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การแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคิดเห็นเก่ียวกับ 

แนวทางการแนะแนว เพ่ือ “การดํารงชีวิตและโลกของงาน”  

สําหรับโรงเรียนขนาดกลาง 

<<<< 

>>>หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2551 ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมแนะแนวไววา กิจกรรมแนะแนว เปน

กิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม 

สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ัง

ดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ี     

ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและ

ใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน 

การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนในปจจุบัน มีความ

หลากหลายและขึ้นอยูกับบริบทของแตละสถานศึกษาท่ีมีความพรอม

ของบุคลากรดานการแนะแนวแตกตางกัน แตลักษณะของงานแนะแนว 

ท่ีครูแนะแนวตองปฏิบัติ จําแนกเปน 3 ดาน คือ งานใหบริการ, งาน

สอน-อบรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน และงานประสานงานและบริการชุมชน 

ท้ังน้ี หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2551 ไดกําหนดไววา การจัดกิจกรรมแนะแนว จึงตองมีการสงเสริม

และสนับสนุนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู อันจะนําไปสู

สมรรถนะท่ีสําคัญ 5 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 

ประการ นําไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรม

แนะแนวท่ีระบุไว อีกท้ังสงเสริม พัฒนาผูเรียน ใหมีทักษะชีวิต โดยมุง

ใหการจัดกิจกรรมสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ 

ธรรมชาติของผูเรียน และวิสัยทัศนของสถานศึกษาท่ีตอบสนอง

จุดมุงหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 ใหครอบคลุมท้ังดานการศึกษา การงานและอาชีพ รวมท้ังชีวิต 

และสังคม เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียนมีอิสระในการคิด และ

ตัดสินใจ ดวยตนเอง เรียนรูดวยตนเอง ดวยการปฏิบัติ จนกระท่ัง เกิด

ทักษะชีวิต และการเรียนรูตลอดจน ครูทุกคนมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมโดยมีครูแนะแนวเปนพ่ีเลี้ยง และผูประสานงาน 

ท้ังน้ี ขอบขายการจัดกิจกรรมแนะแนว  มี 3 ดาน คือ 
1. กิจกรรมแนะแนวดานการศึกษา  มุงใหผูเรียนไดพัฒนา

ตนเองในดานการเรียนอยางเต็มศักยภาพ รูจักแสวงหาและใชขอมูล
ประกอบการวางแผนการเรียน การศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
เทคนิค วิธีการและทักษะการเรียนรู มีนิสัยใฝรู ใฝเรียนและสามารถ
วางแผนการเรียน การศึกษาไดอยางเหมาะสมกับตนเอง  

2. กิจกรรมแนะแนวดานการงานและอาชีพ  มุงใหผูเรียนได
รูจักตนเองในทุกดาน รูโลกของงานอาชีพอยางหลากหลาย มีเจตคต ิ  
ท่ีดีและทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนในอาชีพ มีการเตรียมตัวสูอาชีพ 
ตลอดจนมีการพัฒนางานอาชีพตามท่ีตนเองถนัดและสนใจ  

 3. กิจกรรมแนะแนวดานชีวิตและสังคม  มุงใหผูเรียนรูจัก

และเขาใจตนเอง รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ  มีเจตคติท่ีดีตอการมีชีวิตท่ีดีมีคุณภาพ มีทักษะในการดําเนิน

ชีวิต และสามารถปรับตัวใหดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 ท้ังน้ี การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนจําเปนตองจัด

กิจกรรมท้ัง 3 ดานไปพรอมๆ กันอยางสมดุล เพ่ือใหการแนะแนวใน

โรงเรียนสามารถสงเสริม พัฒนาผูเรียน ใหมีทักษะชีวิต โดยมุงให   

การจัดกิจกรรมสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ 

ธรรมชาติของผูเรียน ครูผูสอนจึงจําเปนตองมีขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียน 

และขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการออกแบบ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรแกนกลาง

ท่ีไดกําหนดไว โดยมีแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมแนะแนวใน

โรงเรียน ดังน้ี 

 
 

