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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ
ดารงชี วิ ตในวิช าการงานอาชี พและเทคโนโลยี ของนักศึกษาปฏิบั ติง านวิ ช าชี พ ครูส าขาวิช าคหกรรมศาสตร์
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ครูพี่เลี้ยง จานวน 12 คน นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูสาขาวิชาคหกร
รมศาสตร์ ที่สอนสาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว จานวน 12 คน นัก เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 6
จานวน 157 คน ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามครูพี่ เลี้ยงของนักศึกษา
ปฏิบั ติงานวิ ชาชี พครูสาขาวิ ชาคหกรรมศาสตร์ 2) แผนการจัด การเรีย นรู้ที่เน้ นทั กษะการดารงชี วิต และ3)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการดารงชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้รูปแบบการ
เรีย นการสอนที่ เน้ น ทั กษะการด ารงชี วิ ต ในกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้การงานอาชี พ และเทคโนโลยี ได้ ทั้ ง หมด
5 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางาน รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะการจัดการ รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการแก้ปัญหา รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
การทางานร่วมกัน และรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการแสวงหาความรู้ 2) ผลการใช้รูปแบบการเรียน
การสอน นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่า เนื้อหาที่เรีย นมีความน่า สนใจในระดับมาก ผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด สื่อการสอนดึงดูดความสนใจอยู่ในระดับมาก และผู้สอนมีเทคนิค
การสอนให้เข้าใจง่าย มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : รูปแบบการเรียนการสอน ทักษะการดารงชีวิต คหกรรมศาสตร์
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Abstract

