
บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
1. ความนํา    

การวิจัยน้ี ผูวิจัยทบทวนวรรณกรรม เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผูเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา การทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยเสนอ
รายละเอียดเน้ือหาแตละประเด็นดังน้ี (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
เพ่ือผลิตกําลังคนระดับเทคนิคที่มีคุณภาพครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน คือ ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ (2) รายวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 อยูในหมวดวิชาทักษะชีวิต มุงเนนการเสริมสรางความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ ใหความสําคัญตอการจัดองคความรูและทักษะ เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวันและ
การประกอบอาชีพได (3) แนวคิดและทฤษฎีการจัดกิจกรรมกลุมเพ่ือพัฒนาผูเรียน เปนกระบวนการที่
เกี่ยวของสัมพันธกันของสมาชิกกลุม ชวยใหสมาชิกกลุมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันพึงประสงค
เดียวกัน (4) แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยการจัดผูเรียนเปนกลุม ๆ ละ 
4 คน ที่คละความสามารถทางการเรียน เพ่ือทํางานรวมกันใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของกลุม 
(5) แนวคิดการจัดกิจกรรม SEDR มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความ
รับผิดชอบของผูเรียน ใชกระบวนการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวม เนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยให
ผูเรียนรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยน และฝกทักษะการเปนผูนํา ทักษะการแกปญหา และทักษะการ
ทํางานเปนทีม (6) แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ผูสอนเปนผูเตรียมขอมูลความรูนํามา
ถายทอดโดยการบรรยาย การบอก การใชสื่อประกอบการจัดการเรียนรู (7) ความภาคภูมิใจในตนเอง 
เปนการประเมินตนเองตามทัศนคติที่บุคคลมีตอตนเอง ซึ่งมีความสัมพันธกับพัฒนาการทางสติปญญา 
(8) ความมีวินัยในตนเอง เปนคุณลักษณะที่ชวยใหบุคคลสามารถควบคุมตนเองใหมีพฤติกรรมที่
เหมาะสม เพ่ือการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข (9) ความรับผิดชอบ: ผูที่มีความรับผิดชอบจะมี
ความต้ังใจ และเอาใจใสตอการทํางาน เพ่ือใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ และ (10) แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนความรู และความสามารถหรือทักษะตาง ๆ ที่เกิดจากการ
เรียนรู สามารถวัดและประเมินผลจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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2. ทฤษฎ ีงานวิจัย และวรรณกรรมท่ีเชื่อมโยงกับตัวแปรท่ีศึกษา 
2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหสอดคลอง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เพ่ือผลิตกําลังคนระดับเทคนิคที่มีคุณภาพครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน คือ 
ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ สามารถ
นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานที่ใชเทคนิค ควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในลักษณะ
ผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระ และพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจน
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ โดยเปดโอกาสให
ผูเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน 
สงเสริมใหมีการประสานความรวมมือเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางสถาบัน 
สถานศึกษา หนวยงาน สถานประกอบการ และองคกรตาง ๆ ทั้งในระดับชุมชน ระดับทองถิ่น และ
ระดับชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557) 

2.1.1 หลักการของหลักสูตร คือ (1) เปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
เพ่ือพัฒนากําลังคนระดับเทคนิคใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถ
ประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ ทั้งในระดับชุมชน ระดับทองถิ่น 
และระดับชาติ (2) เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะดวยการ
ปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถ
เทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ 
สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ (3) เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรูเต็มภูมิ ปฏิบัติไดจริง มีความเปนผูนําและสามารถทํางาน
เปนหมูคณะไดดี (4) เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกัน
ระหวางหนวยงานและองคกรที่เก่ียวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน และ (5) เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสให
สถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2.1.2 จุดมุงหมายของหลักสูตร เพ่ือใหผูเรียน (1) มีความรูและทักษะพ้ืนฐานใน
การดํารงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพ่ิมเติมหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น (2) มีทักษะและสมรรถนะ
ในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ (3) สามารถบูรณาการความรู ทักษะจากศาสตรตาง ๆ ประยุกตใช
ในงานอาชีพ สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (4) มีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจ
และภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี และมีความภาคภูมิใจ
ในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ (5) มีปญญา ใฝรู ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการ
จัดการ การตัดสินใจและการแกปญหา รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกตใชความรู
ในการสรางงานใหสอดคลองกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนื่อง (6) มีบุคลิกภาพที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับ
การปฏิบัติในอาชีพน้ัน ๆ (7) เปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 
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ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน มีความรับผิดชอบตอครอบครัว องคกร ทองถิ่นและประเทศชาติ 
อุทิศตนเพ่ือสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ตระหนักในปญหา
และความสําคัญของสิ่งแวดลอม (8) ตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยเปนกําลังสําคัญในดานการผลิตและใหบริการ และ (9) เห็นคุณคาและดํารงไวซึ่ง
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2.1.3 หลักเกณฑการใชหลักสูตร 
2.1.3.1 การเรียนการสอน มีรายละเอียดดังน้ี (1) ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียน

ไดทุกวิธีเรียนที่กําหนด และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินรวมกันได สามารถเทียบโอนผลการเรียน 
และขอเทียบความรูและประสบการณได และ (2) เนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได
หลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูและทักษะในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพ
ในการวางแผน แกปญหาและจัดการทรัพยากรในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม มีสวนรวมในการ
พัฒนาวิชาการ ริเริ่มสิ่งใหม มีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืนและหมูคณะ เปนอิสระในการปฏิบัติงาน
ที่ซับซอนหรือจัดการงานผูอ่ืน มีสวนรวมที่เก่ียวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล 
รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน 

2.1.3.2 การจัดการศึกษาและเวลาเรียน ประกอบดวย (1) การจัดการศึกษา
ในระบบปกติสําหรับผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา
ในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด ใชระยะเวลา 2 ปการศึกษา สวนผูเขาเรียนที่
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด ใชระยะเวลา
ประมาณ 3 ปการศึกษา และ (2) การจัดเวลาเรียนในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 
2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ 18 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามที่
กําหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร และ 
การเรียนในระบบช้ันเรียน ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 
5 วัน ๆ ละไมเกิน 7 ช่ัวโมง โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที  

2.1.3.3 หนวยกิต ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ระหวาง 83-120 หนวยกิต 
การคิดหนวยกิตถือเกณฑ (1) รายวิชาทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ช่ัวโมง 
เทากับ 1 หนวยกิต (2) รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอย
กวา 36 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต (3) รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม 
ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต (4) รายวิชาที่ใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง 
เทากับ 1 หนวยกิต (5) การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ 
ไมนอยกวา 320 ช่ัวโมง เทากับ 4 หนวยกิต และ (6) การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 
54 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 

2.1.4 โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
แบงเปน 3 หมวดวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังน้ี 

2.1.4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบดวย (1) กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร 
ไดแก กลุมวิชาภาษาไทย และกลุมวิชาภาษาตางประเทศ (2) กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา ไดแก 
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กลุมวิชาวิทยาศาสตร และกลุมวิชาคณิตศาสตร และ (3) กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต ไดแก 
กลุมวิชาสังคมศาสตร และกลุมวิชามนุษยศาสตร 

2.1.4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประกอบดวย (1) กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
(2) กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (3) กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (4) ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ และ (5) 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  

2.1.4.3 หมวดวิชาเลือกเสร ี
2.1.4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงสราง
ของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ
จัดตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และหรือพัฒนาไดตามความเหมาะสมตามยุทธศาสตรของภูมิภาค เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองกําหนด
รหัสวิชา จํานวนหนวยกิต และจํานวนช่ัวโมงเรียนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

2.1.5 การเขาเรียน ผูเรียนตองมีพ้ืนความรูและคุณสมบัติ ดังน้ี (1) พ้ืนความรู ตอง
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา และผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด 
ตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
การเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในหลักสูตร สาขาวิชาและการ
ตัดสินผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558 และ 
(2) คุณสมบัติของผูเขาเรียนใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษา และ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558 

2.1.6 การประเมินผลการเรียน เนนการประเมินสภาพจริง โดยใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558 

2.1.7 การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะตอง (1) ไดรายวิชาและจํานวนหนวยกิตสะสม
ในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบถวนตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด (2) ไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 (3) ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และ (4) ไดเขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร และ "ผาน" ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด 

2.2 รายวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 อยูในหมวดวิชา

ทักษะชีวิต มุงเนนการเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ใหความสําคัญตอการจัดองคความรูและ
ทักษะ เพ่ือใหผูเรียนทุกประเภทวิชามีความรูความสามารถใชทักษะการสือ่สาร การคิด การวิเคราะห การ
แกปญหา การตัดสินใจ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและบูรณาการความรู เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน
และการประกอบอาชีพได 



 

 
15 

2.2.1 จุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต เพ่ือใหผูเรียน (1) สามารถสื่อสารดวย
การใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอ่ืน (2) สามารถคิด คนควาแกปญหาโดยใชหลักทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (3) สามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ วัฒนธรรม 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปกครอง การอยูรวมกันในสังคม ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
(4) เสริมสรางทักษะชีวิตและพัฒนาสุขภาพบนพ้ืนฐานของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
(5) สามารถบูรณาการความรูไดอยางเปนระบบและนําไปใชในการดําเนินชีวิต และเปนพื้นฐาน
ในการศึกษาวิชาชีพ (6) สามารถบูรณาการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต และ 
(7) ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ความเปนมนุษย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม 

2.2.2 โครงสรางหลักสูตรของหมวดวิชาทักษะชีวิต ใหเลือกเรียนในลักษณะเปน
รายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัว
และดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน มีความใฝรู แสวงหาและพัฒนา
ความรูใหม มีความสามารถในการใชเหตุผล การคิดวิเคราะห การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะใน
การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ 
รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม ในสัดสวนที่เหมาะสมเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคของหมวด
วิชาทักษะชีวิต รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต โดยในกลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 
6 หนวยกิต) ประกอบดวย (1) กลุมวิชาสังคมศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) และ (2) กลุมวิชา
มนุษยศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) โดยวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(human relation and sufficiency economic philosophy) รหัสวิชา 3000- 1503 เปนวิชาทฤษฎี 
(3 หนวยกิต) 

2.2.3 คําอธิบายรายวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 
3000-1503 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 เปนวิชาทฤษฎี (3 หนวยกิต) 
อยูในหมวดทักษะชีวิต กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต และจัดอยูในกลุมวิชามนุษยศาสตร  

2.2.3.1 จุดประสงครายวิชา เพ่ือใหผูเรียน (1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักมนุษยสัมพันธและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) สามารถพัฒนาตนทางกาย วาจา ใจ 
ตามกระบวนการทางจิตวิทยา ศาสนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) มีเจตคติ
และกิจนิสัยที่ดีในการสรางมนุษยสัมพันธตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2.3.2 สมรรถนะรายวิชา คือ (1) แสดงความรูเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ปฏิบัติตนเปนผูนํา ผูตามที่ดีภายใตหลักศาสนธรรมและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) ประยุกตใชหลักมนุษยสัมพันธและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการเสริมสรางความสมัพันธอันดีระหวางบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

2.2.3.3 อธิบายรายวิชา: ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักมนุษยสัมพันธ วิธีการ
พัฒนาตนตามศาสนธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเสริมสรางหลักการพัฒนาตนและ
องคกรเพ่ือการพัฒนาชีวิตและงาน 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีการจัดกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาผูเรียน 
2.3.1 ความหมายของการจัดกิจกรรม 
กิจกรรม (activity) เปนสิ่งที่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติงาน (พจนานุกรมเล็กซิตรอน, 2555ค) 

โดยผูดําเนินการจัดการขึ้นมาอยางมีจุดมุงหมาย (โรม วงศประเสริฐ, 2545) หรือใชกระบวนการของ
กิจกรรมพัฒนาผูเขารวมกิจกรรม ซึ่งมีการเตรียมการหรือวางแผนไวลวงหนา กิจกรรมอาจจัดในรมหรือ
กลางแจงก็ไดขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละกิจกรรม (โรม วงศประเสริฐ, 2545) เชน กิจกรรม
เสริมหลักสูตร เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ โดยมุงเนนการทํางานรวมกันหรือการที่
สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูเรียนทุกคน เพ่ือเสริมสรางวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ การสนใจใฝรู 
รักธรรมชาติ อนุรักษสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมไทย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)  

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2541) จําแนกกิจกรรม ออกเปน 4 ประเภท 
ดังน้ี (1) กิจกรรมปฏิสัมพันธ เปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางครู และผูเรียนหรือความเปน
กัลยาณมิตร เชน เปนแบบอยางที่ดี การสรางบรรยากาศที่อบอุน และการใหกําลังใจ (2) กิจกรรมฝกฝน
เพ่ือพัฒนา มุงเนนการฝกฝน ยํ้า ซ้ํา ทวน เพ่ือสงเสริมการพัฒนา และนําไปฝกปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
(3) กิจกรรมปฏิบัติในชีวิตประจําวัน มุงเนนพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล โดยเนนใหวางแผนปฏิบัติตน
และปฏิบัติตามแผนที่กําหนด บันทึกผลการปฏิบัติเพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาตนใหดีขึ้น และ 
(4) กิจกรรมเสริม จัดขึ้นเพ่ือสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมฝกฝน และกิจกรรมปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

2.3.2 ประโยชนของการจัดกิจกรรมกลุม 
พนม ลิ้มอารีย (2542) กลาววากิจกรรมกลุมจะชวยสงเสริมใหสมาชิกเกิดการพัฒนา

ตนเองในดานตาง ๆ ดังน้ี (1) ชวยฝกทักษะการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน เชน เด็กวัยรุนที่ตองการคบกับ
เพ่ือนตางเพศ แตมีความรูสึกเคอะเขิน หากเด็กไดเขารวมการทํากิจกรรมกลุม มีการทํากิจกรรมตาง ๆ 
รวมกัน ปฏิกิริยาดังกลาวจะคอย ๆ หายไป และเปนปกติได (2) ชวยฝกทักษะการคิดพิจารณาและแกไข
ปญหาตาง ๆ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ ทัศนคติ ความคิดเห็น รวมทั้งการใหกําลังใจซึ่งกันและกัน 
และยังเปนการสะทอนใหสมาชิกไดพิจารณาแนวทางปรับปรุงแกไขตนเอง (3) เสริมสรางความมีระเบียบ
วินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมตาง ๆ ที่สังคมยอมรับ เมื่อสมาชิกเขารวมกลุมตองปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑตาง ๆ รวมกัน เพราะสมาชิกมีความตองการแสวงหาการยอมรับจากกลุม และตองการ
ความรักความผูกพันเปนเจาของกลุม และ (4) ชวยใหสมาชิกเกิดความรูสึกอบอุน ปลอดภัย ใหกําลังใจ 
ใหความรัก ใหการยอมรับอยางไมมีเง่ือนไข ใหการชวยเหลือสนับสนุน และสมาชิกจะไดรับการฝกทักษะ
เหลาน้ีรวมกัน 

กรมสุขภาพจิต (2541) อธิบายวากิจกรรมกลุมสามารถพัฒนาสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมกลุม 
ดังน้ี (1) พัฒนาการดานทักษะสังคม คือกลุมจะชวยฝกทักษะการติดตอสื่อสารและการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน (2) พัฒนาทักษะการคิดและการแกปญหา คือสมาชิกจะไดแลกเปลี่ยนประสบการณ ทัศนคติ 
ความคิดเห็น และใหกําลังซึ่งกันและกัน ที่สําคัญทําใหสมาชิกไดรูจักและเขาใจตัวเองดีขึ้น รวมทั้งมองเห็น
แนวทางในการปรับปรุงแกไขตนเอง (3) เสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งกฎเกณฑ
ตาง ๆ ที่สังคมยอมรับใหกับสมาชิก (4) พัฒนาทักษะดานการศึกษาคนควาใหกับสมาชิก เชน ทักษะการพูด 
การฟง การรายงาน และทักษะในการเก็บรวมรวมขอมูล (5) กลุมจะชวยใหสมาชิกเกิดความรูสึกที่อบอุน 
ใหกําลังใจ ใหความรัก ใหการยอมรับซึ่งกันและกัน สมาชิกจะไมรูสึกวาตัวเองอยูอยางโดดเด่ียวหรือแปลก
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ไปจากคนอ่ืน ๆ (6) บรรยากาศที่เปนกันเองของกลุม ทําใหสมาชิกเกิดความคุนเคยและไววางใจซึ่งกัน
และกัน ทําใหนําไปสูการเปดเผยปญหาตาง ๆ และ (7) กลุมจะชวยใหสมาชิกแสวงหาเอกลักษณ  

การพัฒนาพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชน ควรเริ่มจากการปลูกฝง 
และพัฒนาต้ังแตวัยเยาว กระบวนการกลุมเปนกระบวนการที่เกี่ยวของสัมพันธกันของสมาชิกภายใน
กลุมทั้งทางกาย วาจา อารมรณ ความรูสึก กิริยาทาทาง และบรรยากาศภายในกลุม กระบวนการ
กลุมจะพัฒนาสมาชิกกลุมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รูจักและเขาใจตนเองมากขึ้น และมี
พฤติกรรมที่พึงประสงคสงผลใหเจริญเติบโตเปนผูใหญที่ดีในอนาคต 

2.3.3 ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดกิจกรรมกลุม 
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2542) ไดเขียนตําราเกี่ยวกับกิจกรรมกลุมสัมพันธ: ทฤษฎี

และแนวปฏิบัติ ผูวิจัยขอสรุปสาระสําคัญพอสังเขปดังน้ี 
2.3.3.1 ทฤษฎีสนาม (field theory) ของ เลวิน (Lewin, 1951) กลาวถึงแนวคิด

ที่สําคัญของทฤษฎีสนาม ดังนี้ (1) พฤติกรรมจะเปนผลมาจากพลังความสัมพันธของสมาชิกกลุม 
(2) โครงสรางของกลุมเกิดจากการรวมกลุมของบุคคลที่มีลักษณะแตกตางกัน (3) การรวมกลุมแตละครั้ง
จะตองมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกกลุมโดยเปนปฏิสัมพันธในรูปการกระทํา ความรูสึก และความคิด 
(4) องคประกอบดานการกระทํา ความรูสึก และความคิดจะกอใหเกิดโครงสรางของกลุมแตละครั้ง 
มีลักษณะแตกตางกันตามลักษณะของสมาชิกกลุม และ (5) สมาชิกกลุมจะมีการปรับตัวเขาหากัน 
และพยายามชวยกันทํางาน การที่บุคคลพยายามปรับบุคลิกภาพของตนที่มีความแตกตางกันจะ
กอใหเกิดความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และกอใหเกิดพลังหรือแรงผลักดันของกลุมที่ทําใหการทํางาน
เปนไปดวยดี 

2.3.3.2 ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุม (group synatality theory) ของแคทแทล 
(Cattel, 1951) อาศัยหลักการจากทฤษฎีการเสริมแรง (reinforcement theory) คือกฏแหงผลลัพธ 
(low of effect) เพ่ืออธิบายพฤติกรรมของกลุม ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุมกลาวถึงลักษณะของกลุม 
ดังน้ี (1) กลุมแตละกลุมจะประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีพฤติกรรมเฉพาะตัว (population traits) ไดแก 
สติปญญา ทัศนคติ และบุคลิกภาพ (2) กลุมแตละกลุมจะมีบุคลิกภาพเฉพาะกลุม (synatality traits) 
หรือมีความสามารถที่กลุมไดรับจากสมาชิกมาแลว ซึ่งจะทําใหแตละกลุมมีลักษณะที่แตกตางกัน บุคลิกภาพ
ของกลุม ไดแก ความสามารถกลุมที่มีอยู การกระทําของสมาชิกรวมกัน การตัดสินใจ และการแสดง
พฤติกรรมของสมาชิก และ (3) กลุมแตละกลุมจะมีลักษณะโครงสรางภายในโดยเฉพาะ (characteristic 
of internal structure) คือความสัมพันธระหวางสมาชิกและแบบแผนหรือลักษณะในการรวมกลุม เชน 
มีการแสดงบทบาท ตําแหนงหนาที่ และมีการสื่อสารระหวางสมาชิก  

พลังหรือการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของกลุม (dynamics of synatality) 
เปนการแสดงกิจกรรมหรือความรวมมือของสมาชิกกลุมเพ่ือจุดมุงหมายอยางใดอยางหน่ึง การกระทํา
ของสมาชิกจะมีลักษณะ 2 ประการ คือ (1) ลักษณะที่ทําใหกลุมรวมกันได (maintenance synergy) 
เปนลักษณะของความรวมมือในการกระทํากิจกรรมของสมาชิกแตละกลุม เพ่ือใหความสัมพันธของ
สมาชิกเปนไปอยางราบรื่นและกอใหเกิดความสามัคคี และความรวมแรงรวมใจกัน และ (2) ลักษณะ
ที่ทําใหกลุมประสบความสําเร็จ (effective synergy) คือกิจกรรมที่สมาชิกกระทําเพ่ือใหกลุมบรรลุ
จุดมุงหมายที่วางไว 
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2.3.3.3 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุม (exchange theory) ของ 
ธิโบลท และเคลลีย (Thibaut & Kelly, 1959) เช่ือวาความสัมพันธระหวางสมาชิกและกระบวนการกลุม
กอใหเกิดผลจากการรวมกลุม แนวคิดที่สําคัญคือ (1) ในการรวมกลุมจะมีการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ความสัมพันธระหวางสมาชิก ความสัมพันธที่เกิดจากการที่สมาชิกมีปฏิสัมพันธตอกันในรูปแบบตาง ๆ 
เชน การสื่อสาร หรือการแสดงพฤติกรรมที่บุคคลหน่ึงแสดงตออีกคนหน่ึง และจะมีอิทธิพลตอการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคลน้ันดวย ซึ่งเปนการแสดงออกทางดานการกระทําหรือคําพูดก็ได เพ่ือให
บรรลุเปาหมายตามที่ตองการและเปนพฤติกรรมที่ไดรับการเลือกสรรขัดเกลาหรือพิจารณาแลววาจะ
แสดงออกกับใครและอยางไร และ (2) การแลกเปลี่ยนพฤติกรรมและความสัมพันธระหวางสมาชิกจะ
กอใหเกิดผลของกลุมขึ้นจากการปฏิสัมพันธของสมาชิก ประกอบดวย รางวัลจากการปฏิสัมพันธ และ
คุณคาของการพยายามกระทําพฤติกรรมน้ันใหบรรลุจุดมุงหมายตามที่ตองการ  

รางวัล และคุณคาที่ไดรับจากการแสดงพฤติกรรมพิจารณาได 2 ลักษณะ คือ 
(1) ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล เชน คานิยม ทักษะ ความตองการ ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมแตกตาง
กันและทําใหคุณคา และรางวัลที่บุคคลไดรับตางกัน และ (2) ลักษณะที่ไดรับจากความสัมพันธของ
สมาชิก เชน ความรวมมือ การรูจักประสานงานกัน และความสามัคคีของสมาชิกเปนผลมาจากการ
แสดงปฏิสัมพันธของสมาชิกกลุม 

2.3.3.4 ทฤษฎีพื้นฐานความสัมพันธระหวางบุคคล (fundamental interpersonal 
relations orientations: FIRO) ของซูทซ (Schutz, 1958) ทฤษฎีน้ีกลาวถึงพฤติกรรมระหวางสมาชิกที่
พยายามปรับตัวเขาหากัน เช่ือวาทุกคนจะมีลักษณะเฉพาะในการปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน ความตองการ
ที่จะมีความสัมพันธกับผูอ่ืนมี 3 ลักษณะ คือ (1) ความตองการเช่ือมโยงกับผูอ่ืน ความตองการอยูรวมกับ
ผูอ่ืน บุคคลจะแสดงออกเพ่ือใหเกิดช่ือเสียง การเปนที่ยอมรับนับถือ และความมีเกียรติ (2) ความตองการ
ในการควบคุม เปนกระบวนการที่บุคคลตัดสินเพ่ือจะมีอิทธิพล มีอํานาจ หรือความตองการที่จะควบคุม
ผูอ่ืน แสดงออก 2 ลักษณะ คือการควบคุมผูอ่ืน และการถูกผูอ่ืนควบคุม และ (3) ความตองการเปนทีร่ักของ
ผูอ่ืน เปนความรูสึกและอารมณสวนตัวที่เกิดขึ้นระหวางบุคคล เชน ความรัก ความเปนมิตร การชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน การสรางความผูกพัน และความใกลชิดสนิทสนม 

ลักษณะของบุคคลที่พยายามปรับตัวเขาหากันมี 3 ลักษณะ คือ (1) การปรับตัวเขาหากัน
โดยแสดงความรูสึกที่ เปนความตองการของตนเอง หากบุคคลมีความตองการคลายกันจะมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน (2) การปรับตัวเขาหากันโดยมีผูริเริ่ม เปนการแสดงความตองการของตนที่จะริเริ่ม
กิจกรรมของกลุม ถาสมาชิกอ่ืนไมตองการรวมกิจกรรมความสัมพันธของสมาชิกกลุมจะเขากันไมได 
และ (3) การปรับตัวโดยการแลกเปลี่ยนความตองการเก่ียวกับพฤติกรรมที่ตนเองปราถนา ดวยการ
แสดงความตองการใหอีกคนหน่ึงทราบ หากความพอใจของสมาชิกไมตรงกันทั้งคูก็จะเขากันไมได 

2.3.4 ปจจัยที่ควรพิจารณาตอการเลือกและจัดกิจกรรมกลุม 
ทิศนา แขมมณี (2545) กลาววาในการจัดกิจกรรมกลุมเพ่ือสงเสริมใหผูเขารวมกิจกรรม

ไดเกิดการเรียนรูที่ดีไดน้ัน กิจกรรมกลุมตองมีลักษณะที่สําคัญคือ (1) เอ้ืออํานวยใหผูเขารวมกิจกรรมมี
บทบาทในการเรียนรูอยางทั่วถึงและมากที่สุด (2) เปนกิจกรรมกลุมยอย เพ่ือชวยใหผูเขารวมกิจกรรมไดมี
โอกาสในการทํากิจกรรมอยางทั่วถึง สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกันได 
(3) ผูเขารวมกิจกรรมตองคนหาคําตอบดวยตนเอง และ (4) กิจกรรมจะประกอบไปดวยขั้นตอนของการ
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วิเคราะหและอภิปรายเก่ียวกับกระบวนการตาง ๆ ที่เก่ียวของ เชน กระบวนการทํางาน กระบวนการ
สื่อสาร กระบวนการแกปญหา และกระบวนการตัดสินใจ เปนตน 

การจัดกิจกรรมกลุมควรมีความเหมาะสมทั้งเวลาและจํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรม 
ทรอทเซอร (Trotzer, 1977) กลาววาระยะเวลาและความถี่ของการเขากลุมควรจัดสัปดาหละ 1 ครั้ง 
สวน แพทเทอรสัน (Patterson, 1974) กลาววาควรจัดสัปดาหละ 2 ครั้ง แตในกรณีที่เวลาของการจัด
กิจกรรมมีนอย อาจจัดสัปดาหละ 3 ครั้ง (Patterson, 1974; Trotzer, 1977) แคนเฟอร และโกลดสเตียน 
(Kanfer & Goldstein, 1975) กลาวถึงจํานวนครั้งในการฝกกิจกรรมวาควรจัด 6-8 ครั้ง จึงจะทําใหการ
ฝกไดผลดี เวลาที่ใชประมาณ 60-90 นาที ศูนยวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(2553) กลาววาชวงเวลาและความถี่ไมอาจจะกําหนดใหแนนอนตายตัว แตกลุมควรพบกันอยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ทรอทเซอร (Trotzer, 1977) กลาววากําหนดเวลาและจํานวนครั้ง
ของการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาตองพิจารณาถึงการจัดเวลาเรียนของสถานศึกษาดวย โดยสวนมาก
สถานศึกษาจะจัดเวลาเปนคาบ ๆ ละ 50 นาที ซึ่งจะชวยกําหนดเวลาไดวาควรใชเวลาในการเขากลุม
นานเทาใด จํานวนครั้งในการเขากลุมก็ขึ้นอยูกับเปาหมายของกลุมและธรรมชาติของสมาชิกกลุม แต
อยางนอยจํานวนครั้งที่เขากลุมไมควรตํ่ากวา 8 ครั้ง และหากมากกวาน้ีไดถือวาเปนสิ่งที่ดี  

ทรอทเซอร (Trotzer, 1977) กลาวถึงชนิดของกลุมวาควรจัดเปนกลุมแบบปด คือกลุม
ที่ไมมีการเปดรับสมาชิกใหมในระหวางการทํากิจกรรมแมจะมีสมาชิกลาออกจากกลุมไปแลวก็ตาม 
เพราะการจัดกลุมเปดจะทําใหสมาชิกมีปญหาเรื่องความไววางใจและความสนิท สวนการเลือกสมาชิกกลุม
ควรเลือกตามลําดับช้ันเรียน ตามระดับวุฒิภาวะและอายุตามปปฏิทิน ระดับสติปญญาและการศึกษาที่
ไมแตกตางกันนัก เพ่ือจะไดไมมีปญหาดานการสื่อความหมายและการเขาใจซึ่งกันและกัน การจัด
เพ่ือนสนิทใหอยูในกลุมเดียวกันหรือมีปญหาลักษณะคลายกันจะชวยใหสมาชิกเกิดความรูสึกเปนเจาของ
ปญหาและสามารถเขาใจปญหาไดดี ไดรวมกันอภิปรายและชวยใหสมาชิกแตละคนเลือกวิธีการ
แกปญหาของตน  

ศูนยวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม (2553) กลาววากลุม
อายุกอนวัยรุนควรจัดกลุมเพศเดียวกัน หากเปนกลุมที่มีทั้งหญิงและชายควรเปนกลุมวัยรุนและกลุม
ผูใหญ สมาชิกกลุมควรมาจากความสมัครใจเพราะจะดําเนินการไดงายกวากลุมที่ถูกบังคับ สําหรับ
สภาพแวดลอมทางกายภาพควรเปนที่สงบ ผอนคลาย และมีความเปนสวนตัว ขนาดของหองไมควร
กวางจนเกินไปเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกทุกคน และควรจัดเปนรูปวงกลมเพ่ือใหมองเห็น
กันอยางทั่วถึง และสงเสริมปฏิสัมพันธกันในกลุม 

เทคนิคและเครื่องมือในการจัดกิจกรรมกลุมมีหลากหลาย ในการเลือกใชกิจกรรมผูสอน
จะตองเลือกกิจกรรมที่มีความเหมาะสมเพ่ือใหการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สิริวรรณ ศรีพหล 
(2548) กลาววาการเลือกกิจกรรมการเรียนสิ่งที่ผูสอนควรคํานึงถึง กลาวคือกิจกรรมน้ัน ๆ จะกอใหผูเรียน
ไดประโยชนอยางเต็มที่ไดอยางไร การจัดกิจกรรมการเรียนใดก็ตามสิ่งที่ผูสอนจะตองถามตัวเองกอนวา
กิจกรรมมีคุณคาหรือไมเพียงใด คือ (1) กระตุนความสนใจของผูเรียนหรือไม (2) กระตุนใหผูเรียนรูจักคิด
หรือไม (3) เปดโอกาสใหผูเรียนสวนใหญไดมีสวนรวมดวยหรือไม (4) สงเสริมประสบการณของผูเรียน
ใหกวางขวางขึ้นกวาเดิมหรือไม (5) สงเสริมความสามารถเชิงสรางสรรคของผูเรียนหรือไม (6) เช่ือมหรือ
สัมพันธกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ของโรงเรียนหรือไม และ (7) ตอบสนองความตองการของผูเรียนหรือไม  
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วันทนีย จันทรเอ่ียม (2541) เสนอแนวทางการเลือกกิจกรรม ดังน้ี (1) กิจกรรมมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการใหเกิดการเรียนรู สอดคลองกับความตองการของสมาชิก และควร
พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นวาจะมีประโยชนหรือโทษตอสมาชิกกลุมอยางไร (2) กิจกรรมมีความเหมาะสม
กับระดับความสามารถของสมาชิก สามารถสอดแทรกความสนุกสนานเพ่ือใหผูรวมกิจกรรมเพลิดเพลิน
ตอการเรียนหรือเกิดการเรียนรูโดยไมรูตัว (3) กิจกรรมมีความสอดคลองกับสภาพของผูเขารวมกิจกรรม 
เชน เพศ อายุ หรืออยูในความสนใจของสมาชิก ควรคํานึงถึงวัฒนธรรมและคานิยมในสังคมไทย เชน 
มีการสัมผัสจับตองกันซึ่งอาจไมเหมาะสมสําหรับกลุมหญิงชายวัยรุน (4) เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
สถานที่และเวลา กิจกรรมที่ใชควรมีความเหมาะสมกับเวลาที่มี การเลือกและจัดสถานที่ใหเหมาะสมกับ
กิจกรรมเพราะบางกิจกรรมมีการเคลื่อนไหวมากตองใชสถานที่กวาง บางกิจกรรมอาจดําเนินการในหองที่
แคบ ๆ ได โดยมีการจัดโตะ เกาอ้ีในรูปแบบตาง ๆ กัน และ (5) เปนกิจกรรมที่สมาชิกทุกคนมีโอกาส
เขารวมทํากิจกรรมและไดแสดงออกโดยทั่วถึง  

ซิดแมน (Sidman, 1960) กลาววาในการจัดกิจกรรมฝกความรับผิดชอบ เด็กทุกคน
ควรไดมีโอกาสรับการฝกใหมีความรับผิดชอบ การฝกหรือจัดประสบการณความรับผิดชอบควรกระทํา
ใหเหมาะสมกับแตละบุคคล ควรใหเด็กไดรับทราบวาผูใหญคาดหวังอะไรจากตัวเขา ในการฝกตองไม
เรงรัดเด็กจนเกินไป เด็กตองการไดรับความไววางใจเพ่ือสามารถเรียนรูวาสวนใดอยูในความรับผิดชอบ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบของผูใหญมีอิทธิพลตอพัฒนาการดานความรับผิดชอบ
ของเด็ก สวนการฝกวินัย กรมวิชาการ (2542) ระบุวาการสรางวินัยไมควรจะมุงประเด็นอยูที่การลงโทษ 
แตควรจะเนนการฝกอบรม และใหความรูมากกวาการลงโทษจะเปนการแกปญหาที่จะสงผลกระทบ
ดานลบ แตวิธีการที่ดีคือการทําความเขาใจความตองการและความจําเปน และการขอความรวมมือเพ่ือ
จะไดไปสูจุดหมายรวมกัน แนวคิดการสรางวินัย ไดแก การตักเตือนดวยวาจา และตักเตือนดวยบันทึก 

สรุปไดวา กิจกรรมเปนการกระทําหรือสิ่งที่ทําอยางมีจุดมุงหมาย โดยมีการเตรียมการ
หรือวางแผนไวลวงหนา กิจกรรมควรจัดเปนกิจกรรมแบบเปดจะไดไมมีปญหาเรื่องความไววางใจ 
การเลือกสมาชิกกลุมควรเลือกตามลําดับช้ัน วุฒิภาวะ อายุตามปปฏิทิน ระดับสติปญญา การศึกษาที่
ไมแตกตางกันมากนัก และควรเปนกลุมที่มีความสมัครใจ สวนจํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรมกลุม
ไมควรตํ่ากวา 8 ครั้งหากมากกวาน้ีก็เปนการดี และควรจัดชวงเวลาสัปดาหละ 2-3 ครั้ง ใชเวลา
ประมาณ 60-90 นาที ขึ้นอยูกับเปาหมายของกลุมและพัฒนาการในแตละชวงวัย 

2.3.5 เทคนิคของการจัดกิจกรรมกลุม 
Educational Material Center (2003) เสนอกลยุทธการปฏิบัติที่เปนเลิศของการ

จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนไว 10 ประการ โดยแยกการปฏิบัติดวยวิธีการตาง ๆ ออกเปน 4 กลุม ดังที่
ไดแสดงไว (ตารางที่ 2.1) 

การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน มีการจัดในรูปแบบตาง ๆ ไดแก (1) กิจกรรมฝกอบรม
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะทางจริยธรรมเฉพาะเรื่อง เนนการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในโครงการเดียว
เพ่ือสรางเสริมคุณลักษณะทางจริยธรรมเฉพาะดาน เชน กิจกรรมสรางเสริมคุณลักษณะกตัูกตเวที 
(2) การจัดกิจกรรมสรางเสริมจิตสํานึกตอสถาบัน เชน กิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยหรือกิจกรรมรําลึก
ผูกอต้ังสถาบัน (3) การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันใหนิสิตนักศึกษา เชน การจัดกิจกรรมคาย
คุณธรรม (4) จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในตึกพักหอพัก เชน ทักษะการอยูรวมกันที่ดี
ในตึกพักหอพัก (5) จัดโครงการกิจกรรมโดยมีนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพเขารวมเพ่ือ
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ดําเนินกิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชนรวมกัน (6) จัดกิจกรรมที่ทําใหนิสิตนักศึกษาไดเพ่ิมพูนทักษะ
เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธกับชุมชนการเรียนรูแบบอยางชีวิตของบุคคลที่สังคมยกยอง และการสงเสริม
วัฒนธรรมไทย (7) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาคิดวิเคราะหปญหาเชิงคุณธรรม จริยธรรม
ในสถาบัน และ (8) จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางโอกาสใหนิสิตนักศกึษาไดรับประสบการณตรงในสถานทีใ่ด
ที่หน่ึง อันจะกอใหเกิดความรู และความเขาใจในสถานการณจริง 
 

ตารางที่ 2.1 กลยุทธการปฏิบัติของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

กลุมที ่ แนวคิดหลัก แนวทางเสริม 

1 การนําหลักสูตรคุณลักษณศึกษาเพิ่มเขา
ไปกับความรูที่ครูสอน 

1.1 เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากสถานการณตาง ๆ 
ที่เหมือนชวีิตจรงิ 
1.2 ทําคุณลักษณะเปนเครื่องมือในการเรียน 
1.3 จัดกิจกรรมสะทอนตนเอง และกิจกรรมการเรยีน
แบบรวมมือ 

2 จัดกิจกรรมสอนทักษะตาง ๆ ใหผูเรยีน
อยางมีประสิทธภิาพ 

2.1 ใหผูเรียนไดฝกฟง และทําความเขาใจความคิดของ
ผูอื่น 
2.2 จัดกิจกรรมกลุมการเรียนรูแบบรวมมือ 

3 จัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาประสิทธภิาพใน
ตนเอง 

3.1 ใหผูเรียนกาํหนดสัญญากบัตนเองในการพัฒนา 
3.2 จัดโอกาสชวยผูเรียนใหเชือ่มั่นในตนเอง 

4 จัดกิจกรรมใหผูเรียนชวยเหลือสังคม 4.1 จัดกิจกรรมสรางทัศนคติปฏิบัติตนในทางที่ด ี
4.2 จัดโอกาสการเรยีนรู เพื่อรบัใชสังคม 
4.3 ใหครอบครวัมีสวนรวมในการพัฒนา 

ที่มา : Educational Material Center (2003)  
 
