
บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

1. ความนํา  
การวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR 

ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (quasi-experimental research) โดยออกแบบเปนแบบมีกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ทดสอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง (pretest-postest control group desing) มีวิธีการ
ศึกษาดังน้ี (1) การศึกษาคนควาจากเอกสาร โดยการทบทวนวรรกรรมที่เก่ียวของ และ (2) นําขั้นตอนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของสลาวิน (Slavin, 1995) และกิจกรรม SEDR ของ วิจิตรา 
สายออง (2557) มาทดลองใชกับผูเรียนกลุมทดลอง จํานวน 12 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR มี 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการ
นําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม 
สําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ประกอบดวย 
7 กิจกรรมการเรียนรู คือ หนวยที่ 1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ ควบคูกับกิจกรรม
คุณคาในตนเอง หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย ควบคูกับกิจกรรมบันทึกสะสมความสําเร็จ หนวยที่ 3 
กระบวนการทางจิตวิทยา เพ่ือสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน ควบคูกับกิจกรรมเติมชีวิตใสกระปุก 
และกิจกรรมสัญญาใจในการเรียน หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพ่ือความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน 
ควบคูกับกิจกรรม“แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเอง หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม ควบคู
กับกิจกรรมชีวิตที่ตองรับผิดชอบ หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู
กับกิจกรรมเพ่ือนคูหูชวยเรียนรู และกิจกรรมสัญลักษณะแทนตัวตน และหนวยที่ 7 ผูนําตามหลัก ศาสนธรรม
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับกิจกรรมการตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจ ใช
ระยะเวลา 17 สัปดาห ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ช่ัวโมง การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใหผูเรียนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมประเมินการเรียนรูดวยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ 
และแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ผูวิจัยนําคะแนนของผูเรียนกลุมทดลอง และผูเรียน
กลุมควบคุมมาเปรียบเทียบดวยสถิติ t-test วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  

การวิจัยน้ีมีรูปแบบการดําเนินการวิจัยตามหัวขอตอไปน้ี 
1. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
2. ประชากรเปาหมายและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
3. แบบแผนการวิจัย 
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
5. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
6. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
7. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
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2. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ (1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับ

กิจกรรม SEDR วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 และ 
(2) การจัดการเรียนรูแบบปกติ วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 

2.2 ตัวแปรตาม คือ (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 และ (2) ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความ
รับผิดชอบของผูเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 

 

3. ประชากรเปาหมายและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาน้ี คือผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูงปที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 24 คน แบงเปน 
2 กลุม ประกอบดวย กลุมทดลองจํานวน 1 หองเรียน คือผูเรียนภาควิชาชางกลโรงงาน กลุม 1 ผูเรียน
จํานวน 12 คน กลุมควบคุมจํานวน 1 หองเรียน คือผูเรียนภาควิชาเทคนิคการเช่ือมและการผลิต กลุม 1 
ผูเรียนจํานวน 12 คน    

 

4. แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi experimental research) โดยใชแบบแผน 

การวิจัยแบบเปรียบเทียบกอน-หลัง โดยไมมีการสุม (pretest-posttest nonrandomized comparison 
group design) ผูวิจัยไมใชการวิจัยเชิงทดลองอยางแทจริง (true experimental designs) ที่เปน
การสุมตัวอยาง (randomized) เพราะการวิจัยน้ี “เปนการทดลองในคน” (วิจิตรา สายออง, 2554, 
2557) ผูวิจัยขอเสนอแบบแผนการวิจัยแบบเปรียบเทียบกอนและหลังทดลอง โดยไมมีการสุม ดังที่ได
แสดงไว (ตารางที่ 3.1)  

 

ตารางที ่3.1 แบบวิจัยกึ่งทดลองแบบ Pretest-Posttest Nonrandomized Comparison Group  
Design (Gliner, Morgan & Leech, 2017) 

  

    กลุม       วัดผลกอน           การจดักิจกรรม             วัดผลหลัง 
  

       E           O1          X                    O2 
       C           O1                ~X            O2 
 

ความหมายของสัญลักษณ 
E   แทน  กลุมทดลอง 
C แทน กลุมควบคุม 
O1  แทน  การวัดผลกอนทดลอง 
O2  แทน  การวัดผลหลังทดลอง 
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X    แทน  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR   
~X แทน  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ    
 

กลุมทดลอง หมายถึง ผูเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคู
กับกิจกรรม SEDR มี 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม 
(3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม ประกอบดวย 7 กิจกรรมการเรียนรู คือ หนวยที่ 1 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ ควบคูกับกิจกรรมคุณคาในตนเอง หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย 
ควบคูกับกิจกรรมบันทึกสะสมความสําเร็จ หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพ่ือสรางมนุษยสัมพันธ
กับบุคคลและชุมชน ควบคูกับกิจกรรมเติมชีวิตใสกระปุก และกิจกรรมสัญญาใจในการเรียน หนวยที่ 4 
การพัฒนาตนเองเพ่ือความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน ควบคูกับกิจกรรม“แกวใส” มองเห็น
คุณคาในตนเอง หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม ควบคูกับชีวิตที่ตองรับผิดชอบ 
หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับกิจกรรมสัญลักษณะแทน
ตัวตน และ กิจกรรมเพ่ือนคูหูชวยเรียนรู และหนวยที่ 7 ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับกิจกรรมการตระหนักถึงอาชีพ ใชระยะเวลา 17 สัปดาห ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 
ช่ัวโมง และผูวิจัยดําเนินการประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน และหลังเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ดวยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จํานวน 8 ชุด และ
ใหผูเรียนประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองดวยมาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง มาตรวัด
วินัยและความรับผิดชอบ จํานวน 2 ระยะ คือระยะกอนการทดลอง และระยะหลังการทดลอง ตลอดจน
ประเมินมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับ
กิจกรรม SEDR 

กลุมควบคุม หมายถึง ผูเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ มี 3 ขั้นตอน คือ 
(1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน (2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล ประกอบดวย 7 กิจกรรมการเรียนรู 
คือ หนวยที่ 1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับหลักมนุษยสัมพันธ หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย หนวยที่ 3 
กระบวนการทางจิตวิทยา เพ่ือสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเอง
เพ่ือความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม หนวยที่ 6 
การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหนวยที่ 7 ผูนําตามหลักศาสนธรรมและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชระยะเวลา 17 สัปดาห ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ผูวิจัยดําเนินการ
ประเมินผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รหัสวิชา 3000-1503 ดวยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จํานวน 8 ชุด และใหผู เรียนประเมินการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองดวยมาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง มาตรวัดวินัยและความ
รับผิดชอบ จํานวน 2 ระยะ คือระยะกอนการทดลอง และระยะหลังการทดลอง ตลอดจนประเมิน
มาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 
 

5. เครื่องมือท่ีใชในการวจิัย 
5.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย  

5.1.1 กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ประกอบดวย 
4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ 
(4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม  
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5.1.2 กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
(2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล  

5.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย   
5.2.1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสวิชา 3000-1503 สําหรับใชประเมินการเรียนรูของผูเรียนกลุมตัวอยาง ประกอบดวย 8 ชุด ดังน้ี 
(1) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลัก
มนุษยสัมพันธ (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที ่2 เรื่อง ธรรมชาติของ
มนุษย (3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 3 เรื่อง กระบวนการทางจิตวิทยา 
เพ่ือสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน (4) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน 
หนวยที่ 4 เรื่อง การพัฒนาตนเองเพ่ือความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน (5) แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม (6) แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 6 เรื่อง การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (7) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 7 เรื่อง ผูนําตามหลักศาสนธรรม
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (8) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน วิชา
มนุษยสัมพันธกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 

5.2.2 มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง ประกอบดวย 3 ตอน คือตอนที่ 1 เปนขอความ
เก่ียวกับอัตมโนทัศน ตอนที่ 2 เปนแบบวัดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง และตอนที่ 3 เปนการประเมิน 
อัตมโนทัศน 

5.2.3 มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ  
5.2.4 แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน ประกอบดวย 2 ดาน คือ (1) คุณลักษณะดาน

ความรับผิดชอบ มี 2 ตัวบงช้ี คือ การสงงาน และความต้ังใจเรียน และ (2) คุณลักษณะดานความมีวินัย 
มี 2 ตัวบงช้ี คือ การแตงกาย และการเขาเรียน 

5.2.5 มาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการรู 
 

6. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
6.1 กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR 

6.1.1 ผูวิจัยดําเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR โดยการศึกษาโครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 
ตลอดจนศึกษาวิธีการ และเทคนิคการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับเน้ือหาสาระของรายวิชา ทั้งน้ี ผูวิจัย
ประยุกตใชขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของ สลาวิน (Slavin, 1995) 
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการ
ทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม และกิจกรรม SEDR ของ วิจิตรา สายออง (2557) 
ประกอบดวย 9 กิจกรรม คือ (1) คุณคาในตนเอง (2) บันทึกสะสมความสําเร็จ (3) เติมชีวิตใสกระปุก 
(4) สัญญาใจในการเรียน (5) “แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเอง (6) ชีวิตที่ตองรับผิดชอบ (7) กิจกรรม
เพ่ือนคูหูชวยเรียนรู (8) สัญลักษณแทนตัวตน และ (9) การตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจ   
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6.1.2 กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR มีขั้นตอน
การเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ 
และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม ประกอบดวย 7 กิจกรรมการเรียนรู รายละเอียดดังน้ี 

หนวยที่ 1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ ควบคูกับกิจกรรมคุณคาใน
ตนเอง หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย ควบคูกับกิจกรรมบันทึกสะสมความสําเร็จ ประกอบดวย 
สัปดาหที่ 1 หัวขอยอย 1.1 เรื่อง ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ควบคูกับ
กิจกรรมคุณคาในตนเอง และสัปดาหที่ 2 หัวขอยอย 1.1 เรื่อง จุดมุงหมาย ปรัชญาพ้ืนฐาน และประโยชน
ของมนุษยสัมพันธ   

หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพ่ือสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน 
ควบคูกับกิจกรรมเติมชีวิตใสกระปุก และกิจกรรมสัญญาใจในการเรียน  

หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพ่ือความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน ควบคูกับกิจกรรม 
“แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเอง  

หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม ควบคูกับชีวิตที่ตองรับผิดชอบ  
หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับกิจกรรม 

สัญลักษณะแทนตัวตน และ กิจกรรมเพ่ือนคูหูชวยเรียนรู  
หนวยที่ 7 ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับ

กิจกรรมการตระหนักถึงอาชีพ  
วิธีการจัดกิจกรรมเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู มีกระบวนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบมีสวนรวม (participatory learning) โดยแบงกลุมผูเรียนกลุมละ 4 คน ที่มีความสามารถ
คละกัน (เกง ปานกลาง ออน) มีเพศ และศาสนาที่ตางกัน เพ่ือทํางานรวมกันใหบรรลุเปาหมายของกลุม 
ใหผูเรียนไดรวมอภิปราย แลกเปลี่ยน และฝกทักษะการเปนผูนํา ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการ
แกปญหา  

6.1.3 ผูวิจัยนํากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR 
ที่พัฒนาขึ้นใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ณรัณ ศรีวิหะ ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.อริยา คูหา และ ดร.เนาวรัตน ตรีไพบูลย ประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม และวิเคราะหความ
ตรงเชิงโครงสราง ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข) 

6.1.4 ผูวิจัยบันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในแตละกิจกรรมการ
เรียนรู และดําเนินการปรับปรุงแกไขกิจกรรมบางประเด็นกิจกรรมตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 
ตลอดจนนําไปทดลองใช (try out) กับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 ที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 38 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จากน้ัน ผูวิจัยนํามา
พิจารณาปรับปรุงเพ่ือใหไดมาซึ่งกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ที่
มีความเหมาะสม และสามารถใชไดจริง ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก ค) 

ผูวิจัยเสนอรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับ
กิจกรรม SEDR ประกอบดวย 7 หนวยการเรียนรู ซึ่งผูวิจัยจัดกิจกรรมใหกับกลุมทดลอง จํานวน 12 คน 
ใชระยะเวลา 17 ครั้ง สัปดาหละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 3.2) 
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ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดข้ันตอน และระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับ 
                กิจกรรม SEDR 

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัหลกัมนุษยสัมพนัธ                                                     สัปดาหที่ 1-2 จํานวน 6 ชั่วโมง 

หัวขอยอย 1.1 เร่ือง ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ สัปดาหที่ 1 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ข้ันการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม  

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

1 
 
 

1. ความหมายของมนุษยสัมพันธ 
2. ประวตัคิวามเปนมาของมนุษย
สัมพันธ  
3. ความสาํคัญของมนุษยสัมพันธ 
 

1. บอกความหมายของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง 
2. อธบิายประวตัคิวามเปนมาของมนุษยสัมพันธได
ถูกตอง 
3. อธบิายความสาํคัญของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 1.1 เรือ่ง 
ความหมาย ประวตัิ และ
ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ 
4. แบบฝกหัดหนวยท่ี 1 ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษย
สัมพันธ 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 

คุณคาในตนเอง 
 

1. เพื่อใหผูเรียนสาํรวจการเห็นคุณคาในตนเอง 
2. เพื่อใหผูเรียนไดรับรูและตระหนักถึงการเห็น
คุณคาในตนเอง 
3. เพื่อใหผูเรียนมวีินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง 
และผูอื่น 

แบบทดสอบ Rubin’s Self 
Esteem Scale ของกรม
สุขภาพจติ 

หัวขอยอย 1.2 เร่ือง จุดมุงหมาย ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชนของมนุษยสัมพนัธ                                            สัปดาหที่ 2 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ข้ันการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม  

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

2 
 

4. จุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธ 
5. ปรัชญาพื้นฐานของมนุษย
สัมพันธ 
6. ประโยชนของมนุษยสัมพันธ 
  

4. บอกจุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง 
5. บอกปรัชญาพืน้ฐานของมนุษยสมัพันธไดถกูตอง 
6. บอกประโยชนของมนุษยสมัพันธไดถูกตอง 
 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 1.2 จดุมุงหมาย 
ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชน
ของมนุษยสมัพันธ  
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
หนวยท่ี 1 ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับหลกัมนุษยสัมพันธ 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 
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ตารางท่ี 3.2 (ตอ) 

หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย  สัปดาหที่ 3-4 จํานวน 6 ชั่วโมง 

หัวขอยอยที่ 2.1 เร่ือง ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะตาง ๆ                                                      สัปดาหที่ 3 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ข้ันการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม  

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

3 
 

1. ธรรมชาตขิองมนุษยในทัศนะ
นักจิตวิทยา  
2. ธรรมชาตขิองมนุษยในทัศนะ
นักปรัชญา  
3. ธรรมชาตขิองมนุษยในทัศนะ
นักสังคมวิทยา  
4. ธรรมชาตขิองมนุษยในทัศนะ
พระพุทธศาสนา 

1. บอกธรรมชาตขิองมนุษยในทัศนะนักจิตวิทยาได
ถูกตอง 
2. บอกธรรมชาตขิองมนุษยในทัศนะนักปรัชญาได
ถูกตอง 
3. อธบิายธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักสังคม
วิทยาไดถูกตอง 
4. อธบิายธรรมชาติของมนุษยในทัศนะ
พระพุทธศาสนาไดถูกตอง 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 2.1 เรือ่ง ธรรมชาติ
ของมนุษยในทัศนะตาง ๆ  
4. แบบฝกหัดหนวยท่ี 2 
ธรรมชาติของมนุษย 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 

บันทึกสะสมความสําเรจ็ 
 

1. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง 
2. เพื่อใหผูเรียนมวีินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น 

1. สมดุบันทึกสะสมความสําเรจ็  
2. ภาพถายผูเรียน ขนาด 1 น้ิว 
3. ภาพสติกเกอร/แสตมป 

หัวขอยอยที่ 2.2 เร่ือง ความแตกตางของมนุษย และทฤษฎีความตองการ                                                  สัปดาหที่ 4 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ข้ันการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม  

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

4 
 

5. ความแตกตางของมนุษยใน
ดานตาง ๆ  
6. ทฤษฎีความตองการ 
 

5. แยกแยะความแตกตางของมนุษยในดานตาง ๆ 
ไดถูกตอง 
6. วิเคราะหทฤษฎีความตองการไดถูกตอง 
  

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 2.1 เรือ่ง ความ
แตกตางของมนุษย และทฤษฎี
ความตองการ 
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
หนวยท่ี 2 ธรรมชาติของมนุษย 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 
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ตารางท่ี 3.2 (ตอ) 
หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนษุยสัมพันธกบับุคคลและชุมชน สัปดาหที่ 5-7 จํานวน 9 ชั่วโมง 

หัวขอยอยที่ 3.1 เร่ือง ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ และทฤษฏีจิตวิเคราะห สัปดาหที่ 5 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ข้ันการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม  

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

5 
 

1. ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพนัธ 
2. ทฤษฏีจิตวิเคราะห 
 

1. อธบิายทฤษฎีวเิคราะหติดตอสมัพันธไดถูกตอง 
2. อธบิายทฤษฏีจติวิเคราะหไดถูกตอง 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 3.1 เรือ่ง ทฤษฎี
วิเคราะหติดตอสัมพันธ และ
ทฤษฏีจิตวิเคราะห  
4. แบบฝกหัดหนวยท่ี 3 
กระบวนการทางจติวิทยา เพื่อ
สรางมนุษยสมัพันธกับบุคคล
และชุมชน 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 

เติมชีวิตใสกระปุก 
 

1. เพื่อใหผูเรียนไดวางเปาหมายของการเรียนใน
ระยะสั้น และระยะยาวไดอยางเหมาะสม 
2. เพื่อใหผูเรียนเกดิความมุงมั่นพยายามศึกษา 
เลาเรยีนใหประสบผลสาํเรจ็ตามเปาหมายท่ี  วางไว 
3. เพื่อใหผูเรียนเกิดความภาคภูมใิจในตนเอง 
4. เพื่อใหผูเรียนมวีินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น 

1. กระปกุออมสิน   
2. บัตรคําเปาหมายในชีวิต 
 

หัวขอยอยที่ 3.2 เร่ือง ทฤษฎีแรงจงูใจ สัปดาหที่ 6 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ข้ันการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม  

คร้ังที่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

6 
 

3. ทฤษฎีแรงจูงใจ 
 

3. วิเคราะหทฤษฎีแรงจงูใจไดถูกตอง 1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 3.2 เรือ่ง ทฤษฎี
แรงจงูใจ 
4. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 
 

สัญญาใจในการเรยีน 
 

1. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น 
2. เพื่อใหผูเรียนไดทบทวนและสัญญาวาจะทําสิ่งดี ๆ 
ตอตนเองและบุคคลท่ีรัก 
3. เพือ่ผกูมดัใหผูเรียนปฏิบตัิตามสญัญาท่ีตนเองวางไว 
4. เพื่อใหผูเรียนมวีินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น 
 

1. บัตรคํารูปหัวใจ  
2. ฟวเจอรบอรดรปูหัวใจ 
3. กาวสองหนา/กาวเย้ือไม 
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ตารางท่ี 3.2 (ตอ) 

หัวขอยอยที่ 3.3 เร่ือง การสรางมนุษยสัมพนัธกบับคุคลและชุมชน สัปดาหที่ 7 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ข้ันการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม  

คร้ังที่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

7 
 

4. การสรางมนุษยสัมพันธ
ระหวางบุคคลในครอบครัว 
5. การสรางมนุษยสัมพันธกับ
เพื่อนบาน 
6. การสรางมนุษยสัมพันธ
ระหวางบุคคลในองคการ 
 

4. บอกหลกัการสรางมนุษยสัมพันธระหวางบุคคลใน
ครอบครัวไดถูกตอง 
5. บอกวิธกีารสรางมนุษยสัมพันธกับเพื่อนบานได
ถูกตอง 
6. บอกแนวทางในการสรางมนุษยสมัพันธระหวาง
บุคคลในองคการไดถูกตอง 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 3.3 เรือ่ง การสราง
มนุษยสัมพันธกับบุคคลและ
ชุมชน  
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
หนวยท่ี 3 กระบวนการทาง
จิตวิทยา เพื่อสรางมนุษย
สัมพันธกับบุคคลและชุมชน 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 