The objectives of this research were to develop instructional model which focused
on life skills in Occupation and technology subjects for Home Economics teacher students and
to study the results of using the model with students and teachers collaboration in developing
instructional model focusing on life skills in occupation and technology (Home Economics
Learning area) The population consisted of 12 mentor teachers , 12 Home Academic teacher
students , 157 seven to twelve graders. The researcher tools were questionnaire for mentors,
Study plan, instructional model focusing on life skills and on opinionnaire of students toward
the model used. The data were analyzed by using frequency, percentage, means and standard
deviation. The data were presented in tables with description and content analysis were used
in descending priority order. The research finding were as followed
1. There were 5 models of instruction 1) a model focusing on working skills 2) a
model focusing on managing skills 3) a model focusing on problem-solving skills 4) a model
focusing on working together skills and 5) a model focusing on knowledge seeking skill.
2. The result of using to model :
The learners satisfaction on the model used were most students agree with 1)
interesting contents at high level 2) learning activities focused on learners participation at
highest level 3) teaching and learning materials were interesting at high level and 4) teaching
techniques used were at highest level.
Keywords: Instructional model, Life skill, Home Economics
บทนา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 กาหนดการจัดการศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียน
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่
3), 2553 หน้า 1-3) กาหนดให้การจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่ม
สาระซึ่งช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มี ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง นาความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิตไปใช้ได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแข่งขันในสังคมไทยและ
สากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทางานและมีเจตคติที่ดีต่อการทางาน ดารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
พอเพียงและมีความสุข หลักการสาคัญคือการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคั ญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ต้องคานึ งถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่ วนร่วม เน้ นความร่วมมื อของกลุ่มซึ่ งเป็ นทั กษะส าคัญในการดาเนิ น
ชีวิตประจาวัน (สมศักดิ์ ภูว่ ิภาดาวรรธน์ , 2544 หน้า 1-2 )
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จากการสังเกตและนิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูสาขาคหกรรมศาสตร์ พบ
ปัญหาสาคัญคือ ในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษายังขาดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สื่อการ
สอนไม่เพียงพอ เนื้อหาที่เรียนยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน การมีจานวนผู้เรียนในห้องเรียนมาก ทา
ให้ผู้เรียนไม่ให้ความสนใจเรียน และที่สาคัญคือยังไม่เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ที่ได้
กาหนดไว้ โดยเฉพาะในสาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว ซึ่งถือว่าครูคหกรรมศาสตร์มีบทบาทรับผิดชอบ
โดยตรง ซึ่งครูคหกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่ได้รับผิดชอบ 2 งานหลัก คือ งานบ้านและงานประดิษฐ์ จาก 5 งานหลัก
ได้แก่ งานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานธุรกิจและงานประดิษฐ์ ซึ่งจากการสังเกตการสอนของนักศึกษาพบว่า
ยังทาการจัดการสอนโดยทั่วไป ไม่ได้มุ่งเน้นตามทักษะกระบวนการต่างๆตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานดังกล่าว
อาจจะส่งผลให้ผู้เรียนขาดความรู้และทักษะสาคัญของสาระวิชาคือ ทักษะการดารงชีวิต
ทักษะการดารงชีวิต เป็นความสามารถของพฤติกรรมที่มีการปรับตัวในเชิงบวกเพื่อให้บุคคลสามารถ
จัดการกับความต้องการและความท้าทายในชีวิตประจาวัน (World Health Organization, 1997) มีความหมาย
ครอบคลุมกลุ่มของจิตวิทยาสังคมและทักษะระหว่างบุคคล ในแต่ละบุคคลถือว่าทักษะชีวิตคือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่จาเป็นในการดารงชีวิต รวมไปถึงความสาเร็จของชุมชนและคุณภาพชีวิต สาหรับทักษะการดารงชีวิตนี้มี
ทักษะอื่นๆ ด้วย เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการตัดสินใจ การสื่อสารและทักษะระหว่างบุคคล การนับถื อ
ตนเอง การเอาใจใส่ การร่วมมือกับการจัดการความเครียด การพักผ่อนและทักษะการกีฬาและนันทนาการ
(Talbot; Astbury and Mason, 2010) ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการทางานและดารงชีวิต
ในอนาคต ด้วยความสาคัญดั งกล่ าวนี้ ได้ ถูกกาหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ ในสาระที่ 1 การดารงชีวิ ตและ
ครอบครัวว่า “เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ทั กษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสั ยในการท างาน
มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว” (สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หน้า 130) ดังนั้นความสาคัญของทักษะการดารงชีวิตจะต้องเกิดขึ้นจาก
ทักษะกระบวนการคิดอย่างหลากหลายของผู้เรียน มีความเชื่อมโยงต่อประสบการณ์และเนื้อหาการเรียนรู้
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการดารงชีวิตในวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีของนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาผู้เรียนให้
พัฒนาศักยภาพของตนได้ และจะส่งผลนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูสามารถกาหนดแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพภายในโรงเรียน ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการแสวงหา
ความรู้ ทั กษะการท างาน ทั กษะการทางานกลุ่ มและทั กษะการแก้ปัญหาการท างานได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบันต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการดารงชีวิตในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ของนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการดารงชีวิตในวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีของนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
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ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร
ประกอบด้วยนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จานวน 12 คน ครูพี่ เลี้ยง
จานวน 12 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวมจานวน 157 คน ในสถานศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูปีการศึกษา 2557
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูพี่เลี้ยงและความต้องการจัดการเรียน
การสอน สภาพทั่วไป เพื่อนามาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการดารงชีวิตและศึกษาความ
พึงพอใจในการเรียน สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว
วิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ
ดารงชีวิตในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร๋ มีรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูล
สภาพการณ์เบื้องต้น ความต้องการแนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่า IOC ตั้งแต่
0.6-1.00
2. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะการด ารงชี วิ ต ในวิ ช าการงานอาชี พ และเทคโนโลยี
(สาระคหกรรมศาสตร์) ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ (µ= 4.58)
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการดารงชีวิต
มีคุณภาพผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC ตั้งแต่ 0.6-1.00
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
1. แบบสอบถามครูพี่เลี้ยงนักศึกษา ผู้วิจัยทาการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี และแนวคิดการสร้างแบบสอบถาม
นาเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้องของข้อคาถามและนาข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุง แล้วทาการทดลองใช้แก้ไขให้มีความเหมาะสมเพื่อนาไปใช้จริง
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการดารงชีวิตในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคหกร
รมศาสตร์) โดยศึกษาเอกสารการเรียนทางคหกรรมศาสตร์ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแนวคิดการจัด
หลักสูตรและแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสังเคราะห์เป็นกระบวนการและขั้นตอนการสอน ประกอบด้วย
5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และ
ทักษะการแสวงหาความรู้
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการดารงชีวิต โดยทาการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงและ
ความถูกต้อง ทาการทดลองใช้และปรับปรุงเพื่อนาไปใช้จริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ 1) เก็บรวมรวมข้อมูลกับครูพี่เลี้ยง
เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้และความต้องการที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน สภาพการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว 2) นาข้อมูลมาศึกษาร่วมกับ
เนื้อหาและวิธีการสอนในสารคหกรรมศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องกับการจัดหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะการดารงชีวิตจากเอกสารตาราที่เกี่ยวข้อง 3) ทาการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะการดารงชีวิตและ 4) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน
ประกอบกับการเก็บข้อมูลสะท้อนผลการเรียนรู้และผลกระทบจากวิธีการเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิ จัย ทาการวิ เคราะห์ข้อมูล ด้ว ยโปรแกรมคอมพิว เตอร์สาเร็จรูป จากการสอบถามครูพี่ เลี้ ยงซึ่ ง
สอบถามสภาพการจัดการเรียนรู้ และความต้องการในการจัดการเรียนการสอน โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พร้อมเรียบเรียงแจกแจงความถี่ความสาคัญของสภาพการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอน จากการสอบถามความพึงพอใจในการเรียนประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูลสะท้อน
ผลการเรียนรู้และผลกระทบจากวิธีการเรียน
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยโดยนาเสนอข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ตามลาดับ ดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการดารงชีวิตในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของ
นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
จากการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ ของครูพี่
เลี้ ย งต่ อ นั ก ศึกษาปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ครูส าขาวิ ช าคหกรรมศาสตร์และสภาพการจั ด การเรีย นรู้ ในสาระที่ 1
การดารงชีวิตและครอบครัว ได้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการดารงชีวิต สรุปได้เป็นดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางาน ประกอบด้วย
ขั้นวิเคราะห์งาน
ครูสร้างสถานการณ์ จัด
กิจกรรม หรือมอบหมาย
ให้ผู้เรียนฝึกสังเกต ศึกษา
วิเคราะห์ และทาความเข้าใจ
งานอย่างมีระบบ