กอลาร (Gholar, 2006) เสนอรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค

ของผูเรียนผานการจัดประสบการณเรียนรู โดยจัดเปนศูนยคุณลักษณศึกษาเพ่ือการศึกษา และสราง
กิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียที่เนนการเสริมสรางการยอมรับตนเองใหแกเด็กและ
การพัฒนาการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมทั้งทางสติปญญาในดานความรู ความเขาใจในคุณลักษณะที่ดี 
ตลอดจนการพัฒนาดานจิตใจของผูเรียน สงผลตอการประพฤติปฏิบัติตนของผูเรียน รวมถึงการบูรณาการ
การสอน และการสอดแทรกเรื่องคุณลักษณะที่ดีในการสอนวิชาตาง ๆ ใหกับผูเรียนดวยกิจกรรมที่บูรณาการ
และสอดแทรกเขาในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนปกติเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ ไดแก กิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือ การแสดงบทบาทสมมติ กิจกรรมที่เนนการคิดสรางสรรค และกลยุทธตาง ๆ ในการแกปญหา
ความขัดแยงที่เกิดระหวางบุคคล  

การดําเนินกิจกรรมกลุม สามารถใชเทคนิคตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความสําเร็จไดหลายวิธีและ
สามารถนําไปใชแตกตางกันไดตามความเหมาะสม นักวิชาการและนักการศึกษาหลายทาน (กรมวิชาการ, 
2542; ทิศนา แขมมณี, 2546; ผกา บุญเรือง, 2525; สุรางค โควตระกูล, 2541) ไดเสนอเทคนิคในการ
ดําเนินกิจกรรมกลุมไว ผูวิจัยขอสรุปรายละเอียดพอสังเขปดังน้ี 

2.3.5.1 การเลนเกม (game) เปนการเลนภายใตกติกาที่กําหนด มีจุดมุงหมาย
ของการเลนเพ่ือมีการแขงขันใหเกิดความสนุกต่ืนเตน การเลนเกมชวยใหสมาชิกกลุมไดเรียนรูยุทธวิธี
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ที่จะเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ และไดฝกฝนเทคนิคและทักษะที่ตองการ รวมทั้งชวยใหเกิดความสนุกสนาน 
เกมมีองคประกอบดังน้ี (1) กติกา เพ่ือใหสมาชิกไดทํากิจกรรมอยางเปนระบบ ระเบียบเรียบรอยบรรลุ
จุดมุงหมายที่ตองการและไมตองพะวงกับสิ่งนอกประเด็น (2) วิธีการ เปนขั้นตอนของการเลนซึ่งจะมี
ผลตอบรรยากาศของการเลนเกม (3) จุดมุงหมายของเกม เปนเปาหมายที่ผูนํากลุมตองการใหสมาชิก
ไดบรรลุถึงจุดหมาย และ (4) อารมณ การแสดงออกและการใชความคิด เปนพฤติกรรมและความรูสึก
ที่สมาชิกไดเลนเกม ไดแสดงออกและรับรูซึ่งกันและกัน เกมการเลนสามารถใชในการสอนและฝกคุณธรรม 
และจริยธรรมตาง ๆ ไดแก ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความอดทน และการเคารพสิทธิผูอ่ืน เปนตน สุวิทย มูลคํา 
และอรทัย มูลคํา (2545) กลาววาเกมทําใหเกิดการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค เพราะผูเลนเกม
มีโอกาสแลกเปลีย่นความรูและประสบการณการเรียนรูรวมกับผูอ่ืน   

2.3.5.2 การใชกรณีตัวอยาง (case) เปนการสอนโดยใชเรื่องที่คัดสรรมาหรือ
เขียนขึ้นเพ่ือใหผูเรียนไดศึกษา โดยมีประเด็นคําถามใหผูเรียนคิดวิเคราะหและแกปญหา กรณีตัวอยาง
ควรคลายกับความเปนจริง การที่ผูเรียนไดอภิปรายประเด็นตาง ๆ รวมกันชวยใหผูเรียนไดฟงความคิด
ที่หลากหลาย และมีแงมุมตางกันจะชวยใหผูเรียนมีโอกาสไดคิดพิจารณา และวิเคราะหหาคําตอบ
ที่เหมาะสม สามารถนํามาใชไดดีในการสอนคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมตาง ๆ ครูอาจนําประเด็นปญหา
ทางสังคมดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมมาใชเปนกรณีตัวอยาง 

2.3.5.3 การแสดงบทบาทสมมติ (role-play) เปนการสอนใหผูเรียนสวมบทบาท
เปนตัวละครในสถานการณที่สมมติขึ้น เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงบุคลิกภาพของตนเองอยาง
อิสระ มีการเตรียมสถานการณที่มีความใกลเคียงกับความเปนจริงไวลวงหนา โดยใหผูที่สวมบทบาท
แสดงความรูสึกนึกคิดของตนเกี่ยวกับบทบาทน้ันออกมา เพ่ือชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาวิเคราะห
ถึงความรูสึกและพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ืนไดอยางลึกซึ้ง และชวยใหเขาใจบทบาทที่ตางไปจากตนเอง 
การสอนลักษณะน้ีสามารถใชสอนคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไดดีเพราะทั้ง 3 เรื่องน้ีมีความเกี่ยวของ
กับจิตใจและความรูสึกโดยตรง 

2.3.5.4 การใชสถานการณจําลอง (simulation) เปนการใหผูเรียนเขาไปมี
ปฏิสัมพันธกันในสถานการณที่จําลองจากสถานการณจริง เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูความเปนจริงของ
สถานการณน้ัน สถานการณจําลองบางประเภทมีลักษณะเปนเกมการแขงขันที่เลนไดอยางสนุกสนาน
ไปพรอม ๆ กับการไดเรียนรูความเปนจริงของสถานการณ 

2.3.5.5 กลุมยอย (small group) การใชกลุมยอยชวยเปดโอกาสใหผูเรียนได
มีสวนรวมในกิจกรรมไดอยางทั่วถึง รวมทั้งใหสมาชิกไดเรียนรูจากกันและกัน คือไดเรียนรูความรูสึก 
พฤติกรรม การปรับตัว การมีปฏิสัมพันธ การเรียนรูบทบาทหนาที่ การแกปญหาและการตัดสินใจรวมกัน 
ทั้งยังไดแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรูสึก ความคิด และการใชเทคนิคกลุมยอย เชน กิจกรรมกลุม
ระดมสมอง 

2.3.5.6 การอภิปรายกลุม (group discussion) เปนการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือหัวขอที่กลุมตัดสินใจรวมกัน ผูเรียนจะไดมีสวนรวมในกิจกรรมอยางอิสระ และเปน
ธรรมชาติ สงเสริมใหผูเรียนไดฝกตนเองใหเปนผูมีคุณลักษณะที่ดี เหมาะสมกับการเปนสมาชิกของ
สังคมประชาธิปไตย การอภิปรายกลุมชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคในสังคม การบรูณาการความคิด
และกอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
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จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการใชกิจกรรมกลุม พบวานักการศึกษาหลายทานได
นําเทคนิคการจัดกิจกรรมกลุมไปใชในการพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของผูเรียน เชน 
การศึกษาของ พฤษภา ปุยานุสรณ (2551) เรื่องการบริหารกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา
วินัยในตนเองดานการเรียน พบวาหลังการทดลองนักศึกษามีคะแนนการมีวินัยในตนเองดานการเรียน
สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการสัมภาษณครูผูสอนและอาจารยที่
ปรึกษามีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการมวิีนัยในตนเองดานการเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียน สวน
นักศึกษากลุมทดลองมีความคิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรมวาชวยใหไดความรูเก่ียวกับวินัยในตนเอง
ดานการเรียน ซึ่งสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดและพึงพอใจกับกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน  

ผลการศึกษาดังกลาวยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปรานอม นาวิก และคณะ 
(2550) เรื่องผลการใชกิจกรรมกลุมที่มีตอความมีวินัยในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา
หลงัการทดลองนักเรียนมีวินัยในตนเองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ภาวิณีย แกวอุดม (2550) พบวาหลังการใชชุดกิจกรรมกลุมพัฒนาวินัย
ในตนเองนักเรียนมีวินัยในตนเองดานความรับผิดชอบ การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและ
สังคม การตรงตอเวลา และการควบคุมตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมี
ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ระคน สูงโฮง 
(2552) พบวาหลักการใชกิจกรรมกลุมนักเรียนมีวินัยในตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และสอดคลองกับผลการศึกษาของ มยุรา วิจิตรสมบัติ (2551) พบวาหลังการเขารวมกิจกรรมแนะแนว 
นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2.3.6 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมกลุม 
ทิศนา แขมมณี (2545) และ กรมวิชาการ (2542) กลาวถึงขั้นตอนในการจัดกิจกรรม

กลุมใหสอดคลองกับหลักการเรียนรู ดังน้ี   
ขั้นนํา คือการเตรียมความพรอมใหแกผูเขารวมกิจกรรม เปนการเริ่มบทเรียนใหนาสนใจ 

มีอิสระ แทรกความนุกสนานและต่ืนเตนในบางครั้ง เพ่ือชวยใหผูเรียนต่ืนตัว มีสมาธิ เกิดความตองการ
ในสิ่งที่จะเรียนรู ซึ่งเปนกิจกรรมสั้น ๆ อาจใชสื่อการสอน เชน การเสนอขาว การเชิดหุน หรือการแสดง
ตาง อาจเพ่ิมเติมเรื่องคําแนะนํา กติกา คําสั่งตาง ๆ การแบงกลุม การรับมอบหมายงาน ควรเปด
โอกาสใหผูเรียนไดศึกษา ทบทวน ซักถามความเขาใจ สรางบรรยากาศที่เหมาะสมและเอ้ือตอการ
เรียนรูที่จะตามมา  

ขั้นกิจกรรม ผูเรียนเขารวมกิจกรรมและลงมือปฎิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายตาม
กลุมของตน มีการเลือกประธาน เลขานุการ และสมาชิกกลุม เพ่ือประชุมปรึกษาหารือ วางแผน เสนอ
ความคิดเห็น หาขอสรุปคําตอบที่ตองการ กําหนดการเสนอผลงาน การแสดงออก การดําเนินกิจกรรม
ที่กําหนดไว ผูสอนใหความชวยเหลือ แนะนํา และดูแลใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมทุกระยะ 
จัดเตรียมอุปกรณใหพอเพียงอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมกลุม ชวยเหลือกลุมที่ออกมา
เสนอ และเกิดปญหาขออุปสรรค  

ขั้นอภิปราย เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณของตนเอง
กับสมาชิกกลุม ซักถาม ตอบปญหา และเสนอแนะประเด็นตาง ๆ ทําใหเกิดการรูยอมรับฟงและให
เกียรติความคิดของผูอ่ืนที่แตกตางจากตนเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของตนเอง ขั้นการ
อภิปรายจะบรรลุผลสําเร็จ ครูจะตองต้ังประเด็นที่ทาทายใหผูเรียนคิดอยางวิเคราะหและใชเหตุผล
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วิพากษวิจารณ ครูตองเตรียมตัวอยางเหตุการณ เรื่องราวที่เกี่ยวของนาสนใจประกอบเสมอ เพ่ือทําให
ขอคิดประเด็นตาง ๆ ที่ผูเรียนไดรับต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคม สิ่งแวดลอม
และการดําเนินชีวิตของบุคคลตาง ๆ 

ขั้นสรุปและนําไปใช ผูเรียนจะประมวลเน้ือหา กิจกรรม ประสบการณ ความคิดเห็น
ตาง ๆ ใน 2 ลักษณะ คือ การสรุปสิ่งที่เรียนทั้งหมดไดอยางถูกตองตามหลักการแนวคิดที่ชัดเจน มีแนวทาง
ขอเสนอหลาย ๆ ดานที่เปนประโยชน และสามารถปฏิบัติได คุณลักษณะดานจริยธรรมของผูเรียนจะ
พัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ ครูจะตองใหการสนับสนุนติดตามใหผูเรียนนําความรู ความคิด และ
ทักษะตาง ๆ ที่ไดรับไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 

การประเมินผล ภายหลังการเสร็จสิ้นกิจกรรมผูดําเนินกิจกรรมตองประเมินผลดูวา
ผูเขารวมกิจกรรมไดบรรลุจุดมุงหมายที่ต้ังไวหรือไม  

สรุปไดวา ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมกลุม ประกอบดวย (1) ขั้นนํา (2) ขั้นกิจกรรม 
(3) ขั้นอภิปราย (4) ขั้นสรุปและนําไปใช และ (5) ขั้นการประเมินผล 

2.3.7 การประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุม 
ศูนยวิชาการสารเสพติตภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม (2553) อธิบายถึงการ

ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุมตามแนวคิดของ ทรอทเซอร (Trotzer, 1977) ซึ่งไดแบงการประเมิน
กลุมออกเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

2.3.7.1 การประเมินกระแสความเคลื่อนไหวของกลุม เปนการประเมินประสิทธิภาพ
ของกลุมในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นและดําเนินไปภายในกลุม ผูนํากลุม และสมาชิกกลุมจะตองรวมกัน
รับผิดชอบในการมีปฏิสัมพันธตอกัน โดยการประเมินจะทําหลังจากการเขากลุมในแตละครั้ง โดยสังเกต
จากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกและผูนํากลุม ความรวมมือและการแกปญหา รวมทั้งการรักษา
ระเบียบที่ไดตกลงกันไว กระแสกลุมที่ดีและมีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังน้ี (1) มีความรูสึกปลอดภัย
ในการพูด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (2) มีบรรยากาศของการยอมรับและไววางใจกัน (3) มีความรูสึกผูกพัน
และทํางานรวมกัน (4) มีการใหกําลังใจและสนับสนุน (5) มีการเอ้ืออํานวยใหสมาชิกเรียนรูทักษะในการ
แกปญหา (6) มีการเปดโอกาสใหสมาชิกไดระบายอารมณใหกลุมไดรับรูอยางกระจางชัด (7) กลุมไดให
ขอคิดเห็นตามสภาพที่เปนจริง (8) กลุมชวยใหสมาชิกไดตระหนักรูและเขาใจตนเอง (9) มีการยอมรับ
ในขอมติ และขอสรุปของกลุม และ (10) มีสัมพันธภาพที่อบอุน และมีการเปดเผยตนเอง 

2.3.7.2 การประเมินผลลัพธ เปนการประเมินประสิทธิภาพของกลุมจากผลของ
การเขากลุม ไดแก การเปลี่ยนแปลงในดานความคิด ความรูสึก และพฤติกรรม เชน ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง ความรูสึกภาคภูมิใจเพ่ิมขึ้นหรือมีการแสดงที่เหมาะสมมากขึ้น การประเมินผลลัพธจะประเมิน
ภายหลังจากการเสร็จกลุมแลว วิธีการประเมินอาจจะใชการสังเกต หรือทําแบบทดสอบวัดตัวแปร
บางอยางกอนการเขากลุมและหลังเขาแลวนําผลมาเปรียบเทียบกัน 

สรุปไดวา การประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุม แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ (1) การ
ประเมินกระแสความเคลื่อนไหวของกลุม เปนการประเมินประสิทธิภาพของกลุมจะทําหลังจากการเขา
กลุมในแตละคร้ัง โดยสังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกและผูนํากลุม และ (2) การประเมิน
ผลลัพธ เปนการประเมินประสิทธิภาพของกลุมจากผลของการเขากลุม จะประเมินภายหลังจากการ
เสร็จกลุมแลวดวยการสังเกตหรือทําแบบทดสอบ 
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2.4 แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
2.4.1 ความหมายและความสําคัญของกิจกรรมการเรียนรู 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) อธิบายความหมาย
ของกิจกรรมการเรียนรู คือการปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู เพ่ือใหการจัดการเรียนรู
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และการเรียนรูของผูเรียนบรรลุตามจุดประสงคของการจัดการเรียนรูที่
กําหนดไว กิจกรรมการเรียนรูมีความสําคัญ คือ (1) ชวยเราความสนใจของผูเรียน (2) เปดโอกาสใหผูเรียน
ประสบความสําเร็จ (3) ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย (4) ปลูกฝงความรับผิดชอบ (5) ปลูกฝงและ
สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค (6) ชวยใหผูเรียนไดมีการเคลื่อนไหว (7) ชวยใหผูเรียนไดรูสึกสนุกสนาน 
(8) ชวยใหเห็นความแตกตางระหวางบุคคล (9) ขยายความรูและประสบการณของผูเรียนใหกวางขวาง 
(10) สงเสริมความงอกงามและพัฒนาการของผูเรียน (11) สงเสริมทักษะ (12) กิจกรรมจะชวยปลูกฝง
เจตคติที่ดี (13) สงเสริมใหผูเรียนรูจักทํางานเปนทีม (14) ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียน และ 
(15) ชวยใหผูเรียนเกิดความซาบซึ้ง และความงามในเรื่องตาง ๆ  

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีจุดมุงหมายที่สําคัญดังน้ี (1) เพ่ือใหผูเรียนเกิดพัฒนาการ
ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา (2) เพ่ือสนองความสนใจ ความสามารถ และความถนัด
ของแตละบุคคล (3) เพื่อสรางบรรยากาศการจัดการเรียนรูใหเพลิดเพลินสนุกสนาน (4) เพ่ือสงเสริม
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน กลาคิด และกลาแสดงออก และ (5) เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดคิดเปน 
ทําเปน แกปญหาเปน เกิดทักษะกระบวนการ ใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุข 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีหลักการที่ควรคํานึงถึง คือ (1) สอดคลองกับเจตนารมณของ
หลักสูตร (2) สอดคลองกับจุดประสงคการจัดการเรียนรู (3) เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความ
สนใจของผูเรียน (4) สอดคลองกับลักษณะเน้ือหาวิชา (5) มีลําดับขั้นตอน (6) มีความนาสนใจ ใชสื่อการ
จัดการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสม (7) ผูเรียนตองเปนผูทํากิจกรรม (8) สงเสริมกระบวนการคิด 
(9) ใชเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย (10) เนนการเรียนอยางมีความสุข และ (11) สามารถ
ประเมินผลได  

2.4.2 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (cooperation learning : CL)  
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (CL) เปนวิธีการสอนที่สามารถนํามาประยุกตใชสอน

กับทุกวิชาและทุกระดับช้ัน (Slavin, 1995) เปนกระบวนการทํางานที่สนับสนุนและเปดโอกาสให
ผูเรียนในแตละกลุมไดทํากิจกรรมผานกระบวนการเรียนรูของกลุมรวมกัน (Myer, 1991; Thousand, 
Villa & Nevin, 2002) โดยแบงกลุม ๆ ละ 4-5 คน คละความสามารถทางการเรียน (เกง ปานกลาง 
ออน) (สุมาลี ชัยเจริญ, 2551; Alabekee, Samuel & Osaat, 2015; Slavin, 1995) สมาชิกกลุม
มีการชวยเหลือพ่ึงพากันในการทํางาน มีการเสนอความคิดเห็น และแกปญหารวมกันภายในกลุม 
(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2550; สุมาลี ชัยเจริญ, 2551) เพ่ือไปสูเปาหมายของกลุมหรือชวยให
กลุมประสบความสําเร็จในการเรียน (ทิศนา แขมมณี, 2557; Alabekee, Samuel & Osaat, 2015) 
และสมาชิกกลุมจะไดรับรางวัลรวมกันเมื่อกลุมทําคะแนนไดถึงเกณฑที่กําหนดไว (Slavin, 1995)    

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (CL) เปนการจดัสภาพแวดลอมทางการเรียนโดยเปดโอกาศ
ใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูเปนกลุม ๆ ประมาณ 4-5 คน ในการจัดกลุมตองคละความสามารถทางการ
เรียนของผูเรียน (เกง ปานกลาง ออน) โดยสมาชิกกลุมตองมีการปฏิสัมพันธกัน มีการแลกเปลี่ยน
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ความคิดเห็น ชวยเหลือ มีความรับผิดชอบรวมกัน เพ่ือใหตนเองและสมาชิกกลุมประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายที่กําหนด 

2.4.3 องคประกอบของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  
จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson & Johnson, 1999) อธิบายองคประกอบของ

การจัดการเรียนรปูแบบรวมมือ ประกอบดวย 5 ประการ คือ (1) การพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน โดยตระหนักวา
ทุกคนมีความสําคัญ และความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับสมาชิกทุกคน สมาชิกจะประสบความสําเร็จ
เมื่อกลุมประสบความสําเร็จ สมาชิกจึงตองรับผิดชอบบทบาทหนาที่ของตนและชวยเหลือสมาชิกกลุม
เพ่ือประโยชนรวมกัน (2) การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด ทําใหสมาชิกเกิดความหวงใย ไววางใจ 
สงเสริมและชวยเหลือกันในการทํางาน ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ซึ่งจะชวยใหกลุมบรรลุ
เปาหมาย (3) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดของสมาชิกกลุม คือกลุมจะตองมีระบบตรวจสอบผลงาน
ทั้งรายบุคคลและกลุม วิธีการที่สงเสริมใหทุกคนไดทําหนาที่ของตนอยางเต็มที่ เชน การจัดกลุมใหเล็ก
เพ่ือจะไดมีการเอาใจใสกันและกันอยางทั่วถึง การทดสอบเปนรายบุคคล และการสุมเรียกช่ือให
รายงาน ฯลฯ (4) การใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย การเรียนรู
แบบรวมมือจะประสบผลสําเร็จไดตองอาศัยทักษะสําคัญ เชน ทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิสัมพันธ 
และทักษะการทํางานกลุม ฯลฯ และ (5) การวิเคราะหกระบวนการกลุม เพ่ือชวยใหกลุมเกิดการ
เรียนรูและปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น ประกอบดวย การวิเคราะหวิธีการทํางานของกลุม พฤติกรรม
ของสมาชิกกลุม และผลงานของกลุม ซึ่งเปนยุทธวิธีที่สงเสริมใหกลุมต้ังใจทํางาน เพราะการไดรับ
ขอมูลปอนกลับ และชวยฝกทักษะการรูคิด คือสามารถประเมินการคิดและพฤติกรรมของตนเอง ซึ่ง
การวิเคราะหอาจทําโดยครูหรือผูเรียนหรือทั้งสองฝาย (Natalia, Sanchez, Gutierrez, Cabrera & 
Paderewski, 2009) 

องคประกอบของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือทั้ง 5 องคประกอบ มีความสัมพันธ
ซึ่งกันและกัน สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึง คือทักษะทางสังคม ทักษะการทํางานกลุมยอย และกระบวนการกลุม 
เพ่ือใหสมาชิกกลุมเกิดความเขาใจและสามารถนําทักษะเหลาน้ีไปใชใหเกิดประโยชนทั้งตอการเรียน
ในช้ันเรียนและนอกหองเรียน 

เห็นไดวาองคประกอบของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ประกอบดวย 5 ประการ คือ 
(1) การพ่ึงพาและเก้ือกูลกัน สมาชิกจะตองรับผิดชอบในหนาที่ และตองชวยเหลือกันและกัน เพ่ือ
ความสําเร็จของตนเองและกลุม (2) การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด นําไปสูการสรางสัมพันธภาพที่ดี
ตอกัน สงผลใหการทํางานของกลุมบรรลุเปาหมายที่วางไว (3) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดของ
สมาชิกกลุม ภายในกลุมจะตองมีระบบการตรวจสอบผลงานของสมาชิกกลุมและของกลุม (4) การใชทักษะ
การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย เพ่ือใหการทํางานของกลุมประสบผลสําเร็จ 
และ (5) การวิเคราะหกระบวนการกลุม เพ่ือชวยใหกลุมเกิดการเรียนรูและปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น 

2.4.4 ขอดีและประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  
ทิศนา แขมมณี (2557) ไดรวบรวมขอดีของการเรียนรูแบบรวมมือ ดังน้ี (1) มีความ

พยายามที่จะบรรลุเปาหมายมากขึ้น กลาวคือชวยใหผูเรียนมีความพยายามที่จะเรียนรูใหบรรลุเปาหมาย 
ทําใหมีผลงานและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น การเรียนรูมีความคงทนมากขึ้น มีแรงจูงใจภายใน 
และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ ใชเหตุผล และคิดอยางมีวิจารณญาณมากขึ้น 
(2) เกิดความสัมพันธระหวางผูเรียนมากขึ้น ผูเรียนมีนํ้าใจนักกีฬา ใสใจผูอ่ืน เห็นคุณคาของความ
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แตกตาง ความหลากหลาย การประสานความสัมพันธ และการรวบรวมกลุม และ (3) มีสุขภาพจิตดีขึ้น 
เกิดความรูสึกที่ดีเก่ียวกับตนเอง มีความเช่ือมั่นในตนเอง และชวยพัฒนาทักษะทางสังคม ความสามารถ
ในการเผชิญกับความเครียด และความผันแปรตาง ๆ 

สตอหล (Stahl, 1994) กลาวถึงประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือวาทําให
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณเปนเหตุเปนผลมากขึ้น และชวยสงเสริมใหผูเรียน
มีทักษะในการทํางาน มีปฏิสัมพันธภายในกลุม ยอมรับฟงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน
มากขึ้น และคํานึงถึงกระบวนการทํางานภายในกลุม เชน ความรับผิดชอบ และความสามัคคี ฯลฯ ทักษะ
เหลาน้ีสงผลใหผูเรียนยอมรับตนเองมากขึ้น 

ริชารด (Richard, 1994) อธิบายประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ คือ 
(1) ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เน่ืองจากสมาชิกกลุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือกัน มี
ความรับผิดชอบรวมกัน เพ่ือใหเกิดการเรียนรู หากสมาชิกกลุมยังไมเขาใจเน้ือหาใดสมาชิกภายในกลุม
ที่เขาใจก็จะชวยกันอธิบายใหเพื่อนฟง เพราะความสําเร็จของแตละบุคคลคือความสําเร็จของกลุม 
(2) ดานการปรับปรุงความสัมพันธ การที่บุคคลมีสวนรวมในการทํางานสงผลใหเกิดความสัมพันธที่ดี 
เน่ืองจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคม การยอมรับในหนาที่ของกันและการ การรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน ซึ่งนํามาสูการชวยลดความแตกแยกระหวางสังคม และ (3) ดานทักษะในการแกปญหา การที่
ผูเรียนไดเรียนรูการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมกันภายในกลุม นําไปสูการพัฒนาทักษะทางสังคม
ใหกับผูเรียนเมื่อออกไปสูสังคมกลุมใหญ 

สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีประโยชนตอผูเรียน คือ (1) ชวยใหผูเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น (2) สรางเสริมทักษะในการทํางาน และการแกปญหารวมกัน (3) สงเสริม
ความสามัคคี การยอมรับฟงความคิดเห็นและเหตุผลของผูอ่ืน การชวยเหลือกัน นําไปสูการสรางทักษะ
ทางสังคมที่ดี และ (4) กสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล 

2.4.5 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD   
2.4.5.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูเทคนิค STAD  
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิ STAD หรือเทคนิคเอสทีเอดี (ชัยวัฒน 

สุทธิรัตน, 2552) หรือเรียกสั้น ๆ วาเทคนิค STAD (student team-achievement division) เปนรูปแบบ
การเรียนรูแบบรวมมือ มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูไมซับซอน สามารถประยุกตใชสอนกับทุกรายวิชา 
โดยจัดผูเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4 คน คละความสามารถทางการเรียน เพศ และเช้ือชาติ (Slavin, 
2003) และใหผูเรียนทําการศึกษาเน้ือหาสาระ ความคิดรวบยอด และทักษะตาง ๆ ตามที่ครูนําเสนอ 
(Eggen & Kauchak, 2006) เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุมเดียวกัน (Slavin, 1995)  

การแบงกลุมผูเรียนสามารถแบงไดตามความถนัด ความสมัครใจ และตาม
ประสบการณหรืออาจแบงจากการสุม ซึ่งแตละกลุมประกอบดวยสมาชิกประมาณ 4-5 คน (Slavin, 
1980) ถามีสามาชิก 4 คน ตองเปนคนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน หากมีสมาชิก 5 คน 
ตองมีผูเรียนปานกลางเพ่ิมอีก 1 คน (Slavin, 2003) ในการจัดกลุมไมควรใหผูเรียนเลือกเขากลุมกันเอง 
เพราะผูเรียนจะเลือกคนที่มีลักษณะคลายคลึงกับตนเอง (Slavin, 1988)  

สรุปไดวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนเทคนิคหน่ึงของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ มีขั้นตอนในการจดัการเรียนรูที่ไมซับซอน และสามารถประยุกตใช
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กับทุกรายวิชา มีการจัดผูเรียนออกเปนกลุม ๆ ประมาณ 4-5 คน โดยคละความสามารถทางการเรียน 
(เกง-ปานกลาง-ออน) เพศ และเช้ือชาติ เพ่ือใหสมาชิกกลุมทํางานรวมกันบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
ของกลุมเดียวกัน 

2.4.5.2 องคประกอบสําคัญของการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
องคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบดวย 

5 ประการ (Kagan, 1985; Slavin, 1991a; Slavin, 1995; Slavin, 2003) รายละเอียดดังน้ี 
ประการที่ 1 การเสนอเน้ือหาหรือการสอน เปนการนําเสนอความคิดรวบยอด

ของเนื้อหาหรือบทเรียนใหม เปนการสอนโดยตรงจากผูสอนที่เสนอเนื้อหาบทเรียนใหกับผูเรียน
ทั้งชั้นเรียนดวยวิธีการสอนในรูปแบบตาง ๆ เชน การบรรยาย การอภิปราย และการนําเสนอแบบ
โสตทัศน ฯลฯ ขึ้นอยูกับลักษณะเน้ือหาของแตละบทเรียนและการตัดสินใจของผูสอน การเสนอบทเรียน
ตองสัมพันธ และสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนทําเปนกลุมในขั้นตอไป (สุลัดดา ลอยฟา 
และสมชาย รัตนทองคํา, 2554) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD แตกตางจากการสอน
แบบปกติ คือเนนที่กรอบเน้ือหาสําคัญมากกวา ผูเรียนจะรูวาการสอนของครูมีความสําคัญมากและ
สมควรแกการติดตาม เพราะจะชวยใหผูเรียนทําขอสอบไดดี และคะแนนทดสอบของผูเรียนเปน
ตัวกําหนดคะแนนกลุม (Slavin, 1995) 

ประการที่ 2 การจัดกลุม เปนองคประกอบที่สําคัญของการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD เน่ืองจากสมาชิกกลุมตองทําหนาทีข่องตนเองใหดีที่สุดเพ่ือผลงานที่ดีที่สุดของกลุม 
และสมาชิกกลุมตองมีการชวยเหลือสมาชิกดวยกันภายในกลุม ซึ่งสิ่งสําคัญของการทํางานกลุม คือการ
ใหความรวมมือ และการชวยเหลือกันของสมาชิกกลุม (สุลัดดา ลอยฟา และสมชาย รัตนทองคํา, 2554) 
ในการจัดกลุมควรประกอบดวยสมาชิก 4-5 คน ที่คละความสามารถทางการเรียน เพศ เช้ือชาติ หรือ
เผาพันธุ (Slavin, 1995) การจัดการเรียนรูลักษณะน้ีเหมาะสําหรับระดับประถมศึกษาปที่ 2 จนถึง
ระดับอุดมศึกษา เหมาะสําหรับรายวิชาที่มีการกําหนดจุดประสงคไวอยางชัดเจน และมีคําตอบที่
ถูกตองเพียงคําตอบเดียว (Slavin, 1991a) 

การจัดกลุมผูเรียนควรจะมีการเปลี่ยนกลุมหรือจัดกลุมใหมเมื่อทําการสอนไป
ไดประมาณ 5-6 สัปดาห เปนการใหผูเรียนไดรวมมือในการแกปญหาตาง ๆ กับเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ในช้ันเรียน
ไดอยางทั่วถึง (Slavin, 2003) หนาที่หลักของกลุม คือการรับประกันวาสมาชิกกลุมจะไดเรียนรูเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการทําขอสอบใหไดดี (Slavin, 1995) หลังจากที่ครูสอนทั้งช้ันเรียน สมาชิกกลุม
จะตองทํางานรวมกัน ศึกษาใบงานเปนกลุมและแกปญหารวมกัน โดยการแบงหนาที่กันภายในกลุม 
มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ และความรู (Slavin, 2003) ใหความชวยเหลือกัน เพ่ือใหทุกคน
เขาใจเน้ือหาและรายละเอียดทั้งหมด (Slavin, 1996) สงผลใหสมาชิกกลุมเกิดการเรียนรู มีเมตตา
และเคารพกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และยอมรับผลงานของกลุม 
(Slavin, 1995)  

วิธีการจัดผูเรียนเขากลุมโดยการจัดลําดับผูเรียนทั้งช้ันเรียน จากผูเรียนที่มี
คะแนนมากที่สุดไปหาผูเรียนที่ไดคะแนนนอยที่สุด ยึดตามการทําแบบทดสอบกอนเรียนหรือผลการเรียน
ที่ผานมา อาจเปนคะแนนจากเกรดหรือการพิจารณาตัดสินของผูสอน (สุลัดดา ลอยฟา และสมชาย 
รัตนทองคํา, 2554) สําหรับการกําหนดจํานวนกลุมทั้งหมดหาไดจากการหารจํานวนผูเรียนทั้งหมดดวย 
4 ผลหารคือจํานวนกลุมทั้งหมด หากหารไมลงตัวบางกลุมอาจจะมีสมาชิกได 5 คน โดยการจัด
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เรียงลําดับผูเรียนเขากลุมตามความสามารถ อาจใชตัวอักษรเทนแตละกลุม เชน ถาในช้ันเรียนมี 8 กลุม 
อาจเริ่มตัวอักษร A ถึง H เริ่มตนที่ A ที่ช่ือบนสุดไลลงมาจนถึง H เมื่อครบตัวอักษรตัวสุดทายก็เริ่มไล
จากตัวสุดทายขึ้นไป คือจากตัวอักษร H ถึง A สําหรับตัวอยางการจัดกลุม ดังที่ไดแสดงไว (ตาราง 2.2) 
 
ตารางที่ 2.2 วิธีการกําหนดผูเรียนเขากลุม (Slavin, 1991a) 

ระดับความสามารถ อันดับคะแนน ชื่อกลุม ระดับความสามารถ อันดับคะแนน ชื่อกลุม 
ผูเรียนเกง 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

ผูเรียนเกง 34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

ผูเรียนปานกลาง 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

H 
G 
F 
E 
D 
C 
B 
A 
- 

ผูเรียนปานกลาง 26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 

H 
G 
F 
E 
D 
C 
B 
A 
- 

 
จากตารางที่ 2.1 เห็นไดวาผูเรียนลําดับที่ 17 และ 18 ยังไมมีกลุมสังกัด ดังน้ัน

ผูสอนอาจจัดใหผูเรียนใหอยูกลุมใดกลุมหน่ึงขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูสอน โดยพิจารณาความสามารถ
ทางการเรียนในรายวิชาน้ัน ๆ หรือเพศ 

ประการที่ 3 การทดสอบ หลังจากผูสอนไดเสนอบทเรียน 1-2 คาบ ผูเรียน
ศึกษาใบงาน และทํากิจกรรมกลุมเสร็จแลวก็จะมีการทดสอบเปนรายบุคคล โดยไมเปดโอกาสใหปรึกษากัน
ในระหวางทําการทดสอบ (Slavin, 1991a) เพ่ือวัดความรูความเขาใจในเน้ือหาที่เรียนมาแลว คะแนนที่
ไดจากการทดสอบจะถูกแปลงเปนคะแนนกลุม เรียกวา คะแนนแบงตามผลสัมฤทธ์ิ ผูเรียนแตละคนจึง
ตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง ทุกคนจะตองทําคะแนนใหไดดีที่สุดเพ่ือใหกลุมของตนบรรลุเปาหมาย 
(Slavin, 1995)  

ประการที่ 4 การคิดคะแนนพัฒนาการหรือคะแนนความกาวหนาของผูเรียน 
เปาหมายของแนวคิดน้ีคือผูเรียนแตละคนตองพัฒนาผลการเรียนของตนเอง โดยตองทําใหไดตามเกณฑ
หรือเปาหมาย หากผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนจะสงผลใหกลุมมีความกาวหนาเชนกัน ผูเรียน
ทุกคนมีโอกาศไดคะแนนพัฒนาการสูงสุดเพ่ือชวยกลุมของตนเอง หากคะแนนในการสอบตํ่ากวาคะแนน
ที่ไดในครั้งกอนคะแนนของกลุมจะลดลง ผูเรียนแตละคนจะมีคะแนนฐานซึ่งคิดจากคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบหลาย ๆ ครั้ง แลวนํามาเฉลี่ยเปนคะแนนฐาน ในการทดสอบแตละครั้งผูเรียนจะตองรู
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คะแนนฐานของตนเองกอน เพ่ือที่จะคํานวณไดวาตนเองตองทําคะแนนอีกเทาไรถึงจะไดคะแนน
พัฒนาการตามที่คาดหวังไว ซึ่งคะแนนพัฒนาการของแตละคนขึ้นอยูกับความพยายามที่จะทําคะแนน
การสอบใหมากกวาคะแนนฐาน (สุลัดดา ลอยฟา และสมชาย รัตนทองคํา, 2554) การคิดคะแนน
พัฒนาการทําไดโดยการนําคะแนนจากการทําแบบทดสอบของผูเรียนแตละคนเทียบกับคะแนนฐาน
แลวคิดเทียบเปนคะแนนพัฒนาการตามเกณฑที่กําหนดไว (Slavin, 1978) ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 2.3)  
 
ตารางที่ 2.3 การคิดคะแนนพัฒนาการของกลุมผูเรียนของแตละหนวยการเรียนรู (Slavin, 1995) 

คะแนนจากการทําแบบทดสอบของผูเรียน คะแนนพัฒนาการ 
ต่ํากวาคะแนนฐานมากกวา 10 คะแนน 0 
ต่ํากวาคะแนนฐานระหวาง 1 ถึง 10 คะแนน 10 
เทากับคะแนนฐานหรือมากกวา ระหวาง 0 ถงึ 10 คะแนน 20 
มากกวาคะแนนฐาน ตั้งแต 10 คะแนนข้ึนไป 30 

 
ในขั้นตอนตอไปเปนการนําคะแนนพัฒนาการของสมาชิกกลุมมารวมกันแลว

นํามาคิดเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม สมาชิกกลุมจะทําคะแนนใหกลุมไดมากหรือนอยขึ้นอยูกับคะแนน
ทดสอบของตนเองเทียบกับคะแนนฐาน หากกลุมใดไดคะแนนถึงเกณฑที่กําหนดหรือไดคะนนสูงสุดก็
จะไดรางวัลตามระดับที่กําหนด เชน ดี ดีมาก ดีเย่ียม (Slavin, 2003) ดังที่ไดเสนอไว (ตารางที่ 2.4) 
 
ตารางที่ 2.4 เกณฑการประเมินคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการของกลุม (Slavin, 1991a) 

คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการของกลุม ระดับรางวัล 
15 ด ี
20 ดีมาก 
25 ดีเย่ียม 

 
ประการที่ 5 การยกยองกลุมที่ประสบผลสําเร็จ แนวคิดที่สําคัญของการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD คือการสรางแรงจูงใจ การสงเสริมใหผูเรียนชวยเหลือกัน และเห็น
ความสําคัญของการเรียน หากผูเรียนตองการใหกลุมของตนไดรับรางวัล ผูเรียนจะตองชวยเหลือและ
สงเสริมใหสมาชิกกลุมเกิดการเรียนรูและทําคะแนนใหไดดีที่สุด (Naghavi & Nakhle, 2012) หากกลุมใด
มีคะแนนสูงหรือคะแนนถึงเกณฑ ผูสอนก็จะประกาศผลงานของกลุมเพื่อยกยองชมเชยในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน การกลาวคําชมเชย ใหรางวัล มอบเกียรติบัตร หรือประชาสัมพันธในจดหมายขาว เพ่ือเปน
การเสริมแรงใหแกผูเรียน (Slavin, 1991a; Naghavi & Nakhle, 2012)  

สรุปไดวาองคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
ประกอบดวย (1) การเสนอเน้ือหาหรือการสอน (2) การจัดกลุม (3) การทดสอบ (4) การคิดคะแนน
พัฒนาการหรือคะแนนความกาวหนาของผูเรียน และ (5) การยกยองกลุมที่ประสบผลสําเร็จ สําหรับ
การวิจัยน้ี ในสวนของคะแนนพัฒนาการรายบุคคล ผูวิจัยคิดคะแนนฐานจากคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
ของแตละหนวยการเรียนรูของผูเรียนทั้งช้ันเรียน และผูวิจัยใหการยกยองกลุมที่ประสบผลสําเร็จดวย
การใหรางวัล และติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดหนาช้ันเรียน 
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2.4.5.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบดวย 

4 ขั้นตอน (Slavin, 1991a, 1995) รายละเอียดดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 การนําเสนอหรือการสอน (teach or class presentation) ผูสอน

จัดเตรียมเน้ือหาที่เปนสวนประกอบของบทเรียน หรือเรื่องที่จะใหผูเรียนไดเรียนรู โดยจัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดศึกษาและเรียนรูดวยตนเอง (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2545) ตลอดจนเตรียมการสอน
ตาง ๆ (สุลัดดา ลอยฟา และสมชาย รัตนทองคํา, 2554)  

ตัวอยางขั้นการนําเสนอหรือการสอน (1) การนําเขาสูบทเรียน: ผูสอนเสนอ
บทเรียนในภาพกวางเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน ความสําคัญของบทเรียน กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ
อยากเรียนดวยวิธีการตาง ๆ หรือผูสอนอาจใหผูเรียนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน เพ่ือกระตุนความ
สนใจกอนเรียน และมีการทบทวนความรูเดิมหรือทักษะที่จําเปนในการเรียนบทเรียนใหมโดยยอ 
(2) การพัฒนาความรูใหม: ผูสอนเสนอบทเรียนตอช้ันเรียนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว หรือสอนการ
แกปญหาตามกระบวนการแกปญหา และมีการประเมินและใหการชวยเหลือผูเรียนอยูตลอดเวลา และ 
(3) การช้ีแนะแนวทางปฏิบัติ: ผูสอนใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการแกปญหาหรือตัวอยาง หรือตอบ
คําถามจากการนําเสนอของครู มีการสุมเรียกผูเรียนซึ่งจะทําใหมีการเตรียมตัวเพ่ือตอบคําถาม ในขั้น
น้ีไมควรมอบงานมากเกินไป ควรมีการถามปญหาก็พอโดยครูจะใหขอมูลปอนกลับ เพ่ือใหผูเรียน
ไดเปรียบเทียบคําตอบของตนเองกับของครูอยางมีเหตุผล (Slavin, 1995) 

ขั้นตอนที่ 2 การฝกปฏิบัติเปนกลุม (team study) ผูสอนแนะนําผูเรียนให
ทราบถึงวิธีการเรียนรู (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2545) ลักษณะการเรียนภายในกลุม กฎกติกา 
ขอตกลงในการทํางานกลุม จากน้ันสมาชิกกลุมวางแผนการเรียนรูโดยแบงภาระหนาที่เพ่ือศึกษาเน้ือหา
และทํากิจกรรมที่ผูสอนกําหนดไว สลาวิน (Slavin, 2003) กลาววาหากสมาชิกกลุมไมเขาใจเน้ือหา 
สมาชิกจะตองรวมกันแกไขความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของเพ่ือนสมาชิก รวมกันตรวจสอบความถูกตอง
ของคําตอบตามแบบฝกหัดของสมาชิกกลุม และอภิปรายรวมกันเพ่ือใหไดคําตอบที่ถูกตอง เมื่อไมเขาใจ
ในเน้ือหาควรปรึกษาสมาชิกกลุมกอนที่จะปรึกษาผูสอน 

ตัวอยางขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (1) ผูเรียนศึกษาในกลุมยอย โดยผูเรียนแต
ละกลุมมารับซองกิจกรรมจากครู ซึ่งประกอบดวย ใบความรู ใบงาน เฉลยใบงาน แลวรวมกันศึกษาหา
วิธีการแกปญหาจนมั่นใจวาทุกคนในกลุมเขาใจและจะสามารถนําเสนอหนาช้ันเรียน ทําแบบทดสอบ 
แบบฝกหัดตาง ๆ ดวยตนเอง (2) ผูสอนสุมตัวแทนของแตละกลุมมานําเสนอวิธีการแกปญหาของกลุม
หนาช้ันเรียน เพ่ือใหสมาชิกกลุมอ่ืนไดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแนวคิดที่ไดมาซึ่งคําตอบน้ัน และ 
(3) ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปเน้ือหาที่เรียนมาจากการนําเสนอของแตละกลุมเปนองคความรูรวมกัน 
(Slavin, 1995)  

ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบ (test) ผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล 
และผูเรียนแตละคนจะชวยเหลือกันไมได (Slavin, 1991b)  

ขั้นตอนที่ 4 การรับรองผลงานกลุม (team recognition) โดยผูสอนดําเนินการ
ดังน้ี (1) ตรวจและใหคะแนนสมาชิกกลุมแตละคน (2) นําคะแนนมาหาคะแนนพัฒนาการของแตละ
คนโดยนํามาเทียบกับเกณฑ (3) นําคะแนนพัฒนาการของแตละคนมาหาคะแนนของกลุม โดยการหา
คะแนนเฉลี่ยของกลุมจากคะแนนพัฒนาการของสมาชิกแตละคน และ (4) ประกาศและใหรางวัลกลุม 
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กลาวคือกลุมที่มีคะแนนสูงสุดหรือคะแนนถึงเกณฑที่กําหนดจะไดรับรางวัล หรือการประกาศผล เชน 
ปดประกาศ ประกาศเสียงตามสาย ฯลฯ (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2545; Slavin, 2003) 

เอจเจน และคัวชาค (Eggen & Kauchak, 2006) อธิบายขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ดังน้ี (1) ขั้นสอน ผูสอนทบทวนความรูเดิม สอนเน้ือหาสาระ 
ความคิดรวบยอด และทักษะใหมใหแกผูเรียนทั้งหอง (2) ขั้นถายโอนความรูสูกลุม ครูอธิบายขั้นตอนการ
ทํางาน ความรับผิดชอบของบุคคลและกลุม เพ่ือใหสมาชิกกลุมรับรูจุดประสงคและเปาหมายของกลุม 
(3) ขั้นกิจกรรมกลุม สมาชิกกลุมศึกษาเน้ือหารวมกัน ชวยเหลือกัน เพ่ือใหกลุมประสบผลสําเร็จ และ 
(4) ขั้นวัดผล ผูเรียนแตละคนจะไดรับการทดสอบ และนําคะแนนไปหาคะแนนพัฒนาการของสมาชิก
กลุมแตละคน จากน้ันจึงนําคะแนนพัฒนาการของแตละคนไปหาคะแนนพัฒนาการของกลุม เพ่ือให
รางวัลแกกลุมที่ประสบความสําเร็จ 

ทิศนา แขมมณี (2557) อธิบายกระบวนการเรียนการสอนของเทคนิค STAD 
คือ (1) จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คน และต้ังช่ือกลุม (2) สมาชิก
กลุมไดรับเน้ือหาสาระและทําการศึกษาเน้ือหาสาระอาจมหีลายตอนผูเรียนอาจตองทําแบบทดสอบในแต
ละตอนและเก็บคะแนนของตนไว (3) ผูเรียนทุกคนทําแบบทดสอบครั้งสุดทาย ซึ่งเปนการทดสอบรวบ
ยอดและนําคะแนนของตนไปหาคะแนนพัฒนา กลาวคือคะแนนพ้ืนฐานเปนคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ
ยอยหลาย ๆ ครั้ง ที่ผูเรียนแตละคนทําได สวนคะแนนที่ไดเปนการนําคะแนนทดสอบครั้งสุดทายและ
คะแนนพ้ืนฐาน และ (4) สมาชิกกลุมนําคะแนนพัฒนาการของแตละคนในกลุมมารวมกันเปนคะแนน
ของกลุม กลุมใดไดคะแนนพัฒนาการของกลุมสูงสุดกลุมน้ันไดรางวัล 

จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
เปนเทคนิคหน่ึงของรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูไมซับซอน และสามารถ
ประยุกตใชไดกับการสอนทุกรายวิชา โดยการจัดผูเรียนเปนกลุมยอย กลุมละ 4-5 คน ที่มีความสามารถ
คละกัน (เกง ปานกลาง ออน) มีเพศ และเช้ือชาติตางกันทํางานรวมกัน เพ่ือเปาหมายเดียวกันของกลุม 
สําหรับการวิจัยน้ี ผูวิจัยนําขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของ สลาวิน 
(Slavin, 1995) มาประยุกตใช โดยแบงกลุมผูเรียนเปนกลุมยอย กลุมละ 4-5 คน ที่มีความสามารถคละกัน 
(เกง ปานกลาง ออน) และศาสนาตางกันทํางานรวมกัน จากน้ันดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
ขั้นตอนของสลาวิน ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติ
เปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม  

จากขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD เพ่ือใหเกิด
ความกระจาง ผูวิจัยขอเสนอเปนไดอะแกรม ดังที่ไดแสดงไว (ภาพที่ 2.1) 
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ภาพที ่2.1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเทคนิค STAD (ดัดแปลงจาก วิภาสิทธ์ิ หิรัญรัตน, 2557) 
 

2.4..4 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  
นักการศึกษาและนักวิชาการ ใหความสนใจและทําการศึกษาการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือเทคนิค STAD กันอยางหลากหลาย รายละเอียดดังน้ี 
ศุภลักษณ ไชยสิทธ์ิ (2552) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา BUS305 

การวิเคราะหเชิงปริมาณที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ผล
การศึกษา พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (STAD) คะแนนทดสอบ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สุรมัย รังสีธรรม, มงคล หวังสถิตวงษ และจิรพันธ ศรีสมพันธ (2552) ไดพัฒนา
และหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเทคนิคเพ่ือน
คูคิดผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร พบวาบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
และความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น 

จารุวรรณ บุตรสุวรรณ (2553) ศึกษาการพัฒนาความรูทักษะวิชาชีพทางบัญชี
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปที่ 3 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฎมหาสารคาม 
โดยการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD ผลการศึกษา พบวาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง 
การพัฒนาความรูทักษะวิชาชีพทางบัญชีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปที่ 3 โดยการเรียนรูแบบรวมมือ 

ผูสอนเสนอเนื้อหาตอผูเรียนท้ังชั้นเรียน 

ผูสอนดําเนินการจัดกลุมผูเรียน 

กลุม A 

สมาชิก 4-5 คน (คละ) 
กลุม B 

สมาชิก 4-5 คน (คละ) 
กลุม C 

สมาชิก 4-5 คน (คละ) 

ศึกษาและเรียนรูรวมกัน ศึกษาและเรียนรูรวมกัน ศึกษาและเรียนรูรวมกัน 

ทดสอบรายบุคคล 

รวมคะแนนกลุม 

ยกยองและมอบรางวัล 
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STAD มีประสิทธิภาพ 77.81/88.75 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนรู เทากับ 0.6742 หรือคิดเปนรอยละ 67.42 และนักศึกษาที่เรียนโดยการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ 
STAD มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อํานวย แนนอุดร และนิลมณี พิทักษ (2553, เมษายน - มิถุนายน) ศึกษาทักษะ
กระบวนการกลุมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD พบวาทักษะดานกระบวนการกลุมของผูเรียนที่เรียนแบบรวมมือ
เทคนิค STAD มีทักษะกระบวนการกลุมอยูในระดับมาก และผูเรียนที่เรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนด 

รัตนา เน่ืองโนราช (2554) ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห และความพึงพอใจตอการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม ผลการศึกษา 
พบวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.003) 

อุรา ทุมเมฆ และเสนอ ภิรมจิตรผอง (2555, กรกฏาคม-ธันวาคม) ศึกษาเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เพ่ือพัฒนาทักษะการผันวรรณยุกต 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ผลการศึกษา พบวานักเรียนกลุมทดลองหลังไดรับการจัดการเรียนรู
ตามรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีทักษะการผันวรรณยุกตสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) นักเรียนกลุมทดลองที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD มีทักษะการผันวรรณยุกตสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ไมตรี พุทธขันธ (2555) ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร 
เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรู
แบบปกติ ผลการศึกษา พบวา (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ (2) เจตคติของนักเรียนตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร โดยรวม
อยูในระดับมาก 

รัตนา พรมเวช (2555) ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห ความสามารถ
ในการคิดแกปญหา วิชาคณิตศาสตร เรื่องความสัมพันธและฟงกช่ัน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบปกติ ผลการศึกษา พบวานักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห ความสามารถในการคิดแกปญหา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

มลฤดี สิงหนุกูล (2555) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจใน
การเรียน วิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
การสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD ผลการศึกษา พบวา 
(1) แผนการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับวิธีเรียนแบบรวมมือ
เทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว (2) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .05 และ (3) ความพึงพอใจตอการเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรูแนวทฤษฎีการสรางองคความรู
ดวยตนเองรวมกับวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

สุกัญญา จันทรแดง (2556, พฤษภาคม-สิงหาคม) ศึกษาผลการจัดการเรียน
ดวยชุดการสอนแบบรวมมือที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการทํางานรวมกัน 
วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการศึกษา พบวา (1) ผลการเรียนรูทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนแบบรวมมือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ความสามารถในการทํางานรวมกันของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนแบบ
รวมมือ มีพฤติกรรมในการทํางานรวมกันอยูในระดับดีมาก และ (3) ความคิดเห็นของนักเรียนตอการเรียน
การสอนดวยชุดการสอนแบบรวมมืออยูในระดับดีมาก 

วิชญะรัตน ถิระธนบุตรศรี (2556, มิถุนายน-กันยายน) ศึกษาผลการใชชุด
การเรียนมัลติมีเดียรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD วิชาคณิตศาตร กลุมตัวอยาง 40 คน 
แบงเปน 2 กลุม คือกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 20 คน ผลการศึกษา พบวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่เรียนดวยชุดการเรียนมัลติมีเดียรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค 
STAD สูงกวากลุมที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามีความพึงพอใจ
ตอการเรียนโดยใชชุดการเรียนมัลติมีเดียรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD อยูในระดับมาก 

วัลยา บุญอากาศ (2556) การศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะหวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 6 ผลการศึกษา พบวา (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และ (2) ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คํามวน สิตประเสิต (2556) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติ
ตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 สาธารณะรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จํานวน 34 คน ผลการศึกษา พบวา (1) กลุมนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูเทคนิค 
STAD มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) เจตคติของนักเรียนที่มีวิชาคณิศาสตตทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน 
และ (3) ความคงทนของการเรียนรูของกลุมนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูเทคนิค STAD สูงกวากลุม
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

กนกภรณ ทองระยา (2557) ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาคอมพิวเตอร เรื่องการเรียนรูโปรแกรม Microsoft Excel โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ STAD ผลการศึกษา พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร เรื่องการเรียนรู
โปรแกรม Microsoft Excel ดวยเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือแบบ STAD ของนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

มยุรี สุขมา (2557) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
รวมมือกันดวยเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง นาฎศิลปไทยเบ้ืองตน 
ผลการศึกษา พบวา (1) นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (2) นักเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วิภาสิทธ์ิ หิรัญรัตน (2557) ศึกษาเปรียบเทียบการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 
STAD ระหวางหองเรียนเสมือนแบบปกติกับหองเรียนเสมือนที่มีการชวยเสริมศักยภาพทางการเรียน 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับเด็กนักศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 
คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน และคาทดสอบที ผลการศึกษา พบวา (1) ผูเรียนที่เรียนแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค STAD บนหองเรียนเสมือนที่มีการชวยเสริมศักยภาพทางการเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงกวาผูเรียน
ที่เรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD บนหองเรียนเสมือนแบบปกติ และ (2) ผูเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตางกันที่เรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD บนหองเรียนเสมือนแบบปกติกับผูเรียนที่
มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกันที่เรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD บนหองเรยีนเสมือนที่มีการ
ชวยเสริมศักยภาพทางการเรียนตางมีพัฒนาการทางการเรียนที่สูงขึ้น 

สุชาวดี เดชทองจัน (2558) ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาวิชาการ
บริหารทองถิ่น : เปรียบเทียบการเรียนโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD กับการเรียน
แบบบรรยายปกติ ผลการศึกษา พบวา (1) ผลคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุม 

ภูษิต สุวรรณราช, ภูษิต บุญทองเถิง และสมปอง ศรีกัลยา (2559, มีนาคม) 
ทําการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ระบบสมการเชิงเสน 
ของนักรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD ผลการศึกษา พบวา (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
เรื ่อง ระบบสมการเชิงเสน โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) นักเรียนที่เรียน
ดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีความพึงพอใจตอ
การเรยีนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ระบบสมการเชิงเสนในระดับมาก ไมแตกตางกัน 

เคียววองสะ (Keovongsa, 2559) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
นควรหลวงเวียงจัน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ ผลการศึกษา พบวา 
(1) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิศาสตร 
เรื่องระบบสมการและระบบอสมการสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  (2) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิศาตร เรื่องระบบสมการและระบบอสมการสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) เจตคติที่มีตอการเรียนวิชาคณิศาสตร
ของนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD อยูในระดับมาก 

โรเซลลี, ฟาเจียโน, แพลนทามูรา และรอสซาน (Roselli, Faggiano, Plantamura 
& Rossan, 2002) ไดพัฒนาระบบการเรียนแบบรวมมือโดยใชเว็บไซต และศึกษาผลกระทบที่มีตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน แบงกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนแบบ
รวมมือโดยใชเว็บไซดและกลุมควบคุมที่ไดรับการเรียนแบบรวมมือแบบปกติ พบวากลุมทดลองมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน 
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ไมเคิล (Micheal, 2010) ศึกษาผลกระทบของการเรียนแบบรวมมือเทคนิค 
STAD ในรายวิชาหลักการทางเศรษฐศาสตร นักศึกษาช้ันปที่ 3 สาขาศึกษาศาสตร ผลการศึกษา
พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

นาคาวิ และนาเคิล (Naghavi & Nakhle, 2012) ศึกษาผลกระทบของกลยุทธ
ทางการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD กับการพัฒนาทักษะทางการพูดของผูเรียนชาวอิหรานที่เรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง กลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน ผูเรียนมีความเปนอิสระในการเลือกกลุม 
เครื่องมือในการทดลอง คือ คูมือครู หนังสือเรียน และโปรแกรมฝกการพูด ผลการศึกษาพบวาผูเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

2.5 แนวความคิดการจัดกิจกรรม SEDR 
2.5.1 ความเปนมาของกิจกรรม SEDR 
กิจกรรมเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ (activities of 

enhancing self-esteem, discipline and responsible : SEDR) หรือเรียกสั้น ๆ วากิจกรรม SEDR เปน
กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษา ของ วิจิตรา สายออง (2557) เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเสริมสราง
ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชามนุษยสัมพันธใน
การทํางาน รหัสวิชา 3000-1606 ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
ซึ่งเปนการประยุกตใชจากกิจกรรม “ฝกคิดแกปญหาพัฒนา EQ” ของ กรมสุขภาพจิต (2550) และจาก
แนวคิดของ แซสซี (Sasse, 1978) การศึกษาของ วิจิตรา สายออง (2557) เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง 
(quasi experimental research) ใชรูปแบบการวิจัยแบบสองกลุมทดสอบกอนและหลังการทดลอง 
(two group pretest-posttest design) ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556 กลุมตัวอยาง
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง จํานวน 19 คน และกลุมควบคุม จํานวน 
18 คน ผลการศึกษา พบวา (1) ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชามนุษยสัมพันธในการ
ทํางาน รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (2) ผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ผูเรียนของกลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการ
ทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (4) ผูเรียนของกลุมทดลองมี
ความพึงพอใจตอกิจกรรมการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก   

2.5.2 หลักการจัดกิจกรรม SEDR 
กิจกรรม SEDR ของ วิจิตรา สายออง (2557) เปนกิจกรรมที่เหมาะสําหรับเด็กในชวง

วัยรุน การจัดกิจกรรมเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู และใชกระบวนการจัดกิจกรรมแบบมีสวน
รวม (participatory learning : PL) มุงเนนใหผูเรียนไดรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยน และฝกทักษะ
ตาง ๆ เชน ทักษะการเปนผูนํา ทักษะการแกปญหา และทักษะการทํางานเปนทีม สอดคลองกับ
นโยบายหลักเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ประเด็นหลักที่ 1 กระบวนการเรียนรูใหมมีนโยบาย
สําคัญประการหน่ึงคือปรับหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเนนกิจกรรม และสงเสริมการสอนแบบใหม
โดยใชการวิจัย โครงงาน และกิจกรรม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556)  

กรมสุขภาพจิต (2544) กลาวถึงหลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม (PL) วามีพัฒนาการ
จากนักปรัชญาการศึกษาช่ือ ดิวเอ้ียน (Deweyian, 1984) เริ่มใชวิธีการเรียนรูจากการกระทํา เปน
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พ้ืนฐานการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่ดึงความสามารถของผูเรียนออกมาในรูปของการเรียนรูเชิงรุก คือ
ผูเรียนจะมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ผูสอนกระตุนใหผูเรียนคิดแกปญหามากขึ้น 
และยึดผูเรียนเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตอมาจึงพัฒนาเปนรูปแบบการเรียนรู
โดยการแกปญหา และการเรียนรูโดยรวมมือกัน เชน รูปแบบการสอนที่ใชปญหาเปนฐาน  

ในทศวรรษที่ 80 มีการพัฒนากระบวนการเรียนรูรูปแบบใหม คือการเรียนรูเชิง
ประสบการณ โคลบ (Kolb, 1984) กลาววาประสบการณเปนแหลงของการเรียนรู โคลบ ไดพัฒนา 
Kolb’s model เปนวงจรของการเรียนรู ซึ่งการไดรับความรู ทัศนคติ และทักษะจะอยูในกระบวนการ 
4 องคประกอบของการเรียนรูเชิงประสบการณ ไดแก (1) ประสบการณเชิงรูปธรรม (2) การสังเกต
อยางไตรตรอง (3) มโนทัศนเชิงนามธรรม และ (4) การทดลองปฏิบัติ (กรมสุขภาพจิต, 2544) 

การเรียนรูเชิงประสบการณของ โคลบ (Kolb, 1984) มีนักการศึกษาและนักฝกอบรม
นําไปใชอยางแพรหลาย เพราะเปนเครื่องมือการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม และยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง การเรียนรูเชิงประสบการณมีช่ือเรียกหลากหลาย ไดแก การเรียนรูเชิงประสบการณ 
การเรียนรูแบบใชพ้ืนฐานเดิม และการเรียนรูแบบมีสวนรวม (PL) 

การเรียนรูแบบมีสวนรวม (PL) เปนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลทั้ง
ดานความรู ทัศนคติ และทักษะไดเปนอยางดี ผานการสังเคราะหจากผลวิเคราะหของการศึกษาวิจัย
รูปแบบการเรียนรูหลายรูปแบบจนไดโครงสรางพ้ืนฐานของการเรียนรูแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 
วงจรการเรียนรูเชิงประสบการณผสมผสานกับกระบวนการกลุม ซึ่งในแตละองคประกอบของวงจร
การเรียนรูเชิงประสบการณผูเรียนแตละคนมีประสบการณติดตัวมา และสามารถใชประสบการณของ
ตนเองใหเกิดประโยชนสูงสุดหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนทดลองใชความรูที่เรียนมาไปสู
การปฏิบัติไดดีน้ันตองผานกระบวนการกลุม ฉะน้ัน การใหผูเรียนไดทํางานเปนกลุมจะทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน และชวยกันทํางานใหบรรลุผลสําเร็จไดดวยดี 

2.5.3 หลักการสําคัญของการเรยีนรูแบบมีสวนรวม  
กรมสุขภาพจิต (2544) กลาวถึงการเรียนรูแบบมีสวนรวม (PL) เปนการเรียนรูที่มีการ

ผสมผสานระหวางการเรียนรูเชิงประสบการณกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม รายละเอียดดังน้ี 
2.5.3.1 การเรียนรูเชิงประสบการณ เปนการเรียนรูที่ผูสอนมุงเนนใหผูเรียนสราง

ความรูจากประสบการณเดิม ซึ่งมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ ดังน้ี (1) เปนการเรียนรูที่อาศัยประสบการณ
ของผูเรียน (2) ทําใหเกิดการเรียนรูใหม ๆ ที่ทาทายอยางตอเน่ืองและเปนการเรียนรูเชิงรุก คือผูเรียน
ตองทํากิจกรรมตลอดเวลาไมไดน่ังฟงการบรรยายอยางเดียว (3) มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันเอง 
และระหวางผูเรียนกับผูสอน (4) ปฏิสัมพันธที่มีทําใหเกิดการขยายตัวของเครือขายความรูที่ทุกคนมีอยู
ออกไปอยางกวางขวาง และ (5) อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ เชน การพูด การเขียน การวาดรูป และ
การแสดงบทบาทสมมุติ ซึง่เอ้ืออํานวยใหเกิดการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห และสังเคราะหการเรียนรู 

กรมสุขภาพจิต (2544) กลาวถึงวงจรการเรียนรูของ โคลบ (Kolb, 1984) วาเปนวงจร
หรือองคประกอบของการเรียนรูเชิงประสบการณ ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังน้ี (1) ประสบการณ 
(2) การสะทอนหรืออภิปราย (3) การทดลองหรือประยุกตแนวคิด และ (4) ความคิดรวบยอด ผูเรียน
ควรมีทักษะการเรียนรูทั้ง 4 องคประกอบ แมบางคนจะชอบหรือถนัดหรือมีบางองคประกอบมากกวา 
เชน เคยมีประสบการณจริงแตถาไมชอบแสดงความคิดเห็นหรือไมนําประสบการณมารวมอภิปราย ผูเรียน
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ก็จะขาดการมีทักษะในองคประกอบอ่ืน ฉะน้ัน ผูเรียนควรมีทิศทางการเรียนรูทุกดาน และควรมี
พัฒนาการเรียนรูใหครบทั้ง 4 ประการ  

กรมสุขภาพจิต (2550) เสนอความสัมพันธขององคประกอบ 4 ประการ ในการจัด
กิจกรรมเรียนรูแบบมีสวนรวม ดังที่ไดแสดงไว (ภาพที่ 2.2) 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 ความสมัพันธขององคประกอบการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบมีสวนรวม (กรมสุขภาพจิต, 2550) 
 

องคประกอบที่ 1 ประสบการณในการฝกอบรมเน้ือหาที่ใชในการใหความรู หรือนําไปสู
การสอนทักษะตาง ๆ สวนใหญจะเปนเรื่องที่ผูเรียนมีประสบการณมากอนแลว เชน ฝกอบรมเกี่ยวกับ
การประเมินโครงการใหแกนักวิชาการ เห็นไดวา ผูเรียนคือนักวิชาการจะมีประสบการณเกี่ยวกับการ
ประเมินกิจกรรมอ่ืน ๆ มากอน ซึ่งนํามาใชในการอบรมครั้งน้ีได องคประกอบที่เปนประสบการณน้ี 
ผูสอนจะพยายามกระตุนใหผูเรียนซึ่งมีประสบการณดังที่กลาวแลว ไดดึงประสบการณของตัวเองออกมา
ใชในการเรียนรู และสามารถแบงปนประสบการณของตนเองที่มีใหแกเพ่ือน ๆ ที่อาจมีประสบการณที่
เหมือนหรือตางไปจากตนเองไดขึ้นอยูกับการใชกระบวนการกลุมของผูสอน การที่ผูสอนพยายามใหผูเรียน
ไดดึงประสบการณมาใชในการอบรมจะทําใหเกิดประโยชนทั้งผูสอนและผูเรียน ดังน้ี 

ผูเรียน: การที่ผูเรียนไดดึงประสบการณของตัวเองออกมานําเสนอรวมกับเพ่ือน ๆ จะทํา
ใหผูเรียนรูสึกวาตัวเองไดมีสวนรวมในฐานะสมาชิกคนหน่ึง มีความสําคัญที่มีคนฟงเรื่องราวของตนเอง
และไดมีโอกาสรับรูเรื่องของคนอ่ืน ซึ่งจะทําใหมีความรูเพ่ิมขึ้นทําใหสัมพันธภาพในกลุมผูเรียนเปนไป
ดวยดี 

ผูสอน: ไมตองเสียเวลาในการอธิบายหรือยกตัวอยางใหผูเรียนฟง เพียงแตใชเวลา
เล็กนอยกระตุนใหผูเรียนไดเลาประสบการณของตนเอง ผูสอนอาจใชใบช้ีแจงกําหนดกิจกรรมของผูเรียน
ในการนําเสนอประสบการณ ในกรณีที่ผูเรียนไมมีประสบการณในเรื่องที่จะสอนหรือมีนอย ผูสอนอาจจะ
ยกกรณีตัวอยาง หรือสถานการณก็ได 

องคประกอบที่ 2 การสะทอนและอภิปราย เปนองคประกอบสําคัญที่ผูเรียนจะได
แสดงความคิดเห็น และความรูสึกของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิกกลุม ผูสอนจะเปนผูกําหนดประเด็น
การวิเคราะห วิจารณ ผูเรียนจะไดเรียนรูถึงความคิด ความรูสึกของคนอ่ืนที่ตางไปจากตนเองจะชวยให
เกิดการเรียนรูที่กวางขวางขึ้น และผลของการสะทอนความคิดเห็นหรือการอภิปรายจะทําใหไดขอสรุปที่
หลากหลายหรือมีนํ้าหนักมากย่ิงขึ้น ขณะทํากลุมผูเรียนจะไดเรียนรูถึงการทํางานเปนทีม บทบาทของ
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สมาชิกที่ดีที่จะทําใหงานสําเร็จ การควบคุมตนเอง และการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน องคประกอบน้ี
จะชวยทําใหผูเรียนไดพัฒนาทั้งดานความรู และเจตคติ ในเรื่องที่อภิปราย การที่ผูเรียนจะอภิปรายหรือ
แสดงความคิดเห็นไดมากนอยแคไหน เปนไปตามเน้ือหาที่จะสอนหรือไมน้ันขึ้นอยูกับใบงานที่ผูสอน
จัดเตรียม ซึ่งประกอบดวยประเด็นอภิปรายหรือตารางการวิเคราะหเพ่ือใหผูเรียนทําไดสําเร็จ 

องคประกอบที่ 3 ความคิดรวบยอด เปนองคประกอบที่ผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ
เน้ือหาวิชา หรือเปนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย เกิดไดหลายทาง เชน จากการบรรยายของผูสอน การ
มอบหมายงานใหอานจากเอกสาร ตําราหรือไดจากการสะทอนความคิดเห็น และอภิปราย ผูสอนอาจจะ
สรุปความคิดรวบยอดใหจากการอภิปราย และการนําเสนอของผูเรียนแตละกลุม ผูเรียนจะเขาใจและ
เกิดความคิดรวบยอด อันจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติหรือความเขาใจในเน้ือหา ขั้นตอนของการ
ฝกทักษะตาง ๆ ที่ชวยทําใหผูเรียนปฏิบัติไดงายขึ้น 

องคประกอบที่ 4 การทดลองหรือการประยุกตแนวคิด เปนองคประกอบที่ผูเรียนได
ทดลองใชความคิดรวบยอดหรือผลิตขั้นความคิดรวบยอดในรูปแบบตางๆ เชน การสนทนา สรางคําขวัญ 
ทําแผนภูมิ เลนบทบาทสมมุติ ฯลฯ หรือเปนการแสดงถึงผลของความสําเร็จของการเรียนรูในองคประกอบ
ที่ 1 ถึง 3 ผูสอนสามารถใชกิจกรรมในองคประกอบนี้ ในการประเมินผลการเรียนการสอนได เชน 
ถาวัตถุประสงคของการอบรมต้ังไววาใหผูเขารับการอบรมสามารถวางแผนประเมินโครงการได กิจกรรม
ในการเรียนรูขององคประกอบน้ี ผูสอนตองเตรียมใบงานใหผูเขารับการอบรมไดทดลองทําแผนการ
ประเมินโครงการ ซึ่งผูเขารับการอบรมจะตองนําความรูเก่ียวกับการประเมินโครงการจากการเรียนรู
ในองคประกอบความคิดรวบยอดมาใช 

การเรียนการสอนหรือการอบรมสวนใหญมักจะขาดองคประกอบการทดลองหรือ
ประยุกตแนวคิด ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญที่ผูสอนจะไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดรูจักการประยุกตใช
ความรูไมใชเรียนแครูแตควรนําไปใชไดจริง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการอบรมแบบมี
สวนรวมจําเปนตองจัดกิจกรรมใหครบทั้ง 4 องคประกอบ ซึ่งมีความสัมพันธเปนไปอยางมีพลวัตร (dynamic) 
เกี่ยวของมีผลถึงกัน ผูสอนจะเริ่มจากจุดใดกอนก็ได และสวนใหญจะเริ่มจากประสบการณหรือความคิด
รวบยอด ซึ่งทั้ง 2 องคประกอบจะชวยใหผูเรียนไดดึงขอมูลเกาหรือรับขอมูลใหมบางสวนกอนเพ่ือ
นําไปสูการอภิปราย และการประยุกตใช ระยะเวลาแตละองคประกอบไมจําเปนตองเทากัน ผูสอนจัด
ไดตามความเหมาะสมของกิจกรรมในแตละองคประกอบ เชน ถาเน้ือหาที่สําคัญมากก็อาจใชเวลามาก
หรือถาผูสอนมีประเด็นในการอภิปรายที่สําคัญและมาก ก็อาจใชเวลาในการอภิปรายมากกวาสวนของ
องคประกอบความคิดรวบยอด 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม ครูผูจัดกิจกรรมตองมีสมรรถนะ
10 ประการ คือ (1) เปนผูเปดใจกวางและเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูตามความสนใจ 
(2) เขาใจปรัชญาการเรียนรูของมนุษย (3) มีความเขาใจจิตวิทยาการเรียนรูและวิธีการจูงใจผูเรียนเพ่ือการ
มีสวนรวม (4) รูและเขาใจความตองการของผูเรียนและชุมชน (5) รูและเขาใจวิธีการจัดการเรียนการสอน
โดยตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคล (6) มีทักษะในการสรางบรรยากาศการเรียนรู (7) รูและ
เขาใจเทคนิคในการแสวงหาและใชสื่อการเรียนการสอน เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู (8) มีทักษะใน
การฟง (9) พัฒนาตนเองและแสวงหาความรูใหมอยูเสมอ และ (10) ประเมินการเรียนรูตามความสามารถ
ของผูเรียนได 
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2.5.3.2 การเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เปนการเรียนรูพ้ืนฐานที่สําคัญประการ
หน่ึง เพราะกระบวนการกลุมจะชวยทําใหผูเรียนไดมีสวนรวมและบรรลุงานสูงสุด การมีสวนรวมสูงสุดของ
ผูเรียนขึ้นอยูกับการออกแบบกลุมซึ่งมีต้ังแตกลุมเล็กสุด จํานวน 2 คน จนกระทั่งกลุมใหญ กลุมแตละ
ประเภทมีขอดี และขอจํากัดแตกตางกัน ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 2.5)  
 

ตารางที่ 2.5 หลักการออกแบบกลุมในการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวม 

ประเภท ขอบงชี ้ ขอจํากัด 

กลุมที่ไมมีการจัดบทบาท 
1. กลุม 2 คน 
2. กลุมยอยระดมสมอง (3-4 คน) 

 
มีสวนรวมไดงายในเวลาส้ัน ๆ  
มีสวนรวมโดยมีความลึกซึ้งปานกลาง 

 
ขาดความลึกซึ้ง 
ขาดการวิเคราะหที่ลึกซึ้ง 

กลุมที่มีการจัดสรรบทบาท 
1. กลุม 3 คน 
2. กลุมเล็ก (5-6 คน) 

 
เรียนรูตามบทบาทที่แตกตางกัน 
วิเคราะหอยางลึกซึ้ง 

 
ขาดความหลากหลาย 
ใชเวลาในการรวมกลุมและ
ทํางาน 

ที่มา : คูมือการจัดกิจกรรม “ฝกคิดแกปญหา พัฒนา EQ” ของกรมสุขภาพจิต (2550) 
 

การจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวม ผูเรียนทุกคนควรมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของแตละ
องคประกอบ ฉะน้ัน ผูสอนจึงตองพิจารณาตามจํานวนผูเรียนการบรรลุงานสูงสุด ถึงแมผูสอนจะ
ออกแบบกลุมใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมแลวก็ตาม แตสิ่งสําคัญอีกอยางหน่ึงที่จะทํา
ใหกลุมผูเรียนบรรลุงานสูงสุดได คือการออกแบบงาน เปนกิจกรรมที่ผูสอนจะตองจัดทําเปนใบงานที่
กําหนดใหกลุมหรือผูเรียนทํากิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูในแผนการสอน สิ่งเหลาน้ีเปน
หัวใจสําคัญของการบรรลุงานสูงสุด ผูเรียนสามารถกําหนดไดจากการออกแบบงาน  

องคประกอบที่สําคัญของการกําหนดงาน ประกอบดวย 3 ประการ คือ (1) การกําหนด
กิจกรรมที่ชัดเจนวาจะใหผูเรียนแบงกลุมกันอยางไร เพ่ือทําอะไร ใชเวลามากนอยแคไหน เมื่อบรรลุงานแลว
จะใหทําอะไรตอ เชน การเสนอผลงานหนาช้ัน (2) การกําหนดบทบาทของกลุมหรือสมาชิกใหชัดเจน 
โดยทั่วไปกําหนดบทบาทในกลุมยอยควรใหแตละกลุมมีบทบาทที่แตกตางกัน เมื่อนํามารวมในกลุมใหญ
จะเกิดการขยายการเรียนรูทาํใหใชเวลานอยในการเรียนรูและไมนาเบ่ือ การกําหนดบทบาทในแตละกลุม
ใหทํากิจกรรมยังรวมถึงการกําหนดบทบาทของสมาชิกในกลุมดวย เชน เลนบทบาทสมมุติ เปนผูสังเกตการณ 
หรือเปนตัวแทนกลุมในการนําเสนอผลงานของกลุม และ (3) การกําหนดโครงสรางของงานที่ชัดเจน 
บอกรายละเอียดของกิจกรรมและบทบาทโดยทําเปนกําหนดงานที่ผูสอนแจงใหแกผูเรียนหรือทําเปน
ใบงานมอบใหกับกลุม โดยจัดทําเปนใบงานหรือใบช้ีแจงซึ่งการออกแบบใบงานหรือใบช้ีแจง มีวัตถุประสงค
เพ่ือใหกลุมทํางานสําเร็จ โดยมีกรอบการทํางานที่ชัดเจนหรือสรางเปนตารางการวิเคราะหใหกลุม  

2.5.4 บทบาทของผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ผูนํากลุมเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในกลุมพัฒนาตน เน่ืองจากผูนํากลุมจะเปนผูเอ้ือให

กระแสความเคลื่อนไหวภายในกลุมเปนไปดวยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทรอทเซอร (Trotzer, 
1977) กลาวถึงบุคลิกลักษณะของผูนํากลุมที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังน้ี 

