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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูกิจกรรมโดยใช้กระบวนการค่ายกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการค่ายกิจกรรม
เทอดศักดิ์ นิสงั กาศ1* สบสันติ์ อุตกฤษฏ์2 และ มนต์ชัย เทียนทอง3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลหลักสูตรฝึกอบรมครูกิจกรรมโดยใช้
กระบวนการค่ายกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการค่ายกิจกรรม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการจําเป็นจากประชากรและกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครู
กิจกรรมจากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จํานวน
109 แห่งนําข้อมูลสารสนเทศเข้าร่วมสนทนากลุ่มเพื่อกําหนดหัวข้อทักษะชีวิตผู้เรียนอาชีวศึกษา และกําหนดกิจกรรม
ทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับกระบวนการค่ายกิจกรรม จัดทําหลักสูตรฝึกอบรม และคู่มือฝึกอบรม นําไปทดลองใช้กับครู
กิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 30 คน จากนั้นนําหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) ไปใช้เก็บ
ข้อมูลจริงกับครูกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 16 คน ผลการวิจัย พบว่าหลักสูตร
ฝึกอบรมที่พัฒนาขึน้ โดยใช้รปู แบบกระบวนการค่ายกิจกรรมทักษะชีวิต 5-H ซึ่งประกอบด้วย ทักษะชีวิตฉลาดคิด Head
ทักษะชีวิตฉลาดทํา Hand ทักษะชีวิตฉลาดแก้ไข Heal ทักษะชีวิตฉลาดใจ Heart และทักษะชีวิตฉลาดสุข Happiness
ใช้ฝึกอบรมครูกิจกรรม นอกสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกระบวนการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นไปตามคําถามการวิจัย กล่าวคือ ผลการประเมินความเหมาะสมหัวข้อทักษะ
ชีวิต 5-H และกิจกรรมทักษะชีวิต 5-H โดยวิธีการสนทนากลุ่มพบว่ามีคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการ
ประเมินความเหมาะสมหลักสูตรฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีค่าคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ของครูกิจกรรมด้านทฤษฎีมีประสิทธิภาพร้อยละ 87.92 / 83.33 ด้านปฏิบัติมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 87.25
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.5122 ผลการพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ประเมินตนเองโดยผู้เรียน พบว่า มีค่าคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินโดยเพื่อนมี
ค่าคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินโดยครูวิทยากรฝึกอบรมมีค่าคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด
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Development of Activity Teachers Training Curriculum by Using Activity
Camping Process to Enhance Life Skills for Vocational College Student
Terdsak Nisangkad1* Sobsan Utakrit2 and Monchai Tiantong3
Abstract
This research aimed to develop and to find the efficiency and effectiveness of activity teachers
training curriculum by using activity camping process to enhance life skills for vocational college
students. The researcher had studied information, situation problems and necessity from populations
and target group which were administrators and activity teachers from 109 colleges, 20 provinces under
the Office of Vocational Education Commission in the Northeastern region., The research approaches
were sharing information in the focus group discussion to decide proper life skills topic determining
activity for the camping process, and creating a training curriculum and an activity teachers training
manual, to try out with 30 activity teachers in Maha Sarakham Vocational and Technical Education
Colleges Beside, the curriculum (the revision) was implemented with 16 activity teachers in Maha
Sarakham Vocational and Technical Education College. The results of this research revealed that the
training curriculum of 5-H life skills activity camping process (Head, Hand, Heal, Heart and Happiness)
used to train activity teachers during 3 days and 2 nights outside the college which emphasizing on a
group dynamic activity and participatory learning, revealed that the efficiency and the effectiveness
according to the research questions. The appropriateness evaluate 5-H life skills of process 5-H life skills
and activity 5-H life skills by focus group discussion had an opinion score at the highest level. The
training curriculum appropriateness evaluation by experts had an opinion score at the highest level. The
efficiency of activity teachers’ theoretical learning achievement were 87.92 / 83.33 and the efficiency of
activity teachers’ practical achievement were 87.25 which were higher than the specified criterion. The
effectiveness index of the training curriculum had rate of 0.5122. The results of life skills enhancement
of vocational college students by self-evaluation revealed the opinion score at a high level. and also
the peer evaluation revealed the opinion score at a high level. while the trainer evaluation had the
opinion score at the highest level.
Keywords: activity teachers, training curriculum, camping process, life skills 5-H
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1. บทนํา
สํานั กงานคณะกรรมการการพั ฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ [1] ซึ่งจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2554-2559) ได้รายงาน
สภาพปัญหาการพัฒนาคนไทยในช่วงปี พ.ศ. 2540-2552
ที่ผ่านมาไว้ว่า ...คนไทยมีสัดส่วนการพัฒนาทุกช่วงวัย
ลดลงค่าเฉลี่ยด้านเชาว์ปัญญาในกลุ่มวัยเด็กลดลงจาก 91
เหลือ 88 เกณฑ์มาตรฐาน 90-110 ส่วนกลุ่มวัยเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากว่าร้อยละ 50 และมาตรฐาน
ความสามารถของผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และการคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างต่ํา ขณะเดียวกันกลุ่มวัย
เรียนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ทั้งการมีเพศสัมพันธ์
ที่เร็วขึ้นทําให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหญิงสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง การแพร่ระบาดของสิ่งเสพติด การพนัน
การเสพติดสื่อออนไลน์หรือโลกไซเบอร์เป็นปัญหาสําคัญ
ที่ มี ผลต่ อการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตของคนไทย ขณะที่
รายงานของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา [2] และรายงานของ
คณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภา [3] พบว่าปัจจุบัน
กลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษาระดับ ปวช.2 มีสถิติ
พฤติ ก รรมความเสี่ ย งสุ ข ภาพสู ง ทั้ ง ในเรื่ อ งการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาอาชีวศึกษามีสถิติพฤติกรรม
ความเสี่ยงสุขภาพสูงกว่านักเรียนกลุ่มอื่น
พฤติกรรมความเสี่ยงด้านสุขภาพ ดังกล่าวจึงนับได้ว่า
เป็นสาเหตุสําคัญที่ส่งผลต่อสังคมไทยทําให้เกิดปัญหาอื่น
ตามมาอย่ างต่ อเนื่ อง กระทบต่ อการผลิ ตและพั ฒนา
กําลั งคนของประเทศโดยเฉพาะผู้ เรี ยนอาชีวศึ กษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ต้องออกไปเป็นแรงงาน
สําคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ด้วยในวัยที่อยากรู้อยาก
เห็นอยากทดลองเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ จึงทําให้มีพฤติกรรม
ความเสี่ยงสุขภาพสูง ทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาจําเป็นต้อง
ออกฝึ กงานในสถานประกอบการ ตามข้ อบั ง คั บของ
หลักสูตร จึงทําให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาซึ่งอายุยังน้อยขาด
ประสบการณ์ทักษะชีวิตต้องประสบกับภัยคุกคามในชีวิต
ประจํ าวันทํ าให้เกิ ดพฤติ กรรมความเสี่ ยงด้ านสุ ขภาพ
ดังกล่าวสูงกว่านักเรียนกลุ่มอื่น นับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่า
เป็นห่วงควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องตระหนักและเร่ง
หาวิ ธี การป้ องกั นแก้ ไขช่ วยกั นเพื่ อให้ การผลิ ตพั ฒนา
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กําลังคนของประเทศมีคุณภาพเป็นกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศต่อไป
ปัจจุบันองค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนนัก
พัฒนาการศึกษาได้มีการนําแนวคิดเรื่อง “ทักษะชีวิต”
(Life Skills) เข้ามาใช้เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในเชิงรุกเพื่อให้สามารถปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม และจัดการกับอารมณ์ของตนเองให้
เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ช่วยป้องกันตนเองให้พ้นจาก
ภัยคุกคามที่ท้าทายในชีวิตประจําวัน World Health
Organization [4] ได้พัฒนาโปรแกรมทักษะชีวิตสําหรับ
ใช้อบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมตนเองไปในทิ ศ ทางที่ เ หมาะสม United
Nations., Pan American Health Organization. [5-6]
ได้นําแนวคิดทักษะชีวิตมาพัฒนาเป็นโปรแกรมป้องกันการ
ติดเชื้อ HIV/AIDS และแก้ปัญหายาเสพติดทําให้เยาวชน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางบวก สําหรับประเทศไทย
กรมสุขภาพจิต [7] ได้นําแนวคิดทักษะชีวิตมาประยุกต์ใช้
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันเอดส์
และสารเสพติ ด นอกจากนี้ สํ านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน [8] และคณะกรรมการการอุดมศึกษา
[9] ได้กําหนดแนวคิดทักษะชีวติ ไว้ในหลักสูตร และกรอบ
คุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษา แต่จากการศึกษาพบว่า
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังไม่ได้มีการนํา
กรอบแนวคิดทักษะชีวิตมาบรรจุลงไว้ในหลักสูตรหรือ
กรอบมาตรฐานวิชาชีพ คงมีกําหนดไว้เป็นเพียงวิชาเลือก
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557
อย่ า งไรก็ ดี สํ า นั ก งานคณะกรรมการการพั ฒ นา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ได้ เสนอแนวทางจั ดการ
ศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพ และให้
จัดการศึ กษาเชิงรุกเพื่อป้ องกั น และแก้ไขปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นจากผลกระทบตามภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
โลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยได้เน้นให้พัฒนาหลักสูตร
และปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างรอบด้านที่เชื่อมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณา
การการเรียนรู้ให้หลากหลาย ทั้งวิชาการ ทักษะชีวิตและ
นันทนาการ ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ในห้องเรียน
และนอกห้ องเรี ยน สร้ างนิ สั ยใฝ่ รู้ มี ทั กษะในการคิ ด
วิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
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จากปัญหาและความเป็นมาดังกล่าวข้างต้นจึงทําให้
ผู้ วิ จั ย ซึ่ ง มี ส่ ว นในการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนด้ า น
อาชีวศึกษาสนใจต้องการพัฒนาหลั กสูตรฝึกอบรมครู
กิจกรรมโดยใช้กระบวนการค่ายกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการค่าย
กิจกรรม สําหรับใช้เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาครู
อาชี ว ศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจสามารถพั ฒ นา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมทันสมัย
มีประสิทธิภาพเพื่อเสริ มสร้างทักษะชี วิตให้กั บผู้เรียน
อาชีวศึกษามีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันภัยคุกคามที่ท้าทายใน
ชีวิตประจําวัน และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
สุขภาพให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง
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เหมาะสม รู้จักปรับตัว รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกโดยใช้วงจรทักษะชีวิต 5-H กอปรด้วย Head –
Hand – Heal – Heart - Happiness : ฉลาดคิด –
ฉลาดทํา – ฉลาดแก้ไข – ฉลาดใจ - ฉลาดสุข
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย การวิจัยหลักสูตร
ฝึกอบรมนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development) ขั้นตอนการวิจัย ดังรูปที่ 1