ขั้นวางแผน
ในการทางาน
ผู้เรียนตัดสินใจที่จะเลือก
รูปแบบการทางาน
กระบวนการกลุ่มและแบ่ง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้กับสมาชิกแต่ละคนภายใน
กลุ่มตามความสามารถ

ขั้นปฏิบัติงานตามลาดับ
ขั้นตอน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
ปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้
ช่วยกันทางาน ตามความ
รับผิดชอบของแต่ละคน และ
บันทึกผลการปฏิบัติงาน โดยมี
ครูแนะนาให้คาปรึกษา คอยให้
ความช่วยเหลือ
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ขั้นประเมินผล
การปฏิบัตงิ าน
ผู้เรียนวิเคราะห์กระบวน การ
ทางาน นาเสนองานหน้าชั้น
เรียนและช่วยกันวิเคราะห์
ผลงาน เขียนสะท้อนการเรียนรู้
ครูเชื่อมโยงด้วยคาถาม
ให้คาแนะนาสิ่งที่แต่ละ
กลุ่มควรปรับปรุง
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2. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการจัดการ ประกอบด้วย
ตั้งเป้าหมาย
ครูใช้คาถาม/สถานการณ์ทบทวนความรู้เดิม และกระตุ้นความคิดริเริ่ม พร้อมอธิบายคาตอบ/สถานการณ์นั้นเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียน ให้ผู้เรียน
กาหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานและนาเสนอ

การวิเคราะห์ทรัพยากร
ครูทบทวนหลักการวิเคราะห์และกาหนดทรัพยากร ให้ผู้เรียนตอบคาถามก่อนเขียนวิเคราะห์ทรัพยากร เช่น ในการปฏิบัติงานนั้นๆ ต้องเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์อะไรบ้าง ต้องใช้เวลาเท่าไหร่

วางแผนและกาหนดทรัพยากร
ผู้เรียนนาขั้นตอนที่ได้วิเคราะห์ไว้มาวางแผนและกาหนดทรัพยากร ผู้เรียนระดมความคิดในการวางแผน หน้าที่สมาชิก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัสดุ
อุปกรณ์ และเวลาที่เหมาะสม

ปฏิบตั ิตามแผน
ผู้เรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ตรวจความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ ลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนดไว้ครูให้คาแนะนาระหว่างการปฏิบัติงาน นาเสนอ

ประเมินผล
ผู้เรียนร่วมกันตรวจสอบผลงาน และแสดงความคิดเห็น ครูตรวจสอบความถูกต้อง และให้คาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไข ผู้เรียนร่วมกันสรุปผลการ
ทางานและสะท้อนการเรียนรู้

การปรับแผน
ผู้เรียนร่วมตรวจสอบข้อบกพร่องผลงาน แลกเปลีย่ นปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ครูและผู้เรียนวางแผนเพื่อปรับปรุงร่วมกัน

3. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการแก้ปัญหา ประกอบด้วย
กาหนดปัญหา
ครูจัดกิจกรรม สถานการณ์ หรือตั้งคาถามให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมเพื่อเร้าความสนใจ เชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาทีจ่ ะสอนในชั่วโมง ครูยก
ปัญหาให้ผู้เรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์

ตั้งสมมติฐาน
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์กรณีศกึ ษาและคาถามที่ครูกาหนดให้ รวบรวมข้อมูลจากสิ่งที่ครูกาหนดให้ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละคน
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เก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปญ
ั หา รวบรวมข้อมูลหรือวิธกี ารเพื่อที่จะนาไป
แก้ปัญหาให้มีความสอดคล้องและตรงกับปัญหาครูคอยให้คาแนะนาและให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน

วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ และเลือกแนวทางการแก้ปญ
ั หาที่ผู้เรียนคิดว่าเป็นวิธีที่ดีและได้ผลที่สุดนาเสนอปัญหาที่ได้รับและแนวทางใน
การแก้ปญ
ั หา แสดงความคิดเห็นและตอบคาถาม

สรุปและประเมินผล
ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ ผู้เรียนสะท้อนการเรียนรู้ครูถามถึงวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ และแนวทางอื่นในการแก้ปัญหา

4. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการทางานร่วมกัน ประกอบด้วย
ตระหนัก
ครูใช้คาถามตรวจสอบทัศนคติของผู้เรียนและสร้างสถานการณ์/กิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้ศึกษา และตระหนักความสาคัญของ
เนื้อหาที่จะเรียน นาคาตอบของผู้เรียนเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน และเน้นย้าถึงบทบาท การให้ความร่วมมือในการทางานกลุ่ม แบ่งกลุ่ม
ตามกระบวนการกลุ่ม

วางแผนปฏิบัตงิ าน
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการทางานและกาหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม กาหนดเวลาในการวางแผนการทากิจกรรม
ผู้เรียนร่วมกันคิด แสดงความคิดเห็น และตั้งเป้าหมายในการทางานร่วมกัน

ขั้นตอนที่ 3 ลงมือปฏิบัตงิ าน
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติงานตามแผน และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่ม ผู้สอนคอยให้คาปรึกษา นาเสนอผลการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้ น ครูแ ละผู้เรีย นร่ว มกันรวบรวมความคิดเห็ นและข้อ มูลต่า งๆ จนได้ข้ อ สรุป ที่ชัดเจนเชื่อ มโยงสู่ก ารนาไปประยุก ต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

ตรวจสอบประเมินผลงาน
ตรวจสอบและประเมินผลงานของแต่ละกลุ่ม โดยครูกาหนดหัวข้อในการนาเสนอเพื่อให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมที่จะ
ออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน 3 ประเด็น1) บทบาทหน้าที่ของตนเองในกลุ่มอย่างละเอียด 2) การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้
อุปสรรคตลอดจนแนวทางการแก้ไข 3) ผลการวิเคราะห์ผลงานหรือผลการปฏิบตั ิงาน
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ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางาน
ครูและผู้เรียนเป็นผู้วิเคราะห์กระบวนการที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการทั้งหมด ครูผู้เชื่อมโยงให้ผู้เรียนเห็นถึงความสัมพันธ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานครั้งนี้ สร้างแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานและเกิดการพัฒนาในการทางานของกลุ่มตนเองใน
ครั้งต่อไป ผู้เรียนร่วมกันสรุปและสะท้อนการเรียนรู้ และเชื่อมโยงสู่การนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน

กาหนดปัญหาในการสืบค้นข้อมูลความรู้
ครูนารูปภาพ สถานการณ์ หรือตัวอย่างผลงานให้ผู้เรียนศึกษาแล้วทาการสังเกต ตั้งคาถาม เปรียบเทียบ วิเคราะห์เนื้อหาประเด็น
ปัญหาต่างๆ และสังเกตรายละเอียด

5. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการแสวงหาความรู้ ประกอบด้วย
แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาหรือสถานการณ์
ครูใช้คาถามเพื่อกระตุ้นให้เรียนได้แสดงความคิดเห็นจากการศึกษารูปภาพ สถานการณ์ หรือตัวอย่างผลงานต่างๆ

วางแผนการสืบค้น
ครูให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นต่อจุดเด่นและข้อแตกต่างของรูปภาพ สถานการณ์ หรือตัวอย่างผลงาน แล้วให้ผู้เรียนนาข้อมูลที่
ได้มาใช้วางแผนและกาหนดแนวทางการสืบค้น

ดาเนินการแสวงหาความรู้
ผู้เรียนดาเนินแผนการแสวงหาความรู้ตามที่ได้วางแผนและกาหนดหัวข้อ ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลโดยสืบค้นข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง
เรียนรู้ นาข้อมูลมาวิเคราะห์

วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล นาเสนอและอภิปรายผล
ผู้เรียนนาข้อมูลที่สามารถสืบค้นมาได้มาทาการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล อภิปรายผลร่วมกัน เพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูล ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และเขียนสรุปเพิ่มเติม