หนวยที่ 4 การพฒันาตนเองเพื่อความกาวหนาในชวิีต และการทํางาน สัปดาหที่ 8-9 จํานวน 6 ชั่วโมง 

หัวขอยอยที่ 4.1 เร่ือง การรูจักตนเองและผูอ่ืนตามหลักจติวิทยา สัปดาหที่ 8 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม  

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 
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1. ความหมายของตัวตน 
2. ประเภทของตวัตน 
3. ประโยชนของการรูจักตนเอง 
4. การรูจักตนเองและผูอื่นตาม
หลักจิตวิทยา 
 

1. อธบิายความหมายของตนเองไดถูกตอง 
2. บอกประเภทของตัวตนไดถูกตอง 
3. บอกประโยชนของการรูจกัตนเองไดถูกตอง 
4. อธบิายการรูจักตนเองและผูอื่นตามหลกัจิตวิทยาได
ถูกตอง 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 4.1 เรือ่ง การรูจัก
ตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา 
4. แบบฝกหัดหนวยท่ี 4 การ
พัฒนาตนเองเพือ่ความกาวหนา
ในชีวิต และการทํางาน 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 

“แกวใส” มองเหน็คุณคาใน
ตนเอง 
 

1. เพื่อใหผูเรียนไดคนหาคุณคาในตนเอง 
2. เพื่อใหผูเรียนมแีนวคิดในการพัฒนาตนเองใหเปน
ผูเห็นคุณคาในตนเอง 
3. เพื่อใหผูเรียนมองโลกในแงด ี 
4. เพื่อใหผูเรียนมวีินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น 

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

 
 
 
 
 



 

 
95 

ตารางท่ี 3.2 (ตอ) 

หัวขอยอยที่ 4.2 เร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพล และวิธกีารพัฒนาตนเอง สัปดาหที่ 9 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ข้ันการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม  

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 
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5. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนา
ตนเอง 
6. วิธีการพัฒนาตนเอง 
 

5. บอกปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาตนเองไดถูกตอง 
6. อธิบายวิธีการพัฒนาตนเองไดถูกตอง 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 4.2 เรื่อง ปจจัยท่ีมี
อิทธิพล และวธิีการพัฒนาตนเอง 
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
หนวยท่ี 4 การพัฒนาตนเองเพื่อ
ความกาวหนาในชีวิต และการ
ทํางาน 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 

หนวยที่ 5 การพฒันาตนเองตามหลักศาสนธรรม สัปดาหที่ 10-11 จํานวน 6 ชั่วโมง 

หัวขอยอย 5.1 เร่ือง ความหมาย ความสําคัญ และความสอดคลองของหลักศาสนธรรม สัปดาหที่ 10 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ข้ันการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม  

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

10 
 

1. ความหมายของศาสนธรรม 
2. ความสาํคัญของหลกั 
ศาสนธรรม 
3. ความสอดคลองของหลัก 
ศาสนธรรม 
 

1. อธบิายความหมายของศาสนธรรมไดถูกตอง 
2. บอกความสาํคัญของหลักศาสนธรรมไดถูกตอง 
3. วิเคราะหความสอดคลองของหลักศาสนธรรม 
ไดถูกตอง 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 5.1 เรือ่ง 
ความหมาย ความสําคัญ และ
ความสอดคลองของหลกัศาสน
ธรรม 
4. แบบฝกหัดหนวยท่ี 5 การ
พัฒนาตนเองตามหลักศาสน
ธรรม 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 

ชีวิตท่ีตองรับผิดชอบ  
 

1. เพื่อใหผูเรียนรูจักเตรียมความพรอมในการเรียน
และการปฏิบัตงิาน 
2. เพื่อใหผูเรียนวางแผนการใชเวลาใหเกดิประโยชน
แกตนเองและผูอืน่ 
3. เพื่อใหผูเรียนดาํรงชีวิตอยางสรางสรรค 
4. เพื่อใหผูเรียนมวีินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น 

1. ใบกิจกรรม “ชีวิตท่ีตอง
รับผิดชอบ”   
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ตารางท่ี 3.2 (ตอ) 

หัวขอยอยที่ 5.2 เร่ือง การประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพฒันาตนเอง สัปดาหที่ 11 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ข้ันการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม  

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

12 
 

4. การประยุกตใชหลัก 
ศาสนธรรมสําหรบัการพัฒนา
ตนเอง 
 

4. ประยุกตใชหลกัศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง
ได 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 5.3 เรือ่ง การ
ประยุกตใชหลกัศาสนธรรม
สําหรับการพัฒนาตนเอง 
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
หนวยท่ี 5 การพฒันาตนเอง
ตามหลักศาสนธรรม 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 

หนวยที่ 6 การพฒันาชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สัปดาหที่ 12-14 จํานวน 9 ชั่วโมง 

หัวขอยอยที่ 6.1 เร่ือง ความหมาย และความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง สัปดาหที ่13 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ข้ันการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม  

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

13 
 

1. ความหมายของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ความเปนมาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. บอกความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดถูกตอง 
2. อธบิายความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดถูกตอง 
 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 6.1 เรื่อง ความหมาย 
และความเปนมาของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. แบบฝกหัดหนวยท่ี 6 การ
พัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 

เพื่อนคูหูชวยเรียนรู 
 

1. เพื่อใหผูเรียนคนหาเพื่อนคูหูในการชวยเรียนรู
รวมกัน 
2. เพื่อใหผูเรียนมองโลกในแงด ี
3. เพื่อใหผูเรียนมวีินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น 

1. รูปถายของผูเรียน ขนาด 1 น้ิว 
2. ฟวเจอรบอรดรปูหัวใจ 
3. กระดาษรูปหัวใจเพื่อนคูห ู
4. ปายช่ือผูเรียน 
5. กลองไปรษณียใจ 
6. กาวเย้ือไม/กาวนํ้า 
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ตารางท่ี 3.2 (ตอ) 

หัวขอยอยที่ 6.2 เร่ือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สัปดาหที่ 14 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ข้ันการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม  

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

14 
 

3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

3. วิเคราะหหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงได
ถูกตอง 
  

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 5.2 เรือ่ง หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 

สัญลกัษณะแทนตวัตน 
 

1. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง 
2. เพื่อใหผูเรียนมองโลกในแงด ี
3. เพื่อใหผูเรียนแสดงความรูสึกท่ีมตีอตนเอง 
4. เพื่อใหผูเรียนมวีินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น 

1. ปายแขวนคอ 
2. ปากกาเคม ี
3. เชือก 
4. กระดาษ A4 
5. ดินสอส ี

หัวขอยอยที่ 6.3 เร่ือง การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวิต สัปดาหที่ 15 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ข้ันการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม  

คร้ังที่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

15 
 

4. การประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาชีวิต 
 

4. ประยุกตใชหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาชีวิตได 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 6.3 เรื่อง การประยุกตใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพฒันาชีวิต 
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
หนวยท่ี 6 การพัฒนาชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 
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ตารางท่ี 3.2 (ตอ) 

หนวยที่ 7 ผูนาํตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง สัปดาหที่ 16-18 จํานวน 9 ชั่วโมง 

หัวขอยอยที่ 7.1 เร่ือง ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนาํ สัปดาหที่ 16 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ข้ันการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม  

คร้ังที่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

16 
 

1. ความหมายของผูนํา 
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา  
 

1. บอกความหมายของผูนําไดถูกตอง 
2. วิเคราะหทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําไดถูกตองไดถูกตอง 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 7.1 เรือ่งความหมาย 
และทฤษฎีเกี่ยวกบัผูนํา 
4. แบบฝกหัดหนวยท่ี 7 ผูนํา
ตามหลักศาสนธรรมและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 

การตระหนักถึงอาชีพ และสราง
แรงบันดาลใจ  
 

1. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง 
2. เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการเรียน 
3. เพื่อใหผูเรียนตัง้เปาหมายและเกดิแรงบันดาลใจ
ในการประกอบอาชีพ 
4. เพื่อใหผูเรียนมวีินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น  

1. เรื่องเลาเราพลงั  
“สิทธชัิยกับสายใจ” 
2. ใบกิจกรรม “หนทางสู
ความสําเรจ็ในอาชีพ” 
3. โปสเตอร “วธิกีารสู
ความสําเรจ็ในอาชีพ” 

หัวขอยอยที่ 7.2 เร่ือง บทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนธรรม สัปดาหที่ 17 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ข้ันการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม  

คร้ังที่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

17 
 

3. บทบาทและหนาท่ีของผูนํา
ตามหลักศาสนธรรม 
4. คุณลกัษณะของผูนําตาม
หลักศาสนธรรม 
 

3. แยกแยะบทบาทและหนาท่ีของผูนําตามหลักศาสน
ธรรมไดถูกตอง 
4. จาํแนกคุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนธรรมได
ถูกตอง 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 7.2 เรือ่ง บทบาท 
หนาท่ี และคุณลกัษณะของผูนํา
ตามหลักศาสนธรรม 
4. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 
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ตารางท่ี 3.2 (ตอ) 
หัวขอยอยที่ 7.3 เร่ือง ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัตงิานของผูนํา และการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานอาชีพ 

    สัปดาหที่ 18 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ข้ันการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม  

คร้ังที่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

18 
 

5. ลกัษณะพฤตกิรรมการ
ปฏิบัติงานของผูนําตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. การประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในงาน
อาชีพ  

5. วิเคราะหลกัษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูนํา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกตอง 
6. ประยุกตใชหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงาน
อาชีพได 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 7.3 เรือ่ง ลักษณะ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ผูนํา และการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
งานอาชีพ 
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
หนวยท่ี 7 ผูนํากับหลักศาสน
ธรรมและปรัชเศรษฐกิจพอเพียง 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 

 
6.2 กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 

6.2.1 ผูวิจัยดําเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
แบบปกติ โดยการศึกษาโครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 วิชา
มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ตลอดจนศึกษาวิธีการ และ
เทคนิคการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับเน้ือหาสาระของรายวิชา ทั้งน้ี ผูวิจัยประยุกตใชขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ของ กรมวิชาการ (2546) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นนําเขาสู
บทเรียน (2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล  