 >>>จากสถิติจํานวนนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ของ

โรงเรียนมัธยมขนาดกลางแหงหน่ึง มีขอมูลดังน้ี  

ช้ัน/ป 2552 2553 2554 2555 2556 

ม.1 125 119 132 117 135 

ม.2 113 104 110 117 107 

ม.3 71 87 87 75 109 

ม.4 72 78 115 117 105 

ม.5 67 67 66 93 109 

ม.6 92 64 59 55 86 

รวม 540 519 569 574 651 
 จากขอมูล จะเห็นไดวา เม่ือศึกษาผลรวมของจํานวนนักเรียน

ท่ีเขาศึกษา ในแตละปมีจํานวนเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง  
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 เม่ือศึกษาขอมูลเปนรายกลุม พบวากลุมนักเรียนท่ีเขาศึกษา 

ในปการศึกษา 2552 เม่ือถึงปการศึกษา 2554  มีจํานวนนักเรียนลดลง

อยางมาก และเม่ือตรวจสอบจํานวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาตาม

หลักสูตรในปการศึกษา 2554 พบวามีนักเรียนท่ีจบ ชั้น ม.3 จํานวน 

78 คน  และจบชั้น ม.6 จํานวน 56 คน  ดังรูปท่ี 1 

 
 จากรูปท่ี1 จะเห็นไดวา จํานวนนักเรียนท่ีเขาศึกษา 

ระดับ ม.1 ปการศึกษา 2552 เม่ือเรียนไปจนจบหลักสูตรชั้น ม.3 

ปการศึกษา 2554 มีจํานวนลดลง 47 คน สวนนักเรียนท่ีเขาศึกษา

ระดับชั้น ม.4 เม่ือเรียนไปจนจบหลักสูตร ชั้น ม.6 ปการศึกษา 

2554 มีจํานวนลดลงถึง มีจํานวนลดลง 16 คน 

 และกลุมนักเรียนท่ีเขาศึกษา ในปการศึกษา 2553 เม่ือถึง   

ปการศึกษา 2555 มีจํานวนนักเรียนลดลงเชนกัน และเม่ือตรวจสอบ

จํานวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรในปการศึกษา 2555 

พบวามีนักเรียนท่ีจบ ชั้น ม.3 จํานวน 68 คน  และจบชั้น ม.6 จํานวน 

55 คน ดังรูปท่ี 2 

 
 จากรูปท่ี 2 จะเห็นไดวา จํานวนนักเรียนท่ีเขาศึกษา 

ระดับ ม.1 ปการศึกษา 2553 เม่ือเรียนไปจนจบหลักสูตรชั้น ม.3 

ปการศึกษา 2555 มีจํานวนลดลง 51 คน สวนนักเรียนท่ีเขาศึกษา

ระดับชั้น ม.4 เม่ือเรียนไปจนจบหลักสูตร ชั้น ม.6 ปการศึกษา 

2555 มีจํานวนลดลงถึง มีจํานวนลดลง 23 คน 

 สาเหตุสวนใหญของนักเรียนท่ีออกกลางคัน คือ ปญหา

สวนตัว (การคบเพ่ือนตางเพศ, เรียนไมได, สุขภาพ) ปญหาดาน

เศรษฐกิจ (ครอบครัวยากจน, ออกไปประกอบอาชีพ) ปญหาดาน

การคมนาคม (อยูหางไกล ไมสะดวกในการเดินทาง) และเม่ือ

นักเรียนออกจากสถานศึกษาไปแลว สวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมและรับจางรายวันในทองถิ่น และมีบางสวนเดิน

ทางเขาไปรับจางและขายแรงงานท้ังในจังหวัดและตางจังหวัด

แลวแตกรณี 

 นอกจากการศึกษาขอมูลจํานวนนักเรียนและสถิติการ

ออกกลางคันของนักเรียนแลวน้ัน การจัดกิจกรรมแนะแนวตองมี

ขอมูลของนักเรียนท่ีจบการศึกษาในแตละปการศึกษาวา เม่ือจบ

การศึกษาไปแลว เปาหมายตอไปของผูเรียนคืออะไร เพ่ือเปน

ขอมูลในการจัดวางแผนการแนะแนวในโรงเรียนใหสอดคลองกับ

ผูเรียนมากท่ีสุด 
 

 >>>จากขอมูลการติดตามผลนักเรียนท่ีจบการศึกษาใน

ระดับ ม.3 และม.6 ติดตอกัน 3 ปการศึกษา พบขอมูลดังน้ี 

ม.3 2552 2553 2554 

ม.4-6 โรงเรียนเดิม 37 55 69 

ม.4-6 ท่ีอ่ืนๆ 1 9 2 

ปวช. ในจังหวัด 5 2 2 

ปวช. ตางจังหวัด 2 2 0 

ประกอบอาชีพ 23 19 5 

รวม 68 87 78 
 

ม.6 2552 2553 2554 

มหาวิทยาลัยของรัฐ 4 2 4 

มหาวิทยาลัยเอกชน 2 2 0 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 29 32 33 