กาหนดหัวข้อหรือปัญหาที่ต้องการแสวงหาความรูต้ ่อไป
ครูอาจกาหนดหัวข้อเพิ่มเติมที่ผู้เรียนควรศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ได้เรียน หรือหัวข้อใหม่ในเรื่องที่จะเรียนต่อไปให้ผู้เรียนได้
เตรียมการหาข้อมูล และทาการศึกษาพร้อมบอกแหล่งที่มาของข้อมูล
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2. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เ น้นทัก ษะการดารงชีวิตในวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีของนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
จากการนาไปใช้จัดการเรียนรู้ใช้เวลาทั้งสิ้น 20 คาบ โดยใช้รูปแบบการสอนละ 4 คาบ ผู้วิจัยนา
แบบสอบถามความพึงพอใจไปสอบถามกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เป็นการสอบถามหลังการใช้รูผแบบ
เสร็จสิ้น
ตารางที่ 1 ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนภายใต้รูปแบบการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะการดารงชีวติ ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหา
1.เนื้อหามีความถูกต้องในด้านวิชาการ
2.เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา
3.เนื้อหามีความทันสมัย
4. เนื้อหามีความน่าสนใจ
5.เนื้อหามีปริมาณเหมาะสมกับเวลาที่ใช้สอน
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
6.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีลาดับเป็นขั้นตอน
7.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเวลา
8.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
9.จัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้ปลอดโปร่ง
10.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
ด้านสื่อการเรียนการสอน
11.สื่อการสอนมีความทันสมัย
12.สื่อการสอนมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
13.สื่อการสอนดึงดูดความสนใจ
14.สื่อการสอนทาให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
15.สื่อการสอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่จะตั้งคาถาม
ด้านผู้สอน
16.ผู้สอนมีความรู้เหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู้ที่สอน
231

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

4.33
3.83
4.25
4.42
4.00

0.89
0.94
0.75
0.67
0.74

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.42
3.75
4.58
4.08

0.79
0.75
0.79
0.90

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4.33

0.78

มาก

4.00
4.17
4.25
4.00
3.75

0.74
0.83
0.87
0.74
0.75

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.17

0.72

มาก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

17.ผู้สอนมีความเป็นกันเองกับผู้เรียน
18.ผู้สอนมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอน
19.ผู้สอนมีเทคนิคการสอนให้เข้าใจง่าย
20.ผู้สอนมีความอดทนต่อผู้เรียนเมื่อถูกซักถาม
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