2.5.4.1 ความตระหนักรูในตนเอง: ผูนํากลุมตองมีความตระหนักรูในการตัดสินใจ
กระทําพฤติกรรมใด ๆ ของตนวาควรที่จะรูจักตนเอง และบุคลิกภาพของตนเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน 
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ความคับของใจและทัศนคติก็เปนองคประกอบที่สําคัญของการตระหนักรูในตนเอง ถาผูนํากลุมไมเห็น
คุณคาของการตระหนักรูในตนเองก็จะเปนการยาก ที่จะทําใหสมาชิกเห็นความสําคัญของการตระหนักรู
ตนเองได 

2.5.4.2 การเปดใจกวางและมีความยืดหยุน: การเปดใจกวางจะชวยใหผูนํากลุม
สามารถรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกโดยไมรูสึกวาถูกคุกคาม ความยืดหยุนของผูนํากลุม อันเปนผล
มาจากการที่ผูนํากลุมมีความเช่ือมั่นในตนเอง และมีความไวตอการรับรูความตองการของสมาชิก 

2.5.4.3 การมีทัศนะทางบวกตอชีวิต: ผูที่มีทัศนะทางบวกตอชีวิตมีแนวโนมที่จะมี
อิทธิพลในทางสรางสรรคตอบุคคลที่อยูรอบขาง และบุคคลที่มีทัศนะทางบวกตอชีวิตยังมักจะมองเห็น
จุดดีในตัวบุคคลอ่ืน เปนสิ่งสําคัญในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม การมองเห็นคุณคาและจุดดีใน
ตัวสมาชิกจะทําใหสมาชิกกลับมามองในสวนดีที่อยูในตนเองและรูสึกดีตอตนเอง จึงจะทําใหสมาชิก
เกิดการพัฒนาตนเองและสัมพันธภาพไดอยางเต็มที ่

2.5.4.4 มีทาทีที่อบอุนและใสใจ: ทาทีที่แสดงออกถึงความอบอุนและใสใจของ
ผูนํากลุมที่มีตอสมาชิกจะเปนแบบอยางใหสมาชิกไดกระทําตาม เพ่ือเปนการวางรากฐานสําหรับความ
ใกลชิด ผูกพัน และการใหเกียรติซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกกลุม 

2.5.4.5 วุฒิภาวะและความกลมกลืน: ผูนํากลุมที่มีวุฒิภาวะและความกลมกลืนจะ
สามารถทํางานรวมกันกับสมาชิกในการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กรมสุขภาพจิต (2544) กลาวถึงบทบาทของผูสอนในการจัดกิจกรรม ประกอบดวย 
(1) สามารถบริหารและจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน โดยใชเทคนิคหรือกลวิธีที่
หลากหลาย เชน การเลาเรื่อง อานใจ เกม บทบาทสมมุติ และกรณีศึกษา ฯลฯ (2) ควรเปดโอกาสให
ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมที่จัด (3) ผูสอนใหกําลังใจและใหโอกาสผูเรียนประสบความสําเร็จ 
เพ่ือสรางความเช่ือมั่น และภาคภูมิใจในตนเองแกผูเรียน (4) ผูสอนตองสรางบรรยากาศของการอยูรวมกัน
ที่อบอุน มีไมตรีจิตตอกัน (5) ผูสอนควรวางตัวเปนกลางในทุกกรณี ตัดสินปญหาอยางยุติธรรม รับฟง
ความคิดเห็นของผูเรียน และประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูเรียน (6) ผูสอนตองมีความเอ้ือเฟอตอ
ผูเรียนยางสม่ําเสมอ มีเวลาใหผูเรียนมาปรึกษา ใหโอกาสและกําลังใจแกผูเรียนในการปรับพฤติกรรมหรือ
แกไขปญหา และ (7) สนับสนุนผูเรียนใหคนพบความสามารถ และเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนรูดวยตนเอง 

สรุปไดวา หลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม (PL) เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาบุคคลทั้งดานความรู ทัศนคติ และทักษะไดดีที่สุด ผานการสังเคราะหแบบเมตตา (meta 
analysis) ซึ่งไดโครงสรางพ้ืนฐานของการเรียนรูแบบมีสวนรวมที่ประกอบดวยวงจรการเรียนรูเชิงประสบการณ
ผสมผสานกับกระบวนการกลุม เพราะผูเรียนทุกคนมีประสบการณ จึงสามารถทําใหเกิดประโยชนสูงสุด
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และชวยกันทําในสิ่งที่ยาก หรือไมเคยทํามากอนดวยความมั่นใจ 
โดยเฉพาะการฝกอบรมที่อาจมีขอจํากัดในดานเวลา 

2.5.5 รูปแบบการจัดกิจกรรม SEDR 
กิจกรรม SEDR ของ วิจิตรา สายออง (2557) ประกอบดวย 9 กิจกรรม คือ (1) คุณคาใน

ตนเอง (2) บันทึกสะสมความสําเร็จ (3) เติมชีวิตใสกระปุก (4) สัญญาใจในการเรียน (5) “แกวใส” 
มองเห็นคุณคาในตนเอง (6) ชีวิตที่ตองรับผิดชอบ (7) กิจกรรมเพ่ือนคูหูชวยเรียนรู (8) สัญลักษณ
แทนตัวตน และ (9) การตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจ รายละเอียดังน้ี 
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กิจกรรมที ่1  คุณคาในตนเอง 
วัตถปุระสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนสํารวจการเห็นคุณคาในตนเอง 
2. เพ่ือใหผูเรียนไดรับรูและตระหนักถึงการเห็นคุณคาในตนเอง 
3. เพ่ือใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง และผูอื่น 

แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม 
 กิจกรรมการเห็นคุณคาในตนเองของผูเรียน มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความ
รับผิดชอบท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน โดยการประเมินตนเองตามแบบทดสอบ Rubin’s Self 
Esteem Scale ของกรมสุขภาพจิต การสรุปขอคิดที่ไดจากกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็น
คุณคาในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน 
ระยะเวลา  40  นาที  
วิธีดําเนินกิจกรรม 

วิธีดําเนินการ สื่อการเรียนรู 

1. ผูสอนแจกแบบทดสอบความภาคภูมิใจในตนเอง (Rubin’s self esteem scale) ของ
กรมสุขภาพจิต ใหผูเรียน คนละ 1 ชุด โดยผูสอนอธิบายการทําแบบทดสอบ เพ่ือคนหา
ระดับความรูสึกรักและเห็นคุณคาในตนเอง และใหผูเรียนลงมือทํา  
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันแปลผลการทําแบบทดสอบ และนําผลท่ีไดไปใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาความรูสึกรักและเห็นคุณคาในตนเอง เพ่ือใหผูเรียนเติมในสวนท่ียังขาด ซ่ึง
ในรายท่ีผูเรียนประเมินการเห็นคุณคาในตนเองในระดับต่ํา ผูสอนจะทําการพูดคุยกับ
ผูเรียนเปนรายบุคคลตอไป 
3. ผูสอนพูดคุยเกี่ยวกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง ดังนี้ 

3.1 พัฒนาการของความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเริ่มตนตั้งแตวัยทารกและดําเนิน
ตอไปเรื่อย ๆ จนเติบโตเปนผูใหญ และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

3.2 ลักษณะของบุคคลท่ีมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูง จะมีความสอดคลอง
กลมกลืนภายในตนเอง และแสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม  

3.3 ลักษณะของบุคคลท่ีมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองต่ํา จะมีภาวะของความไม
สอดคลองกลมกลืนในตนเอง และมักใชกลไกปองกันตนเอง 

3.4 บุคคลแตละคนจะมีระดับความภาคภูมิใจในตนแตกตางกันแตสามารถพัฒนาใหสูงขึ้น
ได โดยเริ่มมองจุดดีเล็ก ๆ และพัฒนาตอไปเรื่อย ๆ  
4. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายขอคิดท่ีไดจากการเขารวมกิจกรรม โดยใหผูเรียน
เคารพในความคิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิง    สรางสรรค รับฟง และ
ชื่นชมดวยการปรบมือใหกําลังใจ 

แบบทดสอบ Rubin’s 
Self Esteem Scale 
ของกรมสุขภาพจิต 
 

 

สรปุแนวคดิที่ไดจากกิจกรรม 
 การรับรูของตนที่แตกตางจากบุคคลอื่น ประสบการณในชีวิต และแบบแผนการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน 
การแสวงหาความหมาย การสรางคุณคาใหแกตนเองของแตละบุคคลก็ยอมแตกตางกันไปดวย การท่ีบุคคลได
สํารวจตนเองเปนการสะทอนใหคนพบตนเองในดานตาง ๆ บุคคลแตละคนจะมีระดับความภาคภูมิใจในตน
แตกตางกันแตสามารถพัฒนาใหสูงข้ึนได โดยเริ่มมองจุดดีเล็ก ๆ และพัฒนาตอไปเรื่อย ๆ อยางตอเนื่อง 
การประเมินผล 

สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่
ไดตกลงกันไว การเปล่ียนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมี
วินัย และความรับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม 
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กิจกรรมที ่2  บันทึกสะสมความสําเร็จ 
วัตถปุระสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง 
2. เพ่ือใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 

แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม 
 กิจกรรมบันทึกสะสมความสําเร็จของผูเรียน มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและ

ความรับผิดชอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยการบันทึกความสําเร็จของผูเรียน การนําเสนอ
ความสําเร็จหนาหองเรียน การชื่นชมความสําเร็จของกันและกัน การสะสมแสตมปการเขาเรียนและการสงงาน 
การอภิปรายส่ิงท่ีไดจากกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง วินัยและความ
รับผิดชอบของผูเรียน 
ระยะเวลา  40  นาที 
วิธีดําเนินกิจกรรม 

วิธีดําเนินการ สื่อการเรียนรู 

1. ผูสอนแจกสมุดบันทึกสะสมความสําเร็จใหผูเรียน คนละ 1 เลม  
2. ผูสอนใหผูเรียนนําภาพถายของตนเองติดไวท่ีกระดาษรองปกของสมุดบันทึกสะสม
ความสําเร็จ โดยใหเขียนประวัติ ปรัชญาชีวิตของผูเรียน และใหรับผิดชอบในการเก็บ
สมุดบันทึกของตนเองไว 
3. ผูสอนชี้แจงการทําบันทึกสะสมความสําเร็จของผูเรียน และเงื่อนไขการสะสมแสตมป
การเขาเรียน และการสงงาน เพ่ือนํามาแลกเปนคะแนนใหผูเรียนทราบ ดังนี้ 

2.1 ผูเรียนเขาเรียนวิชามนุษยสัมพันธในการทํางาน ตรงตามกําหนดเวลา ติดตอกัน 
2 สัปดาห จะไดแสตมป 3 ดวง = 5 คะแนน  

2.2 ผูเรียนสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามกําหนดเวลา จะไดแสตมปครั้งละ 1 ดวง = 
3 คะแนน 

2.3 แสตมปท่ีสามารถนํามาแลกคะแนนไดตองมีลายเซ็นตผูสอนกํากับไว 
2.4 หากผูเรียนนําแสตมปอ่ืนใดท่ีมิใชของผูสอนหรือลายเซ็นตท่ีมิใชของผูสอนมา

แลกคะแนน ผูสอนจะแจงใหผูเรียนทราบและชีแ้นะทันที 
4. ผูสอนนัดหมายวัน เวลา และสถานท่ีสงสมุดบันทึกสะสมความสําเร็จ 
5. ผูสอนมอบหมายตัวแทนผูเรียน จํานวน 2 คน/สัปดาห รับผิดชอบในการเก็บแสตมป
และติดใหเพ่ือนท่ีสงงาน และเขาเรียนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  
6. ผูสอนใหผูเรียนนําเสนอบันทึกความสําเร็จท่ีเขียนไวในแตละสัปดาหหนาหองเรียน  
7. ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปสิ่งท่ีไดจากการจัดกิจกรรม โดยใหผูเรียนเคารพในความ
คิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวยการ
ปรบมือใหกําลังใจ 

1. สมุดบันทึกสะสม
ความสําเร็จ  
2. ภาพถายของผูเรียน 
ขนาด 1 นิ้ว 
3. ภาพสติกเกอร/แสตมป 
 

 

สรปุแนวคดิที่ไดจากกิจกรรม 
 การทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหประสบความสําเร็จนั้นผูเรียนจะตองปฏิบัติตนตามกฏระเบียบขอบังคับ 
ชื่นชมในความดีของกันและกันจะทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ท้ังนี้บุคคลเลือกเกิดไมไดแตเลือกท่ีจะ
เปนได ในอนาคตเราจะเปนอะไรนั้นข้ึนอยูที่การเริ่มตนปลูกฝงและพัฒนาตนเองในวันนี้  
การประเมินผล 

สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่
ไดตกลงกันไว การเปล่ียนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมี
วินัย และความรับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม 
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กิจกรรมที ่3  เติมชีวติใสกระปกุ 
วัตถปุระสงค  

1. เพ่ือใหผูเรียนไดวางเปาหมายของการเรียนในระยะส้ัน และระยะยาวไดอยางเหมาะสม 
2. เพ่ือใหผูเรียนเกิดความมุงมั่นพยายามศึกษาเลาเรียนใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 
3. เพ่ือใหผูเรียนเกิดความภาคภมูิใจในตนเอง 
4. เพ่ือใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 

แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม 
 กิจกรรมเติมชีวิตใสกระปุก มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบท่ีมีตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน โดยการวางเปาหมายในระยะส้ันและระยะยาว การสรางกําลังใจดวยการ
เขียนและการพูดชมเชยตนเอง การอภิปรายส่ิงท่ีไดจากกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมท่ีบงชี้ถึงการเห็นคุณคา
ในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน 
ระยะเวลา  40  นาที 
วิธีดําเนินกิจกรรม 

วิธีดําเนินการ สื่อการเรียนรู 

1. ผูสอนแจกกระปุกออมสินใหผูเรียน คนละ 1 ชิ้น 
2. ผูสอนแจกบัตรคําเปาหมายในการเรียนใหผูเรียน คนละ 2 แผน โดยใหผูเรียนเขียน
เปาหมายในการเรียน ดังนี้  
   2.1 เปาหมายระยะสั้น : ผูเรียนวางเปาหมายในการเรียนวิชามนุษยสัมพันธในการ
ทํางานวาจะทําใหไดเกรดอะไร เชน เกรด 4 เกรด 3 หรือเกรด 2 

2.2 เปาหมายระยะยาว : เม่ือจบการศึกษาผูเรียนวางเปาหมายวาจะทําอะไรตอไป 
เชน ประกอบอาชีพอะไร หรือเรียนตอสาขาอะไร ท่ีไหน 
3. ผูสอนใหผูเรียนเขียนขอความกํากับไวในบัตรคําแตละแผนวา “ผมมีความสามารถ 
ผมตองทําได” และหยอดบัตรคําลงในกระปุกออมสิน ซ่ึงกอนท่ีจะหยอดบัตรคําให
ผูเรียนพูดเสียงดัง ๆ พรอมกันวา “ผมมีความสามารถ ผมตองทําได”  
4. ผูสอนและผูเรียนชวยกันอภิปรายสิ่งท่ีไดจากกิจกรรม โดยใหผูเรียนเคารพในความ
คิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวยการ
ปรบมือใหกําลังใจ 
5. ผูสอนสรุปเพ่ิมเติมถึงการทําเปาหมายในการเรียนใหประสบผลสําเร็จ 

1. กระปุกออมสิน   
2. บัตรคําเปาหมายในชีวิต 
 

 

สรปุแนวคดิที่ไดจากกิจกรรม 
การสรางความภาคภูมิใจในตน บุคคลตองสรางความเชื่อมั่นในตนเองโดยคํานึงถึงความสําเร็จขางหนาของ

ชีวิต ระลึกถึงตนเองเมื่อสามารถทํางานลุลวงไปดวยดี โดยใหรางวัลตนเองอาจจะเปนการชมเชยตนเองโดยการ
เลือกคําพูดบอกตัวเอง เชน “ฉันทําได ไมมีอะไรยากเกินไปหรอก ถาเรามีความพยายามเรียนรู” จะทําใหบุคคลเกิด
ความรับผิดชอบและมีวินัยตอตนเอง เกิดกําลังใจที่จะสามารถฝนฝาอุปสรรคตาง ๆ ที่ตองเผชิญได  
การประเมินผล 

สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่
ไดตกลงกันไว การเปล่ียนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมี
วินัย และความรับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม 
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กิจกรรมที ่4  สัญญาใจในการเรียน 
วัตถปุระสงค  

1. เพ่ือใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น 
2. เพ่ือใหผูเรียนไดทบทวนและสัญญาวาจะทําส่ิงดี ๆ ตอตนเองและบุคคลที่รัก 
3. เพ่ือผูกมัดใหผูเรียนปฏิบตัิตามสัญญาทีต่นเองวางไว 
4. เพ่ือใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 

แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม 
 กิจกรรมสัญญาใจในการเรียน มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบที่
มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยการเขียนหนทางสูความสําเร็จในการเรียนเพ่ือตนเองและบุคคลที่รัก 
การบอกสัญญากับเพ่ือนรวมหองเรียนเปนเสมือนสัญญาใจรวมกัน การเสนอสัญญาใจไวหนาหองเพ่ือเตือนใจตนเอง 
การอภิปรายส่ิงท่ีไดจากกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมท่ีบงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง วินัยและความ
รับผิดชอบของผูเรียน  
ระยะเวลา  60  นาที 
วิธีดําเนินกิจกรรม 

วิธีดําเนินการ สื่อการเรียนรู 

1. ผูสอนแจกบัตรคํารูปหัวใจใหผูเรียน คนละ 1 แผน และใหผูเรียนพับครึ่งแบงเปน
สองหอง หัวใจหองขวามือสําหรับพอแม สวนหัวใจหองซายมือสําหรับตัวเอง 
2. ผูสอนใหผูเรียนเขียนสัญญาใจในการเรียน 2 ขอ ดังนี้ 
    2.1 ทานจะทําอยางไรใหประสบความสําเร็จในการเรียนวิชามนุษยสัมพันธในการ
ทํางาน จํานวน 3 ขอ โดยเขียนคําตอบในบัตรคํารูปหัวใจหองซายมือ   

2.2 ทานมีความต้ังใจจะทําอะไรเกี่ยวกับการเรียนเพ่ือใหพอแมภาคภูมิใจ จํานวน 3 
ขอ โดยเขียนคําตอบในบัตรคํารูปหัวใจหองขวามือ 
3. ผูสอนใหผูเรียนเขียน ชื่อ-สกุล และชื่อเลน กํากับไวในบัตรคํารูปหัวใจ  
4. ผูสอนใหผูเรียนบอกถึงสัญญาใจในการเรียนของตนเองตอหนาเพ่ือน ๆ ในหองเรียน
อันเปนคําม่ันสัญญาท่ีผูเรียนทํารวมกัน และติดไวท่ีฟวเจอรบอรดรูปหัวใจหนาหองเรียน 
5. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปสิ่งท่ีไดจากกิจกรรม โดยใหผูเรียนเคารพในความ
คิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวยการ
ปรบมือใหกําลังใจ  

1. บัตรคํารูปหัวใจ  
2. ฟวเจอรบอรดรูปหัวใจ 
3. กาวสองหนา/กาวเย้ือไม 
 

 

สรุปแนวคิดที่ไดจากกิจกรรม 
 สัญญาใจในการเรียนเปนเสมือนคําม่ันสัญญาท่ีผูเรียนสัญญากับตนเอง ครู และเพ่ือนรวมหองเรียนวาตอง
ตั้งใจทําสิ่งนั้นใหดีท่ีสุด และสําเร็จผลตามท่ีสัญญาไวเพ่ือใหตนเองและบุคคลท่ีรักภาคภูมิใจ สัญญาใจท่ีติดไวหนา
หองเรียนจะคอยเตือนใจทุกครั้งท่ีเขาเรียนวา “เราตองตั้งใจทําสิ่งนั้นใหสําเร็จใหได” เราจะเรียนรูไปพรอมเพ่ือน 
และเรียนรูไปพรอม ๆ กัน 
การประเมินผล 

สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบท่ีได
ตกลงกันไว การเปลี่ยนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมท่ีบงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย 
และความรับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม 
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กิจกรรมที ่5  “แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเอง 
วัตถปุระสงค  

1. เพ่ือใหผูเรียนไดคนหาคุณคาในตนเอง 
2. เพ่ือใหผูเรียนมีแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหเปนผูเห็นคุณคาในตนเอง 
3. เพ่ือใหผูเรียนมองโลกในแงดี  
4. เพ่ือใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 

แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม 
 กิจกรรม “แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเองของผูเรียน มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง 
วินัยและความรับผิดชอบท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน โดยการมองแกวใสและบอกประโยชนของ
แกว การเปรียบเทียบการมองแกวกับการมองเห็นคุณคาในตนเอง การเขียนและบอกขอดีของตนเอง การรับฟง
และชื่นชมกันและกัน การสรุปขอคิดที่ไดจากกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง 
วินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน 
ระยะเวลา  70  นาที 
วิธีดําเนินกิจกรรม 

วิธีดําเนินการ สื่อการเรียนรู 

1. ผูสอนนํา “แกวใส” 1 ใบ วางบนโตะหนาหองเรียน พรอมท้ังวาดภาพ“แกวใส” ใน
กระดาษฟลิปชารทท่ีติดไวบนกระดาน-ไวทบอรดหนาหองเรียน  
2. ผูสอนยก “แกวใส” ใหผูเรียนดูแลวถามวา “มองเห็นอะไรจากแกว” และใหผูเรียน
ชวยกันตอบ โดยผูสอนเขียนคําตอบในกระดาษฟลิปชารทดานซายมือ 
3. ผูสอนถามผูเรียนเกี่ยวกับประโยชนของแกว และใหชวยกันตอบ โดยผูสอนเขียนคําตอบ
ในกระดาษฟลิปชารทดานขวามือ  
4. ผูสอนสรุปเปรียบเทียบการมองแกวกับการมองเห็นคุณคาในตนเอง   
5. ผูสอนวาดภาพผูชายในกระดาษฟลิปชารทท่ีติดไวบนกระดาน-ไวทบอรด หนาหองเรียน 
โดยสมมุติใหภาพวาดแทนตัวตนของผูเรียน  
6. ผูสอนใหผูเรียนบอกคุณคาหรือความสามารถท่ีตนเองภาคภูมิใจท่ีสุด 1 ขอ และใหออกมา
เขียนคําตอบไวรอบ ๆ ภาพวาด  
7. ผูสอนแจกกระดาษ A4 ใหผูเรียนเขียนขอดีของตนเอง จํานวน 3 ขอ ลงในกระดาษท่ี
แจกให 
8. ผูสอนใหผูเรียนบอกขอดีของตนเองกับเพ่ือนท่ีอยากจะบอก จํานวน 3 คน โดยใหรับฟง
ขอดีและชื่นชมกันและกัน 
9. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปสิ่งท่ีไดจากกิจกรรม โดยใหผูเรียนเคารพในความคิดเห็นของ
กันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวยการปรบมือใหกําลังใจ  

1. แกวใส  
2. กระดาษฟลิปชารท  
3. ปากกาเคมีหลากส ี
4. กระดาษ A4 
 

 

สรปุแนวคดิที่ไดจากกิจกรรม 
 การเห็นคุณคาและความดีของตนเองยอมทําใหทุกคนมีกําลังใจที่จะกาวตอไปในชีวิต มองเห็นศักดิ์ศรีและ
ความมีคาของตนเอง การไดสํารวจตัวเองเปนเสมือนกระจกสะทอนใหคนพบตนเองในดานตาง ๆ ท้ังดานเดน
และดานดอยของตนเอง การท่ีบุคคลจะประสบความสําเร็จในชีวิตจะตองนําคุณคาเดนชัดของตนเองท่ีมีมา
แสดงออกในทางสรางสรรคและเหมาะสม สวนขอดอยควรนํามาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหเกิดปญหานอยที่สุด 
การประเมินผล 

สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบท่ี
ไดตกลงกันไว การเปล่ียนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมี
วินัย และความรับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม 
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กิจกรรมที ่6  ชีวิตที่ตองรับผิดชอบ  
วัตถปุระสงค  

1. เพ่ือใหผูเรียนรูจักเตรียมความพรอมในการเรียนและการปฏิบตังิาน 
2. เพ่ือใหผูเรียนวางแผนการใชเวลาใหเกิดประโยชนแกตนเองและผูอื่น 
3. เพ่ือใหผูเรียนดํารงชีวิตอยางสรางสรรค 
4. เพ่ือใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 

แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม 
กิจกรรมชีวิตท่ีตองรับผิดชอบของผูเรียน มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความ

รับผิดชอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยการบันทึกกิจกรรมและเวลาที่ใชไปในแตละวัน การ
คํานวณเวลาท่ีมีและไมมีประโยชน การวางแผนกิจกรรมท่ีมีประโยชน การดําเนินชีวิตตามแผนท่ีวางไว การชื่นชม
ตนเองที่สามารถปฏิบัติตามกิจกรรมที่วางแผนไว และการสังเกตพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง วินัย
และความรับผิดชอบของผูเรียน 
ระยะเวลา  70  นาที 
วิธีดําเนินกิจกรรม 

วิธีดําเนินการ สื่อการเรียนรู 

1. ผูสอนใหผูเรียนบันทึกกิจกรรม และเวลาใน 1 วันท่ีผานมา ตัง้แตต่ืนนอนตอนเชาจน
เขานอนวาทําอะไรบาง 
2. ผูสอนใหผูเรียนพิจารณาวากิจกรรมท่ีผูเรียนทําในแตละรายการของขอ (1) นั้นมี
ประโยชนคุมคากับเวลาท่ีเสียไปหรือไม เพราะเหตุใด  
3. หากการใชเวลาดังกลาวยังไมคุมคา ผูสอนจะใหผูเรียนปรับปรุงกิจกรรมของตัวเองวา
เวลานั้น ๆ ควรทําอะไรท่ีเปนประโยชน โดยเขียนกํากับดวยปากกาสีแดงในชวงเวลานั้น 
4. ผูสอนสรุปใหฟงวาในชีวิตจริงเราไมสามารถยอนเวลากลับได จึงควรมีการวางแผน
กิจกรรมในชีวิตไวลวงหนา  
5. ผูสอนใหผูเรียนเตรียมความพรอมในการวางแผนกิจกรรมท่ีมีประโยชนไวลวงหนา
สําหรับวันพรุงนี้วาเวลาใดจะทําอะไร โดยใหบันทึกกิจกรรมลงในชวงเวลาตาง ๆ ตั้งแต
ตื่นนอนตอนเชาจนเขานอน และนําไปฝกปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว (การบาน) 
6. ใหผูเรียนเขียนชื่นชมตัวเองในกิจกรรมท่ีปฏิบัติไดตามแผน สวนกิจกรรมท่ีปฏิบัติไมได
หรือไมตรงตามแผน ใหเขียนกํากับดวยปากกาสีแดงวาไดทํากิจกรรมใดแทน เพราะเหตุ
ใด และใหนําเสนอหนาหองเรียนในการพบกันครั้งตอไป 
7. ผูสอนและผูเรียนรวมอภิปราย สรุปขอคิดท่ีไดจากกิจกรรม โดยใหผูเรียนเคารพใน
ความคิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวย
การปรบมือใหกําลังใจ 

1. ใบกิจกรรม “เวลามีคา” 
2. ใบกิจกรรม “วางแผน
ชีวิต”  
 

 

สรปุแนวคดิที่ไดจากกิจกรรม 
 การที่ผูเรียนรูจักการเตรียมความพรอมในการเรียน การดําเนินชีวิต และสามารถปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับ
จังหวะเวลา มีวินัยและรับผิดชอบตอกิจกรรมของชีวิต รูจักใชเวลาใหเปนประโชนอยางคุมคา การไดชื่นชม
ตัวเองตอการปฏิบัติงานท่ีประสบความสําเร็จจะทําใหผูเรียนกระทําส่ิงตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนสูเปาหมายชีวิตท่ี
วางไวได 
การประเมินผล 

สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่
ไดตกลงกันไว การเปล่ียนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมี
วินัย และความรับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม 
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กิจกรรมที ่7  เพ่ือนคูหูชวยเรียนรู 
วัตถปุระสงค  

1. เพ่ือใหผูเรียนคนหาเพ่ือนคูหูในการชวยเรียนรูรวมกัน 
2. เพ่ือใหผูเรียนมองโลกในแงด ี
3. เพ่ือใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 

แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม 
 กิจกรรมเพ่ือนคูหูชวยเรยีนรู มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบที่มี
ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน โดยการเลือกเพ่ือนคูหู การเขียนขอความถึงเพ่ือนคูหู การใหกําลังใจ และ
กลาวขอบคุณกันและกัน การอภิปรายส่ิงท่ีไดจากกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมท่ีบงชี้ถึงการเห็นคุณคาใน
ตนเอง วินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน  
ระยะเวลา  60  นาที 
วิธีดําเนินกิจกรรม 

วิธีดําเนินการ สื่อการเรียนรู 

1. ผูสอนแจกปายชื่อใหผูเรียน และใหเลือกเพ่ือนคูหูท่ีสามารถชวยเหลือในเรื่องการ
เรียนใหแกกันและกันได 
2. ผูสอนใหผูเรียนนําปายชื่อและภาพถายของตนเอง ขนาด 1 นิ้ว ติดไวท่ีกระดาษรูป
หัวใจเพ่ือนคูหูหนาหองเรียน  
3. ผูสอนอธิบายสิ่งท่ีเพ่ือนคูหูตองปฏิบัติตอกัน ดังนี้  

3.1 ดูแลชวยเหลือเรื่องการเรียนของกันและกัน  
3.2 กระตุนเตือนการปฏิบัติงาน การสงงาน การเขาเรียนของกันและกัน  
3.3 ใหกําลังใจ ใหคําแนะนําปรึกษา หรือตักเตือนเพ่ือนคูหู และรวมกันรับผิดชอบ

เรื่องการเรียน 
4. ผูสอนใหผูเรียนเขียนขอความถึงเพ่ือนคูหูของตนเองเกี่ยวกับการใหกําลังใจหรือการ
แนะนําตักเตือนในการเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวัน และใหนําขอความใสกลอง
ไปรษณียใจหนาหองเรียน  
5. ผูสอนใหตัวแทนเปดกลองไปรษณียใจ และอานขอความใหเพ่ือนฟง 
6. ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับกําลังใจ คําตักเตือนของเพ่ือน ทบทวน
ความรูสึกท่ีไดรับกําลังใจ กลาวขอบคุณ และนําคําแนะนําตักเตือนมาเปนขอคิดในการ
ปรับปรุงตนเองตอไป 
7. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายสิ่งท่ีไดจากกิจกรรมรวมกัน โดยใหผูเรียนเคารพในความ
คิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวยการ
ปรบมือใหกําลังใจ  

1. รูปถายของผูเรียน ขนาด 
1 นิ้ว  
2. ฟวเจอรบอรดรูปหัวใจ 
3. กระดาษรูปหัวใจเพ่ือน
คูหู 
4. ปายชื่อผูเรียน 
5. กลองไปรษณียใจ 
6. กาวเย้ือไม/กาวน้ํา 
 

 

สรปุแนวคดิที่ไดจากกิจกรรม 
 การเรียนใหประสบความสําเร็จนั้นผูเรียนแตละคนมีความสามารถแตกตางกัน สามารถชวยเหลือ ให
กําลังใจ ตักเตือนกันได และผูเรียนตองเปดใจรับฟงคําแนะนําของเพ่ือนดวยความยินดี 
การประเมินผล 

สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่
ไดตกลงกันไว การเปล่ียนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมี
วินัย และความรับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม 
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กิจกรรมที ่8  สัญลักษณแทนตัวตน 
วัตถปุระสงค  

1. เพ่ือใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง 
2. เพ่ือใหผูเรียนมองโลกในแงด ี
3. เพ่ือใหผูเรียนแสดงความรูสึกที่มีตอตนเอง  
4. เพ่ือใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 

แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม 
 กิจกรรมสัญลักษณะแทนตัวตนของผูเรียน มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความ
รับผิดชอบท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมการวาดภาพสัญลักษณแทนตัวตน 
การเขียนอุดมการณ แนวคิดหรือคําขวัญท่ีเก่ียวกับตนเอง การนําเสนอผลงานหนาหองเรียน การสรุปผลการจัด
กิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน 
ระยะเวลา  80  นาที 
วิธีดําเนินกิจกรรม 

วิธีดําเนินการ สื่อการเรียนรู 

1. ผูสอนแจกกระดาษ A4 ใหผูเรียน คนละ 1 แผน และชี้แจงขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ 
1.1 ใหผูเรียนคิดสัญลักษณแทนตัวเองซ่ึงบงบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอคนละ 1 ชนิด 

และวาดลงในกระดาษท่ีแจกให 
1.2 เขียนอุดมการณ แนวคิด หรือคําขวัญ ประจําตัวกํากับไวใตภาพ1.3 ใหผูเรียน

นําเสนอหนาหองเรียน ตัวอยางการพูดดังนี้ 
“สวัสดีครับผมชื่อ....สัญลักษณของผม คือ “พริกขี้หนู” เหตุท่ีเลือกพริกขี้หนูเพราะผม

เปนคนตัวเล็กแตใจไมเล็ก ไมยอมใครผมสูยิบตา คําขวัญของผมคือ “เล็กแตรอนแรง” 
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปขอคิดท่ีไดจากกิจกรรม โดยใหผูเรียนเคารพในความ
คิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวยการ
ปรบมือใหกําลังใจ 
3. ผูสอนสรุปความแตกตางระหวางบุคคลวาคนเราอาจจะเหมือนหรือแตกตางกันไดแตสิ่ง
หนึ่งท่ีทุกคนมีเหมือนกันนั่นคือ “คุณคาในตนเอง” 

1. ปากกาเคมี 
2. เชือก 
3. กระดาษ A4 
4. ดินสอสี 
 

 

สรปุแนวคดิที่ไดจากกิจกรรม 
 การสํารวจและสะทอนความเปนตัวตนของแตละบุคคลออกมานั้นทําใหรูจักตนเอง และไดรูความคิด
ความรูสึกของบุคคลอื่นมากข้ึน 
การประเมินผล 

สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่
ไดตกลงกันไว การเปล่ียนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมี
วินัย และความรับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม 
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กิจกรรม 9  การตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจ  
วัตถปุระสงค  

1. เพ่ือใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง 
2. เพ่ือใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการเรียน 
3. เพ่ือใหผูเรียนตั้งเปาหมายและเกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ 
4. เพ่ือใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น  

แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม 
 กิจกรรมการตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจของผูเรียน มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจใน

ตนเอง วินัยและความรับผิดชอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยการเลาเรื่องราวชีวิตของผูที่
ประสบความสําเร็จในอาชีพและการดําเนินชีวิต การแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับขอดีของการเรียนสายอาชีพ 
อาชีพที่ผูเรียนอยากเปน การวิเคราะหหนทางสูความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ปจจัยสําคัญสูความสําเร็จ การ
ทําโปสเตอรวิธีการสูความสําเร็จในอาชีพ การชื่นชมในความสําเร็จของกันและกัน การอภิปรายส่ิงที่ไดจาก
กิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน   
ระยะเวลา  90  นาที 
วิธีดําเนินกิจกรรม 

วิธีดําเนินการ สื่อการเรียนรู 

1. ผูสอนเลาเรื่องราวชีวิตของบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในอาชีพ และการดําเนินชีวิตของ
ผูเรียน “สายอาชีพ” เพ่ือเสริมสรางพลังในการศกึษาเลาเรียน 
2. ผูสอนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอดีในการเรียนสายอาชีพ และหนทางสู
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 
3. ผูสอนถามถึงอาชีพท่ีผูเรียนอยากเปน และใหวิเคราะหหนทางสูความสําเร็จในอาชีพท่ี
ผูเรียนเลือกตามใบกิจกรรม 
4. ผูสอนสุมถามผูเรียน 2-3 คน 
5. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุม ๆ ละ 4-5 คน รวมกันอภิปรายถึงปจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสู
ความสําเร็จในอาชีพ 3 อันดับ  
6. สุมตัวแทนผูเรียน 2-3 กลุม นําเสนอ กลุมอ่ืนอภิปรายเพ่ิมเติม  
7. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายสรุปปจจัยสําคัญสูความสําเร็จในอาชีพ โดยใหผูเรียนเคารพ
ในความคิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวย
การปรบมือใหกําลังใจ 
8. ผูสอนใหผูเรียนเขียนโปสเตอร วิธีการสูความสําเร็จในอาชีพติดไวท่ีบอรดหลังหองเรียน 
และชื่นชมในความสําเร็จในการทําโปสเตอรของกันและกัน 

1. เรื่องเลาเราพลัง  
“สิทธิชัยกับสายใจ” 
2. ใบกิจกรรม “หนทางสู
ความสําเร็จในอาชีพ” 
3. โปสเตอร “วิธีการสู
ความสําเร็จในอาชีพ” 
 

 

สรปุแนวคดิที่ไดจากกิจกรรม 
 การตั้งเปาหมายดานอาชีพของตนจะชวยใหผูเรียนมีจุดมุงหมายและรูวาตนเองควรปฏิบัติตนดานการ
เรียนอยางไร เพ่ือใหถึงจุดหมายท่ีวางไวไดสําเร็จ การเห็นแบบอยางและรับรูหนทางสูความสําเร็จของบุคคลท่ี
นาสนใจจะเปนพลังกระตุนในการสรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนไดทบทวนเปาหมายชีวิตของตนเอง และตระหนักถึง
การประกอบอาชีพท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ ซึ่งลวนตองอาศัยความอดทน มุงมั่น และความรับผิดชอบสูงในดาน
การเรียน 
การประเมินผล 

สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่
ไดตกลงกันไว การเปล่ียนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมี
วินัย และความรับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม 
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2.6 แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 
2.6.1 ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ หรือการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย (จุฑาภรณ 

หวังกุหลํา, 2557; วัลยา บุญอากาศ, 2556; บุญชม ศรีสะอาด, 2546) ตรงกับภาษาอังกฤษวา "Iecture" 
(ชาญชัย ยมดิษฐ, 2548) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด (จุฑาภรณ 
หวังกุหลํา, 2557; ทิศนา แขมมณี, 2560) ผูสอนเปนผูเตรียมจุดมุงหมาย (ไพฑูรย สินลารัตน, 2543) 
เรียบเรียงเน้ือหาสาระ และใชเทคนิคในการถายทอดเน้ือหาสาระใหมีความนาสนใจ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2546) โดยการพูด บอก เลา หรืออธิบายสิ่งที่ตองการสอนใหแกผูเรียน (ทิศนา แขมมณี, 2560) และมี
การใชสื่อการสอน (วิริยา วิริยารัมภะ, 2549) ที่มาจากคูมือ หรือแบบเรียนตาง ๆ (วัลยา บุญอากาศ, 
2556) ผูเรียนจะมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนนอย เพียงแตฟง จดบันทึกหรือซักถามบางครั้ง 
(ทิศนา แขมมณี, 2560; อาภรณ ใจเที่ยง, 2540) ผูเรียนจะรับหรือจําสิ่งที่สอนและมักจะเปนการสื่อสาร
ทางเดียวจากครูผูสอนไปสูผูเรียน (ไพฑูรย สินลารัตน, 2543) แลวประเมินการเรียนรูของนักเรียนดวยวิธี
ใดวิธีหน่ึง (ทิศนา แขมมณี, 2560) การสอนแบบบรรยายไมเหมาะสมกับผูเรียนวัยเด็กเล็ก เพราะยังไมมี
ความสนใจใด ๆ อยางถองแท ประกอบกับสมาธิของเด็กไมจดจอกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงเปนเวลานาน ๆ จึง
เหมาะสําหรับการบรรยายกับวัยรุนระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป (สุชาวดี เดชทองจันทร, 2558) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบรรยาย 
โดยผูสอนเปนผูเตรียมขอมูลความรูนํามาถายทอดโดยใชเทคนิคในการถายทอดเน้ือหาสาระให
นาสนใจแกผูเรียนในรูปแบบของการบรรยาย การบอก การใชสื่อประกอบการจัดการเรียนรู มีการ
อภิปรายซักถาม ชวยกันสรุปเน้ือหาหรือสิ่งที่ไดจากการเรียน 

