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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตด้าน

การแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 2) ประเมินผลการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสรมิสรา้งทกัษะชวีติดา้นการแกป้ญัหาของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ กลุม่ตวัอยา่งเปน็นกัเรยีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขามแก่นนคร อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2559 จำานวน 29 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือ
วจิยัประกอบดว้ย 1) คูมื่อกจิกรรมแนะแนวเพ่ือเสรมิสร้างทกัษะชีวิตด้านการแกป้ญัหาของนกัเรยีนระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น 2) แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3) แบบทดสอบวัดทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา 4) แบบสอบถาม
ความพงึพอใจ สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มลู ได้แก ่คา่เฉลีย่ คา่รอ้ยละ คะแนนความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ค่าที (t-test แบบ dependent) 

ผลการวิจัยพบว่า

1. กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นประกอบด้วยองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จำานวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การ
เรียนรู้จากประสบการณ์ 2) การร่วมกันสะท้อนความคิดและอภิปราย 3) การสร้างความคิดรวบยอด 
และ 4) การทดลอง/ประยกุตแ์นวคดิ โดยบรูณาการกบัแนวทางการแกป้ญัหา 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่1) ศึกษา
ข้อมูล 2) รู้ทันปัญหา 3) ค้นหาทางเลือก 4) ลงมือแก้ปัญหา 5) รวบรวมและสรุปข้อมูล 6) ประเมินผล
การแก้ไขปัญหา และ 7) สรุปบทเรียนชีวิตเพื่อการแก้ปัญหา สำาหรับกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย 3 
ด้าน คือ ด้านส่วนตัวและสังคม ด้านการศึกษา และด้านแนะแนวอาชีพ
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2. ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้ พบวา่ 1) กจิกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสรา้งทกัษะชีวติดา้นการแกป้ญัหาของนกัเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้มปีระสทิธภิาพของคา่ E

1
/E

2
 เทา่กบั 85.64/88.85 2) ทกัษะชวิีตดา้นการแก้

ปัญหาของนักเรียนหลังการใช้กิจกรรมแนะแนวสูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรมแนะแนวอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมแนะแนวอยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: กิจกรรมแนะแนว ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา

Abstract
The purpose of this research were: 1) to develop guidance activity to enhance life 

skills in problem-solving of secondary school students, and 2) to evaluate the use of guidance 
activity to enhance life skills in problem-solving of secondary school students. The samples 
were 29 second year students of Kham Kaen Nakorn School, Mueang Khon Kaen District, 
Khon Kaen Province in the first semester of academic year 2016 29 students, selected 
by purposive sampling. The research instruments were consisted of 1) a guidebook for  
problem-solving life skills of secondary school students, 2) lesson plans of guidance  
activity to enhance the problem-solving life skills of secondary school students, 3) the 
problem-solving life skills test, and 4) Satisfaction questionnaire. Statistics for data analysis 
were mean, percentage, standard deviation and t-test (dependent).

The research finding were as follows:

1. Guidance activity for problem-solving life skills of secondary school students  
consisted of four components of participatory learning: 1) learning from experience, 2) reflection  
and discussion, 3) creation of ideas, and 4) experimental/applied concepts. Seven  
problem-solving approaches: 1) study the data, 2) identify problems, 3) find alternatives,  
4) solve the problem, 5) collect and summarize information, 6) evaluate problem solving, and 
7) summarize life lessons for problem solving were integrating with this guidance activity. There 
are three parts of guidance activity: personal and social, education, and career guidance.

2. The findings indicated that the efficiency index of the guidance activity for  
enhancing problem-solving life skills of secondary school students based on the standardized 
criteria was 85.64/88.85. Additionally, the overall students’ problem-solving life skills after 
using the guidance activity was significantly higher than that of before using the guidance  
activity at the .05 level. Lastly, the overall satisfaction of the students with the guidance  
activity was at the highest level.
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บทนำา
ทักษะชีวิต ถือว่าเป็นทักษะหนึ่งที่มี

ความสำาคัญมากต่อการดำารงชีวิตในสังคมที่มี
การเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิตนั้นเป็นความสามารถในการนำา
กระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำา
วัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การทำางาน การอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคล การจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นได้อย่างเหมะสม และการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551: 6-7) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ดำาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข กล่าวคือรู้เท่ากัน
การเปลีย่นแปลง รูจ้กัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ต่างๆ ของตัวเองในสภาวะคับขัน สามารถจัดการ
ชวีติไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพและอยู่รว่มกบัผู้อืน่ได้
อย่างมีความสุข

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงได้กำาหนดองค์ประกอบทักษะชีวิต
ท่ีสำาคัญที่จะสร้างและพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิต
ให้แก่ผู้เรียนในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียม
พร้อมสำาหรับอนาคตไว้ 4 องค์ประกอบ ไว้ดังน้ี 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,
2559: 8-9) องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักรู้
และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน เป็นการรู้จัก
ความถนัดความสามารถ จุดเด่น จุดด้อยของ
ตนเอง เข้าใจความแตกต่าง ของแต่ละบุคคล 
รู้จักตนเอง ยอมรับเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจใน
ตนเองและผู้อื่น มีเป้าหมายในชีวิต และมีความ
รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห์ 
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นการ
แยกแยะข้อมูลข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์
รอบตัว และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลัก
เหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้องรับรู้ปัญหา สาเหตุของ
ปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจแก้ปัญหาใน 

สถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ องค์ประกอบ
ที่ 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็น
ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของบุคคล  
รู้สาเหตุรู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด  
รูว้ธิผีอ่นคลาย หลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิ
อารมณไ์มพึ่งประสงคไ์ปในทางทีด่ ีองคป์ระกอบที ่
4 การสรา้งสัมพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ืน่ เปน็การเขา้ใจ
มมุมอง ความรูส้กึของผูอ้ืน่ รบัรู้ความตอ้งการของ
ผู้อื่น วางตัวได้ถูกต้อง เหมาะสมในสถานการณ์
ต่างๆ ใช้การสื่อสารในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี 
และทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

การพัฒนาทักษะชีวิตในหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
เปน็กระบวนการเรยีนรูท้ีมุ่ง่ใหผู้เ้รยีนพฒันาตนเอง
ให้ครบทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ ซึ่งมีเป้าหมายให้
ทักษะชีวิตเป็นสมรรถนะสำาคัญที่ผู้เรียนทุกคน
พึงได้รับการพัฒนาตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร 
ทักษะชีวิตเป็นความสามารถที่ เ กิดข้ึนในตัว 
ผู้เรียนได้ด้วยวิธีการสำาคัญ 2 วิธีการ ได้แก่ 1) 
เกิดเองตามธรรมชาติ เป็นการเรียนรูท้ี่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณแ์ละการมแีบบอยา่งทีด่ ีแตก่ารเรยีน
รู้แบบนี้จะไม่มีทิศทางและเวลาที่แน่นอน 2) การ
สร้างหรือการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียน
การสอน เป็นการเรยีนรู้ท่ีเกิดจากการไดเ้รยีนรูร้ว่ม
กนัผา่นกจิกรรมรปูแบบตา่งๆ แลว้รว่มแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น สะท้อนความรู้สึก มุมมอง ให้เชื่อม
โยงกับวิถีชีวิตและการดำาเนินชีวิตของผู้เรียนเพื่อ
สรา้งองคค์วามรูใ้หมแ่ละปรบัใชใ้นชวีติ ซึง่กจิกรรม
ที่สร้างและพัฒนาทักษะชีวิตต้องเป็นกิจกรรมที่ 
มุง่เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั (สำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559: 11) 

ดงันัน้ ในการพฒันาผู้เรยีนใหม้ทีกัษะชวิีต
นัน้ สามารถทำาไดโ้ดยใชกิ้จกรรมพฒันาผู้เรยีนทีมุ่ง่
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนา
อย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
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ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เสริมสร้าง
ให้ผูเ้รยีนมีศลีธรรม จรยิธรรม มรีะเบยีบวนิยั ปลูก
ฝังและสร้างจิตสำานึกของการทำาประโยชน์เพื่อ
สังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กิจกรรมแนะแนวถือเป็น
ลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหนึ่ง เป็น
กิจกรรมทีส่ง่เสรมิและพฒันาผูเ้รยีนใหรู้จ้กัตนเอง 
รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา 
กำาหนดเปา้หมาย วางแผนชีวติทัง้ด้านสว่นตวัและ
สังคม ด้านการเรียน ด้านการประกอบอาชีพ เพื่อ
ใหส้ามารถปรบัตวัได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ียัง
ช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรม
ที่ช่วยเหลือและให้คำาปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่ผู้
ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 20-21) 

จากการทีผู่ว้จิยัได้รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบั
การจัดการเรยีนการสอนเพ่ือการพัฒนาทกัษะชีวิต
จากการศกึษาดงูานระหวา่งวนัที ่21-24 มกราคม 
พ.ศ.2556 ใน 2 โรงเรยีน ได้แก ่โรงเรยีนนานาชาติ
เมธา อำาเภอเมือง จงัหวดันครปฐม โรงเรยีนสมัมา
สกิขาลยั กรุงเทพมหานคร พบวา่โรงเรยีนใหค้วาม
สำาคัญกับการพัฒนาทักษะชีวิต โดยมีการจัดการ
เรียนการสอนเปน็แบบบรูณาการองค์รวมหรอืสอด
แทรกในเน้ือหาวชิาตา่งๆ ตามความเขา้ใจและการ
รับรู้ของครูผู้สอน กระบวนการถ่ายทอดความรู้
ทั้งสองโรงเรียนดังกล่าวจะเลือกครูผู้สอนที่ได้รับ
การยอมรับ เป็นผู้มีประสบการณ์ เน้นให้ผู้เรียน
ปฏบัิติกิจกรรมกลุม่ทีเ่อือ้ตอ่การอยู่รว่มกันอย่างม ี
ความสุข และนอกจากนี้ผู้วิจัยได้สุ่มสัมภาษณ์
นักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาลัย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 จำานวน 3 คน แบบไม่เป็นทางการ ทุกคน
ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่า ชอบวิธีการสอนที่ครู
ได้ถ่ายทอดจากการให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์
จริงจากสิ่งที่อยากรู้และการยกกรณีศึกษามา
ประกอบการเรยีนใหผู้เ้รยีนได้อภิปรายรว่มกนัเพ่ือ

หาแนวทางแกไ้ขปญัหาตามกรณทีีศ่กึษา โดยอาศัย
บรบิททางดา้นสงัคม การเมอืง ตลอดจนนำาเหตผุล
ทั้งเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติเข้ามาประกอบทำาให้ 
ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ได้ การสอบถามเกี่ยว
กับการประเมินผลจากโรงเรียนดังกล่าวทั้งสอง
แห่งพบว่า การประเมินผลผู้เรียนเกิดจากการ
พัฒนาทักษะชีวิตมากน้อยเพียงใด ได้รับคำาตอบ
ตรงกันว่ายังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนเพราะเหตุที่
ว่าการจัดการเรียนการสอนในแต่ละเนื้อหาวิชา
ขึ้นอยู่กับผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้เลือก ส่วนมาก
จะสอดแทรกในบางเนื้อหาวิชา ดังนั้น จึงยังไม่มี
กระบวนการประเมินอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาความคิดเห็น
จากผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งโดยการสนทนากลุม่ (Focus  
Group) ซึ่งผู้เข้าร่วมสนทนาได้แก่ ครูผู้สอน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ครูฝ่ายวิชาการ
โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
ในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น จำานวน 10 คน 
พบว่า โรงเรียนได้ใช้การจัดกิจกรรมเป็นสื่อในการ
สรา้งเสรมิทกัษะชวีติ มกีารจดัตัง้ชมุนมุตามความ
ถนัดความสนใจของผู้เรียน การจัดการเรียนการ
สอนจะเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายโดยทุกกิจกรรมที่จัดข้ึน โรงเรียนจะจัด
ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งในและ
นอกห้องเรียน ครูผู้สอนแต่ละท่านจะทำาหน้าที่
เป็นผู้สอนวิชาการต่างๆ และสอดแทรกทักษะ
ชีวิตเหล่านั้นเข้าไปในเนื้อหาวิชาหลักๆ ที่มีใน
หลักสูตร ประเด็นหลักที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
คือ โรงเรียนจะไม่มีการจัดการเรียนการสอนด้าน
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเป้าหมายเสริมสร้าง
พลังความสามารถเฉพาะด้าน ไม่มีการจัดเป็น
รายวิชาหรือการบูรณาการแบบสอดแทรกเข้าไป
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะที่
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ได้จากการสนทนากลุ่มในครั้งนี้ก็คือ ควรมีการ
ประสานงานกันภายในแต่ละโรงเรียนหรือของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพ่ือการกำาหนดรูป
แบบการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านต่างๆ 
ที่ชัดเจน มีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถ
เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มสาระต่างๆ เข้ากันได้อย่าง
กลมกลืน สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง และควรจัด
ระบบการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