6.2.2 กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ มีขั้นตอนการเรียนรู 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นนําเขาสู
บทเรียน (2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล ประกอบดวย 7 กิจกรรมการเรียนรู คือ หนวยที่ 1 
ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับหลักมนุษยสัมพันธ หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย หนวยที่ 3 กระบวนการ
ทางจิตวิทยา เพ่ือสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพ่ือความกาวหนา
ในชีวิต และการทํางาน หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหนวยที่ 7 ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง วิธีการจัดกิจกรรมเนนการบรรยายประกอบการใชคําถามอธิบาย อภิปรายเน้ือหาสาระหรือ
สิ่งที่ตองการสอนตอผูเรียน    

6.2.3 ผูวิจัยนํากิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ที่พัฒนาขึ้นใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน 
ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ณรัณ ศรีวิหะ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริยา คูหา และ ดร.เนาวรัตน ตรีไพบูลย 
ประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม และวิเคราะหความตรงเชิงโครงสราง ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก ก 
และภาคผนวก ข)  

6.2.4 ผูวิจัยบันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในแตละกิจกรรมการ
เรียนรู และดําเนินการปรับปรุงแกไขกิจกรรมบางประเด็นกิจกรรมตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 
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ตลอดจนนําไปทดลองใช (try out) กับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 ที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 38 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จากน้ัน ผูวิจัยนํามา
พิจารณาปรับปรุงเพ่ือใหไดมาซึ่งกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ที่มีความเหมาะสม และสามารถใชไดจริง
ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก ค) 

ผูวิจัยเสนอรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ประกอบดวย 7 หนวยการ
เรียนรู ซึ่งผูวิจัยจัดกิจกรรมใหกับกลุมควบคุม จํานวน 12 คน ใชระยะเวลา 17 ครั้ง สัปดาหละ 1 ครั้ง 
ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 3.3) 
 
ตารางที่ 3.3 รายละเอียดข้ันตอน และระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ  

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัหลกัมนุษยสัมพนัธ                                                     สัปดาหที่ 1-2 จํานวน 6 ชั่วโมง 

หัวขอยอยที่ 1.1 เร่ือง ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ สัปดาหที่ 1 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน (2) ขั้นดาํเนินการสอน และ (3) ขั้นสรปุผล 

คร้ังที่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

1 
 

1. ความหมายของมนุษยสัมพันธ 
2. ประวตัคิวามเปนมาของมนุษย
สัมพันธ  
3. ความสาํคัญของมนุษยสัมพันธ 

1. บอกความหมายของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง 
2. อธบิายประวตัคิวามเปนมาของมนุษยสัมพันธได
ถูกตอง 
3. อธบิายความสาํคัญของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 1.1 เรือ่ง 
ความหมาย ประวตัิ และ
ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ 
4. แบบฝกหัดหนวยท่ี 1 ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษย
สัมพันธ 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 

หัวขอยอยที่ 1.2 เร่ือง จุดมุงหมาย ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชนของมนุษยสัมพันธ                                            สัปดาหที่ 2 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน (2) ขั้นดาํเนินการสอน และ (3) ขั้นสรปุผล 

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

2 
 

4. จุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธ 
5. ปรัชญาพื้นฐานของมนุษย
สัมพันธ 
6. ประโยชนของมนุษยสัมพันธ 
   

4. บอกจุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง 
5. บอกปรัชญาพืน้ฐานของมนุษยสมัพันธไดถกูตอง 
6. บอกประโยชนของมนุษยสมัพันธไดถูกตอง 
 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 1.2 จดุมุงหมาย 
ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชน
ของมนุษยสมัพันธ  
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
หนวยท่ี 1 ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับหลกัมนุษยสัมพันธ 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ) 

หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย  สัปดาหที่ 3-4 จํานวน 6 ชั่วโมง 

หัวขอยอยที่ 2.1 เร่ือง ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะตาง ๆ                                                      สัปดาหที่ 1 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน (2) ขั้นดาํเนินการสอน และ (3) ขั้นสรปุผล 

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

3 
 

1. ธรรมชาตขิองมนุษยในทัศนะ
นักจิตวิทยา  
2. ธรรมชาตขิองมนุษยในทัศนะ
นักปรัชญา  
3. ธรรมชาตขิองมนุษยในทัศนะ
นักสังคมวิทยา  
4. ธรรมชาตขิองมนุษยในทัศนะ
พระพุทธศาสนา 
 

1. บอกธรรมชาตขิองมนุษยในทัศนะนักจิตวิทยาได
ถูกตอง 
2. บอกธรรมชาตขิองมนุษยในทัศนะนักปรัชญาได
ถูกตอง 
3. อธบิายธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักสังคม
วิทยาไดถูกตอง 
4. อธบิายธรรมชาตขิองมนุษยในทัศนะ
พระพุทธศาสนาไดถูกตอง 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 2.1 เรือ่ง ธรรมชาติ
ของมนุษยในทัศนะตาง ๆ  
4. แบบฝกหัดหนวยท่ี 2 
ธรรมชาติของมนุษย 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน  

หัวขอยอยที่ 2.2 เร่ือง ความแตกตางของมนุษย และทฤษฎีความตองการ                                                  สัปดาหที่ 4 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน (2) ขั้นดาํเนินการสอน และ (3) ขั้นสรปุผล 

คร้ังที่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

4 
 

5. ความแตกตางของมนุษยใน
ดานตาง ๆ  
6. ทฤษฎีความตองการ 
  

5. แยกแยะความแตกตางของมนุษยในดานตาง ๆ 
ไดถูกตอง 
6. วิเคราะหทฤษฎีความตองการไดถูกตอง 
  

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 2.2 เรือ่ง ความ
แตกตางของมนุษย และทฤษฎี
ความตองการ 
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
หนวยท่ี 2 ธรรมชาตขิองมนุษย  
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน  

หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนษุยสัมพันธกบับุคคลและชุมชน สัปดาหที่ 5-7 จํานวน 9 ชั่วโมง 

หัวขอยอยที่ 3.1 เร่ือง ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ และทฤษฏีจิตวิเคราะห สัปดาหที่ 5 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน (2) ขั้นดาํเนินการสอน และ (3) ขั้นสรปุผล 

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

5 
 

1. ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ 
2. ทฤษฏีจิตวิเคราะห 

1. อธบิายทฤษฎีวเิคราะหติดตอสมัพันธไดถูกตอง 
2. อธบิายทฤษฏีจติวิเคราะหไดถูกตอง 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 3.1 เรือ่ง ทฤษฎี
วิเคราะหติดตอสัมพันธ และ
ทฤษฏีจิตวิเคราะห  
4.แบบฝกหัดหนวยท่ี 3 
กระบวนการทางจติวิทยา เพื่อ
สรางมนุษยสมัพันธกับบุคคล
และชุมชน 
5. แบบประเมินคุณลกัษณะของ
ผูเรียน 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ) 

หัวขอยอยที่ 3.2 เร่ือง ทฤษฎีแรงจงูใจ สัปดาหที่ 6 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน (2) ขั้นดาํเนินการสอน และ (3) ขั้นสรปุผล 

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

6 
 

3. ทฤษฎีแรงจูงใจ 
   

3. วิเคราะหทฤษฎีแรงจงูใจไดถูกตอง 1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 3.2 เรือ่ง ทฤษฎี
แรงจงูใจ 
4. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน  

หัวขอยอยที่ 3.3 เร่ือง การสรางมนุษยสัมพนัธกบับคุคลและชุมชน สัปดาหที่ 7 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน (2) ขั้นดาํเนินการสอน และ (3) ขั้นสรปุผล 

คร้ังที่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

7 
 

4. การสรางมนุษยสัมพันธ
ระหวางบุคคลในครอบครัว 
5. การสรางมนุษยสัมพันธกับ
เพื่อนบาน 
6. การสรางมนุษยสัมพันธ
ระหวางบุคคลในองคการ 
  

4. บอกหลกัการสรางมนุษยสัมพันธระหวางบุคคลใน
ครอบครัวไดถูกตอง 
5. บอกวิธกีารสรางมนุษยสัมพันธกับเพื่อนบานได
ถูกตอง 
6. บอกแนวทางในการสรางมนุษยสมัพันธระหวาง
บุคคลในองคการไดถูกตอง 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 3.3 เรือ่ง การสราง
มนุษยสัมพันธกับบุคคลและ
ชุมชน  
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
หนวยท่ี 3 กระบวนการทาง
จิตวิทยา เพื่อสรางมนุษย
สัมพันธกับบุคคลและชุมชน 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 

หนวยที่ 4 การพฒันาตนเองเพื่อความกาวหนาในชวิีต และการทํางาน สัปดาหที่ 8-9 จํานวน 6 ชั่วโมง 

หัวขอยอยที่ 4.1 เร่ือง การรูจักตนเองและผูอ่ืนตามหลักจติวิทยา สัปดาหที่ 8 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน (2) ขั้นดาํเนินการสอน และ (3) ขั้นสรปุผล 

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

8 
 

1. ความหมายของตัวตน 
2. ประเภทของตวัตน 
3. ประโยชนของการรูจักตนเอง 
4. การรูจักตนเองและผูอื่นตาม
หลักจิตวิทยา 
  

1. อธบิายความหมายของตนเองไดถูกตอง 
2. บอกประเภทของตัวตนไดถูกตอง 
3. บอกประโยชนของการรูจกัตนเองไดถูกตอง 
4. อธบิายการรูจักตนเองและผูอื่นตามหลกัจิตวิทยาได
ถูกตอง 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 4.1 เรือ่ง การรูจัก
ตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา 
4. แบบฝกหัดหนวยท่ี 4 การ
พัฒนาตนเองเพือ่ความกาวหนา
ในชีวิต และการทํางาน 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ) 

หัวขอยอยที่ 4.2 เร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพล และวิธกีารพัฒนาตนเอง สัปดาหที่ 9 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน (2) ขั้นดาํเนินการสอน และ (3) ขั้นสรปุผล 

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

9 
 

5. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
พัฒนาตนเอง 
6. วธิีการพัฒนาตนเอง 
  