2.6.2 วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 
ทิศนา แขมมณี (2560) กลาววาวิธีสอนโดยใชการบรรยายเปนวิธีการที่มุงชวยให

ผูเรียนจํานวนมากไดเรียนรูเน้ือหาสาระหรือขอความจํานวนมากพรอม ๆ กันในเวลาที่จํากัด 
ชาญชัย ยมดิษฐ (2548) กลาววาการใชการบรรยายมักใชกับการสอนที่ทําความเขาใจ

กับคนจํานวนมาก เวลามีนอย เน้ือหาสาระไมซับซอน มีเวลาจํากัด ขอมูลยังไมเปนที่สรุป บางครั้งใช
รวมกับวิธีการสอนอ่ืน ๆ เพ่ือดึงความสนใจผูเรียน ตองการอธิบายเพ่ิมเติมหรือสรุปบทเรียนจากสิ่งที่
ไดคนควาหรือปูพ้ืนฐานความคิดรวบยอด และสาระพ้ืนฐานกอนลงมือปฏิบัติกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ไพฑูรย สินลารัตน (2543) กลาววาจุดมุงหมายของการจัดการเรียนเรียนรูแบบปกติ
หรือแบบบรรยาย คือการใหความรู ขอมูลกับผูเรียนเปนหลักสําคัญ ซึ่งจะเปนประโยชนและเปน
พื้นฐานใหกับผูเรียนไดเขาใจเรื่องอยางดี รวดเร็ว และเหมาะสมสําหรับการไปศึกษาเพิ่มเติมตอไป 
ซึ่งจุดเริ่มตนของการสอนคือการเตรียมการบรรยาย เพราะเปนเทคนิคที่ผูสอนไดดึงเอาการแสวงหา
ความรูมาไวที่ตนเองเปนสวนใหญ ผูสอนจึงควรมีการเตรียมการบรรยายอยางดี สอดคลองกับ ทิศนา 
แขมมณี (2560) กลาววาการบรรยายที่ดีตองอาศัยการเตรียมการที่ดี ผูสอนจําเปนตองศึกษาเน้ือหา
สาระที่จะบรรยายใหเขาใจแจมแจง หากมีจุดใดที่ไมเขาใจหรือสงสัยควรศึกษาใหกระจาง และคัดเลือก
เน้ือหาสาระที่จําเปนหรือมีประโยชนตอผูเรียน ควรมีการจัดลําดับและเช่ือมโยงเน้ือหาสาระในการ
บรรยาย ประกอบการใชสื่อการสอนและเทคนิคในการนําเสนอใหมีความนาสนใจ ทาทายความคิด
และเขาใจไดงาย อาจใชคําถามกระตุนหรือเลาประสบการณที่แปลกใหม หรือนําเสนอปญหาที่ทาทาย
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ความคิด กอนการบรรยายผูสอนควรมีโครงรางสําหรับการบรรยาย และมีเอกสารประกอบการบรรยาย
แจกใหผูเรียน 

ทิศนา แขมมณี (2560) อธิบายวาเมื่อเริ่มการบรรยาย ผูสอนควรเราความสนใจของ
ผูเรียน และพยายามรักษาความสนใจใหคงอยูตลอดการบรรยายดวยเทคนิค ดังนี้ (1) ใชปญหาเปน
สิ่งเรา (2) ใชการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อชวยใหผูเรียนเห็นความสามามารถของตน
ในเรื่องน้ัน (3) ใชสื่อประกอบ (4) ใชการซักถามประกอบกับการบรรยาย (5) ใชกิจกรรมประกอบการ
บรรยาย (6) ยกตัวอยางประกอบการอธิบาย (7) ใชอารมณขัน และ (8) เปดโอกาสใหผูเรียนถามและ
แสดงความคิดเห็น ทั้งน้ี กอนจะยุติการบรรยายผูสอนควรสรุปสาระสําคัญ และควรมีการทดสอบการ
เรียนรูของผูเรียนในเรื่องที่บรรยายดวยวิธีการตาง ๆ เชน การสุมถาม หรือการใหทําแบบทดสอบ  

สรุปไดวาวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูแบบปกติหรือการสอนแบบบรรยาย มุงให
ความรูหรือขอมูลกับผูเรียนเปนหลัก เปนวิธีการที่ชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดเรียนรูเน้ือหาสาระหรือ
ขอความจํานวนมากพรอม ๆ กันในเวลาที่จํากัด เน้ือหาสาระไมซับซอน และขอมูลยังไมเปนที่สรุป ซึ่ง
จะเปนประโยชนและเปนพ้ืนฐานใหกับผูเรียนไดเขาใจเรื่องไดอยางดี รวดเร็ว และเหมาะสมสําหรับ
การศึกษาเพ่ิมเติมของผูเรียน 

2.6.5 ขอดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 
ทิศนา แขมมณี (2560) กลาวถึงขอดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติหรือ

แบบบรรยาย คือ (1) เปนวิธีสอนที่ใชเวลานอย เมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบอ่ืน ๆ (2) เปนวิธีสอนที่ใชกับ
ผูเรียนจํานวนมาก (3) เปนวิธีสอนที่สะดวก ไมยุงยาก และ (4) เปนวิธีสอนที่ถายทอดเน้ือหาสาระไดมาก 

ชาญชัย ยมดิษฐ (2548) กลาววาขอดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติหรือ
บรรยาย ไดแก ใชเวลานอยกับคนหมูมาก สะดวก และไมยุงยากในการถายทอดสาระความรูในเน้ือหา
สามารถทําไดจํานวนมาก เปนตน 

ไพฑูรย สินลารัตน (2543) เสนอขอดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติหรือ
แบบบรรยาย คือ (1) ผูสอนสามารถดําเนินการคนเดียวได เพราะทําใหสะดวกคลองตัว (2) ผูสอน
สามารถคัดเลือกและเสนอสิ่งที่ตนเองเห็นวาเหมาะสม ซึ่งเหมาะสําหรับผูสอนที่ถือวาเปนผูรู จึงเลือก
ใหและเลือกใชวิชาที่คัดเลือกแลว (3) ใชกับผูเรียนกลุมใหญไดจริงเปนการประหยัดเวลา และเหมาะ
สําหรับการสอนในระดับอุดมศึกษาที่สวนใหญจะมีผูเรียนคอนขางมาก (4) สามารถใหเน้ือหากับ
ผูเรียนไดเต็มที่ ผูสอนสามารถรวบรวมสาระใหผูเรียนไดมากและเต็มที่ และ (5) สะดวกกับผูเรียน ไม
ตองทํางานหนัก ผูเรียนจะชอบการบรรยายเพราะไมตองทําอะไรมากนักนอกจากน่ังฟง 

สรุปไดวาขอดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ คือ (1) ใชเวลานอย เมื่อเทียบกับ
วิธีการสอนแบบอื่น ๆ (2) ใชกับผูเรียนในชั้นเรียนที่มีจํานวนมาก (3) สามารถถายทอดเนื้อหาสาระ
ไดมาก (4) ผูสอนสามารถดําเนินการคนเดียวได ทําใหสะดวก และคลองตัวสําหรับผูสอน (5) ผูสอน
สามารถคัดเลือกและเสนอสิ่งที่เห็นวาเหมาะสม (6) สามารถถายทอดเน้ือหาสาระไดจํานวนมาก และ 
(7) สะดวกกับผูเรียนที่ไมตองทํางานหนัก  

2.6.4 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 
พระมหาธงสวรรค วรสิงค (2548) กลาวถึงขั้นตอนการสอนแบบปกติ ดังน้ี (1) ขั้นนํา 

เปนขั้นที่ครูแจงเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนโดยใชคําถามเกี่ยวกับเน้ือหาที่จะสอนและทบทวน
ความรูเดิมของผูเรียน แลวบรรยายเช่ือมโยงกับความรูใหมเพ่ือนําเขาสูบทเรียน (2) ขั้นสอน เปนขั้นที่ครู
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อธิบายเน้ือหาโดยใชอุปกรณประกอบการบรรยาย และหากสวนใดเปนขอปฏิบัติก็ใหผูเรียนไดปฏิบัติ
ตามเน้ือหา และ (3) ขั้นสรุป ประกอบดวย ครูสรุปเช่ือมโยงเน้ือหาต้ังแตตนจนจบใหผูเรียนฟงอีกครั้ง 
พรอมบันทึกลงในสมุด เปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม มอบหมายงานใหผูเรียนคนควาเพ่ิมเติม และ
ประเมินผลโดยการตรวจสมุด ตอบคําถาม และทําแบบทดสอบ 

กรมวิชาการ (2546) กลาวถึงวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติ สามารถแบงเปน 3 ขั้นตอน 
คือ (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนขั้นเตรียมผูเรียนใหพรอมที่จะเรียน โดยผูสอนกระตุนใหเกิดความสนใจ
ดวยกิจกรรมตาง ๆ เชน การทายปญหา ซักถาม และทบทวนบทเรียนที่ผานมา ฯลฯ (2) ขั้นสอน เปน
การดําเนินกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดวยวิธีการตาง ๆ เชน ผูสอนเสนอบทเรียนใหม
ดวยการสนทนาซักถาม แลวใหผูเรียนศึกษาบทเรียนหรือหนังสือเสริมบทเรียน หลังจากนั้นรวมกัน 
อภิปรายในกลุม ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามที่กําหนดในแผนการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล เปนการสรุป
เน้ือหาหลักและความคิดรวบยอดของบทเรียนโดยครูเลือกใชกิจกรรมสรุปในลักษณะตาง ๆ เชน ใหผูเรียน
รายงานผลการทดลองหนาช้ันเรียน ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายผล การทดลองรวมกัน การสังเกต
และการตอบคําถาม การใหผูเรียนทําแบบฝกหัดเปนการตรวจสอบพฤติกรรมที่กําหนดไวในจุดประสงค
ของการเรียนการสอนในแตละครั้ง 

กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ (2544) กลาววาวิธีการสอนใด ๆ ก็ตามมีขั้นตอน
การสอนแยกเปน 3 ขั้นตอน คือ (1) ระยะเริ่มตน โดยผูสอนมีหนาที่เตรียมตัวผูเรียนใหพรอม จากวิธีการ
ปลุกเราความสนใจใหอยากรูอยากเห็นดวยวิธีการตาง  ๆ (2) ระยะดําเนินการสอนหรือขั้นสอน เปน
ระยะสําคัญที่ทําใหผูเรียนรูสิ่งใหม และมีขอเสนอแนะที่ผูสอนจะไดพิจารณาในระยะสําคัญทีท่ําใหผูเรียน
รูสิ่งใหม และมีขอเสนอแนะที่ผูสอนจะไดพิจารณาในระยะการดําเนินการสอน และ (3) ระยะสรุปหรือ
ขั้นสรุปเปนการสรุปการสอนในแตละคาบ โดยทําการสรุปสาระสําคัญใหผูเรียน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติสําหรับการวิจัยน้ี ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมที่
เนนการบรรยาย ประกอบการใชคําถามอธิบาย และอภิปรายเน้ือหาสาระหรือสิ่งที่ตองการสอนใหแก
ผูเรียน โดยผูวิจัยประยุกตใชขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ของ กรมวิชาการ (2546) 
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการกระตุนใหผูเรียนสนใจที่จะเรียนบทเรียน 
โดยการใชคําถามหรือสื่อตาง ๆ (2) ขั้นดําเนินการสอน เปนการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู อาจมีการอภิปรายเน้ือหากอนการทํากิจกรรม และ (3) ขั้นสรุปผล เปนการสรุป
เน้ือหาบทเรียน อาจทําไดโดยการใชคําถาม การใชสื่ออภิปรายเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน สําหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ นักการศึกษาไดทําการศึกษาไวหลากหลาย ไดแก การศึกษาของ นิธิดา 
ทองใส (2553), จุฑาภรณ หวังกุหลํา (2557), กุลฤดี รัศมีสวัสด์ิ (2557) และ มัลลิกา มานันที และ
สุทธิพร บุญสง. (2559, กรกฎาคม-ธันวาคม) เปนตน 

2.7 ความภาคภูมิใจในตนเอง 
2.7.1 ความหมายและความสําคญัของความภาคภูมิใจในตนเอง 
ความภาคภูมิใจในตนเองหรือการเห็นคุณคาในตนเอง หมายถึง ความรูสึกที่ บุคคล

ประเมินหรือตัดสินวาตนเองเปนผูที่มีคุณคา มีความสามารถ (Battle, 2002) โดยมีความเช่ือมั่นใน
ตนเองวาสามารถคิดและจัดการกับปญหาที่ทาทาย (Branden, 2008) และทํางานใหประสบความสําเร็จ 
(Devito, 2004) อันแสดงถึงขอบเขตความเช่ือที่บุคคลมีตอความสามารถ ความสําคัญ ความสําเร็จ และ
ความมีคุณคาของตนเอง (Coopersmith, 1984) ความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองเปนพ้ืนฐานของสุขภาพจิต
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เปรียบไดกับภูมิคุมกันของรางกาย กลาวคือบุคคลที่มีความเขมแข็งสามารถแกไขปญหาไดดี จัดการ
กับความกังวล และความเครียดที่เกิดขึ้นได (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2543) ความภาคภูมิใจในตนเอง
เปนความเช่ือมั่นในสิ่งที่ถูกตองที่จะนําไปสูความสําเร็จและความสุขในการดํารงชีวิต (Battle, 2002)   

กรมสุขภาพจิต (2541) อธิบายวาความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุนสามารถนําไปสู
ความสําเร็จหรือลมเหลวได ความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุนมีอิทธิพลตอแนวความคิด อารมณ ความรูสึก 
การตัดสินใจ และการแสดงพฤติกรรมในอนาคต แบทเทิล (Battle, 2002) กลาววาความรูสึกเห็นคา
ในตนเองมีความสัมพันธกับพัฒนาการทางสติปญญา และมีหลากหลายมิติตามธรรมชาติของบุคคล 
ประกอบดวย 5 ดาน คือ (1) คุณคาในตนเองโดยทั่วไป (2) คุณคาในตนเองสวนบุคคล (3) คุณคาในตนเอง
ดานครอบครัว (4) คุณคาในตนเองดานสังคม และ (5) คุณคาในตนเองดานการศึกษา 

ความภาคภูมิใจในตนเองมีความสําคัญตอการปรับตัวทางอารมณ สังคม และการเรียนรู
สําหรับบุคคลเพราะเปนพ้ืนฐานของการมองชีวิต เปนความตองการพ้ืนฐานดานจิตใจ (Coopersmith, 
1981) และสามารถบงช้ีถึงคุณภาพชีวิตของแตละบุคคล (Taft, 1985) เพราะความสามารถทางดานสังคม 
และอารมณเกิดจากการเห็นคุณคาในตนเอง บุคคลที่เห็นคุณคาในตนเองสูงจะสามารถเผชิญกับอุปสรรค
ที่ผานเขามาในชีวิตได สอดคลองกับทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow, 1970) อธิบายวา
ความตองการการยอมรับนับถือจากผูอ่ืนเปนขั้นสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาในขั้นการเปนตัวของตนเอง 
และเขาใจตนเองอยางถองแท อันเปนความสุขและเปาหมายของการพัฒนาชีวิตขั้นสูงสุด ปจจัยสําคัญ
ของความสําเร็จหรือความลมเหลวของมนุษย คือความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองเพราะความรูสึก ความคิด 
และการแสดงพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของมนุษยขึ้นอยูกับความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง  

คูเปอรสมิท (Coopersmith, 1981) กลาววาความภาคภูมิใจในตนเองเปรียบเสมือนวัคซีน
สังคมที่สามารถรักษาปญหาสังคมบางอยางไดโดยเฉพาะในกลุมวัยรุน หากวัยรุนมีความรูสึกภาคภูมิใจใน
ตนเองสูงก็จะเขาใจตนเองตามความเปนจริง สามารถชวยเหลือตนเองไดดีแมอยูในสภาวะคับขันที่จําเปนตอง
เลือกปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหน่ึง และสามารถปฏิเสธคําชักชวนเพ่ือไมนําพาตนเองไปสูพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม  

สรุปไดวา ความภาคภูมิใจในตนเองหรือการเห็นคุณคาในตนเอง เปนการประเมินตนเอง
ตามทัศนคติที่บุคคลมีตอตนเองเกี่ยวกับคุณ คาความสําคัญ การยอมรับตนเอง การพึ่งตนเอง และ
ความสามารถในการกระทําสิ่งตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จไดตามเปาหมายที่วางไว จนเกิดความรูสึกวา
ตนเองมีความสําคัญไดรับการยกยองและมีคุณคา บุคคลที่เห็นคุณคาในตนเองจะมองตนเอง และผูอ่ืน
ในแงดี เปนบุคคลที่มีความสุข ไมเครียด มีความเช่ือมั่นในตนเอง รูสึกวาตนเองมีความสามารถ มีความ
เขมแข็ง สามารถแกปญหาไดดี จัดการกับความกังวล และความเครียดที่เกิดขึ้นได 

2.7.2 ระดับและลักษณะพฤติกรรมของบคุคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง 
บริกส (Briggs, 1988) แบงระดับความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคล ออกเปน 2 ระดับ 

รายละเอียดดังน้ี 
2.7.2.1 บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง จะมีความสอดคลองกลมกลืน

ในตนเอง มีจิตใจที่เปดกวาง มองโลกในแงดี มีความคิดสรางสรรค รับรูคุณคาของตนเอง และยอมรับ
สิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง ตระหนักถึงศักยภาพ มีความกระตือรือรน เช่ือมั่นในตนเอง ไมหว่ันไหวตอ
คําวิพากษวิจารณ มีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา และแสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม 
เปนผูที่มีความพึงพอใจ เคารพ และประทับใจในตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 
ตลอดจนสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีตอบุคคลและสิ่งแวดลอมได (Briggs, 1988)  



 

 
56 

ลินเดนฟลด (Lindenfield, 1995) กลาวถึงบุคคลที่มีระดับของการเห็นคุณคา
ในตนเองสูง ประกอบดวย (1) รูสึกสงบและผอนคลาย สามารถควบคุมตนเองไดแมกําลังเผชิญกับความ
ยุงยาก ความทาทาย และความกดดัน (2) ดูแลตนเองไดดี ไมทําลายตนเอง (3) มีพลังและจุดมุงหมาย 
มีชีวิตชีวาทั้งรางกายและจิตใจ สนุกสนานในการทําหนาที่ของตน กระตือรือรน มีแรงจูงใจสูง และมี
ความคิดสรางสรรคในการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี (4) เปดเผยและแสดงความรูสึก สื่อสารอยางตรงไปตรงมา
ทั้งภาษาพูดและทาทาง (5) คิดและมองโลกในแงดี ไมคอยมีความกังวลและความกลัวเมื่อพบความผิดพลาด 
มองเห็นโอกาสในการแกปญหาและพัฒนาในสิ่งที่สนใจ (6) มีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถกระทําสิ่ง
ตาง ๆ ไดอยางอิสระและเปนตัวของตัวเอง (7) มีความสามารถในการเขาสังคมและรวมมือกับผูอ่ืนได 
เปนสมาชิกที่ดีของกลุม และสามารถช่ืนชมความสําเร็จของผูอ่ืน (8) มีพฤติกรรมกลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม สามารถยืนยันความตองการและสิทธิของตนเอง และ (9) มีการพัฒนาตนเอง มีความสุขกับ
การไดรับรูขอบกพรองหรือความผิดพลาดของตนเอง เพ่ือนําไปสูการพัฒนาพฤติกรรมที่เหมาะสม 

มาสโลว (Maslow, 1954) กลาวถึงลักษณะของบุคคลที่มีลักษณะการเห็นคณุคา
ในตนเองสูงวาเปนผูที่มีความมั่นใจในตนเอง ไมเครียด มีความเปดเผย มองวาทุกอยางสามารถทําได 
กลาแสดงความคิดที่แตกตาง โนมนาวหรือชักจูงผูอ่ืนได เปนตัวของตัวเอง มีความมั่นคงดานจิตใจ อดทน 
กลาหาญ ปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ไดงาย สอดคลองกับ แบรนเดน (Branden, 1983) อธิบายวา
บุคคลที่เห็นคุณคาในตนเองสูงจะเปนผูที่มีย้ิมแยมแจมใส มีชีวิตชีวา สามารถพูดถึงความสําเร็จ และ
ความบกพรองของตนไดอยางตรงไปตรงมา มีลักษณะที่เปดเผย พรอมที่จะเปดรับประสบการณใหม ๆ 
ที่เขามาในชีวิต และเปนผูที่มีความยืดหยุน  

นอกจากน้ี คูเปอรสมิท (Coopersmith, 1967) อธิบายลักษณะพฤติกรรมของ
บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง ประกอบดวย 3 ดาน (1) ดานคานิยมสัมฤทธ์ิผล ไดแก การไดรับ
ความสําเร็จ ความสามารถในการเรียน การเปนนักเรียนที่ดี มีความรับผิดชอบในผลงาน และความพอใจ
ในสภาพความเปนอยูในปจจุบัน เปนตน (2) ดานการปรับตัวเกี่ยวกับอารมณ ไดแก มีความวิตกกังวลต่ํา 
มองโลกในแงดี ความเช่ือมั่นในตนเอง มีความมั่นคงทางอารมณ และมีความสามารถในการตัดสินใจ 
เปนตน และ (3) ดานการปรับตัวทางสังคม ไดแก มีความยุติธรรม มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ การยอมรับ
จากสังคม การเสียสละเพ่ือสวนรวม และความสามารถทําใหบุคคลอ่ืนรัก เปนตน  

เบรนเดน (Branden, 1983) กลาววาบุคคลที่มคีวามภาคภูมิใจในตนเองจะมีลักษณะ
ดังน้ี (1) มีใบหนา ทาทาง วิธีการพูด และการเคลื่อนไหวดวยความราเริง แจมใส และมีชีวิตชีวา (2) สามารถ
พูดถึงความสําเร็จหรือขอบกพรองของตนไดอยางตรงไปตรงมาและมีความจริงใจ (3) สามารถเปนทั้ง
ผูใหและผูรับคําสรรเสริญ มีการแสดงออกดวยความรัก และความซาบซึ้ง (4) สามารถเปดใจยอมรับคําตําหนิ 
และไมทุกขรอนเมื่อมีผูกลาวถึงความผิดพลาดของตน (5) คําพูดและการเคลื่อนไหวมีลักษณะเปนธรรมชาติ 
ไมกังวล (6) มีความกลมกลืนกันระหวางคําพูด การกระทํา การแสดงออก และการเคลื่อนไหว (7) มีเจตคติ
ที่เปดเผย และอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับประสบการณใหม ๆ (8) มองโลกในแงดี เห็นและสนุกสนานกับ
แงตลกของชีวิต (9) มีเจตคติที่ยืดหยุนในการตอบสนองตอสถานการณ ไมเอาจริงเอาจังกับชีวิตมากเกินไป 
และ (10) มีพฤติกรรมการแสดงออกในทางเหมาะสม และเปนตัวของตัวเองแมตกอยูภายใตสถานการณ
ที่มีความเครียด  

สรุปไดวา บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะเปนผูที่มีความสุข ไมคอยเครียด
หรือกังวล มีความเช่ือมั่นในตนเอง มองตนเองในดานดี ยอมรับตนเองและผูอ่ืน ปรับตัวไดดี มีความสามารถ
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ในการเผชิญโลกอยางมั่นใจ มีความพึงพอใจในชีวิตที่เปนอยู กลาเปดเผยตนเองใหผูอ่ืนรูจักโดยไมลําบากใจ 
มีความมั่นคง ไมรูสึกกระทบกระเทือนตอคําวิพากษวิจารณของผูอ่ืน เปนผูที่มีสุขภาพจิตดีและมีรางกาย
ที่แข็งแรง มีการสื่อสารที่เหมาะสม มีความกระตือรือรนในการทํางาน และยอมรับความแตกตางระหวาง
บุคคลได  

2.7.2.2 บุคคลที่มีความรูสกึเห็นคุณคาในตนเองตํ่า จะมภีาวะของความไมสอดคลอง
กลมกลืนในตนเอง มักใชกลไกปองกันตนเอง รับรูวาตนเองดอยคา สงผลใหเกิดความรูสึกมีปมดอย เก็บตัว 
ไมมีความมั่นใจในตนเอง แสวงหาการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลอ่ืน มีความรูสึก
หวาดกลัว วิตกกังวล หว่ันไหวตอคําวิพากษวิจารณ กลัวถูกปฏิเสธ มีความยุงยากในการแกปญหา และ
ไมสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืนเพราะคิดวาตัวเองเปนผูที่มีขอบกพรองหรือไมดี สงผลกระทบ
ตอการดําเนินชีวิต (Briggs, 1988) สอดคลองกับ ซาเทียร (Satir, 1991) กลาววาบุคคลที่เห็นคุณคาใน
ตนเองตํ่า คือ (1) มีแนวคิดในการดําเนินชีวิตแบบ “ฉันตองการเปนที่รัก” (2) ดํารงชีวิตแบบไมสอดคลอง
กลมกลืนกันระหวางคําพูด ทาทาง และความรูสึก เสแสรงไมแสดงออกถึงความรูสึกของตนที่อยูภายในใจ 
(3) มีพฤติกรรมคอยเอาใจ ยอมตาม และยอมอยูภายใตอํานาจของบุคคลอื่น ชอบพึ่งพาบุคคลอื่น 
(4) ไมมีความยืดหยุน และไมมีอารมณขัน (5) ตําหนิและตัดสินวิพากษวิจารณบุคคลอ่ืน (6) ใชกลไกใน
การปองกันตนเอง และเก็บกดอารมณความรูสึก (7) ดํารงอยูในสภาวะแวดลอมเดิม ๆ ไมตองการการ
เปลี่ยนแปลง หมกมุนอยูกับเหตุการณในอดีต และไมชอบเสี่ยงตอสถานการณใหม ๆ และ (8) ขาดความ
เช่ือมั่นในตนเอง และเปนผูที่ไมมีเหตุผล   

 มาสโลว (Maslow, 1954) อธิบายวาผูที่เห็นคุณคาในตนเองตํ่าจะมีลักษณะขี้อาย 
อึดอัด ลําบากใจ ไมกลาเปดเผยความรูสึกของตนเอง ไมกลาคิด ไมกลาแสดงออก ปดกั้นตนเอง 
มองตัวเองไรคา ปลีกตัวออกจากสังคม และมีความวิตกกังวลสูง สอดคลองกับ ดิงมีเยอร (Dinkmeyer, 
1965) กลาววาบุคคลที่เห็นคุณคาในตนเองตํ่าจะมองวาตนเองไมมีความสําคัญ ไมเปนที่ช่ืนชอบของ
บุคคลอ่ืน เปนคนที่ไมมีความสามารถ ดอยกวาผูอ่ืน ไมกลาแสดงความคิดเห็นหรือคัดคานผูอ่ืน และ
ไมชอบการเปลี่ยนแปลงหรือเปดใจรับสิ่งใหม  

สรุปไดวา ความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคล แบงออกเปน 2 ระดับ คือ (1) บุคคลที่
มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงเปนผูที่มีความสอดคลองกลมกลืนในตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง เปดเผย  
มองโลกในแงดี มีความคิดสรางสรรค รับรูคุณคาของตนเอง และยอมรับสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง และ 
(2) บุคคลที่มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองตํ่าเปนผูที่มีภาวะของความไมสอดคลองกลมกลืนในตนเอง 
มักใชกลไกปองกันตนเอง มีลักษณะขี้อาย ไมกลาเปดเผยความรูสึก และไมกลาแสดงออกเพราะมอง
ตัวเองไรคา การเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองใหแกเด็กชวงวัยรุน บุคคลที่ใกลชิด เชน บิดามารดา 
ครู หรือผูที่เกี่ยวของจะตองเขาใจธรรมชาติและความตองการของวัยรุน สงเสริมเด็กพัฒนาความสามารถ
ในการรับผิดชอบงาน และเสริมสรางการมีวินัยในตนเอง โดยมีแนวทางและวิธีปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมที่
เด็กสามารถเขาใจและปฏิบัติได ตลอดจนใหกําลังใจตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการปฏิบัติงาน 

2.7.3 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความภาคภูมิใจในตนเอง 
เพ่ือความกระจางชัดเก่ียวกับความภาคภูมิใจในตนเอง ผูวิจัยจึงไดสรุปแนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเองที่สําคัญ ดังน้ี  
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2.7.3.1 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow) 
แนวคิดของมาสโลว (Maslow, 1970) จัดอยูในกลุมมนุษยนิยม มีทัศนคติในการมอง

มนุษยดานที่ดีงาม เช่ือวามนุษยมีธรรมชาติใฝดี สรางสรรคความดี ปรารถนาความเจริญกาวหนา รูจัก
คุณคาในตนเอง รูจักผิดชอบช่ัวดี มีความรับผิดชอบในชีวิต ทุกสิ่งเกิดจากการเลือกของตนเอง ที่สําคัญ
คือมนุษยมีความปรารถนาจะประจักษรูจักตนเอง และความสามารถเฉพาะของตนเอง เพ่ือใชความรู
ความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ หากมนุษยอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีก็จะพัฒนาไปสูความดีงาม  

มาสโลว (Maslow, 1970) กลาววามนุษยจะมีความตองการที่เรียงลําดับจาก
ระดับพ้ืนฐานไปยังระดับสูงสุด ทฤษฏีลําดับขั้นความตองการอยูบนพ้ืนฐานของสมมติฐาน 3 ขอ คือ 
(1) มนุษยมีความตองการอยูเสมอและไมมีที่สิ้นสุด (2) ความตองการของบุคคลจะถูกเรียงลําดับตาม
ความสําคัญหรือเปนลําดับขั้นความตองการพ้ืนฐาน และ (3) ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะ
ไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมน้ัน ๆ ตอไป 

แนวคิดที่สําคัญของ มาสโลว (Maslow, 1970) นักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยมได
จัดลําดับขั้นความตองการของมนุษย ออกเปน 5 ขั้น (Burton, 2012; Cherry, 2014a; McLeod, 2013)  
ดังน้ี  

ขั้นที่ 1 ความตองการทางสรีรวิทยา เปนความตองการพ้ืนฐานของมนุษย ซึ่งมี
พลังมากที่สุดเพราะเปนความตองการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน ความตองการอากาศ อาหาร 
ยารักษาโรค หากความตองการขั้นแรกยังไมไดรับการตอบสนองก็ยากที่จะพัฒนาสูขั้นอ่ืน ๆ ได 

ขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย จะเกิดขึ้นเมื่อขั้นแรกไดรับการ
ตอบสนองแลว ความตองการในขั้นน้ีเปนความตองการที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ตนเอง หากไมไดรับการตอบสนองหากไมไดรับการตอบสนองจะเกิดความรูสึกหวาดกลัว ผวา และรูสึก
ไมมั่นคง 

ขั้นที่ 3 ความตองการความรัก และความเปนเจาของ เมื่อ 2 ขั้นแรกไดรับการ
สนองความตองการแลวมนุษยจะสรางความรักและความผูกพันกับผูอื่น เชน การมีสัมพันธไมตรี 
การไดรับการยอมรับ และความอาทร  

ขั้นที่ 4 ความตองการการไดรับการยกยองนับถือ แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
(1) ความตองการนับถือตนเอง คือ ความตองการมีอํานาจ มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความสามารถและ
ความสําเร็จ และมีความเคารพนับถือตนเอง และ (2) ความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน เชน 
การไดรับช่ือเสียงเกียรติยศ การไดรับตําแหนง และการมีศักด์ิศรีหรือเปนที่ยกยองชมเชย ฯลฯ 

ขั้นที่ 5 ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริง เปนความตองการเพ่ือ
ตระหนักรูความสามารถของตนกับประพฤติปฏิบัติตนตามความสามารถ และสุดความสามารถ โดยเพงเล็ง
ประโยชนของคนอ่ืนและของสังคมสวนรวมเปนสําคัญ  

มาสโลว (Maslow, 1970) กลาววาความตองการการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน 
เปนขั้นสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาสูขั้นการเปนตัวของตนเอง และเขาใจตนเองอยางถองแท อันเปน
ความสุข และเปนเปาหมายของการพัฒนาการของชีวิตขั้นสูงสุด 

2.7.3.2 ทฤษฎีเก่ียวกับตัวตน (self theory) 
โรเจอร (Rogers, 1902-1987) เปนนักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยม (McLeod, 2014) 

อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับตัวตนวาเปนตัวกําหนดแนวทางการแสดงออก เช่ือวามนุษยแตละคนมีเปาหมายใน
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การพัฒนาตนเองอยางมีจุดหมายทําใหมนุษยรูจักตนเองมากขึ้น ทั้งน้ี คุณสมบัติที่เกี่ยวกับตัวตนซึ่งสัมพันธ
กับความภาคภูมิใจในตนเองไดถูกพัฒนามาจากการปฏิสัมพันธกับพอแมและบุคคลรอบขาง หากบุคคล
เหลาน้ันใหการยอมรับหรือมีปฏิกิริยาตอบสนองตอเด็กอยางไรเด็กก็จะพัฒนาปฏิสัมพันธในทิศทางที่
ผูใหญปฏิบัติตอเขาเชนกัน ซึ่งตัวตนของบุคคลอาจเปลี่ยนแปลงตามวุฒิภาวะและการเรียนรู   

โรเจอร (Rogers, 1959) แบงองคประกอบของตัวตนออกเปน 3 สวน (McLeod, 
2014; Ragnvald, 2003; Thorne & Sanders, 2013) คือ (1) ตัวตนตามการรับรูของตนเอง คือตัวตนที่
เปนไปตามคานิยม ความเช่ือ และขอกําหนดของสังคมหรือเปนตัวตนที่คนอ่ืนตองการใหเปนตามความ
ตองการของสังคม เปนสวนของบุคลิกภาพที่สําคัญตอการพัฒนาเด็กและเยาวชน (2) ตัวตนตามความ
เปนจริง คือตัวตนของบุคคลในสภาพที่ตรงกับความเปนจริงที่มีความเขาใจ และรูจักตนเองอยางถูกตอง 
หรือเปนความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวตนที่แทจริงวาเปนบุคคลแบบใด มีความคิดในการดํารงชีวิต และมี
ความสัมพันธกับผูอ่ืนอยางไรหรืออาจเปนการประเมินตนวาเปนคนเกง ฉลาด และซื่อสัตย และ (3) ตัวตน
ตามอุดมคติ คือตัวตนที่ปรารถนาจะเปนหรือที่คาดหวัง ซึ่งเปนตัวตนที่ยึดมั่นในคุณงามความดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตัวตนในลักษณะน้ีจะเกิดจากการอบรมสั่งสอนใหรูจักผิดชอบช่ัวดี ถาบุคคลใดปฏิบัติไดก็จะ
เกิดความรูสึกภูมิใจและช่ืนชมตนเอง  

การประเมินความภาคภูมิใจในตนเองทําไดหลายวิธีแตที่นิยมมี 2 วิธี คือ (1) การ
ประเมินความรูสึกมีคุณคาในตนเองโดยใชวิธีรายงานตนเอง เปนวิธีที่สามารถใหขอมูลที่ถูกตองครบถวน
มากกวาวิธีอ่ืน ๆ เพราะตนเองยอมรูจักตนเองมากกวาผูอ่ืน เชน แบบสํารวจ Rosenberg Self Esteem 
Scale (University of Maryland, 2014) แบบสํารวจ Coopersmith Self-Esteem Inventory (McGraw-
Hill, 2006) และแบบทดสอบ Rubin’s Self-Esteem Scale (กรมสุขภาพจิต, 2550) และ (2) การประเมิน
พฤติกรรมของผูถูกวัดโดยบุคคลอ่ืนนอกจากตนเอง เชน บิดา มารดา ครู และเพ่ือน รวมทั้งการประเมิน
ของนักจิตวิทยาเพ่ือดูความสอดคลองระหวางการประเมินจากการรายงานตนเองกับการประเมินโดย
บุคคลอ่ืนโดยใชแบบสํารวจ Coopersmith Self-Esteem Inventory (McGraw-Hill, 2006)   

จากที่กลาวไวในขางตน สรุปไดวาบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงมักจะมีการ
ประเมินตนเองในดานดีทําใหสามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ผานเขามาในชีวิตได ขณะเดียวกันบุคคลที่มี
ความภาคภูมิใจในตนเองตํ่าจะมีความรูสึกวาไมมีใครสนใจ ไมไดรับการยอมรับหรือไมประสบความสําเร็จทํา
ใหรูสึกวาตนเองไรคุณคา ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง และไมพึงพอใจตนเอง บุคคลเชนน้ีจะเกิดปญหา
สุขภาพจิต เกิดความลมเหลวดานการศึกษาและสังคม จึงควรไดรับการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง 
เพ่ือจะไดดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางมีความสุข 

2.7.4 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง 
ความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจทีละเล็กทีละนอย

อยางตอเน่ือง เริ่มต้ังแตวัยทารกและดําเนินตอไปเรื่อย ๆ จนเติบโตเปนผูใหญและมีการเปลี่ยนแปลงได
ตลอดเวลา จากการศึกษาของ คูเปอรสมิท (Coopersmith, 1984) พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรูสึก
ภาคภูมิใจในตนเอง ประกอบดวย 2 ปจจยั คือ ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก รายละเอียดดังน้ี 

2.7.4.1 ปจจัยภายใน เปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลทีส่งผลใหเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเองแตกตางกัน ไดแก (1) ลักษณะทางกายภาพ บุคคลที่มีรูปรางหนาตาดี รางกายแข็งแรง
จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง แตจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับคานิยมสวนตัวของแตละบุคคลดวย 
(2) คานิยมสวนบุคคล เปนการประเมินคุณคาของตนเองโดยเทียบเคียงกับสิ่งที่ตนใหคุณคาหรืออุดมคติ
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ที่ตนเองใหความสําคัญ (3) ความสามารถทั่วไป สมรรถภาพ และผลงาน มีความสัมพันธระหวางกันใน
การชวยสงเสริมใหบุคคลเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เปนตัวบงช้ีความถี่ของความสําเร็จหรือความลมเหลว
ของบุคคล ซึ่งการประสบความสําเร็จจะเปนการเสริมแรงแกตนเอง (Bandura, 1977) และทําใหเกิด
ความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง บุคคลที่ประสบความสําเร็จยอมมีความภาคภูมิใจในตนเองสูงกวาบุคคล
ที่พบเจอแตความหลมเหลว (4) ภาวะทางอารมณ เปนสิ่งสะทอนถึงความพึงพอใจ ความสุข หรือความ
วิตกกังวล เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและสงผลตอการประเมินตนเอง (5) ความทะเยอทะยาน
หรือระดับความคาดหวัง เปนความปรารถนาที่เปนหรือจะทําสิ่งตาง ๆ ประสบการณที่ไดรับความสําเร็จ
จะนําไปสูความคาดหวังในการทําสิ่งตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จ และ (6) เพศ: เพศชายมักมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองสูงกวาเพศหญิง เพราะสังคมและวัฒนธรรมสวนใหญจะยกยองและใหคุณคาแกเพศชาย
มากกวาเพศหญิง  

