
บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

1. ความนํา 
การวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR 

ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนและสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย คอื (1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธ
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม (2) เพ่ือ
เปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม และ (3) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม 

1.2 สมมติฐานการวิจัย คือ (1) ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธ
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 หลังเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม (2) ผูเรียน
กลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม (3) ผูเรียนกลุม
ทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม และ (4) ผูเรียนกลุม
ทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม 

1.3 วิธีดําเนินการวิจัย คือ 
1.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  
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 กลุมทดลอง คือผูเรียนภาควิชาชางกลโรงงาน กลุม 1 จํานวน 12 คน กลุมควบคุม 
คือผูเรียนภาควิชาเทคนิคการเช่ือมและการผลิต กลุม 1 จํานวน 12 คน   

1.3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย (1) กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR (2) กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ (3) แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู ประกอบดวย 8 ชุด คือชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ ชุดที่ 2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษย ชุดที่ 3 
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 3 เรื่อง กระบวนการทางจิตวิทยาเพ่ือสรางสัมพันธระหวางบุคคล
และชุมชน ชุดที่ 4 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 4 เรื่อง การพัฒนาตนเองเพ่ือความกาวหนา
ในชีวิตและการทํางาน ชุดที่ 5 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 5 เรื่อง การพัฒนาตนเองตาม
หลักศาสนธรรม ชุดที่ 6 ทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 6 เรื่อง การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 7 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 7 เรื่อง ผูนําตามหลักศาสนธรรม
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และชุดที่ 8 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน 
วิชามนุษยสัมพันธกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 (4) มาตรวัดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง (5) มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ (6) แบบประเมินคุณลักษณะความมีวินัยและ
ความรับผิดชอบของผูเรียน ประกอบดวย 2 ดาน คือดานความรับผิดชอบ มี 2 ตัวบงช้ี คือการสงงาน 
และความต้ังใจเรียน และดานความมีวินัย มี 2 ตัวบงช้ี คือ การแตงกาย และการเขาเรียน และ (7) มาตรวัด
ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 

ผูวิจัย สรุปขอคนพบตามวัตถุประสงคของการวิจัย และขอคนพบที่ไดจากการทดสอบ
สมมติฐาน จากนั้น ผูวิจัยจึงทําการอภิปรายผลที่ไดจากขอคนพบ และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
ในอนาคต 

 

2. สรุปผลการวิจัย 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ที่มีตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ผูวิจัย
สรุปผลการวิจัยดังน้ี 

2.1 ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.2 ผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.3 ผูเรียนกลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.4 ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

3. อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยน้ี ผูวิจัยไดคนพบจากการทดลองสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวทุกประเด็น โดย

พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รหัสวิชา 3000-1503 หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม ผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจ
ในตนเองหลังการทดลองสูงกวาผูเรียนของกลุมควบคุม ผูเรียนกลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ
หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม และผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการ
การเรียนรู ซึ่งผูวิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายตามวัตถุประสงคของการวิจัย รายละเอียดดังน้ี 

วัตถุประสงคขอที่ 1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม 

ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษา พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวยที่ 1 
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เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวยที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติของ
มนุษย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวยที่ 3 เรื่อง กระบวนการทางจิตวิทยาเพ่ือสรางสัมพันธระหวางบุคคล
และชุมชน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวยที่ 4 เรื่อง การพัฒนาตนเองเพ่ือความกาวหนาในชีวิตและการ
ทํางาน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวยที่ 5 เรื่อง การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหนวยที่ 6 เรื่อง การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหนวยที่ 7 เรื่อง ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวาผูเรียน
กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 หลังเรียนสูงกวาผูเรียน
กลุมควบคุม  

