู ้ 
ดา้นเจตคติและดา้นดา้นทกัษะ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  2.3 สาระการเรยีนรูร้ะบถุึงเนือ้หาใน
การจดักิจกรรมการเรยีนรู ้

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  2.4  ขัน้ตอนการสอนกิจกรรม 
     2.4.1  กิจกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสม
กบัจดุประสงคแ์ละสาระส าคญั 
     2.4.2 เนือ้หาเหมาะสมกบัวยัและ
ความสนใจของผูเ้รยีน 
     2.4.3  กิจกรรมมีความหลากหลาย 
     2.4.4  กิจกรรมครอบคลมุ
สาระส าคญั   
     2.4.5  ระยะเวลาในการจดักิจกรรม
เหมาะสมตอ่การเรยีนในเนือ้หาของ
องคป์ระกอบ 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
3 

 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
1.00 
 
1.00 

 
ผา่น 

 
ผา่น 

 
ผา่น 
ผา่น 

 
ผา่น 

  2.5  การวดัและประเมินผล
ครอบคลมุจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 1 0 3 0.67 ผา่น 

  2.6  สือ่การเรยีนรูเ้หมาะสมกบั
เนือ้หาและผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
7.  “การเสรมิสรา้ง
การควบคมุอารมณ”์ 

3.  คูม่ือนกัเรยีน 
  3.1   ค าแนะน าในการปฏิบตัมิคีวาม
ชดัเจน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  3.2  ระบกิุจกรรมที่นกัเรยีนปฏิบตัิได้
ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์

1 1 0 3 0.67 ผา่น 

  3.3  กิจกรรมมคีวามเหมาะสมกบัวยั
ของผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

4.  สือ่การเรยีนรู ้ (ใบงาน  ใบความรู)้ 
  4.1  มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาและ
กิจกรรม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  4.2  มีความเหมาะสมกบัระดบัชัน้
ของผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  4.3  เนือ้หาเขา้ในง่ายและสามารถ
ปฏิบตัิไดจ้รงิ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
8.  “การเสรมิสรา้ง 
การตรวจสอบตนเอง” 

1. ค าชีแ้จงในการใชช้ดุการสอน    
  1.1   องคป์ระกอบมีความชดัเจน  
ครบถว้นเพยีงพอ 

 
1 

 
1 

 
0 

 
3 

 
0.67 

 
ผา่น 

  1.2   การก าหนดวตัถปุระสงค์
สอดคลอ้งกบันิยามโครงสรา้ง 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.3   การเตรยีมตวัของครูมีความ
เขา้ใจง่ายและชดัเจน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.4  การสอนกิจกรรมโดยใชเ้ทคนิค  /  
วิธีการ  มีความสอดคลอ้งและ
เหมาะสมระดบัของผูเ้รยีน   

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.5  บทบาทของครูสามารถกระตุน้
ใหน้กัเรยีนเกิดความสนใจ อยากเรยีนรู ้  

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.6  ระบสุิง่ที่ครูตอ้งเตรยีมในการใช้
ชดุกิจกรรมการเรยีนรูไ้ดล้ะเอียด
ครบถว้น 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
8.  “การเสรมิสรา้ง
การตรวจสอบตนเอง” 

2.  คูม่ือครู 
  2.1   สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัการ
ก าหนดวตัถปุระสงค ์

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  2.2  จดุประสงคร์ะบถุงึผลการเรยีนรู ้
ที่คาดหวงั  โดยครอบคลมุดา้นความรู ้ 
ดา้นเจตคติและดา้นดา้นทกัษะ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  2.3 สาระการเรยีนรูร้ะบถุึงเนือ้หาใน
การจดักิจกรรมการเรยีนรู ้

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  2.4  ขัน้ตอนการสอนกิจกรรม 
     2.4.1  กิจกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสม
กบัจดุประสงคแ์ละสาระส าคญั 
     2.4.2 เนือ้หาเหมาะสมกบัวยัและ
ความสนใจของผูเ้รยีน 
     2.4.3  กิจกรรมมีความหลากหลาย 
     2.4.4  กิจกรรมครอบคลมุ
สาระส าคญั   
     2.4.5  ระยะเวลาในการจดักิจกรรม
เหมาะสมตอ่การเรยีนในเนือ้หาของ
องคป์ระกอบ 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
3 
 

 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
1.00 
 
1.00 
 

 
ผา่น 

 
ผา่น 

 
ผา่น 
ผา่น 

 
ผา่น 

  2.5  การวดัและประเมินผล
ครอบคลมุจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 1 0 3 0.67 ผา่น 

  2.6  สือ่การเรยีนรูเ้หมาะสมกบั
เนือ้หาและผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
8.  “การเสรมิสรา้ง 
การตรวจสอบตนเอง” 

3.  คูม่ือนกัเรยีน 
  3.1   ค าแนะน าในการปฏิบตัมิคีวาม
ชดัเจน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  3.2  ระบกิุจกรรมที่นกัเรยีนปฏิบตัิได้
ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์

1 1 0 3 0.67 ผา่น 

  3.3  กิจกรรมมคีวามเหมาะสมกบัวยั
ของผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

4.  สือ่การเรยีนรู ้ (ใบงาน  ใบความรู)้ 
  4.1  มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาและ
กิจกรรม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  4.2  มีความเหมาะสมกบัระดบัชัน้
ของผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  4.3  เนือ้หาเขา้ในง่ายและสามารถ
ปฏิบตัิไดจ้รงิ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
9. ปัจฉิมนิเทศ 
“การเสรมิสรา้ง 
การยบัยัง้พฤติกรรม” 

1. ค าชีแ้จงในการใชช้ดุการสอน    
  1.1   องคป์ระกอบมีความชดัเจน  
ครบถว้นเพยีงพอ 

 
1 

 
1 

 
0 

 
3 

 
0.67 

 
ผา่น 

  1.2   การก าหนดวตัถปุระสงค์
สอดคลอ้งกบันิยามโครงสรา้ง 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.3   การเตรยีมตวัของครูมีความ
เขา้ใจง่ายและชดัเจน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.4  การสอนกิจกรรมโดยใชเ้ทคนิค  /  
วิธีการ  มีความสอดคลอ้งและ
เหมาะสมระดบัของผูเ้รยีน   

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.5  บทบาทของครูสามารถกระตุน้
ใหน้กัเรยีนเกิดความสนใจ อยากเรยีนรู ้  

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  1.6  ระบสุิง่ที่ครูตอ้งเตรยีมในการใช้
ชดุกิจกรรมการเรยีนรูไ้ดล้ะเอียด
ครบถว้น 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
9. ปัจฉิมนิเทศ 
“การเสรมิสรา้ง 

การยบัยัง้พฤติกรรม” 

2.  คูม่ือครู 
  2.1   สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัการ
ก าหนดวตัถปุระสงค ์

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  2. 2  จดุประสงคร์ะบถุงึผลการเรยีนรู ้
ที่คาดหวงั  โดยครอบคลมุดา้นความรู ้ 
ดา้นเจตคติและดา้นดา้นทกัษะ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  2.3 สาระการเรยีนรูร้ะบถุึงเนือ้หาใน
การจดักิจกรรมการเรยีนรู ้

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  2.4  ขัน้ตอนการสอนกิจกรรม 
     2.4.1  กิจกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสม
กบัจดุประสงคแ์ละสาระส าคญั 
     2.4.2 เนือ้หาเหมาะสมกบัวยัและ
ความสนใจของผูเ้รยีน 
     2.4.3  กิจกรรมมีความหลากหลาย 
     2.4.4  กิจกรรมครอบคลมุ
สาระส าคญั   
     2.4.5  ระยะเวลาในการจดักิจกรรม
เหมาะสมตอ่การเรยีนในเนือ้หาของ
องคป์ระกอบ 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
3 
 

 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
1.00 
 
1.00 
 

 
ผา่น 

 
ผา่น 

 
ผา่น 
ผา่น 

 
ผา่น 

  2.5  การวดัและประเมินผล
ครอบคลมุจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 1 0 3 0.67 ผา่น 

  2.6  สือ่การเรยีนรูเ้หมาะสมกบั
เนือ้หาและผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง  (ตอ่) 

ชดุกิจกรรม 
แนะแนว 

เนือ้หา 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คนที ่
R IOC 

หมาย
เหต ุ

1 2 3 
9. ปัจฉิมนิเทศ 
“การเสรมิสรา้ง 

การยบัยัง้พฤติกรรม” 

3.  คูม่ือนกัเรยีน 
  3.1   ค าแนะน าในการปฏิบตัมิคีวาม
ชดัเจน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  3.2  ระบกิุจกรรมที่นกัเรยีนปฏิบตัิได้
ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์

1 1 0 3 0.67 ผา่น 

  3.3  กิจกรรมมคีวามเหมาะสมกบัวยั
ของผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

4.  สือ่การเรยีนรู ้ (ใบงาน  ใบความรู)้ 
  4.1  มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาและ
กิจกรรม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ผา่น 

  4.2  มีความเหมาะสมกบัระดบัชัน้
ของผูเ้รยีน 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

  4.3  เนือ้หาเขา้ในง่ายและสามารถ
ปฏิบตัิไดจ้รงิ 

1 1 1 3 1.00 ผา่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อม่ัน ของแบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตน
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 
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ตารางค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อม่ัน ของแบบวัดการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับ
นักเรียนประถมศึกษา ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 
 

 

แบบวัดการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก  (r) ผลการคัดเลอืก 
1 0.35 น าไปใช ้
2 0.37 น าไปใช ้
3 0.57 น าไปใช ้
4 0.57 น าไปใช ้
5 0.60 น าไปใช ้
6 0.13 ตดัทิง้ 
7 0.34 น าไปใช ้
8 0.51 น าไปใช ้
9 0.39 น าไปใช ้
10 0.67 น าไปใช ้
11 0.52 น าไปใช ้
12 0.36 น าไปใช ้
13 0.59 น าไปใช ้
14 0.45 น าไปใช ้
15 0.14 ตดัทิง้ 
16 0.38 น าไปใช ้
17 0.62 น าไปใช ้
18 0.44 น าไปใช ้
19 0.27 น าไปใช ้
20 0.43 น าไปใช ้
21 0.41 น าไปใช ้
22 0.49 น าไปใช ้
23 0.53 น าไปใช ้
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ตาราง  (ตอ่) 
แบบวัดการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 

ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 
ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก  (r) ผลการคัดเลอืก 
24 0.36 น าไปใช ้
25 0.48 น าไปใช ้
26 0.53 น าไปใช ้
27 0.55 น าไปใช ้
28 0.48 น าไปใช ้
29 0.29 น าไปใช ้
30 0.44 น าไปใช ้
31 0.39 น าไปใช ้
32 0.40 น าไปใช ้
33 0.31 น าไปใช ้
34 0.54 น าไปใช ้
35 0.51 น าไปใช ้
36 0.47 น าไปใช ้
37 0.52 น าไปใช ้
38 0.34 น าไปใช ้
39 0.37 น าไปใช ้
40 0.37 น าไปใช ้
41 0.43 น าไปใช ้
42 0.29 น าไปใช ้
43 0.48 น าไปใช ้
44 0.41 น าไปใช ้
45 0.40 น าไปใช ้
46 0.11 ตดัทิง้ 
47 0.24 น าไปใช ้
48 0.19 ตดัทิง้ 
49 0.44 น าไปใช ้

 

คา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบั  มีคา่เท่ากบั  .92 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ภาคผนวก  จ 

                                     เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบวัดการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
ฉบับครูประเมิน   (ฐาปณีย ์ แสงสว่าง, 2559) 

ส่วนที ่1: ขอ้มลูทั่วไป 

ช่ือนกัเรียน..................................... ................... .ช่ือโรงเรียน................................................. 

เพศ          ชาย             หญิง                           ชัน้  ............................................................ 

อาย ุ ................................................................ วนัท่ีประเมิน............................................... 

ส่วนที ่2: ค  าชีแ้จงการตอบแบบวดั 

กรุณาอ่านและท าความเขา้ใจขอ้ความบ่งชีพ้ฤติกรรม (ส่วนท่ี 4) อย่างรอบคอบ และท า

เครื่องหมาย  ลอ้มรอบตวัเลขท่ีอธิบายพฤติกรรมของตวัเองในช่วงระยะเวลา 4 เดือนท่ีผ่านมาให้

สอดคลอ้งกับระดบัความถ่ีของพฤติกรรมตามท่ีนกัเรียนแสดงออกมากท่ีสดุ โดยใหค้ะแนนแต่ละ

ขอ้ความตามระดบัความถ่ีของพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้จรงิ ดงันี ้

     ไมเ่คย        หมายถึง    นกัเรียนไมเ่คยแสดงพฤติกรรมนีเ้ลย  ครูไมเ่คยพบพฤตกิรรมนีเ้ลย 
     บางครัง้     หมายถึง     นกัเรียนท าหรือแสดงพฤตกิรรมนีบ้างครัง้  ครูพบพฤติกรรมนีน้านๆ ครัง้    
     บอ่ยครัง้    หมายถึง     นกัเรียนท าหรือแสดงพฤติกรรมนีบ้อ่ยครัง้  ครูพบพฤตกิรรมนีท้กุครัง้  
หรือเกือบทกุครัง้ 
ส่วนที ่3: การรวมคะแน 

 

 
ก. คะแนนรวมรายตัวบ่งชี ้

 
ข. คะแนนรวมราย

องคป์ระกอบ 

ค. คะแนนรวม 
ความสามารถคิดเชิงบริหาร

จัดการตน 
1 การริเร่ิม                   ....../12 
2 ความจ าขณะท างาน     ....../16 
3 การวางแผน/จัดระบบ   ....../12 
4 การจัดระเบียบวัสดุ      ....../8 
5.การตรวจสอบงาน       ....../12 

1.การคิดเก่ียวกบัรูค้ิด   ....../66 
 
 
 

      ………………....../114 

6 การปรับเปล่ียน          ....../12 
7 การควบคุมอารมณ ์    ....../12 

2.  การก ากบัอารมณ ์....../24 
 

 

8 การตรวจสอบตนเอง    ....../8 
9 การยับย้ัง                 ....../16 

3.  การก ากบัพฤติกรรม ....../24  
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ส่วนที ่4: ขอ้ความบง่ชีพ้ฤตกิรรม 

1.การรเิริ่ม (Initiate) ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ 
1. ลงมือท างานโดยท่ีครูไมต่อ้งกระตุน้  
2. ลงมือท าแบบฝึกหดัท่ีครูสั่งโดยไมโ่อเ้อ ้
3. เริ่มท างานท่ีครูมอบหมายดว้ยตนเอง 
4. แสดงวิธีการคดิแกปั้ญหาท่ีแตกตา่งจากเดมิ 
5. แสดงวิธีคดิสรา้งสรรคใ์นการแกปั้ญหา 
6. แสดงวิธีแกปั้ญหาใหม่ๆ   เม่ือวิธีการเดมิไมส่  าเรจ็ 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2.ความจ าขณะท างาน (Working Memory) ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ 
      7. จดจ าสิ่งท่ีครูสอนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
      8. จ  ารายละเอียดส าคญัท่ีท าใหง้านสมบรูณถ์กูตอ้งได ้   
      9.   ตอบค าถามในเรื่องท่ีครูสอนไดถ้กูตอ้ง 
     10.  ตัง้ใจท าแบบฝึกหดัอยา่งอยา่งตอ่เน่ือง 
     11.  จดจอ่อยูก่บังานท่ีก าลงัท า 
     12.  ,มีชว่งความสนใจในการเรียนท่ียาว 
     13.   ตัง้ใจท างานในหอ้งเรียนจนเสรจ็ 
     14.  ท างานท่ียากซบัซอ้นได ้

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3.การวางแผน/จดัระบบ (Plan/Organize) ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ 
     15. สง่การบา้นตรงเวลา 
     16. จดัล าดบัความส าคญัของงานท่ีจะตอ้งท าก่อน-หลงั 
     17.  เตรียมอปุกรณก์ารเรียนมาพรอ้มเรียน 
     18.  เริ่มท างานท่ีครูมอบหมายในนาทีสุดทา้ย  ก่อนหมด
เวลา 
     19.  ท างานเสรจ็ทนัเวลาท่ีครูก าหนด 
     20.  สรุปใจความส าคญัของเรื่องท่ีอา่น  ฟัง  หรือดไูด ้
      21.  บอกแผนการท างานเป็นขัน้ตอน  เช่น  ช่วงก่อนสอบ  
:  มีการวางแผนการอา่นหนงัสือ  ท าแบบฝึกหดั  ท าการบา้น 
      22.  เขียนงานเย่างเป็นระบบ  เช่น  มีการวางโครงสรา้ง
การเขียน  จัดล าดบัความคิด  จดัล าดบัเนือ้หาการเขียนใหมี้

0 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
 
0 
 

1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
 

2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
 
2 
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ความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั 
     23.  น าเสนอหน้ชัน้เรียนอย่างเป็นระบบ  เช่น  มีการวาง
โครงสรา้งการพูด  จดัล าดบัความคิด  จดัล าดบัเนือ้หาการพูด
หรือรายงานใหมี้ความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั 

 
0 
 

 
1 

 
2 
 

4.  การจดัระเบียบวสัด ุ(Organization of Materials) ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ 
     24. จดัเก็บสิ่งของต่างๆ เป็นหมวดหมู่ เช่น ของเล่น ของใช้
เครื่องเขียน 
     25. หาของท่ีจ าเป็นตอ้งใชไ้ดร้วดเร็ว เช่น สมุด ดินสอ ไม้
บรรทดั 
     26.  จดัเก็บสิ่งของใสก่ระเป๋านกัเรียนอยา่งเป็นระบบ 
     27.  เก็บรกัษาอปุกรณก์ารเรียนใหอ้ยู่ครบ 
     28.  รกัษาความสะอาดโต๊ะเรียนของตนเอง 
     29.  ท าความสะอาดของใชส้ว่นตวัเม่ือใชง้านเสรจ็  
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5.  การตรวจสอบงาน (Task-Monitor) ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ 
     30. ท างานเป็นระเบียบ สะอาดเรียบรอ้ย 
     31. ท างานดว้ยความรอบคอบ ไมส่ะเพรา่ 
     32.  ท างานท่ีครูมอบหมายจนครบและเสรจ็สมบรูณ ์
    33.  ตรวจสอบขอ้ผิดพลาดของงานท่ีท าก่อนสง่ครู 
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6.การปรบัเปล่ียน (Shift) ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ 
     34. ยดึตดิอยูก่บัปัญหาใดปัญหาหนึ่งเป็นเวลานาน 
     35. ปรบัตวัเขา้กบัสถานการณใ์หม่ๆ  ไดง้่าย 
     36.  ยอมรบัขอ้ผิดพลาดตา่งๆ  ไดง้่าย 
     37.  ยอมรบัไดเ้วลามีครูคนอ่ืนมาสอนแทน 
     38.  ยอมรบัวิธีการแกปั้ญหาของเพ่ือนท่ีตา่งจากตนเองได ้
     39.  ยอมรบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั 
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7.การควบคมุอารมณ ์(Emotional Control) ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ 
     40. ใชเ้หตผุลมากกวา่อารมณใ์นการแกปั้ญหา 
     41. รอ้งไหเ้ม่ือเผชิญกับสิ่งเรา้เล็กๆ เช่น เพ่ือนแหย่ แกลง้ 
ลอ้เลียน 
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     42.  แสดงอารมณม์ากเกินไปเวลาเจอปัญหาเล็กนอ้ย 
     43.  แสดงอารมณฉ์นุเฉียวเกรีย้วกราด 
     44.  แสดงอารมณรุ์นแรง  โมโหรา้ย 
     45.  แสดงอารมณห์งดุหงิด  เม่ือท าอะไรไมไ่ดด้ั่งใจ  
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8.การตรวจสอบตนเอง (Self-Monitor) ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ 
     46. ประเมินตนเองไดส้อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ 
     47. กลา่วค าขอโทษ เม่ือท าผิด 
     48. ท ากิจกรรมรว่มกบัเพ่ือนไดดี้ 
     49. สรา้งปัญหาใหเ้พ่ือนรว่มหอ้ง 
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9.การยบัยัง้ (Inhibit) ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ 
     50. คดิก่อนท าสิ่งตา่งๆ 
     51. คดิถึงอนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้ ก่อนลงมือท า 
     52.  หา้มใจตนเองได ้ เม่ืออยากไดข้องท่ีอยากได ้
     53.  ท ากิจกรรมตา่งๆ  อยา่งระมดัระวงั 
     54.  พดูสอดแทรกขดัจงัหวะในหอ้งเรียน 
     55.  พดูคยุกนัระหวา่งงานพิธีการของโรงเรียน 
     56.  สง่เสียงดงัในหอ้งสอบ 
     57.  รอจนครูแนะน าเสรจ็  จงึคอ่ยเริ่มท างาน 
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แบบวัดการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 

ส่วนที ่1: ขอ้มลูทั่วไป 

ช่ือนกัเรียน..................................... ................... .ช่ือโรงเรียน................................................. 

เพศ          ชาย             หญิง                           ชัน้  ............................................................ 

อาย ุ ................................................................ วนัท่ีประเมิน............................................... 
 