2.7.4.2 ปจจัยภายนอก เปนสภาพแวดลอมภายนอกที่บุคคลมีปฏิสัมพันธตอกัน
สงผลตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองที่แตกตางกัน ไดแก (1) ความสัมพันธในครอบครัว เปนประสบการณ
ในครอบครัวที่สงผลตอความภาคภูมิใจตนเองของเด็ก คูเปอรสมิท (Coopersmith, 1967) กลาววาเด็ก
ที่มาจากครอบครัวที่มีการอบรมเลี้ยงดูตางกันจะมีความภาคภูมิใจในตนเองแตกตางกัน (2) โรงเรียนและ
การศึกษา ประสบการณที่เด็กไดรับที่โรงเรียนทั้งความสําเร็จและความลมเหลวดานการเรียนสงผลตอ
ความภาคภูมิใจในตนเอง เด็กที่มาจากโรงเรียนที่มีช่ือเสียงจะมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองมากกวา
เด็กที่มาจากโรงเรียนที่ไมมีช่ือเสียง และขาดความพรองทางการศึกษา (3) สถานภาพทางสังคม บุคคล
ที่มีสถานภาพทางสังคมอยูในระดับสูงจะไดรับการปฏิบัติที่ทําใหเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงกวา
บุคคลที่มาจากสถานภาพทางสังคมในระดับปานกลางและระดับตํ่า และ (4) กลุมเพ่ือน บุคคลจะเรียนรู
และใหคุณคาตนเองจากการประเมิน และเปรียบเทียบกับเพ่ือนในดานทักษะ ความสามารถ และความถนัด 
หากเด็กไดรับการยอมรับยกยองจากกลุมเพ่ือนก็จะมองตนเองมีคุณคา มีความหมาย และจะประเมิน
คุณคาในตนเองสูงขึ้น 

สรุปไดวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความภาคภูมิใจในตนเอง ประกอบดวย 2 ปจจัย คือ 
(1) ปจจัยภายใน ไดแก ลักษณะทางกายภาพ คานิยมสวนบุคคล ความสามารถทั่วไป สมรรถภาพ และ
ผลงาน ภาวะทางอารมณ ความทะเยอทะยานหรือระดับความคาดหวัง และเพศ และ (2) ปจจัยภายนอก 
ไดแก ความสัมพันธในครอบครัว โรงแรียนและการศึกษา สถานภาพทางสังคม และกลุมเพ่ือน การพัฒนา
บุคคลใหเกิดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในทางที่เหมาะสมจะชวยใหบุคคลมีความมั่นใจในตนเอง 
มีความคิดสรางสรรค รูจักแกปญหา และตัดสินใจทําสิ่งตาง ๆ ในชีวิตไดอยางเหมาะสม สงผลใหการ
ดําเนินชีวิตมีความสุข 

2.7.5 การเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง 
นักการศึกษาไดเสนอวิธีการเสริมสรางความภาคภูมิใจไวอยางหลากหลาย ผูวิจัยขอสรุป

รายละเอียดพอสังเขปดังน้ี 
แซสซี (Sasse, 1978) เสนอวิธีการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง ดังน้ี (1) สราง

ความเช่ือมั่นในตนเองโดยคํานึงถึงความสําเร็จขางหนาของชีวิต (2) ระลึกถึงตนเองเมื่อสามารถทํางาน
ลุลวงไปดวยดี ใหรางวัลตนเอง เชน ชมเชยตนเองหรือใหสิ่งที่มีความหมายจะชวยใหเกิดความรูสึกที่ดี
ตองาน และ (3) สะสมบันทึกความสําเร็จ หาสมุดบันทึกเพ่ือเขียนบันทึกความสําเร็จที่ตนไดรับสิ่งที่ทํา
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ไดดีเปนเวลาติดตอกันหลายสัปดาหหรือหลายเดือน โดยอาจจะเปนความสําเร็จในโครงการตาง ๆ การ
ชวยเหลือใหบุคคลอ่ืนมีความสุข 

บรูโน (Bruno, 1983) กลาวถึงการสรางเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง มี 4 ประการ 
คือ (1) ใชการเสนอแนะหรือใหขอคิดโดยตรงอาจจะเปนการไดรับขอเสนอแนะโดยบุคคลอ่ืนหรือตนเอง 
วิธีการน้ีเปนการใหขอมูลที่ทําใหเกิดกําลังใจ และสรางความภาคภูมิใจในตน แตตองไดรับการเสริมแรงที่
เปนเหตุการณทางบวกที่ตอเน่ือง คือจะตองดําเนินการในขอตอไปดวย (2) สรางผลสําเร็จใหกับตนเอง
มากขึ้น เปนการพยายามที่จะเพิ่มความสําเร็จใหแกตนเอง โดยดวยการไปใหถึงวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
(3) การลดความคาดหวังลง เปนการลดความอยากไดหรือความคาดหวังตาง ๆ ลง คือการต้ังระดับ
ความคาดหวังใหเหมาะสมกับความสามารถที่แทจริงของตนเอง และ (4) การหยุดประมาณคาตนเอง 
ทฤษฎีเหตุผลและอารมณ (ration–emotion theory) เช่ือวาการที่มนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูไดนับวามี
คุณคาแลวไมจําเปนตองประมาณคุณคาตนเองอีก ความภาคภูมิใจในตนเองจะเพ่ิมขึ้นหากบุคคลเลิก
พิจารณาตัดสินคุณคาของตนเอง 

เบรดชอร (Bradshaw, 1981) และ คูเปอรสมิท (Coopersmith, 1984) เสนอแนวคิด
ในการเสรมิสรางความภาคภูมิใจในตนเอง ดังน้ี (1) การไดรับผลสําเรจ็ดานวิชาการและประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายที่คาดหวัง (2) การไดรับการยอมรับ ไดรับการเห็นคุณคา และความเอาใจใสจากบุคคล
ที่มีความสําคัญและมีความหมายตอตนเอง (3) การไดแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมสวนตัวที่
มีความสําคัญตอตนเอง และ (4) การไดรับประสบการณที่เพ่ิมอํานาจสวนบุคคลหรือการมีอิทธิพลเหนือ
เหตุการณและบุคคลที่มีความสําคัญตอตนเอง นอกจากน้ี คูเปอรสมิท (Coopersmith, 1984)  ไดเพ่ิมเติม
วิธีการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองที่แตกตาง คือการมีลักษณะในการตอบสนองตอการลดคุณคา 
โดยการปฏิเสธและไมใสใจกับการตัดสินใจของผูอ่ืน สามารถปกปองคุณคาของตนเองไมใหตกไปสูความ
วิตกกังวล 

บลูค (Brook, 1992) กลาวถึงการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง ดังน้ี (1) สงเสริม
ใหเด็กมกีารพัฒนาความสามารถในการรับผิดชอบงาน และมีสวนรวมในงานของโรงเรียน (2) จัดสถานการณ
ใหเด็กไดฝกการตัดสินใจ การเลือกวิธีการแกไขปญหาใหสอดคลองกับความสามารถตามระดับพัฒนาการ
และความสนใจของเด็ก (3) ใหความสําคัญตอการใหกําลังใจ และช้ีขอดีในกิจกรรมที่ทํา (4) เสริมสราง
การมีวินัยในตนเอง โดยมีแนวทางและวิธีปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมที่เด็กสามารถเขาใจและปฏิบัติได และ 
(5) ชวยเหลือเด็กโดยเฉพาะในเรื่องความรูสึก เมื่อเด็กทํางานไมเสร็จ ลมเหลว หรือผิดพลาด 

พรทิพย วชิรดิลก (2556) เสนอวิธีพัฒนาตนเองของวัยรุนใหเกิดความภูมิใจในตนเอง 
ดังน้ี (1) สรางความตระหนักในตนเอง รูทันความคิดที่ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีหรือทําใหเกิดความรูสึก
แยลง เลือกคําพูดบอกตัวเองในการสรางพลังเสมอ (2) คนหาความสนใจ ความถนัด จุดมุงหมาย จุดเดน
ของตนเอง และตั้งจุดมุงหมายในชีวิต จากนั้นก็เริ่มลงมือพัฒนาสิ่งดีที่คนพบดวยการหมั่นฝกฝน 
(3) ฝกมองโลก มองตนเอง และคนอ่ืนในแงดี (4) ยอมรับขอดีขอเสียของตนเอง ไมคิดเปรียบเทียบกับ
คนอ่ืนที่ทําใหตนเองรูสึกดอยกวา (5) หมั่นดูแลรางกายและจิตใจใหสดช่ืน (6) ฝกเลือกรับสื่อที่ดี ควรระวัง
ไมใหสื่อมีอิทธิพลทางลบกับตัวเรา (7) การทํางานช้ินใดที่รูสึกวาเปนเรื่องยากใหคอย ๆ ลงมือทําและ
ใหนึกถึงความสําเร็จไปทีละขั้นตอนมากกวากังวลแตผลลัพธที่ตองสําเร็จปลายทาง (8) ใหเวลาและ
โอกาสกับตนเองในการเริ่มตนใหม (9) มองดานดีของตนเอง และใชคําพูดที่ดี ๆ กับตนเองอยาง
สม่ําเสมอทุกวัน และ (10) พยายามเรียนรูแบบอยางความคิดดี ๆ จากบุคคลหรือสิ่งรอบขาง  
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ความภาคภูมิใจในตนเอง เปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดในทุกชวงวัย ซึ่งมีพัฒนาการของความรูสึก
ภาคภูมิใจในตนเองตางกัน หากบุคคลไดรับการสงเสริมใหไดรับประสบการณที่ดีก็สามารถเสริมสราง
ความภาคภูมิใจในตนเองใหเกิดขึ้นได ปยาภรณ กันเกตุ (2554) ทําการศึกษาระดับการมองเห็นคุณคา
ในตนเองของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม พบวาเยาชนมีการเห็นคุณคาในตนเองระดับตํ่า และไดเสนอแนะ
ใหมีการจัดโครงการฝกอบรมหรือพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง เชน การใชโปรแกรมการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแบบกลุมเพ่ือเพ่ิมระดับการเห็นคณุคาในตนเอง สอดคลองกับผลการศึกษาของ จุฑารัตน เปลวทอง 
(2551) พบวาเด็กดอยโอกาศที่เขารวมโปรแกรมการฝกตามแนวคิดของแอดเลอร (Adler) มีความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเองหลังทดลองสูงกวากอนทดลองและสูงกวากลุมควบคุม และยังสอดลองกับผลการศึกษา
ของ นิดารัตน ชูวิเชียร (2550) พบวาเด็กวัยรุนที่ถูกลวงละเมิดทางเพศหลังไดรับศิลปบําบัดมีความภาคภูมิใจ
ในตนเองสูงกวากอนทดลองและสูงกวากลุมควบคุม  

จากผลการศึกษาดังกลาว ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ทองเหรียญ อินตะพิงค 
(2552) พบวากิจกรรมกลุมสามารถทําใหครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดสมองเห็นคุณคาใน
ตนเองสูงขึ้น และมองเห็นศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูงหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชนเดียวกับผลการศึกษา
ของ ศักรินทร เมืองมูล (2552) พบวากอนและหลังเขารวมกิจกรรมกลุม การเห็นคุณคาในตนเองของ
นักเรียนมีความแตกตางกัน  

สรุปไดวาความภาคภูมิใจในตนเองเปนคุณลักษณะที่ไมหยุดน่ิงสามารถเสริมสรางและ
พัฒนาไดจากประสบการณเชิงบวกและเชิงลบที่ไดรับในอดีตและปจจุบัน หากบุคคลไดรับการเสริมสราง
ความภาคภูมิใจในตนเองตามแนวทางที่ถูกตองเหมาะสมก็จะสามารถพัฒนาคุณลักษณะของตนเองให
เปนไปในทางที่ดี สงผลใหบุคคลมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองสูงขึ้นได  

2.8 ความมีวินัยในตนเอง 
2.8.1 ความหมายและความสําคัญของวินัย 
วินัย (discipline) เปนระเบียบแบบแผน ขอบังคับ และขอปฏิบัติ (พจนานุกรมเล็กซิตรอน, 

2555ก) สําหรับควบคุมพฤติกรรมในสถานการณตาง ๆ (Walker, Shea & Bauer, 2004) ใหเปนแบบแผน
อันหน่ึงอันเดียวกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555ก)  

ความมีวินัย เปนคุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่ชวยใหบุคคลสามารถควบคุมตนเอง 
(ปรีชา ธรรมา, 2546; สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2546) ใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 
(Charles, 2002) ตามระเบียบและกฎเกณฑที่กําหนดไว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555ก) โดยไมตองคํานึงถึง
สภาวะทางอารมณ (Pavlina, 2014) และไมตองมีผูอ่ืนคอยควบคุม (Canfield & Hanson, 2014; บุญชม 
ศรีสะอาด, 2555) เพ่ือใชเปนแนวทางใหบุคคลประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีวิตรวมกัน (กรมวิชาการ, 
2542) เชน การที่นักเรียนกระทํากิจกรรมตาง ๆ ไดสําเร็จและสะอาดเรียบรอยทันเวลา ดวยความต้ังใจ 
และมีวินัยในตนเองถูกตองตามกฎหรือระเบียบที่วางไว และแสดงตนวาเปนผูอยูในระเบียบและวัฒนธรรม
อันดีงามของหองเรียนและสังคม  

วินัยในตนเองเกิดจากการเห็นคุณคาในสิ่งที่ทํา ผลที่เกิดจากการกระทําของการมีวินัย
ในตนเองจึงมีประโยชนตอตนเองและสังคม สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม (2521) กลาววาคุณคา
ของการมีวินัยเพ่ือมนุษยธรรมทําใหเกิดการยอมรับนับถือในศักด์ิและสิทธิสวนบุคคล สงผลใหบุคคล
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมความเปนผูนํา และการยอมรับความสามารถของบุคคล การมีวินัย
จะกอใหเกิดประโยชนดังน้ี (1) ชวยใหมีพฤติกรรมที่เปนระเบียบเรียบรอย (2) ชวยใหมีความรับผิดชอบ



 

 
63 

ในหนาที่ของตนเอง (3) ชวยสรางความสามัคคีปรองดองใหเกิดขึ้นในหมูคณะ (4) ชวยสงเสริมความ
เจริญกาวหนาของตนเอง (5) ชวยใหครูและเด็กอยูรวมกันอยางมีความสุข และประสบผลสําเร็จใน
การเรียนการสอน และ (6) ชวยสงเสริมหลักการปกครองตามระบบประชาธิปไตย 

กุลชา ศิรเฉลิมพงศ (2544) กลาววาความมีวินัยในตนเองชวยใหกลุมคนหรือสังคมสามารถ
ดําเนินอยูรวมกันไดอยางมีความสงบสุข ไมเบียดเบียนกัน และเจริญกาวหนาไปดวยดีเน่ืองจากทุกคน
กระทําในสิ่งที่สังคมยอมรับ เขาใจผูอ่ืน มีความสํานึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงของสังคม จึงตองมีความ
รับผิดชอบ เสียสละ ซึ่งชวยในการพัฒนาประเทศใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว สอดคลองกับ สินีนาฎ 
สุทธจินดา (2543) กลาววาวินัยจะชวยกําหนดทิศทางใหสมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
เพ่ือความสงบสุขเรียบรอยของสังคม หากปราศจากวินัยการอยูรวมกันในสังคมก็จะเกิดความวุนวาย
สับสนเพราะแตละคนมีความแตกตางกัน ขณะเดียวกันหากคนในสังคมมีวินัยในตนเองก็จะทําใหคน
ในสังคมมีเหตุผล มีความอดทน มั่นคงทางอารมณ และเปนผูมีจริยธรรม สิ่งเหลาน้ีถือเปนตัวบงช้ี
พฤติกรรมและลักษณะของผูที่มีวินัยในตนเอง  

2.8.2 ประเภทและลักษณะพฤติกรรมของผูที่มีวินัย  
สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม (2521) แบงวินัยออกเปน 2 ประเภท คือ (1) วินัย

ในตนเอง เปนกระบวนการหรือวิธีการควบคุมตนเอง โดยตนเองเปนผูแนะนําตนเองใหประพฤติไปตาม
แนวทางที่เลือกวาดี และ (2) วินัยทางสังคมหรือวินัยในหมูคณะ เปนการใชระเบียบขอบังคับ กฎหมาย
หรือกฎเกณฑเพ่ือเปนเครื่องรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยและความสงบสุขในสังคมวินัยทั้ง 2 ประเภท 
จะตองเก้ือหนุนกันในการทําสิ่งที่ถูกตอง ซึ่งตองไดรับการอบรมสั่งสอนและเรียนรูจากสภาพแวดลอม
ในสังคมต้ังแตเยาววัย และมีพัฒนาการจนกลายเปนจิตสํานึกทางจริยธรรมหรือความมีวินัยในตนเอง  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2548) แบงความมีวินัยออกเปน 2 ประเภท 
คือ (1) วินัยภายนอก ผูที่มีวินัยภายนอกจะแสดงออกโดยมองจากภายนอกวาเปนการกระทําที่เกิดผลดี
ตอตนเอง และสังคม เชน มีความเปนระเบียบเรียบรอย เช่ือฟง และปฏิบัติตามกฎระเบียบ คําสั่งหรือ
ขอตกลง ซึ่งเกิดจากการอบรมสั่งสอน บังคับหรือเสรมิแรง แตผูที่มีวินัยภายนอกยังตองไดรับการดูแลควบคุม
อยูเสมอ มิฉะน้ันอาจไมปฏิบัติตามวินัยที่กําหนดไว และ (2) วินัยภายในหรือวินัยในตนเอง ผูที่มีวินัยในตนเอง
จะแสดงออกคลายกับผูที่มีวินัยภายนอกแตไมตองถูกควบคุมจากภายนอก เพราะไดรับการแนะนําหรือ
อบรมสั่งสอนดวยหลักเหตุผล ภายใตบรรยากาศของความรักและความหวังดี ทําใหมีความสามารถในการ
ควบคุมตนเองทั้งดานอารมณและพฤติกรรมของตนใหเปนไปตามที่มุงหวังและไมขัดตอระเบียบกฎเกณฑ
ของสังคม 

นักการศึกษาหลายทานไดสรุปลักษณะพฤติกรรมของผูมีวินัยในตนเอง เชน วิวาหวัน 
มูลสถาน (2523) อธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมของผูมีวินัยในตนเองวาตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบ เช่ือมั่น
ในตนเอง มีความรูสึกผิดชอบ ไมกังวลใจ มีความต้ังใจจริง มีลักษณะความเปนผูนํา มีความซื่อสัตย จริงใจ 
มีเหตุผล กลาคิด กลาพูด กลาทํา เคารพสิทธิของผูอ่ืน ทําตามกฏเกณฑของสังคม มีความอดทน มีความเช่ือ
อํานาจในตนเอง มีลักษณะมุงอนาคต รูจักเสียสละ และมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน สวน ธีราพร กุลนานันท 
(2544) กลาววาผูมีระเบียบวินัย เปนผูที่ตรงตอเวลา รูจักเขาแถวและเดินแถวใหเปนระเบียบ เขาแถว
รอลําดับ แตงกายสะอาดเรียบรอย เก็บของเขาที่และจัดใหเปนระเบียบ ทิ้งขยะใหถูกที่ มีมารยาท
ในการพูด และฟง มีมารยาทในการรับประทานอาหาร และรักษากฏระเบียบ กติกาของหองเรียน 
และโรงเรียน 
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ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2526) กลาวถึงลักษณะของผูที่มีวินัยในตนเองวามีลักษณะ 
ดังน้ี (1) มีความสามารถในการควบคุมอารมณ (2) มีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมใหเปนไป
ตามกฎเกณฑของสังคม (3) มีความเช่ือมั่นในตนเอง (4) มีความรับผิดชอบสูง (5) มีความสามารถใน
การชะลอความตองการ (6) สามารถคาดหวังผลกรรมที่จะเกิดขึ้นภายหลัง และ (7) มีการต้ังเปาหมาย
เพ่ืออนาคต  

กรมวิชาการ (2541) กําหนดคุณลักษณะของผูที่มีวินัยไวดังน้ี (1) รูจักวินัยของตนเปน
อยางดี เมื่อบุคคลสังกัดอยูในสังคมใดจะตองมีความรูเรื่องวินัย ระเบียบแบบแผนของสังคมน้ันเปนอยางดี 
เพ่ือจะไดปฏิบัติไมผิด เชน นักเรียนตองรูระเบียบวินัยของโรงเรียน และประชาชนตองรูกฎหมาย และ 
(2) เครงครัดในวินัยเปนอยางดี คือเปนผูที่พยายามประพฤติปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย และไม
ละเมิดทั้งตอหนาและลับหลัง  

จําเนียร ศิลปะวานิช (2538) กลาวถึงลักษณะของผูมีวินัยที่ดีในช้ันเรียน ดังน้ี (1) น่ังกับที่
อยางธรรมดาไมเดินไปเดินมา (2) ไมหันหนาหันหลังคุยกัน (3) ต้ังใจเรียน และต้ังใจฟงครู (4) ทํางาน
รวมกับผูอ่ืนโดยมีการปรึกษากันอยางสงบ มีความเกรงใจ และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน (5) รูจักรับผิดชอบ
หนาที่ของตนเปนอยางดี (6) ทํางานอยางมีระเบียบ (7) เขาใจสิทธิและหนาที่ของตนเอง (8) รูจัก
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และ (9) เคารพและนับถือความคิดของผูอ่ืน 

บุญชม ศรีสะอาด (2555) ไดทําการวิเคราะหองคประกอบของบุคคลที่มีพฤติกรรม
และลักษณะอันบงช้ีถึงความมีวินัยในตนเอง ตามที่นักวิชาการไดกลาวไว (Ausubel, 1972; Baruch, 
1949; Wiggins, Renner, Clore, & Rose, (1971); กัลยา สุวรรณรอด, 2537; กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2542; 
ฉันทนา ภาคบงกช และคณะ, 2539; ณัฎฐพร สตาภรณ, 2540; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538; สุรพงษ 
ชูเดช, 2542) พบวาองคประกอบของวินัยในตนเองที่สําคัญมี 6 องคประกอบ คือ (1) ความมุงมั่น 
(2) ความอดทน (3) ความพากเพียรไมยอทอ (4) ความรับผิดชอบ (5) การปฏิบัติตนตามระเบียบ
กฎเกณฑทางสังคม และ (6) ความเช่ือมั่นในตนเอง 

สรุปไดวา ความมีวินัยเปนความสามารถของบุคคลในการกระทําและควบคุมพฤติกรรม
ของตนเองใหปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑของสังคมที่กําหนดไว วินัยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
(1) วินัยภายนอก เกิดจากการใชกฎ ระเบียบ กติกาของสังคมเปนขอบังคับ และ (2) วินัยภายในตัวของ
บุคคลเกิดขึ้นโดยไมมีใครบังคับ วินัยทั้งสองประเภทสามารถเสริมสรางขึ้นได โดยอาศัยกระบวนการ
ทางการเรียนรู การพัฒนาวินัยในตนเองใหแกผูเรียนเปนสิ่งสําคัญ เพราะการมีวินัยในตนเองทําใหบุคคล
สามารถควบคุมตนเองใหประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม ทําใหบุคคลประสบความสําเร็จ
ในการดํารงชีวิต และชวยพัฒนาสังคมใหดีขึ้นดวย จึงควรพัฒนาใหบุคคลมีวินัยในตนเองต้ังแตเด็กและ
รักษาไวอยางตอเน่ืองเพ่ือประโยชนสุขรวมกัน  

2.8.3 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับวินัยในตนเอง  
2.7.3.1 ทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเองของ เมาเรอร (Mowrer)  
ทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเองของ เมาเรอร (Mowrer, 1950) เช่ือวาการเกิดวินัย

ในตนเองมีพ้ืนฐานมาต้ังแตระยะแรกเกิดกระทั่งโต เด็กจะเกิดการเรียนรูจากบิดามารดาหรือผูเลี้ยงดู 
การเรียนรูของเด็กจะเกิดในสภาพที่เหมาะสม และการไดรับการตอบสนองความตองการเทาน้ัน เชน 
ความหิว และความสุขสบาย ทําใหเด็กเกิดความรูสึกพึงพอใจ มีความสุข ซึ่งความรักความผูกพันของเด็ก
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ที่มีตอบิดามารดา และผูเลี้ยงดูจะนําไปสูการปฏิบัติตามคําสั่งสอน เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่เหมาะสม
และไมเหมาะสม จนกลายเปนลักษณะเดนชัดในจิตสํานึกของตนเอง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2527)  

เมาเรอร (Mowrer, 1950) เช่ือวาลักษณะที่แสดงถึงการบรรลุวุฒิภาวะทางจิตใจ
ของบุคคลจะปรากฎขึ้นในชวงอายุประมาณ 8 ถึง 10 ขวบ และจะพัฒนาตอไปจนสมบูรณ เมื่อบุคคล
สามารถควบคมุการปฏิบัติตนไดอยางสมเหตุสมผลในสถานการณตาง ๆ ตามทฤษฎีของเมาเรอรการเกิด
วินัยในตนเองจนเปนผูบรรลุวุฒิภาวะทางจิตน้ันจะตองเริ่มตนจากการเลี้ยงดูในวัยทารกอยางมีความสุข 
ความอบอุนและผานการอบรมสั่งสอนหรือการเลียนแบบที่ดีงามจากผูที่เลี้ยงดู จึงจะพัฒนาเปนลักษณะที่
เดนชัดในจิตสํานึกของบุคคลน้ันและกลายเปนพฤติกรรมที่ถูกตองและมีเหตุผล 

2.8.3.2 ทฤษฎีแรงจูงใจทางจริยธรรมหรือความมีวินัยในตนเองของ เพคและ
ฮาวิเฮอรส (Peck & Havighurst)  

ทฤษฎีแรงจูงใจทางจริยธรรมหรือความมีวินัยในตนเองของ เพค และฮาวิเฮอรส 
(Peck & Havighurst, 1960) เช่ือวาการควบคุมอีโก (ego control) และซุปเปอรอีโก (super ego 
control) จะชวยใหบุคคลเกิดความตองการที่จะแสดงพฤติกรรมเพ่ือผูอ่ืนไดอยางสมเหตุผล พลังใน
การควบคุมอีโกและซุปเปอรอีโกของแตละคนจะไมเทากัน เน่ืองจากการไดรับความรูทางจริยธรรมที่
ทําใหทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการแสดงพฤติกรรมไมเทากัน ซึ่งทําใหบุคคลมีวินัยในตนเองตางกัน
โดยสามารถจําแนกความแตกตางของบุคลิกภาพได 5 ประเภท ดังน้ี 

ประเภทที่ 1 บุคคลที่ปราศจากจริยธรรม คือบุคคลที่มีพลังควบคุมอีโกและ
ซุปเปอรอีโกนอยมากจะยึดตนเองเปนศูนยกลางและเห็นแกตัว โดยไมเรียนรูที่จะใหผูอ่ืน ไมสามารถ
ควบคุมตนเอง และกระทําสิ่งตาง ๆ อยางไมไตรตรอง 

ประเภทที่ 2 บุคคลที่เอาแตได คือบุคคลที่มีพลังควบคุมอีโกนอย แตพลังควบคุม
ซุปเปอรอีโกมากขึ้นในระดับปานกลางคอนขางนอยจะยึดตนเองเปนศูนยกลางและทําทุกอยางเพ่ือความ
พึงพอใจและเพ่ือผลประโยชนของตนเอง ไมจริงใจ ยอมอยูใตการควบคุมของผูที่มีอํานาจหากทําให
ตนเองไดรับผลประโยชน ลักษณะน้ีจะปรากฏต้ังแตวัยเด็กตอนตนและบางคนจะติดตัวไปตลอดชีวิต 

ประเภทที่ 3 บุคคลที่คลอยตาม คือบุคคลที่มีพลังควบคุมอีโกนอยเหมือนสอง
ประเภทแรก แตมีพลังควบคุมซุปเปอรอีโกมากกวาในระดับปานกลางคอนขางมากจะยึดพวกพองเปน
หลักและคลอยตามผูอ่ืนโดยไมไตรตรองจะอยูภายใตการควบคุมของสังคมและกลุม 

ประเภทที่ 4 บุคคลที่ต้ังใจจริงแตขาดเหตุผล คือบุคคลมีพลังควบคุมอีโกปาน
กลาง แตมีพลังควบคุมซุปเปอรอีโกมากจะเปนผูที่ยอมรับกฏเกณฑและกฏหมายอยางยึดมั่นและศรัทธา 
ถูกควบคุมโดยคานิยมและบรรทัดฐานทางสังคม ทําตามกฎหมายอยางเครงครัดแมวาจะกอใหเกิด
ความเสียหายแกผูอ่ืนก็จะไมสนใจ ขาดการยืดหยุนอยางมีเหตุผล 

ประเภทที่ 5 บุคคลที่เห็นแกผูอ่ืนอยางมีเหตุผล คือบุคคลที่มีพลังควบคุมอีโก
และซุปเปอรอีโกมาก เกิดความสมดุลระหวางการทําตามกฎเกณฑของสังคมและความสมเหตุสมผล 
เห็นแกผูอ่ืน สามารถควบคุมตนเองอยางมีเหตุผล ไมตกอยูในอิทธิพลของกลุมในสังคมหรือตกอยูใต
อิทธิพลของกฏเกณฑอยางปราศจากเหตุผล ตระหนักถึงผลการกระทําของตนที่มีตอผูอ่ืน พิจารณา
ไตรตรองกอนตัดสินใจกระทํา ใหความรวมมือกับสังคม มีความรับผิดชอบ ใหความเคารพเพ่ือนมนุษย 
เสียสละและเห็นแกประโยชนแกสวนรวม ซึ่งบุคคลประเภทน้ีมีไมมากนักในสังคม เปนการพัฒนา
บุคลิกภาพที่ระดับสูง 
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เห็นไดวาการพัฒนาวินัยในตนเองของเพคและฮาวิเฮอรส (Peck & Havighurst) 
จะใชความรูทางจริยธรรมมาชวยในการสรางพลังควบคุมอีโกและซุปเปอรอีโกต้ังแตเด็กกระทั่งสามารถ
พัฒนามาเปนผูใหญที่มีวุฒิภาวะทางจิตสํานึกที่สมบูรณ และมีการควบคุมตนเองหรือมีวินัยในตนเอง
อยางเหมาะสม จากทฤษฎีทั้งสองจะเห็นความสอดคลองกัน คือทฤษฎีของ เมาเรอร (Mowrer) เปนการ
วางพ้ืนฐานใหเกิดวินัยในตนเองโดยเริ่มจากการเลี้ยงดูทารกจนเกิดความผูกพันและเด็กเกิดความพึงพอใจ
ที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของผูเลี้ยงดู เด็กจะเรียนรูและพัฒนากลายเปนวินัยในตนเอง ซึ่งประสบการณความรู
ทางจริยธรรมจากสังคมและรับเขาไปจนกลายเปนพลังในการควบคุมตนเองหรือเกิดเปนวินัยในตนเอง
ตามทฤษฎีของเพคและฮาวิเฮอรส (Peck & Havighurst)  

2.8.3.3 การบาํบดัแบบเผชิญความจรงิ (reality therapy)  
ผูใหกําเนิดทฤษฎีบําบัดแบบเผชิญความจริง (reality therapy) คือ วิลเลียม  

กลาสเซอร (Glesser,1992) หลักการบําบัดแบบเผชิญความจริงตามแนวคิดของกลาสเซอร คือไมวา
จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลก็ตามบุคคลจะสามารถเลือกพฤติกรรมในปจจุบันและในอนาคตที่
จะนํามาชวยใหประสบกับความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

กลาสเซอร กลาววาสถานศึกษาตองเปนสถานที่ที่ดีและมีความยุติธรรมจึงจะ
เปนโรงเรียนที่ไมมีปญหาทางดานพฤติกรรมและระเบียบวินัย ซึ่งจะทําใหสามารถบริหารสถานศึกษา
ไดอยางประสบความสําเร็จ สําหรับผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบเน่ืองจากผูเรียนที่มีความรับผิดชอบจะ
รับรูวาสถานศึกษาเปนสถานที่ที่ดีสําหรับตน ผูเรียนจะมีโอกาสเลือกทางเลือกตาง ๆ ไดมากขึ้นอันเปนผล
จากความรับผิดชอบของตนที่เพ่ิมขึ้น ปญหาระเบียบวินัยในหองเรียนจะไมเกิดขึ้นหากผูเรียนไดรับความ
พึงพอใจในสิ่งที่เขาตองการ และหากผูเรียนรับรูแลววาโรงเรียนที่เขาเลือกมาเรียนเปนสถานที่ที่ดีสาํหรับเขา
ก็จะไมมีแรงกระตุนที่จะทําพฤติกรรมที่ไมถูกตอ งครูก็ไมจําเปนตองมีการจัดการเกี่ยวกับระเบียบวินัย 
(Tauber, 2007)  

สถานศึกษาที่ดีตามแนวคิดของกลาสเซอร จะตองเปนสถานที่ที่มีลักษณะดังน้ี 
(1) ผูคนมีความกระตือรือรนโดยเฉพาะผูใหญ (2) มักไดยินเสียงหัวเราะที่แสดงออกมาจากความสนุกสนาน
อยางแทจริงซึ่งนําไปสูความรูสึกผูกพันดวยความเอ้ืออาทรของบุคคลในการทํางานที่เก่ียวของ (3) มีการ
พูดคุยติดตอสื่อสาร และมีการวางกฏระเบียบรวมกัน และ (4) ผูบริหารกระตือรือรนในการใหความชวยเหลือ
มีสวนรวมในการสอนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในตนเอง 

การสรางกฏขอบังคับ : สถานศึกษาที่ดีจะตองมีกฏขอบังคับที่มีเหตุผลชัดเจน 
เปนสวนสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนกลายเปนผูที่มีความรับผิดชอบอยางพอเพียง และผูเรียนตองรูกฏ
ระเบียบที่กําหนดไวเน่ืองจากกฏระเบียบตองถูกแสดงไวอยางชัดเจน และเปนสิ่งที่กระทําตามไดอยาง
งาย ๆ ดังน้ัน กฏระเบียบจะตองเขียนไวในคูมือนักเรียน และสงใหผูปกครองที่บานเพ่ือเขียนติดแสดง
ไวตามทางเดินในหองเรียน และสถานที่ที่สามารถเห็นไดชัดเจน อาจจะมีผูเรียนบางคนไมทําตามกฏ
ระเบียบที่มีเหตุผลเหลาน้ัน แตครูก็ไมจําเปนตองทําอะไรมากเพราะจะเกิดแรงกดดันจากกลุมเพ่ือน
ของผูเรียนเอง น่ันคือผูเรียนควรตองมีบทบาทในการต้ังกฏระเบียบขึ้นมาหรือเปลี่ยนแปลงกฏเมื่อ
จําเปน ทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามกฏระเบียบน้ัน ๆ และเกิดความรูสึกความเปนเจาของ 

ขั้นตอนของการบําบดัแบบเผชิญความจริง  
การบําบัดแบบเผชิญความจริงไมคอยใหความสนใจกับประสบการณในอดีตของ

เด็กที่อาจจะมีสวนชวยอธิบายถึงปญหาพฤติกรรมของพวกเขา แตจะใหความสนใจกับการจัดการกับ



 

 
67 

พฤติกรรมที่กําลังเกิดขึ้นที่น่ีและเด๋ียวน้ีที่เปนความจริงของชีวิตเด็กทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ที่เปนปจจุบัน เพราะอดีตเปนสิ่งที่ผานไปแลวไมสามารถแกไขอะไรได แตจะใหความสําคัญกับสิ่งที่จะ
กระทําขึ้นในอนาคตของบุคคลที่ไดรับอิทธิพลจากการเลือกในปจจุบันดวยความเปนเหตุเปนผล บุคคลจะ
สามารถทําใหวันพรุงน้ีเปนอยางที่พวกเขาตองการอยากจะเปน ซึ่งขึ้นอยูกับความเช่ือที่ถูกเลือกในปจจุบัน 
(Tauber, 2007) สําหรับขั้นตอนของการบําบัดแบบเผชิญความจริง รายละเอียดดังน้ี  

ขั้นตอนที่ 1 สรางสิ่งแวดลอมแกนักเรียนที่มั่นคงและเปนสวนตัว โดยครูแสดง
พฤติกรรมที่อบอุน และใหความสนใจตอผูเรียน ผูเรียนก็จะมองเห็นวาสถานศึกษาและหองเรียนเปน
สถานที่ที่ดี ความสัมพันธเชนน้ีทําใหงายที่จะนําไปสูการประสบความสําเร็จ 

ขั้นตอนที่ 2 บงช้ีปญหา ทั้งน้ีความเช่ือใจตอกันและความเปนสวนตัวที่เริ่มตนใน
ขั้นตอนแรกน้ันยังคงตอเน่ืองอยู โดยครูจะใหนักเรียนคนหาพฤติกรรมที่พวกเขาทําผิด และใหผูเรียนเกิด
ความรับผิดชอบสําหรับพฤติกรรมที่ผิดน้ัน ควรหลีกเลี่ยงการถามวา “ทําไมคุณจึงทําอยางน้ี” ครูควร
ถามเด็กวา “คุณกําลังทําอะไรอยู” และไมควรคาดหวังใหผูเรียนยอมรับในสิ่งที่เขาทําผิด การที่ผูเรียนไม
ยอมรับผิดเกิดจากครูไมไดสรางสถานการณ สิ่งแวดลอมที่ทําใหเด็กเช่ือใจและผูเรียนกลัววาจะถูกทําโทษ 
สิ่งแรกที่ครูตองทําคือใหนักเรียนเช่ือใจและไมลงโทษ ครูควรสรางสรรคสิ่งแวดลอมที่จะกระตุนสงเสริม
และสนับสนุนที่จําเปนสําหรับผูเรียนเพ่ือจะเพ่ิมความรับผิดชอบสําหรับชีวิตของผูเรียน แกลสเซอร
เช่ือวาหากผูเรียนมีชีวิตที่มีความเปนเหตุเปนผลเขาจะเลือกพฤติกรรมของตนเอง สามารถเลือกสิ่งที่ดี
หรือสิ่งที่เลว และครูจําเปนตองสรางสิ่งแวดลอมที่จะชวยเหลือผูเรียนใหเลือกในทางเลือกที่ดีกวา 

ขั้นตอนที่ 3 การตัดสินคุณคา เปนขั้นตอนที่ครูตัดสินพฤติกรรมที่ผิดและบอก
เหตุผลวาทําไมพฤติกรรมน้ันจึงไมดีโดยใชหลักของเหตุ และผล ไมใชความถูกผิดทางศีลธรรมหรือ
คุณธรรม เชน ผูเรียนลอกการบาน (สาเหตุ) จะทําใหไมเกิดการเรียนรู (ผล) ผูเรียนที่กลั่นแกลงผูอ่ืนใน
หองเรียน (สาเหตุ) จะมีผลตอความสามารถในการเรียน (ผล) และผูเรียนขวางกอนหินลงไปในสนาม 
(สาเหตุ) อาจจะทําใหเกิดอุบัติเหตุรุนแรง (ผล) เน่ืองจากการตัดสินในเรื่องของคุณธรรมหรือศีลธรรม
ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่ผิดเปนเรื่องคุณลักษณะของความเปนมนุษยน้ันยากที่จะเปลี่ยนแปลงได เชน 
ผูเรียนที่ลอกการบานอาจถูกบงช้ีวาเปนคนหลอกลวง (cheat) หรือเด็กที่ขวางกอนหินลงไปในสนาม
อาจถูกตัดสินวาเปนอันธพาล เมื่อผูเรียนเขาใจถึงความสัมพันธของสาเหตุ และผลที่เกิดขึ้นก็จะ
สามารถวางแผนที่ดีเพ่ือจะสรางพฤติกรรมใหมได 

ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนพฤติกรรมใหม ครูจะใหผูเรียนเกิดความรับผิดชอบขั้นตน
สําหรับพฤติกรรมที่ผิดและวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เชน ครูอาจจะถามวา “คุณวางแผนอะไร
ไวที่จะใหแนใจวาคุณจะไมลอกการบานเพ่ือนอีกตอไป” อาจจะยากสําหรับผูเรียนที่จะคิดพฤติกรรม
ใหมขึ้นมา ครูก็ควรจะชวยวางแผนแลวปลอยใหผูเรียนเลือกเองวาจะใชวิธีการใดสิ่งสําคัญ คือตองให
ผูเรียนเลือกเองเพ่ือใหผูเรียนเริ่มตนที่จะมีความรับผิดชอบ เมื่อผูเรียนไดรับประสบการณในการวางแผน
พฤติกรรมในครั้งแรกครูควรใหคําแนะนําบางเล็กนอย เมื่อผูเรียนเกิดความมั่นใจมากขึ้นก็จะเพ่ิมความ
รับผิดชอบตอชีวิตของตนเองมากขึ้น ผูเรียนก็จะเลือกทางเลือกที่ดีมากกวาเลว ในบางครั้งนักเรียนอาจ
ตอบวา “หนูไมมีแผนการอะไร” ครูไมควรยอมแพแตควรใหโอกาสและเวลาผูเรียนใหเขาไปสู
ประสบการณเวลานอก เชน สถานที่มุมหองหน่ึงที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และใหผูเรียนอยูตรงน้ัน
จนกวาจะคิดแผนการไดแลวจึงใหเขามาในหองเรียนได 
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ขั้นตอนที่ 5 การทําพันธสัญญา ถือเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญ การใหผูเรียนพูด
หรือการเขียนบันทึกเปนลายลักษณอักษร โดยการเขียนไวจะดีกวาการพูด และมีการจับมือกัน การทํา
พันธสัญญาจะทําใหเกิดความรูสึกเช่ือใจ เช่ือมั่นตอกันเพ่ิมโอกาสที่จะทําใหแผนการสําหรับพฤติกรรม
ใหมดําเนินตอไปไดอยางสําเร็จ 

ขั้นตอนที่ 6 ยอมรับการไมกลาวโทษหรือไมขอโทษ ในขั้นน้ีถือวาการถามถึงคํา
ขอโทษ การสงเสริมใหขอโทษ การรับฟงคําาขอโทษ และการยอมรับคําขอโทษเหลาน้ีเปนสิ่งที่ไมเปน
ประโยชน เปนการจัดการกับอดีต สําหรับแกลสเซอรเปาหมายคือการจัดการกับอนาคตถาแผนการ
สําหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน้ันไมไดผลก็อาจพิจารณาทําซ้ําใหมจนกวาจะไดผลหรืออาจจะวาง
แผนการใหม มุมมองของแกลสเซอรคือการมองไปขางหนาตลอดไป ตามดวยความสําเร็จของแผนการที่
ใชไดผลโดยไมมีการยอมรับการขอโทษ 

ขั้นตอนที่ 7 การไมทําโทษ แกลสเซอร เช่ือวาการลงโทษถือเปนการยกความ
รับผิดชอบออกไปจากผูเรียน ถาแผนการสําหรับพฤติกรรมใหมน้ันไมไดผลจะไมสามารถแกไขไดจาก
การลงโทษนักเรียนเพราะการลงโทษจะทําลายความอบอุน ความเช่ือใจ และความรูสึกวาสถานศึกษา
เปนสถานที่ที่ ดี และมีความสําคัญมากตอขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ซึ่งเปนการบงช้ีปญหา
พฤติกรรมที่ผิดโดยใหผูเรียนรูสึกปลอดภัยจากการถูกลงโทษ เพ่ือใหเขายอมรับวาเขาทําผิดครูจะตอง
ไมลงโทษ 

ขั้นตอนที่ 8 การไมยอมพายแพ-ยืนกรานทําตอไป เปนการแกไขพฤติกรรมจนกวา
จะสําเร็จหรือจนกวาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได โดยไมมีการยอมแพหรือเลิกรา  

สรุปไดวา ขั้นตอนของการบําบัดแบบเผชิญความจริง ประกอบดวย (1) การเกี่ยวของ
โดยการเขาไปในโลกของผูเรียน สรางบรรยากาศเชิงบวก และเอ้ืออาทร (2) พฤติกรรมปจจุบัน เนนวา
ผูเรียนกําลังทําอะไร ตองการอะไร เนนกับปจจุบันอยาเอาสิ่งที่เปนอดีตมาพูด (3) การประเมิน เปนการ
ประเมินวาสิ่งที่ผูเรียนทาํผดิกฏระเบียบหรือไมชวยใหผูเรียนไดรับในสิง่ที่ตองการหรือไม (4) การวางแผน 
เปนการวางแผนการที่งาย ๆ จําเพาะเจาะจงเปนอิสระเชิงบวกทําทันทีทําซ้ํา ๆ และทบทวนแผนการน้ัน
ใหมถาจําเปน (5) การทําพันธสัญญา เปนการเขียนแผนการแลวเซ็นช่ือลงสัญญารวมกัน และจับมือกัน 
(6) การไมยอมรับคําขอโทษ โดยประเมินวาแผนการสําเร็จหรือไมถาไมสําเร็จใหผูเรียนทําแผนการใหม 
โดยไมยอมรับคําขอโทษ (7) การไมมีการลงโทษ เน่ืองจากการลงโทษเปนการพูดถึงอดีตซึ่งเปนสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไมไดแลวถือวาวันน้ีและพรุงน้ีสําคัญเทาน้ัน และ (8) การไมมีการเลิกราโดยคิดวาการบําบัด
เปนเพียงเกมสที่เลนไปไดเรื่อย ๆ 

2.8.3.4 ทฤษฎีการเลือกในหองเรียน (choice theory in the classroom)  
วิลเลียม กลาสเซอร (William Glasse) เปนผูริเริ่มทฤษฎีการเลือก (choice theory) 

ในป ค.ศ.1998 ซึ่งเดิมมีความช่ือวา “ทฤษฎีการควบคุม” (control theory) มีแนวคิดวาคนที่ควบคุม
ชีวิตของตนเองได คือ “ตัวเราเอง” ย่ิงบุคคลเรียนรูไดเร็วเทาไหรก็ย่ิงสามารถควบคุมตนเองไดดีเพียงน้ัน 
เน่ืองจากทฤษฎีการควบคุมเนนพฤติกรรมจึงเปนสาเหตุให กลาสเซอร เปลี่ยนช่ือจากทฤษฎีควบคุมเปน 
“ทฤษฎีการเลือก” (Tauber, 2007)  

หลักการของทฤษฎีการเลือกตามแนวคิดของกลาสเซอร ประกอบดวย (1) ผูที่จะ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองคือตัวเราเอง พฤติกรรมทั้งหมดของบุคคลคือความพยายามของตนเองที่
ดีที่สุดที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจกับความตองการของตนเอง (2) สิ่งที่บุคคลจะใหผูอ่ืนไดก็คือขอมูล 



 

 
69 

(3) ปญหาทางจิตใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นมายาวนานคือปญหาความสัมพันธ (4) ความสัมพันธที่เปนปญหา
มักเปนสวนหน่ึงของชีวิตเสมอ (5) สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมีหลายอยางที่เกี่ยวของกับสิ่งที่บุคคลเปนในปจจุบัน 
แตบุคคลก็สามารถทําใหเกิดความพึงพอใจใหกับตนเองไดเฉพาะในปจจุบันเทาน้ัน และวางแผนที่จะ
กระทําตอไปไดในอนาคต (6) บุคคลสามารถทําใหเกิดความพึงพอใจในความตองการของตนเองได
จากการกระทําใหเกิดความพึงพอใจในโลกของคุณภาพของตนเอง (7) สิ่งที่บุคคลกระทําทุกอยางคือ
พฤติกรรมเปนการกระทําไมใชปฏิกิริยา (8) พฤติกรรมทั้งหมดจะถูกกําหนดดวยการกระทํา ความคิด 
ความรูสึก และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ แตบุคคลมีการควบคุมความคิด และการกระทําได 
(9) สําหรับความรูสึกและทางกายภาพ บุคคลสามารถควบคุมไดทางออมผานทางการเลือกที่จะคิด
และกระทําอยางไร และ (10) พฤติกรรมทั้งหมดถูกเรียกช่ือวาเปนกิริยาความตองการพ้ืนฐานของ
มนุษยที่ตัดสินทางเลือกของตนเอง 

กลาสเซอร กลาววาทฤษฎีการเลือกก็คือความตองการของมนุษย เพราะเช่ือวา
พฤติกรรมของมนุษยแมวาจะเปนพฤติกรรมที่ผิด ๆ ก็เปนความพยายามที่ดีที่สดุที่จะเปลีย่นโลกภายนอก
ใหเหมาะสมใหเขาไดกับการรับรูซึ่งเปนโลกภายในที่เปนความตองการของมนุษย แมวามนุษยทุกคนจะ
มีความตองการพ้ืนฐานทั้ง 5 ดานเหมือน ๆ กัน แตบุคคลก็จะมีความตองการที่เติมเต็มที่แตกตางกัน 

ลําดับขั้นความตองการตามแนวคิดของกลาสเซอร (Glasser’s hierachy of needs) 
มีดังน้ี (1) ความตองการมีชีวิตอยู ไดแก อากาศ นํ้า อาหาร ที่อยูอาศัย และเพศ (2) ความตองการเปน
เจาของ ไดแก ความสัมพันธ มิตรภาพ ชุมชน ความรวมมือ และความใกลชิด (3) ความตองการอิสระ
และทางเลือก ไดแก ทางเลือก การตัดสินใจของตนเอง และอิสรภาพเสรีภาพ (4) ความตองการในอํานาจ
และอิทธิพล ไดแก ความสามารถ ความสําเร็จ และการยอมรับ และ (5) ความตองการเลนและสนุกสนาน 
เชน การหัวเราะ ความยินดี และความสนุกสนาน  

นอกเหนือจากความตองการทางจิตใจที่จะมีชีวิตอยูและความเปนเจาของแลว
ความตองการของกลาสเซอร และมาสโลวจะแตกตางกัน กลาสเซอร เช่ือวาแตละคนมีความสามารถ
ในการตัดสินใจในทางเลือกของตนเอง และแมแตเด็กก็ยังตองการอํานาจและอิทธิพล สําหรับความ
ตองการในการเลนและความสนุกสนาน กลาสเซอร เช่ือวาความสนุกสนานเปนรางวัลตามธรรมชาติของ
การเรียนรู 

ดังน้ัน สถานศึกษาควรจัดหาแนวทางอยางพอเพียงใหกับผูเรียนที่จะไดพบกับ
ความพึงพอใจในความตองการทั้ง 3 ประการ คือ (1) ทางเลือก (2) อํานาจ และ (3) ความสนุกสนาน 
หากสถานศึกษาไมจัดหาแนวทางที่สังคมยอมรับ ผูเรียนก็จะหาวิถีทางของตนเองที่จะทําใหไดมาซึ่งความ
ตองการของตนเอง แมวาจะเปนวิถีทางที่สังคมไมยอมรับก็ตาม ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาในเรื่องพฤติกรรมที่
ผิดและปญหาระเบียบวินัยตามมา กลาสเซอร เช่ือวาความตองการของผูเรียนในทางเลือก อํานาจ และ
ความสนุกสนานมีมาต้ังแตเกิด หากครูไดตระหนักรูและนํามาใชเปนเครื่องมือกระตุนในการเรียนรูของ
เด็กรวมกับเทคนิคในการสอนที่เหมาะสมและเพียงพอ ผูเรียนก็จะพบกับความพึงพอใจในความตองการ
ทั้ง 3 ประการ สถานศึกษาก็จะเปนสถานที่ที่เด็กรับรูวาดี และไดชวยเหลือนักเรียน 

กลาสเซอร เสนอแนวทางที่ดีที่จะเติมเต็มในความตองการทุก ๆ ดาน น่ันคือ
การเรียนเปนกลุมหรือทํางานเปนทีม ผูเรียนจะไดความรูสึกความเปนเจาของความมีสวนรวม ความมี
อํานาจ ความตองการสนุกสนานจากการเรียน และการทํางานเปนทีม ผูเรียนที่อยูคนเดียวสวนใหญ
มักไมคอยมีอํานาจไมวาจะเปนกีฬาหรือเรื่องการเรียน อํานาจของผูเรียนจะสะทอนออกมาทางความ
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แข็งแกรง พรสวรรค ความรู และการอุทิศตนจะมีบุคคลพิเศษบางคนเทาน้ันเองที่จะรูสึกถึงอํานาจใน
ตัวเองไดโดยตัวเขาเอง เพราะสวนใหญแลวความรูสึกมีอํานาจจะเกิดจากสมาชิกในทีมเทาน้ัน ครูจึง
ตองริเริ่มที่จะสรางศูนยกลางการเรียนรูโดยใชการเรียนเปนกลุม หากมีปญหาในเรื่องของระเบียบวินัย 
แกลสเซอร เสนอวาใหสรางสภาพแวดลอมของกลุมที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจในความตองการขึ้นมาก็
จะเปนการชวยแกไขปญหาระเบียบวินัยไดอยางแทจริง  

การสรางความสัมพันธ เปนการสรางสถานศึกษาที่ใหความรูสึกแกผูเรียนวา
เปนสถานที่ที่ดีซึ่งไมเพียงแตใหผูเรียนไดพบกับความพึงพอใจตามความตองการเทาน้ัน แตในทุก ๆ วัน 
ตองใหเด็กไดพบกับโลกแหงความเปนจริงที่เขาใกลกับโลกแหงคุณภาพที่พวกเขาตองการ 

กลาสเซอร เสนอนิสัย 7 ประการของครูในการเอ้ืออาทรสนใจผูเรียน ไดแก การ
สนับสนุน การกระตุน การรับฟง การยอมรับ การไววางใจ การนับถือ การตอรองโตแยงในความแตกตาง 
และนิสัยของครู 7 ประการที่ไมควรทํา ไดแก การวิพากษวิจารณ การตําหนิ การบน การคุกคาม การทําโทษ 
และการติดสินบน โดยนิสัยเอ้ืออาทรสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดที่เปนประชาธิปไตย ไดแก การรับฟง 
การไววางใจ และการยอมรับนับถือในตัวผูเรียน ตลอดจนการตอรองกับผูเรียนในเรื่องที่ขัดแยงเปน
พฤติกรรมของครูที่ทําใหผูเรียนรับรูวาสถานศึกษาเปนสถานที่ที่ดีสําหรับพวกเขา สําหรับนิสัยที่ไมควร
ทําก็จะกอใหเกิดปญหาทางระเบียบวินัยตามมา 

กลาสเซอร เช่ือวาสถานศึกษาจะไมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจนกวาครูจะ
เขาใจทฤษฎีการกระตุนและการตอบสนอง ความเช่ือที่วาพฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นเพราะแรงกระตุน
จากเหตุการณภายนอกน้ันเปนความเช่ือที่ไมถูกตอง ทฤษฎีการเลือกถือวาพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย
เกิดจากสิ่งที่อยูภายในตนเอง โลกภายนอกเปนเพียงจัดหาขอมูลใหแลวเราก็เลือกที่จะกระทําตอขอมูลที่
เราไดรับในวิถีทางที่ดีสุดสําหรับเราในฐานะเปนสัตวโลก มนุษยไมเคยมีปฏิกิริยาโตตอบแตสิ่งที่เราทํา
คือการกระทําทางเลือกในการตอบสนองขอมูลน้ันขึ้นกับการรับรูของเรา ดังน้ัน ความสําคัญของทฤษฎี
การเลือกก็คือทางเลือกของแตละคน 

กลาสเซอร เช่ือวามนุษยควบคุมชีวิตของตนเอง เชน มนุษยสามารถเลือกไดวา
จะซึมเศราหรือไม การกลาวโทษคนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนที่เปนสาเหตุใหซึมเศราเปนการโยนความผิดและ
ตําหนิคนอ่ืน แกสเซอร กลาววาพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษยมีอยู 4 สวน คือ (1) การกระทํา (2) ความคิด 
(3) ปฏิกิริยาทางกายภาพ และ (4) ความรูสึก แมวาเราอาจจะทําไดเพียงเล็กนอยเทาน้ันในการควบคุม
ความรูสึกและปฏิกิรยาทางกายภาพไดโดยตรง แตเราก็สามารถควบคุมความคิด และการกระทําได 

2.8.4 ปจจัยที่สงผลตอการขาดวินยั 
การที่เด็กขาดวินัยมีปจจัยหลายประการ สมพร สุทัศนีย (2544) กลาวถึงปจจัยที่ทําให

เด็กขาดวินัยมาจากสาเหตุ ดังน้ี  
2.8.4.1 เกิดจากตัวเด็ก มีสาเหตุ 2 ประการ คือ (1) ทางรางกาย เชน มีรางกาย

ผิดปกติ ปญญาออน และขาดสารอาหาร และ (2) ทางจิตใจ เกิดจากการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักทํา
ใหขาดความอบอุน ความนอยใจที่ไมไดรับความรัก ความเอาใจใสทําใหเปนเด็กเงียบขรึม ไมพูดจา และ
แยกตัวออกจากสังคม  

2.8.4.2 เกิดจากสิ่งแวดลอม ประกอบดวย (1) สิ่งแวดลอมทางบาน ไดแก การ
อบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ และเขมงวดหรือปลอยปละละเลยมากเกินไป (2) สัมพันธภาพในครอบครัวที่
มีการทะเลาะวิวาทกัน สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน ไดแก เพ่ือนในโรงเรียนขมเหงรังแก ครูขาดความ
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ยุติธรรม ขาดความเอาใจใส และขาดความมั่นคงทางอารมณ (3) การสอน และการปกครองของครู 
กฎระเบียบของโรงเรียนที่เด็กไมมีสวนรวมในการบัญญัติขึ้น หรือกฎระเบียบที่ขัดกับพัฒนาการทาง
ธรรมชาติของเด็ก (4) สิ่งแวดลอมทางสังคม ไดแก แหลงการพนัน แหลงซื้อขายสิ่งเสพติดและของมึนเมา 
แหลงมั่วสุมทางเพศ และคนในชุมชนใชความรนุแรงในการแกปญหา และ (5) สิ่งแวดลอมทางสื่อมวลชน 
ไดแก หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร โทรทัศน ภาพยนตร และอินเตอรเน็ตที่เสนอสิ่งไมเหมาะสม ทํา
ใหเด็กมีนิสัยกาวราวและประพฤติตนไมเหมาะสม 

สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม (2521) กลาวถึงสาเหตุที่เด็กประพฤติผิดวินัย
มีสาเหตุ 4 ประการ คือ (1) สภาพรางกายของเด็ก เชน ความพิการ มีความออนแอ (2) สภาพจิตใจ เชน 
มีจิตใจผิดปกติ (3) สภาพทางสังคม เชน เศรษฐกิจและสังคมเสื่อมโทรม และ (4) สภาพอารมณ เชน 
มีอารมณผิดปกติไมสามารถปรับปรุงอารมณของตนเองได 

สรุปไดวา สาเหตุที่นักเรียนหรือเด็กขาดวินัยอาจเกิดจากภายในตัวเด็กเองโดยเกิดจาก
การที่เด็กมีรางกายและสภาพจิตใจที่ผิดปกติ เกิดจากครอบครัวที่มีปญหา หรือจากสภาพแวดลอมรอบ ๆ 
ตัวเด็ก ประกอบดวย สภาพแวดลอมทางบาน สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน สภาพแวดลอมทางสังคมที่
ไมเอ้ืออํานวยและย่ัวยุใหเด็กมีพฤติกรรมขาดวินัย 

2.8.5 การเสริมสรางวินัยในตนเอง  
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2527) ไดเสนอแนะวิธีการปลูกฝงวินัยในตนเองใหแกเด็ก ดังน้ี 

(1) การอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบประชาธิปไตย โดยครอบครัวและผูมีหนาที่เก่ียวของในการใหการศึกษา
ควรใหการอบรมเลี้ยงดูที่ดีที่สุด คือการใหความรักและความเขาใจเปนเครื่องสนับสนุน ใชเหตุผลและ
ลงโทษทางจิตมากกวาทางกาย มีการควบคุมอยางพอเหมาะและไมบังคับมากเกินไป และ (2) การฝกอบรม
เพ่ิมเติมโดยการถายทอดวินัยในตนเองใหแกเด็กทั้งทางตรงและทางออม คือการใหความรู คําแนะนํา 
การลงโทษ การใหรางวัลในพฤติกรรมตาง ๆ และผูใหญจะตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีเพ่ือเปน
ตัวอยางสําหรับการเลียนแบบของเด็ก มุสเซน, จอหน และ เจโรเม (Mussen, John & Jerome, 1969) 
อธิบายถึงการพัฒนาวินัยในตนเองใหไดผลตามที่ตองการ บิดามารดาควรใชวิธีการวางเปาหมายระยะยาว 
เพ่ือใหเด็กยอมรับคานิยมเขาเปนสวนหน่ึงในจิตใจ โดยการใหเหตุผล และควบคุมพฤติกรรมของเด็ก
อยางเหมาะสม และใหเด็กวัยรุนไดทํากิจกรรมรวมกับกลุมเพ่ือนเพ่ือใหเด็กเกิดพฤติกรรมทางจริยธรรม
รวมกัน เพราะเวลาจะทําอะไรวัยรุนมักจะคลอยตามกลุมเพ่ือน นอกจากน้ี สถานศึกษามีสวนสําคัญ
ตอการพัฒนาวินัยในตนเองของเด็กในทุกวัยและทุกระดับการศึกษา ครูและผูบริหารมีบทบาทสําคัญ
ในการอบรมสั่งสอนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน  

สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540) กลาวถึงแนวทางการ
สรางวินัยที่ครูสามารถนํามาใชพัฒนาผูเรียน รายละเอียดดังน้ี (1) การทําใหเกิดพฤติกรรมเคยชิน ให
บุคคลรูเห็นและปฏิบัติพฤติกรรมที่ดี เพ่ือเปนพ้ืนฐานและปฏิบัติตอเน่ืองจนเกิดเปนพฤติกรรมเคยชินที่ดี 
(2) การใชวัฒนธรรมในสังคม เปนแนวปฏิบัติผสมผสานกับหลักการทําใหเปนพฤติกรรมที่เคยชิน เชน 
การทําความเคารพดวยการไหวเมือ่พบผูใหญเปนสิ่งที่เด็กทําไดโดยงาย แตการเขาแถวไมใชวัฒนธรรมไทย
เด็กไมไดเห็นแบบอยางดังเชนการไหวของไทย ผูใหญเองก็ไมสามารถปฏิบัติกันโดยทั่วไป การไหวจึงงาย
ตอการปฏิบัติมากกวาการเขาแถว (3) การใชองครวมอันเปนความสัมพันธระหวางจิตใจ พฤติกรรม และ
สติปญญาเปนหลักการทางการศึกษาและหลักการพัฒนาจริยธรรม คือมีความเขาใจในความสําคัญของ
สิ่งที่ควรกระทํา มีความพอใจและยอมรับในสิ่งที่จะกระทํา ยอมนําไปสูความพรอมในการกระทํา (4) การ
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ใหแรงหนุนสภาพจิต เปนการต้ังความมุงมั่นหรืออุดมการณและพยายามปฏิบัติตามเปาหมายที่มุงหวัง
ไว ซึ่งอาจทําใหเกิดการเปรียบเทียบแตก็มีความภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติ หากใชมากเกินไปจะ
กลายเปนดูถูกดูหมิ่นผูอ่ืน และเกิดการแขงขันแยงชิง และ (5) การใชกฏเกณฑบังคับ เปนวิธีที่ทําให
เกิดวินัยไดช่ัวระยะหน่ึง เมื่อไมมีผูใดควบคุมวินัยก็จะหายไปจึงเปนวิธีที่ไมถูกตอง 

การฝกวินัยใหกับวัยรุนจําเปนตองมีเทคนิคที่เหมาะสม อันจะชวยใหวิธีการฝกวินัยมี
ประสิทธิภาพและไดผลดี อุมาพร ตรังคสมบัติ (2542) เสนอเทคนิคการฝกวินัยใหกับวัยุรน ดังน้ี 
(1) ใหความรูมากกวาออกคําสั่ง โดยการฝกใหคิด และใหความรูในสิ่งที่ถูกตองหมาะสม (2) ทําความ
เขาใจกับพฤติกรรมของวัยรุนวาเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทุกดาน การฝกวินัยจึงควร
ใหวัยรุนประพฤติในสิ่งที่ถูกตองโดยเฉพาะกฎเกณฑที่ต้ังไว และมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นและ
ความรูสึกที่แตกตางได (3) ใชวิธีการลงโทษเฉพาะสภานการณที่รายแรง พยายามหลีกเลี่ยงการลงโทษ 
ยกเวนจําเปนจริง ๆ เพราะวัยรุนสามารถอดทนตอการลงโทษและมักหาทางตอตานกฏระเบียบ
มากกวาวัยอื่น ๆ (4) ควรระมัดระวังคําพูดในลักษณะตําหนิติเตียนและบน เพราะในความรูสึกของ
วัยรุนถือวาเปนการลงโทษที่รุนแรง (5) อยาต้ังกฏเกณฑมากเกินไป เพราะจะทําใหวัยรุนยิ่งตอตาน
และจะทาํผิดมากขึ้น ควรใหอิสรภาพเพียงพอที่จะใหวัยรุนลองทําบางสิ่งดวยตนเอง และเรียนรูจากสิ่งที่
ผิดพลาดบาง (6) หนักแนนและสม่ําเสมอในการฝกระเบียบวินัย ซึ่งจะชวยใหวัยรุนมีความประพฤติที่
เหมาะสมสม่ําเสมอเชนกัน (7) อยากลัวที่จะใชอํานาจปกครอง ควรแสดงใหวัยรุนรับรูวาเรามีสิทธิที่จะ
ควบคุมแตใหทําอยางหนักแนนและมีเหตุผล ไมใชอารมณและเผด็จการ (8) อยางใชอารมณรุนแรง
ขณะที่เผชิญหนากับวัยรุนที่มีอารมณรุนแรง ผูใหญไมควรแสดงอารมณหงุดหงิดหรือโกรธตอบ และอยา
พูดในสิ่งที่เราไมต้ังใจ เพราะคําพูดน้ันอาจทําลายความรูสึกของวัยรุน (9) พยายามปฏิบัติตอวัยรุนเหมือน
ผูใหญ เด็กก็จะตอบสนองไดดี และทําตัวดีขึ้น (10) อยาดูถูก ดูหมิ่นหรือทําใหเด็กเสียหนา เพราะวัยรุน
มักจะทระนงตนเองคอนขางสูง จึงควรระวังความรูสึกของวัยรุนเพงเล็งเฉพาะการกระทําไมใชเพงเล็งไปที่
ตัววัยรุนวาเปนคนไมดี (11) เปนแบบอยางที่ดี ผูใหญควรมีการควบคุมตนเองที่ดีพอ และมีความเคารพ
ในสิทธิและความเห็นของผูอ่ืนเชนกัน และ (12) หากวัยรุนมีปญหาที่เราไมสามารถจัดการไดควร
ปรึกษาผูเช่ียวชาญ เชน การที่วัยรุนเพิกเฉยหรือฝาฝนกฏบอย ๆ มีอาการซึมเศราอยางรุนแรง และมี
ปญหาสุขภาพอยางรุนแรง 

สรุปไดวา การฝกวินัยใหกับวัยรุน ครู ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของจะตองสรางสัมพันธภาพ
ที่ดีกับวัยรุนดวยการเขาใจธรรมชาติของวัยรุน เปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็น มีความหนักแนนและ
สม่ําเสมอในการฝกวินัย เปนแบบอยางพฤติกรรมที่เหมาะสม และสื่อความรูสึกถึงความจริงใจตอผูเรียน
อันจะชวยใหเกิดบรรยากาศในการฝกวินัยที่เปนไปอยางราบรื่น และบรรลุเปาหมายในการเสริมสราง
ใหเด็กเติบโตเปนผูใหญที่มีวินัยและอยูรวมกับบุคคลในสังคมไดอยางมีความสุข 

2.8.6 ลักษณะของงานวิจัยที่เก่ียวกับวินัยในตนเอง  
นักวิชาการ และนักการศึกษาจํานวนมากใหความสนใจศึกษาเก่ียวกับวินัยในตนเอง

หลากหลายลักษณะ ผูวิจัยสรุปลักษณะการวิจัยที่เกี่ยวกับวินัยในตนเอง รายละเอียดดังน้ี 
2.8.6.1 การสรางเครื่องมือวัดความมีวินัยในตนเอง เปนการวิจัยเก่ียวกับการสราง

เครื่องมือวัดวินัยในตนเอง เรียกวา แบบทดสอบหรือแบบวัด ไดแก งานวิจัยของ (กฤษกร จีรัง, 2545; 
ชนาภรณ เพาพาน, 2545; สุนันทา ประเสริฐศรี, 2540) เปนตน  
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2.8.6.2 การศึกษาบทบาทของครูหรือผูบริหารตอการสงเสริมวินัยในตนเองของ
นักเรียน เปนการศึกษาวาครูหรือผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนอยางไรบาง 
ไดแก งานวิจัยของ (ทองจันทร สังขเสนากุล, 2550; ไพฑูรย พากเพียร, 2544; ยุพา แสนวงคคํา, 2548) 
เปนตน 

2.8.6.3 ผลการใชสื่อหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาวินัยในตนเอง เปนวิจัยที่ทําการทดลอง
ใชสื่อหรือกิจกรรมตาง ๆ พัฒนาวินัยในตนเองของกลุมตัวอยางซึ่งมักเปนนักเรียน สื่อหรือกิจกรรมที่ใช 
ไดแก การใหคําปรึกษาแบบกลุม (รักชนก สิทธิประภา, 2550; รัชนีกูล จินดา, 2553; เสาวลักษณ เอ่ียมพิพัฒน, 
2549) กิจกรรมแนะแนวหรือชุดกิจกรรมแนะแนว (วรรณา พงษสิน, 2550; อัญชิสา สุรียแสง, 2553; 
อุมาพร สงสุวรรณ, 2551) กิจกรรมโฮมรูม (พรทิพย แกวบุญเรือง, 2534) การฝกทักษะชีวิต (อัญชลี 
สวางจิตร, 2546) การใชกระบวนการเรียนรู (สุพิน ดิษฐสกุล, 2549) การใชกลุมสัมพันธ (ศศิธร ดีเหมาะ, 
2539) การใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ (อัมพร ถกลประจักษ, 2543) การใชชุดการเรียน (วัลลิมา สงสุวรรณ, 
2541) เชน งานวิจัยของ อุมาพร สงสุวรรณ (2551) เรื่อง ผลของชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีตอความมีวินัย
ในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนจิตรลดา  

2.8.6.4 การเปรียบเทียบวินัยในตนเองระหวางกลุมตาง ๆ ที่ไดรับการจัดกระทําที่
ตางกัน เปนการวิจัยเพ่ือทําการพัฒนากลุมตัวอยางดวยวิธีที่แตกตางกัน และวัดวินัยในตนเองของกลุม
ตัวอยาง ไดแก งานวิจัยของ (พระไพศาล บัวใหญรักษา, 2549; พุทธิตา ดอนฟุงไพร, 2550) เปนตน 

2.8.6.5 การศึกษาความสัมพันธระหวางวินัยในตนเองกับตัวแปรอ่ืน ๆ เปน
การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ กับวินัยในตนเองหรือวินัยในตนเองกับตัวแปรอ่ืน ไดแก 
งานวิจัยของ (ชอลัดดา ติยะบุตร, 2551; ภาวิณี ตนรังสรรค, 2550; มาลี อนุสนธ์ิ, 2552) เปนตน  

2.8.6.6 การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธหรือสงผลหรือมีอิทธิพลตอวินัยใน
ตนเอง เปนการศึกษาวามีตัวแปรใดที่เปนตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอวินัยในตนเองซึ่งเปนตัวแปรตาม 
ไดแก งานวิจัยของ (เกษราภรณ จันทรยุย, พัสตราภรณ คําโอด และวรลักษณ สุขสบาย, 2552; 
ธีระภาภรณ ดงอนนท, 2552) เปนตน 

2.8.6.7 การศึกษาวินัยในตนเอง สภาพหรือพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของ
ผูเรียน เปนการศึกษาวามีสภาพหรือพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของผูเรียนอยางไรบาง เชน งานวิจัย
ของ (รัตนาภรณ สมบัติตรา, 2552; สถิดาพร คําสด; 2546) เปนตน 

2.8.6.8 การวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ เปนการศึกษาวามี
ตัวแปรอะไรที่เปนสาเหตุตอความมีวินัยในตนเอง ไดแก งานวิจัยของ จิตตานันท ติกุล (2545) เรื่อง
การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี : การวิเคราะหกลุมพหุ เปนตน 

2.8.6.9 การวิจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับวินัยในตนเอง เชน สภาพการเสริมสราง
วินัยในตนเอง ไดแก การศึกษาสภาพการเสริมสรางความมีวินัยในตนเองแกนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (ภักดี พานออน, 2553) ปญหาความมีวินัยในตนเอง 
เชน การศึกษาปญหาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรีจังหวัดสิงหบุรี (กุลภัสสรณ 
พิทักษศักดาชัย, 2553) 

 
 



 

 
74 

2.9 ความรบัผิดชอบ 
2.9.1 ความหมายของความรับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ (responsible) เปนการยอมรับผลทั้งที่ดีและไมดีในกิจการที่ตนเอง

ไดทําลงไปหรือที่อยูในความดูแลของตนเอง (เปลื้อง ณ นคร, 2555; พจนานุกรมเล็กซิตรอน, 2555ข;  
ราชบัณฑิตยสถาน, 2555ข) ไมวาจะเปนความรับชอบหรือรับผิดตอตนเองและรับผิดตอสังคม ความ
รับผิดชอบเปนสิ่งที่ควบคูกับหนาที่ (กรมวิชาการ, 2542)  

ลักษณะของผูที่มีความรับผิดชอบ คือมีความต้ังใจในการปฏิบัติหนาที่ของตนเองให
สําเร็จลุลวงอยางดีที่สุดไมทอถอยตออุปสรรค เปนผูที่เอาใจใสในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีความ
ซื่อสัตยตอหนาที่โดยไมคํานึงถึงประโยชนสวนตัว เคารพระเบียบ กฎเกณฑ และวินัยในตนเอง มีอารมณ
หนักแนนเมื่อเผชิญอุปสรรค รูจักหนาที่และกระทําตามหนาที่เปนอยางดี มีความละเอียดรอบคอบ ใช
ความสามารถอยางเต็มที่ (กรมวิชาการ, 2542; สาโรช บัวศรี, 2542) มีความมุงมั่นและเพียรพยายาม
ในการเรียน และปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคทันตามกําหนดเวลา (เมธี  ธรรมวัฒนา, 2551)  

ความรับผิดชอบ คือการยอมรับผลของสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเองไมวาจะ
เปนความรับชอบหรือรับผิดตอตนเองและสังคม ผูที่มีความรับผิดชอบจะมีอารมณหนักแนน มีความ
ช่ือสัยตและรูจักหนาที่ มีความมุงมั่น เพียรพยายาม ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหนางานอยางเต็ม
ความสามารถ และต้ังใจปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคทันตามกําหนดเวลา ความรับผิดชอบจึงเปน
สิ่งที่ควบคูกับหนาที่ 

2.9.2 ประเภทของความรับผิดชอบ 
กรมวิชาการ (2542) แบงความรับผิดชอบออกเปน 2 ประเภท คือความรับผิดชอบ

ตอตนเอง และความรับผิดชอบตอสังคม รายละเอียดดังน้ี  
2.9.2.1 ความรับผิดชอบตอตนเอง (กรมวิชาการ, 2542; สํานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติ, 2526) หมายถึง การขจัดปญหาที่ทําใหตนเองเปนทุกข การรูจักหนาที่ของตนเอง 
ปฏิบัติหนาที่การงานของตนใหลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพทันตามกําหนดเวลา (กรมวิชาการ, 2542) 
ฝกฝนตนเองใหเปนคนตรงตอเวลาอยูเนืองนิตย และยอมรับผลการกระทําของตนเองทั้งที่เปนผลดี
และผลเสีย บุคคลที่มีความรับผิดชอบในตนเองจะไตรตรองอยางรอบคอบวาสิ่งที่ตนเองทําจะมีผลดี
ผลเสียหรือไม และจะเลือกปฏิบัติแตสิ่งที่จะกอใหเกิดผลดีเทาน้ัน (ไชยรัตน ปราณี, 2531) 

2.9.2.2 ความรับผิดชอบตอสังคม (กรมวิชาการ, 2542; สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ, 2526) หมายถึง การรูจักฐานะความรับผิดชอบของตนเองที่มีตอสังคมโดยปฏิบัติ
หนาที่อยางถูกตองเหมาะสมจนเกิดประโยชนแกสังคม (กรมวิชาการ, 2542) ทั้งสังคมขนาดเล็กจนถึง
สังคมขนาดใหญ มีภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลตอสังคม ไดแก (1) ความรับผิดชอบตอ
หนาที่พลเมือง ไดแก การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม การรักษาทรัพยสินของสังคม การ
ชวยเหลือผูอ่ืน และการใหความรวมมือกับผูอ่ืน (2) ความรับผิดชอบตอครอบครัว หมายถึง การรูจักฐานะ
และหนาที่ที่มีตอครอบครัว ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมแกฐานะและหนาที่ของตนเองตอครอบครัว สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2526) ไดแก การเคารพเช่ือฟงผูปกครอง การชวยเหลืองานบาน และ
การรักษาช่ือเสียงของครอบครัว (3) ความรับผิดชอบตอโรงเรียน ไดแก ความต้ังใจเรียน การเช่ือฟงครู 
การปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน และการรักษาสมบัติของโรงเรียน และ (4) ความรับผิดชอบตอเพ่ือน ไดแก 
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การตักเตือนแนะนํา การชวยเหลือเพ่ือนอยางเหมาะสม การใหอภัย การไมทะเลาะและเอาเปรียบเพ่ือน 
และการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน (ไชยรัตน ปราณี, 2531) 

สรุปไดวา ความรับผิดชอบแบงออกเปน 2 ประเภท คือ (1) ความรับผิดชอบตอตนเอง 
เปนการรูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและทันเวลาที่กําหนด 
ยอมรับผลการกระทําของตนเองทั้งที่เปนผลดีและผลเสีย และ (2) ความรับผิดชอบตอสังคมหรือสวนรวม 
เปนการรูจักบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองที่มีตอสังคม ไดแก ความรับผิดชอบตอหนาที่พลเมือง 
ความรับผิดชอบตอครอบครัว ความรับผิดชอบตอโรงเรียน และความรับผิดชอบตอเพ่ือน  

2.9.3 การเสริมสรางความรับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ เปนสิ่งที่เกิดจากการฝกฝนต้ังแตเยาววัยและพัฒนาตอไปจนถึงวัย

ผูใหญ การฝกความรับผิดชอบครูจะตองมีกลยุทยและวิธีสอนใหเกิดความรับผิดชอบ (กรมวิชาการ, 
2544) คือ (1) ใหเด็กทุกคนไดรับโอกาศและมีสวนรวมอยางทั่วถึง (2) คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล (3) กําหนดจุดประสงคและเปาหมายในการฝกเพื่อใหเด็กมองเห็นจุดมุงหมายอยางชัดเจน 
(4) การฝกควรมีการยืดหยุน มีบรรยากาศแหงความไววางใจ และใหเด็กปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง 
และ (5) ผูใหญควรเปนแบบอยางที่ดีในการแสดงออกดานความรับผิดชอบ (กรมวิชาการ, 2542) 
ในการฝกความรับผิดชอบควรฝกทั้งที่บานและโรงเรียนใหประสานสัมพันธกันอยางตอเน่ืองและคอย
เปนคอยไป (กรมวิชาการ, 2544)  