จากผลการศึกษา สอดคลองกับผลการศึกษาของ อุรา ทุมเมฆ และเสนอ ภิรมจิตรผอง 
(2555, กรกฎาคม-ธันวาคม); วิชญะรัตน ถิระธนบุตรศรี (2556, มิถุนายน-กันยายน); มยุรี สุขมา 
(2557) และ เคียววองสะ (Keovongsa, 2559) พบวานักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงกวานักเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
ไมตรี พุทธขันธ (2555); รัตนา พรมเวช (2555); วัลยา บุญอากาศ (2556) และ คํามวน สติประเสิต (2556) 
พบวานักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ไมเคิล (Micheal, 2010) พบวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ขณะเดียวกันผูวิจัยพบวาการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาดังกลาวใชสถิติทดสอบสมมติฐาน 
t (t-test) สําหรับการศึกษาน้ีผู วิจัยใชสถิติทดสอบสมมติฐาน Nonparametric แบบ The Mann-
Whitney U test ทั้งน้ี การทดสอบความแตกตางภายในกลุมทดลอง และกลุมควบคุมของชวงเวลาที่
แตกตางกัน ผูวิจัยใชสถิติทดสอบ Nonparametric แบบ The Wilcoxon signed ranks test เน่ืองจาก
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยศึกษามีขนาดเล็ก จํานวน 24 คน และการแจกแจงของประชากรไมเปน
แบบปกติ (Pallant, 2016)  

ผลการศึกษา ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิจิตรา สายออง (2557) ที่ใชกิจกรรมการ
เสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
มนุษยสัมพันธในการทํางาน รหัสวิชา 3000-1606 ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แบทเทิล (Battle, 2002) กลาววาความรูสึกเห็นคาในตนเอง
มีความสัมพันธกับพัฒนาการทางสติปญญา สอดคลองกับ บลูม Bloom (1976) กลาวถึงตัวแปรสําคัญ
ประการหน่ึที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือการยอมรับความสามารถของตนเอง กรมสุขภาพจิต 
(2541) อธิบายวาความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุนสามารถนําไปสูความสําเร็จหรือลมเหลวได เพราะ
ความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุนมักจะมีอิทธิพลตอแนวความคิด อารมณ ความรูสึก การตัดสินใจ และ
การแสดงพฤติกรรมในอนาคต คูเปอรสมิท (Coopersmith, 1967) อธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมของ
ผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองดานคานิยมสัมฤทธ์ิผล คือการไดรับความสําเร็จ ความสามารถในการเรียน 
การเปนนักเรียนที่ดี และมีความรับผิดชอบในผลงาน 
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ผูวิจัยมีความคิดเห็นวากิจกรรม SEDR เปนกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางความมีวินัย และความ
รับผิดชอบของผูเรียน ซึ่งเปนตัวแปรหน่ึงที่ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนกลุมทดลองสูงกวา
กลุมควบคุม สอดคลองกับ สุชา จันทนเอม และ สุรางค จันทนเอม (2521) กลาววาผูเรียนที่มีวินัย และ
ความรับผิดชอบจะเปนผูที่มีพฤติกรรมเปนระเบียบเรียบรอย มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง 
และจะประสบผลสําเร็จในการเรียน การมีวินัย และความรับผิดชอบจะทําใหผูเรียนสามารถควบคุม
ตนเองใหประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม ผูที่มีวินัย และความรับผิดชอบเปนผูที่มี
ความมุงมั่นและต้ังใจจริงในการเรียนหรือการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ มีความอดทนไมยอทอตอ
อุปสรรค เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือขอตกลงของช้ันเรียน สอดคลองกับ เมธี ธรรมวัฒนา 
(2551) กลาววาผูที่มีความรับผิดชอบวาจะตองมีความมุงมั่นและเพียรพยายามในการเรียน และปฏิบัติงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคทันตามกําหนดเวลา บุญชม ศรีสะอาด (2555) กลาวถึงองคประกอบของความมี
วินัยในตนเองมีลักษณะที่สําคัญ คือมีความมุงมั่น มีความอดทน มีความพากเพียรไมยอทอ มีความ
รับผิดชอบ มีการปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑทางสังคม และมีความเช่ือมั่นในตนเอง สอดคลองกับ 
วิวาหวัน มูลสถาน (2523) อธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมของผูมีวินัยในตนเองวาเปนผูที่มีความรับผิดชอบ 
มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความรูสึกผิดชอบ มีความต้ังใจจริง มีความเปนผูนํา ทําตามกฏเกณฑของสงัคม 
มีความอดทน และมีลักษณะมุงอนาคต และยังสอดคลองกับ กรมวิชาการ (2544) และ สาโรช บัวศรี (2542) 
อธิบายถึงลักษณะของผูที่มีความรับผิดชอบ คือมีความต้ังใจในการปฏิบัติหนาที่ของตนเองใหสําเร็จลุลวง
อยางดีที่สุดโดยไมทอถอยตออุปสรรค เปนผูที่เอาใจใสในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย
ตอหนาที่โดยไมคํานึงถึงประโยชนสวนตัว เคารพระเบียบ กฎเกณฑ และวินัยในตนเอง มีอารมณหนักแนน
เมื่อเผชิญอุปสรรค รูจักหนาที่และกระทาํตามหนาที่เปนอยางดี มคีวามละเอียดรอบคอบและใชความสามารถ
อยางเต็มที ่