ส่วนที ่2: ค  าชีแ้จงการตอบแบบวดั 

กรุณาอ่านและท าความเขา้ใจขอ้ความบ่งชีพ้ฤติกรรม (ส่วนท่ี 4) อย่างรอบคอบ และท า

เครื่องหมาย       ลอ้มรอบตวัเลขท่ีอธิบายพฤติกรรมของตวัเองในช่วงระยะเวลา 4 เดือนท่ีผ่าน

มาใหส้อดคลอ้งกับระดบัความถ่ีของพฤติกรรมตามท่ีนกัเรียนแสดงออกมากท่ีสุด โดยใหค้ะแนน

แตล่ะขอ้ความตามระดบัความถ่ีของพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จรงิ ดงันี ้

 

ไม่เคย   หมายถึง  นกัเรียนไมเ่คยแสดงพฤตกิรรมนีเ้ลย  
บางคร้ัง  หมายถึง  นกัเรียนท าหรือแสดงพฤตกิรรมนีน้าน ๆ ครัง้ 
บ่อยคร้ัง  หมายถึง  นกัเรียนท าหรือแสดงพฤตกิรรมนีบ้อ่ยครัง้  
ทุกคร้ัง  หมายถึง  นกัเรียนท าหรือแสดงพฤตกิรรมนีท้กุครัง้  

 

ส่วนที ่3: ขอ้ความบง่ชีพ้ฤตกิรรม 

 

1. การรเิริ่ม (Initiate) ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ ทกุครัง้ 
1. ฉนัลงมือท างานในหอ้งเรียนโดยท่ีครูไมต่อ้ง 

เตือน  
2. ฉนัลงมือท าแบบฝึกหดัท่ีครูสั่งโดยทนัที 
3. ฉนัเริ่มตน้ท างานท่ีครูมอบหมายดว้ยตนเอง 
4. ฉนัออกแบบชิน้งานตา่ง  ๆ  ดว้ยตนเอง 
5. ฉนัคดิวิธีแกปั้ญหาใหม ่ๆ  เม่ือวิธีการเดมิไม่ 

ส าเรจ็  เชน่  ถา้ขาดอปุกรณก์ารท าชิน้งาน  ฉนั
สามารถหาสิ่งอ่ืนมาใชท้ดแทนได ้  
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2.  ความจ าขณะท างาน (Working Memory) ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ ทกุครัง้ 
     6.   ฉนัสามารถตอบค าถามในเรื่องท่ีครูสอนได้
ถกูตอ้ง 
     7. ฉนัสามารถน าขอ้มลูท่ีครูสอนไปท าการบา้น
ไดถ้กูตอ้ง 
     8. ฉนัสามารถท าอาหารรบัประทานเองได ้
     9. ฉนัปฏิบตัิตามกฎ  กตกิา  และมารยาททาง
สงัคม 
    10. ฉนัท าคะแนนสอบไดดี้  
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3.  การวางแผน/จดัระบบ (Plan/Organize) ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ ทกุครัง้ 
    11. ฉนัสง่การบา้นตรงเวลา 
    12. ฉนัรูว้า่งานใดจะตอ้งท าก่อนและหลงั 
    13. ฉนัเตรียมอปุกรณพ์รอ้มเรียนทกุวนั 
    14. ฉนัท างานเสรจ็ทนัเวลาท่ีครูก าหนด 
    15. ฉนัวางแผนอา่นหนงัสือเตรียมตวัสอบได ้
    16. ฉนัเลา่เรื่องจากท่ีไดอ้า่น  ฟังหรือดไูด ้
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4. การจดัระเบียบวสัด ุ(Organization of Materials) ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ ทกุครัง้ 
    17. ฉนัจดัของในหอ้งนอน อย่างเป็นระเบียบ  เช่น  
การเก็บผา้หม่  และท่ีนอน  เป็นตน้ 
    18. ฉนัหาของท่ีจ าเป็นตอ้งใชไ้ดอ้ย่างรวดเรว็  เช่น  
ถงุเทา้  ชดุนกัเรียน  เป็นตน้ 
    19. ฉันจดัเก็บสิ่งของใส่กระเป๋านกัเรียนอย่างเป็น
ระเบียบ 
    20. ฉนัเก็บรกัษาอปุกรณก์ารเรียนใหอ้ยู่ครบ 
    21. ฉันท าความสะอาดของใชส้่วนตวัทุกครัง้เม่ือ
ใชง้านเสรจ็ 
    22. ฉันรกัษาความสะอาดโต๊ะเรียนของตนเองอยู่
เสมอ 
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5.  การตรวจสอบงาน (Task-Monitor) ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ ทกุครัง้ 
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    23. สมุดจดงานของฉันเป็นระเบียบ สะอาด  
เรียบรอ้ย 
    24. ฉนัท างานดว้ยความรอบคอบ  

0 
 
0 

1 
 
1 

2 
 
2 

3 
 
3 

5.  การตรวจสอบงาน (Task-Monitor) ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ ทกุครัง้ 
    25. ฉนัตรวจสอบงานท่ีครูมอบหมายจนครบและ
เสรจ็สมบรูณ ์
    26. ฉนัทบทวนงานท่ีท าก่อนสง่ครู 
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6.  การปรบัเปล่ียน (Shift) ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ ทกุครัง้ 
    27. ฉนัสามารถยา้ยโรงเรียนได ้
    28. ฉนัชอบรูจ้กักบัเพ่ือนใหม ่ๆ 
    29. ฉนัยอมรบัไดเ้วลามีครูคนอ่ืนมาสอนแทน 
    30. ฉันยอมรบัความคิดเห็นของเพ่ือนท่ีต่างจาก
ฉนัได ้
    31. ฉนัยอมรบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้
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7.  การควบคมุอารมณ ์(Emotional Control) ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ ทกุครัง้ 
    32. ถา้ฉันโกรธเพ่ือน  ฉันจะเลือกวิธีการนบัเลขใน
ใจ 1 - 10 
    33.  ฉนัสามารถควบคมุตนเองไดเ้ม่ือตอ้งเจอกบั
เหตกุารณเ์ล็กนอ้ย  เชน่  การลืมสมดุการบา้น  การใส่
เครื่องแบบไมถ่กูตอ้ง  เป็นตน้ 
    34.  ถา้เพ่ือนไม่เล่นกับฉัน  ฉันจะไม่โกรธเพ่ือนคน
นัน้ 
    35.  ฉนัไมก่รีดรอ้งและดา่เพ่ือนเม่ือฉนัโมโห 
    36. ฉนัไม่แสดงท่าทางหงดุหงิด  เม่ือท าอะไรไม่ได้
ดั่งใจ 
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8.  การตรวจสอบตนเอง (Self-Monitor) ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ ทกุครัง้ 
    37. ฉันสามารถบอกได้ว่าตอนนี้ฉันโกรธหรือ
อารมณดี์ 
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    38. เม่ือท าผิดฉนัจะกลา่วค าขอโทษ  
    39. ฉันสามารถปรับปรุงตนเองเพ่ื อให้เป็น ท่ี
ยอมรบัของผูอ่ื้นได ้
    40. ฉนัรูจ้ดุเดน่และจดุดอ้ยของตนเอง 
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9.  การยบัยัง้ (Inhibit) ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ ทกุครัง้ 
    41. ฉนัมกัจะคดิก่อนท าสิ่งตา่ง ๆ   
    42. ฉันจะคิดถึงอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้ ก่อนลง
มือท า 
    43. เม่ือเจอของท่ีอยากได้  ฉันสามารถห้ามใจ
ตนเองได ้  
    44. ฉันไม่พูดคุยกับเพ่ือนขณะท ากิจกรรมต่าง ๆ  
ของโรงเรียน 
    45. ฉนัเริ่มตน้ท างานหลงัจากท่ีครูอธิบายเสรจ็ 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน ก าหนดไว ้ 1  ลกัษณะ คือ ขอ้ความทางบวก  

 

ค าถาม ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ ทกุรัง้ 
ขอ้ความทางบวก 0 1 2 3 

 
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียคะแนนการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับ

นักเรียนประถมศึกษา ฉบบันักเรียนประเมินตนเอง ก าหนดเกณฑก์าร
แปลความหมายค่าเฉ ล่ีย  ตามแนวทางของ บุญ ชม  ศรีสะอาด 
(2535:100)  มีดงันี ้

2.28 - 3.00  หมายถึง การคดิเชิงบรหิารจดัการอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ   
1.52 - 2.27   หมายถึง การคดิเชิงบรหิารจดัการอยูใ่นระดบัมาก 
0.76 - 1.51   หมายถึง การคดิเชิงบรหิารจดัการอยูใ่นระดบันอ้ย 
0.00 - 0.75   หมายถึง การคดิเชิงบรหิารจดัการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 
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สรุปโครงสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการ 
ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 

กิจกรรมที ่ ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ์ เทคนิค  /  วิธีการ 
1 ปฐมนิเทศ 

“การเสรมิสรา้ง 
การรเิริม่ท างาน” 

1. เพื่อให้นักเรียนรูค้วามหมายและ
เห็นความส าคญัของการรเิริม่ท างาน 
2. เพื่ อ ให้นัก เรียนมีทักษะในการ
เสรมิสรา้งการรเิริม่ท างานของตนเอง 
3. เพื่อสรา้งสัมพันธภาพและความ
ไวว้างใจระหวา่งผูว้ิจยักบันกัเรยีน 

-  การปรบัสภาพแวดลอ้ม   
การสรา้งสมัพนัธภาพ  กิจกรรม
การเรยีนรูแ้บบแลกเปลีย่น
ความคิด  กิจกรรม  “สญัญาณ
ไฟ”   
-  การสอนทกัษะ การฝึกปฏิบตัิ  
กิจกรรม  “ลองท าด ู หนทู าได ้ 
ไขต่กตกึ” 
-  การวางเง่ือนไขความส าเรจ็ 

2 “การเสรมิสรา้งความจ า
ขณะท างาน” 

1. เพื่อใหน้กัเรยีนรูค้วามหมายและ
เห็นความส าคญัของความจ าขณะ
ท างาน 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนมีทกัษะในการ
เสรมิสรา้งความจ าขณะท างาน 
3. เพื่อใหน้กัเรยีนมเีห็นความส าคญั
ในการเสรมิสรา้งความจ าขณะท างาน
ของตนเอง 

-  การปรบัสภาพแวดลอ้ม  
กิจกรรม บรหิารสมองดว้ย  
สองมือ  
-  การสอนทกัษะ  การฝึก
ปฏิบตัิภารกิจ   “ตามลา่   
หาสมบตัิ”    
-  การวางเง่ือนไขความส าเรจ็ 

3 “การเสรมิสรา้งการ
วางแผน/จดัระบบ” 

1. เพือ่ใหน้กัเรยีนรูค้วามหมายและ
เห็นความส าคญัของการวางแผน/
จดัระบบ 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนมีทกัษะในการ
เสรมิสรา้งการวางแผน/จดัระบบ” 
3. เพื่อใหน้กัเรยีนมเีห็นความส าคญั
ในการเสรมิสรา้งการวางแผน/
จดัระบบการท างาน 

-  การปรบัสภาพแวดลอ้ม   
-  การสอนทกัษะ การฝึก 
ปฏิบตัิกิจกรรม  “เชฟกระทะ
เหลก็”   
-  การวางเง่ือนไขความส าเรจ็ 

4 “การเสรมิสรา้งการจดั
ระเบียบวสัด”ุ 

1. เพื่อให้นักเรียนรูค้วามหมายและ
เห็นความส าคัญของการจัดระเบียบ
วสัด ุ

-  การปรบัสภาพแวดลอ้มดว้ย
เกม  “ทายของในกลอ่ง”  
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ตาราง  (ตอ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที ่ ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ์ เทคนิค  /  วิธีการ 
4 “การเสรมิสรา้ง

การจดัระเบียบ
วสัด”ุ      

2.  เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ ใ น 
การเสรมิสรา้งการจดัระเบียบวสัด ุ
3. เพื่อใหน้กัเรยีนเห็นความส าคญัใน 
การเสรมิสรา้งการจดัระเบียบวสัด ุ

-  การสอนทกัษะ  การฝึก
ปฏิบตัิกิจกรรม  “พืน้ท่ีของฉนั” 
-  การวางเง่ือนไขความส าเรจ็ 

5 “การเสรมิสรา้ง
การตรวจสอบ
งาน”      

1.เพื่อใหน้กัเรยีนรูค้วามหมายและเห็น
ความส าคญัของการเสรมิสรา้ง 
การตรวจสอบงาน 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนมีทกัษะใน 
การเสรมิสรา้งการตรวจสอบงาน 
3. เพื่อใหน้กัเรยีนเห็นความส าคญัใน 
การเสรมิสรา้งการตรวจสอบงาน 

-  การปรบัสภาพแวดลอ้มดว้ย
เกม  “Sudoku”   
-  ก ารสอนทักษ ะ   ก ารฝึ ก
ปฏิบัติการจ าลองสถานการณ ์ 
“ก า รส อ บ เข้ า เรี ย น ระ ดั บ
มธัยมศกึษาตอนตน้” 
-  การวางเง่ือนไขความส าเรจ็ 

6 “การเสรมิสรา้ง
การปรบัเปลีย่น” 

1. เพื่อใหน้กัเรยีนรูค้วามหมายและเห็น
ความส าคญัของการเสรมิสรา้ง 
การปรบัเปลีย่น 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนมีทกัษะใน 
การเสรมิสรา้งการปรบัเปลีย่น 
3. เพื่อใหน้กัเรยีนมเีห็นความส าคญั 
ในการเสรมิสรา้งการปรบัเปลีย่น 

-  การปรบัสภาพแวดลอ้มดว้ย
กิจกรรม  “ของเลน่ชิน้โปรด” 
-  ก ารสอนทักษ ะ   ก ารฝึ ก
ป ฏิ บัติ กิ จ ก รรม   “บ ทบ าท
สมมติ”   
-  การวางเง่ือนไขความส าเรจ็ 

7 “การเสรมิสรา้ง
การควบคมุ
อารมณ”์ 

1. เพื่อใหน้กัเรยีนรูค้วามหมายและเห็น
ความส าคญัของการเสรมิสรา้ง 
การควบคมุอารมณ ์
2. เพื่อใหน้กัเรยีนมีทกัษะใน 
การเสรมิสรา้งการควบคมุอารมณ ์
3. เพื่อใหน้กัเรยีนมเีห็นความส าคญัใน
การเสรมิสรา้งการควบคมุอารมณ ์

-  การปรบัสภาพแวดลอ้มดว้ย
กิจกรรม  “หวัใจฉนั”   
-  การสอนทกัษะ  การฝึก
ปฏิบตัิกิจกรรม  “ละคร  4  
ภาพ”   
-  การวางเง่ือนไขความส าเรจ็ 
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ตาราง  (ตอ่ 
กิจกรรมที ่ ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ์ เทคนิค  /  วิธีการ 

8 
 

“การเสรมิสรา้ง
การตรวจสอบ
ตนเอง” 

1. เพื่อใหน้กัเรยีนรูค้วามหมายและเห็น
ความส าคญัของการเสรมิสรา้ง 
การตรวจสอบตนเอง 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนมีทกัษะใน 
การเสรมิสรา้งการตรวจสอบตนเอง 
3. เพื่อให้นักเรียนมีเห็นความส าคัญใน
การเสรมิสรา้งการตรวจสอบตนเอง 

-  การปรบัสภาพแวดลอ้มดว้ย
กิจกรรม  “ใครเอย่”   
-  การสอนทักษะ  การฝึก
ปฏิบัติ กิจกรรม  “ชอบแบบ
ไหน”   
-  การวางเง่ือนไขความส าเรจ็ 

9 
 

ปัจฉิมนิเทศ 
“การเสรมิสรา้ง
การยบัยัง้
พฤติกรรม” 

1. เพื่อใหน้ักเรียนรูค้วามหมายและเห็น
ความส าคญัของการเสริมสรา้งการยบัยัง้
พฤติกรรม 
2.  เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ ใ น 
การเสรมิสรา้งการยบัยัง้พฤติกรรม 
3. เพื่อให้นักเรียนมีเห็นความส าคัญใน
การเสรมิสรา้งการยบัยัง้พฤติกรรม 

-  การปรบัสภาพแวดลอ้มดว้ย
กิจกรรม  “อดเปรีย้ว  ไวกิ้น
หวาน”   
-  การสอนทกัษะ  การฝึก
ปฏิบตัิกิจกรรม  “รอ้ง เตน้ เลน่ 
หยดุ”   
-  การวางเง่ือนไขความส าเรจ็ 
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 ชุดกจิกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสร้างการคิดเชงิบริหารจัดการ 
ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 

ชุดที ่ 1 
เร่ือง  1  ปฐมนิเทศ  “การเสริมสร้างการริเร่ิมท างาน” 

 
ชื่อเร่ือง ปฐมนิเทศ  “การเสริมสร้างการริเร่ิมท างาน” 
 
เทคนิค  /  วิธีการ  
 -  การปรบัสภาพแวดลอ้ม  การสรา้งสมัพนัธภาพ  กิจกรรมการเรียนรูแ้บบแลกเปล่ียน
ความคดิ  กิจกรรม  “สญัญาณไฟ”   

-  การสอนทกัษะ  การฝึกปฏิบตั ิ กิจกรรม  “ลองท าด ู หนทู  าได ้ ไข่ตกตกึ” 
-  การวางเง่ือนไขความส าเร็จ 
 

เวลา  1   ชั่วโมง 
 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือใหน้กัเรียนรูค้วามหมายและเห็นความส าคญัของการรเิริ่มท างาน 
2. เพ่ือใหน้กัเรียนมีทกัษะในการเสรมิสรา้งการรเิริ่มท างานของตนเอง 
3. เพ่ือสรา้งสมัพนัธภาพและความไวว้างใจระหวา่งผูว้ิจยักบันกัเรียน  
 

ส่วนประกอบในชุดการสอน 
1. ค าชีแ้จงในการใชช้ดุการสอน    
2. คูมื่อครู 
3. คูมื่อนกัเรียน 
4. ส่ือการสอน   
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ค าชีแ้จง 
 

การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา  ชุดท่ี 1 เรื่อง  ปฐมนิเทศ  “การเสริมสรา้งการริเริ่มท างาน”  ใช้เวลาในการจัด
กิจกรรม  1  ชั่วโมง จดัท าขึน้เพ่ือ 

1. เพ่ือใหน้กัเรียนรูค้วามหมายและเห็นความส าคญัของการรเิริ่มท างาน 
2. เพ่ือใหน้กัเรียนมีทกัษะในการเสรมิสรา้งการรเิริ่มท างานของตนเอง 
3. เพ่ือสรา้งสมัพนัธภาพและความไวว้างใจระหวา่งผูว้ิจยักบันกัเรียน  
ดงันัน้ ครูผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งท าความเข้าใจชุดกิจกรรมชุดนีเ้พ่ือให้การด าเนินการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ไดบ้รรลตุามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้
 1. การเตรียมตัวของครู 

1.1 ก่อนสอนครูตอ้งอา่นและท าความเขา้ใจ  ค  าชีแ้จงในการใชช้ดุการสอน  คูมื่อครูและ 
คูมื่อนกัเรียน 

1.2 ครูตอ้งเตรียมส่ือการการเรียนการสอนใหพ้รอ้มและปฏิบตัิตามคูมื่อครู  โดยยดึคูมื่อ 
ครูเป็นหลกัในการด าเนินการสอน 
2.  การสอนกิจกรรม 

2.1  ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียน
ประถมศกึษา  ชดุท่ี 1 เรื่อง  ปฐมนิเทศ  “การเสรมิสรา้งการรเิริ่มท างาน”โดยใชเ้ทคนิค  /  วิธีการ   
  -  การปรับสภาพแวดล้อม  การสรา้งสัมพันธภาพ  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
แลกเปล่ียนความคดิ  กิจกรรม  “สญัญาณไฟ”   

-  การสอนทกัษะ  การฝึกปฏิบตั ิ กิจกรรม  “ลองท าด ู หนทู  าได ้ ไขต่กตกึ” 
-  การวางเง่ือนไขความส าเรจ็ 

3.  บทบาทของครู 
3.1   ครูผูส้อนตอ้งท าความเขา้ใจ ศึกษาเนือ้หาท่ีจะสอนโดยละเอียด ศึกษาชุดกิจกรรม  

แผนการจัดการเรียนรูอ้ย่างรอบคอบ เพ่ือการน าไปใชท่ี้ถูกตอ้ง แม่นย าและเกิดประสิทธิผลแก่
นกัเรียน 

3.2   กรณีเป็นการเรียนครัง้แรก ครูตอ้งชีแ้จงใหน้กัเรียนรูเ้ก่ียวกับบทบาทของนกัเรียนใน
การใชช้ดุกิจกรรมและขณะท่ีนกัเรียนประกอบกิจกรรม ครูตอ้งเดินดกูารท างานของนกัเรียนอย่าง
ใกลช้ิด หากมีนกัเรียนคนใดหรือกลุ่มใดมีปัญหาครูตอ้งใหค้  าแนะน าช่วยเหลือจนปัญหาเหล่านัน้
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คล่ีคลาย หากมีนกัเรียนคนใดท างานชา้จนเกินไป ครูควรน าออกมาท ากิจกรรมนัน้เป็นพิเศษหรือ
หากิจกรรมใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนท่ีเรียนชา้ 
 3.3  ด าเนินการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับ
นักเรียนประถมศึกษา  ชุดท่ี 1 เรื่อง  องค์ประกอบเก่ียวกับการรู ้คิด   โดยใช้  กิจกรรมท่ี  1  
ปฐมนิเทศ  “การเสรมิสรา้งการรเิริ่มท างาน” ตามล าดบั  ดงันี ้