4.50
4.58
4.67
4.00
4.20

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.52
0.67
0.49
0.74
0.75

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เห็นว่าการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการดารงชีวิตในวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ในด้านเนื้อหาที่เรียนมีความน่าสนใจในระดับมาก ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนผู้สอนให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด ด้านสื่อการเรียนการสอนสื่อการสอนดึงดูด
ความสนใจในระดับมาก และด้านผู้สอนมีเทคนิคการสอนให้เข้าใจง่าย และผู้สอนมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนในระดับมากที่สุด
จากการสะท้อนการเรียนรู้ หลังการจัด การเรียนรู้แต่ละรูปแบบ ด้า นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น พบว่ า
รูปแบบการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางาน และรูปแบบการสอนที่เน้นทักษะการจัดการ ทาให้นักเรียน
ส่วนใหญ่ได้เรียนรู้วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจากการลงมือปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การคิดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากกิจกรรมกลุ่มเพิ่มมากขึ้น
จากการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นทักษะการแก้ปัญหา และรูปแบบการสอนที่เน้นทักษะการทางาน
ร่วมกัน พบว่า ด้านความสาคัญของความรู้และประสบการณ์ใหม่ที่ได้ รับ ทาให้นักเรียนได้รู้จักการนาความรู้
จากการเผชิญกับปัญหาและคิดหาทางแก้ไขได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งสามารถนาประสบการณ์ที่ได้ไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวันมากที่สุด ด้านกระบวนการทางานกลุ่ม พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เกิดความสามัคคีในกลุ่มมาก
ที่สุด และด้านการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ พบว่า นักเรียนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเหมาะสม
ภายใต้ความปลอดภัยที่สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน และรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ
แสวงหาความรู้ นักเรียนสามารถนาประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาฝีมือ การฝึกฝนและทาความเข้าใจทบทวนหลัง
การจัดการเรียนรู้ และนาไปประกอบอาชีพในอนาคตได้
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อภิปรายผล
ข้อค้นพบที่ได้ในการวิจัยครั้งนี้ ทาให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการดารงชีวิตในวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีของนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ โดยมีประเด็นสาคัญ
สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการดารงชีวิตในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รูปแบบการสอนโดยเน้นกระบวนการทางาน ผู้สอนควรให้ความสาคัญทั้งต่อตัวผู้สอนและผู้เรียน
เพราะจะทาให้การทางานทั้งสองฝ่ายเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะ
กระบวนการนั้น ทักษะการจัดการเป็นทักษะหนึ่งที่มีความสาคัญที่ผู้สอนควรให้ความสาคัญ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่า
การจัดการเป็นการประสานความสัมพันธ์ของคนกับทรัพยากรอื่นๆ เข้าด้วยกันโดยคานึงถึงการทางานร่วมกันให้มี
ประสิทธิภาพ จากการผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางาน ประกอบด้วย
1) วิเคราะห์งาน 2) การวางแผนในการทางาน 3) ปฏิบัติงานตามลาดับขั้นตอน 4) ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการทางานร่วมกัน ประกอบด้วย 1) ตระหนัก 2) วางแผนปฏิบัติงาน
3) ลงมือปฏิบัติงาน 4) ตรวจสอบประเมินผลงาน 5) ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางาน มีความสอดคล้องกับแนวคิด
ของไพรัตน์ แสนโสม (2556 หน้า 11 -13) และสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547 หน้า 19 - 21)
ที่กล่ าวว่ า ขั้นตอนของการจัด กิจกรรมการเรีย นรู้กระบวนการท างานและการทางานร่วมกัน ประกอบด้ว ย
การวิเคราะห์งาน การวางแผนในการทางาน การปฏิบัติงาน และการประเมินผลการทางานและสรุปผล
รูปแบบการสอนโดยเน้นทักษะการจัดการ จากการวิจัยพบว่า มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ
ทั้งผู้สอน ผู้เรียน รวมถึงบริบทต่างๆ ดังเช่นที่วิชัย วงศ์ใหญ่ (อ้างใน กรมวิชาการ, 2543 หน้า 94) ได้ให้ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ผู้เรียนจะดาเนินกิจกรรมให้สาเร็จ โดยใช้ทักษะการจัดการ ต้องอาศัย 3 ปัจจัย คือ ปัจจัย
ด้านบริบท ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่บ้าน และโรงเรียน ที่ต้องเอื้อให้ผู้เรียนมีทักษะการจัดการ ปัจจัยกระบวนการ
ได้แก่ ครูหรือผู้ปกครอง จะต้องวางแผนจัดกระบวนการให้ผู้เรียนจัดการได้ คอยแนะนาให้เด็กคิดและแก้ปัญหา
ได้ และปัจจัยด้านผลผลิต ได้แก่ ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ ผู้เรียนจะใช้วิธีคิด และมุมมองต่างกัน
นอกจากนี้ แล้ว ความไว้ว างใจผู้เรียนก็เป็นสิ่ งส าคัญอีกประการหนึ่ง ผู้ สอนและผู้ ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความ
ไว้ ว างใจให้ผู้ เรีย นจั ด การเวลาด าเนิน การตามแผน ควรอาศัยการจั ดการที่ดี ส าหรับ การวางแผนเพื่อสร้า ง
สถานการณ์ก็เป็ น อีกประการหนึ่ง ที่ ช่ ว ยส่ งเสริม ให้ผู้ เรีย นมี ทั กษะการจั ด การที่ ดี ครูหรือผู้ ส อน และพ่ อแม่