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนเทคนิคหน่ึงของรูปแบบการเรียนรูแบบ
รวมมือ มุงเนนใหสมาชิกกลุมทํางานรวมกันและบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของกลุมเดียวกัน 
สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณ ี(2557) อธิบายวาผูเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบรวมมือจะมีความพยายาม
ที่จะบรรลุเปาหมายมากขึ้น ทําใหมีผลงานและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น การเรียนรูมีความคงทน
มากขึ้น มีแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ สอดคลองกับ สตอหล (Stahl, 1994) กลาววาการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือวาทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางวิจารณญาณอยางเปนเหตุเปน
ผลมากขึ้น และชวยสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน มีปฏิสัมพันธภายในกลุม ยอมรับฟงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืนมากขึ้น และยังสอดคลองกับ ริชารด (Richard, 1994) กลาววา
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีประโยชนตอการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เน่ืองจากสมาชิกกลุม
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ ชวยเหลือกัน มีความรับผิดชอบรวมกัน เพ่ือใหเกิดการเรียนรู หากสมาชิกกลุม
ยังไมเขาใจเน้ือหาใดสมาชิกภายในกลุมที่เขาใจก็จะชวยกันอธิบายใหเพ่ือนฟง เพราะความสําเร็จของ
แตละบุคคลคือความสําเร็จของกลุม 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนกลุมทดลอง ผูวิจัยประเมินผลโดยใช
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิชาวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 
3000-1503 จํานวน 8 ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 1 เรื่อง ความรู
เบ้ืองตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ จํานวน 13 ขอ ชุดที่ 2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 2 เรื่อง 
ธรรมชาติของมนุษย จํานวน 18 ขอ ชุดที่ 3 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 3 เรื่อง กระบวนการ
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ทางจิตวิทยาเพื่อสรางสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน จํานวน 18 ขอ ชุดที่ 4 แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูหนวยที่ 4 เรื่อง การพัฒนาตนเองเพ่ือความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน จํานวน 14 ขอ 
ชุดที่ 5 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 5 เรื่อง การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม จํานวน 20 ขอ 
ชุดที่ 6 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 6 เรื่อง การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน 24 ขอ ชุดที่ 7 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 7 เรื่อง ผูนําตามหลักศาสนธรรม
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 23 ขอ และชุดที่ 8 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
และหลังเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 จํานวน 
26 ขอ ซึ่งเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (แบบปรนัย) แบงการเก็บขอมูลเปน 2 ระยะ คือระยะ
กอนทดลองและหลังการทดลอง สอดคลองกับการศึกษาของ จารุวรรณ บุตรสุวรรณ (2553); รัตนา 
เน่ืองโนราช (2554); อุรา ทุมเมฆ และเสนอ ภิรมจิตรผอง (2555, กรกฏาคม-ธันวาคม); ไมตรี พุทธขันธ 
(2555); รัตนา พรมเวช (2555); วิชญะรัตน ถิระธนบุตรศรี (2556, มิถุนายน-กันยายน); วัลยา 
บุญอากาศ (2556); คํามวน สิตประเสิต (2556); มยุรี สุขมา (2557); เคียววองสะ (Keovongsa, 2559); 
โรเซลลี, ฟาเจียโน , แพลนทามูรา และรอสซาน (Roselli, Faggiano, Plantamura & Rossan, 
2002) และ ไมเคิล (Micheal, 2010) 