3.3.1   ครูแนะน าตนเอง 
3.3.2   ครูน านกัเรียนเขา้สูกิ่จกรรม อยากรูจ้กัเธอจงัเลย โดยก าหนดเวลา 2 นาที 

ในการคดิทา่ทางประจ าตวัของตนเองแสดงท่าทางคนละไมเ่กิน 5 วินาที  
 3.3.3   ครูอธิบายวตัถปุระสงค ์ จดุมุง่หมายและความส าคญัของการท ากิจกรรม 
 3.3.4  ครูท ากิจกรรมการเรียนรูแ้บบแลกเปล่ียนความคิด  โดยใชกิ้จกรรม  

“สญัญาณไฟ”  จากนัน้ใหน้กัเรียนบนัทกึค าตอบของเพ่ือนลงในสมดุบนัทึก 
3.3.5  ครูใหน้กัเรียนแตล่ะคนสรุปผลจากการบนัทกึค าตอบของเพ่ือนวา่อยูใ่น 

ระดบัสีใดมากท่ีสดุ 
3.3.6  ครูใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนความคิดกบัเพ่ือนอีกคน เก่ียวกบัสาเหตขุองผล 

การเริ่มตน้ท างานท่ีไดร้บัมอบหมาย ใชเ้วลาประมาณ  3-5 นาที (Pair) แลว้น าเสนอความคิดเห็น
ตอ่นกัเรียนทัง้หมด  (Share)   

3.3.7  ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปสาเหตขุองของผลการเริ่มตน้ท างานท่ีไดร้บั 
มอบหมาย   

3.3.8  ครูใหน้กัเรียนแบง่กลุม่  กลุม่ละ  5 – 6  คน  เพ่ือท ากิจกรรม  “ลองท าด ู  
หนทู าได ้ ไขต่กตกึ”  โดยครูมีอปุกรณใ์หน้กัเรียน  1  อยา่ง  คือ  ไข ่ โดยมีกตกิาการเลน่เกมดงันี ้  

-  ใหแ้ตล่ะกลุม่ชว่ยกนัคดิหาวิธีปอ้งกนัไขไ่มใ่หแ้ตกเม่ือตอ้งโยนไขใ่ห ้
ตกลงพืน้  โดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีนกัเรียนสามารถหาไดภ้ายในกลุ่ม  ถ้ากลุ่มไหนมั่นใจใหไ้ปรบัไข่เพ่ือ
ทดลองท าดู  จนกว่าสามารถท าได ้คือการโยนไข่ให้ตกลงพืน้โดยไม่แตก  กลุ่มนั้นจึงผ่านการ
ปฏิบตักิิจกรรม 
  3.3.9  ในระหว่างท่ีนกัเรียนก าลงัท ากิจกรรมกลุ่ม  ครูใช้เทคนิคการใช้ค าถาม
ริเร่ิม  ใหน้ักเรียนคิด  “ถ้าไม่อยากใหไ้ข่ท่ีตกลงจากท่ีสูงแตก  เราตอ้งป้องกันไข่อย่างไรบา้งน่ะ  
และเราตอ้งมีอปุกรณอ์ะไรบา้งท่ีมีอยูใ่กล ้ ๆ   ตวัของเรา” 
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  3.3.10  จากนั้นใหน้ักเรียนใช้กระบวนการคิดอย่างอิสระ  โดยเปิดโอกาสให้
นกัเรียนแตล่ะกลุ่มท ากิจกรรมและคิดอย่างอิสระเพ่ือหาวิธีการปอ้งกนัไข่ของตนเองไม่ใหต้กลงมา
แตก 
  3.3.11  เม่ือเวลาผ่านไป  10  นาที  บางกลุ่มสามารถออกมาน าเสนอความคิด
ของตนเอง  เม่ือนกัเรียนยงัท าไม่ส  าเร็จ  ครูใช้ค าถามปลายเปิด  เพ่ือกระตุน้ความคิดริเริ่มของ
นักเรียนใหห้าค าตอบและไดล้องหาแนวคิดใหม่  ๆ  เม่ือแนวคิดเดิมไม่ส  าเร็จ  เช่น  “  ถ้าเราใช้
กระดาษ  2  ชั้น  จะสามารถป้องกันไข่ของเราไดดี้กว่า  กระดาษ  1  ชัน้อย่างไร”  “รูปทรงของ
กระดาษมีผลตอ่การตกกระทบของไขอ่ยา่งไร” “เรายงัไมไ่ดใ้ชอ้ปุกรณอ์ะไรบา้ง” 
  3.3.12  ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดล้องท า  ลองผิดลองถูก  จนกว่าแต่ละกลุ่ม
จะสามารถหาวิธีป้องกันไข่ของตนเองได้  โดยใชค้  าพูดใหก้ าลงัใจ  เช่น  “ลองท าด ู ผิดไม่เป็นไร”  
“แบบนีก็้ใชไ้ดแ้ลว้”  จนแตล่ะกลุม่สามารถหาวิธีการของกลุม่ไดส้  าเรจ็ 
  3.3.13   ใหแ้ต่ละกลุ่มสรุปผลการท างานกลุ่มโดยเขียนสรุปแผนการท างานของ
กิจกรรม  “ลองท าด ู หนทู  าได ้ ไข่ตกตึก”  ลงในใบงาน สรุปแผนการท างาน  “ลองท าด ู หนูท าได ้ 
ไขต่กตกึ” ซึ่งประกอบดว้ย  ขัน้วางแผนการด าเนินงาน  ขัน้ด  าเนินงาน  และสรุปผลการด าเนินงาน  
โดยครูอธิบายวิธีการเขียนแผนการท างาน  การวิเคราะหเ์วลาท่ีจะเริ่มตน้ท างานส าหรบังานท่ีตอ้ง
ใชร้ะยะเวลาจ ากัดอาจจะแบ่งออกเป็นหัวขอ้ย่อย ๆ   พรอ้มระบุเวลาท่ีจะใหเ้ริ่มตน้ท าในแต่ละ
หวัขอ้ใหเ้หมาะสม 

3.3.14  ครูแจกใบความรู ้ “การเสรมิสรา้งการคดิรเิริ่มท างาน”  แลว้อธิบายให ้
ความรูใ้นการเสริมสรา้งความสามารถดา้นการริเริ่มท างานให้ส  าหรบัตนเองตามใบความรูซ้ึ่ง
นกัเรียนไดเ้รียนรูผ้า่นการท ากิจกรรม “ลองท าด ู หนทู  าได ้ ไขต่กตกึ”       

3.3.15  ครูแนะน าลกัษณะของผูท่ี้มีการรเิริ่มพรอ้มทัง้ใหน้กัเรียนกลบัไป 
ฝึกฝนตนเองเป็นการบา้น  ไดแ้ก่  การลงมือท างานในหอ้งเรียนโดยท่ีครูไม่ตอ้งเตือน  การลงมือท า
แบบฝึกหัดท่ีครูสั่งโดยทันที  การเริ่มตน้ท างานท่ีครูมอบหมายดว้ยตนเอง  เม่ือนกัเรียนแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตรไ์ม่ไดน้ักเรียนจะตอ้งหาวิธีแกโ้จทยปั์ญหาใหม่  นกัเรียนคิดประดิษฐ์ของเล่น
ดว้ยตวัเอง  นกัเรียนคดิวิธีแกปั้ญหาใหม่ๆ   เม่ือวิธีการเดมิไมส่  าเรจ็ 
  3.3.16  ครูให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสรา้งความสามารถดา้นการคิดริเริ่มท างาน  ว่าไดป้ระโยชนจ์ากการปฏิบตัิกิจกรรมอย่างไร
บา้ง 
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 3.3.17   ครูกล่าวชมเชยนกัเรียนท่ีตัง้ใจปฏิบตัิกิจกรรมและแนะน าใหน้กัเรียนตอ้ง
มีความเสมอตน้เสมอปลายในช่วงแรกเพ่ือสรา้งนิสยั การท่ีไม่ประสบความส าเร็จมกัมีสาเหตเุกิด
จากการไม่ปฏิบตัิอย่างเสมอตน้เสมอปลายในช่วงสองสามสปัดาหแ์รก  หลงัจากนัน้ค่อย  ๆ ลด
การก ากบัดแูลจากครู  ผูป้กครอง  เพ่ือน  หรืออปุกรณท่ี์ใชล้ง และอย่ารูส้ึกเขินอายท่ีจะเริ่มตน้ใหม่
ถา้หากยงัไมป่ระสบความส าเรจ็ในการฝึกปฏิบตั ิ 

3.3.18  ถา้นกัเรียนคนไหนท่ียงัไมป่ระสบความส าเรจ็ในการฝึกควรหาแรงจงูใจ 
ในการฝึกให้กับตนเอง  เช่น  การไดร้บัรางวัล  การไดด้าวสะสมแตม้เพ่ือแลกกับสิ่งท่ีตอ้งการ   
การไดไ้ปทอ่งเท่ียวในท่ีตอ้งการไป  เป็นตน้   
  4.  ส่ิงทีค่รูต้องเตรียม 

4.1  ส่ือการเรียนรูกิ้จกรรม  “สญัญาณไฟ”   
4.2  ส่ือการเรียนรูกิ้จกรรม  “ลองท าด ู หนทู  าได ้ ไขต่กตกึ”  
4.3  ใบงาน  สรุปแผนการท างาน  “ลองท าด ู หนทู  าได ้ ไขต่กตกึ”  
4.4  ใบความรู ้ “การเสรมิสรา้งการรเิริ่มท างาน” 
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คู่มือครู 
 

ส าหรบัการสอนกิจกรรมแนะแนว   โดยใชช้ดุกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสรมิสรา้งการคดิเชิง 
บริหารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศึกษา ชุดท่ี 1 ปฐมนิเทศ  “การเสริมสรา้งการริเริ่มท างาน”  
ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม  1  ชั่วโมง ครูควรศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอ้มในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนดงันี ้
1. สาระส าคัญ 

การริเริ่มท างาน  เป็นคุณลกัษณะของคนท่ีเป็นผูน้  า  ซึ่งมีความส าคญัต่อการท างานให้
ส  าเร็จตามเป้าหมาย  การศึกษาเรื่อง  “การเสริมสร้างการริเริ่มท างาน”  ท าให้เกิดความรู ้  
ความเข้าใจ  การฝึกฝนทักษะ  เป็นผลให้นักเรียนเห็นความส าคัญเก่ียวกับการริเริ่มท างานท่ี
ถกูตอ้ง 
2.  จุดประสงค ์

2.1 เพ่ือใหน้กัเรียนรูค้วามหมายและเห็นความส าคญัของการรเิริ่มท างาน 

2.2  เพ่ือใหน้กัเรียนมีทกัษะในการเสรมิสรา้งการรเิริ่มท างานของตนเอง 
2.3 เพ่ือสรา้งสมัพนัธภาพและความไวว้างใจระหวา่งผูว้ิจยักบันกัเรียน   

3.  สาระการเรียนรู้ 
     การริเริ่ม  (Initiate)  หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนในการคิดเริ่มต้นท างานดว้ย

ตนเอง  เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย   โดยการเริ่มต้นท างาน  และท างานต่อด้วยตนเอง  
รวมทัง้มีแนวคิดหลากหลายดว้ยการคิดหาวิธีการแกปั้ญหาใหม่ๆ   ไดแ้ก่  การลงมือท าการบา้น
ดว้ยตนเอง  การคดิชิน้งานของตนเองโดยไมค่ดัลอกผูอ่ื้น      
4.  ข้ันตอนการสอนกิจกรรม 

4.1  น าเข้าสู่กิจกรรม   
4.1.1  ครูแนะน าตนเอง 
4.1.2  ครูน านกัเรียนเขา้สูกิ่จกรรม “อยากรูจ้กัเธอจงัเลย”  โดยก าหนดเวลา 2  

นาที ในการคิดท่าทางประจ าตวัของตนเองแสดงท่าทางคนละไม่เกิน 5 วินาที โดยใหน้กัเรียนนั่ง
ลอ้มวงกนัเป็นวงกลม ใหน้กัเรียนคนแรกยืนขึน้กลางวงกลมแลว้แสดงทา่ทางของตนเอง จากนัน้ให้
นกัเรียนท่ีนั่งลอ้มยืนขึน้แสดงทา่ทางใหเ้หมือนเพ่ือน สลบักนัจนครบทกุคน ครูสุ่มนกัเรียนมา 1 คน 
ในวงกลม แลว้ใหน้กัเรียนทกุคนแสดงท่าทางประจ าตวัของนกัเรียนครูสุ่มนกัเรียนมาเพ่ือทดสอบ
วา่นกัเรียนสามารถจดจ าและรูจ้กัเพ่ือนหรือไม่ 

 4.1.3  ครูอธิบายวตัถปุระสงค ์ จดุมุง่หมายและความส าคญัของการท ากิจกรรม 
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 4.1.4  ครูท ากิจกรรมการเรียนรูแ้บบแลกเปล่ียนความคิด  โดยใช ้ “สญัญาณไฟ”   
คือ  การน าลูกบอลซึ่งมีค  าถามเก่ียวกับการเริ่มตน้ท างานท่ีไดร้บัมอบหมายทัง้หมด  10  ค าถาม  
ใหน้กัเรียนเลือกค าถาม  1  ค  าถาม  โดยตอบเป็นป้ายสีสญัญาณไฟจราจร  ประกอบดว้ย  สีแดง  
หมายถึง  หยดุ  สีเหลือง  หมายถึง  เตรียมพรอ้ม  และสีเขียว  หมายถึง  ไป  เพ่ือน าไปเป็น ส่ือใน
การเริ่มตน้การท างานของตนเอง  จากนัน้ใหน้กัเรียนบนัทกึค าตอบของเพ่ือนลงในสมดุบนัทกึ 

4.1.5  ครูใหน้กัเรียนแตล่ะคนสรุปผลจากการบนัทกึค าตอบของเพ่ือนวา่อยูใ่น 
ระดบัสีใดมากท่ีสดุ 

4.1.6  จากนัน้ใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนความคิดกบัเพ่ือนอีกคนถึงสาเหตขุองผล 
การเริ่มตน้ท างานท่ีไดร้บัมอบหมาย ใชเ้วลาประมาณ  3-5 นาที (Pair) แลว้น าเสนอความคิดเห็น
ตอ่นกัเรียนทัง้หมด  (Share)   

4.1.7  ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปสาเหตขุองของผลการเริ่มตน้ท างานท่ีไดร้บั 
มอบหมาย   

4.2   ข้ันกิจกรรม    
4.2.1  ครูใหน้กัเรียนแบง่กลุม่  กลุม่ละ  5 – 6  คน  เพ่ือท ากิจกรรม  “ลองท าด ู  

หนูท าได ้ ไข่ตกตึก”  โดยครูมีอุปกรณใ์หน้กัเรียน  1  อย่าง  คือ  ไข่  โดยมีกติกาการเล่นเกมดงันี  ้ 
คือ 

-  ใหแ้ตล่ะกลุม่ชว่ยกนัคดิหาวิธีปอ้งกนัไขไ่มใ่หแ้ตกเม่ือตอ้งโยนไขใ่ห ้
ตกลงพืน้  โดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีนกัเรียนสามารถหาไดภ้ายในกลุ่ม  ถ้ากลุ่มไหนมั่นใจใหไ้ปรบัไข่เพ่ือ
ทดลองท าดู  จนกว่าสามารถท าได้ คือการโยนไข่ให้ตกลงพื ้นโดยไม่แตก  กลุ่มนั้นจึงผ่าน  
การปฏิบตักิิจกรรม 
  4.2.2  ในระหว่างท่ีนกัเรียนก าลงัท ากิจกรรมกลุ่ม  ครูใช้เทคนิคการใช้ค าถาม
ริเร่ิม  ใหน้ักเรียนคิด  “ถ้าไม่อยากใหไ้ข่ท่ีตกลงจากท่ีสูงแตก  เราตอ้งป้องกันไข่อย่างไรบา้งน่ะ  
และเราตอ้งมีอปุกรณอ์ะไรบา้งท่ีมีอยูใ่กล ้ ๆ   ตวัของเรา” 
  4.2.3  จากนั้นให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดอย่างอิสระ  โดยเปิดโอกาสให้
นกัเรียนแตล่ะกลุ่มท ากิจกรรมและคิดอย่างอิสระเพ่ือหาวิธีการปอ้งกนัไข่ของตนเองไม่ใหต้กลงมา
แตก 
  4.2.4  เม่ือเวลาผ่านไป  10  นาที  บางกลุ่มสามารถออกมาน าเสนอความคิดของ
ตนเอง  เม่ือนักเรียนยังท าไม่ส  าเร็จ  ครูใช้ค าถามปลายเปิด  เพ่ือกระตุน้ความคิดริเริ่มของ
นักเรียนใหห้าค าตอบและไดล้องหาแนวคิดใหม่  ๆ  เม่ือแนวคิดเดิมไม่ส  าเร็จ  เช่น  “  ถ้าเราใช้
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กระดาษ  2  ชั้น  จะสามารถป้องกันไข่ของเราไดดี้กว่า  กระดาษ  1  ชัน้อย่างไร”  “รูปทรงของ
กระดาษมีผลตอ่การตกกระทบของไขอ่ยา่งไร” “เรายงัไมไ่ดใ้ชอ้ปุกรณอ์ะไรบา้ง” 
  4.2.5  ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดล้องท า  ลองผิดลองถูก  จนกว่าแตล่ะกลุ่มจะ
สามารถหาวิธีป้องกันไข่ของตนเองได ้ โดยใชค้  าพูดให้ก าลังใจ  เช่น  “ลองท าดู  ผิดไม่เป็นไร”  
“แบบนีก็้ใชไ้ดแ้ลว้”  จนแตล่ะกลุม่สามารถหาวิธีการของกลุม่ไดส้  าเรจ็ 
  4.2.6  ให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการท างานกลุ่มโดยเขียนสรุปแผนการท างานของ
กิจกรรม  “ลองท าด ู หนทู  าได ้ ไข่ตกตึก”  ลงในใบงาน สรุปแผนการท างาน  “ลองท าด ู หนูท าได ้ 
ไขต่กตกึ” ซึ่งประกอบดว้ย  ขัน้วางแผนการด าเนินงาน  ขัน้ด  าเนินงาน  และสรุปผลการด าเนินงาน  
โดยครูอธิบายวิธีการเขียนแผนการท างาน  การวิเคราะหเ์วลาท่ีจะเริ่มตน้ท างานส าหรบังานท่ีตอ้ง
ใชร้ะยะเวลาจ ากัดอาจจะแบ่งออกเป็นหัวขอ้ย่อย ๆ   พรอ้มระบุเวลาท่ีจะใหเ้ริ่มตน้ท าในแต่ละ
หวัขอ้ใหเ้หมาะสม 

4.2.7  ครูแจกใบความรู ้ “การเสรมิสรา้งการรเิริ่มท างาน”  แลว้อธิบายให ้
ความรูใ้นการเสริมสรา้งการริเริ่มท างานใหส้  าหรบัตนเองตามใบความรูซ้ึ่งนักเรียนไดเ้รียนรูผ้่าน
การท ากิจกรรม “ลองท าด ู หนทู  าได ้ ไขต่กตกึ”       

4.2.8 ครูแนะน าลกัษณะของผูท่ี้มีการรเิริ่ม คือบคุคลท่ีมีความสามารถใน 
การคิดเริ่มตน้ท างานดว้ยตนเอง  เพ่ือใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย   โดยการเริ่มตน้ท างาน  และ
ท างานตอ่ดว้ยตนเอง  รวมทัง้มีแนวคิดหลากหลายดว้ยการคิดหาวิธีการแกปั้ญหาใหม่ๆ พรอ้มทัง้
ใหน้กัเรียนกลบัไปฝึกฝนตนเองเป็นการบา้น  ไดแ้ก่  การลงมือท างานในหอ้งเรียนโดยท่ีครูไม่ตอ้ง
เตือน  การลงมือท าแบบฝึกหดัท่ีครูสั่งโดยทนัที  การเริ่มตน้ท างานท่ีครูมอบหมายดว้ยตนเอง  เม่ือ
นกัเรียนแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตรไ์ม่ไดน้ักเรียนจะตอ้งหาวิธีแก้โจทยปั์ญหาใหม่  นกัเรียนคิด
ประดษิฐ์ของเลน่ดว้ยตวัเอง  นกัเรียนคดิวิธีแกปั้ญหาใหม่ๆ   เม่ือวิธีการเดมิไมส่  าเรจ็ 

4.3  ข้ันสรุปกิจกรรม   
 4.3.1  ครูให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ

เสรมิสรา้งการคดิรเิริ่มท างาน  วา่ไดป้ระโยชนจ์ากการปฏิบตักิิจกรรมอย่างไรบา้ง 
 4.3.2   ครูกล่าวชมเชยนกัเรียนท่ีตัง้ใจปฏิบตัิกิจกรรมและแนะน าใหน้กัเรียนตอ้ง