สถาบันพลศึกษา 0 2 1 

ปวส. 7 6 3 

ประกอบอาชีพ 48 20 17 

รวม 90 64 58 
  

 จากขอมูล จะเห็นไดวา นักเรียนสวนใหญท่ีจบการศึกษาจาก

ระบบโรงเรียนน้ัน  จะเลือกศึกษาตอในสถาบันการศึกษาตางๆ และมี

ขอสังเกตวานักเรียนจะเลือกลงเรียนในสถาบันการศึกษาใกลบานเปน

จํานวนมากเม่ือเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และเม่ือรวมขอมูล

การศึกษาตอของนักเรียนท้ังหมด  คิดเปนรอยละของการติดตามผลใน

แตละระดับ ปรากฏขอมูล ดังน้ี 
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 จากขอมูลการติดตามผลนักเรียนท่ีจบการศึกษาในชั้น ม.3 

พบวา รอยละ 69 ศึกษาตอ ม.4-6 ในโรงเรียนเดิม รอยละ 20 ออกไป

ประกอบอาชีพ รอยละ 5 ศึกษาตอ ม.4-6 ในโรงเรียนอ่ืนๆ รอยละ 4 

และรอยละ 2 ศึกษาตอในระดับ ปวช.ในจังหวัดและตางจังหวัด

ตามลําดับ   

 
 จากขอมูลการติดตามผลนักเรียนท่ีจบการศึกษาในชั้น ม.6

พบวา รอยละ 44 ศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏ รอยละ 40 ออกไป

ประกอบอาชีพ รอยละ 8 ศึกษาตอในระดับ ปวส.  รอยละ 5 ศึกษาตอ

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ รอยละ 2 และรอยละ 1 ศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัยเอกชนและวิทยาลัยพลศึกษาตามลําดับ 

 อยางไรก็ตาม จากการติดตามผลการศึกษาตอของนักเรียน

หลังจากท่ีจบการศึกษาไปแลว พบวามีขอมูลท่ีนาสนใจเพ่ิมเติม เชน 

นักเรียนท่ีเขาศึกษาตอน้ันตองออกจากการศึกษากอนจบการศึกษา 

การเปลี่ยนแผนการเรียนหรือสาขาวิชาในระหวางการศึกษา ผู ท่ี

ประสงคศึกษาตอไมสามารถสอบเขาศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีตองการได 

และตองเรียนในสาขาท่ียังมีท่ี น่ังเหลืออยู  หรือแมแตกรณีท่ีจบ

การศึกษาแลวไมมีงานทํา ตองทํางานท่ีไมตรงกับสาขาท่ีไดเรียนมา 

รวมท้ังกลับมาทํางานดานเกษตรกรรมกับครอบครัวตนเอง 

 จะเห็นไดวา ขอมูลท่ีคนพบจากการศึกษาดังกลาว มีความ

นาสนใจอยางมากตอแนวทางการวางแผนการจัดการศึกษาของ

ประเทศท้ังระบบ ตั้งแตระดับการศึกษาภาคบงัคับและระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  แมจะเปนเพียงกรณีศึกษาก็ตาม ท้ังน้ี เน่ืองจากโรงเรียน

ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กระดับอําเภอและระดับตําบลสวน

ใหญจะพบขอมูลนักเรียนออกกลางคัน และนักเรียนท่ีจบการศึกษา

ตามหลักสตูรไมแตกตางกันมากนัก 

 ท้ังน้ี การจัดหลักสูตรมัธยมศึกษาเปนหลักสูตรท่ีใหความรู

พ้ืนฐานวิชาชีพอยางกวางๆ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และเนนการ

เลือกกลุมวิชาตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจมากขึ้นในชั้น

มัธยมปลาย  แตหลักสูตรการเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญก็

เนนเพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนท่ีประสงคศึกษาตอในระดับ

ท่ีสูงขึ้นและเพ่ือใหนักเรียนมีความรูเพียงพอสําหรับการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ (O-NET) หรือจัดตามหลักสูตรแกนกลางเปนหลัก 