ต้องวางแผนสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนคิด หรือแก้ปัญหา ตลอดจนแนะนาแหล่งความรู้ให้ผู้สอนค้นคว้าปัจจัยที่
ทาให้ผู้เรียนจัดการไม่เป็น อีกทั้งในปัจจุบันหลักสูตรจะต้องเน้นเนื้อหาที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก
รวมทั้งยังต้องพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับลั กษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(พนิดา ศกุนตนาค 2561 หน้า 70) ดังนั้นผู้สอนและพ่อแม่ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดวางแผน ตลอดจน
ส่งเสริม สร้างสถานการณ์ให้เด็กได้คิดและแก้ปัญหา จากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการจัด การ ดังนี้ รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการจัดการ ประกอบด้วย 1)
ตั้งเป้าหมาย 2) วิเคราะห์ทรัพยากร 3) วางแผนและกาหนดทรัพยากร 4) ปฏิบัติตามแผน 5) ประเมินผล 6)
ปรับแผนซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการ (2543 หน้า 20-21) ที่ได้กล่าวว่าขั้นตอนของทักษะการจัดการที่ สาคัญ
ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติงาน ประเมินผลงาน และปรับปรุงงาน
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รูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการแก้ปัญหา จากข้อค้นพบในการวิจัยพบว่า ประเด็น
ปัญหาซึ่ งจะเป็นสิ่ง กระตุ้ นให้ผู้ เรียนเกิดแรงจูง ใจใฝ่ แสวงหาความรู้ การเลื อกศึกษาปัญ หาที่มี ประสิ ทธิภาพ
ผู้สอนจะต้องคานึงถึงพื้นฐานความรู้ความสามารถของผู้เรียน ประสบการณ์ ความสนใจและภูมิหลังของผู้เรียน
ทั้งนี้เนื่องมาจากว่า คนเรามีแนวโน้มที่จะสนใจเรื่องใกล้ตัว สนใจสิ่งที่มีความหมายและมีความสาคัญต่อตนเอง
และเป็นเรื่องที่ตนเองใส่ใจใคร่รู้ ดังนั้น การกาหนดปัญหาจึงต้องคานึงถึงตัวผู้เรียนเป็นหลัก นอกจากนั้น ปัญหาที่
ดียังต้องคานึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่เอื้ออานวยต่อการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนอีก
ด้วย เช่นเดียวกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2550 หน้า 2-3) ได้สรุปลักษณะ
สาคัญของการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา ไว้ดังนี้ 1) ต้องมีสถานการณ์ที่เป็นปัญหาด้วยการใช้
ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น 2) ปัญหาที่นามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ควรเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นพบเห็นในชีวิตได้
ในชี วิ ต จริ ง ของผู้ เ รี ย นหรื อ มี โ อกาสที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ริ ง 3) ผู้ เ รีย นเรี ย นรู้ โ ดยการน าตั ว เอง (Self-Directed
Learning) ค้นหาและแสวงหาความรู้คาตอบด้วนตนเอง บริหารเวลาเอง คัดเลือกวิธีการเรียนรู้และประสบการณ์
เรียนรู้ รวมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4) ผู้เรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย เพื่อประโยชน์ในการค้นหาความรู้
ข้อมูลร่วมกัน 5) การเรียนรู้มีลักษณะการบูรณาการความรู้และบูรณาการทักษะกระบวนการต่างๆ 6) ความรู้ที่
เกิดขึ้นจากการเรียนรู้จะได้มาภายหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแล้วเท่านั้น และ7) การ
ประเมินผลเป็นการประเมินผลจากสภาพจริง โดยพิจารณาการปฏิบัติงานความก้าวหน้าของผู้เรียน ในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการแก้ปัญหา โดยเริ่มต้นจาก 1) กาหนด
ปัญหา 2) ตั้งสมมติฐาน 3) เก็บรวบรวมข้อมูล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) สรุปและประเมินผล สอดคล้องกับขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ ปัญหาสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2550
หน้ า 7) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ขั้ น ก าหนดปั ญ หา ขั้ น ท าความเข้ า ใจกั บ ปั ญ หา ขั้ น ด าเนิ น การศึ ก ษาค้ น คว้ า
ขั้นสังเคราะห์ความรู้ ขั้นสรุปและประเมินค่าของคาตอบ และขั้นนาเสนอและประเมินผลงาน
รูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะการทางานร่วมกัน ทักษะการทางานร่วมกันคือการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้เกียรติเพื่อนในกลุ่ม แสดงออกซึ่งความปรารถนาที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
กลุ่มเพื่อให้งานสาเร็จ รวมทั้งแบ่งความรับผิดชอบในการทางานร่วมกัน ซึ่งในการทางานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 1) ด้านบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม ที่ต้องร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม เข้าใจบทบาทและรับผิดชอบงานที่ตนได้รับมอบหมาย 2) ด้านบทบาทของผู้นากลุ่ม
คือ รู้และเข้าใจบทบาทของตนเอง มีทักษะในการวางแผนปฏิบัติงาน 3) ด้านกระบวนการทางาน ได้แก่ กาหนด
เป้าหมาย วางแผนร่วมกัน การสื่อสารแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม การประเมินและพัฒนาผลงาน
อย่ างเป็น ระบบ และ4) ด้ า นผลงานของกลุ่ม ได้ แก่ ผลงานถูกต้องตรงตามจุ ด ประสงค์ ผลงานมีลั กษณะที่
สร้างสรรค์ ผลงานเสร็จตามเวลาที่กาหนด เสนอผลงานได้อย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพ รูปแบบการเรียนการสอน
ที่มุ่ ง เน้น ทั กษะการท างานร่ว มกัน ประกอบด้ ว ย 1) ตระหนั ก 2) วางแผนปฏิบั ติง าน 3) ลงมื อปฏิบั ติ ง าน