มีความเสมอตน้เสมอปลายในช่วงแรกเพ่ือสรา้งนิสยั การท่ีไม่ประสบความส าเร็จมกัมีสาเหตเุกิด
จากการไม่ปฏิบตัิอย่างเสมอตน้เสมอปลายในช่วงสองสามสัปดาหแ์รก  หลงัจากนัน้ค่อย  ๆ ลด
การก ากบัดแูลจากครู  ผูป้กครอง  เพ่ือน  หรืออปุกรณท่ี์ใชล้ง และอย่ารูส้ึกเขินอายท่ีจะเริ่มตน้ใหม่
ถา้หากยงัไมป่ระสบความส าเรจ็ในการฝึกปฏิบตั ิ 
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4.3.3  ถา้นกัเรียนคนไหนท่ียงัไมป่ระสบความส าเรจ็ในการฝึกควรหาแรงจงูใจใน 
การฝึกใหก้บัตนเอง  เช่น  การไดร้บัรางวลั  การไดด้าวสะสมแตม้เพ่ือแลกกบัสิ่งท่ีตอ้งการ  การได้
ไปทอ่งเท่ียวในท่ีตอ้งการไป  เป็นตน้   
5. การวัดและประเมินผล 

5.1  ใบงาน  สรุปแผนการท างาน  “ลองท าด ู หนทู  าได ้ ไขต่กตกึ” 
6.  แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1  ใบความรู ้ “การเสรมิสรา้งการรเิริ่มท างาน” 
7.  ส่ือการเรียนรู้ 

7.1  ส่ือการเรียนรูกิ้จกรรม  “สญัญาณไฟ”   
7.2  ส่ือการเรียนรูกิ้จกรรม  “ลองท าด ู หนทู  าได ้ ไขต่กตกึ”  
7.3  ใบงาน  สรุปแผนการท างาน  “ลองท าด ู หนทู  าได ้ ไขต่กตกึ”  
7.4  ใบความรู ้ “การเสรมิสรา้งการรเิริ่มท างาน” 
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คู่มือนักเรียน 
 
การเรียนกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหาร

จดัการตนส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษา  ชุดท่ี 1 ปฐมนิเทศ  “การเสริมสรา้งการริเริ่มท างาน”  
ใชเ้วลาในการจดักิจกรรม  1  ชั่วโมง นกัเรียนควรปฏิบตัดิงันี ้

1.  นักเรียนเข้าสู่กิจกรรม “อยากรูจ้ักเธอจังเลย”  โดยก าหนดเวลา 2 นาทีในการคิด
ท่าทางประจ าตวัของตนเองแสดงท่าทางคนละไม่เกิน 5 วินาที โดยใหน้ักเรียนนั่งลอ้มวงกันเป็น
วงกลม ใหน้กัเรียนคนแรกยืนขึน้กลางวงกลมแลว้แสดงท่าทางของตนเอง จากนัน้ใหน้กัเรียนท่ีนั่ง
ลอ้มยืนขึน้แสดงท่าทางใหเ้หมือนเพ่ือน สลบักนัจนครบทุกคน ครูสุ่มนกัเรียนมา 1 คน ในวงกลม 
แลว้ใหน้กัเรียนทกุคนแสดงท่าทางประจ าตวัของนกัเรียนครูสุ่มนกัเรียนมาเพ่ือทดสอบว่านกัเรียน
สามารถจดจ าและรูจ้กัเพ่ือนหรือไม่ 

2.  นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรูแ้บบแลกเปล่ียนความคิด  โดยใช ้ “สญัญาณไฟ”  คือ   
การน าลูกบอลซึ่งมีค  าถามเก่ียวกับการเริ่มตน้ท างานท่ีไดร้บัมอบหมายทัง้หมด  10  ค าถาม  ให้
นักเรียนเลือกค าถาม  1  ค  าถาม  โดยตอบเป็นป้ายสีสัญญาณไฟจราจร  ประกอบดว้ย  สีแดง  
หมายถึง  หยดุ  สีเหลือง  หมายถึง  เตรียมพรอ้ม  และสีเขียว  หมายถึง  ไป  เพ่ือน าไปเป็นส่ือใน
การเริ่มตน้การท างานของตนเอง  จากนัน้ใหน้กัเรียนบนัทกึค าตอบของเพ่ือนลงในสมดุบนัทกึ 

3.  นกัเรียนแตล่ะคนสรุปผลจากการบนัทกึค าตอบของเพ่ือนว่าอยูใ่นระดบัสีใดมากท่ีสดุ 
4.  นกัเรียนแลกเปล่ียนความคิดกบัเพ่ือนอีกคนถึงสาเหตขุองผลการเริ่มตน้ท างานท่ีไดร้บั

มอบหมาย ใช้เวลาประมาณ  3-5 นาที (Pair) แล้วน าเสนอความคิดเห็นต่อนักเรียนทั้งหมด  
(Share)   

5.  นกัเรียนรว่มกนัสรุปสาเหตขุองของผลการเริ่มตน้ท างานท่ีไดร้บัมอบหมาย   
6.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  5 – 6  คน  เพ่ือท ากิจกรรม  “ลองท าดู  หนูท าได ้ ไข่ตก

ตกึ”  โดยครูมีอปุกรณใ์หน้กัเรียน  1  อยา่ง  คือ  ไข ่ โดยมีกตกิาการเลน่เกมดงันี ้ คือ 
-  ใหแ้ตล่ะกลุม่ชว่ยกนัคดิหาวิธีปอ้งกนัไขไ่มใ่หแ้ตกเม่ือตอ้งโยนไขใ่ห ้

ตกลงพืน้  โดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีนกัเรียนสามารถหาไดภ้ายในกลุ่ม  ถ้ากลุ่มไหนมั่นใจใหไ้ปรบัไข่เพ่ือ
ทดลองท าดู  จนกว่าสามารถท าได้ คือการโยนไข่ให้ตกลงพื ้นโดยไม่แตก  กลุ่มนั้นจึงผ่าน  
การปฏิบตักิิจกรรม 

7.  ท ากิจกรรมกลุม่     

8. นกัเรียนใชก้ระบวนการคิดอย่างอิสระ  โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแตล่ะกลุม่ท า 
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กิจกรรมและคดิอยา่งอิสระเพื่อหาวิธีการปอ้งกนัไขข่องตนเองไมใ่หต้กลงมาแตก 
 9.  เม่ือเวลาผ่านไป  10  นาที  นักเรียนบางกลุ่มสามารถออกมาน าเสนอความคิดของ
ตนเองได ้  
 10.  นักเรียนไดล้องท า  ลองผิดลองถูก  จนกว่าแต่ละกลุ่มจะสามารถหาวิธีป้องกันไข่
ของตนเองได ้ โดยใชค้  าพดูใหก้ าลงัใจกนั  เช่น  “ลองท าด ู ผิดไม่เป็นไร”  “แบบนีก็้ใชไ้ดแ้ลว้”  จน
แตล่ะกลุม่สามารถหาวิธีการของกลุม่ไดส้  าเรจ็ 
 11. นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลการท างานกลุ่มโดยเขียนสรุปแผนการท างานของกิจกรรม  
“ลองท าด ู หนทู  าได ้ ไข่ตกตกึ”  ลงในใบงาน สรุปแผนการท างาน  “ลองท าด ู หนทู  าได ้ ไข่ตกตกึ” 
ซึ่งประกอบดว้ย  ขัน้วางแผนการด าเนินงาน  ขัน้ด  าเนินงาน  และสรุปผลการด าเนินงาน  โดยครู
อธิบายวิธีการเขียนแผนการท างาน  การวิเคราะหเ์วลาท่ีจะเริ่มตน้ท างานส าหรบังานท่ีตอ้งใช้
ระยะเวลาจ ากดัอาจจะแบง่ออกเป็นหวัขอ้ย่อย ๆ   พรอ้มระบเุวลาท่ีจะใหเ้ริ่มตน้ท าในแตล่ะหวัขอ้
ใหเ้หมาะสม 

12.  นกัเรียนศึกษาใบความรู ้ “การเสริมสรา้งการคิดริเริ่มท างาน”  แลว้ฟังครูอธิบายให้
ความรูใ้นการเสริมสรา้งการริเริ่มท างานใหส้  าหรบัตนเองตามใบความรูซ้ึ่งนักเรียนไดเ้รียนรูผ้่าน
การท ากิจกรรม “ลองท าด ู หนทู  าได ้ ไขต่กตกึ”       

13.  นักเรียนฟังครูแนะน าลักษณะของผูท่ี้มีการริเริ่มพรอ้มทั้งให้นักเรียนกลับไปฝึกฝน
ตนเองเป็นการบ้าน  ไดแ้ก่  การลงมือท างานในห้องเรียนโดยท่ีครูไม่ตอ้งเตือน  การลงมือท า
แบบฝึกหัดท่ีครูสั่งโดยทันที  การเริ่มตน้ท างานท่ีครูมอบหมายดว้ยตนเอง  เม่ือนกัเรียนแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตรไ์ม่ไดน้ักเรียนจะตอ้งหาวิธีแกโ้จทยปั์ญหาใหม่  นกัเรียนคิดประดิษฐ์ของเล่น
ดว้ยตวัเอง  นกัเรียนคดิวิธีแกปั้ญหาใหม่ๆ   เม่ือวิธีการเดมิไมส่  าเรจ็ 

14.  นักเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือเสริมสรา้งการริเริ่ม
ท างาน  วา่ไดป้ระโยชนจ์ากการปฏิบตักิิจกรรมอย่างไรบา้ง 

15.  นกัเรียนฟังค ากล่าวชมเชยจากครูท่ีตัง้ใจปฏิบตัิกิจกรรมและรบัฟังค าแนะน าจากครู
ใหน้กัเรียนตอ้งมีความเสมอตน้เสมอปลายในช่วงแรกเพ่ือสรา้งนิสยั การท่ีไม่ประสบความส า เร็จ
มกัมีสาเหตเุกิดจากการไม่ปฏิบตัิอย่างเสมอตน้เสมอปลายในช่วงสองสามสปัดาหแ์รก  หลงัจาก
นัน้คอ่ย  ๆ ลดการก ากบัดแูลจากครู  ผูป้กครอง  เพ่ือน  หรืออปุกรณท่ี์ใชล้ง และอย่ารูส้ึกเขินอาย
ท่ีจะเริ่มตน้ใหมถ่า้หากยงัไมป่ระสบความส าเรจ็ในการฝึกปฏิบตั ิ  
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  16.  ถ้านักเรียนคนไหนท่ียังไม่ประสบความส าเร็จในการฝึกควรหาแรงจูงใจในการฝึก
ให้กับตนเอง  เช่น  การไดร้บัรางวัล  การไดด้าวสะสมแตม้เพ่ือแลกกับสิ่งท่ีตอ้งการ  การไดไ้ป
ทอ่งเท่ียวในท่ีตอ้งการไป  เป็นตน้   
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ใบงานประกอบการสอนกิจกรรมแนะแนว 
เพือ่เสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการ 

ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
ชุดที ่1 เร่ือง  ปฐมนิเทศ  “การเสริมสร้างการริเร่ิมท างาน” 

 
สรุปแผนการท างาน  “ลองท าดู  หนูท าได้  ไข่ตกตกึ 
ค าชีแ้จง       ใหน้กัเรียนเขียนแผนการท างานของกิจกรรม  “ลองท าด ู หนทู  าได ้ ไขต่กตกึ”    
โดยประกอบด้วย  การศึกษาโจทย์ตามท่ีครูก าหนดไว้ให้  ศึกษาอุปกรณ์ท่ีครูก าหนดไว้และ
แสวงหาอปุกรณเ์พิ่มเติมจากท่ีมีอยู่และการวางแผนการด าเนินงานดว้ยวิธีการวาด ภาพและเขียน
บรรยาย 
             ช่ือ...........................................................ชัน้.........  เลขท่ี.......................................... 

โจทย ์    :        ใหน้กัเรียนคดิหาวิธีการปอ้งกนัไมใ่หไ้ขแ่ตกเม่ือตกลงพืน้ 
อปุกรณท่ี์ครูก าหนดให ้  :        ไข ่ กระดาษ  ยางรดั   
อปุกรณเ์พิ่มเตมิ   :        ……………………………………………….......……… 

                       
                               การวางแผนการด าเนินงาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขั้นที่ 1 
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..............................................................................
..............................................................................  

ขั้นที่ 2 
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..............................................................................  

ขั้นที่ 3 
 

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

ขั้นที่ 4 
 

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................  
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เกณฑก์ารให้คะแนน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนใบงานประกอบการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสรมิสรา้งการคิดเชิง

บรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา มีดงันี ้  
 

ประเดน็ทีป่ระเมิน เกณฑก์ารให้คะแนน 
การคิดวิเคราะห ์ 2  คะแนน  =  มีการจบัประเดน็ส าคญั ขยายความ ยกตวัอยา่ง เปรียบเทียบ

และสรุปความคิดรวบยอดไดดี้ 
1  คะแนน  =  มีการจบัประเดน็ส าคญัไดน้อ้ย 

การเขียนส่ือความ 2 คะแนน  =  เขียนส่ือความไดถ้กูตอ้งตามอกัขรวิธี ตรงประเดน็และ เขา้ใจ
ง่าย 
1 คะแนน  =  เขียนส่ือความไดน้อ้ย ไมต่รงประเดน็ 

ความคดิสรา้งสรรค ์ 2 คะแนน  =  ผลงานมีรูปแบบนา่สนใจ มีความสมัพนัธก์บัหวัขอ้ท่ีก าหนด  
1 คะแนน  =  ผลงานมีความสมัพนัธก์บัหวัขอ้ท่ีก าหนดนอ้ยมาก 

ประโยชนข์องการน า
ขอ้มลูไปใช ้

2 คะแนน  =  สามารถน าไปประยกุตก์บัสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
1 คะแนน  =  สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดน้อ้ยมาก 

ความสมบรูณข์อง
ผลงาน 

2 คะแนน = มีผลงานครบทกุหวัขอ้ท่ีก าหนด  เป็นระเบียบเรียบรอ้ย  ระบายสี
และตกแตง่ไดส้วยงาม   
1 คะแนน = มีผลงานครบทกุหวัขอ้ท่ีก าหนด  แตไ่มเ่ป็นระเบียบเรียบรอ้ย   

 
เกณฑก์ารแปลผล 

เกณฑก์ารแปลผลจากคะแนนใบงานประกอบการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสรมิสรา้ง
การคิดเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา มีดงันี ้  
(เรณ ู พินิจการ.2545  :  28) 

9 – 10 หมายถึง  มีความรูค้วามเขา้ใจในระดบัมากท่ีสดุ 
7 – 8 หมายถึง  มีความรูค้วามเขา้ใจในระดบัมาก 
5 – 6 หมายถึง  มีความรูค้วามเขา้ใจในระดบัปานกลาง 
3 – 4 หมายถึง  มีความรูค้วามเขา้ใจในระดบันอ้ย 
1 – 2 หมายถึง  มีความรูค้วามเขา้ใจในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
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ใบความรู้ประกอบการสอนกิจกรรมแนะแนว 

เพือ่เสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการ 
ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 

ชุดที ่1 เร่ือง ปฐมนิเทศ  “การเสริมสร้างการริเร่ิมท างาน” 
 
การเสริมสร้างการริเร่ิมท างาน 
      การริเริ่ม  (Initiate)  หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนในการคิดเริ่มตน้ท างานดว้ย
ตนเอง  เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย   โดยการเริ่มต้นท างาน  และท างานต่อด้วยตนเอง     
รวมทัง้มีแนวคิดหลากหลายดว้ยการคิดหาวิธีการแกปั้ญหาใหม่ ๆ   ไดแ้ก่  การลงมือท าการบา้น
ดว้ยตนเอง  การคดิชิน้งานของตนเองโดยไมค่ดัลอกผูอ่ื้น    ซึ่งประกอบดว้ย  
     การปรบัสภาพแวดล้อม    เป็นตัวช่วยให้นักเรียนเริ่มตน้ท างานในเวลาท่ี ก าหนดหรือ
ท างานท่ีไดร้บัมอบหมาย  เช่น  การใชค้  าพูด  ตกัเตือน, การใชเ้ครื่องมือกระตุน้ใหน้กัเรียนเริ่มตน้
ท างาน, การชักชวนเพ่ือนหรือผูป้กครองร่วมท างานกับนักเรียน ,  การจดบันทึกเวลา,การเลือก
อปุกรณใ์ชเ้ป็นสญัญาณเตือน             
     การฝึกทกัษะ  มี  2 วิธี คือ  การเริ่มตน้ท างานท่ีไดร้บัมอบหมายทนัที ใหพู้ดกับตนเองว่า   
“คุณครูบอกเราแลว้ว่าตอ้งท าอะไร  เริ่มลงมือท ากันเถอะ” แลว้ลงมือท า   การวางแผนงานท่ีจะ
ท างานและเริ่มตน้ท างานทนัทีในเวลาท่ีก าหนด โดยการเขียนแผนการท างาน  โดยเขียนหวัขอ้ท่ี
ไดร้บัมอบหมายและเวลาท่ีจะเริ่มตน้ท างาน 
         เง่ือนไขความส าเร็จ   ตอ้งมีความเสมอตน้เสมอปลายในช่วงแรกเพ่ือสรา้งนิสยั ถา้ยงัไม่
ประสบความส าเร็จในระยะเวลาอันสั้น  ให้เพิ่มวิธีการสรา้งแรงจูงใจการฝึกใหก้ับตนเอง  เช่น   
การไดร้บัรางวลั  การไดด้าวสะสมแตม้เพ่ือแลกกบัสิ่งท่ีตอ้งการ  เป็นตน้   
 
 
 

บรรณานุกรม 
ฐาปณีย ์ แสงสวา่ง. (2559). ความสามารถคิดบรหิารจดัการตน : แบบวดัและแนวทางการพฒันาส าหรบั

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา. (ปรญิญานิพนธป์รญิญาดษุฎีมหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ, 
กรุงเทพฯ.  
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  ชุดกจิกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสร้างการคิดเชงิบริหารจัดการ 
ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 

ชุดที ่ 6 
เร่ือง  “การเสริมสร้างการปรับเปลี่ยน” 

 
ชื่อเร่ือง “การเสรมิสรา้งการปรบัเปล่ียน” 
 
เทคนิค  /  วิธีการ  
 -  การปรบัสภาพแวดลอ้มดว้ยกิจกรรม  “ของเลน่ชิน้โปรด” 

-  การสอนทกัษะ  การฝึกปฏิบตักิิจกรรมการแกปั้ญหา  “บทบาทสมมต”ิ   
-  การวางเง่ือนไขความส าเร็จ 
 

เวลา  1   ชั่วโมง 
 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือใหน้กัเรียนรูค้วามหมายและเห็นความส าคญัของการเสรมิสรา้งการปรบัเปล่ียน 
2. เพ่ือใหน้กัเรียนมีทกัษะในการเสรมิสรา้งการปรบัเปล่ียน 
3. เพ่ือใหน้กัเรียนมีเห็นความส าคญัในการเสรมิสรา้งการปรบัเปล่ียน 
 

ส่วนประกอบในชุดการสอน 
1.  ค าชีแ้จงในการใชช้ดุการสอน    
2.  คูมื่อครู 
3.  คูมื่อนกัเรียน 
4.  ส่ือการสอน   
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ค าชีแ้จง 
 

การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา  ชุดท่ี  6  เรื่อง  “การเสริมสรา้งการปรบัเปล่ียน”  ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม  1  
ชั่วโมง จดัท าขึน้เพ่ือ 

1. เพ่ือใหน้กัเรียนรูค้วามหมายและเห็นความส าคญัของการเสรมิสรา้งการปรบัเปล่ียน 
2. เพ่ือใหน้กัเรียนมีทกัษะในการเสรมิสรา้งการปรบัเปล่ียน 
3. เพ่ือใหน้กัเรียนมีเห็นความส าคญัในการเสรมิสรา้งการปรบัเปล่ียน 
ดังนั้น ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจชุดกิจกรรมชุดนี ้เพ่ือให้การด าเนินการ  

จดักิจกรรมการเรียนการสอน ไดบ้รรลตุามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้
1. การเตรียมตัวของครู 

1.1 ก่อนสอนครูตอ้งอา่นและท าความเขา้ใจ  ค  าชีแ้จงในการใชช้ดุการสอน  คูมื่อครูและ 
คูมื่อนกัเรียน 

1.2 ครูตอ้งเตรียมส่ือการการเรียนการสอนใหพ้รอ้มและปฏิบตัิตามคูมื่อครู  โดยยดึคูมื่อ 
ครูเป็นหลกัในการด าเนินการสอน 

2. การสอนกิจกรรม 
2.1 ชดุกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสรมิสรา้งการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียน 

ประถมศกึษา  ชดุท่ี  6 เรื่อง  “การเสรมิสรา้งการปรบัเปล่ียน” โดยใชเ้ทคนิค  /  วิธีการ   
-  การปรบัสภาพแวดลอ้มดว้ยกิจกรรม  “ของเลน่ชิน้โปรด” 
-  การสอนทกัษะ  การฝึกปฏิบตักิิจกรรมการแกปั้ญหา  “บทบาทสมมต”ิ   
-  การวางเง่ือนไขความส าเรจ็ 

   3.  บทบาทของครู 
3.1   ครูผูส้อนตอ้งท าความเข้าใจ ศึกษาเนือ้หาท่ีจะสอนโดยละเอียด ศึกษาชุดกิจกรรม  

แผนการจัดการเรียนรูอ้ย่างรอบคอบ เพ่ือการน าไปใชท่ี้ถูกตอ้ง แม่นย าและเกิดประสิทธิผลแก่
นกัเรียน 