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่ อพั ฒนา หาประสิ ทธิ ภาพ และประสิทธิผลของ
หลักสูตรฝึกอบรมครูกิจกรรมโดยใช้กระบวนการค่าย
กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะชี วิ ต ให้ กั บ ผู้ เ รี ย น
อาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการค่ายกิจกรรม
3. คําถามการวิจยั
3.1 หัวข้อทักษะชีวิต 5-H และกิจกรรมทักษะชีวิต
5-H เหมาะสมกับกระบวนการค่ายกิจกรรมเพียงใด
3.2 หลักสูตรฝึกอบรมครูกิจกรรมโดยใช้กระบวนการ
ค่ า ยกิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะชี วิ ต ให้ กั บ ผู้ เ รี ย น
อาชี ว ศึ ก ษาโดยใช้ ก ระบวนการค่ า ยกิ จ กรรมมี
ประสิทธิภาพเพียงใด
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
ครูกิจกรรม หมายถึง ครูผู้สอนที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้ง
จากสถานศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษาตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
ใน หมวดที่ 1 ว่าด้วยหน้าที่และการบริหารงานสถานศึกษา
ในข้อที่ 11 ได้แก่ 1) งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 2)
งานครูที่ปรึกษา 3) งานปกครอง 4) งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน 5) งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
และ6) งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
ทักษะชีวิต 5-H หมายถึงความสามารถในการพัฒนา
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมตนเองให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางที่
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
5.2 ประชากรและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูกิจกรรม
ในสถานศึ กษาสั งกั ดสํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
109 แห่ง กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยมี 8 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทักษะ
ชีวิต ค่ายกิจกรรม และหลักสูตรการฝึกอบรม จํานวน 15
คน สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเพื่อศึกษาข้อมูลสภาพ
ปัญหาและแนวคิด
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัย จํานวน 5 คน
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
กิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
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การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
109 แห่ง ใช้ตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัญหา
และความต้องการจําเป็นในการพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนา
กลุ่ม จํานวน 9 คนร่วมพิจารณาประเมินความเหมาะสม
การการกําหนดหัวข้อทักษะชีวิต และกิจกรรมทักษะชีวิต
ที่เหมาะสมกับกระบวนการค่ายกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 5 ผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ที่
กําหนด จํานวน 5 คนเพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรม และเครื่องมือวัดผลประเมินผล
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 6 ครูกิจกรรมชุดที่ 1 จํานวน
30 คน ใช้ในขั้นทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 7 ครูกิจกรรมชุดที่ 2 จํานวน
16 คน ใช้ในขั้นนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
ประเมินติดตามสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์
และผลิตผลจากหลักสูตรฝึกอบรม ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา
คณะกรรมการนิเทศการฝึกอบรม ครูกิจกรรม (แกนนํา)
ผู้เรียน เพื่อนผู้เรียน และครูวิทยากร
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม แบ่งตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
5.3.1 ขั้นศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและความ
ต้องการจําเป็น เครื่องมือได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้ าง แบบสอบถามผู้ บริ หารสถานศึ กษาและครู