5. บอกปจจัยท่ีมีอทิธิพลตอการพัฒนาตนเองไดถูกตอง 
6. อธบิายวธิีการพฒันาตนเองไดถูกตอง 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 4.2 เรือ่ง ปจจัยท่ีมี
อิทธิพล และวธิกีารพัฒนาตนเอง 
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
หนวยท่ี 4 การพฒันาตนเองเพื่อ
ความกาวหนาในชีวิต และการ
ทํางาน  
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 

หนวยที่ 5 การพฒันาตนเองตามหลักศาสนธรรม สัปดาหที่ 10-11 จํานวน 6 ชั่วโมง 

หัวขอยอยที่ 5.1 เร่ือง ความหมาย ความสําคัญ และความสอดคลองของหลักศาสนธรรม สัปดาหที่ 10 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน (2) ขั้นดาํเนินการสอน และ (3) ขั้นสรปุผล 

คร้ังที่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

10 
 

1. ความหมายของศาสนธรรม 
2. ความสาํคัญของหลกั 
ศาสนธรรม 
 

1. อธบิายความหมายของศาสนธรรมไดถูกตอง 
2. บอกความสาํคัญของหลักศาสนธรรมไดถูกตอง 
3. วิเคราะหความสอดคลองของหลักศาสนธรรม 
ไดถูกตอง 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 5.1 เรือ่ง 
ความหมาย ความสําคัญ และ
ความสอดคลองของหลกัศาสน
ธรรม 
4. แบบฝกหัดหนวยท่ี 5 การ
พัฒนาตนเองตามหลักศาสน
ธรรม 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ) 

หัวขอยอยที่ 5.2 เร่ือง การประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพฒันาตนเอง สัปดาหที่ 11 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน (2) ขั้นดาํเนินการสอน และ (3) ขั้นสรปุผล 

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

11 
 

4. การประยุกตใชหลัก 
ศาสนธรรมสําหรบัการพัฒนา
ตนเอง  
 

4. ประยุกตใชหลกัศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง
ได 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 5.2 เรือ่ง การ
ประยุกตใชหลกัศาสนธรรม
สําหรับการพัฒนาตนเอง 
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
หนวยท่ี 5 การพฒันาตนเอง
ตามหลักศาสนธรรม 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 

หนวยที่ 6 การพฒันาชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สัปดาหที่ 12-14 จํานวน 9 ชั่วโมง 

หัวขอยอยที่ 6.1 เร่ือง ความหมาย และความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง สัปดาหที่ 12 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน (2) ขั้นดาํเนินการสอน และ (3) ขั้นสรปุผล 

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

12 
 

1. ความหมายของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ความเปนมาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. บอกความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดถูกตอง 
2. อธบิายความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดถูกตอง 
 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 6.1 ความหมาย และ
ความเปนมาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. แบบฝกหัดหนวยท่ี 6 การ
พัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 
 

หัวขอยอยที่ 6.2 เร่ือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สัปดาหที่ 13 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน (2) ขั้นดาํเนินการสอน และ (3) ขั้นสรปุผล 

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

13 
 

3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  

3. วิเคราะหหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ไดถูกตอง 
  

1. ผังมโนทัศน (concept 
map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 6.2 เรือ่ง หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ) 

หัวขอยอยที่ 6.3 เร่ือง การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวิต สัปดาหที่ 14 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน (2) ขั้นดาํเนินการสอน และ (3) ขั้นสรปุผล 

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

14 
 

4. การประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาชีวิต 
  
 

4. ประยุกตใชหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาชีวิตได 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 6.3 เรื่อง การประยุกตใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพฒันาชีวิต  
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
หนวยท่ี 6 การพัฒนาชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 

หนวยที่ 7 ผูนาํตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง สัปดาหที่ 15-17 จํานวน 9 ชั่วโมง 

หัวขอยอยที่ 7.1 เร่ือง ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนาํ สัปดาหที่ 15 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน (2) ขั้นดาํเนินการสอน และ (3) ขั้นสรปุผล 

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

15 
 

1. ความหมายของผูนํา 
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา  
  

1. บอกความหมายของผูนําไดถูกตอง 
2. วิเคราะหทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําไดถูกตองไดถูกตอง 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 7.1 เรือ่งความหมาย 
และทฤษฎีเกี่ยวกบัผูนํา 
4. แบบฝกหัดหนวยท่ี 7 ผูนํา
ตามหลักศาสนธรรมและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 

หัวขอยอยที่ 7.2 เร่ือง บทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนธรรม สัปดาหที่ 16 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน (2) ขั้นดาํเนินการสอน และ (3) ขั้นสรปุผล 

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

16 
 

3. บทบาทและหนาท่ีของผูนํา
ตามหลักศาสนธรรม 
4. คุณลกัษณะของผูนําตาม
หลักศาสนธรรม 
  

3. แยกแยะบทบาทและหนาท่ีของผูนําตามหลักศาสน
ธรรมไดถูกตอง 
4. จาํแนกคุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนธรรมได
ถูกตอง 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 7.2 เรือ่ง บทบาท 
หนาท่ี และคุณลกัษณะของผูนํา
ตามหลักศาสนธรรม 
4. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ) 
หัวขอยอยที่ 7.3 เร่ือง ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัตงิานของผูนํา และการประยุกตใช 

 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในงานอาชีพ 
    สัปดาหที่ 17 จํานวน 3 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน (2) ขั้นดาํเนินการสอน และ (3) ขั้นสรปุผล 

คร้ังที ่ ประเด็นการเรียนรู วัตถปุระสงค สื่อการเรียนรู 

17 
 

5. ลกัษณะพฤตกิรรมการ
ปฏิบัติงานของผูนําตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. การประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในงาน
อาชีพ   

5. วิเคราะหลกัษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูนํา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกตอง 
6. ประยุกตใชหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงาน
อาชีพได 

1. ผังมโนทัศน (concept map) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ใบงานท่ี 7.3 เรือ่ง ลักษณะ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ผูนํา และการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
งานอาชีพ 
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
หนวยท่ี 7 ผูนําตามหลกัศาสน
ธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน 

 
6.3 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
การสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน 

วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จํานวน 8 ชุด ดังน้ี (1) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรู
เบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ จํานวน 13 ขอ (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลัง
เรียน หนวยที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษย จํานวน 18 ขอ (3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
และหลังเรียน หนวยที่ 3 เรื่อง กระบวนการทางจิตวิทยา เพ่ือสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน 
จํานวน 18 ขอ (4) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง การพัฒนา
ตนเองเพ่ือความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน จํานวน 14 ขอ (5) แบบทดสอบวัดผลทางการเรียนรู
กอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม จํานวน 20 ขอ (6) 
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 6 เรื่อง การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 24 ขอ (7) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน 
หนวยที่ 7 เรื่อง ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 23 ขอ และ (8) 
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 จํานวน 26 ขอ 

แบบทดสอบวัดผลทางการเรียนรูดังกลาวขางตน ผูวิจัยสรางขึ้นตามลําดับดังน้ี 
6.3.1 ผูวิจัยศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูจากตํารา และเอกสาร

ตาง ๆ ไดแก การสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร เทคนิคการเขียนขอสอบ และวิธีการสรางแบบทดสอบแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก 
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ตัวอยาง แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 

 
 
 

6.3.2 ผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ทั้ง 8 ชุด เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก สําหรับใชทดสอบวัดผล
การเรียนรูกอนเรียน และหลังเรียน   

6.3.3 ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จํานวน 8 ชุด ที่สรางขึ้นใหผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ณรัณ ศรีวิหะ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริยา คูหา และ 
ดร.เนาวรัตน ตรีไพบูลย พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) พิจารณาความครอบคลุมผล
การเรียนรูที่คาดหวัง ความสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง และความเหมาะสม
ของคําถามและตัวเลือก ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข) 

6.3.4 ผูวิจัยบันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในแตละขอเพ่ือนําไป
หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ผลปรากฏวาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 1 จํานวน 13 ขอ 
มีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.66-1.00 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 2 จํานวน 18 ขอ คาดัชนี
ความสอดคลองต้ังแต 0.66-1.00 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 3 จํานวน 18 ขอ คาดัชนีความ
สอดคลองต้ังแต 0.66-1.00 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 4 จํานวน 14 ขอ คาดัชนีความ
สอดคลองต้ังแต 0.66-1.00 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 5 จํานวน 20 ขอ คาดัชนีความ
สอดคลองต้ังแต 0.66-1.00 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 6 จํานวน 24 ขอ คาดัชนีความ
สอดคลองต้ังแต 0.66-1.00 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 7 จํานวน 23 ขอ คาดัชนีความ
สอดคลองต้ังแต 0.66-1.00 และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน วิชามนุษยสัมพันธ
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 จํานวน 26 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง
ต้ังแต 0.66-1.00 ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ)    

ผูวิจัยคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ต้ังแต 0.5 ขึ้นไป ซึ่งแสดงวามี
ความตรงเชิงเน้ือหา และผูวิจัยดําเนินการปรับปรุงแกไขบางประเด็นตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

6.3.5 ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทั้ง 8 ชุด ที่ไดรับการตรวจและปรับปรุง
แกไขเรียบรอยไปทดลองใช (try out) กับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 ที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 38 คน  

6.3.6 ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทั้ง 8 ชุด มาวิเคราะหหาคาความยาก
งาย (difficulty index) และคาอํานาจจําแนก (discrimination) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการ
วิเคราะหขอสอบแบบเลือกตอบในลักษณะขอสอบแบบ 2 ตัวเลือกขึ้นไป อิทธิพัทธ สุวทันพรกุล (2557) 
อธิบายการพิจารณาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) รายละเอียดดังน้ี 

ขอ 1. อัญชรียเกิดความขัดแยงภายในจิตใจ เน่ืองจากอาจารยมองวาอัญชรียมีนิสัยเกเรชอบ 
ทํารายคนอ่ืน มีความสอดคลองกับตัวตนดานใด  