3.2   ครูต้องชีแ้จงให้นักเรียนรูเ้ก่ียวกับบทบาทของนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมและ
ขณะท่ีนกัเรียนประกอบกิจกรรม ครูตอ้งเดินดกูารท างานของนกัเรียนอย่างใกลช้ิด หากมีนกัเรียน
คนใดหรือกลุม่ใดมีปัญหาครูตอ้งใหค้  าแนะน าชว่ยเหลือจนปัญหาเหลา่นัน้คล่ีคลาย หากมีนกัเรียน
คนใดท างานชา้จนเกินไป ครูควรน าออกมาท ากิจกรรมนัน้เป็นพิเศษหรือหากิจกรรมใหเ้หมาะสม
กบันกัเรียนท่ีเรียนชา้ 



  183 

 3.3  ด าเนินการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับ
นกัเรียนประถมศกึษา ชดุท่ี  6  เรื่อง “การเสรมิสรา้งการปรบัเปล่ียน”   ตามล าดบั  ดงันี ้ 

3.3.1    ครูกลา่วทกัทายนกัเรียนและทบทวนเนือ้หาในครัง้ท่ีแลว้เก่ียวกบั 
การเสรมิสรา้งการตรวจสอบงาน 

3.3.2   ครูน าเศษวสัดเุหลือใชม้าวางบนโต๊ะ  ประกอบดว้ย  กระดาษ  2  หนา้   
ขวดน า้  กระดาษลงั  ฝาขวดน า้  และกระดาษหนงัสือพิมพ ์ เพ่ือประกอบกิจกรรม  “ของเล่นชิน้
โปรด” 

3.3.3   ครูใหน้กัเรียนประดษิฐ์ของเลน่จากวสัดเุหลือใช ้ โดยใหน้กัเรียนคดิ 
ออกแบบดว้ยตนเองว่าจะประดิษฐ์อะไรแลว้ใหน้กัเรียนถ่ายทอดออกมาดว้ยการวาดภาพภายใน
เวลา  10  นาที 

3.3.4  เม่ือนกัเรียนวาดภาพเสรจ็แลว้ใหน้กัเรียนมาเลือกวสัดท่ีุครูเตรียมไวเ้พ่ือ 
น าไปประดิษฐ์ของเล่นของตนเอง  เม่ือนักเรียนเจอปัญหาเก่ียวกับการประดิษฐ์ใหน้ักเรียนคิด
แกปั้ญหาดว้ยตนเองเพ่ือใหส้ิ่งประดษิฐ์ของตนเองส าเรจ็ได ้ ภายในเวลา  15  นาที 

3.3.5   ครูคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการยืดหยุ่นทางความคิดมา 
น าเสนอผลงานใหเ้พ่ือนดรูะหวา่งภาพวาดท่ีคดิเอาไวก้บัผลงานท่ีสามารถประดษิฐ์ไดจ้ากวสัดท่ีุครู
มีให ้

3.3.6   ครูกลา่วช่ืนชมการท ากิจกรรมและผลงานของนกัเรียนทกุคนและอธิบาย 
วตัถปุระสงค ์ จดุมุง่หมายและความส าคญัของการท ากิจกรรมในครัง้นี ้

3.3.7  ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมการแกปั้ญหา  “บทบาทสมมต”ิ โดยครูก าหนด 
สถานการณ์สมมติจากเรื่องราวท่ีอาจจะเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวัน  ประกอบดว้ย  สถานการณ ์  
“รถเสีย”  สถานการณ ์ “ครูสอนแทน” สถาน การณ์   “ รู ้จั ก เพ่ื อ น ใหม่ ”    ส ถ าน การณ ์  
“ลืมการบา้น”    และสถานการณ ์ “ยา้ยโรงเรียน” 

 3.3.8  ครูใหน้กัเรียนแบง่กลุม่ออกเป็น 5 กลุม่  และสง่ตวัแทนออกมาจบัฉลากรบั 
ใบงาน“สถานการณบ์ทบาทสมมติ”  เพ่ือใหน้กัเรียนแตล่ะกลุ่มน าไปแตง่บทละครจากสถานการณ์
ท่ีก าหนดใหแ้ละฝึกซอ้มการแสดงบทบาทสมมต ิ ภายในเวลา  15  นาที   
  3.3.9  ครูให้นักเรียนท่ีจับฉลากสถานการณ์ ท่ี   1  สถานการณ์   “รถเสีย”  
สถานการณท่ี์  2  สถานการณ ์ “ครูสอนแทน” สถานการณ์ท่ี   3  สถานการณ์  “รู ้จักเพ่ือน
ใหม่”   สถานการณ์ท่ี  5  สถานการณ์  “ลืมการบ้าน”    และสถานการณ์ท่ี  5  สถานการณ ์  
“ย้ายโรงเรียน”ออกมาแสดงบทบาทสมมุติ  เรียงตามล าดับ  โดยให้แต่ละกลุ่มส่งใบงาน 
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“สถานการณ์บทบาทสมมติ”  ท่ีตนเองเขียนบทละครให้กับครูและครูเป็นผู้ก ากับเพ่ือคอย
สอดแทรกสถานการณ์เพิ่มเติมจากท่ีสมาชิกในกลุ่มได้เขียนบทและฝึกซ้อมการแสดงเพ่ือให้
นกัเรียนไดค้ิดปรบัเปล่ียนแนวคดิจากวิธีการเดมิเป็นวิธีการใหมเ่พ่ือใหส้ามารถด าเนินเรื่องตอ่ไปได้
เม่ือการแสดงบทบาทสมมติของแตล่ะกลุม่จบลงครูสอบถามนกัเรียนวา่ถา้นกัเรียนเป็นตวัละครใน
สถานการณน์ัน้จะมีวิธีการปรบัเปล่ียนตวัเองอย่างไรเพ่ือใหส้ามารถแกปั้ญหาตา่ง  ๆ  ท่ีเกิดขึน้ได้
อยา่งดีและมีความสขุ 
  3.3.10  ครูกล่าวชมเชยนักเรียนท่ีสามารถร่วมกันท ากิจกรรม  “บทบาทสมมติ”  
และแก้ไขปัญหาและปรบัเปล่ียนสถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ไดเ้ป็นอย่างดีและแจกใบความรู ้  
“การเสริมสร้างการปรับเปล่ียน”  แล้วอธิบายให้ความรู้ในการเสริมสร้างการปรับเปล่ียน   
ใหส้  าหรบัตนเองตามใบความรูซ้ึ่งนกัเรียนไดเ้รียนรูผ้่านกิจกรรม  “บทบาทสมมต”ิ   

3.3.11  ครูแนะน าลกัษณะของผูท่ี้มีการปรบัเปล่ียนคือความสามารถของนกัเรียน 
ในการปรบัตัวให้ทันตามการเปล่ียนแปลงของสิ่งต่าง ๆ  เพ่ือให้สามารถอยู่และยอมรบัไดก้ับ
สถานการณท่ี์แตกต่างจากเดิม  โดยการไม่ยึดติดอยู่กับสถานการณ ์ หรือปัญหาจนท าใหเ้กิดผล
กระทบดา้นลบ  มีความยืดหยุ่นในการแกปั้ญหาดว้ยการยอมรบัไดก้ับความแตกต่างหลากหลาย
ของวิธีการแกปั้ญหา  ไดแ้ก่  การยา้ยโรงเรียน  การปรบัเปล่ียนกิจวตัรประจ าวนั  การท าความรูจ้กั
กบัเพ่ือนและสิ่งแวดลอ้มใหม ่ๆ 

3.3.12  ครูใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตักิิจกรรมเพื่อ 
เสรมิสรา้งการปรบัเปล่ียน  วา่ไดป้ระโยชนจ์ากการปฏิบตักิิจกรรมอย่างไรบา้ง 

3.3.13  ครูกลา่วชมเชยนกัเรียนท่ีตัง้ใจปฏิบตักิิจกรรมและแนะน าใหน้กัเรียนตอ้ง 
มีความเสมอตน้เสมอปลายในชว่งแรกเพ่ือสรา้งนิสยั 
4.  ส่ิงทีค่รูต้องเตรียม 

4.1  ส่ือประกอบกิจกรรม  “ของเล่นชิน้โปรด” ประกอบดว้ย  กระดาษ  2  หนา้  ขวดน า้  
กระดาษลงั  ฝาขวดน า้  และกระดาษหนงัสือพิมพ ์

4.2  ใบงาน  “สถานการณ์บทบาทสมมติ ”  ประกอบด้วย  สถานการณ์  “รถเสีย”  
สถานการณ ์ “ครูสอนแทน”  สถานการณ ์ “รูจ้กัเพ่ือนใหม่”   สถานการณ์  “ลืมการบา้น”    และ
สถานการณ ์ “ยา้ยโรงเรียน”    

4.3  ใบความรู ้ “การเสรมิสรา้งความสามารถดา้นการปรบัเปล่ียน” 
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คู่มือครู 
 

ส าหรบัการสอนกิจกรรมแนะแนว   โดยใชช้ดุกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสรมิสรา้งการคดิเชิง 
บรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษาชดุท่ี  6  เรื่อง “การเสรมิสรา้งการปรบัเปล่ียน”   ใชเ้วลา
ในการจัดกิจกรรม  1  ชั่วโมง ครูควรศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอ้มในการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนดงันี ้
1. สาระส าคัญ 

การปรบัเปล่ียน   เป็นทกัษะส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสตปัิญญา  การใชเ้หตผุล และ 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ  ช่วยให้เราสามารถเลือกใชข้อ้มูลพิจารณา
มุมมองหลายมุมรวมทัง้มุมมองของคนอ่ืนดว้ย  ซึ่งส่งผลใหเ้ป็นคนท่ีปรบัตวัง่าย  คิดนอกกรอบ  
มองโลกในแง่บวก  มีพลงัในตนเอง  มองเห็นโอกาสและความเป็นไปไดใ้หม่  ๆ  เสมอ  การศึกษา
เรื่อง  “การเสริมสรา้งการปรบัเปล่ียน”   ท าใหเ้กิดความรู ้ ความเขา้ใจ  การฝึกฝนทกัษะ  เป็นผล
ใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัเก่ียวกับการปรบัเปล่ียนท่ีถูกตอ้งน าไปสู่ความส าเร็จในดา้นวิชาการ
และทกัษะชีวิตของนกัเรียนการอยูก่บัคนอ่ืนง่ายจะสามารถท าใหมี้ความสขุในการด าเนินชีวิต 
2. จุดประสงค ์

2.1  เพ่ือใหน้กัเรียนรูค้วามหมายและเห็นความส าคญัของการเสรมิสรา้งการปรบัเปล่ียน 
2.2   เพ่ือใหน้กัเรียนมีทกัษะในการเสรมิสรา้งการปรบัเปล่ียน 
2.3   เพ่ือใหน้กัเรียนมีเห็นความส าคญัในการเสรมิสรา้งการปรบัเปล่ียน     

3.  สาระการเรียนรู้ 
การปรบัเปล่ียน  (Shift)  หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนในการปรบัตวัใหท้ันตาม

การเปล่ียนแปลงของสิ่งตา่ง ๆ  เพ่ือใหส้ามารถอยูแ่ละยอมรบัไดก้บัสถานการณท่ี์แตกตา่งจากเดิม  
โดยการไม่ยดึติดอยูก่บัสถานการณ ์ หรือปัญหาจนท าใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบ  มีความยืดหยุ่นใน
การแก้ปัญหาด้วยการยอมรับได้กับความแตกต่างหลากหลายของวิธีการแก้ปัญหา  ได้แก่   
การยา้ยโรงเรียน  การปรบัเปล่ียนกิจวัตรประจ าวนั  การท าความรูจ้ักกับเพ่ือนและสิ่งแวดลอ้ม  
ใหม ่ๆ 
4.  ข้ันตอนการสอนกิจกรรม 

4.1  น าเข้าสู่กิจกรรม     
4.1.1  ครูกลา่วทกัทายนกัเรียนและทบทวนเนือ้หาในครัง้ท่ีแลว้เก่ียวกบั 

การเสรมิสรา้งการตรวจสอบงาน 
4.1.2  ครูน าเศษวสัดเุหลือใชม้าวางบนโต๊ะ  ประกอบดว้ย  กระดาษ  2  หนา้   
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ขวดน า้  กระดาษลงั  ฝาขวดน า้  และกระดาษหนงัสือพิมพ ์ เพ่ือประกอบกิจกรรม  “ของเล่นชิน้
โปรด” 

4.1.3   ครูใหน้กัเรียนประดษิฐ์ของเลน่จากวสัดเุหลือใช ้ โดยใหน้กัเรียนคดิ 
ออกแบบดว้ยตนเองว่าจะประดิษฐ์อะไรแลว้ใหน้กัเรียนถ่ายทอดออกมาดว้ยการวาดภาพภายใน
เวลา  10  นาที 

4.1.4  เม่ือนกัเรียนวาดภาพเสรจ็แลว้ใหน้กัเรียนมาเลือกวสัดท่ีุครูเตรียมไวเ้พ่ือ 
น าไปประดิษฐ์ของเล่นของตนเอง  เม่ือนักเรียนเจอปัญหาเก่ียวกับการประดิษฐ์ใหน้ักเรียนคิด
แกปั้ญหาดว้ยตนเองเพ่ือใหส้ิ่งประดษิฐ์ของตนเองส าเรจ็ได ้ ภายในเวลา  15  นาที 

4.1.5 เม่ือนกัเรียนท าเสรจ็แลว้ครูคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีความสามารถเก่ียวกบั 
การยืดหยุ่นทางความคิดมาน าเสนอผลงานให้เพ่ือนดูระหว่างภาพวาดท่ีคิดเอาไวก้ับผลงานท่ี
สามารถประดษิฐ์ไดจ้ากวสัดท่ีุครูมีให ้

4.1.6  ครูกลา่วช่ืนชมการท ากิจกรรมและผลงานของนกัเรียนทกุคนและอธิบาย 
วตัถปุระสงค ์ จดุมุง่หมายและความส าคญัของการท ากิจกรรมในครัง้นี ้

4.2   ข้ันกิจกรรม    
 4.2.1.  ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมการแกปั้ญหา  “บทบาทสมมต”ิ โดยครูก าหนด 

สถานการณ์สมมติจากเรื่องราวท่ีอาจจะเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวัน  ประกอบดว้ย  สถานการณ ์  
“รถเสีย”  สถานการณ ์ “ครูสอนแทน” สถานการณ ์ “รูจ้กัเพ่ือนใหม่”   สถานการณ ์ “ลืมการบา้น”    
และสถานการณ ์ “ยา้ยโรงเรียน” 

 4.2.2  ครูใหน้กัเรียนแบง่กลุม่ออกเป็น 5 กลุม่  และสง่ตวัแทนออกมาจบัฉลากรบั 
ใบงาน“สถานการณบ์ทบาทสมมติ”  เพ่ือใหน้กัเรียนแตล่ะกลุ่มน าไปแตง่บทละครจากสถานการณ์
ท่ีก าหนดใหแ้ละฝึกซอ้มการแสดงบทบาทสมมต ิ ภายในเวลา  15  นาที   
  4.2.3  ครูให้นักเรียนท่ีจับฉลากสถานการณ์ ท่ี   1  สถานการณ์   “รถเสีย”  
สถานการณท่ี์  2  สถานการณ ์ “ครูสอนแทน” สถานการณ์ท่ี   3  สถานการณ์  “รู ้จักเพ่ือน
ใหม่”   สถานการณ์ท่ี  5  สถานการณ์  “ลืมการบ้าน”    และสถานการณ์ท่ี  5  สถานการณ ์  
“ย้ายโรงเรียน” ออกมาแสดงบทบาทสมมุติ  เรียงตามล าดับ  โดยให้แต่ละกลุ่มส่งใบงาน 
“สถานการณ์บทบาทสมมติ”  ท่ีตนเองเขียนบทละครให้กับครูและครูเป็นผู้ก ากับเพ่ือคอย
สอดแทรกสถานการณ์เพิ่มเติมจากท่ีสมาชิกในกลุ่มได้เขียนบทและฝึกซ้อมการแสดงเพ่ือให้
นกัเรียนไดค้ิดปรบัเปล่ียนแนวคดิจากวิธีการเดมิเป็นวิธีการใหมเ่พ่ือใหส้ามารถด าเนินเรื่องตอ่ไปได้
เม่ือการแสดงบทบาทสมมติของแตล่ะกลุม่จบลงครูสอบถามนกัเรียนวา่ถา้นกัเรียนเป็นตวัละครใน
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สถานการณน์ัน้จะมีวิธีการปรบัเปล่ียนตวัเองอย่างไรเพ่ือใหส้ามารถแกปั้ญหาตา่ง  ๆ  ท่ีเกิดขึน้ได้
อยา่งดีและมีความสขุ 
  4.2.4  ครูกล่าวชมเชยนักเรียนท่ีสามารถร่วมกันท ากิจกรรม  “บทบาทสมมติ”  
และแก้ไขปัญหาและปรบัเปล่ียนสถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ไดเ้ป็นอย่างดีและแจกใบความรู ้  
“การเสริมสรา้งความสามารถด้านการปรับเปล่ียน”  แล้วอธิบายให้ความรูใ้นการเสริมสรา้ง
ความสามารถด้านการปรับเปล่ียน  ให้ส  าหรับตนเองตามใบความรูซ้ึ่งนักเรียนได้เรียนรูผ้่าน
กิจกรรม  “บทบาทสมมต”ิ   

4.2.5  ครูแนะน าลกัษณะของผูท่ี้มีการปรบัเปล่ียนคือความสามารถของนกัเรียน 
ในการปรบัตัวให้ทันตามการเปล่ียนแปลงของสิ่งต่าง ๆ  เพ่ือให้สามารถอยู่และยอมรบัไดก้ับ
สถานการณท่ี์แตกต่างจากเดิม  โดยการไม่ยึดติดอยู่กับสถานการณ ์ หรือปัญหาจนท าใหเ้กิดผล
กระทบดา้นลบ  มีความยืดหยุ่นในการแกปั้ญหาดว้ยการยอมรบัไดก้ับความแตกต่างหลากหลาย
ของวิธีการแกปั้ญหา  ไดแ้ก่  การยา้ยโรงเรียน  การปรบัเปล่ียนกิจวตัรประจ าวนั  การท าความรูจ้กั
กบัเพ่ือนและสิ่งแวดลอ้มใหม ่ๆ 
        4.3  ข้ันสรุปกิจกรรม   

 4.3.1  ครูให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ
เสรมิสรา้งการปรบัเปล่ียน  วา่ไดป้ระโยชนจ์ากการปฏิบตักิิจกรรมอย่างไรบา้ง 

4.3.2  ครูกลา่วชมเชยนกัเรียนท่ีตัง้ใจปฏิบตักิิจกรรมและแนะน าใหน้กัเรียนตอ้งมี 
ความเสมอตน้เสมอปลายในชว่งแรกเพ่ือสรา้งนิสยั 
5. การวัดและประเมินผล 

5.1  ใบงาน  “สถานการณบ์ทบาทสมมต”ิ   
6.  แหล่งการเรียนรู้ 

6.1  ใบความรู ้ “การเสรมิสรา้งการปรบัเปล่ียน”    
7.  ส่ือการเรียนรู้ 

7.1  ส่ือประกอบกิจกรรม  “ของเล่นชิน้โปรด” ประกอบดว้ย  กระดาษ  2  หนา้  ขวดน า้  
กระดาษลงั  ฝาขวดน า้  และกระดาษหนงัสือพิมพ ์

7.2  ใบงาน  “สถานการณ์บทบาทสมมติ ”  ประกอบด้วย  สถานการณ์  “รถเสีย”  
สถานการณ ์ “ครูสอนแทน”  สถานการณ ์ “รูจ้กัเพ่ือนใหม่”   สถานการณ์  “ลืมการบา้น”    และ
สถานการณ ์ “ยา้ยโรงเรียน”    

7.3  ใบความรู ้ “การเสรมิสรา้งการปรบัเปล่ียน” 
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คู่มือนักเรียน 
 

การเรียนกิจกรรมแนะแนว  โดยใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหาร
จดัการส าหรบันกัเรียนประถมศึกษา  ชุดท่ี  6  เรื่อง “การเสริมสรา้งการปรบัเปล่ียน”   ใชเ้วลาใน
การจดักิจกรรม  1  ชั่วโมง นกัเรียนควรปฏิบตัดิงันี ้

1. นกัเรียนกลา่วทกัทายครูและทบทวนเนือ้หาในครัง้ท่ีแลว้เก่ียวกบั 
การเสรมิสรา้งการตรวจสอบงาน 

2.  นกัเรียนชว่ยครูน าเศษวสัดเุหลือใชม้าวางบนโต๊ะ  ประกอบดว้ย  กระดาษ  2   
หนา้  ขวดน า้  กระดาษลงั  ฝาขวดน า้  และกระดาษหนงัสือพิมพ ์ เพ่ือประกอบกิจกรรม  “ของเล่น
ชิน้โปรด” 

3.  นกัเรียนประดษิฐ์ของเลน่จากวสัดเุหลือใช ้ โดยใหน้กัเรียนคดิออกแบบดว้ย 
ตนเองวา่จะประดษิฐ์อะไรแลว้ใหน้กัเรียนถ่ายทอดออกมาดว้ยการวาดภาพภายในเวลา  10  นาที 