จากหลักการและสภาพปัญหาที่กล่าว
มา นับว่าทักษะชีวิตเป็นเรื่องที่สำาคัญที่จะต้อง
มีการพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลายและตอบ
สนองความแตกต่างของผู้เรียนไม่มุ่งเน้นเน้ือหา
สาระมากเกินไปจนทำาให้ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ ทำาให้ขาดทักษะทางด้าน
การแก้ปัญหาอันเป็น สมรรถนะที่สำาคัญของผู้
เรียนตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านทักษะชีวิต ดังน้ันการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริม
สร้างทักษะชีวิต จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ดำาเนินการพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะพัฒนากิจกรรมนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นผู้ที่มีทักษะชีวิต และมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาโดยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่าน
กระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ทำาให้ผู้
เรยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยการลงมอืปฏิบัติ เกดิความเขา้ใจ 
และสามารถนำาความรู้ไปบูรณาการใช้ในการแก้
ปัญหาในชีวิตประจำาวัน และมีคุณสมบัติตามเป้า
หมายของการจดัการศกึษาทีต้่องการให้ผูเ้รยีนเปน็ 
คนดี  คนเก่ง และมีความสุขต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริม

สร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย

2.1 หาประสิทธิภาพด้านกระบวนการ
และผลลัพธ์ของกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีประสิทธิภาพ 80/80

2.2 เปรียบเทียบทักษะชีวิตด้านการแก้
ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริม
สร้างทักษะชีวิตที่พัฒนาขึ้น ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน

2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ด้าน
การแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

การวจิยัเรือ่งการพฒันากจิกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้กำาหนด
ขอบเขตของการวิจัยด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างแบ่งตามระยะการวิจัยดังนี้

ระยะที่ 1 การพัฒนากิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ



Journal of Education, Mahasarakham University 97 Volume 13 Number 2 April-June 2019

กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตด้าน
การแก้ปัญหาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ขั้นตอนที่  1 การศึกษาบริบทและ
สังเคราะห์โครงร่างแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการศึกษา
สภาพปัญหาและข้อมูลพ้ืนฐาน และการศึกษา
ความคดิเหน็จากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งโดยการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) 

ประชากร ได้แก ่ครูท่ีทำาหน้าท่ีครแูนะแนว
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูวิชาการโรงเรียน ผู้
บริหารสถานศึกษา และศกึษานิเทศกผ์ู้รบัผดิชอบ
งานแนะแนว สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 จำานวน 224 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่ทำาหน้าที่ครู
แนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูวิชาการ
โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
ผู้รบัผดิชอบงานแนะแนว สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จำานวน 20 คน 
ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

ขัน้ตอนที ่2 การพัฒนาเครือ่งมอืประกอบ
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
ด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้แผนการจัด
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตด้าน
การแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้นกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

ประชากร  ไ ด้ แก่  นั ก เ รี ยนระ ดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จำานวน 
9,846 คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนครขอนแก่น ตำาบล
บ้านทุ่ม อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 
จงัหวัดขอนแกน่ ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2559 
จำานวน 29 คน ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้กิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้
ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปทีี ่2 โรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น จำานวน 
9,846 คน

กลุ่ มตั วอย่ า ง  ได้ แก่  นั ก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขามแก่นนคร ตำาบล
ศลิา อำาเภอเมอืง จงัหวัดขอนแกน่ สงักดัสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัด
ขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
จำานวน 29 คน ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling) 

เครื่องมือก�รวิจัย

1. คู่มือกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

2. แผนการจดักจิกรรมแนะแนวเพือ่เสริม
สร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3. แบบวัดทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
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ขั้นตอนดำ�เนินก�รวิจัย

1. ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ชี้แจงวิธีการและรูปแบบการใช้กิจกรรม แนะแนว
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา

2. ก่อนดำาเนินการจัดกิจกรรม ผู้วิจัยได้
ให้ความรู้เก่ียวกับวิธีการสอนทักษะชีวิตด้านการ
แก้ปัญหาตามกิจกรรมที่สร้างขึ้นแก่ครูผู้สอนที่
จะเป็นผู้ช่วยดำาเนินการในการวิจัยนี้ และช้ีแจง
ทำาความเข้าใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ใน
แต่ละแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างละเอียด
ชดัเจน เพือ่ใหค้รผููส้อนมคีวามเขา้ใจและเกดิความ
มั่นใจต่อการใช้กิจกรรมแนะแนว การจัดกิจกรรม
แต่ละครั้งผู้วิจัยจะเข้าร่วมสังเกตการณ์ ร่วมจัด
กิจกรรม และเป็นพ่ีเลีย้งใหก้บัครผููส้อนเพ่ือใหก้าร
จัดกิจกรรมแนะแนวดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 

3. ประเมินทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา
โดยใชแ้บบทดสอบวดัทักษะชีวติด้านการแกป้ญัหา 
(Pretest) 

4. ดำาเนินการสอนตามแผนการจัด
กิจกรรมแนะแนว และในขณะที่กำาลังดำาเนิน
กิจกรรม ผู้สอนจะทำาการบันทึกข้อมูลต่างๆ  
เกีย่วกบัพฤติกรรมนกัเรยีนทีเ่ก่ียวขอ้ง ปญัหาและ
อปุสรรคทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการจดักจิกรรมแนะแนว
แต่ละครั้งเพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับการประเมิน
กระบวนการของกิจกรรมแนะแนว

5. เมื่อดำาเนินการจัดกิจกรรมแนะแนว
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จะทำาการทดสอบหลังการ
ทดลอง (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะ
ชีวิตด้านการแก้ปัญหาฉบับเดิมกับที่ประเมินก่อน
การทดลอง

6. สอบถามความพึงพอใจนักเรยีนทีม่ตีอ่
กิจกรรมแนะแนวด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนกัเรยีนทีม่ตีอ่กจิกรรมแนะแนวเพ่ือเสรมิสรา้ง

ทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ตรวจคะแนนจากการทำาแบบทดสอบวัด
ทกัษะชวีติดา้นการแกป้ญัหาของนกัเรยีน คำานวณ
หาค่าสถติพิืน้ฐาน ได้แก ่คา่รอ้ยละ (Percentage)  
คา่เฉลีย่ (Mean) คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่า
เฉล่ียของคะแนนทกัษะชวิีตดา้นการแกป้ญัหากอ่น
และหลังเรียนโดยการใช้สถิติ t-test และวัดความ
พึงพอใช้ของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม แนะแนว
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนากิจกรรมแนะแนวเพื่อ

เสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.1 ผลการศึกษาบริบทและสังเคราะห์
โครงร่างแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริม
สร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 (1) ผลการศึกษาบริบทการจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้าน
การแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น

 ทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา หมาย
ถึง ความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวันได้โดยการรู้จักเลือกรับ
ข้อมูลข่าวสารอย่างไตร่ตรองและรู้เท่าทันสังคมที่
เปลี่ยนแปลง มีทักษะในการแสวงหาข้อมูลแล้วใช้
ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เผชิญอยู่อย่างเป็นระบบ 
มีเหตุผล รอบคอบ และสร้างสรรค์ มองโลกในแง่
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ดี เพื่อประเมินและสร้างข้อสรุปเป็นบทเรียนชีวิต
ของตนเอง ซึ่งทำาการวัดโดยใช้แบบวัดทักษะชีวิต
ดา้นการแกป้ญัหาท่ีมลีกัษณะเป็นแบบวัดท่ีกำาหนด
สถานการณ์แล้วให้นักเรียนเลือกวิธีการแก้ปัญหา
นั้นๆ โดยเลือกตอบจากคำาตอบที่กำาหนด 

องค์ประกอบของการพัฒนากิจกรรม
แนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น มี
องค์ประกอบที่สำาคัญ 11 องค์ประกอบคือ 1) 
ความเป็นมาและความสำาคัญของพัฒนากิจกรรม
แนะแนว 2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนากิจกรรมแนะแนว 3) หลักการของการ
พัฒนากิจกรรมแนะแนว 4) วัตถุประสงค์ของการ
พัฒนากิจกรรมแนะแนว 5) เนื้อหาการพัฒนา
กิจกรรมแนะแนว 6) กระบวนการจัดกิจกรรม
แนะแนว 7) บทบาทของครู 8) บทบาทของ
นักเรียน 9) บรรยากาศการเรียนรู้ 10) สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ และ 11) การวัดและการประเมินผล
การเรียนตามการพัฒนากิจกรรมแนะแนว 

แนวทางในการพัฒนาทักษะชีวิต ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ควรเป็น 
รูปแบบที่ใช้ในรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 
ชุมนุม หรือแนะแนว และเน้นเนื้อหาใกล้ตัว
นักเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ควรเป็นกิจกรรมที่
นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านสื่อการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย การวัดและประเมินผลควรเป็นการ
ประเมินตามสภาพจริง สามารถนำาไปประยุกต์
ใช้ได้จริง และควรเป็นรูปแบบที่สามารถนำามา
ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เน้นนักเรียน
เป็นสำาคัญ และครูมีความเข้าใจในแนวปฏิบัติ 
และระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีส่วน
เกีย่วขอ้ง และผูว้จิยัได้นำาแนวทางจากการสนทนา
กลุ่มมาดำาเนินการพัฒนากิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยออกแบบ

หน่วยการเรียนรู้ได้ 4 หน่วยการเรียนรู้ 14 
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวซึ่งเป็นกิจกรรมการ
เรยีนรูท้ีเ่นน้การจดัการกบัปญัหาตามสถานการณ์
ตัวอย่างต่างๆ 

(2) ผลการสังเคราะห์โครงร่างแผนการ
จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
ด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

กิ จ ก ร รมแนะแนว เพื่ อ เ ส ริ มส ร้ า ง
ทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นเป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียน
ได้ฝึกเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตท่ีจำาเป็นเพื่อ
การแก้ปัญหาเป็นการเสริมสร้างทักษะดังกล่าว
ผ่านกระบวนการ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบคือ 1) 
ความเป็นมาและความสำาคัญของพัฒนากิจกรรม
แนะแนว 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกับการ
พัฒนากิจกรรมแนะแนว 3) หลักการของการ
พัฒนากิจกรรมแนะแนว 4) วัตถุประสงค์ของการ
พัฒนากิจกรรมแนะแนว 5) เนื้อหาการพัฒนา
กิจกรรมแนะแนว 6) กระบวนการจัดกิจกรรม
แนะแนว 7) บทบาทของครู 8) บทบาทของ
นักเรียน 9) บรรยากาศการเรียนรู้ 10) สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ และ 11) การวัดและการประเมินผล
การเรียนตามการพัฒนากิจกรรมแนะแนว 

ในส่วนองค์ประกอบที่ 6 กระบวนการ
จัดกิจกรรมแนะแนวนั้นใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ คือ 1) การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
2) การร่วมกันสะท้อนความคิดและอภิปราย 3) 
การสร้างความคิดรวบยอด และ 4) การทดลอง/
ประยุกต์แนวคิดโดยได้บูรณาการเข้ากับแนวทาง
การแก้ปัญหา 7 ขั้นตอนที่ได้รับการสังเคราะห์
จากแนวคดิของนกัการศึกษาเพือ่ใหก้ารเสรมิสรา้ง
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ทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาเกิดผลดีสูงสุด ได้แก่ 
1) ศกึษาขอ้มลู 2) รูท้นัปญัหา 3) คน้หาทางเลอืก 
4) ลงมือแก้ปัญหา 5) รวบรวมและสรุปข้อมูล 6) 
ประเมินผลการแก้ไขปัญหา และ 7) สรุปบทเรียน
ชีวิตเพื่อการแก้ปัญหา ทั้งนี้ โครงร่างแผนการจัด
กิจกรรมแนะแนวที่ได้ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านส่วนตัวและสังคม ด้านการศึกษา และด้าน
แนะแนวอาชีพ จำานวน 4 หน่วยการเรียน ได้แก่ 
1) รว่มคดิพชิติปัญหา 2) นำาพาสูท่างออกได้อย่าง
ดี 3) วิธีเรียนดีไร้ปัญหา และ 4) เลิศล้ำานำาอาชีพ 
โดยแบง่แผนการจัดกจิกรรมแนะแนวออกเปน็ 14 
แผน ใช้เวลาจัดกิจกรรมแผนละ 1 ชั่วโมง 

1.2 ผลการพัฒนาเครื่องมือประกอบ
การใชแ้ผนการจัดกจิกรรมแนะแนวเพ่ือเสรมิสรา้ง
ทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

เคร่ืองมือประกอบการใช้แผนการจัด
กิจกรรมแนะแนวของงานวิจัยครั้งนี้มีทั้งส้ิน 4 
รายการและได้รับการตรวจสอบคุณภาพและ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลสรุปมีดังนี้

 1.2.1 คู่มือกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาขึ้น ผู้
เช่ียวชาญประเมินแล้วมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.80, S.D. = 0.19) สามารถ
นำาไปประกอบการนำาไปใช้เสริมสร้างทักษะชีวิต
ด้านแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนได้

 1.2.2 แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เช่ียวชาญ
ประเมินแล้วมีความเหมาะสมมากที่สุด (  = 
4.78, S.D. = 0.21) และสามารถนำาไปใช้เสริม
สรา้งทกัษะชวิีตดา้นการแกป้ญัหาใหแ้ก่นกัเรยีนได้

 1.2.3 แบบวัดทักษะชีวิตด้านการแก้
ปัญหามีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาในทุกรายการ

และทุกข้อที่ต้องการวัดคุณลักษณะดังกล่าวจาก
นักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .85 