เพ่ือสะดวกในการโอนยายของนักเรียนในกรณีท่ีตองไปศึกษาตอ

โรงเรียนอ่ืน  ๆ สงผลใหในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

สวนใหญขาดรายวิชาท่ีสงเสริมความถนัด ความสามารถ และความ

สนใจของนักเรียนอยางแทจริง เพ่ือใหนักเรียนท่ีไมประสงคจะศึกษา

ตอสามารถออกไปประกอบอาชีพได ซ่ึงนักเรียนกลุมท่ีตองออกไป

ประกอบอาชีพเม่ือจบการศึกษาแตละระดับก็มีจํานวนมาก และเม่ือ

รวมกับจํานวนนักเรียนท่ีตองออกกลางคันแลว พบวามีจํานวนเกือบ

คร่ึงหน่ึงของนักเรียนท้ังหมด (ระดับ ม.ตน รอยละ 44 และ ระดับ ม.

ปลาย รอยละ 49) 

ดังน้ัน  การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในอนาคตจึง

ควรมุงเนนจัดการศึกษาเพ่ือ “การดํารงชีวิตและโลกของงาน” มากขึ้น 

เพ่ือสงเสริมชวยเหลือนักเรียนใหมีความรู มีทักษะ สามารถเลือก

ตัดสินใจออกไปประกอบอาชีพไดเม่ือจบการศึกษาแลว 

สําหรับแนวทางการแนะแนวในอนาคต  ตามขอบขายของ

การแนะแนวท้ัง 3 ดาน  คือ  ดานการศึกษา การงานและอาชีพ รวมท้ัง

ชีวิตและสังคมน้ัน เปนขอบขายท่ีมีความทันสมัยในการสงเสริม พัฒนา  

ปองกัน  แกไข  และชวยเหลือผู เรียน ไดเปนอยางดี ขึ้นอยู กับ

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ความชํานาญ และความใจใสของ

ครูผูสอนเปนสําคัญ   

กิจกรรมแนะแนวท่ีจัดขึ้นควรเนนผูเรียนสําคัญ  ใหผูเรียนได

มีอิสระในการคิด และตัดสินใจดวยตนเอง เรียนรูดวยตนเอง ไดลงมือ

ปฏิบัติจนกระท่ังเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะชีวิต จนสามารถนําไป

พัฒนาตนเอง วางแผนการเรียน การวางแผนอาชีพและการดําเนินชีวิต

ของตนเองในสังคมไดในอนาคต 

 

   

 

 

 

กิจกรรมแนะแนว 

การศึกษา 

การงานและอาชีพ 

ชวิีตและสังคม 
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 >>>การจัดกิจกรรมแนะแนว  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

ของการดํารงชีวิตและโลกของงานในอนาคตน้ัน  ควรมุงเนนในเร่ือง 

Life Career Development คือ การพัฒนาอาชีพตลอดชีวิต แทนท่ี

จะพัฒนาอาชีพเฉพาะอยางเดียว  ตองมีการเตรียมความพรอมคนท่ีจะ

ออกไปทํางาน การหางาน กระท่ังวิธีการการปรับตัว ปรับใจ รูวิธีท่ีจะ

แกไขความเบื่องาน และรักษาสุขภาพจิตของตนเองไว ใหสามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 ผูท่ีจะเขาสูโลกอาชีพ  ตองมีความรูเก่ียวกับการเลือกอาชีพ 

และควรจะไดรับรูขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวกับอาชีพใหมากท่ีสุด กอนท่ีจะ