4.  เม่ือนกัเรียนวาดภาพเสรจ็แลว้ใหน้กัเรียนมาเลือกวสัดท่ีุครูเตรียมไวเ้พ่ือน าไป 
ประดิษฐ์ของเล่นของตนเอง  เม่ือนกัเรียนเจอปัญหาเก่ียวกบัการประดิษฐ์ใหน้กัเรียนคิดแกปั้ญหา
ดว้ยตนเองเพ่ือใหส้ิ่งประดษิฐ์ของตนเองส าเรจ็ได ้ ภายในเวลา  15  นาที 

5.  นกัเรียนรว่มรบัฟังการน าเสนอของเพ่ือนท่ีครูคดัเลือกเพ่ือน าเสนอผลงานให ้
เพ่ือนดรูะหวา่งภาพวาดท่ีคดิเอาไวก้บัผลงานท่ีสามารถประดิษฐ์ไดจ้ากวสัดท่ีุครูมีให ้

6.  นกัเรียนรว่มช่ืนชมการท ากิจกรรมและผลงานของเพ่ือนทกุคนและรบัฟัง 
วตัถปุระสงค ์ จดุมุง่หมายและความส าคญัของการท ากิจกรรมในครัง้นี ้

7.  นกัเรียนท ากิจกรรมการแกปั้ญหา  “บทบาทสมมต”ิ โดยครูก าหนด 
สถานการณ์สมมุติจากเรื่องราวท่ีอาจจะเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวัน  ประกอบดว้ย  สถานการณ ์  
“รถเสีย”  สถานการณ ์ “ครูสอนแทน”  สถานการณ ์ “รูจ้กัเพ่ือนใหม่”   สถานการณ ์ “ลืมการบา้น”    
และสถานการณ ์ “ยา้ยโรงเรียน” 

 8.  นกัเรียนแบง่กลุม่ออกเป็น 5 กลุม่  และสง่ตวัแทนออกมาจบัฉลากรบัใบงาน 
“สถานการณ์บทบาทสมมติ”  เพ่ือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าไปแต่งบทละครจากสถานการณ์ท่ี
ก าหนดใหแ้ละฝึกซอ้มการแสดงบทบาทสมมต ิ ภายในเวลา  15  นาที   
  9.  นกัเรียนท่ีจบัฉลากสถานการณท่ี์  1  สถานการณ ์ “รถเสีย”  สถานการณท่ี์  2  
สถานการณ์  “ครูสอนแทน” สถานการณ์ท่ี  3  สถานการณ์  “รูจ้ักเพ่ือนใหม่” สถานการณ์ท่ี  4  
สถานการณ์  “ลืมการบา้น”  และสถานการณ์ท่ี  5  สถานการณ์  “ยา้ยโรงเรียน”  ออกมาแสดง
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บทบาทสมมตุิ  เรียงตามล าดบั  โดยใหแ้ตล่ะกลุม่ส่งใบงาน “สถานการณบ์ทบาทสมมติ”  ท่ีตนเอง
เขียนบทละครใหก้บัครูและครูเป็นผูก้  ากบัเพ่ือคอยสอดแทรกสถานการณเ์พิ่มเติมจากท่ีสมาชิกใน
กลุ่มไดเ้ขียนบทและฝึกซอ้มการแสดงเพ่ือใหน้กัเรียนไดค้ิดปรบัเปล่ียนแนวคิดจากวิธีการเดิมเป็น
วิธีการใหม่เพ่ือใหส้ามารถด าเนินเรื่องตอ่ไปไดเ้ม่ือการแสดงบทบาทสมมติของแตล่ะกลุม่จบลงครู
สอบถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนเป็นตัวละครในสถานการณ์นั้นจะมีวิธีการปรับเปล่ียนตัวเอง
อยา่งไรเพ่ือใหส้ามารถแกปั้ญหาตา่ง  ๆ  ท่ีเกิดขึน้ไดอ้ยา่งดีและมีความสขุ 
  10.  นักเรียนรับฟังค าชมเชยจากครูท่ีสามารถร่วมกันท ากิจกรรม  “บทบาท
สมมติ”  และแกไ้ขปัญหาและปรบัเปล่ียนสถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ไดเ้ป็นอย่างดีและศึกษา 
ใบความรู ้  “การเสรมิสรา้งความสามารถดา้นการปรบัเปล่ียน”  พรอ้มฟังค าอธิบายใหค้วามรูจ้าก
ครูในการเสริมสรา้งความสามารถดา้นการปรบัเปล่ียน  ใหส้  าหรบัตนเองตามใบความรูซ้ึ่งนกัเรียน
ไดเ้รียนรูผ้า่นกิจกรรม  “บทบาทสมมต”ิ   

11.  นกัเรียนรบัฟังลกัษณะของผูท่ี้มีการปรบัเปล่ียนคือความสามารถของ 
นกัเรียนในการปรบัตวัใหท้นัตามการเปล่ียนแปลงของสิ่งตา่ง ๆ  เพ่ือใหส้ามารถอยู่และยอมรบัได้
กับสถานการณ์ท่ีแตกต่างจากเดิม  โดยการไม่ยึดติดอยู่กับสถานการณ์  หรือปัญหาจนท าให้
เกิดผลกระทบด้านลบ  มีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาด้วยการยอมรบัได้กับความแตกต่าง
หลากหลายของวิธีการแก้ปัญหา  ไดแ้ก่  การย้ายโรงเรียน  การปรับเปล่ียนกิจวัตรประจ าวัน   
การท าความรูจ้กักบัเพ่ือนและสิ่งแวดลอ้มใหม ่ๆ 

12.  นกัเรียนไดแ้สดงความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตักิิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้ง 
การปรบัเปล่ียน  วา่ไดป้ระโยชนจ์ากการปฏิบตักิิจกรรมอย่างไรบา้ง 

13.  นกัเรียนฟังค ากลา่วชมเชยจากครูท่ีตัง้ใจปฏิบตัิกิจกรรมและรบัฟังค าแนะน า 
ใหน้กัเรียนตอ้งมีความเสมอตน้เสมอปลายในชว่งแรกเพ่ือสรา้งนิสยั 
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ใบงานประกอบการสอนกจิกรรมแนะแนว 
เพือ่เสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการ 

ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
ชุดที ่ 6  เร่ือง  “การเสริมสร้างการปรับเปลี่ยน” 

 
ใบงาน  “สถานการณบ์ทบาทสมมต”ิ 

ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรียนแตล่ะกลุม่แตง่บทละครจากสถานการณท่ี์ก าหนดใหแ้ละฝึกซอ้มการแสดง 
บทบาทสมมต ิ ภายในเวลา  15  นาที   
 

สถานการณท์ี ่ 1    “รถเสีย” 
 

เช้าวันหนึ่งเจนน่ีต่ืนเช้า  อาบน ้า  แต่งตัว  ทานอาหารเช้า  เตรียมตัวพร้อมส าหรับ  
การเดินทางไปโรงเรียนดว้ยรถส่วนตัวกับคุณแม่ตามปกติ   แต่วันนีไ้ม่ปกติเม่ือแม่บอกแป้งว่า   
“รถเสีย”  แลว้เจนน่ีจะท าอยา่งไร 
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ใบงานประกอบการสอนกจิกรรมแนะแนว 
เพือ่เสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการ 

ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
ชุดที ่ 6  เร่ือง  “การเสริมสร้างการปรับเปลี่ยน” 

 
ใบงาน  “สถานการณบ์ทบาทสมมต”ิ 

ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรียนแตล่ะกลุม่แตง่บทละครจากสถานการณท่ี์ก าหนดใหแ้ละฝึกซอ้มการแสดง 
บทบาทสมมต ิ ภายในเวลา  15  นาที   
 

สถานการณท์ี ่ 2    “ครูสอนแทน” 
 

ณ  หอ้งเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  5  ในชั่วโมงเรียนวิชาศิลปะซึ่งนักเรียนตอ้งเรียนกับ
คณุครูช่ืนตา  คณุครูคนสวยและใจดี  นกัเรียนตา่งพากนัเตรียมพรอ้มส าหรบัการเรียนและในวนันี ้
ทกุคนกลบัสงัเกตเุห็นความผิดปกติเม่ือเวลาผา่นไป  10  นาทีแตค่ณุครูยงัไมม่าสอน  และในทนัใด
นัน้เองครูสุขวสนัต ์ คณุครูพละเดินเขา้มาในหอ้งและบอกว่าคณุครูช่ืนตา  ติดประชมุด่วนโดยครู
สขุวสนัต ์ จะเป็นคนสอนแทน  แลว้นกัเรียนจะท าอยา่งไร 
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ใบงานประกอบการสอนกจิกรรมแนะแนว 
เพือ่เสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการ 

ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
ชุดที ่ 6 เร่ือง  “การเสริมสร้างการปรับเปลี่ยน” 

 
ใบงาน  “สถานการณบ์ทบาทสมมต”ิ 

ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรียนแตล่ะกลุม่แตง่บทละครจากสถานการณท่ี์ก าหนดใหแ้ละฝึกซอ้มการแสดง 
บทบาทสมมต ิ ภายในเวลา  15  นาที   
   

สถานการณท์ี ่ 3  “รู้จักเพือ่นใหม่” 
เม่ือลิซา่ไปเขา้คา่ยพกัแรม  ลกูเสือและยวุกาชาดกบัโรงเรียนแบบพกัคา้งเป็นเวลา  3  คืน  

2  วนั  ในระหว่างการจดัหน่วยสีของยวุกาชาดจะตอ้งมีการจดัใหม่เพ่ือใหน้กัเรียนไดรู้จ้กักบัเพ่ือน
ตา่งหอ้งและตอ้งพกัดว้ยกนัแลว้ลิซา่จะท าอย่างไร 
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ใบงานประกอบการสอนกจิกรรมแนะแนว 
เพือ่เสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการ 

ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
ชุดที ่ 6  เร่ือง  “การเสริมสร้างการปรับเปลี่ยน” 

 
ใบงาน  “สถานการณบ์ทบาทสมมต”ิ 

ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรียนแตล่ะกลุม่แตง่บทละครจากสถานการณท่ี์ก าหนดใหแ้ละฝึกซอ้มการแสดง 
บทบาทสมมต ิ ภายในเวลา  15  นาที   
 

สถานการณท์ี ่ 4  “ลืมการบ้าน” 
จีซูเป็นเด็กท่ีเรียนเก่งและมีความรบัผิดชอบมากเขาไม่เคยลืมส่งการบา้นเลย  เขาสอบได้

ท่ี  1  ตัง้แต่เรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  1  -  4  ซึ่งตอนนีเ้ขาเรียนอยู่ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  5  
แลว้  แลว้วนัหนึ่งเม่ือจีซูมาถึงโรงเรียนและเขาจะหยิบการบา้นมาส่งครูเหมือนดงัเช่นทุกวนั  แต่
วนันีจี้ซูหาการบา้นไมเ่จอแลว้จีซูจะท าอยา่งไร 
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ใบงานประกอบการสอนกจิกรรมแนะแนว 
เพือ่เสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการ 

ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
ชุดที ่ 6 เร่ือง  “การเสริมสร้างการปรับเปลี่ยน” 

 
 

ใบงาน  “สถานการณบ์ทบาทสมมต”ิ 
ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรียนแตล่ะกลุม่แตง่บทละครจากสถานการณท่ี์ก าหนดใหแ้ละฝึกซอ้มการแสดง 
บทบาทสมมต ิ ภายในเวลา  15  นาที   
 

สถานการณท์ี ่ 5 “ย้ายโรงเรียน” 
โรเซ่เป็นเด็กสาวผูน้่ารกั  นิสยัดี  ติดเพ่ือนและไม่ชอบการเปล่ียนแปลง  อยู่มาวนัหนึ่งแม่

เดินมาบอกโรเซ่ว่า  เพราะสถานการณโ์ควิด   19  พ่อและแม่จะตอ้งยา้ยไปท างานท่ีตา่งจงัหวดัซึ่ง
หมายความวา่ทกุคนตอ้งยา้ยตามแมไ่ปดว้ยแลว้โรเซ่จะท าอยา่งไร 
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เกณฑก์ารให้คะแนน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนใบงานประกอบการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิง

บรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา มีดงันี ้  
 

ประเดน็ทีป่ระเมิน เกณฑก์ารให้คะแนน 
การคดิวิเคราะห ์ 2  คะแนน  =  มีการจบัประเด็นส าคญั ขยายความ ยกตวัอย่าง เปรียบเทียบ

และสรุปความคดิรวบยอดไดดี้ 
1  คะแนน  =  มีการจบัประเดน็ส าคญัไดน้อ้ย 

การเขียนส่ือความ 2 คะแนน  =  เขียนส่ือความไดถู้กตอ้งตามอักขรวิธี ตรงประเด็นและ เขา้ใจ
ง่าย 
1 คะแนน  =  เขียนส่ือความไดน้อ้ย ไมต่รงประเดน็ 

ความคดิสรา้งสรรค ์ 2 คะแนน  =  ผลงานมีรูปแบบนา่สนใจ มีความสมัพนัธก์บัหวัขอ้ท่ีก าหนด  
1 คะแนน  =  ผลงานมีความสมัพนัธก์บัหวัขอ้ท่ีก าหนดนอ้ยมาก 

ประโยชน์ของการน า
ขอ้มลูไปใช ้

2 คะแนน  =  สามารถน าไปประยกุตก์บัสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
1 คะแนน  =  สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดน้อ้ยมาก 

ความสมบู รณ์ ขอ ง
ผลงาน 

2 คะแนน = มีผลงานครบทกุหวัขอ้ท่ีก าหนด  เป็นระเบียบเรียบรอ้ย  ระบายสี
และตกแตง่ไดส้วยงาม   
1 คะแนน = มีผลงานครบทกุหวัขอ้ท่ีก าหนด  แตไ่มเ่ป็นระเบียบเรียบรอ้ย   

 
เกณฑก์ารแปลผล 

เกณฑก์ารแปลผลจากคะแนนใบงานประกอบการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้ง
การคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา มีดงันี ้ (เรณ ู พินิจการ.2545  :  28) 

9 – 10 หมายถึง  มีความรูค้วามเขา้ใจในระดบัมากท่ีสดุ 
7 – 8 หมายถึง  มีความรูค้วามเขา้ใจในระดบัมาก 
5 – 6 หมายถึง  มีความรูค้วามเขา้ใจในระดบัปานกลาง 
3 – 4 หมายถึง  มีความรูค้วามเขา้ใจในระดบันอ้ย 
1 – 2 หมายถึง  มีความรูค้วามเขา้ใจในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
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ใบความรู้ประกอบการสอนกจิกรรมแนะแนว 
เพือ่เสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการ 

ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
ชุดที ่ 6  เร่ือง  “การเสริมสร้างการปรับเปลี่ยน” 

  
“การเสริมสร้างความสามารถด้านการปรับเปลี่ยน” 

การปรับ เปลี่ ยน   (Shift)  หมายถึ ง  ความสามารถของนัก เรียนในการปรับตัวให้ทันตาม  
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ  เพื่อใหส้ามารถอยู่และยอมรบัไดก้บัสถานการณท์ี่แตกต่างจากเดิม  โดยการไม่
ยึดติดอยู่กับสถานการณ์  หรือปัญหาจนท าใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบ  มีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาดว้ย  
การยอมรบัไดก้ับความแตกต่างหลากหลายของวิธีการแกปั้ญหา  ไดแ้ก่  การยา้ยโรงเรียน  การปรบัเปลี่ยน
กิจวตัรประจ าวนั  การท าความรูจ้กักบัเพื่อนและสิง่แวดลอ้มใหม ่ๆ 

 การปรับสภาพแวดล้อม การปรบัเปลี่ยนสภาพแวดลอ้มส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกับเรื่องการลดความ
ตอ้งการเพื่อเพิ่มทกัษะการปรบัเปลี่ยน ไดแ้ก่   การลดความแปลกใหม ่ การปรบัปรุงธรรมชาติของงาน  ตีกรอบ
สถานการณใ์หม ่ๆ  เพิ่มระดบัการสง่เสรมิประสทิธิภาพการท างาน  

การฝึกทักษะ  สามารถน าเทคนิคการฝึกทกัษะการปรบัเปลี่ยนไปปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั
ไดด้งันี ้ คือ  การท าความรูจ้กักบัการปรบัเปลีย่นเพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจวา่การไมป่รบัเปลีย่นคืออะไร,  การรูว้า่เมื่อใดที่
นกัเรียนควรรูจ้ักการปรบัเปลี่ยน,  การจินตนาการถึงสถานการณ์ที่คาดหวงัว่าจะเกิดขึน้ และฝึกซอ้มอยู่กับ
สถานการณ์ที่จินตนาการนัน้จนเกิดเป็นการก าหนดจิต เมื่อสถานการณ์จริงไม่สอดคลอ้งกับการก าหนดจิต 
ผลลพัธ์ที่ไดจ้ึงเป็นความสบัสน ความหงุดหงิด ความโกรธ หรือ ความคับขอ้งใจ  ถ้านักเรียนรูว้่าตนเองขาด
ความสามารถในการปรบัเปลี่ยน  ใหน้ักเรียนรูจ้ักวิธีการรบัมือเพื่อจัดการกับอารมณ์และสถานการณ์ โดย 
การสรา้งแบบจ าลอง การฝึกฝน การป้อนกลบั และมีลกัษณะทั่วไปอย่างแทจ้ริง เพื่อเตือนใหน้กัเรียนใชว้ิธีการ  
ที่เหมาะสมจนเป็นนิสยั วิธีการรบัมือ  

การวางเงือ่นไขความส าเร็จ   ท าไดโ้ดยเพิ่มการเปลีย่นแปลงใหก้บัตารางเวลาสว่นตวัของตนเอง 

โดยเริม่ตน้ จากการใหท้ าเป็นกิจกรรมเสรมิพรอ้มการไดร้บัสญัญาณเตือนอาจจะเป็นจากผูป้กครอง หรอือปุกรณ์
ตา่ง ๆ   จนกระทั่งนกัเรยีนเริม่ปรบัตวัไดโ้ดยไมต่อ้งเตือนและฝึกการปรบัเปลีย่นไปทีละเลก็ทีละนอ้ย 
 
 

บรรณานุกรม 
ฐาปณีย์  แสงสว่าง. (2559). ความสามารถคิดบริหารจัดการตน : แบบวัดและแนวทางการพัฒนาส าหรบั

นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา. (ปริญญานิพนธป์ริญญาดษุฎีมหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
กรุงเทพฯ.  