 1.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนกัเรยีนทีม่ตีอ่กจิกรรมแนะแนวเพือ่เสรมิสรา้ง
ทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ใช้ได้ในทุกรายการและทุกข้อที่ต้องการวัดความ
พึงพอใจดังกล่าวจากนักเรียน

1.3 ผลการทดลองใชแ้ผนการจดักจิกรรม
แนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้
ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกับ
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

 1.3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่างคะแนนทักษะชีวิตด้านการแก้
ปัญหาก่อนการใช้กิจกรรมแนะแนวฯ และหลัง
การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
ด้านการแก้ปัญหาที่ได้ทดลองใช้กับนักเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยการวิเคราะห์ค่าที (t-test 
dependent) พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะชีวิต
ด้านการแก้ปัญหาก่อนและหลังการทดลองใช้
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้าน
การแกป้ญัหา มคีะแนนเฉลีย่ 57.52 คะแนน และ 
101.38 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนก่อนและหลังการทดลองใช้กิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้
ปัญหา พบว่า คะแนนสอบหลังการทดลองใช้
กจิกรรมแนะแนวฯ ของนกัเรยีนสงูกว่ากอ่นทดลอง
ใช้กิจกรรมแนะแนวฯ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

 1.3.2 ผลการวิเคราะห์คะแนนความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง ปรากฏว่า หลังจากทดลองใช้กิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้
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ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยเกือบทุกรายการมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉล่ียอยู่
ระหว่าง 4.28 - 4.76 และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ นักเรียนมรีะดับความคดิเหน็มากทีส่ดุ
ทุกด้านค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.52 - 4.56 เรียง
ลำาดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปน้อยสุดได้ดังนี้ 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (  = 4.56) ด้าน
ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้(  = 4.54) และด้าน
บรรยากาศการเรียนรู้ (  = 4.52) ตามลำาดับ 

2. ผลการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริม
สร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นกบันักเรยีนกลุม่ตัวอย่าง 
สรุปได้ดังนี้

2.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของ
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตด้าน
การแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้นโดยใช้กิจกรรมแนะแนวตามเกณฑ์ 80/80 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าเท่ากับ 
513.86 คิดเป็นร้อยละ 85.64 และคะแนนเฉลี่ย
จากการทำาแบบวัดทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา
หลังเรียนเท่ากับ 106.62 คิดเป็นร้อยละ 88.85 
สรุปได้ว่า กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศกึษาตอนตน้มปีระสิทธิภาพ 85.64/88.85 

2.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะชีวิตด้าน
การแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้นของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตที่พัฒนาข้ึน ระหว่าง
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและหลังเข้าร่วมกิจกรรม  

พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะชีวิตด้านการแก้
ปัญหาก่อนและหลังการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหามีคะแนน
เฉลี่ย 58.83 คะแนน และ 106.62 คะแนน และ
เมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งคะแนนกอ่นและหลังการ
ใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้าน
การแก้ปัญหา พบว่า คะแนนสอบหลังได้รับการ
จดักิจกรรมแนะแนวเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะชวิีตด้าน
การแกป้ญัหาของนกัเรยีนสงูกว่ากอ่นไดรั้บการจดั
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้าน
การแก้ปัญหาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

2.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตด้านการแก้ปัญหา ที่พัฒนาขึ้นโดยภาพรวม
ในระดับมากที่สุด (  = 4.86) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า นักเรียนมีระดับความคิดเห็นเรียง
ลำาดบัจากดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุไปนอ้ยสุดดงัน้ีคอื 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (  = 4.87) ด้าน
ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ (  = 4.85) และ
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ (  = 4.83) ตามลำาดับ

อภิปรายผล
การพัฒนากิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริม

สร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีข้อค้นพบซึ่งนำามา
อภิปรายผลได้ดังนี้

1. ผลการพัฒนากิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึน้ท่ีใชร้ปูแบบการเรียนรูแ้บบมสีว่นร่วม ประกอบ
ด้วย 4 องค์ประกอบการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การ
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เรียนรู้จากประสบการณ์ 2) การร่วมกันสะท้อน
ความคิดและอภิปราย 3) การสร้างความคิดรวบ
ยอด และ 4) การทดลอง/ประยุกต์แนวคิดโดย
ได้รับการบูรณาการเข้ากับแนวทางการแก้ปัญหา 
7 ขั้นตอนที่ได้รับการสังเคราะห์จากแนวคิดของ
นกัการศกึษาเพือ่ใหก้ารเสรมิสรา้งทกัษะชีวติดา้น
การแก้ปัญหาเกิดผลดีสงูสดุ ได้แก ่1) ศกึษาขอ้มลู 
2) รู้ทันปัญหา 3) ค้นหาทางเลือก 4) ลงมือแก้
ปัญหา 5) รวบรวมและสรุปข้อมูล 6) ประเมินผล
การแก้ไขปัญหา และ 7) สรุปบทเรียนชีวิตเพื่อ
การแก้ปัญหา ทั้งนี้ โครงร่างแผนการจัดกิจกรรม
แนะแนวทีไ่ดป้ระกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นสว่น
ตัวและสังคม ด้านการศึกษา และด้านแนะแนว
ด้านอาชีพ ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของ
คู่มือกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต
ด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีค่าความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด  
(  =4.80, S.D.= 0.19) และความเหมาะสมของ
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวมีค่าความเหมาะสม 
ในระดับมากที่สุด (  = 4.78, S.D.= 0.21) 
แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมีความเหมาะสมสอดคล้อง 
มีความสมเหตุสมผล และมีความเป็นไปได้สูงใน
การนำากิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
ด้านการแก้ปัญหาดังกล่าวไปใช้ได้เกิดประโยชน์ 
เหตุที่เป็นเช่นน้ีเนื่องจากผู้วิจัยได้ทำาการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน บริบท สภาพปัญหา ความต้องการ 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
ผลการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตด้าน
การแก้ปัญหาซ่ึงการพัฒนากิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาดังกล่าว 
จำาเปน็ตอ้ง ศกึษา วิเคราะห ์สำารวจ และวจิยัสภาพ
พื้นฐานต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอสำาหรับ

การสนับสนุนให้ได้กิจกรรมแนะแนวท่ีดี  สามารถ
เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตด้านการแก้
ปัญหา และสามารถที่จะนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคมได้ต่อไป และจะช่วยให้ทราบ
ข้อมูลที่ต้องการอย่างแท้จริง สามารถตัดสินใจ
เลือกบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง และจะช่วย
ให้สามารถวางแผนและออกแบบกจิกรรมแนะแนว
ที่ต้องอาศัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับการส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา และ
กิจกรรมแนะแนวที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนเป็นกิจกรรมที่
ต้องอาศัยการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเป็นการเฉพาะที่
เนน้การคดิวเิคราะห ์คดิตดัสนิใจจากขอ้มลูทีม่อียู ่
และฝึกปฏิบัติจริง โดยใช้พลังขับเคลื่อนจากผู้คน
รอบขา้งทีม่เีปา้หมายรว่มกนั การเรยีนรูใ้นทีน่ีก้ค็อื
การเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มทีผู่วิ้จยัไดศ้กึษา รวบรวม 
และสังเคราะห์จนได้องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่องกระบวนการสร้างความรู้ของสุเทพ 
อ่วมเจริญ (พิสุทธา อารีราษฎร์, 2553: 8-9) ที่
อธิบายไว้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่อาศัยประสบการณ์
เดิมของนักเรียน ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อ
เนื่อง นักเรียนสามารถกำาหนดหลักการที่ได้จาก
การปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือ
หลักการได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังเป็นการเรียนรู้ที่ส่ง
เสริมการทำางานเป็นกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนกับนักเรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน
ด้วยกันเอง และมีการแสดงออกทั้งการเขียนและ
การพูด สำาหรับด้านการแก้ปัญหานั้น จากการ
สงัเคราะหแ์นวคดิและองคค์วามรูข้องนกัการศึกษา
ต่างๆ ที่ได้เสนอไว้ พบว่า กระบวนการแก้ปัญหา
มีขั้นตอนสำาคัญๆ รวม 7 ขั้นตอน ซึ่งสอดคล้อง
และสามารถปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันได้ดีกับ
แนวคิด Bransford and Stein (1984: 67), 
Gick. (1988: 99-120), Lawson (1995: 
158), Krulik and Rudnick (1996: 4-6), ภพ  
เลาหไพบลูย ์(2542: 40-42) และสถาบนัสง่เสรมิ 
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 
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222-223) ข้ันตอนการแก้ไขปัญหาที่สังเคราะห์
ได้ 7 ข้ันตอนนี้ คือ 1) ศึกษาข้อมูล 2) รู้ทัน
ปัญหา 3) ค้นหาทางเลือก 4) ลงมือแก้ปัญหา 
5) รวบรวมและสรุปข้อมูล 6) ประเมินผลการ
แก้ไขปัญหา และ 7) สรุปบทเรียนชีวิตเพื่อการ
แก้ปัญหา ทั้งนี้ เน้ือหาในแต่ละกิจกรรมสามารถ
นำาไปปรับใช้ได้กับระดับชั้นอ่ืนๆ และยังสามารถ
นำาเหตุการณ์ ข่าว หรือกรณีศึกษาใหม่ๆ มาปรับ
ใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวนี้เพื่อให้สอดคล้อง
กับยุคสมัย ครูผู้สอนสามารถใช้กิจกรรมแนะแนว
นี้ได้ท้ังในและนอกห้องเรียน และสำาหรับการจัด
กิจกรรมแนะแนวตามรูปแบบน้ี นักเรียนจะเป็น 
ผู้คิดค้นหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองจากความรู้
และประสบการณ์ที่มีอยู่ ผ่านกระบวนกลุ่ม ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และผ่านการ
ฝึกใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เป็นระบบและเช่ือมโยง
กับแนวความคดิและแนวทางใหม่ๆ  เขา้กบัความรู้
และประสบการณเ์ดิมของนกัเรยีนเขา้ด้วยกนั โดย
มีครูคอยชี้แนะเพิ่มเติม การจัดกิจกรรมแนะแนว
ในลักษณะนี้นอกจากจะช่วยให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ด้านการฝึกใช้ทักษะชีวิตและฝึกวิธี
การแก้ปัญหาที่ดีแล้ว นักเรียนยังจะสามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ชีวิตจริง
นอกเหนือจากในหอ้งเรยีนหรอืในโรงเรยีนได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถนำามาปรับใช้ในการพัฒนา
ทักษะชวีติของตนเองด้านการแกป้ญัหาในอนาคต
ไดเ้ชน่กัน แนวคิดนีส้อดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ
สายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม (2553: 231-240) ที่ได้
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีการค้นพบโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแนวคิด
การมีส่วนร่วมของชุมชนนักปฏิบัติและชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ผลจากการศึกษาพบว่ามีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทักษะการแก้ปัญหานักเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มี

มากที่สุดคือการกำาหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ 
นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกับผลการศกึษาของนวัิฒน ์
บุญสม (2556: 199-217) ที่ได้พัฒนารูปแบบ
การเรยีนการสอนตามแนวคดิของกระบวนการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้าน
สุขภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วทิยาศาสตร ์ผลการศกึษาพบวา่ความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ด้านสุขภาพของนักเรียน ในช่วงระหว่างการเรียน
การสอนด้วยรูปแบบดังกล่าวมีพัฒนาการสูงขึ้น
และโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีและมีพฤติกรรม
สุขภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน

2. ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ (2.1) 
ประสิทธิภาพของกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริม
สร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (E

1
/E

2
) เท่ากับ 

85.64/88.85 (2.2) ทกัษะชวิีตดา้นการแกป้ญัหา
หลังการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตด้านการแก้ปัญหาสูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรม
แนะแนวฯ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(2.3) การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตอ่กจิกรรมแนะแนวเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะชวีติดา้น
การแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้นโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เหตุที่เป็นเช่นนี้เน่ืองจากหลังจากได้ดำาเนิน
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
ด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแล้วพบว่า
นักเรียนมีคะแนนค่าเฉลี่ยจากผลการประเมิน
ทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวฯ แสดงว่า กิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้
ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถนำาไปใช้ในการเสริม
สร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียน
ได้ ท้ังนี้ การพัฒนากิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริม
สร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการพัฒนาที่เป็น
รูปแบบและเป็นแบบแผนที่ผ่านกระบวนการ
ศึกษาค้นคว้า การมีส่วนร่วมคิดพิจารณาจากผู้
เกี่ยวข้อง และการทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพจนได้
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตด้าน
การแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้นที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำาหรับนำาไป
เสรมิสรา้งทกัษะชวิีตด้านการแกป้ญัหากบันักเรยีน
ระดับมธัยมศกึษาตอนต้น อกีทัง้ผูส้นใจหรอืบคุคล
ทั่วไปสามารถนำาไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ วงการอาชีพของตนเอง 
และสังคมโดยรวมต่อไป 