ประเด็นคําถามการวิจัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับ
กิจกรรม SEDR สามารถพัฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 หลังเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุมหรือไม  

จากผลการทดลองตามวัตถุประสงคขอที่ 1 ผูวิจัยตอบคําถามการวิจัยไดวาการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR สามารถพัฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 
หลังเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม   

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาตัวแปรที่ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนกลุมทดลองสูงกวา
กลุมควบคุม เน่ืองจากกลุมทดลองไดรับกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับ
กิจกรรม SEDR ซึ่งเปนการนํากิจกรรมการเรียนรู 2 รูปแบบ ที่มีลักษณะสอดคลองและสนับสนุนกัน
สําหรับการจัดการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 
อันจะชวยใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ คือเปนคนเกง คนดี 
และมีความสุข กลาวคือกิจกรรมการเรียน SEDR ของ วิจิตรา สายออง (2557) ประกอบดวย 9 กิจกรรม 
คือ (1) คุณคาในตนเอง (2) บันทึกสะสมความสําเร็จ (3) เติมชีวิตใสกระปุก (4) สัญญาใจในการเรียน 
(5) “แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเอง (6) ชีวิตที่ตองรับผิดชอบ (7) กิจกรรมเพื่อนคูหูชวยเรียนรู 
(8) สัญลักษณแทนตัวตน และ (9) การตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจ เปนกิจกรรมที่เหมาะ
สําหรับเด็กชวงวัยรุน เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู และกระบวนการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวม 
(participator learning) มุงเนนใหผูเรียนไดรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยน มีการฝกทักษะการเปนผูนํา 
ทักษะการทํางานเปนทีม และทักษะการแกปญหา กรมสุขภาพจิต (2544) กลาววาการเรียนรูแบบ
มีสวนรวม (PL) เปนการเรียนรูที่มีการผสมผสานระหวางการเรียนรูเชิงประสบการณกับการเรียนรู
ดวยกระบวนการกลุม การเรียนรูเชิงประสบการณ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม
ครูผูจัดกิจกรรมตองมีสมรรถนะ 10 ประการ คือ (1) เปนผูเปดใจกวางและเปดโอกาสใหผูเรียนไดมี
โอกาสเรียนรูตามความสนใจของเขาเอง (2) เขาใจปรัชญาการเรียนรูของมนุษย (3) มีความเขาใจ
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จิตวิทยาการเรียนรูและวิธีการจูงใจผูเรียนเพ่ือการมีสวนรวม (4) รูและเขาใจความตองการของผูเรียน
และชุมชน (5) รูและเขาใจวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
(6) มีทักษะในการสรางบรรยากาศการเรียนรู (7) รูและเขาใจเทคนิคในการแสวงหาและใชสื่อการเรียน
การสอน เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู (8) มีทักษะในการฟง (9) พัฒนาตนเองและแสวงหาความรูใหม
อยูเสมอ และ (10) ประเมินการเรียนรูตามความสามารถของผูเรียน 