ประดินันท อุปรมัย (2543) อธิบายถึงการเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบใหกับเด็ก 
รายละเอียดดังน้ี  

2.9.3.1 การเสริมสรางความรับผิดชอบที่อาศัยแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรูโดย
การวางเง่ือนไขและการกระทํา เปนการฝกความรับผิดชอบในลักษณะ ดังน้ี (1) การทําใหเด็กมีความถี่
ของพฤติกรรมความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นจากการใหตัวเสริมแรงทางบวก เชน กิจกรรมที่เด็กชอบ สวนตัว
เสริมแรงทางลบ คือการนําเอาสิ่งที่เด็กไมชอบไปจากตัวเด็ก ทําใหเกิดพฤติกรรมความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น 
และ (2) การทําใหพฤติกรรมการไมรับผิดชอบยุติลงดวยการลงโทษ เพิกเฉย หรือหยุดย้ัง การลงโทษ
ดวยวิธีการใหสิ่งที่เด็กไมชอบ เชน ใหทํากิจกรรมที่เด็กไมชอบ เพิกเฉย คือไมใหความสนใจตอพฤติกรรม
ที่ไมรับผิดชอบของเด็ก สวนการหยุดย้ังเปนการหยุดใหแรงเสริมพฤติกรรมที่แสดงถึงความไมรับผิดชอบ
ที่เด็กเคยไดรับแรงเสริมมากอน 

2.9.3.2 การเสริมสรางความรับผิดชอบโดยอาศัยแนวคิดทฤษฏีการเรียนรูทางสังคม 
เปนการฝกความรับผิดชอบชนิดที่ใหเด็กเกิดความรูสึกรับผิดชอบ และมีพฤติกรรมแสดงความรับผิดชอบ
จากการดูตัวแบบ  

2.9.3.3 การเสริมสรางความรับผิดชอบโดยใหเด็กไดรับผลการกระทําของเขาเอง
จากความเปนเหตุเปนผลกันโดยธรรมชาติและสภาพการณ กลาวคือปลอยใหเด็กไดรับผลการปฏิบัติ
หรือไมปฏิบัติภารกิจดวยตนเอง เชน เมื่อเด็กมาทํากิจกรรมไมตรงตามเวลาก็ไมมีใครคอย  

นักการศึกษา ไดทํากาวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสรางความรับผิดชอบในตนเองทั้งรูปแบบ
การจัดกิจกรรมกลุม เชน การศึกษาของ (กัลยา สุรีย, 2546; คนึงนิจ พุมพวง, 2546) การเสริมแรงพฤติกรรม 
(อรรถนารถ บุญเกิด, 2546) และการพัฒนาสื่อเพ่ือการควบคุมตนเองในการสงเสริมพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
(ปองราษฎร วรวุฒิพุทธพงศ, 2553) 



 

 
76 

เห็นไดวา ความรับผิดชอบเปนพฤติกรรมที่สามารถพัฒนาฝกฝนไดต้ังแตเยาววัยและ
พัฒนาตอไปจนถึงวัยผูใหญ การจัดกิจกรรมควรใหเหมาะสมกับพัฒนาการแตละชวงวัยและควรคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล โดยใหเด็กทุกคนไดมีสวนรวมอยางทั่วถึงในบรรยากาศที่ไววางใจกัน และ
ในการฝกความรับผิดชอบควรฝกทั้งที่บานและโรงเรียนใหประสานสัมพันธกันอยางตอเน่ืองและคอยปน
คอยไป  

2.10 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.10.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนความสําเร็จหรือความสามารถในการกระทําใด ๆ (สมสุข 

ศรีกุล, 2542) ที่ตองอาศัยความรูที่ไดเรียนรูผานมาแลว (นิลรัตน ทศชวย, 2547) หรือทักษะสมรรถภาพ
ดานตาง ๆ ของสมอง หรือมวลประสบการณทั้งปวงของบุคคล (สุวิทย หิรัณยกาณฑ, สิริวรรณ 
เมธีวัฒน และชนินทรชัย อินทิราภรณ, 2540) อันเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนตามแผนที่กําหนดไว
ลวงหนา (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) แลวเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (วิบูลศรี กิ่งแกว, 2552) 
ซึ่งแสดงออก 3 ดาน คือ ดานพุทธพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย (ธาริณี วิทยาอนิวรรตน, 
2542) สามารถวัดไดตามจุดมุงหมายของการสอนหรือผลสําเร็จจากการศึกษา หรืออาจไดจาก
กระบวนการสังเกตที่ไมตองอาศัยการทดสอบ (ขนิษฐา บุญภักดี, 2552) อาศัยเครื่องมือทางจิตวิทยา
หรือแบบทดสอบภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติหรือทั้งสองแบบ (พิมพประภา อรัญมิตร, 2552) เพ่ือเปนการ
ตรวจสอบระดับความสามารถทางสมองของบุคคล และผลที่เกิดจากการเรียนรูฝกฝนหรือประสบการณ
ตาง ๆ (ไพโรจน คะเชนทร, 2559)   

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเปนความรูความสามารถที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผูเรียนไดผาน
กระบวนการเรียนรูอยางสุดความสามารถ แลวเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3 ดาน คือ ดานพุทธพิสัย 
ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย ซึ่งสามารถวัดไดจากการสังเกต หรือจากแบบทดสอบทางการเรียน
หรือแบบวัดผลสัมฤทธ์ิดานตาง ๆ 

2.10.2 ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นักการศึกษากลาวถึงปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายละเอียดดังน้ี 
บลูม (Bloom, 1976) กลาวถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบดวย 

(1) พฤติกรรมดานความรูความคิด เปนความรูความสามารถและทักษะตาง ๆ ของผูเรียนที่มีมากอน 
(2) คุณลักษณะทางจิตใจ คือแรงจูงใจที่ทําใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรูในสิ่งใหม ๆ ไดแก ความ
สนใจในวิชาที่เรียน เจตคติ ตอเน้ือหาวิชาที่เรียน และการยอมรับความสามารถของตนเอง เปนตน 
และ (3) คุณภาพการเรียนการสอน ประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ผูเรียนจะไดรับ ไดแก คําแนะนํา
การปฏิบัติ และแรงเสริมของผูสอนที่มีตอผูเรียน เปนตน  

คลอสเมียร (Klausmier, 1985) กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ประกอบดวย (1) คุณลักษณะของผูเรียน (2) ลักษณะของผูสอน (3) พฤติกรรมระหวางผูสอนและ
ผูเรียน (4) คุณลักษณะของกลุมผูเรียน (5) คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัว และ (6) แรงผลักดัน
ภายนอก เชน ความสัมพันธระหวางคนในบานที่ดีตอกัน สิ่งแวดลอมดี มีวัฒนธรรมและคุณธรรม
พ้ืนฐานดี สอดคลองกับ เพรสคอทท (Prescott, 1961) กลาววาความสัมพันธระหวางสมาชิกใน
ครอบครัว ความเปนอยูของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรมทางฐาน ฐานะทางบาน 
รวมถึงความสัมพันธในกลุมเพ่ือนจะมีความสัมพันธและสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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เพรสคอทท (Prescott, 1961) กลาวถึงองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน ประกอบดวย (1) องคประกอบดานรางกาย (2) องคประกอบดานความรัก (3) องคประกอบ
ดานวัฒนธรรมและสังคม (4) องคประกอบดานความสัมพันธในหมูเพ่ือนวัยเดียวกัน (5) องคประกอบ
ดานการพัฒนาแหงตน และ (6) องคประกอบดานการปรับตัว  

นิธิดา ทองใส (2553) กลาววาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเรียนแตกตางกันตามสภาพรางกาย การเลี้ยงดู สภาพครอบครัว ความสัมพันธระหวางผูเรียน 
ความสามารถทางการเรียนรู ลักษณะจิตใจ และความพยายามในการเรียนรูของแตละบุคคล 

บุญนํา เที่ยงดี (2548) กลาวถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเรียน ประกอบดวย (1) องคประกอบดานตัวผูเรียน และ (2) องคประกอบดานสิ่งแวดลอม 

อริยา คูหา และบัญญัติ ยงยวน (2547) กลาวถึงองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน ประกอบดวย 5 ดาน คือ (1) ความพรอมดานสติปญญาหรือความรู ทักษะพ้ืนฐาน (2) บุคลิกภาพ
หรือจิตลักษณะ (3) พฤติกรรมการเรียน (4) บรรยากาศในการเรียน (5) ตัวแปรทางประชากร  

ประภัสสร วงษศรี (2541) กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเรียน ประกอบดวย (1) ผูสอน และ (2) ผูเรียน  

สรุปไดวาปจจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธ์ิของการเรียน ไดแก ความรูความสามารถ
ทักษะ เชาวปญญา ความถนัด ความสนใจ และพ้ืนฐานของผูเรียนที่มีมากอน ความสนใจในวิชาเรียน 
การยอมรับความสามารถของตนเอง การเรียนการสอนหรือประสิทธิผลที่ผูเรียนจะไดรับผลสําเร็จใน
การเรียน ระบบการเรียนและสถาบัน หลักสูตรหรือวิชาที่เรียน อุปกรณการสอนที่ทันสมัย บรรยากาศ
ในการเรียนและสิ่งแวดลอม ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว และการศึกษาของบิดามารดา  

2.10.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือเครื่องมืออยางหน่ึงที่ออกแบบไวสําหรับ

วัดความรูหรือทักษะ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) หรือความสามารถของผูเรียนในดานวิชาการ เปนผล
จากการเรียนรูเน้ือหาสาระ และตามจุดประสงคของวิชาหรือเน้ือหาที่สอบ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546) 
เพ่ือใหทราบถึงความรูความสามารถที่ผูเรียนไดเรียนมาแลว (บุญนํา เที่ยงดี, 2548) โดยทั่วไปจะวัด
ผลสัมฤทธ์ิในวิชาที่เรียนในสถาบันการศึกษาตาง ๆ จําแนกเปน 2 ประเภท คือ (1) แบบทดสอบอิงเกณฑ 
สรางขึ้นตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม มีคะแนนจุดตัดหรือคะแนนเกณฑสําหรับตัดสินผูสอบตามเกณฑ
ที่กําหนด การวัดตรงตามจุดประสงค เปนหัวใจสําคัญของขอสอบในแบบทดสอบประเภทนี้ และ 
(2) แบบทดสอบอิงกลุม สรางขึ้นเพ่ือวัดใหครอบคลุมหลักสูตร ตามตารางวิเคราะหหลักสูตร สามารถ
จําแนกผูสอบตามความเกง ออนไดดี ผลการสอบอาศัยคะแนนมาตรฐานที่แสดงถึงสถานภาพ ความสามารถ
ของบุคคลน้ันเมื่อเปรียบเทียบกับกลุม (บุญชม ศรีสะอาด, 2546) 

วิบูลศรี กิ่งแกว (2552) กลาวถึงการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สามารถวัดได 2 แบบ 
ตามจุดประสงคและลักษณะวิชาที่สอน คือ (1) การวัดดวยการปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถ
ในการปฏิบัติหรือทักษะของผูเรียน โดยผูเรียนไดแสดงความสามารถในรูปการกระทําจริงใหออกเปน
ผลงาน และ (2) การวัดดานเน้ือหา เปนการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกับเน้ือหาวิชาอันเปนประสบการณ
การเรียนรูของผูเรียน รวมถึงการตรวจสอบความสามารถในดานตาง ๆ สามารถวัดไดโดยใชขอสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ 
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สรุปไดวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนการตรวจสอบความสามารถของ
ผูเรียนเก่ียวกับเน้ือหาวิชาที่ผูเรียนไดเรียนมาแลวทั้งดานความรู และทักษะความสามารถของผูเรียน
ในดานวิชาการ สามารถวัดได 2 แบบ ตามจุดประสงคและลักษณะวิชาที่สอน คือ (1) การวัดดวยการ
ปฏิบัติ และ (2) การวัดดานเน้ือหา แบบทดสอบจําแนกเปน 2 ประเภท คือแบบทดสอบอิงเกณฑ และ
แบบทดสอบอิงกลุม  

2.10.4 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนเครื่องมือของผูสอนที่ใชสําหรับวัดพฤติกรรม

การเรียนรูของผูเรียน นักการศึกษากลาวถึงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังน้ี 
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543) แบงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเปน 2 ประเภท คือ (1) แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง เพ่ือใชทดสอบผลสัมฤทธ์ิและความสามารถ
ทางวิชาการของผูเรียนในหองเรียนวามีความรูมากแคไหน บกพรองตรงไหน จะไดซอมเสริม หรือวัดดู
ความพรอมที่จะเริ่มบทเรียนใหม แบบทดสอบประเภทน้ีสอบเสร็จก็ทิ้งไป จะสอบใหมก็สรางขึ้นไมหรือ
นําเอาของเกามาเปลี่ยนแปลง ไมมีการวิเคราะหิวาขอสอบน้ันดีหรือไมประการใด และ (2) แบบทดสอบ
มาตรฐาน สรางขึ้นจากผูเช่ียวชาญในแตละสาขาวิชาหรือจากครูวิชาน้ัน เมื่อสรางเสร็จก็นําไปทดสอบ 
แลวนําผลมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติหลายครั้งหลายหน เพ่ือปรับปรุงใหมีคุณภาพดี และมีความเปน
มาตรฐาน  

ความเปนมาตรฐานของแบบทดสอบ มีอยู 2 ประการ คือ (1) มาตรฐานในการดําเนินการ
สอบ ไมวาจะนําไปใชที่ไหน เมื่อไรก็ตาม คําช้ีแจง คําบรรยาย การดําเนินการสอบจะเหมือนกันทุกครั้ง
จะตองมีการควบคุมตัวแปรตาง ๆ ที่ทําใหคะแนนคลาดเคลื่อน แบบทดสอบประเภทน้ีตองมีคําช้ีแจง
ในการใชขอสอบ และ (2) มาตรฐานในการแปลความหมายของคะแนน ไมวาจะสอบที่ใด เมื่อใด ตอง
แปลคะแนนไดเหมือนกันคือตองมีเกณฑปกติสําหรับเปรียบเทียบใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ในการวัด
ควรใหครอบคลุมพฤติกรรมทั้งดานความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห 
และการประเมินคา (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2548) แบงประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางงการเรียน ออกเปน 
2 ประเภท คือ (1) แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง เปนแบบทดสอบที่มุงวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนเฉพาะ
กลุมที่ครูสอน มีลักษณะเปนแบบทดสอบขอเขียน แบงเปน 2 ชนิด คือ แบบทดสอบอัตนัย โดยให
ผูตอบแสดงความรู ความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ และแบบทดสอบปรนัยหรือแบบตอบสั้น ๆ โดยผูสอน
เขียนตอบสั่น ๆ หรือมีคําตอบใหเลือกแบบจํากัดคําตอบ ผูตอบไมสามารถแสดงความรู ความคิดได
เหมือนแบบอัตนัย อาจแบงไดเปน 4 ประเภท คือ แบบทดสอบ ถูก-ผิด แบบทดสอบเติมคาํ แบบทดสอบ
จับคู และแบบทดสอบเลือกตอบ และ (2) แบบทดสอบมาตรฐาน คือแบบทดสอบที่มุงวัดผลสัมฤทธ์ิ
ของผูเรียนทั่ว ๆ ไป ซึ่งสรางโดยผูเช่ียวชาญ มีการวิเคราะหและปรับปรุงอยางดีจนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน
ในการดําเนินการสอบ การใหคะแนน และแปลความหมายของคะแนน 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546) กลาววาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผูสอนสรางขึ้น จําแนกเปน 8 ประการ คือ (1) แบบเลือกตอบ ใชวัดผล
ทั้งดานความรู ความคิด ทฤษฎี หลักการ การตัดสินใจ และความสามารถดานทักษะ (2) แบบถูกผิด 
โดยนําเสนอขอความเกี่ยวกับความรู ความเขาใจในหลักการ ทฤษฎี การแปลความหมายหรือการกําหนด
ตัวแปร (3) แบบจับคู มีลักษณะการนําเสนอขอความ 2 สวน ใหเลือกเพ่ือจับคูโดยทั่วไปจํานวนขอของ
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คําตอบจะมีมากกวาคําถาม (4) แบบเปรียบเทียบ ประกอบดวยขอความที่ตองการใหผูเรียนพิจารณา
ในรูปของมากกวา เทากับ นอยกวา หรือสรุปไมได (5) แบบเติมคํา ผูตอบตองเขียนตอบผลลัพธของปญหา 
และยังใชไดกับการคิดเลขในใจได (6) แบบเขียนตอบ ผูตอบตองเขียนตอบแสดงวิธีทําหรือสรุปผลจาก
วิธีทํา โดยแสดงเหตุผลประกอล (7) แบบตอเน่ือง เปนการผสมผสานแบบทดสอบหลายรูปแบบ เชน 
แบบเลือกตอบกับแบบถูกผิด แบบเลือกตอบกับแบบเขียนตอบ ฯลฯ และ (8) แบบแสดงวิธีทํา ผูเรียนตอง
แสดงวิธีการแกปญหาใชประเมินไดครอบคลุมทั้งมโนทัศนและวิธีการคิด การวางแผน และความสามารถ
ของทักษหรือกระบวนการตาง ๆ 

2.10.5 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นักการศึกษาเสนอขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังน้ี 
บุญชม ศรีสะอาด (2541) อธิบายการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี  
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหจุดประสงค เน้ือหาวิชา และทําตารางกําหนดลักษณะขอสอบ 

ขั้นตอนแรกตองทําการวิเคราะหวาเน้ือหาหรือหัวขอที่จะสรางขอสอบวัดน้ันมีจุดประสงคของการสอน
หรือจุดประสงคการเรียนรูอะไรบาง ทําการวิเคราะหเน้ือหาวิชาวามีโครงสรางอยางไร จัดเขียนหัวขอ
ใหญ หัวขอยอยทุกหัวขอ พิจารณาความสัมพันธระหวางเน้ือหา จากน้ันทําตารางกําหนดลักษณะ
ขอสอบหรือตารางวิเคราะหลักสูตร ประกอบดวย 2 มิติ คือ (1) มิติดานเน้ือหา และ (2) มิติดานสมรรถภาพ
ที่ตองการวัด จากน้ันพิจารณาหัวเรื่องและเขียนลําดับความสําคัญ กําหนดจํานวนขอที่จะวัดในแตละ
ชองขึ้นอยูกับเรื่องวาตองการใหเกิดสมรรถภาพดานใดมากนอยกวากัน 

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดรูปแบบของขอคําถามและศึกษาวิธีเขียนขอสอบ ทําการพิจารณาและ
ตัดสินใจวาจะใชขอคําถามรูปแบบใด ศึกษาวิธีเขียนขอสอบ หลักการเขียนขอคําถาม ศึกษาวิธีเขียนขอสอบ
สมรรถภาพตาง ๆ ศึกษาเทคโนโลยีในการเขียนขอสอบเพ่ือนํามาใชเปนหลักในการเขียนขอสอบ 

ขั้นตอนที่ 3 เขียนขอสอบ ใชตารางกําหนดลักษณะของขอสอบที่จัดทําไวในขั้นตอนที่ 1 
เปนกรอบทําใหสามารถออกขอสอบวัดไดครอบคลุมทุกหัวขอเน้ือหา และทุกสมรรถภาพ สวนรูปแบบ
และเทคนิคการเขียนขอสอบยึดตามที่ไดศึกษาในขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจทานขอสอบ โดยพิจารณาความถูกตองตามหลักวิชาวาแตละขอใน
เน้ือหาและสมรรถภาพตามตารางกําหนดลักษณะขอสอบหรือไม ภาษาที่ใชมีความเขาใจงาย เหมาะสม
หรือไม ตัวถูกตัวลวงเหมาะสมเขาหลักเกณฑหรือไม หลังจากพิจารณาทบทวนดวยตนเองแลวก็นําไปให
ผูเช่ียวชาญวัดผลดานเน้ือหาสาระ พิจารณาขอบกพรอง และนําขอวิจารยมาพิจารณาปรับปรุงใหมี
ความเหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 5 พิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง และคําช้ีแจงหรือคําอธิบายวิธีทําแบบทดสอบ
ไวที่ปกของแบบทดสอบอยางละเอียดและชัดแจน และจัดวางรูปแบบเหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 6 ทดลองใช วิเคราะหคุณภาพ และปรับปรุง โดยนําแบบทดสอบไปทดลอง
กับกลุมที่คลายกับกลุมตัวอยางและไดเรียนวิชาหรือเน้ือหาที่จะสอบแลว และนําผลการสอบมาตรวจ
ใหคะแนน ทําการวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก คาความยากของขอสอบแตละขอ โดยการวิเคราะห
คุณภาพ คัดเลือกขอที่มีคุณภาพเขาเกณฑ หากขอที่เขาเกณฑมีจํานวนมากกวาที่ตองการใหตัดขอที่มี
อํานาจจําแนกตํ่าที่สุดออกตามลําดับ และนําผลการสอบที่คิดเฉพาะขอสอบที่เขาเกณฑมาคํานวณหา
คาความเช่ือมั่น 
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ขั้นตอนที่ 7 พิมพแบบทดสอบฉบับจริง นําขอสอบที่มีความอํานาจจําแนก และระดับ
ความยากเขาเกณฑตามจํานวนที่ตองการ มาพิมพเปนแบบทดสอบฉบับที่จะใชจริง และในการพิมพ
ควรคํานึงถึงความประณีต ถูกตองซึ่งจะตองตรวจทานใหดี 

วิบูลศรี ก่ิงแกว (2552) กลาวถึงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
รายละเอียดดังน้ี  

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนสรางแบบทดสอบ พิจารณาดังน้ี  
การกําหนจุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใช การวางแผนสรางแบบทดสอบ

วาจะสรางอยางไร หรือทราบจุดประสงคของการนําแบบทดสอบความรูกอนทําการเรียนการสอน 
เพ่ือผูสอนจะสามารถนํามาปรับปรุงวิธีการสอน จุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใช จําแนกเปน 
4 วัตถุประสงค คือ (1) ใชตรวจสอบความรูเดิม จะทําการสอบกอนที่จะเริ่มทําการสอนเพ่ือพิจารณา
วาผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับเน้ือหาที่จะเรียนเพียงพอหรือไม และผูเรียนมีความรูเน้ือหา
ที่จะสอนหรือไม (2) ใชตรวจสอบความกาวหนาและปรับปรุงการเรียนการสอน (3) ใชวินิจฉัยผูเรียน 
และ (4) ใชสรุปบทเรียน  

การกําหนดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด เน้ือหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด 
คือเน้ือหาและพฤติกรรมที่ทําการสอน การวิเคราะหหลักสูตรซึ่งเปนกระบวนการในการจําแนก
แยกแยะวิชาน้ัน ๆ วามีหัวขอ เน้ือหาสาระที่สําคัญ และจุดประสงคที่จะใหเกิดพฤติกรรมอะไรบาง 
การวิเคราะหหลักสูตรจึงประกอบ 2 ประการ คือ (1) การวิเคราะหเน้ือหาวิชา เปนการจําแนกหรือจัด
หมวดหมูเน้ือหาวิชาเปนหัวขอสําคัญ โดยคํานึงถึงความสัมพันธเก่ียวกับเน้ือหา ความยากงายของ
เน้ือหา ขนาดของเน้ือหา และเวลาที่สอน และ (2) การวิเคราะหจุดประสงค เปนการจําแนกหรือจัด
หมวดหมูเน้ือหาวิชาเปนหัวขอสําคัญ โดยคํานึงถึงการเขียนพฤติกรรมที่สําคัญของแตละจุดประสงค
ทั้งหมด การยุบพฤติกรรมที่สําคัญที่มีลักษณะคลายคลึงกันใหเปนพฤติกรรมเดียวกัน และนิยาม
ความหมายของพฤติกรรที่ยุบรวม 

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมงานและเขียนขอสอบ เมื่อวางแผนการสรางแบบทดสอบโดย
การสรางตารางวิเคราะหหลักสูตรแลวก็ตองเตรียมงานและเขียนขอสอบตอไป 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองสอบ เมื่อเขียนขอสอบและจัดพิมพจึงนําไปสูการทดลองสอบ 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลแบบทดสอบ เปนขึ้นตรวจสอบแบบทดสอบวามีคุณภาพ

หรือไม โดยพิจารณาตามคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ  
2.10.6 คุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ลักษณะที่ดีของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียนไมใชทําหนาที่ประเมินผลเพียง

อยางเดียว แตตองทําหนาที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย นักการศึกษาจึงไดอธิบายลักษณะที่ดี
ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายละเอียดดังน้ี 

วัลยา บุญอากาศ (2556) กลาวถึงการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่
ดีตองคํานึงถึงความตรงในการวัดตามจุดประสงค มีความเช่ือมั่น ผูเรียนสามารถเขาใจโจทยไดตรงกัน 
ครอบคลุมการถามขั้นความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห สังเคราะห และการประเมินคา 
มีความยุติธรรมในแบบทดสอบ แยกผูเรียนไดทุกระดับความสามารถ มีคาความยากงายพอเหมาะ ทําให
ผูเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไมเกิดความเบ่ือหนาย และสามารถตรวจคําตอบไดดวยความรวดเร็ว 
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วิบูลยศรี กิ่งแกว (2552) กลาวถึงคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ คือ (1) ความแมน
ตรง ความตรงหรือความเที่ยง คือแบบทดสอบสามารถวัดพฤติกรรมไดตรงตามที่ระบุไวในจุดประสงค
และตามที่ทําการสอนจริง (2) ความเช่ือมั่น คือแบบทดสอบใหผลการสอบสอดคลองตรงกันทุกครั้ง 
(3) อํานาจจําแนก เปนขอสอบที่สามารถแบงแยกคนเกง-ออนออกจากกันได คือคนเกงตอบถูก และคน
ออนจะตองผิด (4) ความเปนปรนัย คือขอสอบที่มีคําถามชัดเจนและการใหคะแนนชัดเจน (5) ความ
เฉพาะเจาะจง คือขอสอบที่มีคําถามชัดเจน (6) ประสิทธิภาพ คือแบบทดสอบที่ใชน้ันประหยัดเวลาในการ
สราง การดําเนินการสอบ การตรวจใหคะแนนใหแตผลการสอบถูกตอง (7) ความสมดุล คือแบบทดสอบ
สามารถวัดไดครอบคลุมตามจุดประสงคและมีเน้ือหา มีสัดสวนจํานวนขอสอดคลองตามตาราง
วิเคราะหหลักสูตร (8) ความยุติธรรม คือแบบทดสอบมีความชัดเจน ไมคลุมเครือ และเปดโอกาสให
ทุกคนมีโอกาสที่จะตอบถูกไดเทากัน และ (9) ความเหมาะสมของเวลา คือแบบทดสอบไดกําหนดเวลา
ใหอยางเพียงพอในการตอบขอสอบจนเสร็จ 

สิริพร ทิพยคง (2545) กลาวถึงคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ดังน้ี (1) ความตรง เปนแบบทดสอบที่สามารถนําไปวัดในสิ่งที่ตองการวัดไดอยางถูกตอง ตรงตาม
จุดประสงคที่ตองการวัด ครอบคลุมเน้ือหาที่มีในหลักสูตรตามพฤติกรรมการเรียนรูครบถวนตาม
จุดประสงคของหลักสูตร (2) ความเช่ือมั่น เปนแบบทดสอบที่สามารถใหผลการวัดที่คงที่ ไมวาจะนํา
แบบทดสอบน้ันไปวัดกี่ครั้ง (3) ความเปนปรนัย เปนแบบทดสอบที่มีคําถามชัดเจน เมื่อผูเรียนอาน
คําถามจะเขาใจตรงกันวาโจทยกําหนดอะไรมาให และถามอะไร ผูตรวจทุกคนสามารถตรวจให
คะแนนและแปลความหมายคะแนนตรงกัน (4) การถามลึก คือถามใหครอบคลุมพฤติกรรมขั้นความรู 
ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะหการสังเคราะห และการประเมินคา (5) ความยุติธรรม 
คําถามของแบบทดสอบตองไมมีชองทางช้ีแนะใหเดาไดถูกตองและตองเปนขอสอบที่ไมมีความ
ลําเอียงตอกลุมผูเรียนกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ (6) อํานาจจําแนก คือสามารถแยกผูเรียนไดวาใคร
เกง ออน โดยสามารถจําแนกผูเรียนออกเปนประเภท ๆ ไดทุกระดับอยางละเอียด ต้ังแตออนสุดจนถึง
เกงที่สุด (7) ความยากงายพอเหมาะ แบบทดสอบจะตองไมยากและไมงายเกินไป (8) ความยั่วยุ 
แบบทดสอบที่ผูเรียนทําดวยความสนุกเพลิดเพลิน ไมรูสึกเบ่ือหนายในการทํา และ (9) ประสิทธิภาพ 
เปนแบบทดสอบที่มีจํานวนขอสอบพอประมาณ จัดทําแบบทดสอบดวยความประณีต ตรวจให
คะแนนไดรวดเร็ว และสิ่งแวดลอมในการสอบที่ดี 

สรุปไดวาลักษณะที่ดีของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียน ประกอบดวย (1) มีความ
เที่ยงตรงตามเน้ือหา เที่ยงตรงตามโครงสราง เที่ยงตรงตามสภาพ และมีความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ 
(2) ความเช่ือมั่น คือผลการวัดแบบทดสอบไมกลับไปกลับมาไมวาจะวัดก่ีครั้งก็ตาม (3) มีความยุติธรรม 
คือแบบทดสอบไมลําเอียงตอเด็กกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ (4) ถามลึก คือแบบทดสอบวัดพฤติกรรม
หลายดานทั้งความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา (5) มีความ
ยากงายพอเหมาะ (6) มีอํานาจจําแนก สามารถแยกประเภทต้ังแตผูเรียนที่ออนสุดถึงเกงสุด (7) มีความ
เปนปรนัย คือมคีวามชัดเจนในตัวคําถาม มีความชัดเจนในการตรวจใหคะแนน และมีความชัดเจนในการแปล
ความหมายของคะแนน (8) ตองย่ัวยุ เปนแบบทดสอบที่ลักษณะทาทายชวนใหคนหาคําตอบ (9) จําเพาะ
เจาะจง คือมีความชัดเจนในคําถาม ไมถามหลายแงหลายมุมหรือถามคลุมเครือ และ (10) ประสิทธิภาพ 
คือสามารถวัดความรูไดมากที่สุดในเวลาที่กําหนดใหสอบ ตรวจใหคะแนนรวดเร็วถูกตอง และสะดวก
ในการคุมสอบและดําเนินการสอบ 
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2.10.6 งานวิจัยที่เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิสุทธ์ิ ตรีเงิน (2556) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถ

ในทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานดวยการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และเทคนิคการเรียนรูแบบ K-W-L 
ผลการศึกษา พบวา (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต โดย
ใชเทคนิคการเรียนรูแบบ K-W-L และการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) ทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานของนักศึกษาจากการจัดการเรียน
โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ K-W-L และการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

กุลฤดี รัศมีสวัสด์ิ (2557) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
กับการสอนแบบปกติ ผลการศึกษา พบวา (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร และการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการ
สอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร และการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสูงกวาวิธี
สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (4) ความสามารถในการวิเคราะหของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสูงกวาวิธีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

ลียานา ประทีปวัฒนพันธ (2558) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง 
ความนาจะเปน ของนักเรียนหองเรียน สสวท. ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฎ
จักการเรียนรู 7E รวมกับการเรียนแบบ STAD ผลการศึกษา พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยกับ
เกณฑรอยละ 77 นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 77.58 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

กฤติยา จงรักษ และประสาท เนืองเฉลิม (2559, กรกฏาคม-ธันวาคม) ศึกษาการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชกิจกรรม
การเรียนรูดวยสื่อสังคมออนไลนรวมกับการใชปญหาเปนฐาน ผลการศึกษา พบวากิจกรรมการจัดการ
เรียนรูโดยใชสื่อสังคมออนไลนรวมกับการใชปญหาเปนฐานมีประสิทธิภาพเทากับ 79.71/75.20 และ
นักเรียนที่ไดรับกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อสังคมออนไลนรวมกับการใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สุวรรณา จุยทอง (2559, กันยายน-ธันวาคม) ศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู ตามแนวการสอนของครูผูสอนคณิตศาสตรดีเดน ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการศึกษา พบวา (1) นักเรียนกลุมทดลองที่ใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวการสอนของครูผูสอนคณิตศาสตรดีเดน มีคาเฉลี่ยของคะแนน
พัฒนาการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ (2) นักเรียนกลุมทดลอง ที่ใชที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวการสอนของ
ครูผูสอนคณิตศาสตรดีเดน มีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวา
นักเรียนกลุมควบคุมที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สลาวิน (Slavin, 1991a) ทําการสรุปผลการศึกษาจํานวน 70 เรื่อง เก่ียวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือ โดยทําการทดลองอยางนอย 4 สัปดาห กับนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ปรากฎวาามี 67 เรื่อง ที่ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกับการสอนแบบปกติ ผลการศึกษา พบวาประมาณ 61% 
ที่กลุมทดลองไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุม
ผูเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 

เนร และมุตตะฮ (Nair, S. M. & Muthiah, M. D., 2006) ศึกษาประสิทธิภาพของ
การสอนโมเดลการสรางความรูดวยตนเอง 5 ขั้นตอน ของนีดฮาม (Needham) ในการสอนวิชา
ประวัติศาสตร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ในประเทศมาเลเซีย เครื่องมือที่ใช คือ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบสอบถามความสนใจการเรียนประวัติศาสตร ผลการศึกษา พบวานักเรียน
กลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในการเรียนประวัติศาสตรมากกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เออแคน (Ercan, 2014) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบวัฎจักร 5E 
กับการเรียนโดยใชแผนผังรูปตัววี ในวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 เพ่ือศึกษาผลของการเรียนการสอน
วิชาปฏิบัติการเคมีทั ่วไป 2 ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ผลการศึกษา พบวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของกลุมทดลองที่ไดรับการสอนที่มีวงจรการเรียนรู 5E แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญเมื่อ
เทียบกับกลุมเปรียบเทียบที่ไดรับการสอนดวยแผนผังภาพตัววี 

(Demircioglua & Ucarb, 2015) ศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะโดยใช
การใหเหตุผลเปนฐาน ในรายวิชาปฏิบัติการฟสิกส 3 ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการ
ใชเหตุผล ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และระดับการใหเหตุผลของนักเรียน ผลการศึกษา 
พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนสูงกวาเมื่อเทียบ
กับการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการแบบด้ังเดิม แตความสามารถในการใหเหตุผลไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ันการจัดการเรียนการสอบแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชการให
เหตุผลเปนฐานเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกรบวนการ
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนและอาจนําไปปรับปรุงใชสําหรับการเรียนในหองปฏิบัติการอ่ืน ๆ 

 

3. กรอบแนวความคิด 
การศึกษาเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR 

ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
ผูวิจัยไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับตัวแปรตาง ๆ เพ่ือเช่ือมโยงสูการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดวยการประยุกตใชขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD ของ สลาวิน (Slavin, 1995) ควบคูกับกิจกรรม SEDR ของ วิจิตรา สายออง (2557)  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของ สลาวิน (Slavin, 2003) เปน
การจัดการเรียนรูที่มีขั้นตอนไมซับซอน สามารถประยุกตใชกับทุกรายวิชา มีการจัดผูเรียนออกเปน
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กลุม ๆ ประมาณ 4-5 คน โดยคละความสามารถทางการเรียน (เกง-ปานกลาง-ออน) เพศ และเช้ือชาติ 
เพ่ือใหสมาชิกกลุมทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของกลุมเดียวกัน สําหรับขั้นตอน
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของ สลาวิน (Slavin, 1995) ประกอบดวย 
4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน ผูสอนจัดเตรียมเน้ือหาหรือเรื่องที่จะใหผูเรียนไดเรียนรู  
(2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม ผูสอนแนะนําสมาชิกกลุมใหทราบถึงวิธีการเรียนรู สมาชิกกลุมวาง
แผนการเรียนรู แบงภาระหนาที่กันศึกษาเน้ือหาและทํากิจกรรมที่ผูสอนกําหนดไว (3) ขั้นการทดสอบ 
สมาชิกกลุมแตละคนทําแบบทดสอบเปนรายบุคคลโดยไมมีการชวยเหลือกัน และ (4) ขั้นการรับรอง
ผลงานกลุม ผูสอนดําเนินการตรวจและใหคําแนนสมาชิกกลุมแตละคน หาคะแนนพัฒนาการของแตละ
คนและของกลุม และประกาศเพ่ือใหรางวัลกลุมที่มีคะแนนสูงสุด สําหรับกิจกรรม SEDR ของ วิจิตรา 
สายออง (2557) เปนกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู และใชกระบวนการจัดกิจกรรมแบบ
มีสวนรวม มุงเนนใหผูเรียนไดรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยน และฝกทักษะการเปนผูนํา ทักษะการ
แกปญหา และทักษะการทํางานเปนทีม  

ผูวิจัยนําเสนอรายละเอียดของกรอบแนวความคิดในการสรางแบบรวมมือเทคนิค 
STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและ
ความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ดังที่ได
แสดงไว (ภาพที่ 2.3) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวความคิดการสรางกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับ 
กิจกรรม SEDR วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิค STAD  
ควบคูกับกิจกรรม SEDR 

 

กิจกรรม SEDR  
ของ วิจิตรา สายออง (2557) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

ของ สลาวิน (Slavin, 1995) 

เอกสารประกอบการสอน 
วิชาการมนุษยสัมพันธกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รหัสวิชา 3000-1503  
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 จากภาพที่ 2.3 อธิบายไดวาการสรางกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับ
กิจกรรม SEDR วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ขึ้นอยูกับ 
(1) เอกสารประกอบการสอน วิชาการมนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 
3000-1503 (2) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของ สลาวิน (Slavin, 
1995) และ (3) กิจกรรม SEDR ของ วิจิตรา สายออง (2557) 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ที่มีตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ทั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของกับตัวแปรตาง ๆ เพ่ือเช่ือมโยงสูการสรางกรอบแนวความคิดสําหรับการวิจัย ดังที่ไดแสดงไว 
(ภาพที่ 2.4) 

 
            ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 2.4 กรอบแนวความคิดสําหรับการวิจัย 
 

จากภาพที่ 2.4 อธิบายไดวา (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเทคนิค STAD ควบคูกับ

กิจกรรม SEDR (2) ความภาคภูมิใจในตนเองของผูเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม 
SEDR (3) ความมีวินัยและความรับผิดชอบของผูเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รหัสวิชา 3000-1503 ขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR (4) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 
ขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ (5) ความภาคภูมิใจในตนเองของผูเรียนวิชามนุษยสัมพันธ
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 
และ (6) ความมีวินัยและความรับผิดชอบของผูเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 
 

 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเรียน วิชามนษุยสัมพันธ 
   กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ความภาคภูมิใจในตนเองของผูเรียน วิชามนษุยสัมพันธ 
   กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ความมีวินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน  
   วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

การจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบปกต ิ

การจดักิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD  

ควบคูกับกิจกรรม SEDR 
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4. สมมติฐานการวิจัย  
4.1 ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 หลังเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม 

4.2 ผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลงัการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม 
4.3 ผูเรียนกลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลงัการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม 
4.4 ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู หลังการทดลองสูงกวา

ผูเรียนกลุมควบคุม 


