บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

วิชามนุ ษยสัมพั นธกั บปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง (human relation and sufficiency
economic philosophy) รหัสวิชา 3000-1503 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
อยูในหมวดทักษะชีวิต กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต เนนการเสริมสรางความเปนมนุษยที่
สมบู รณ ให ค วามสํ าคั ญ ต อการจั ด องค ค วามรูแ ละทั ก ษะ เพื่ อ ให ผู เรียนทุ กประเภทวิช ามี ค วามรู
ความสามารถใชทักษะการสื่อสาร การคิด การวิเคราะห การแกปญ หา การตัดสินใจ สามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและบูรณาการความรู เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพได
จุดประสงคของวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ เพื่อใหผูเรียน (1) มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) สามารถพัฒนาตน
ทางกาย วาจา ใจ ตามกระบวนการทางจิตวิทยา ศาสนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ (3) มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการสรางมนุษยสัมพันธตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ของผูเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา พบวาปการศึกษา 2554 สมรรถนะความรูเรื่อง
สังคมศึกษาต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยในทุกระดับ ปการศึกษา 2555 องคประกอบที่สถานศึกษาควรเรงพัฒนา
เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของสถานศึกษาต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศอันดับแรก คือกลุมสังคมศาสตร
(สํานักงานทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2554, 2555) ในปการศึกษา 2556 ผูวิจัยจึงไดศึกษา
เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบที่มีตอ
ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนวิชามนุ ษ ยสัม พั น ธในการทํ างาน รหั ส วิชา 3000-1606 ของผูเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ซึ่งเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบดวย
9 กิจกรรม คือ (1) คุณคาในตนเอง (2) บันทึกสะสมความสําเร็จ (3) เติมชีวิตใสกระปุก (4) สัญญาใจ
ในการเรียน (5) “แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเอง (6) ชีวิตที่ตองรับผิดชอบ (7) กิจกรรมเพื่อนคูหู
ชวยเรียนรู (8) สัญลักษณแทนตัวตน และ (9) การตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจ ผลการศึกษา
พบวา (1) ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามนุษยสัมพันธในการทํางาน ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ (2) ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง
วินัยและความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก (วิจิตรา สายออง, 2557)
ขณะเดียวกันจากรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ปการศึกษา 2557 พบวา
เนื้อหาหลักที่สถานศึกษาควรเรงพัฒนา คือทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต และทักษะการคิดและ
การแกปญหา และปการศึกษา 2558 เนื้อหาหลักที่สถานศึกษาควรเรงพัฒนา คือการประยุกตใชหลัก
ศีลธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคในงานอาชีพและสังคม การแกปญหาในงานอาชีพโดยใช
หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร (สํานักงานทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2557, 2558)
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จากรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดังที่ไดกลาวไวในขางตน สะทอนใหเห็นวา
การจัดการเรียนรูในหมวดทักษะชีวิต กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ยังมีประเด็นที่จะตองไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต ทักษะการคิดและ
การแกปญหา การประยุกตใชหลักศีลธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคในงานอาชีพและสังคม
เนื่องจากผูเรียนไมสามารถนําความรู หลักศีลธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคไปประยุกตใชในการ
ดํารงชีวิตและในงานอาชีพได ทั้งนี้ วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยูในหมวด
ทักษะชีวิต กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต เนนการเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ
ใหความสําคัญตอการจัดองคความรูและทักษะ และบูรณาการความรูเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
และการประกอบอาชีพ แตจากขอมูลดังกลาว บงชี้ใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหมวดทักษะ
ชีวิต กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต ยังไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการเรียนรู
เทาที่ควร อาจเนื่องจากผูเรียนสวนใหญยังยึดติดกับการศึกษาองคความรูที่ไดรับการถายทอดจากครู
เพียงดานเดียว ซึ่งอาจทําใหผูเรียนไมไดรับการพัฒนาทักษะความรูทางทฤษฎีเพื่อนําไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานหรือการดําเนินชีวิตไดเทาที่ควร โดยเฉพาะผูเรียนสายอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพจําเปน
จะตองปฏิบัติงานอาชีพก็อาจจะขาดทักษะการใฝหาความรูดวยตนเอง ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต
ทักษะการคิดและการแกปญหา ตลอดจนการประยุกตใชหลักศีลธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
ในงานอาชีพ และการดํารงชีวิต
ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหนาที่สําคัญ
คือจัดกระบวนการเรียนรูใหบรรลุตามวัตถุประสงคของรายวิชา ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่สอดคลอง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.