กิจกรรม
5.3.2 ขั้นออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม เครื่องมือ
ที่ใช้ได้แก่แบบประเมินความเหมาะสมหัวข้อทักษะชีวิต
H-5 และกิจกรรมทักษะชีวิต 5-H
ที่เหมาะสมกับ
กระบวนการค่ายกิจกรรมทักษะชีวิต
5.3.3 ขั้นสร้างหลักสูตรฝึกอบรมและคู่มือ
ฝึกอบรม เครื่องมือที่ใช้ มี 4 ลักษณะได้แก่ 1) แบบ
ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรม
2) แบบประเมินความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของหลักสูตร
และคู่มือฝึกอบรม 3) แบบประเมินความสอดคล้องของ
ข้อสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4) แบบประเมิน
ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาของแบบสอบถาม แบบ
ประเมินผล และแบบติดตามผล จํานวน 7 ฉบับ
5.3.4 ขั้นนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้
(Tryout)
และนํ า หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมไปใช้ จ ริ ง
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( Implementation) เ พื่ อ ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิ ทธิ ผลของหลั กสู ตรฝึ กอบรม เครื่ องมื อที่ นํ ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อเก็บข้อมูลเป็นการประเมินผลตามแบบ
Kirkpatrick Model ประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ประเมิน
ปฏิ กิ ริ ยาตอบสนอง เครื่ องมื อใช้ แบบสอบถามความ
คิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2) ประเมินการเรียนรู้ ด้าน
ทฤษฎีใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ตามเกณฑ์ E1
/E2 ซึ่งกําหนดไว้ที่ 80/80 และหาค่าดัชนีประสิทธิผล
การเรี ยนรู้ (E.I.) ด้ านภาคปฏิ บั ติ ใช้ แบบประเมิ นการ
ปฏิ บั ติ เกณฑ์ 75 3) ประเมิ น พฤติ ก รรมเกณฑ์ 80
เครื่องมือ ใช้แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิต และ 4)
ประเมินผลลัพธ์ เครื่องมือทีใ่ ช้เป็นแบบติดตามสอบถามผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่วิทยากร ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่ผ่าน
การฝึกอบรม
5.3.5 ขั้นติดตามประเมินผลผลิต เครื่องมือที่
ใช้เป็นแบบนิเทศผลการฝึกอบรมของครูกิจกรรม (แกน
นํา) ที่ขยายผลการฝึกอบรม และแบบติดตามประเมินผล
พัฒนาการทักษะชีวิตของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ประเมิน
โดยผู้เรียนเอง ประเมินโดยเพื่อนของผู้เรียน และโดยครู
วิทยากรที่ร่วมฝึกอบรม
6. ผลการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ขอนํ า เสนอตามคํ า ถาม
การวิจัยมี 2 ประเด็น ดังนี้
6.1 ผลการกําหนดหัวข้อทักษะชีวิตผู้เรียนอาชีวศึกษา
และกิจกรรมทักษะชีวิตเหมาะสมกับกระบวนการค่าย
กิจกรรม ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยนําข้อมูลจาก
หลักสูตรทักษะชีวิตของต่างประเทศและของไทยจํานวน
11 หลักสูตรมาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ทักษะชีวิต 53
ทักษะ ใช้ตารางกริด (Grid) เป็นเครื่องมือสกัดได้ฐาน
นิยม 10 ทักษะ นํามาสร้างเครื่องมือเพื่อนําไปสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญแบบไม่มีโครงสร้าง และสร้างแบบสอบถาม
เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการจําเป็นจากผู้บริหาร
และครูกิ จกรรมในสั งกั ดสํ านักงานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ นํ า ข้ อ มู ล มา
วิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาความต้ อ งการจํ า เป็ น และนํ า
แนวคิ ด ทฤษฎี พั ฒ นาการความฉลาดในวั ย รุ่ น มา
สังเคราะห์ออกแบบได้หัวข้อทักษะ “ทักษะชีวิต 5-H”
และ “กิจกรรมทักษะชีวิต 5-H” นําเข้าร่วมสนทนากลุ่ม
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เพื่ อกํ าหนดหั วข้ อทั กษะชี วิ ตผู้ เรี ยนอาชี วศึ กษา และ
กิ จ กรรมทั ก ษะชี วิ ต ที่ เ หมาะสมกั บ กระบวนการค่ า ย
กิจกรรม ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การกําหนดหัวข้อทักษะชีวติ 5-H และ
กิจกรรมทักษะชีวิต 5-H
หัวข้อทักษะชีวิต 5-H