ขณะเดียวกัน การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของ สลาวิน (Slavin, 
2003) มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมไมซับซอน และสามารถประยุกตใชสอนกับทุกรายวิชา โดยจัดผูเรียน
ออกเปนกลุมยอย คละความสามารถทางการเรียน เพศ และเช้ือชาติ การแบงกลุมผูเรียนสามารถแบง
ไดตามความถนัด ความสมัครใจ และตามประสบการณหรืออาจแบงจากการสุม ซึ่งแตละกลุม
ประกอบดวยสมาชิกประมาณ 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) และใหผูเรียนทําการศึกษาเน้ือหาสาระ ความคิดรวบยอด และทักษะตาง ๆ ตามที่ครูนําเสนอ 
(Eggen & Kauchak, 2006) เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุมเดียวกัน ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน เปนการนําเสนอความคิดรวบยอดของ
เนื้อหาหรือบทเรียนใหม เนนที่กรอบเน้ือหาสําคัญ (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม สมาชิกกลุมตองทํา
หนาที่ของตนเองใหดีที่สุดเพ่ือผลงานที่ดีที่สุดของกลุม และสมาชิกกลุมตองมีการชวยเหลือสมาชิก
ดวยกันภายในกลุม ซึ่งสิ่งสําคัญของการทํางานกลุม คือการใหความรวมมือ และการชวยเหลือกันของ
สมาชิกกลุม (สุลัดดา ลอยฟา และสมชาย รัตนทองคํา, 2554) (3) ขั้นการทดสอบ เปนการทดสอบ
รายบุคคล โดยไมเปดโอกาสใหปรึกษากันในระหวางทําการทดสอบ (Slavin, 1991a) เพ่ือวัดความรูความ
เขาใจในเน้ือหา คะแนนที่ไดจากการทดสอบจะถูกแปลงเปนคะแนนกลุม ดังน้ันผูเรียนทุกคนจะตองทํา
คะแนนใหไดดีที่สุดเพ่ือใหกลุมของตนบรรลุเปาหมาย (Slavin, 1995) และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม 
(Slavin, 1995) กลุมที่มีคะแนนพัฒนาการจากการทดสอบสูงหรือคะแนนถึงเกณฑ จะไดรับยกยอง
ชมเชย ใหรางวัล หรือมอบเกียรติบัตร เพ่ือเปนการเสริมแรงใหแกผูเรียน (Slavin, 1991a; Naghavi & 
Nakhle, 2012) ในประเด็นดังกลาว คลอสเมียร (Klausmeier, 1985) กลาววาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดแก ความสนใจ แรงจูงใจ เจตคติ คานิยม และความเขาใจเก่ียวกับตนเอง 
สอดคลองกับ อริยา คูหา และบัญญัติ ยงยวน (2547) กลาวถึงองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และอัตมโนทัศน และยังสอดคลองกับการศึกษาของ สุขฤกษ ดีโนนโพธ์ิ (2554) 
พบวาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับมาก คือเจตคติตอการเรียน แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธ์ิ มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง และความต้ังใจเรียน 

จากผลการศึกษา ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาการจัดกิจกรรมกลุมเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึง
ที่ทําใหผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รหัสวิชา 3000-1503 หลังเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม เน่ืองจากการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เปนผล
มาจากพลังหรือแรงผลักดันในความสัมพันธของสมาชิกกลุม ซึ่งสมาชิกกลุมจะมีการปรับตัวเขาหากัน
โดยการพยายามปรับบุคลิกภาพเพ่ือใหเกิดความเปนหน่ึงเดียวกัน กลุมจึงมีความสําคัญกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม สอดคลองกับ สุมน อมรวิวัฒน (2549) กลาววาการจัดกิจกรรมที่มุงเนนการปรับพฤติกรรมจะ
มีประสิทธิภาพตอเมื่อมีลักษณะครบ 4 ประการ คือ (1) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธกัน 
(2) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวม (3) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนสนใจและต้ังใจจริง และ (4) เปนกิจกรรมที่
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ผูเรียนนําผลไปใชไดและประจักษผล และสอดคลองกับทฤษฎีสนาม (field theory) ของ เลวิน (Lewin, 
1951) กลาววาพฤติกรรมเปนผลมาจากพลังความสัมพันธของสมาชิกกลุม เพราะการรวมกลุมแตละครั้ง
จะตองมีการปฏิสัมพันธ และพยายามชวยกันทํางาน กอใหเกิดพลังหรือแรงผลักดันของกลุมที่ทําใหการ
ทํางานเปนไปดวยดี และสอดคลองกับทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุม (group synatality theory) ของ
แคทแทล (Cattel, 1951) อธิบายวาพลังหรือการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของกลุม เปนความรวมมือของ
สมาชิกกลุมอยางมีจุดมุงหมาย การกระทําของสมาชิกจะมีลักษณะ 2 ประการ คือ (1) ทําใหกลุมรวมกันได 
เปนลักษณะของความรวมมือในการกระทํากิจกรรมของสมาชิกเพ่ือใหความสัมพันธเปนไปอยางราบรื่น
กอใหเกิดความสามัคคีและความรวมแรงรวมใจกัน และ (2) ทําใหกลุมประสบความสําเร็จ และยัง
สอดคลองกับทฤษฎีการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุม (exchange theory) ของ ธิโบลท และเคลลีย 
(Thibaut & Kelly, 1959) เช่ือวาความสัมพันธระหวางสมาชิกและกระบวนการกลุมจะกอใหเกิดการ
แลกเปลีย่นพฤติกรรมและความสัมพันธระหวางสมาชิก และการพยายามกระทําพฤติกรรมเพ่ือใหบรรลุ
จุดมุงหมายตามที่ตองการ  

นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับ ทรอทเซอร (Trotzer, 1977) กลาวถึงชนิดของกลุมวาควรจัด 
เปนกลุมแบบปด คือเปนกลุมที่ไมมีการเปดรับสมาชิกใหมในระหวางการทํากิจกรรมแมจะมีสมาชิก
ลาออกจากกลุมไปแลวก็ตาม เพราะการจัดกลุมเปดจะทําใหสมาชิกมีปญหาเรื่องความไววางใจและ
ความสนิท สวนการเลือกสมาชิกกลุมควรเลือกตามลําดับช้ันเรียน ตามระดับวุฒิภาวะและอายุตามปปฏิทิน 
ระดับสติปญญาและการศึกษาที่ไมแตกตางกันนัก เพื่อจะไดไมมีปญหาดานการสื่อความหมายและ
การเขาใจซึ่งกันและกัน การจัดเพ่ือนสนิทใหอยูในกลุมเดียวกันหรือมีปญหาลักษณะคลายกันจะชวยให
สมาชิกเกิดความรูสึกเปนเจาของปญหาและสามารถเขาใจปญหาไดดี ไดรวมกันอภิปรายและชวยให
สมาชิกแตละคนเลือกวิธีการแกปญหาของตน ศูนยวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(2553) กลาววาสมาชิกกลุมควรมาจากความสมัครใจเพราะจะดําเนินการไดงายกวากลุมที่ถูกบังคับ 
สําหรับสภาพแวดลอมทางกายภาพควรเปนที่สงบ ผอนคลาย และมีความเปนสวนตัว ขนาดของหอง
ไมควรกวางจนเกินไปเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกทุกคนไดทั่วถึง และควรจัดเปนรูปวงกลม
เพ่ือใหมองเห็นกันอยางทั่วถึง และสงเสริมปฏิสัมพันธกันในกลุม 

กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR เปนกิจกรรมที่
ผูวิจัยมีการวางเปาหมายและมีการดําเนินกิจกรรมกลุมดวยตนเองอยางตอเน่ือง ตลอดภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2560 ใชระยะเวลา 17 ครั้ง สัปดาหละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ช่ัวโมง การดําเนินกิจกรรมกลุม
อยางตอเน่ืองจะทําใหเด็กเกิดความเคยชิน ซึบซับ และยอมรับคานิยมที่พึงประสงคเขาไปเปนสวนหน่ึง
ของจิตใจ และสามารถแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคไดอยางเปนธรรมชาติ (วิจิตรา สายออง, 2557) 
สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540) กลาวถึงแนวทางการสรางวินัยวา
ผูสอนควรทําใหเกิดพฤติกรรมเคยชิน โดยใหเด็กเห็นและใชวัฒนธรรมในสังคมเปนแนวปฏิบัติผสมผสาน
กับแบบอยางที่ดีเพ่ือเปนพ้ืนฐานและใหเด็กปฏิบัติตอเน่ืองจนเกิดเปนพฤติกรรมเคยชิน สําหรับเด็ก
ในชวงวัยรุนจะชอบทํากิจกรรมกลุมกับเพ่ือนรวมช้ันเรียนเน่ืองจากเปนวัยที่มีแนวโนมจะแสดงพฤติกรรม
เลียนแบบกลุมหรือมีแนวโนมคลอยตามกลุมเพ่ือน และสอดคลองกับ มุสเซน, จอหน และ เจโรเม 
(Mussen, John & Jerome, 1969) อธิบายวาการพัฒนาวินัยในตนเองใหไดผลตามที่ตองการควรใช
วิธีการวางเปาหมายระยะยาวเพ่ือใหเด็กยอมรับคานิยมเขาเปนสวนหน่ึงในจิตใจ โดยการใหเหตุผลและ
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ควบคุมพฤติกรรมของเด็กอยางเหมาะสม และใหเด็กวัยรุนไดทํากิจกรรมรวมกับกลุมเพ่ือนเพ่ือใหเด็ก
เกิดพฤติกรรมทางจริยธรรมรวมกันเพราะเวลาจะทําอะไรวัยรุนมักจะคลอยตามกลุมเพ่ือน  