2552-2561) คือเนนทักษะกระบวนการ ทักษะการคิด และทักษะการดําเนินชีวิต เพื่อพัฒนาผูเรียนให
เปนคนดี คนเกง และมีความสุข และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(2555-2559) เนนการพัฒนาคนในสังคมไทยใหมีคุณธรรมและความรอบรูอยางเทาทัน โดยใหมีความ
พรอมทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณ และศีลธรรม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2556) และสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่มุงพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 กลาวคือผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู สามารถ
แสวงหาความรู และเรี ย นรู ด ว ยตนเองอย า งต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต ครู มี ห น า ที่ พั ฒ นาระบบ และ
กระบวนการจั ดการศึ กษาที่ มี คุ ณ ภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อพั ฒ นาผู เรี ยนให เป นพลเมื องดี มี
คุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ (สุคนธ สินธพานนท, 2560)
ดังนั้น การจัดการเรียนรูในรายวิชาวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึง
ตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (2555-2559) ตลอดจนสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ทั้งนี้ กระบวนการ
เรียนรูของผูเรียนไมไดเกิดจากการสอนที่เนนเนื้อหาวิชาเปนหลัก แตเนนใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาสาระ
ในเชิ ง ลึ ก สอดคล องกั บ มั ณ ฑรา ธรรมบุ ศย (2549) กล าวว าการจั ดการเรี ยนรู จํ าเป นจะต องมี การ
ปรับเปลี่ยนการสอนแบบเดิมจากการ “พูด บอก เลา” ซึ่งไมสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของการ
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แสวงหาความรูดวยตนเอง ไมสามารถแกปญหาดวยเหตุผล ไมมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และไมสามารถนํา
ความรูไปสูการปฏิบัติได ซึ่งการจัดการเรียนรูดังกลาวแตกตางจากการจัดการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังที่ไดกลาวไวในขางตน ผูวิจัยจึงทําการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ มี ประสิ ทธิภาพในศตวรรษที่ 21 ที่ เนนผูเรียนเป น
ศูนยกลางการเรียนรู สามารถแสวงหาความรู และเรียนรูดวยตนเองอย างตอเนื่ องตลอดชี วิต ซึ่ง
สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของสลาวิน (Slavin, 2003) ที่สามารถ
นํามาประยุกตใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีคุณภาพได เนื่องจากเนนผูเรียนไดฝกปฏิบัติ
รวมกันเปนกลุมแบบคละความสามารถทางการเรียน (เกง ปานกลาง ออน) สามารถประยุกตใชสอน
กับทุกรายวิชา และมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน ไมซับซอน ประกอบดวย 4 ขั้นตอน (Slavin, 1995)
คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการ
รับรองผลงานกลุม สอดคลองกับผลการศึกษาของ บุญนํา เที่ยงดี (2548) และ อนงค เหลื่อมศรี (2549)
พบวาเทคนิค STAD มีขั้นตอนที่ชัดเจน เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนมีบทบาทในการปฏิบัติกิจกรรม
กลุมด วยตนเอง มีการชวยเหลือ แลกเปลี่ยนประสบการณ และเรียนรูรวมกัน เพื่อความสําเร็จของ
ตนเองและกลุม สอดคลองกับผลการศึกษาของ กนกภรณ ทองระยา (2557); ภูษิต สุวรรณราช, ภูษิต
บุญทองเถิง และสมปอง ศรีกัลยา (2559) และ Naghavi & Nakhle (2012) พบวาผูเรียนที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
และเพื่อใหสอดคลองการจัดการเรียนรูเปนไปตามนโยบายหลักเพื่ อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ประเด็นหลักที่ 1 กระบวนการเรียนรูใหมมีนโยบายสําคัญประการหนึ่ง คือปรับหลักสูตรการเรียนการ
สอนโดยเนนกิจกรรม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556)
การวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงนํากิจกรรมการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ
(activities of enhancing self-esteem, discipline and responsible : SEDR) หรือกิจกรรม SEDR
ที่พัฒนาขึ้นโดย วิจิตรา สายออง (2556) เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู กระบวนการจัดกิจกรรม
แบบมีสวนรวม โดยใหผูเรียนไดอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ และฝกทักษะตาง ๆ เชน ทักษะการ
เปนผูนํา ทักษะการแกปญหา ทักษะการทํางานเปนทีม และทักษะการสื่อสาร ประกอบดวย 9 กิจกรรม คือ
(1) คุณคาในตนเอง (2) บันทึกสะสมความสําเร็จ (3) เติมชีวิตใสกระปุก (4) สัญญาใจในการเรียน (5)
“แก ว ใส” มองเห็ น คุ ณ ค าในตนเอง (6) ชี วิ ตที่ ต องรับผิ ดชอบ (7) กิ จกรรมเพื่ อนคู หู ช วยเรียนรู (8)
สัญลักษณแทนตัวตน และ (9) การตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจ จากผลการศึกษาของ วิจิตรา
สายออง (2556) พบวากิจกรรม SEDR สามารถพัฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความภาคภู มิ ใจในตนเอง วิ นั ยและความรับ ผิด ชอบ หลั งการทดลองสู งกวากลุม ควบคุม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังที่ไดกลาวไวในขางตน ผูวิจัยจึงใหความสําคัญ
และสนใจศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาสาระตาม
เอกสารประกอบการสอน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