ตัดสินใจเขาสูอาชีพน้ัน  ๆเพราะธรรมชาตทํิาใหคนเรามีอะไรท่ีแตกตาง

กัน มีความสนใจแตกตางกัน มีความสามารถแตกตางกัน มีบุคลิกภาพ

แตกตางกัน เพราะฉะน้ันจึงประกอบอาชีพท่ีแตกตางกัน 

 กระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนว จึงประกอบดวยลักษณะ

ของกิจกรรม ดังตอไปน้ี 

 1) ชวยใหรู  จักและเขาใจตนเองอยางลึกซ้ึงทุกดาน คือ 

สติปญญา ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และอุปนิสัยของ

ตนเองวาเหมาะกับงานหรืออาชีพใด  

 2) ชวยให รู  จักและเขาใจโลกของงานอาชีพตางๆ และ

องคประกอบของงาน เชน ลักษณะของงานอาชีพ คุณสมบัติของ       

ผูประกอบอาชีพ เงินเดือนหรือรายไดความม่ันคงในงาน โอกาส

กาวหนาในงาน สภาพปจจุบนัและแนวโนมของตลาดแรงงานในอนาคต

สําหรับงานอาชพีตาง  ๆเหลาน้ี เปนตน  

 3) ชวยใหรูจักเลือกและตัดสินใจเลือกงานอาชีพอยางฉลาด

ถูกตองเหมาะสมกับอัตภาพ 

 4) ชวยใหรู  จักตัดสินใจเลือกอยางฉลาดในการเขารับ

การศึกษาและฝกอบรมในวิชาชพีตาง  ๆ 

 5)  ชวยใหไดมีโอกาสพัฒนาบุคลิกลักษณะของตนใหเหมาะ

กับงานอาชีพ  เชน  ความอดทน ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยความ

ขยันหม่ันเพียร ตรงตอเวลา ความรวมมือในการทํางาน เปนตน 

 6) ชวยใหไดมีโอกาสสัมผัสกับงานอาชีพตางๆ ตามความ

เหมาะสมกับวัย 

 7) ชวยใหสามารถปรับตนใหเขากับงานอาชีพ จนประสบ

ความสําเร็จและมีความสุขในงานอาชีพของตน 

 ดังน้ัน จุดมุงหมายของงานแนะแนว จึงควรมีดังน้ีคือ  

1.  การพยายามทําใหรูจักตนเอง (Self-Understanding) เปน

การทําใหรูขอดี ขอบกพรองของตนเองท้ังทางดานอารมณสติปญญา 

ความสามารถ และความถนัด เปนตน  

2.  การพยายามชวยใหสามารถตัดสินใจไดดวยตัวเอง (Self-

Determination) เปนความพยายามท่ีจะทําใหรูจักหาหนทางตัดสิน

ปญหา และเลือกแนวทางในการแกปญหาไดดวยตัวเอง   

 3. การชวยใหเกิดการปรับตัว (Self-Adjustment)  เปนการ

ชวยสนับสนุนใหรูจักและยอมรับตนเองท้ังจุดดีและจุดบกพรอง จน

เกิดการตัดสินใจแกปญหาและนําพาตนเองไปสูการพัฒนาท่ีเหมาะสม

ตอไป 

 ดังน้ัน  เปาหมายของการจัดกิจกรรมแนะแนว จึงเปนการ

สงเสริม พัฒนาผูเรียน ใหมีทักษะชีวิต โดยมุงใหการจัดกิจกรรม

สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ ธรรมชาติของ

ผูเรียนเปนสําคัญ 

  ท้ังน้ี การจัดกิจกรรมแนะแนว  เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะชีวิต 
(Life skill) อันหมายถึง การมีคุณลักษณะหรือความสามารถเชิง
สังคมจิตวิทยา (Psycho social Development) ท่ีเปนทักษะ
ภายในท่ีจะชวยใหสามารถเผชิญสถานการณตางๆท่ีเกิดขึ้นใน 
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพและเตรียมพรอมสําหรับการ
ปรับตัวในอนาคต เพ่ือใหสามารถมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข หรือ อาจกลาวไดวา ทักษะชีวิต ก็คือความสามารถใน
การแกปญหาท่ีตองเผชิญในชีวิตประจําวันเพ่ือใหอยูรอดปลอดภัย
และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขน่ันเอง 

  แนวคิดในการจัดกิจกรรมแนะแนว เพ่ือใหผูเรียนเกิด

ทักษะชีวิต น้ัน รศ.ดร.เรียม ศรีทอง ไดมีแนวคิดในการจัดกิจกรรม 
ไวดังน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เกวิกา  ภูมิด ี

ครู  โรงเรียนเชียงกลมวิทยา  

ทักษะชีวิต 
Life Skills 

สามารถ... 
- อานตนออก   
- บอกตนได    
- ใชตนเปน 

สูการพัฒนา... 
- การเรียนรู 
- อาชีพ 
- ชีวิต-สังคม 

ข้ันตอน 
การพัฒนา 

 

การตระหนักรู
คุณคา  

ประโยชน  
ความจําเปน 

ทบทวน   
ตรวจสอบ

ตนเอง 

ฝกหัดบอยๆ / 
 อุปนิสัย / 
บุคลิกภาพ 

เปรียบเทียบ 
ทั้ง + , - 

 

สํารวจ/
พิจารณา 
กําหนด
แนวทาง  

ฝกหัด 
ตามลําดบั
ขั้นตอน / 

 

ประเมินผล 

 