ในประเด็นระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับ
กิจกรรม SEDR ผูวิจัยใชระยะเวลา 17 ครั้ง สัปดาหละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ช่ัวโมง สําหรับกิจกรรม SEDR 
ประกอบดวย 9 กิจกรรม คือ (1) คุณคาในตนเอง (2) บันทึกสะสมความสําเร็จ (3) เติมชีวิตใสกระปุก 
(4) สัญญาใจในการเรียน (5) “แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเอง (6) ชีวิตที่ตองรับผิดชอบ (7) กิจกรรม
เพื่อนคูหูชวยเรียนรู (8) สัญลักษณแทนตัวตน และ (9) การตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจ 
โดยผูวิจัยทําการประเมนิระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู จากจํานวนเวลาในแตละคาบเรียนของ
สถานศึกษา และธรรมชาติของสมาชิกลุม สอดคลองกับ ทรอทเซอร (Trotzer, 1977) กลาววาระยะเวลา
และความถีข่องการเขากลุมควรจัดสัปดาหละ 1 ครั้ง การกําหนดเวลา และจํานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมในสถานศึกษาตองพิจารณาถึงการจัดเวลาเรียนของสถานศึกษาดวย สวนใหญสถานศึกษาจะ
จัดเวลาเปนคาบ ๆ ละ 50 นาที ซึ่งจะชวยกําหนดเวลาไดวาควรใชเวลาในการเขากลุมนานเทาใด 
จํานวนครั้งในการเขากลุมก็ขึ้นอยูกับเปาหมายของกลุม และธรรมชาติของสมาชิกกลุม แตอยางนอยที่สุด
จํานวนครั้งที่ควรเขากลุมไมควรตํ่ากวา 8 ครั้ง และหากมากกวาน้ีไดถือวาเปนสิ่งที่ดี และยังสอดคลองกับ 
แคนเฟอร และโกลดสเตียน (Kanfer & Goldstein, 1975) กลาวถึงจํานวนครั้งในการฝกกิจกรรมวา
ควรจัด 6-8 ครั้ง และหากมากกวาน้ีไดถือวาเปนสิ่งที่ดี 

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาระยะเวลาดังกลาวเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่ทําใหผูเรียนกลุม
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 
3000-1503 หลังเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อาจเพราะระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่ตอเน่ืองกัน สงผลใหผูเรียนเกิดการซึมซับพฤติกรรมที่เหมาะสม และประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมที่
เหมาะสมอยางเปนธรรมชาติและเปนเรื่องปกติที่ตองปฏิบัติในชีวิตประจําวัน นอกจากน้ี สาเหตุสําคัญ
อีกประการหน่ึงที่ทําใหผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม 
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเกิดจากกลุมทดลองที่มีลักษณะไมแตกตางกัน ไมวาจะเปนเรื่องเพศ อายุ หรือ
ระดับช้ัน กลาวคือกลุมทดลองเปนผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 ภาควิชาชางกลโรงงาน 
กลุม 1 เปนเพศชายทั้งหมด และมีอายุอยูในชวงวัยใกลเคียงกัน  