ที่ ผู วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น ตามหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พชั้ นสู ง พุ ทธศั กราช 2557 ของสํ านั กงาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดําเนินการทดลองตามขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD ของ สลาวิน (Slavin, 1995) ควบคูกับกิจกรรม SEDR ของ วิจิตรา สายออง (2557)
จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยยังไมพบการศึกษาที่เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะ
ดังกลาว ผูวิจัยจึงใหความสําคัญและสนใจศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
ควบคูกับกิจกรรม SEDR ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความ
รับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา

2. คําถามการวิจัย

2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR สามารถ
พัฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสวิชา 3000-1503 หลังเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุมหรือไม
2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR สามารถ
พัฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมีความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 หลังเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุมหรือไม
2.3 ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 หลังเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุมหรือไม

3. วัตถุประสงคของการวิจัย

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้
3.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
3.2 เพื่อเปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบวิชามนุษยสัมพันธ
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
3.3 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม

4. ขอบเขตของการวิจัย

4.1 ขอบเขตดานประชากร
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ครอบคลุมเฉพาะผูเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ของสํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ในภาคเรียนที่ 1 ป การศึ กษา 2560 จํานวน 24 คน
แบงเปน 2 กลุม ประกอบดวย กลุมทดลองจํานวน 1 หองเรียน คือผูเรียนภาควิชาชางกลโรงงาน กลุม 1
จํานวน 12 คน กลุมควบคุมจํานวน 1 หองเรียน คือผูเรียนภาควิชาเทคนิคการเชื่อมและการผลิต กลุม 1
จํานวน 12 คน
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4.2 ขอบเขตดานตัวแปร
4.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ (1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับ
กิจกรรม SEDR วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 และ (2) การจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
4.2.2 ตัวแปรตาม คือ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 และ (2) ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความ
รับผิดชอบของผูเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
4.3 ขอบเขตดานเนื้อหา
ผูวิจัยกําหนดเนื้อหาของกิจกรรมการเรียนรูของการวิจัยนี้ ครอบคลุมเฉพาะ (1) กิจกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR และ (2) กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
ผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนปกติ ของรายวิชามนุษ ยสัมพั นธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 รายละเอียดของขอบเขตดานเนื้อหา ดังนี้
4.3.1 กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ครอบคลุม
เฉพาะเนื้อหาสาระตามเอกสารประกอบการสอน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสวิชา 3000-1503 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดวย 7 หนวยการเรียนรู คือ (1) ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ (2) ธรรมชาติของมนุษย (3) กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธ
กับบุคคลและชุมชน (4) การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน (5) หลักธรรมคําสอน
สําหรับการพัฒนาชีวิตและงานอาชีพ (6) การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
(7) ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดําเนินการทดลองตามขั้นตอนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของ สลาวิน (Slavin, 1995) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน
คือขั้นการนําเสนอหรือการสอน ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม ขั้นการทดสอบ และขั้นการรับรองผลงาน
กลุม การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู ผูเรียนมี
บทบาทในการปฏิบัติกิจกรรมกลุมดวยตนเอง มีการชวยเหลือ แลกเปลี่ยนประสบการณ และเรียนรู
รวมกัน เพื่อความสําเร็จของตนเองและกลุม ควบคูกับกิจกรรม SEDR ของ วิจิตรา สายออง (2557) เปน
กิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู กระบวนการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวม มุงเนนใหผูเรียนได
อภิ ป ราย แลกเปลี่ ย นประสบการณ และฝ ก ทัก ษะตา ง ๆ เชน ทัก ษะการเปน ผู นํ า ทัก ษะการ
แกปญหา ทักษะการทํางานเปนทีม และทักษะการสือ่ สาร ประกอบดวย 9 กิจกรรม คือ (1) คุณคาในตนเอง
(2) บันทึกสะสมความสําเร็จ (3) เติมชีวิตใสกระปุก (4) สัญญาใจในการเรียน (5) “แกวใส” มองเห็น