Head – Heal – Heart
ทักษะชีวิตฉลาดคิด Head:
การคิดวิเคราะห์วิจารณ์
และคิดสร้างสรรค์
ทักษะชีวิตฉลาดทํา
Hand: การสื่อสารและการ
สร้างสัมพันธภาพ
ทักษะชีวิตฉลาดแก้ไข
Heal: การตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหา
Heart – Happiness

กิจกรรมทักษะชีวิต 5-H
กิจกรรมเสริมสร้างความฉลาด
ทางเชาว์ปัญญา ( I.Q.) พัฒนา
สมองชั้นนอกซีกซ้าย-ขวา
Neo-cortex
H1 - Head :
กิจกรรมทักษะชีวิตฉลาดคิด

กิจกรรมเสริมสร้างความฉลาด
ทางเชาว์อารมณ์ (E.Q) พัฒนา
สมองชั้นกลาง Limbic
system
H4 - Heart:
กิจกรรมทักษะชีวิตฉลาดใจ

ทักษะชีวิตฉลาดใจ Heart:
การตระหนักรู้ในตนเอง
และเห็นใจผู้อื่น
ทักษะชีวิตฉลาดสุข
H5 - Happiness:
Happiness: การจัดการ
กิจกรรมทักษะชีวิตฉลาดสุข
กับอารมณ์และความเครียด

จากตารางที่ 1 การกําหนดหัวข้อทักษะชีวิต 5-H และ
กิจกรรมทักษะชีวิต 5-H ที่เหมาะสมกับกระบวนการค่าย
กิจกรรมเป็นการนําทักษะชีวิตจากฐานนิยมทักษะชีวิต
ทั้ง 10 ทักษะมาจับคู่สัมพันธ์กันเพื่อให้ง่ายต่อการจดจํา
เป็นหัวข้อทักษะชีวิต 5-H และเป็นกิจกรรมทักษะชีวิต
5-H คือHead, Hand, Heal, Heart, Happiness หรือ
ทักษะชีวิตฉลาดคิด, ฉลาดทํา, ฉลาดแก้ไข, ฉลาดใจ และ
ฉลาดสุข พร้อมกับบูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ
ความฉลาดด้านเชาว์ปัญญา และเชาว์อารมณ์ของวัยรุ่น
ลงไปในกิจกรรมทักษะชีวิต 5-H เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
สมองในวั ย รุ่ นที่ อยู่ ใ นช่ ว งวั ย กํ า ลั ง เจริ ญ เติ บ โตให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทําให้กิจกรรมทักษะชีวิตทันสมัยเหมาะ
กับผู้เรียนในวัยรุ่น และเหมาะกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการค่ายกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
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จั ด สนทนากลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ ประเมิ น ยื น ยั น ความ
เหมาะสมดังกล่าว ผลการประเมินปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมหัวข้อทักษะ
ชีวิต 5-H และกิจกรรมทักษะชีวิต 5-H
ที่