2.1 ประสิทธิภาพของกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้กิจกรรม
แนะแนวตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า กิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้
ปัญหาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
มีประสิทธิภาพ 85.64/88.85 แสดงให้เห็นว่า 
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาที่
พฒันาขึน้มทีกัษะชีวติด้านการแก้ปญัหาสงูขึน้ด้วย 
ท้ังน้ีเพราะกิจกรรมแนะแนวทีผู่ว้จิยัพัฒนาขึน้เปน็
กจิกรรมทีด่ ีเปน็กิจกรรมทีม่คีวามเหมาะสมกบัวยั
ผู้เรยีน นักเรยีนจะเปน็ผูคิ้ดคน้หาทางแกไ้ขปญัหา
ด้วยตนเองจากความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ 
ผ่านกระบวนกลุ่ม ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม และต้องอาศัยการเรียนรู้เป็นการเฉพาะ
ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ คิดตัดสินใจจากข้อมูลที่มี
อยู่ และฝึกปฏิบัติจริง โดยใช้พลังขับเคลื่อนจาก
ผู้คนรอบข้างที่มีเป้าหมายร่วมกัน ผ่านการฝึกใช้

วิธีการแก้ปัญหาอย่างระบบและเชื่อมโยงกับแนว
ความคิดใหม่ๆ ร่วมกับประสบการณ์เดิมของ
นักเรียนเข้าด้วยกัน โดยมีครูคอยชี้แนะเพิ่มเติม 
การจัดกิจกรรมแนะแนวในลักษณะนี้นอกจากจะ
ช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ด้านการฝึกใช้
ทกัษะชวีติและฝกึวธีิการแกป้ญัหาทีด่แีลว้ นกัเรยีน
ยังจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ใน
สถานการณ์ชีวิตจริงนอกเหนือจากในห้องเรียน
หรือในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง และสามารถที่จะ
นำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
ต่อไป สอดคล้องกับผลการศึกษาของอารยา  
ช่ออังชัญ (2553: 188-190) ที่ได้พัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้
ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณฯ นี้มีค่าประสิทธิภาพ 
(E

1
/E

2
) เท่ากับ 86.11/87.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่

ตั้งไว้แสดงว่ากิจกรรมแนะแนวดังกล่าวมีคุณภาพ
เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรม
แนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พื้นฐานที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในลักษณะท่ี
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้ เรียน
ให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ผูเ้รยีนสามารถคน้พบและพฒันาศกัยภาพของตน 
เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การ
เรียนในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพ 
ที่ดี ครูผู้สอนต้องทำาหน้าที่แนะแนวให้คำาปรึกษา
ด้านชีวิต การศึกษา และการพัฒนาตนเองสู่โลก
อาชีพ ดังเช่นกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 32 ; 
2551: 17), รุง่ทวิา โพธิใ์ต ้(2552: 7), กมลวรรณ  
จีนหน่อ (2553: 37) และ Kruworabiology 
(2016: ออนไลน์) ท่ีได้ให้ความหมายและความ
สำาคัญของกิจกรรมแนะแนวไว้ร่วมกันว่า กิจกรรม
แนะแนว คือ วิธีการหรือกระบวนการช่วยเหลือ
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และสง่เสรมินกัเรยีนใหรู้จ้กัและเขา้ใจตนเอง สงัคม
และส่ิงแวดล้อม มีความรู้และทักษะที่จำาเป็นใน
การดำาเนินชีวิต เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มี
แนวทางในการพัฒนาตนเอง สามารถเลือกและ
ตัดสินใจวางแผนชีวิตได้อย่างเหมาะสมตาม
ศักยภาพ สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสมกับตนเอง ตลอดจนสามารถดำาเนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2.2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียของคะแนนทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา
ก่อนและหลังการใช้แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าเฉลี่ย
คะแนนทกัษะชวีติดา้นการแกป้ญัหากอ่นและหลงั
การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
ด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีคะแนนเฉลี่ย 58.83 คะแนน และ 
106.62 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนก่อนและหลังการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา พบว่า 
คะแนนสอบหลงัการใช้กจิกรรมแนะแนวเพ่ือเสรมิ
สร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของนักเรียนสูงกว่า
ก่อนใชก้จิกรรมแนะแนวเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะชีวติ
ด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตด้าน
การแก้ปัญหาที่ได้พัฒนาขึ้นมีทักษะชีวิตด้านการ
แก้ปัญหาสูงขึ้นจริงผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
แสดงให้เห็นว่าหากครูได้ตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบ 
เทคนคิ หรอืกจิกรรมทีส่อดคลอ้งและเหมาะสมกบั
สภาพจริงที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นวัน เวลา สถานที่ 
หรอืตวัผูเ้รยีน และไดน้ำาเทคนิควธิกีารตา่งๆ มาก
ระตุ้นและเรา้ความสนใจใหแ้กผู่เ้รยีนโดยพิจารณา

ให้เหมาะสมกับเนื้อหา สถานการณ์ และเวลาที่
กำาหนดให้แล้วนั้น ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความ
เจริญงอกงามทางปัญญา วิธีการคิด ตลอดจน
เห็นแนวทางในการปรับตัวเพื่อให้ดำารงชีวิตและ
สามารถแกป้ญัหาในทุกสถานการณ์ สอดคลอ้งกบั
แนวคดิในการพฒันาทกัษะชวีติของ Mangrulkar, 
Whitman and Posner (2001: 22) ที่ได้ศึกษา
วิธกีารพฒันาทกัษะชวิีตในนกัเรยีนและไดแ้บง่องค์
ประกอบสำาคัญของโปรแกรมการพัฒนาทักษะ
ชีวิตไว้ 3 ทักษะคือ 1) องค์ประกอบทักษะทาง
สังคม ได้แก่ ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการ
ปฏเิสธและเจรจาตอ่รอง ทกัษะการกลา้แสดงออก
อย่างเหมาะสม ทักษะระหว่างบุคคล (การพัฒนา
สัมพันธภาพที่ดี) ทักษะการให้ความร่วมมือ และ
ทกัษะการเห็นอกเหน็ใจบคุคลอืน่ 2) องคป์ระกอบ
ทกัษะความคดิ ประกอบดว้ย ทกัษะการแกป้ญัหา
และทักษะการตัดสินใจ และ 3) องค์ประกอบ
ทักษะการเผชิญทางอารมณ์ ซึ่งประกอบด้วย
การจัดการความเครียด การจัดการกับความรู้สึก
รวมถึงความโกรธ และทักษะสำาหรับการเพิ่มการ
ควบคุมภายในตนเอง ทั้งนี้การเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตของนักเรียนวัยนี้ให้มีประสิทธิภาพนั้นจึงควร
มีทั้ง 3 องค์ประกอบดังกล่าว เพราะจะช่วยให้
นักเรียนสามารถมีพัฒนาการต่างๆ ที่เหมาะสม
ด้วยการจัดทักษะต่างๆ ที่จำาเป็นให้ และเหมาะ
สมกับความเจริญเติบโตของนักเรียนด้วยเช่นกัน 
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Shepardson (1990: 
51-80A) ทีไ่ดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างขัน้ตอน
การแก้ปัญหา ปฏิสัมพันธ์ของนักเรียน และทักษะ
การคิดในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่
สอนโดยใช้รูปแบบการแก้ปัญหาแบบ SSCS โดย
ให้นักเรียนได้ทำากิจกรรมการแก้ปัญหาที่แตกต่าง
กัน 5 กิจกรรม แล้วเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันและการใช้ทักษะ
การคิดในขัน้ตอนการแกป้ญัหา ผลการทดลองพบ
ว่าการสอนโดยใช้รปูแบบการแก้ปญัหาแบบ SSCS 
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ชว่ยใหนั้กเรียนไดใ้ช้ทกัษะการคิดในการแกป้ญัหา
ในแต่ละขั้นตอนได้เป็นอย่างดี 