4) ตรวจสอบประเมินผลงาน และ 5) ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางาน
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รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการแสวงหาความรู้ เป็นวิธีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดด้วย
ตนเอง รู้จั กค้น คว้ า หาเหตุ ผ ล และสามารถแก้ปั ญ หาได้ โดยการน าเอาวิ ธี การต่ า งๆ ของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ ซึ่งที่ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ครูจะเป็นผู้
อานวยความสะดวกแนะนาและให้ความช่วยเหลือเท่าที่จาเป็น เป็นเทคนิคหรือกลวิธีอย่างหนึ่งในการจัดให้เกิด
การเรียนรู้เนื้อหาบางอย่างของวิชานั้นๆ โดยกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น เสาะแสวงหาความรู้โดย
การถามคาถาม และพยายามค้นหาคาตอบให้พบด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังให้ความหมายของการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ อีก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า เป็ น วิ ธี การเรีย นโดยการแก้ปั ญ หาจากกิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น และใช้ วิ ธี การทาง
วิทยาศาสตร์ในการทากิจกรรม ซึ่งปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ที่นั กเรียนเผชิญแต่ละครั้ง จะเป็นตัวกระตุ้นการคิดกับ
การสังเกตกับสิ่งที่สรุปพาดพิงอย่างชัดเจน ประดิษฐ์ คิดค้น ตีความหมายภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด
การใช้วิธีการอย่างชาญฉลาดสามารถทดสอบได้ และสรุปอย่างมีเหตุผล ดังเช่นที่ สมจิต สวธนไพบูลย์ (2541
หน้า 53) ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ว่าประกอบด้วยกระบวนการที่สาคัญ ได้แก่
การสารวจ และการสร้างองค์ความรู้ ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ทักษะการแสวงหาความรู้ ดังนี้ รูป แบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการแสวงหาความรู้ ประกอบด้วย 1)
กาหนดปัญหาในการสืบค้นข้อมูลความรู้ 2) ขั้นแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาหรือสถานการณ์ 3) ขั้นวางแผนการ
สืบค้น 4) ขั้นดาเนินการแสวงหาความรู้ 5 ) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 6) ขั้นกาหนดหัวข้อหรือปัญหาที่ต้องการแสวงหา
ความรู้ต่อไป ซึ่งมี ความสอดคล้องกั บ กระบวนการแสวงหาความรู้รูปแบบ Big 6 ของ Eisenberg and
Berkowitz (1987) ซึ่งประกอบด้วย การกาหนดภาระงาน การกาหนดกลยุทธ์การแสวงหา การระบุแหล่งและ
การเข้าถึง การใช้ข้อมูลความรู้ การสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ การประเมินผลลัพธ์และกระบวนการ ส่วนกรมสามัญ
ศึกษา (2545 หน้า 12-20) กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ การกาหนด
ประเด็ น ค้ น คว้ า การคาดคะเน การก าหนดวิ ธี ค้ น คว้ า และการด าเนิ น การ การวิ เ คราะห์ ผ ลการค้ น คว้ า
การสรุปผลการค้นคว้า
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบ ควรศึกษารายละเอียดของแต่ละรูปแบบอย่างครอบคลุม
ให้เข้าใจของเป้าหมายแต่ละรูปแบบ เพื่อที่จะได้นาข้อมูลไปเป็นพื้นฐานการเตรียมการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
2. การออกแบบกิจ กรรมการเรีย นรู้ ครูผู้ ส อนสามารถเลื อกใช้ รูปแบบการสอนที่ หลากหลาย
หรือบูรณาการจัดการเรียนรู้ โดยกาหนดจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมแต่ละสาระซึ่งอาจพัฒนามากกว่าหนึ่ง
ทักษะได้
3. ควรจัดนักเรียนห้องละไม่เกิน 30 คน เพื่อให้ผู้สอนได้ทาการสังเกต ติดตามพฤติกรรม และ
ประเมินผลผู้เรียนเป็ นรายบุคคลตลอดกระบวนการทางานของนักเรียน หรือมีผู้ช่ วยสั งเกตพฤติ กรรม และ
ประเมินผลผู้เรียน หรือการจัดแบ่งผู้เรียนเข้าเรียน โดยแบ่งเนื้อหาสอนสลับกับครูหรือผู้สอนท่านอื่นในกลุ่มสาระ
เดียวกัน
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4. ในการวัด และประเมินผลในแต่ละทักษะในสาระและมาตรฐานของสาระการดารงชีวิตและ
ครอบครัว ควรใช้เครื่องมือที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละทักษะ เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบ
วัดความรู้ หรืออาจใช้มากกว่าหนึ่งประเภทเพื่อศึกษาผลร่วมกัน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัย ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอื่นๆ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกถึงคุณลักษณะสาคัญและทักษะอื่นๆ ของผู้สอนที่เหมาะสมกับรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางคหกรรมศาสตร์
3. การนารูปแบบการรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการดารงชีวิตในวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีไปใช้ ควรคานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน สถานศึกษา สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้
4. ควรนาผลการศึกษาความคาดหวังของครูพี่เลี้ยงที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนมาใช้ประกอบใน
การปรับปรุงหลักสูตรพัฒนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
5. หากมีการนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการดารงชีวิตไปใช้กับสาระอื่น หรือวิชาอื่นๆ
ควรคานึงถึงธรรมชาติและโครงสร้างวิชาที่มีความแตกต่างกันในด้านเนื้อหา ซึ่งจะส่งผลต่อการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้
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