 

 

 



  197 

ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการ 
ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 

ชุดที ่ 9 
เร่ือง  “การเสริมสร้างการยับยัง้พฤตกิรรม” 

 
ชื่อเร่ือง “การเสรมิสรา้งการยบัยัง้พฤตกิรรม” 
 
เทคนิค  /  วิธีการ  

-  ปรบัสภาพแวดลอ้มดว้ยการประยุกตใ์ช ้ ทฤษฎี Marshmallow  (Marshmallow Test)  
กิจกรรม  “อดเปรีย้ว  ไวกิ้นหวาน”   

-  การสอนทกัษะ  การฝึกปฏิบตักิิจกรรม  “รอ้ง เตน้ เลน่ หยดุ”   
-  การวางเง่ือนไขความส าเรจ็ 
 

เวลา  1   ชั่วโมง 
 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือให้นักเรียนรู้ความหมายและเห็นความส าคัญของการเสริมสร้างการยับยั้ง
พฤตกิรรม 

2. เพ่ือใหน้กัเรียนมีทกัษะในการเสรมิสรา้งการยบัยัง้พฤตกิรรม 
3. เพ่ือใหน้กัเรียนมีเห็นความส าคญัในการเสรมิสรา้งการยบัยัง้พฤตกิรรม 
 

ส่วนประกอบในชุดการสอน 
1. ค าชีแ้จงในการใชช้ดุการสอน    
2. คูมื่อครู 
3. คูมื่อนกัเรียน 
4. ส่ือการสอน   
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ค าชีแ้จง 
 

 การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา  ชุดท่ี  9  เรื่อง  ปัจฉิมนิเทศ  “การเสริมสรา้งการยับยั้งพฤติกรรม”   ใช้เวลาใน 
การจดักิจกรรม  1  ชั่วโมง จดัท าขึน้เพ่ือ 

1. เพ่ือให้นักเรียนรู้ความหมายและเห็นความส าคัญของการเสริมสร้างการยับยั้ง
พฤตกิรรม 

2. เพ่ือใหน้กัเรียนมีทกัษะในการเสรมิสรา้งการยบัยัง้พฤตกิรรม 
3. เพ่ือใหน้กัเรียนมีเห็นความส าคญัในการเสรมิสรา้งการยบัยัง้พฤตกิรรม 
ดังนั้น ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจชุดกิจกรรมชุดนี ้เพ่ือให้การด าเนินการ  

จดักิจกรรมการเรียนการสอน ไดบ้รรลตุามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้
1.  การเตรียมตัวของครู 

1.1  ก่อนสอนครูตอ้งอา่นและท าความเขา้ใจ  ค าชีแ้จงในการใชช้ดุการสอน  คูมื่อครูและ 
คูมื่อนกัเรียน 

1.2 ครูตอ้งเตรียมส่ือการการเรียนการสอนใหพ้รอ้มและปฏิบตัิตามคูมื่อครู  โดยยดึคูมื่อ 
ครูเป็นหลกัในการด าเนินการสอน 
2.  การสอนกิจกรรม 

2.1 ชดุกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสรมิสรา้งการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียน 
ประถมศกึษา  ชดุท่ี  3  เรื่อง  องคป์ระกอบเก่ียวกบัการก ากบัพฤตกิรรม  โดยใชเ้ทคนิค  /  วิธีการ   

-  ปรบัสภาพแวดลอ้มดว้ยการประยกุตใ์ช ้ ทฤษฎี Marshmallow   
(Marshmallow Test)  กิจกรรม  “อดเปรีย้ว  ไวกิ้นหวาน”   

-  การสอนทกัษะ  การฝึกปฏิบตักิิจกรรม  “รอ้ง เตน้ เลน่ หยดุ”   
-  การวางเง่ือนไขความส าเรจ็    

 3.  บทบาทของครู 
3.1   ครูผูส้อนตอ้งท าความเขา้ใจ ศึกษาเนือ้หาท่ีจะสอนโดยละเอียด ศึกษาชุดกิจกรรม  

แผนการจัดการเรียนรูอ้ย่างรอบคอบ เพ่ือการน าไปใช้ท่ีถูกตอ้ง แม่นย าและเกิดประสิทธิผลแก่
นกัเรียน 

3.2   ครูต้องชีแ้จงให้นักเรียนรูเ้ก่ียวกับบทบาทของนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมและ
ขณะท่ีนกัเรียนประกอบกิจกรรม ครูตอ้งเดินดกูารท างานของนกัเรียนอย่างใกลช้ิด หากมีนกัเรียน
คนใดหรือกลุม่ใดมีปัญหาครูตอ้งใหค้  าแนะน าชว่ยเหลือจนปัญหาเหลา่นัน้คล่ีคลาย หากมีนกัเรียน
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คนใดท างานชา้จนเกินไป ครูควรน าออกมาท ากิจกรรมนัน้เป็นพิเศษหรือหากิจกรรมใหเ้หมาะสม
กบันกัเรียนท่ีเรียนชา้ 
 3.3  ด าเนินการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจัดการส าหรับ
นักเรียนประถมศึกษา  ชุดท่ี  9  เรื่อง  ปัจฉิมนิเทศ  “การเสริมสร้างการยับยั้งพฤติกรรม” 
ตามล าดบั  ดงันี ้

3.3.1  ครูกลา่วทกัทายนกัเรียนและทบทวนเนือ้หาในครัง้ท่ีแลว้เก่ียวกบัการ 
เสรมิสรา้งการตรวจสอบตนเอง 

3.3.2  ครูอธิบายวตัถปุระสงค ์ จดุมุง่หมายและความส าคญัของการท ากิจกรรม 
ในครัง้นี ้

3.3.3  ครูใหน้กัเรียนนั่งเป็นกลุม่  กลุม่ละ  6  คน  แลว้น าถาดขนมท่ีคลมุดว้ยผา้ 
ขาวมาวางไวก้ลุม่ละ  1  ถาด 

3.3.4  ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรม  “อดเปรีย้ว  ไวกิ้นหวาน”  โดยกตกิาในการท า 
กิจกรรมคือ  หา้มนกัเรียนทกุคนในกลุม่แอบเปิดดขูนมในถาดท่ีวางไวใ้นกลุ่มของตนเองจนกว่าครู
จะบอกใหส้ามารถเปิดดไูด ้ ถา้หากกลุ่มใดสามารถยบัยัง้ความตอ้งการอยากรูอ้ยากเห็นวา่ในถาด
เป็นขนมอะไรไดจ้นครูอนญุาตใหเ้ปิดจะไดร้บัขนมเพิ่มเป็น  5  เท่า  แตถ่า้กลุ่มใดท่ีมีสมาชิกเปิดดู
ก่อนจะโดนยดึขนมทัง้หมด 

3.3.5  ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรม  “รอ้ง เตน้ เลน่ หยดุ”  โดยใหน้กัเรียนปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามค าสั่งของครู  โดย 

-  เม่ือครูสั่งวา่  “รอ้ง”  ใหน้กัเรียนรอ้งเพลงท่ีนกัเรียนช่ืนชอบ 
-  เม่ือครูสั่งวา่  “เตน้”  ใหน้กัเรียนเตน้  โดยครูเปิดเพลงใหเ้ตน้ 
-  เม่ือครูสั่งวา่  “เลน่”  ใหน้กัเรียนเลน่กบัเพ่ือนตามท่ีตนเองตอ้งการจะ 

เลน่ 
-  เม่ือครูสั่งวา่  “หยดุ”  ใหน้กัเรียนหยดุทกุกิจกรรมแลว้กลบัมานั่งท่ีของ 

ตวัเองดว้ยความสงบ 
  3.3.6  ครูถามนักเรียนเม่ือจบกิจกรรมถึงความรูส้ึกหลังจากไดท้  ากิจกรรมเป็น
จ านวน  3  รอบวา่ 

-   นกัเรียนช่ืนชอบกิจกรรมใดมากท่ีสดุ 
-   นกัเรียนสามารถท ากิจกรรมใดไดอ้ยา่งสบายใจท่ีสดุ 
-   นกัเรียนท ากิจกรรมใดไดส้นกุสนานท่ีสดุ 
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-   กิจกรรมใดท่ีนกัเรียนท าไดย้ากท่ีสดุ 
-   เม่ือครูสั่งให ้ “หยดุ”  ยงัมีความรูส้กึอยากท ากิจกรรมใดตอ่หรือไม่ 

  3.3.7  ครูสรุปใหน้กัเรียนเห็นว่าถา้นกัเรียนสามารถหยุดความตอ้งการอยากรอ้ง  
เล่น  เต้น  และหยุดนั่ งอยู่กับท่ีของตนเองตามค าสั่ งของครูได้  หมายความว่านักเรียนมี
ความสามารถควบคมุ  ยบัยัง้และหยุดแสดงพฤติกรรมดา้นลบในเวลาท่ีเหมาะสมไดด้ว้ยตนเอง  
ส่งผลใหน้กัเรียนสามารถท าตามกฎ  กติกา  และมารยาทของสงัคมรวมทัง้การยบัยัง้ความอยาก
จากสิ่งยั่วยจุากสงัคมในทางท่ีไมดี่ได ้

3.3.8   ครูใหน้กัเรียนตรวจสอบการท ากิจกรรม  “อดเปรีย้ว  ไวกิ้นหวาน”  โดยให ้
แตล่ะกลุม่ตรวจสอบดถูาดขนมวา่ยงัอยูใ่นสภาพเดมิหรือไม ่ อยา่งไร  โดย 
   -  นกัเรียนกลุ่มใดท่ีไม่มีใครแอบเปิดดขูนมในถาดและถาดขนมยงัอยู่ใน
สภาพเดมิครูอนญุาตใหเ้ปิดผา้คลมุถาดขนมออกและเพิ่มขนมใหอี้ก  5  เทา่ 
   -  แตถ่า้นกัเรียนกลุม่ใดมีคนแอบเปิดดขูนมในถาดและถาดขนมไม่อยู่ใน
สภาพเดมิครูไมอ่นญุาตใหเ้ปิดผา้คลมุถาดและยกถาดขนมออกไป 
   -  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงาน  “อดเปรีย้ว  ไวกิ้นหวาน”  โดยใหแ้ต่
ละกลุ่มสรุปผลการท ากิจกรรมของกลุ่มตนเองว่าเพ่ือนในกลุ่มสามารถยบัยัง้พฤติกรรมของตนเอง
ไดห้รือไมอ่ยา่งไร  และผลจจากการปฏิบตักิิจกรรมเป็นอยา่งไร 

3.3.9  ครูแนะน าเรื่องการยบัยัง้พฤตกิรรมเพ่ือใหน้กัเรียนสามารถปฏิบตัตินตาม 
กฎ  กติกา  และมารยาทของสงัคมรวมทัง้การยบัยัง้ความอยากจากสิ่งยั่วยจุากสงัคมในทางท่ีไม่ดี
ได ้ โดยครูแจกใบความรูเ้รื่อง  “การเสริมสรา้งการยับยั้งพฤติกรรม”  แล้วอธิบายให้ความรูใ้น 
การเสรมิสรา้งการยบัยัง้พฤติกรรม  ตามใบความรูซ้ึ่งนกัเรียนไดเ้รียนรูผ้า่นกิจกรรม  “อดเปรีย้ว  ไว้
กินหวาน”  เพ่ือช่วยใหน้ักเรียนสามารถเลือกแสดงออกท่ีเหมาะสมท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัได ้ 
โดยมีวิธีการท่ีนกัเรียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ 

3.3.10  ครูสอบถามนกัเรียนวา่จากการท ากิจกรรมท าใหน้กัเรียนไดเ้ห็นการยบัยัง้ 
พฤติกรรมความอยากของตนเองอย่างไรบา้งและสามารถน าไปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งไร  
ใหน้กัเรียนรว่มกนัอภิปราย 
  3.3.11  ครูใหค้  าแนะน ากับนกัเรียนว่าการท่ีเรารูจ้กัการยบัยัง้พฤติกรรมจะท าให้
นักเรียนสามารถคิดอย่างรอบคอบก่อนลงมือกระท าและยืดเวลาการตอบสนองเพ่ือให้มีเวลา
ประเมินสถานการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อตนเองและผู้อ่ืน  โดยควบคุม  
ยบัยัง้และหยดุแสดงพฤติกรรมดา้นลบในเวลาท่ีเหมาะสมไดด้ว้ยตนเอง  ไดแ้ก่  การหยดุคิดก่อน
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ท า  หยดุพฤตกิรรมท่ีรบกวนผูอ่ื้นหรือท าใหผู้อ่ื้นเดือดรอ้น  การควบคมุความคดิใหมี้สมาธิจดจ่อใน
เรื่องท่ีก าลงัท า         

3.3.12  ครูใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตักิิจกรรมเพื่อ 
เสรมิสรา้งการยบัยัง้พฤตกิรรม  วา่ไดป้ระโยชนจ์ากการปฏิบตักิิจกรรมอย่างไรบา้ง 

3.3.13  ครูกลา่วชมเชยนกัเรียนท่ีตัง้ใจปฏิบตักิิจกรรมและแนะน าใหน้กัเรียนตอ้ง 
มีความเสมอตน้เสมอปลายในชว่งแรกเพ่ือสรา้งนิสยั  

 3.3.14   ค รูกล่าวขอบใจนัก เรียน ท่ี ให้ความร่วม มือในการร่วม กิจกรรม 
การเสรมิสรา้งการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา ทัง้  9  ครัง้เป็นอยา่งดี   

3.3.15   ครูกลา่วปิดกิจกรรมการเสรมิสรา้งการคิดเชิงบรหิารจดัการส าหรบั 
นกัเรียนประถมศกึษา   
4.  ส่ิงทีค่รูต้องเตรียม 

4.1  กิจกรรม  “อดเปรีย้ว  ไวกิ้นหวาน”   
4.2  กิจกรรม  “รอ้ง เตน้ เลน่ หยดุ”   
4.3  ใบงานกิจกรรม  “อดเปรีย้ว  ไวกิ้นหวาน”   
4.4  ใบความรู ้ “การเสรมิสรา้งการยบัยัง้พฤตกิรรม”   
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คู่มือครู 
 

ส าหรบัการสอนกิจกรรมแนะแนว   โดยใชช้ดุกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสรมิสรา้ง 
การคิดเชิงบริหารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา  ประถมศกึษา  ชดุท่ี  9  เรื่อง  ปัจฉิมนิเทศ  
“การเสริมสรา้งการยับยัง้พฤติกรรม”  ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม  1  ชั่วโมง  ครูควรศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพรอ้มในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดงันี ้
1.  สาระส าคัญ 

การยบัยัง้พฤติกรรม  เป็นคณุลกัษณะของบคุคลท่ีสามารถควบคมุความตอ้งการของตนเองให้
อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม สามารถกลั่นกรองความคิดและแรงเรา้ต่าง ๆ จนตา้นหรือยบัยัง้สิ่งยั่วย ุ
ความวา้วุน่ หรือ ความเคยชินตา่ง ๆ ได ้ คดิก่อนแลว้จึงท า หรือ พดูก ากบัควบคมุพฤตกิรรมตนเอง
ไดใ้นกาลเทศะท่ีเหมาะสม  จะช่วยใหเ้ราชั่งใจ เลือกตดัสินใจว่าสิ่งใดควร ไม่ควร สิ่งใดส าคญักว่า
และก ากบัการกระท าตวัเองได ้ชว่ยปอ้งกนัเราจากการเป็นสตัวโ์ลกท่ีมีแตส่ญัชาตญาณและท าทกุ
อย่างตามท่ีอยาก โดยไม่คิดอะไรช่วยให้เราพูดในสิ่งท่ีควรพูด ท าในสิ่งท่ีควรท า และเม่ือเกิด
อารมณโ์กรธเกรีย้ว เรา่รอ้น หงุดหงิด ก็ช่วยใหเ้ราคมุตนเองได ้แมเ้ม่ือมีความวุ่นวายใจก็ละวางได ้
ไม่ตามใจตามอารมณต์วัเองจนสามารถท าการงานตา่ง ๆ ท่ีควรท าไดส้  าเร็จลลุ่วง  การศกึษาเรื่อง  
“การเสริมสรา้งการยบัยัง้พฤติกรรม”  ท าใหเ้กิดความรู ้ ความเขา้ใจ  การฝึกฝนทกัษะ  เป็นผลให้
นกัเรียนเห็นความส าคญัเก่ียวกบัการยบัยัง้พฤติกรรมท่ีถกูตอ้งน าไปสู่ความส าเรจ็ในดา้นวิชาการ
และทกัษะชีวิตของนกัเรียน 
2.  จุดประสงค ์

2.1   เพ่ือให้นักเรียนรูค้วามหมายและเห็นความส าคัญของการเสริมสรา้งการยับยั้ง
พฤตกิรรม 

2.2   เพ่ือใหน้กัเรียนมีทกัษะในการเสรมิสรา้งการยบัยัง้พฤตกิรรม 
  2.3   เพ่ือใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัในการเสรมิสรา้งการยบัยัง้พฤติกรรม 
3.  สาระการเรียนรู้ 

การยับยั้งพฤติกรรม  (Inhibitory control)  หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนในการคิด
อย่างรอบคอบก่อนลงมือกระท าและยืดเวลาการตอบสนองเพ่ือใหมี้เวลาประเมินสถานการณห์รือ
พฤติกรรมท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อตนเองและผู้อ่ืน  โดยควบคุม  ยับยั้งและหยุดแสดง
พฤติกรรมดา้นลบในเวลาท่ีเหมาะสมไดด้ว้ยตนเอง  ไดแ้ก่  การหยดุคิดก่อนท า  หยดุพฤติกรรมท่ี
รบกวนผูอ่ื้นหรือท าใหผู้อ่ื้นเดือดรอ้น  การควบคมุความคดิใหมี้สมาธิจดจอ่ในเรื่องท่ีก าลงัท า 
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4.  ข้ันตอนการสอนกิจกรรม 
4.1  น าเข้าสู่กิจกรรม     

4.1.1  ครูกลา่วทกัทายนกัเรียนและทบทวนเนือ้หาในครัง้ท่ีแลว้เก่ียวกบั 
การเสรมิสรา้งการตรวจสอบตนเอง 

4.1.2  ครูอธิบายวตัถปุระสงค ์ จดุมุง่หมายและความส าคญัของการท ากิจกรรม 
ในครัง้นี ้

4.1.3  ครูใหน้กัเรียนนั่งเป็นกลุม่  กลุม่ละ  6  คน  แลว้น าถาดขนมท่ีคลมุดว้ยผา้ 
ขาวมาวางไวก้ลุม่ละ  1  ถาด 

4.1.4  ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรม  “อดเปรีย้ว  ไวกิ้นหวาน”  โดยกตกิาในการท า 
กิจกรรมคือ  หา้มนกัเรียนทกุคนในกลุม่แอบเปิดดขูนมในถาดท่ีวางไวใ้นกลุ่มของตนเองจนกว่าครู
จะบอกใหส้ามารถเปิดดไูด ้ ถา้หากกลุ่มใดสามารถยบัยัง้ความตอ้งการอยากรูอ้ยากเห็นวา่ในถาด
เป็นขนมอะไรไดจ้นครูอนญุาตใหเ้ปิดจะไดร้บัขนมเพิ่มเป็น  5  เท่า  แตถ่า้กลุ่มใดท่ีมีสมาชิกเปิดดู
ก่อนจะโดนยดึขนมทัง้หมด 

4.2   ข้ันกิจกรรม    
 4.2.1.  ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรม  “รอ้ง เตน้ เลน่ หยดุ”  โดยใหน้กัเรียนปฏิบตั ิ

กิจกรรมตามค าสั่งของครู  โดย 
-  เม่ือครูสั่งวา่  “รอ้ง”  ใหน้กัเรียนรอ้งเพลงท่ีนกัเรียนช่ืนชอบ 
-  เม่ือครูสั่งวา่  “เตน้”  ใหน้กัเรียนเตน้  โดยครูเปิดเพลงใหเ้ตน้ 
-  เม่ือครูสั่งวา่  “เลน่”  ใหน้กัเรียนเลน่กบัเพ่ือนตามท่ีตนเองตอ้งการจะ 

เลน่ 
-  เม่ือครูสั่งวา่  “หยดุ”  ใหน้กัเรียนหยดุทกุกิจกรรมแลว้กลบัมานั่งท่ีของ 

ตวัเองดว้ยความสงบ 
  4.2.2  เม่ือจบกิจกรรมครูถามนักเรียนถึงความรูส้ึกหลังจากไดท้  ากิจกรรมเป็น
จ านวน  3  รอบวา่ 

-   นกัเรียนช่ืนชอบกิจกรรมใดมากท่ีสดุ 
-   นกัเรียนสามารถท ากิจกรรมใดไดอ้ยา่งสบายใจท่ีสดุ 
-   นกัเรียนท ากิจกรรมใดไดส้นกุสนานท่ีสดุ 
-   กิจกรรมใดท่ีนกัเรียนท าไดย้ากท่ีสดุ 
-   เม่ือครูสั่งให ้ “หยดุ”  ยงัมีความรูส้กึอยากท ากิจกรรมใดตอ่หรือไม่ 
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  4.2.3  ครูสรุปใหน้กัเรียนเห็นว่าถา้นกัเรียนสามารถหยุดความตอ้งการอยากรอ้ง  
เล่น  เต้น  และหยุดนั่ งอยู่กับท่ีของตนเองตามค าสั่ งของครูได้  หมายความว่านักเรียนมี
ความสามารถควบคมุ  ยบัยัง้และหยุดแสดงพฤติกรรมดา้นลบในเวลาท่ีเหมาะสมไดด้ว้ยตนเอง  
ส่งผลใหน้กัเรียนสามารถท าตามกฎ  กติกา  และมารยาทของสงัคมรวมทัง้การยบัยัง้ความอยาก
จากสิ่งยั่วยจุากสงัคมในทางท่ีไมดี่ได ้

4.2.4   ครูใหน้กัเรียนตรวจสอบการท ากิจกรรม  “อดเปรีย้ว  ไวกิ้นหวาน”  โดยให ้
แตล่ะกลุม่ตรวจสอบดถูาดขนมวา่ยงัอยูใ่นสภาพเดมิหรือไม ่ อยา่งไร  โดย 
   -  นกัเรียนกลุ่มใดท่ีไม่มีใครแอบเปิดดขูนมในถาดและถาดขนมยงัอยู่ใน
สภาพเดมิครูอนญุาตใหเ้ปิดผา้คลมุถาดขนมออกและเพิ่มขนมใหอี้ก  5  เทา่ 
   -  แตถ่า้นกัเรียนกลุม่ใดมีคนแอบเปิดดขูนมในถาดและถาดขนมไม่อยู่ใน
สภาพเดมิครูไมอ่นญุาตใหเ้ปิดผา้คลมุถาดและยกถาดขนมออกไป 
   -  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงาน  “อดเปรีย้ว  ไวกิ้นหวาน”  โดยใหแ้ต่
ละกลุ่มสรุปผลการท ากิจกรรมของกลุ่มตนเองว่าเพ่ือนในกลุ่มสามารถยบัยัง้พฤติกรรมของตนเอง
ไดห้รือไม่อย่างไร  และผลจจากการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นอย่างไร  และส ารวจการยบัยัง้พฤติกรรม
ของตนเอง 

4.2.5 ครูแนะน าเรื่องการยบัยัง้พฤตกิรรมเพ่ือใหน้กัเรียนสามารถปฏิบตัตินตาม 
กฎ  กติกา  และมารยาทของสงัคมรวมทัง้การยบัยัง้ความอยากจากสิ่งยั่วยจุากสงัคมในทางท่ีไม่ดี
ได ้ โดยครูแจกใบความรูเ้รื่อง  “การเสริมสรา้งการยับยั้งพฤติกรรม”  แล้วอธิบายให้ความรูใ้น 
การเสรมิสรา้งการยบัยัง้พฤติกรรม  ตามใบความรูซ้ึ่งนกัเรียนไดเ้รียนรูผ้า่นกิจกรรม  “อดเปรีย้ว  ไว้
กินหวาน”  เพ่ือช่วยใหน้ักเรียนสามารถเลือกแสดงออกท่ีเหมาะสมท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัได ้ 
โดยมีวิธีการท่ีนกัเรียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ 