ก. ตัวตนตามอุดมคติ (ideal self)  
ข. ตัวตนตามความเปนจริง (real self)  
ค. ตัวตนตามการรับรู (perceived self)  
ง. ตัวตนที่ผูอ่ืนคาดหวัง (other expectation) 
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ความยากงาย (p)      ความหมาย 
    0.00 – 0.19  ขอสอบยากมาก ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง 
    0.20 – 0.39   ขอสอบคอนขางยาก สามารถเก็บไวใชไดตอไป 
    0.40 – 0.60   ขอสอบยากพอเหมาะ สามารถเก็บไวใชไดตอไป 
    0.61 – 0.80  ขอสอบคอนขางงาย สามารถเก็บไวใชไดตอไป 
    0.81 – 1.00  ขอสอบงายมาก ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง 
  คาความยากงายของขอสอบควรอยูระหวาง 0.20–0.80 และคาเฉลี่ยของขอสอบทั้ง
ฉบับควรอยูประมาณ 0.50 

คาอํานาจจําแนก (r)       ความหมาย 
   ตํ่ากวา 0  ขอสอบจําแนกไมได ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง 

     0.00 – 0.19  ขอสอบจําแนกไดตํ่า ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง 
     0.20 – 0.29   ขอสอบจําแนกไดพอใช สามารถเก็บไวใชไดตอไป 
     0.30 – 0.39   ขอสอบจําแนกไดดี สามารถเก็บไวใชไดตอไป 
     0.40 ขึ้นไป  ขอสอบจําแนกไดดีมาก สามารถเก็บไวใชไดตอไป 
  คาอํานาจจําแนกที่ดีจะตองมีคาเปนบวก และควรมีคาต้ังแต 0.2 ขึ้นไป  

6.3.7 ผูวิจัยดําเนินการเลือกขอคําถามของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ทั้ง 8 ชุด ได
ขอคําถามที่มีคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกรายขอและทั้งฉบับ ดังน้ี 

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 1 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย 
และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 13 ขอ คาความยากงายรายขอระหวาง 0.42-0.60 
คาความยากงาย ทั้งฉบับ 0.54 และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.38-0.95 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.62 

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 2 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย 
และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 18 ขอ คาความยากงายระหวาง 0.47–0.60 
คาความยากงายทั้งฉบับ 0.53 และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.30-0.82 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.46 

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 3 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย 
และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 18 ขอ คาความยากงายระหวาง 0.42–0.57 
คาความยากงายทั้งฉบับ 0.51 และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.30–0.71 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.44  

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 4 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย 
และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 14 ขอ คาความยากงายระหวาง 0.50–0.57 
คาความยากงายทั้งฉบับ 0.55 และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.32–0.61 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.49 

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 5 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย 
และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 20 ขอ คาความยากงายระหวาง 0.42–0.57 
คาความยากงายทั้งฉบับ 0.53 และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.42–0.57 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.47 

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 6 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย 
และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 24 ขอ คาความยากงายระหวาง 0.47–0.65 
คาความยากงายทั้งฉบับ 0.54 และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.26–0.60 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.40 

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 7 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย 
และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 23 ขอ คาความยากงายระหวาง 0.47–0.60 
คาความยากงายทั้งฉบับ 0.54 และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.31–0.72 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.45  
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย และคา
อํานาจจําแนกตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 26 ขอ คาความยากงายระหวาง 0.44–0.57 คาความ
ยากงายทั้งฉบับ 0.53 และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.26–0.75 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.54 ดังที่ได
แสดงไว (ภาคผนวก จ)    

6.3.8 ผูวิจัยนําผลการทดลองใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่ไดทดลองกับผูเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 จํานวน 38 คน ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง มาวิเคราะห
หาคาความเช่ือมั่นดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารสัน (Kuder Richardson) 
ผลปรากฎวาแบบทดสอบหนวยที่ 1 คาความเช่ือมั่น 0.87 แบบทดสอบหนวยที่ 2 คาความเช่ือมั่น 0.78 
แบบทดสอบหนวยที่ 3 คาความเช่ือมั่น 0.75 แบบทดสอบหนวยที่ 4 คาความเช่ือมั่น 0.74 แบบทดสอบ
หนวยที่ 5 คาความเช่ือมั่น 0.77 แบบทดสอบหนวยที่ 6 คาความเช่ือมั่น 0.79 แบบทดสอบหนวยที่ 7 
คาความเช่ือมั่น 0.79 และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 คาความเช่ือมั่น 0.80 ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ)   

6.3.9 ผูวิจัยไดแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทั้ง 8 ชุด (ฉบับสมบูรณ) เพ่ือนําไปทดลอง
ใชจริงกับกลุมทดลอง 

6.4 มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง  
มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง มีจํานวน 62 ขอ ซึ่งผานการทดลองใช (try out) กับ

ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยางจริง จํานวน 35 คน ในงานวิจัยของ วิจิตรา สายออง (2557) ไดคาสัมประสิทธ์ิของแอลฟา คือ 
ตอนที่ 1 คาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา 0.55 ตอนที่ 2 คาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา 0.56 และตอนที่ 3 
คาสัมประสิทธ์ิของแอลฟา 0.77 ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ) 

มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง เปนมาตรวัดที่ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
ปที่ 1 ประเมินตนเองตามความรูสึกหรือทัศนคติที่มีตอตนเองวาเปนอยางไร มาตรวัดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง มีจํานวน 62 ขอ ประกอบดวย 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอความเกี่ยวกับอัตมโนทัศน จํานวน 30 ขอ เปนแบบเลือกตอบรับหรือปฏิเสธ 
โดยกาเครื่องหมาย  (กากบาท) ทับคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” โดยในแตละขอมีการตรวจใหคะแนน
แตกตางกันตามลักษณะของขอความ ดังน้ี  

เมื่อขอความมีลักษณะทางบวก ไดแก ขอ 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 21, 24, 26, 28 และ 30 
ถาตอบ  “ใช”    ได  2  คะแนน           
ถาตอบ “ไมใช”   ได  1 คะแนน 

เมื่อขอความมีลักษณะทางลบ ไดแก ขอ 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 
25, 27 และ 29 

ถาตอบ  “ไมใช”  ได  2  คะแนน 
ถาตอบ “ใช”     ได  1 คะแนน 
 
 
 

 



 

 
110 

ตัวอยาง มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเองตอนที่ 1  

1. นักศึกษาเปนคนที่มีความสุข ใช ไมใช 
2. นักศึกษาเปนคนหนาตาดี  ใช ไมใช 

 

ตอนที่ 2 แบบวัดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง จํานวน 10 ขอ เปนมาตรวัดชนิดมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) 4 ระดับ (ก-ง) โดยใหทําเครื่องหมาย  (วงกลม) ลอมรอบตัวอักษรที่แสดงวา 
“เห็นดวยอยางยิ่ง” “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” หรือ “ไมเห็นดวยอยางย่ิง” แตละขอมีการตรวจใหคะแนน
แตกตางกันตามลักษณะของขอความ ดังน้ี 

เมื่อขอความมีลักษณะทางบวก ไดแก ขอ 31, 32, 34, 36, และ 37 
ถาตอบ  “ก” หรือ “ข”   ได  2  คะแนน 
ถาตอบ “ค” หรือ “ง”     ได  1  คะแนน 

เมื่อขอความมีลักษณะทางลบ ไดแก ขอ 33, 35, 38, 39, และ 40 
ถาตอบ  “ก” หรือ “ข”   ได  1  คะแนน 
ถาตอบ “ค” หรือ “ง”     ได  2  คะแนน 
 

 ตัวอยาง มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเองตอนที่ 2 

1. นักศึกษาเปนคนมีคุณคาทัดเทียมกับผูอ่ืน   ก ข ค ง 
2. บางครั้งนักศึกษาคิดวาตัวเองไมมีอะไรดีเลย   ก ข ค ง 

 
ตอนที่ 3 การประเมินอัตมโนทัศน จํานวน 22 ขอ เปนมาตรวัดชนิดมาตราสวนประมาณคา 

(rating scale) 5 ระดับ (1-5) โดยใหทําเครื่องหมาย  (วงกลม) ลอมรอบตัวอักษรที่แสดงวา “ไมเคยเลย” 
“ไมบอยนัก” “บางครั้ง” “บอยครั้ง” หรือ “ตลอดมา” และในแตละขอมีการตรวจใหคะแนนแตกตางกัน
ตามลักษณะของขอความ ประกอบดวย ขอความมีลักษณะทางบวก ไดแก ขอ 41, 42 ,43, 44, 45, 46 
47, 48, 49 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, และ 62 และขอความมีลักษณะทางลบ ไดแก ขอ 50, 
56 และ 59 

ขอความดานบวก ขอความดานลบ 
ถาตอบ  “1” จะได  1  คะแนน 
ถาตอบ  “2” จะได  2  คะแนน 
ถาตอบ  “3” จะได  3  คะแนน 
ถาตอบ  “4” จะได  4  คะแนน 
ถาตอบ  “5” จะได  5  คะแนน 

ถาตอบ  “1” จะได  5  คะแนน 
ถาตอบ  “2” จะได  4  คะแนน 
ถาตอบ  “3” จะได  3  คะแนน 
ถาตอบ  “4” จะได  2  คะแนน 
ถาตอบ  “5” จะได  1  คะแนน 

 

 

ตัวอยาง มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเองตอนที่ 3  

1. นักศึกษาใหความรวมมือกับทกุคนเสมอ  1 2 3 4 5 

2. นักศึกษาเปนที่รูจักของคนทั่วไป  1 2 3 4 5 
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การคิดคะแนนรวม โดยการรวมคะแนนทั้ง 62 ขอ ของผูตอบมาตรวัดเขาดวยกัน เปนคะแนน
ความภาคภูมิใจในตนเองของผูตอบมาตรวัดแตละคน ซึ่งมีชวงคะแนนโดยทฤษฎี (theretical range of 
scores) ต้ังแต 62-190 (กรมสุขภาพจิต, 2550) มีการแบงระดับของคะแนนความภาคภูมิใจในตนเอง ดังน้ี 

คะแนนต้ังแต  159-190   เปนผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองในระดับสูง 
คะแนนต้ังแต  95-158     เปนผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองในระดับปานกลาง 
คะแนนต้ังแต  62-94      เปนผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองในระดับตํ่า 
 