รายการประเมิน

1

การสังเคราะห์องค์ประกอบทักษะชีวิตของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา จาก 10 องค์ประกอบ
สกัดเป็น 5 หัวข้อเหมาะสม
การกําหนดหัวข้อทักษะชีวิตผู้เรียน
อาชีวศึกษาเป็นรูปแบบ 5-H ทําให้เห็นเป็น
รูปธรรม ง่ายต่อการจัดการเรียนรู้
การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ
จําเป็นทําให้การกําหนดหัวข้อทักษะชีวิต
เกี่ยวกับผู้เรียนอาชีวศึกษามีความชัดเจน
เหมาะสมยิ่งขึ้น
แนวคิดหัวข้อ Head ทักษะฉลาดคิดเน้น
การคิดวิเคราะห์วิจารณ์และคิดสร้างสรรค์มี
ความเหมาะสม
แนวคิดหัวข้อ Hand ทักษะฉลาดทําเน้น
การสร้ า งสื่ อ สารและสร้ า งสั ม พั น ธภาพมี
ความเหมาะสม
แนวคิดหัวข้อ Heart ทักษะฉลาดใจเน้น
ความตระหนั ก ในตนเองและเห็ น ใจผู้ อื่ น
เหมาะสม
แนวคิดหัวข้อ Heal ทักษะฉลาดแก้ไขเน้น
การการตัดสินใจและแก้ไขปัญหามีความ
เหมาะสม
แนวคิดหัวข้อ Happiness ทักษะฉลาด
อารมณ์เน้นการจัดการอารมณ์กับ
ความเครียดมีความเหมาะสม
นิยามศัพท์ทักษะชีวิตแต่ละหัวข้อสามารถ
นํามากําหนดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต
ให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้อย่างเหมาะสม
หัวข้อทักษะชีวิต 5 –H สามารถนําไป
ออกแบบเป็นหลักสูตรชุดการเรียนรู้ได้
การกําหนดรูปแบบกิจกรรม Indoor และ
Outdoor มีความเหมาะสมกับหลักสูตร
ฝึกอบรม
รู ป แบบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมครู
กิจกรรมโดยใช้กระบวนการค่ายกิจกรรมมี
ความเหมาะสม ชัดเจน
กระบวนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ พื่ อ
เสริ ม สร้ า งทั ก ษะชี วิ ต เน้ น การเรี ย นรู้ ด้ ว ย
ตนเองแบบมีส่วนร่วมมีความเหมาะสม
การจัดลําดับขั้นตอนของใบงานกิจกรรมมี
เป้าหมาย วิธีดําเนินการ สรุปท้าย ชัดเจน
เหมาะสม
ค่าเฉลี่ย

2
3

H2 - Hand :
กิจกรรมทักษะชีวิตฉลาดทํา
H3 - Heal :
กิจกรรมทักษะชีวิตฉลาดแก้ไข
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ผลการประเมิน
S.D.

4.60

0.55

4.80

0.45

5.00

0.00

4.60

0.55

4.40

0.55

4.80

0.45

4.80

0.45

4.40

0.55

4.60

0.55

4.80

0.45

4.44

0.55

4.20

0.45

4.20

0.45

4.00

0.71

4.55

0.44
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จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมหัวข้อ
ทักษะชีวิต 5-H และกิจกรรมทักษะชีวิต 5-H โดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าคะแนนความคิดเห็นภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55
6.2 ผลการหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลักสูตร
ฝึกอบรม
6.2.1 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม
โดยผู้ เชี่ยวชาญ ผู้วิ จัยได้สร้างหลั กสูตรฝึกอบรม และ
วิเคราะห์หลักสูตรจัดทําเป็นคู่มือฝึกอบรมประกอบ ด้วย
แผนการฝึกอบรม จํานวน 6 หน่วย ใบความรู้ ใบกิจกรรม
และแบบวัดผลประเมินผล นําให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5
คน ประเมิ นค่ าความสอดคล้ องเชิงเนื้อหาประเมิ นค่ า
ความเที่ยงของเครื่องมือพบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) และความเที่ยงทุกรายการผลประเมินความ
เหมาะสมหลักสูตรฝึกอบรมดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความเหมาะสม
หลักสูตร
ที่