2.3 การศกึษาความพึงพอใจของนักเรียน
ท่ีมีต่อกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต
ด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด เหตุที่ เป็นเช่นนี้ เนื่องจากกิจกรรม
แนะแนวได้ช่วยสร้างเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิต
ด้านการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น อีกทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้น
ทำาให้นักเรียนมีความสุข มีปฏิสัมพันธ์ ได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตลอดเวลา และสนุกสนาน
กับการเรียนรู้จึงส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจ
มากกบักจิกรรมแนะแนวดงักลา่วซึง่สอดคลอ้งกับ
ผลการวิจัยของอารยา ช่ออังชัญ (2553: 188-
190) ที่ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษา
พบวา่นกัเรยีนมคีวามพึงพอใจมากทีส่ดุต่อรปูแบบ
การเรยีนการสอนเพือ่สง่เสรมิความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณฯ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�กิจกรรม

แนะแนวเพื่อเสริมสร้�งทักษะชีวิตด้�นก�รแก้
ปัญห�

1.1 กอ่นนำากจิกรรมแนะแนวเพ่ือสง่เสรมิ
ทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษาราย
ละเอียดของคู่มือกิจกรรมแนะแนวฯ แผนการจัด
กิจกรรมแนะแนวฯ และเครือ่งมอืต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ให้เข้าใจโดยถ่องแท้เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการจัด
กิจกรรมแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.2 เตรียมสื่อประกอบต่างๆ และ 

จัดห้องเรียนให้มีความพร้อม

1.3 ขณะจดักจิกรรมแนะแนวฯ ครผููส้อน
ต้องเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการปฏิบัติ
งานร่วมกัน ขณะการทำางานเป็นกลุ่มไม่ควรมี
จำานวนสมาชิกมากเกินไป ควรมีจำานวนประมาณ 
4 - 5 คนเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง

1 .4 ครู ผู้สอนควรศึกษา ทำาความ
เข้าใจและเตรียมคำาตอบสำาหรับเหตุการณ์หรือ
สถานการณต์า่งๆ ทีจ่ะนำามาใชใ้นกจิกรรมใหค้รบ
ถว้นและสมบรูณ ์จะไดเ้ปน็การช่วยนกัเรยีนใหเ้กดิ
การเรียนรูไ้ปในทศิทางทีพ่งึประสงค ์และสามารถ
ชี้นำาให้นักเรียนเห็นภาพหรือประโยชน์ของนำาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้

1.5 การวัดและประเมินผล ต้องมีความ
ชัดเจนท้ังด้านความรู้ความเข้าใจ กระบวนการ 
และคุณลักษณะที่ต้องการวัด ซึ่งต้องวัดนักเรียน
ด้วยความยุติธรรม สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ที่
ต้องการอย่างใกล้ชิด และบันทึกพฤติกรรมของ
นักเรียนอย่างละเอียดในทุกๆ กระบวนการของ
การจัดกิจกรรมแนะแนวดังกล่าว

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรได้มีการนำากิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีผู้วิ จัยได้
พัฒนาขึ้นไปใช้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้นระดับชั้นอื่นๆ เพิ่มเติม

2.2 ควรมีการพัฒนากิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา
ของนักเรียนเพิ่มเติมในระดับประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนปลาย อาชวีศกึษา และอุดมศกึษา

2.3 ควรมีการพัฒนากิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านอื่นๆ แก่ผู้เรียนเพิ่ม
เติมในทุกระดับการศึกษา



Journal of Education, Mahasarakham University 107 Volume 13 Number 2 April-June 2019

เอกสารอ้างอิง
กมลวรรณ จีนหน่อ. (2553). การใช้กิจกรรมการแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการจัดการเรียน

เวลา และความสมัพันธข์องนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปทีี ่1 โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัเชยีงใหม.่ 
ปริญญานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู่มือการบริหารจัดการแนะแนว. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ, ก.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

นิวัฒน์ บุญสม. (2556). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด., มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

พิสุทธา อารีราษฎร์. (2553). ผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์บน เครือข่ายคอมพิวเตอร์. 
มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม. 

ภพ เลาหไพบูรณ์. (2542). แนวการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

รุ่งทิวา โพธิ์ใต้. (2552). ผลการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านความตระหนักรู้ในตนเอง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. ปริญญานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. (2559). การออกแบบกจิกรรมแนะแนวทีเ่นน้การพฒันา
ทักษะสำาหรับผู้เรียน. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2546). การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์
หลกัสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน. กรงุเทพฯ: สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี 

สายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม. (2553). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีการค้นพบโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนนักปฏิบัติและชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน. ปริญญานิพนธ์ ค.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

อารยา ช่ออังชัญ. (2553). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้
ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด., มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Bransford, J.D. and Stein, B.S. (1984). The IDEAL Problem Solver. New York: NY: W.H. 
Freeman.

Gick, M.L. (1988). Two functions of diagrams in problem solving by analogy. Amsterdam: 
North-Holland. 

Krulik, S. and Rudnick, J.A. (1996). The new source book for teaching reasoning and  
problem solving in secondary schools. Boston: Allyn and Bacon. 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 108 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562

Kruworabiology. (2016). กิจกรรมแนะแนว. retrieved January 11, 2016, from https://sites.
google.com/site/kruworabiology/kickrrm-naeanaew. (in Thai).

Lawson, A.E. (1995). Science teaching and development of thinking. Califonia: Wadsworth.

Mangrulkar, L., Whitman, C.V. and Posner, M. (2001). Life skills approach to child and  
adolescent health human development. Washington D.C.: Education Development 
Center, Inc. 

Shepardson, D.P. (1990). The relationships between problem-solving phase, student  
interactions, and thinking skills among middle school students taught within the 
SSCS problem solving instructional model. Retrieved October, 9, 2006, from URL: 
http://thailis.uni.net.th/dao/detail.nsp.