6.5 มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ  
มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ ของ วิจิตรา สายออง (2557) มีจํานวน 22 ขอ ซึ่งผาน

การพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) พิจารณาความสอดคลองระหวางขอความ
กับนิยามศัพท โดยการหาคา IOC มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 และผานการทดลองใช (try out) กับ
ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะบา ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยางจริง จํานวน 35 คน และนํามาวิเคราะหหาความเช่ือมั่น (reliability) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
ไดคาสัมประสิทธ์ิของแอลฟา 0.71 ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ) 

มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ ของ วิจิตรา สายออง (2557) เปนมาตรวัดที่ใหผูเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 นึกถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหรือการ
แสดงพฤติกรรมตอการเรียนของตนเองในระยะ 3 เดือนที่ผานมา โดยใหทําเครื่องหมาย ลงในชองที่
ตรงกับระดับการปฏิบัติตัวหรือการแสดงพฤติกรรมตอการเรียนของนักศึกษา เกณฑใหคะแนนเริ่ม
ต้ังแต 1 ถึง 4  โดยที่  

1   หมายถึง   ไมเคยปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมน้ันเลย 
     2   หมายถึง   ปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมน้ันเปนบางครั้ง 

3   หมายถึง   ปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมน้ันบอยครั้ง 
4   หมายถึง   ปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมน้ันทุกครั้ง               

มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ มีขอคําถาม 22 ขอ ในแตละขอคําถามมีการตรวจ
ใหคะแนนแตกตางกันตามลักษณะของขอความ ประกอบดวย ขอความมีลักษณะทางบวก ไดแก ขอ 1, 
2 , 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20 และ 22 และขอความมีลักษณะทางลบ ไดแก ขอ 7, 
13, 17, 19 และ 21 

ขอความดานบวก ขอความดานลบ 
ถาตอบ  “1” จะได  1  คะแนน 
ถาตอบ  “2” จะได  2  คะแนน 
ถาตอบ  “3” จะได  3  คะแนน 
ถาตอบ  “4” จะได  4  คะแนน 

ถาตอบ  “1” จะได  4  คะแนน 
ถาตอบ  “2” จะได  3  คะแนน 
ถาตอบ  “3” จะได  2  คะแนน 
ถาตอบ  “4” จะได  1  คะแนน 

 

ตัวอยาง มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ  

ขอ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 
1 2 3 4 

1. นักศึกษาน่ังรอครูผูสอนในช้ันเรียนกอนถึงเวลาเรียน      
2. นักศึกษาพูดคุยกับเพ่ือนขณะปฏิบัติงานตามหนาที่      
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ผูวิจัยคิดคะแนนรวมทั้ง 22 ขอ ของผูตอบมาตรวัดเขาดวยกันเปนคะแนนวินัยและ
ความรับผิดชอบของผูตอบมาตรวัดแตละคน เกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 

1.00-1.99  หมายถึง   เปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในระดับตํ่า 
2.00-2.99  หมายถึง   เปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในระดับปานกลาง  
3.00-4.00  หมายถึง   เปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในระดับสูง 
 

6.6 มาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
การสรางและหาคุณภาพของมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR และกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ เปนมาตรวัดชนิดมาตรา
สวนประมาณคา (rating scale) สําหรับใชสอบถามผูเรียนกลุมตัวอยางหลังการทดลอง เพ่ือประเมิน
ความรูสึก ความสุข หรือความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เกณฑใหคะแนนเริ่ม
ต้ังแต 1 ถึง 5 โดยที่ 

1  หมายถึง  มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอยที่สุด 
2  หมายถึง  มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอย 
3  หมายถึง  มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูปานกลาง 
4  หมายถึง  มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูมาก  
5  หมายถึง  มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามลําดับขั้นดังน้ี 
6.6.1 ผูวิจัยศึกษาวิธีการสรางมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูจาก

ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
6.6.2 ผูวิจัยสรางขอคําถามของมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 

ตัวอยาง มาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ขอ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. ผูสอนมีความเปนกันเองกับนักศึกษา       
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรูมีความนาสนใจ      

 

6.6.3 ผูวิจัยคิดคะแนนรวมทั้ง 15 ขอ ของผูตอบมาตรวัดเขาดวยกันเปนคะแนนความ
พึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูตอบมาตรวัดแตละคน เกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 

 

1.00-1.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับนอยที่สุด 
1.50-2.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับนอย 
2.50-3.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับปานกลาง 
3.50-4.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับมาก 
4.50-5.00  หมายถึง   มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับมากที่สุด 
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6.6.4 ผูวิจัยนํามาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สรางขึ้น จํานวน 
15 ขอ ใหผูเช่ียวชาญ ใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ณรัณ ศรีวิหะ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.อริยา คูหา และ ดร.เนาวรัตน ตรีไพบูลย พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(content validity) พิจารณาความสอดคลองระหวางขอความกับนิยามศัพท โดยหาคา IOC ผลปรากฏวา
คาดัชนีความสอดคลอง 1.00 ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข) 

6.6.5 ผูวิจัยนํามาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ไดรับจากการ
ตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

6.6.6 ผูวิจัยนํามาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปทดลองใช (try 
out) กับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 38 คน และนํามา
วิเคราะหหาความเช่ือมั่น (reliability) โดยใชสูตรหาสัมประสิทธ์ิของแอลฟา (alpha coefficient of 
reliability) ผลปรากฎวามาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู คาความเช่ือมั่น 0.75
ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ)  

6.6.7 ผูวิจัยไดมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูฉบับสมบูรณ 
 

7. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
7.1 วิธีดําเนินการทดลอง : การวิจัยน้ี ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการทดลอง ดังน้ี  
7.1.1 กอนการทดลอง : ผูวิจัยทําการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียนกลุมตัวอยาง 

คือ ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 ภาควิชาชางกลโรงงาน กลุม 1 จํานวน 12 คน และ
ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 ภาควิชาเทคนิคการเช่ือมและการผลิต กลุม 1 จํานวน 
12 คน ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน (pre-test) ดวยแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 จํานวน 
26 ขอ และใหผูเรียนกลุมตัวอยางประเมินตนเอง โดยใชมาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง และมาตรวัด
วินัยและความรับผิดชอบ สําหรับผูวิจัยทําการประเมินพฤติกรรมของผูเรียนกลุมตัวอยาง ดวยมาตรวัด
วินัยและความรับผิดชอบฉบับเดียวกับของผูเรียน จากน้ัน ผูวิจัยดําเนินการบันทึกคะแนนของกลุม
ตัวอยางที่ไดจากการทดสอบไวเปนคะแนนกอนการทดลอง โดยแยกเปน 2 กลุม คือ คะแนนของกลุม
ทดลอง และคะแนนกลุมควบคุม  

7.1.2 การดําเนินการทดลอง : ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR กับผูเรียนกลุมทดลอง จํานวน 1 หองเรียน คือผูเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 ภาควิชาชางกลโรงงาน กลุม 1 จํานวน 12 คน โดยผูวิจัยเปนผูจัด
กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง มีขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน ใชระยะวลา 17 ครั้ง สัปดาหละ 1 ครั้ง ๆ 
ละ 3 ช่ัวโมง รายละเอียดดังน้ี  

กิจกรรมการเรียนรูหนวยที่ 1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ  
หัวขอยอยที่ 1.1 เรื่อง ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ มี

ขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายความหมาย ประวัติ
ความเปนมา และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนให
สมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ตลอดจน
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ใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 1 “คุณคาในตนเอง” (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแต
ละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 1.1 เรื่อง ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ และ 
(4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของกลุม จากน้ันผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด 

หัวขอยอยที่ 1.2 เรื่อง จุดมุงหมาย ปรัชญาพ้ืนฐาน และประโยชนของมนุษยสัมพันธ 
มีขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายจุดมุงหมายของ
มนุษยสัมพันธ ปรัชญาพ้ืนฐานของมนุษยสัมพันธ และประโยชนของมนุษยสัมพันธ โดยใชผังมโนทัศน 
(2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 1.2 เรื่อง จุดมุงหมาย ปรัชญา
พ้ืนฐาน และประโยชนของมนุษยสัมพันธ (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ
ยอยที่ 1.2 เรื่อง จุดมุงหมาย ปรัชญาพ้ืนฐาน และประโยชนของมนุษยสัมพันธ และ (4) ขั้นการรับรอง
ผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ย
ของกลุม จากน้ันผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด  

กิจกรรมการเรียนรูหนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย  
หัวขอยอยที่ 2.1 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะตาง ๆ  มีขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน 

คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายธรรมชาติของมนุษยในทัศนะตาง ๆ โดยใชผังมโนทัศน 
(2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 2.1 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษยใน
ทัศนะตาง ๆ ตลอดจนใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 2 “บันทึกสะสมความสําเร็จ” (3) ขั้นการ
ทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 2.1 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะตาง ๆ 
และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และ
ประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากน้ันผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการ
สูงสุด  

หัวขอยอยที่ 2.2 เรื่อง ความแตกตางของมนุษย และทฤษฎีความตองการ มีขั้นตอน
การเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายความแตกตางของมนุษย และ
ทฤษฎีความตองการ โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบ
งานที่ 2.2 เรื่อง ความแตกตางของมนุษย และทฤษฎีความตองการ (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียน
แตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 2.2 เรื่อง ความแตกตางของมนุษย และทฤษฎีความตองการ และ 
(4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของกลุม จากน้ันผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด 

กิจกรรมการเรียนรูหนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพ่ือสรางมนุษยสัมพันธกับ
บุคคลและชุมชน  

หัวขอยอยที่ 3.1 เรื่อง ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ และทฤษฏีจิตวิเคราะห มีขั้นตอน
การเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ 
และทฤษฏีจิตวิเคราะห โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกัน
ทําใบงานที่ 3.1 เรื่อง ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ และทฤษฏีจิตวิเคราะห ตลอดจนใหผูเรียนทํา
กิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 3 “เติมชีวิตใสกระปุก” (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทํา
แบบทดสอบยอยที่ 3.1 เรื่อง ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ และทฤษฏีจิตวิเคราะห และ (4) ขั้นการ
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รับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนน
เฉลี่ยของกลุม จากน้ันผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด 