รายการประเมิน

1

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรมมีความชัดเจนครอบคลุม
เหมาะสม

2

วัตถุประสงค์หลักสูตรครอบคลุมเหมาะสม
สอดคล้องกับชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรครอบคลุมเหมาะสม
กับโครงสร้างของหลักสูตร
เนื้อหารายวิชาและกิจกรรมเหมาะสม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เนื้อหารายวิชาหลักสูตรมีปริมาณเหมาะสมกับ
ระยะเวลาการฝึกอบรม
เนื้อหารายวิชาหลักสูตรมีความยากง่าย
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ใบความรู้มีเนื้อหาเหมาะสมชัดเจนสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
กิจกรรมสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาของ
หลักสูตร
กิจกรรมเหมาะสมกับระยะเวลา
ใบกิจกรรมมีความเหมาะสมชัดเจนสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
สื่ออุปกรณ์การฝึกอบรมมีความสอดคล้อง
เหมาะสม
การวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ค่าเฉลี่ย

3
4
5
6
7
8
11
10
11
12
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ค่าคะแนน
ความคิดเห็น
S.D.


4.80

0.45

4.80 0.045
4.60

0.55

4.60

0.55

4.40

0.55

4.20

0.45

4.60

0.55

4.80
4.60

0.45
0.55

4.80

0.45

4.20

0.45

4.60
4.58

0.55
0.50

จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความเหมาะสม
หลักสูตรฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าค่ามีค่าคะแนน
ความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
6.2.2 ผลการนํ า หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมไปหา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการนําไปทดลองใช้
(Try out) และนําไปใช้เก็บข้อมูลจริง (Implementation)
โดยใช้การประเมินแบบ Kirkpatrick Model เก็บ
รวบรวมข้อมูล ผลการประเมินดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าประสิทธิภาพประสิทธิผลหลักสูตร
รายการประเมิน
1. ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง
- ความคิดเห็นผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
2. ประเมินการเรียนรู้
ด้านทฤษฎี
ด้านปฏิบัติ
ประสิทธิผลการเรียนรู้ (E.I.)

3. ประเมินพฤติกรรม
4. ประเมินผลลัพธ์ พัฒนาการ
ทักษะชีวิตของผู้เรียน
- ติดตามสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา
- ติดตามสอบถามกลุ่มเพื่อนของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา
- ติดตามสอบถามคณะวิทยากร
ประจํากลุ่มฝึกอบรม

ผลการประเมิน



4.69 S.D. 0.53

87.92 /83.33
87.25
51.22

สูงกว่า
เกณฑ์
ที่ตั้งไว้

89.13



4.23 S.D. 0.59



4.48

S.D. 0.52



4.51

S.D. 0.50

จากตารางที่ 4 ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้เพื่อ
หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรม
พบว่า การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองมีค่าคะแนนความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (4.69) การประเมินการ
เรี ย นรู้ พ บว่ า ภาคทฤษฎี มี คะแนนเฉลี่ ย 87.92/83.33
และภาคปฏิบัติมีคะแนนเฉลี่ย 87.25 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5122 ผลการประเมิน
พฤติกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 89.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และ
ผลการติดตามผลลัพธ์พัฒนาการทักษะชีวิตของผู้เรียน
อาชีวศึกษา จํานวน 60 คน ภายหลังการฝึกอบรมผ่านไป
3 สัปดาห์โดยผู้เรียนประเมินตนเอง และกลุ่มเพื่อน
ประเมินพบว่ามีค่าคะแนนการพัฒนาทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น
ทุกรายการภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และคณะครูวิทยากร
ฝึกอบรมประเมินพบว่ามีค่าคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – มิ ถุ น ายน 2560