4.2.6  ครูสอบถามนกัเรียนวา่จากการท ากิจกรรมท าใหน้กัเรียนไดเ้ห็นการยบัยัง้ 
พฤติกรรมความอยากของตนเองอย่างไรบา้งและสามารถน าไปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งไร  
ใหน้กัเรียนรว่มกนัอภิปราย 
  4.2.7  ครูใหค้  าแนะน ากับนักเรียนว่าการท่ีเรารูจ้ักการยบัยัง้พฤติกรรมจะท าให้
นักเรียนสามารถคิดอย่างรอบคอบก่อนลงมือกระท าและยืดเวลาการตอบสนองเพ่ือให้มีเวลา
ประเมินสถานการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อตนเองและผู้อ่ืน  โดยควบคุม  
ยบัยัง้และหยดุแสดงพฤติกรรมดา้นลบในเวลาท่ีเหมาะสมไดด้ว้ยตนเอง  ไดแ้ก่  การหยดุคิดก่อน
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ท า  หยดุพฤตกิรรมท่ีรบกวนผูอ่ื้นหรือท าใหผู้อ่ื้นเดือดรอ้น  การควบคมุความคดิใหมี้สมาธิจดจ่อใน
เรื่องท่ีก าลงัท า         

4.3  ข้ันสรุปกิจกรรม   
 4.3.1  ครูให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ

เสรมิสรา้งการยบัยัง้พฤตกิรรม  วา่ไดป้ระโยชนจ์ากการปฏิบตักิิจกรรมอย่างไรบา้ง 
4.3.2  ครูกลา่วชมเชยนกัเรียนท่ีตัง้ใจปฏิบตักิิจกรรมและแนะน าใหน้กัเรียนตอ้งมี 

ความเสมอตน้เสมอปลายในชว่งแรกเพ่ือสรา้งนิสยั  
 4.3.3   ค รูกล่ าวขอบใจนัก เรียน ท่ี ให้ความร่วม มื อในการร่วม กิจกรรม 

การเสรมิสรา้งการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา ทัง้  9  ครัง้เป็นอยา่งดี   
4.3.4     ครูกลา่วปิดกิจกรรมการเสรมิสรา้งการคิดเชิงบรหิารจดัการตนส าหรบั 

นกัเรียนประถมศกึษา   
5. การวัดและประเมินผล 

5.1  ใบงานกิจกรรม  “อดเปรีย้ว  ไวกิ้นหวาน”   
6.  แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1  ใบความรู ้ “การเสรมิสรา้งการยบัยัง้พฤตกิรรม”    
7.  ส่ือการเรียนรู้ 

7.1  กิจกรรม  “อดเปรีย้ว  ไวกิ้นหวาน”   
7.2  กิจกรรม  “รอ้ง เตน้ เลน่ หยดุ”   
7.3  ใบงานกิจกรรม  “อดเปรีย้ว  ไวกิ้นหวาน”   
7.4  ใบความรู ้ “การเสรมิสรา้งการยบัยัง้พฤตกิรรม”    
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คู่มือนักเรียน 
 

การเรียนกิจกรรมแนะแนว  โดยใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหาร
จัดการส าหรับนักเรียนประถมศึกษา  ชุดท่ี  9  เรื่อง  ปัจฉิมนิเทศ  “การเสริมสรา้งการยับยั้ง
พฤตกิรรม”   ใชเ้วลาในการจดักิจกรรม  1  ชั่วโมง นกัเรียนควรปฏิบตัดิงันี ้

1. นกัเรียนกลา่วทกัทายครูและทบทวนเนือ้หาในครัง้ท่ีแลว้เก่ียวกบั 
การเสรมิสรา้งการตรวจสอบตนเอง 

2. นกัเรียนรบัฟังวตัถปุระสงค ์ จดุมุง่หมายและความส าคญัของการท า 
กิจกรรมในครัง้นี ้

3. นกัเรียนนั่งเป็นกลุม่  กลุม่ละ  6  คน  แลว้น าถาดขนมท่ีคลมุดว้ยผา้ขาวมา 
วางไวก้ลุม่ละ  1  ถาด 

4. นกัเรียนท ากิจกรรม  “อดเปรีย้ว  ไวกิ้นหวาน”  โดยกตกิาในการท ากิจกรรม 
คือ  หา้มนกัเรียนทุกคนในกลุ่มแอบเปิดดขูนมในถาดท่ีวางไวใ้นกลุ่มของตนเองจนกว่าครูจะบอก
ใหส้ามารถเปิดดูได ้ ถ้าหากกลุ่มใดสามารถยบัยัง้ความตอ้งการอยากรูอ้ยากเห็นว่าในถาดเป็น
ขนมอะไรไดจ้นครูอนญุาตใหเ้ปิดจะไดร้บัขนมเพิ่มเป็น  5  เทา่  แตถ่า้กลุม่ใดท่ีมีสมาชิกเปิดดกู่อน
จะโดนยดึขนมทัง้หมด 

5.  นกัเรียนท ากิจกรรม  “รอ้ง เตน้ เลน่ หยดุ”  โดยใหน้กัเรียนปฏิบตักิิจกรรมตาม 
ค าสั่งของครู  โดย 

-  เม่ือครูสั่งวา่  “รอ้ง”  ใหน้กัเรียนรอ้งเพลงท่ีนกัเรียนช่ืนชอบ 
-  เม่ือครูสั่งวา่  “เตน้”  ใหน้กัเรียนเตน้  โดยครูเปิดเพลงใหเ้ตน้ 
-  เม่ือครูสั่งวา่  “เลน่”  ใหน้กัเรียนเลน่กบัเพ่ือนตามท่ีตนเองตอ้งการจะ 

เลน่ 
-  เม่ือครูสั่งวา่  “หยดุ”  ใหน้กัเรียนหยดุทกุกิจกรรมแลว้กลบัมานั่งท่ีของ 

ตวัเองดว้ยความสงบ 
  6.   นกัเรียนตอบค าถามเม่ือจบกิจกรรมถึงความรูส้ึกหลงัจากไดท้  ากิจกรรมเป็น
จ านวน  3  รอบวา่ 

-   นกัเรียนช่ืนชอบกิจกรรมใดมากท่ีสดุ 
-   นกัเรียนสามารถท ากิจกรรมใดไดอ้ยา่งสบายใจท่ีสดุ 
-   นกัเรียนท ากิจกรรมใดไดส้นกุสนานท่ีสดุ 
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-   กิจกรรมใดท่ีนกัเรียนท าไดย้ากท่ีสดุ 
-   เม่ือครูสั่งให ้ “หยดุ”  ยงัมีความรูส้กึอยากท ากิจกรรมใดตอ่หรือไม่ 

  7.  นกัเรียนและครูสรุปความเห็นรว่มกนัวา่ถา้นกัเรียนสามารถหยดุความตอ้งการ
อยากรอ้ง  เล่น  เตน้  และหยดุนั่งอยู่กบัท่ีของตนเองตามค าสั่งของครูได ้ หมายความว่านกัเรียนมี
ความสามารถควบคมุ  ยบัยัง้และหยุดแสดงพฤติกรรมดา้นลบในเวลาท่ีเหมาะสมไดด้ว้ยตนเอง  
ส่งผลใหน้กัเรียนสามารถท าตามกฎ  กติกา  และมารยาทของสงัคมรวมทัง้การยบัยัง้ความอยาก
จากสิ่งยั่วยจุากสงัคมในทางท่ีไมดี่ได ้

8.  นกัเรียนตรวจสอบการท ากิจกรรม  “อดเปรีย้ว  ไวกิ้นหวาน”  โดยใหแ้ตล่ะ 
กลุม่ตรวจสอบดถูาดขนมวา่ยงัอยูใ่นสภาพเดมิหรือไม ่ อยา่งไร  โดย 
   -  นกัเรียนกลุ่มใดท่ีไม่มีใครแอบเปิดดขูนมในถาดและถาดขนมยงัอยู่ใน
สภาพเดมิครูอนญุาตใหเ้ปิดผา้คลมุถาดขนมออกและเพิ่มขนมใหอี้ก  5  เทา่ 
   -  แตถ่า้นกัเรียนกลุม่ใดมีคนแอบเปิดดขูนมในถาดและถาดขนมไม่อยู่ใน
สภาพเดมิครูไมอ่นญุาตใหเ้ปิดผา้คลมุถาดและยกถาดขนมออกไป 
   -  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงาน  “อดเปรีย้ว  ไวกิ้นหวาน”  โดยใหแ้ต่
ละกลุ่มสรุปผลการท ากิจกรรมของกลุ่มตนเองว่าเพ่ือนในกลุ่มสามารถยบัยัง้พฤติกรรมของตนเอง
ไดห้รือไม่อย่างไร  และผลจจากการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นอย่างไร  รวมทัง้ส  ารวจความสามารถใน 
การยบัยัง้พฤตกิรรมของตนเอง 

9.  นกัเรียนฟังครูแนะน าเรื่องการยบัยัง้พฤตกิรรมเพ่ือใหน้กัเรียนสามารถปฏิบตัิ 
ตนตามกฎ  กติกา  และมารยาทของสังคมรวมทั้งการยับยั้งความอยากจากสิ่งยั่วยุจากสังคม
ในทางท่ีไม่ดีได ้ โดยครูแจกใบความรูเ้รื่อง  “การเสริมสรา้งการยบัยัง้พฤติกรรม”  แลว้อธิบายให้
ความรูใ้นการเสรมิสรา้งการยบัยัง้พฤตกิรรม  ตามใบความรูซ้ึ่งนกัเรียนไดเ้รียนรูผ้า่นกิจกรรม  “อด
เปรีย้ว  ไว้กินหวาน”  เพ่ือช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกแสดงออกท่ีเหมาะสมท่ีเกิดขึน้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้ โดยมีวิธีการท่ีนกัเรียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้  

10.  นกัเรียนตอบค าถามครูวา่จากการท ากิจกรรมท าใหน้กัเรียนไดเ้ห็นการยบัยัง้ 
พฤติกรรมความอยากของตนเองอย่างไรบา้งและสามารถน าไปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งไร  
ใหน้กัเรียนรว่มกนัอภิปราย 
  11.   นกัเรียนฟังครูแนะน าว่าการท่ีเรารูจ้กัการยบัยัง้พฤติกรรมจะท าใหน้กัเรียน
สามารถคิดอย่างรอบคอบก่อนลงมือกระท าและยืดเวลาการตอบสนองเพ่ือให้มีเวลาประเมิน
สถานการณห์รือพฤติกรรมท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อตนเองและผูอ่ื้น  โดยควบคมุ  ยบัยัง้และ
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หยุดแสดงพฤติกรรมดา้นลบในเวลาท่ีเหมาะสมไดด้ว้ยตนเอง  ไดแ้ก่  การหยุดคิดก่อนท า  หยุด
พฤติกรรมท่ีรบกวนผูอ่ื้นหรือท าใหผู้อ่ื้นเดือดรอ้น  การควบคมุความคิดใหมี้สมาธิจดจ่อในเรื่องท่ี
ก าลงัท า         

12.  นกัเรียนแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตักิิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้ง 
การยบัยัง้พฤตกิรรม  วา่ไดป้ระโยชนจ์ากการปฏิบตักิิจกรรมอย่างไรบา้ง 

13.  นกัเรียนรบัฟังค าชมเชยจากครูท่ีตัง้ใจปฏิบตักิิจกรรมและแนะน าใหน้กัเรียน 
ตอ้งมีความเสมอตน้เสมอปลายในชว่งแรกเพ่ือสรา้งนิสยั  

 14.   นกัเรียนรบัฟังครูกล่าวขอบใจนกัเรียนท่ีใหค้วามรว่มมือในการรว่มกิจกรรม
การเสรมิสรา้งการคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา ทัง้  9  ครัง้เป็นอยา่งดี   

15.  นกัเรียนกลา่วขอบคณุครูส าหรบัการจดักิจกรรมการเสรมิสรา้ง 
การคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา   
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ใบงานประกอบการสอนกจิกรรมแนะแนว 
เพือ่เสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการ 

ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
ชุดที ่ 9  เร่ือง  ปัจฉิมนิเทศ  “การเสริมสร้างการยับยัง้พฤตกิรรม” 

 
 

ใบงานกิจกรรม   “อดเปรีย้ว  ไว้กินหวาน” 
ค าชี้แจง  ให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการท ากิจกรรมของกลุ่มตนเองว่าเพ่ือนในกลุ่มสามารถยับยั้ง
พฤตกิรรมของตนเองไดห้รือไมอ่ยา่งไร  และผลจจากการปฏิบตักิิจกรรมเป็นอยา่งไร 
 

ข้ันตอน ลักษณะถาดขนมก่อน 
ปฏิบัตกิิจกรรม 

ลักษณะถาดขนมหลัง 
ปฏิบัตกิิจกรรม 

 
 
ข้ันเตรียม 

 
 
 
 

 

 
ข้ันระหว่างท า
กิจกรรม “ร้อง 
เต้น เล่น หยุด” 

  

 
 
ข้ันสรุปผล 

  
 
 
 

 
ความสามารถในการยบัยัง้พฤตกิรรมของเพ่ือนในกลุม่ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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เกณฑก์ารให้คะแนน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนใบงานประกอบการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิง

บรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา มีดงันี ้  
 

ประเดน็ทีป่ระเมิน เกณฑก์ารให้คะแนน 
การคดิวิเคราะห ์ 2  คะแนน  =  มีการจบัประเด็นส าคญั ขยายความ ยกตวัอย่าง เปรียบเทียบ

และสรุปความคดิรวบยอดไดดี้ 
1  คะแนน  =  มีการจบัประเดน็ส าคญัไดน้อ้ย 

การเขียนส่ือความ 2 คะแนน  =  เขียนส่ือความไดถู้กตอ้งตามอักขรวิธี ตรงประเด็นและ เขา้ใจ
ง่าย 
1 คะแนน  =  เขียนส่ือความไดน้อ้ย ไมต่รงประเดน็ 

ความคดิสรา้งสรรค ์ 2 คะแนน  =  ผลงานมีรูปแบบนา่สนใจ มีความสมัพนัธก์บัหวัขอ้ท่ีก าหนด  
1 คะแนน  =  ผลงานมีความสมัพนัธก์บัหวัขอ้ท่ีก าหนดนอ้ยมาก 

ประโยชน์ของการน า
ขอ้มลูไปใช ้

2 คะแนน  =  สามารถน าไปประยกุตก์บัสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
1 คะแนน  =  สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดน้อ้ยมาก 

ความสมบู รณ์ ขอ ง
ผลงาน 

2 คะแนน = มีผลงานครบทกุหวัขอ้ท่ีก าหนด  เป็นระเบียบเรียบรอ้ย  ระบายสี
และตกแตง่ไดส้วยงาม   
1 คะแนน = มีผลงานครบทกุหวัขอ้ท่ีก าหนด  แตไ่มเ่ป็นระเบียบเรียบรอ้ย   

 
เกณฑก์ารแปลผล 

เกณฑก์ารแปลผลจากคะแนนใบงานประกอบการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้ง
การคดิเชิงบรหิารจดัการส าหรบันกัเรียนประถมศกึษา มีดงันี ้ (เรณ ู พินิจการ.2545  :  28) 

9 – 10 หมายถึง  มีความรูค้วามเขา้ใจในระดบัมากท่ีสดุ 
7 – 8 หมายถึง  มีความรูค้วามเขา้ใจในระดบัมาก 
5 – 6 หมายถึง  มีความรูค้วามเขา้ใจในระดบัปานกลาง 
3 – 4 หมายถึง  มีความรูค้วามเขา้ใจในระดบันอ้ย 
1 – 2 หมายถึง  มีความรูค้วามเขา้ใจในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
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ใบงานประกอบการสอนกจิกรรมแนะแนว 
เพือ่เสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการ 

ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
ชุดที ่ 9  เร่ือง  ปัจฉิมนิเทศ  “การเสริมสร้างการยับยัง้พฤตกิรรม” 

 

ชื่อ..............................................................................ช้ัน........................เลขที่................... 
 

ใบงานกิจกรรม   “อดเปรีย้ว  ไว้กินหวาน” 
 

ค าชีแ้จง  ใหส้  ารวจความสามารถยบัยัง้พฤตกิรรมของตนเองตามหวัขอ้ท่ีก าหนดให ้

 
 
หมายเหตุ  เกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตั ิ  

1   หมายถึง   พอใช ้
2 หมายถึง   ดี 
3   หมายถึง   ดีมาก 

 
วัน  เดอืน  ปี 

 

 
การยับย้ังพฤตกิรรม 

 
เหตุการณ ์

ผลการปฏิบัต ิ
1 2 3 

 การคดิก่อนลงมือท าสิ่งตา่ง ๆ       

การคิดถึงอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ ้น 
ก่อนลงมือท า 

    

ความสามารถในการหา้มใจตนเองได ้      

การท ากิจกรรมตา่ง ๆ  อยา่งระมดัระวงั     

การไมพ่ดูแทรกผูอ่ื้น     

การไม่พูดคยุกับเพ่ือนขณะท ากิจกรรม
ตา่ง ๆ  ของโรงเรียน 

    

การไมส่ง่เสียงดงัในหอ้งเรียน     

การเริ่มตน้ท างานหลงัจากท่ีครูอนญุาต     
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ใบความรู้ประกอบการสอนกจิกรรมแนะแนว 
เพือ่เสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการ 

ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
ชุดที ่ 9  เร่ือง  ปัจฉิมนิเทศ  “การเสริมสร้างการยับยัง้พฤตกิรรม” 

 
“การเสริมสร้างการยบัยัง้พฤตกิรรม” 

การยับยั้งพฤติกรรม  (Inhibitory control)  หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนในการคิดอย่าง
รอบคอบก่อนลงมือกระท าและยืดเวลาการตอบสนองเพื่อใหม้ีเวลาประเมินสถานการณห์รือพฤติกรรมที่อาจมี
ผลกระทบดา้นลบตอ่ตนเองและผูอ้ื่น  โดยควบคมุ  ยบัยัง้และหยดุแสดงพฤติกรรมดา้นลบในเวลาที่เหมาะสมได้
ดว้ยตนเอง  ไดแ้ก่  การหยุดคิดก่อนท า  หยุดพฤติกรรมที่รบกวนผูอ้ื่นหรือท าใหผู้อ้ื่นเดือดรอ้น  การควบคุม
ความคิดใหม้ีสมาธิจดจ่อในเรือ่งที่ก าลงัท า 

การปรับสภาพแวดล้อม   วิธีการที่ออกแบบนีจ้ะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการยับยั้ง  
การตอบสนอง ดงันี ้ การจ ากดัการเขา้ถึงสถานการณท์ี่เป็นปัญหาส าหรบัตนเอง การเพิ่มการควบคมุดแูลใหม้าก
ขึน้โดยผูป้กครองและครูรว่มมือกันในการปรบัสภาพแวดลอ้ม  การพยายามเตือนความจ าของตนเองเก่ียวกับ
การแสดงพฤติกรรม การควบคมุตนเองในสถานการณต์า่ง ๆ  

การฝึกทักษะ   มุ่งประเด็นที่วิธีการฝึกทกัษะการยบัยัง้การตอบสนอง โดยมีขัน้ตอนดงันี ้  ใหน้ักเรยีน
ท าความเขา้ใจถึงจุดประสงคห์รือเป้าหมายของพฤติกรรมที่พึงประสงค ์การฝึกปฏิบตัิอย่างต่อเนื่องจะท าให้
นกัเรยีนประสบความส าเร็จไดม้ากตามเวลาที่ฝึกปฏิบตัิ  เมื่อนกัเรยีนมีความพรอ้มในการใชท้กัษะนีอ้ย่างเป็น
ธรรมชาติ นกัเรียนจะแสดงทกัษะนีใ้นทนัที ในระยะเริ่มแรกของการฝึกนกัเรียนท าใหถู้กตอ้ง การฝึกปฏิบตัิให้
ถูกตอ้งในทุก ๆ   เวลา ดว้ยตนเอง  เช่น  การฝึกเขา้คิว และรูจ้ักอดทนรอคอย  การเคารพกฎกติกา  การช่วย
ท างานบา้น  การควบคมุการใชโ้ซเชียล  การรูจ้กัคณุค่าในสิ่งต่าง ๆ  การพดูขอบคณุและขอโทษบ่อย ๆ  การนั่ง
สมาธิฝึกสติ 

การวางเงื่อนไขความส าเร็จ   เพื่อใหส้ามารถยบัยัง้พฤติกรรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ควรปฏิบตัิ
ดงันี ้ ควรมีการเสรมิแรงเป็นรางวลัที่ตนเองตอ้งการ การทบทวนกฎเกณฑแ์ละเป้าหมายของการฝึกปฏิบตัิก่อน
เริม่ปฏิบตัิจรงิ บอกระดบัการแสดงพฤติกรรม/ฝึกปฏิบตัิของตนเอง เพื่อฝึกทกัษะการประเมินตนเอง 

 
 

บรรณานุกรม 
ฐาปณีย์  แสงสว่าง. (2559). ความสามารถคิดบริหารจัดการตน : แบบวัดและแนวทางการพัฒนาส าหรบั

นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา. (ปริญญานิพนธป์ริญญาดษุฎีมหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
กรุงเทพฯ.  

 
 



 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางช่ืนตา  นชุกระโทก 
วัน เดือน ปี เกดิ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2524 
สถานที่เกดิ จงัหวดัสรุนิทร ์
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2547 ครุศาสตรบณัฑิต สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว   

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุนิทร ์ 
พ.ศ. 2564 การศกึษามหาบณัฑติ สาขาจิตวิทยาการแนะแนว  
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
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