คุณคาในตนเอง (6) ชีวิตที่ตองรับผิดชอบ (7) กิจกรรมเพื่อนคูหูชวยเรียนรู (8) สัญลักษณแทนตัวตน และ
(9) การตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจ
4.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหาของกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ครอบคลุมเฉพาะเนื้อหา
ตามเอกสารประกอบการสอน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ประกอบดวย 7 หนวยการเรียนรู คือ (1) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ
(2) ธรรมชาติของมนุษย (3) กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน
(4) การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน (5) หลักธรรมคําสอนสําหรับการพัฒนา
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ชีวิตและงานอาชีพ (6) การพัฒ นาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (7) ผูนําตาม
หลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบปกติเนนการ
บรรยายประกอบการใชคําถามอธิบาย อภิปรายเนื้อหาสาระหรือสิ่งที่ตองการสอนตอผูเรียน ตาม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติของ กรมวิชาการ (2546) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นดําเนินการสอน และขั้นสรุปผล
4.4 ขอบเขตดานสถานที่และระยะเวลา
สถานที่ของการศึกษานี้ ครอบคลุมเฉพาะวิทยาลัยเทคนิคยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวยตนเอง ระยะเวลาในการ
ดํ าเนิ น การครอบคลุ ม เฉพาะคาบเรีย นปกติ ข องรายวิ ช ามนุ ษ ยสั ม พั น ธกั บ ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 17 สัปดาห ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ
ละ 3 ชั่วโมง (จํานวน 3 คาบ) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

การวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ที่
มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา
มีประโยชนดังนี้
5.1 เพื่อใหผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ที่เรียนวิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR สําหรับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัย
และความรั บผิ ดชอบ และสามารถนํ าความรู และทั กษะต าง ๆ เช น ทั กษะการเป นผู นํ า ทั กษะการ
แกปญหา ทักษะการทํางานเปนทีม และทักษะการสื่อสาร ที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูของ
การวิจัยนี้ไปประยุกตใชในงานอาชีพ และสังคมอยางมีความสุข
5.2 เพื่อใหผูสอนรายวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 30001503 ไดทราบผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีความเหมาะสม และสามารถใชไดจริงกับผูเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา เพื่อจะไดนํามาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูสําหรับพัฒนาผลสัมทฤธิ์ทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ
ของผูเรียนวิทยาลัยเทคนิคยะลาในอนาคตตอไป
5.3 ผลที่ไดจากการศึกษาจะเปนแนวทางใหผูสอน และผูที่เกี่ยวของทางการศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชนไดรวมกันสรางสรรคนวัตกรรมแหงการเรียนรูสําหรับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
ภาคภู มิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน ในรายวิชามนุ ษยสัมพั นธกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 และรายวิชาอื่น ๆ ตอไป
5.4 ผลที่ ได จ ากการศึ ก ษาจะทํ าให ส ถานศึ ก ษา องค ก รหรือ หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
การศึกษาไดแนวทางในการกําหนดนโยบายหรือทิศทางสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข สอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561)
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6. นิยามศัพทเฉพาะ

ผูเรียน หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุท ธศักราช 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2560
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR วิชามนุษยสัมพันธ
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 เปนการจัดกระทําใหผูเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา ที่เปนกลุมทดลองของการวิจัยนี้ใหไดรับเนื้อหาสาระ
ตามเอกสารประกอบการสอน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
ที่ ผู วิจั ย พั ฒ นาขึ้ น ตามหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พชั้ นสู ง พุ ท ธศั กราช 2557 ของสํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดกระทําตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD ของ สลาวิน (Slavin, 1995) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน
(2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม ควบคูกับกิจกรรม
SEDR ของ วิจิตรา สายออง (2557) ประกอบดวย 9 กิจกรรม คือ (1) คุณคาในตนเอง (2) บันทึกสะสม
ความสําเร็จ (3) เติมชีวิตใสกระปุก (4) สัญญาใจในการเรียน (5) “แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเอง
(6) ชีวิตที่ตองรับผิดชอบ (7) กิจกรรมเพื่อนคูหูชวยเรียนรู (8) สัญลักษณแทนตัวตน และ (9) การตระหนัก
ถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคภูมิใจในตนเอง มีวินัย
และมีความรับผิดชอบของผูเรียนกลุมทดลอง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูสัปดาหละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง
สําหรับกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR รายละเอียดดังนี้
หน วยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ จํานวน 6 ชั่วโมง ประเด็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู คือ สัปดาหที่ 1 เรื่อง ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ
ควบคูกับกิจกรรมคุณคาในตนเอง และสัปดาหที่ 2 เรื่อง จุดมุงหมาย ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชนของ
มนุษยสัมพันธ
หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย จํานวน 6 ชั่วโมง ประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู คือ
สัปดาหที่ 3 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะตาง ๆ ควบคูกับกิจกรรมบันทึกสะสมความสําเร็จ และ
สัปดาหที่ 4 เรื่อง ความแตกตางของมนุษย และทฤษฎีความตองการ
หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน จํานวน
9 ชั่วโมง ประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู คือ สัปดาหที่ 5 เรื่อง ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ และ
ทฤษฏีจิตวิเคราะห ควบคู กับกิ จกรรมเติมชีวิตใสกระปุก สัปดาหที่ 6 เรื่อง ทฤษฎีแรงจูงใจ ควบคู
กิจกรรมสัญญาใจในการเรียน และสัปดาหที่ 7 เรื่อง การสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน
หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน จํานวน 9 ชั่วโมง
ประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู คือ สัปดาหที่ 8 เรื่อง การรูจักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา
ควบคูกับกิจกรรม“แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเอง และสัปดาหที่ 9 เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพล และ
วิธีการพัฒนาตนเอง
หน ว ยที่ 5 การพั ฒ นาตนเองตามหลั กศาสนธรรม จํ านวน 9 ชั่วโมง ประเด็น การจั ด
กิจกรรมการเรียนรู คือ สัปดาหที่ 10 เรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และความสอดคลองของหลักธรรม
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ทางศาสนา ควบคูกับกิจกรรมชีวิตที่ตองรับผิดชอบ สัปดาหที่ 11 เรื่อง การประยุกตใชหลักศาสนธรรม
สําหรับการพัฒนาตนเอง
หน วยที่ 6 การพั ฒ นาชี วิ ตตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง จํ านวน 6 ชั่ วโมง
ประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู คือ สัปดาหที่ 12 เรื่อง ความหมาย และความเปนมาของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูก ับกิจกรรมเพื่อนคูหูชวยเรียนรู สัปดาหที่ 13 เรื่อง หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับกิจกรรมสัญลักษณะแทนตัวตน และสัปดาหที่ 14 เรื่อง การประยุกตใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวิต
หนวยที่ 7 ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 9 ชั่วโมง
ประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู คือ สัปดาหที่ 15 เรื่อง ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา ควบคู
กับกิจกรรมการตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจ สัปดาหที่ 16 เรื่อง บทบาท หนาที่ และ
คุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนธรรม และสัปดาหที่ 17 เรื่อง ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูนํา
กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา
3000-1503 เปนการจัดกระทําใหผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิค
ยะลา ที่เปนกลุมควบคุมของการวิจัยนี้ใหไดรับเนื้อหาสาระตามเอกสารประกอบการสอนวิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดกระทําตามขั้นตอน
การเรียนรูแบบปกติ ของ กรมวิชาการ (2546) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน (2)
ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคภูมิใจในตนเอง
มีวินัย และมีความรับผิดชอบของผูเรียนกลุมทดลอง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูสัปดาหละ 1 ครั้ง ๆ ละ
3 ชั่วโมง สําหรับกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ รายละเอียดดังนี้
หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ จํานวน 6 ชั่วโมง ประเด็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู คือ สัปดาหที่ 1 เรื่อง ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ และ
สัปดาหที่ 2 เรื่อง จุดมุงหมาย ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชนของมนุษยสัมพันธ
หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย จํานวน 6 ชั่วโมง ประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู คือ
สัปดาหที่ 3 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะตาง ๆ และสัปดาหที่ 4 เรื่อง ความแตกตางของมนุษย
และทฤษฎีความตองการ
หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน จํานวน
9 ชั่วโมง ประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู คือ สัปดาหที่ 5 เรื่อง ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ และ
ทฤษฏีจิตวิเคราะห สัปดาหที่ 6 เรื่อง ทฤษฎีแรงจูงใจ และสัปดาหที่ 7 เรื่อง การสรางมนุษยสัมพันธกับ
บุคคลและชุมชน
หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน จํานวน 9 ชั่วโมง
ประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู คือ สัปดาหที่ 8 เรื่อง การรูจักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา
และสัปดาหที่ 9 เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพล และวิธีการพัฒนาตนเอง
หน ว ยที่ 5 การพั ฒ นาตนเองตามหลั กศาสนธรรม จํานวน 9 ชั่วโมง ประเด็น การจั ด
กิจกรรมการเรียนรู คือ สัปดาหที่ 10 เรื่อง ความหมาย และความสําคัญของหลักศาสนธรรม สัปดาหที่ 11
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เรื่อง ความสอดคลองของหลักธรรมทางศาสนา และสัปดาหที่ 12 เรื่อง การประยุกตใชหลักศาสนธรรม
สําหรับการพัฒนาตนเอง
หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 6 ชั่วโมง ประเด็น
การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู คื อ สั ปดาห ที่ 13 เรื่อง ความหมาย ความเป นมา และหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสัปดาหที่ 14 เรื่อง การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาชีวิต
หนวยที่ 7 ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 9 ชั่วโมง
ประเด็ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู คื อ สั ป ดาห ที่ 15 เรื่อ ง ความหมาย และทฤษฎี เกี่ ยวกั บผู นํ า
สัปดาหที่ 16 เรื่อง บทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนธรรม และสัปดาหที่ 17
เรื่อง ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูนํา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ไดจากการวัดความสามารถดานความรูและความ
เขาใจซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสวิชา 3000-1503 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (แบบปรนัย) จํานวน 8 ชุด คือ
(1) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลัก
มนุษยสัมพันธ (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติของ
มนุษย (3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 3 เรื่อง กระบวนการทาง
จิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน (4) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและ
หลังเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน (5) แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม
(6) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 6 เรื่อง การพัฒนาชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (7) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 7
เรื่อง ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (8) แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา
3000-1503
ความภาคภูมิใจในตนเอง หมายถึง การประเมินตนเองตามความรูสึกหรือทัศนคติของ
ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา ตามลักษณะบงชี้ดังนี้
“มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความราเริงแจมใส มองตนเองและผูอื่นในแงดี มีความสนุกสนาน
กับการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการชื่นชมความสําเร็จของตนเองและผูอื่น มีการสรางสัมพันธภาพ
ที่ดี มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบในผลงานของตนเอง มีความสามารถในการ
ตัดสินใจดวยตนเอง มีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา ยอมรับสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง มี
ความคิดสรางสรรคในการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีขึ้น กลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม มีความสามารถ
ทําใหผูอื่นรัก และไมหวั่นไหวตอคําวิพากษวิจารณ”
วินัยและความรับผิดชอบ หมายถึง การที่ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1
ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา ประพฤติปฏิบัติตนตามตัวบงชี้ดังนี้
“ตั้งใจฟงครูอธิบาย ตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและไมยอทอตออุปสรรค มี
ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน รูจักรับผิดชอบหนาที่ของตนเอง ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนอยางเปนระเบียบเรียบรอย ปฏิบัติงานเสร็จตามที่กําหนด สงงานหรือการบานครบตามที่ไดรับ
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มอบหมาย มีความซื่อสัตยตอการปฏิบัติงาน มีการเตรียมหนังสือเรียนหรือวัสดุตามที่กําหนด แตงกาย
ถูกตองตามระเบียบวินัยของสถานศึกษา เขาเรียนและเขารวมกิจกรรมตรงเวลา มีมารยาทในการพูด
รับฟงและเคารพความคิดเห็นของผูอื่น มีความเกรงใจผูอื่น มีความพยายามในการตอบคําถาม รูจักเสียสละ
ชวยเหลือสวนรวม และมีภาวะความเปนผูนํา”
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง ระดับความรูสึกหรือความสุขที่เกิด
จากการสรางสัมพั นธภาพที่ เกิดขึ้นระหวางผูสอนกับผูเรียน หรือผูเรียนกับผูเรียน ในระหวางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ตลอดจน
ความชั ดเจนของการอธิ บายกิ จกรรมการเรียนรู ความเหมาะสมของกิ จกรรม ระยะเวลา สถานที่
บรรยากาศ รูปแบบของการกิจกรรมรู การมีสวนรวมของผูเรียน สาระ และประโยชนจากกิจกรรม
การเรียนรูที่ผูเรียนกลุมทดลองมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยประเมินจากการตอบมาตรวัดความ
พึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา
3000-1503