7. อภิปรายผล
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมครู กิ จ กรรมได้ ดํ า เนิ น การผ่ า น
ขั้นตอนกระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั้ง
ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการนําหลักสูตร
ไปทดลองใช้ และนําไปใช้เก็บข้อมูลจริงจึงทําให้เห็นได้ว่า
หลักสูตรฝึกอบรมนี้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จริง
สามารถตอบคํ าถามการวิ จั ยได้ นอกจากนี้ หลั กสู ตร
ฝึ กอบรมครู กิ จกรรมยั งเป็ นหลั กสู ตรที่ พั ฒนาขึ้ นให้ มี
ความทันสมัยเหมาะสมกับสภาวการณ์โลกในปัจจุบันที่มี
การเปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ วท่ ามกลางภั ยคุ กคามที่
ท้ า ทาย หลั ก สู ต รมี ค วามยื ด หยุ่ น สู ง สามารถนํ า ไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ กั บ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การฝึ ก อบรม
นั นทนาการเพื่ อปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมทั ศนคติ ของผู้
ฝึกอบรมให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมตามต้องการได้
โดยเฉพาะกระบวนการค่ายกิจกรรมทักษะชีวิต 5-H เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่มีรูปแบบชัดเจน เป็นรูปธรรมง่าย
ต่ อ การจดจํ า เน้ น การเรี ย นรู้ น อกห้ อ งเรี ย นโดยใช้
กระบวนการค่ายกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม
คุณสมบัติสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือตอบสนองความต้องการ
อยากรู้ของวัยรุ่นในเรื่องพัฒนาการร่างกายในวัยรุ่นเพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิตด้านความฉลาดให้กับวัยรุ่น ทําให้ผู้
เข้ า ฝึ ก อบรมได้ เ รี ย นรู้ ใ นเรื่ อ งที่ ทั น สมั ย ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของโลกในยุคปัจจุบันและอนาคต
ตรงกับแนวทางการจัดการศึกษาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ทั้งยังสอดรับกับแนวคิดการพัฒนา
หลักสูตรของ World Health Organization ที่ได้ออกแบบ
พัฒนาหลักสูตรทักษะชีวิตไว้ให้มีความยืดหยุ่น สามารถ
ผสมผสานทักษะชีวิตลงไปในทุกรายวิชาที่มีอยู่แล้ว เน้น
ให้ผลิตหลักสูตรทักษะชีวิตเหมือนนําบทเรียนมาจัดเป็น
หมวดหมู่ให้ง่ายสะดวกต่อการนําไปใช้ ดังที่งานวิจัยของ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ [10] ได้
สร้างหลักสูตรพัฒนาความฉลาด 4 ด้านสําหรับวัยรุ่นไทย
คือฉลาดคิด ฉลาดทํา ฉลาดสัมพั นธ์ ฉลาดใจนําไปใช้
ฝึกอบรมให้กับกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นตัวแทน 4 ภาคของ
ประเทศไทยพบว่าหลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทั้ง 4
ด้านมีประสิทธิผล กล่าวคือความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ฉลาด 4 ด้านและค่าคะแนนปฏิบัติตนของวัยรุ่นหลังเข้า
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ขณะที่
รูปแบบการวัดผลประเมินผลทักษะชีวิตในงานวิจัยครั้งนี้
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มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม มีค่าอํานาจจําแนก ความ
ตรงตามทฤษฎี ความตรงตามสภาพและมีความเที่ยงที่
เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของอํานาจ และพรทิพย์
[11] ที่ได้สร้างแบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนปลายโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ตามโครงสร้าง
องค์ ป ระกอบแบบวั ด ทั ก ษะชี วิ ต ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ การตระหนักรู้
เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ผล
วิ จั ยพบว่ าคุ ณภาพแบบวั ดมี อํ านาจจํ าแนก และมี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้านความตรงทางทฤษฎี ความ
ตรงตามสภาพและความเที่ยงที่เหมาะสม
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
ผู้ ที่ นํ า หลั ก สู ต รไปใช้ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลต้องตระหนักถึงมาตรฐานและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรโดยเฉพาะควรใช้ระยะเวลา 3 วัน 2 คืนใน
การฝึกอบรม และประยุกต์ใช้กรอบเนื้อหาที่ออกแบบให้
กว้างๆอย่างยืดหยุ่นเน้นผู้ฝึกอบรมทุกคนให้ออกแบบ
กิจกรรมทักษะชีวิต 5-H ซ้ําๆ ด้วยตนเองจนเกิดทักษะ
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้การ
สอนแบบปกติกับการสอนแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต5-Hโดยใช้กระบวนการค่ายกิจกรรมในรายวิชา
ชีพหรือรายวิชาทักษะชีวิต
9. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการที่ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามโครงการการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากร
อาชีวศึกษา
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