หัวขอยอยที่ 3.2 เรื่อง ทฤษฎีแรงจูงใจ มีขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการ
นําเสนอหรือการสอน : ผูสอนอธิบายทฤษฎีแรงจูงใจ โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: 
ผูสอนใหสมาชิกชวยกันกลุมทําใบงานที่ 3.2 เรื่อง ทฤษฎีแรงจูงใจ ตลอดจนใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR 
กิจกรรมที่ 4 “สัญญาใจในการเรียน” (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 3.2 
เรื่อง ทฤษฎีแรงจูงใจ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของ
ผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากน้ันผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุม
ที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด 

หัวขอยอยที่ 3.3 เรื่อง การสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน มีขั้นตอนการเรียนรู 
4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายการสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน 
โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 3.3 เรื่อง การ
สรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ
ยอยที่ 3.3 เรื่อง การสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอน
ทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากน้ันผูสอน
ประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด  

กิจกรรมการเรียนรูหนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพ่ือความกาวหนาในชีวิต  
หัวขอยอยที่ 4.1 เรื่อง การรูจักตนเองและผูอ่ืนตามหลักจิตวิทยา มีขั้นตอนการเรียนรู 

4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายการรูจักตนเองและผูอ่ืนตามหลักจิตวิทยา 
โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 4.1 เรื่อง การ
รูจักตนเองและผูอ่ืนตามหลักจิตวิทยา ตลอดจนใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 5 “แกวใส” 
มองเห็นคุณคาในตนเอ (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 4.1 เรื่อง 
การรูจักตนเองและผูอ่ืนตามหลักจิตวิทยา และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมิน
คะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากน้ันผูสอนประกาศผล 
และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด  

หัวขอยอยที่ 4.2 เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพล และวิธีการพัฒนาตนเอง มีขั้นตอนการเรียนรู 
4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายปจจัยที่มีอิทธิพล และวิธีการพัฒนาตนเอง 
โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 4.2 เรื่อง 
ปจจัยที่มีอิทธิพล และวิธีการพัฒนาตนเอง (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ
ยอยที่ 4.2 เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพล และวิธีการพัฒนาตนเอง และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอน
ทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากน้ันผูสอน
ประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด 

กิจกรรมการเรียนรูหนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม  
หัวขอยอย 5.1 เรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และความสอดคลองของหลักธรรมทาง

ศาสนา มีขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายความหมาย 
ความสําคัญ และความสอดคลองของหลักธรรมทางศาสนา โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติ
เปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่ 5.1 เรื่อง ความหมาย และความสําคัญของหลักศาสนธรรม 
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ตลอดจนใหผูเรยีนทํากิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 6 “ชีวิตที่ตองรับผิดชอบ” (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนให
ผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 5.1 เรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และความสอดคลองของ
หลักธรรมทางศาสนา และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการ
ของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากน้ันผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลให
กลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด  

หัวขอยอยที่ 5.2 เรื่อง การประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง มี
ขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายการประยุกตใช
หลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนให
สมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 5.3 เรื่อง การประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง 
(3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 5.3 เรื่อง การประยุกตใชหลักศาสน
ธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนน
พัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากน้ันผูสอนประกาศผล และมอบ
รางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด  

กิจกรรมการเรียนรูหนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
หัวขอยอยที่ 6.1 เรื่อง ความหมาย และความเปนมาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายความหมาย 
และความเปนมาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: 
ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 6.1 เรื่อง ความหมาย ความเปนมา และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 7 “เพ่ือนคูหูชวยเรียนรู” (3) ขั้นการ
ทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 6.1 เรื่อง ความหมาย และความเปนมาของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนน
พัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากน้ันผูสอนประกาศผล และ
มอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด  

หัวขอยอยที่ 6.2 เรื่อง ความสอดคลองของหลักธรรมทางศาสนา มีขั้นตอนการเรียนรู 
4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช
ผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 5.2 เรื่อง หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 8 “สัญลักษณะแทน
ตัวตน” (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 5.2 เรื่อง หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของ
ผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากน้ันผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุม
ที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด 

หัวขอยอยที่ 6.3 เรื่อง การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ชีวิต มีขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายการประยุกตใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวิต โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: 
ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 6.2 เรื่อง การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนาชีวิต (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 6.2 เรื่อง 
การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวิต และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: 
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ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากน้ัน
ผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด 

กิจกรรมการเรียนรูหนวยที่ 7 ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

หัวขอยอยที่ 7.1 เรื่อง ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา มีขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน 
คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 7 เรื่อง ผูนําตาม
หลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากน้ันผูสอนอธิบายความหมาย และทฤษฎีเก่ียวกับ
ผูนํา โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 7.1 
เรื่อง ความหมาย และทฤษฎีเก่ียวกับผูนํา โดยใหผูเรียนรวมกันศึกษา ตลอดจนใหผูเรียนทํากิจกรรม 
SEDR กิจกรรมที่  9 “บันทึกสะสมความสําเร็จ” (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผู เรียนแตละคนทํา
แบบทดสอบยอยที่ 7.1 เรื่อง ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: 
ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากน้ัน
ผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด    

หัวขอยอยที่ 7.2 เรื่อง บทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนธรรม 
มีขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายบทบาท หนาที่ และ
คุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนธรรม โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนให
สมาชิกกลุมทําใบงานที่ 7.2 เรื่อง บทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนธรรม (3) ขั้นการ
ทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 7.2 เรื่อง บทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของผูนํา
ตามหลักศาสนธรรม และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของ
ผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากน้ันผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุม
ที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด     

หัวขอยอยที่ 7.3 เรื่อง ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูนํา มีขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือ
การสอน: ผูสอนอธิบายลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของผูนํา โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบ
งานที่ 7.3 เรื่อง ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของผูนํา (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 7.3 เรื่อง ลักษณะ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูนํา และ (4) ขั้นการ
รับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนน
เฉลี่ยของกลุม จากน้ันผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด     

7.1.3 หลังการทดลอง : ผูวิจัยใหผูเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หลังเรียน (post-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 จํานวน 26 ขอ และใหผูเรียนกลุมตัวอยางประเมินตนเอง โดย
ใชมาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง และมาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ จากน้ัน ผูวิจัยใหกลุมตัวอยาง
ประเมินความพึงพอใจ ดวยมาตรวัดความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู สําหรับผูวิจัยทํา
การประเมินพฤติกรรมของผูเรียนกลุมตัวอยาง ดวยมาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบฉบับเดียวกับของ
ผูเรียน  
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ผูวิจัยทําการประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนกลุมตัวอยางที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการจัดการเรียนการสอน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 
ดวยแบบประเมินคุณลักษณะ 2 ดาน คือ (1) ดานความรับผิดชอบ ประกอบดวย 2 ตัวบงช้ี ไดแก การสงงาน 
และความต้ังใจเรียน และ (2) ดานวินัย ประกอบดวย 2 ตัวบงช้ี ไดแก การแตงกาย และการเขาเรียน 
ระยะเวลาในการประเมิน จํานวน 17 ครั้ง สัปดาห ๆ ละ 1 ครั้ง  

เมื่อดําเนินการประเมินผลเสรจ็สิ้นแลว ผูวิจัยดําเนินการบันทึกคะแนนของกลุมตัวอยาง
ที่ไดจากการทดสอบไวเปนคะแนนหลังการทดลอง (post-test) โดยแยกเปน 2 กลุม คือ คะแนนของ
กลุมทดลอง และคะแนนกลุมควบคุม ผูวิจัยนําผลการประเมินที่ไดจากกลุมทดลองและกลุมควบคุมทั้ง
กอนและหลังการทดลองมาวิเคราะหขอมูล โดยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยตอไป 
 

8. วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการหาสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป รายละเอียด

ดังน้ี 
8.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คามัธยฐาน คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
8.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ประกอบดวย  

8.2.1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รหัสวิชา 3000-1503 โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความยากงายของขอสอบ (difficulty 
index) คาอํานาจจําแนกของขอสอบ (discrimination index) และคาความเช่ือมั่น (reliability) ของ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson) 

8.2.2 กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR และ
กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  

8.2.3 มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และคาความ
เช่ือมั่น (reliability) โดยหาคาสัมประสิทธ์ิของแอลฟา (alpha coefficient of reliability) 

8.2.4 มาตรวัดวินัย และความรับผิดชอบ หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และคา
ความเช่ือมั่น (reliability) โดยหาคาสัมประสิทธ์ิของแอลฟา (alpha coefficient of reliability)  

8.2.5 แบบประเมินตนเองของผูเรียนที่มีตอการเขารวมกิจกรรมการรู หาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) และคาความเช่ือมั่น (reliability) โดยหาคาสัมประสิทธ์ิของแอลฟา (alpha 
coefficient of reliability)  

8.2.6 ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู หาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) และหาคาความเช่ือมั่น (reliability) โดยหาคาสัมประสิทธ์ิของแอลฟา (alpha coefficient of 
reliability)  

8.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวย 
8.3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม โดยใชสถิติทดสอบสมมติฐาน Nonparametric แบบ 
The Mann-Whitney U test (Pallant, 2016)  

8.3.2 เปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเองของผูเรียน ระหวางกลุมทดลองกับกลุม
ควบคุม โดยใชสถิติทดสอบสมมติฐาน Nonparametric แบบ The Mann-Whitney U test 
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8.3.3 เปรียบเทียบวินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน ระหวางกลุมทดลองกับกลุม
ควบคุม โดยใชสถิติทดสอบสมมติฐาน Nonparametric แบบ The Mann-Whitney U test 

8.3.4 เปรียบเทียบความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม โดยใชสถิติทดสอบ
สมมติฐาน Nonparametric แบบ The Mann-Whitney U test  

การทดสอบความแตกตางภายในกลุมทดลอง และกลุมควบคุมของชวงเวลาที่แตกตางกัน 
ใชสถิติทดสอบ Nonparametric แบบ The Wilcoxon signed ranks test (Pallant, 2016)  
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