ในการจัดกลุมยอยผูวิจัยจัดกลุมเปนแบบปด คือผูวิจัยจะไมเปดรับสมาชิกใหมในระหวาง
การจัดกิจกรรม เพราะหากมีสมาชิกใหมเพ่ิมเขามาในชวงที่การจัดกิจกรรมกลุมผานไประยะหน่ึง อาจทํา
ใหเกิดปญหาความไมวางใจกันและกัน สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพภายในกลุม 
สอดคลองกับทรอทเซอร (Trotzer, 1977) กลาวถึงชนิดของกลุมควรจัดเปนกลุมแบบปด คือเปนกลุมที่ไม
มีการเปดรับสมาชิกใหมในระหวางการทํากิจกรรม แมจะมีสมาชิกลาออกจากกลุมไปแลวก็ตาม เพราะ
การจัดกลุมแบบเปดจะทําใหสมาชิกมปีญหาเรื่องความไววางใจและความสนิทสนม การเลือกสมาชิกกลุม
ควรเลือกตามลําดับช้ันเรียน ตามระดับวุฒิภาวะและอายุตามปปฏิทิน ระดับสติปญญาและการศึกษา
ที่ไมแตกตางกันนัก เพ่ือจะไดไมมีปญหาดานการสื่อความหมายและการเขาใจซึ่งกันและกัน การจัด
เพื่อนสนิทใหอยูในกลุมเดียวกันหรือมีปญหาลักษณะคลายกันจะชวยใหสมาชิกเกิดความรูสึกเปน
เจาของปญหาและสามารถเขาใจปญหาไดดี ไดรวมกันอภิปรายและชวยใหสมาชิกแตละคนเลือกวิธีการ
แกปญหาของตน และยังสอดสคลองกับ ศูนยวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม (2553) 
กลาววากลุมอายุกอนวัยรุนควรจัดกลุมเพศเดียวกัน หากเปนกลุมที่มีทั้งหญิงและชายควรเปนกลุม
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วัยรุนและกลุมผูใหญ สมาชิกกลุมควรมาจากความสมัครใจเพราะจะดําเนินการไดงายกวากลุมที่ถูก
บังคับ สําหรับสภาพแวดลอมทางกายภาพควรเปนที่สงบ ผอนคลาย และมีความเปนสวนตัว ขนาด
ของหองไมควรกวางจนเกินไปเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกทุกคน และควรจัดเปนรูปวงกลม
เพ่ือใหมองเห็นกันอยางทั่วถึง และสงเสริมปฏิสัมพันธกันในกลุม 

วัตถุประสงคขอที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับ
กลุมควบคุม   

ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวา
ผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 ผูเรียนกลุม
ทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลงัการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม  

ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับผลการศึกษาของ วิจิตรา สายออง (2557) พบวาผูเรียน
กลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ ศักรินทร เมืองมูล (2552) พบวากอนและหลังเขารวมกิจกรรมกลุม
การเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ จุฑารัตน เปลวทอง (2551) พบวาเด็กดอยโอกาสที่ไดเขารวมโปรแกรมการฝกตาม
แนว Adler มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองระยะหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของ จุฑารัตน เปลวทอง 
(2551) พบวาเด็กดอยโอกาสที่ไดเขารวมโปรแกรมการฝกตามแนว Adler มีความรูสึกเห็นคุณคา
ในตนเอง และลักษณะมุงอนาคตในระยะหลังการทดลองสูงกวาระยะกอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากน้ี ผลการทดลองยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ทองเหรียญ อินตะพิงค 
(2552) พบวากิจกรรมกลุมสามารถทําใหครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดสมองเห็นคุณคา
ในตนเองสูงขึ้น และมองเห็นศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูงหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน ปยาภรณ 
กันเกตุ (2554) ทําการศึกษาระดับการมองเห็นคุณคาในตนเองของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม พบวา
เยาวชนมีการเห็นคุณคาในตนเองระดับตํ่า จึงไดเสนอแนะใหมีการจัดโครงการฝกอบรมหรือพัฒนาการ
เห็นคุณคาในตนเอง เชน การใชโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมเพ่ือเพ่ิมระดับการเห็น
คุณคาในตนเอง 

ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวา
ผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3 ผูเรียนกลุม
ทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม และยังสอดคลองกับ
ผลการศึกษาคุณลักษณะของความมีวินัย และความรับผิดชอบ โดยการประเมินของครูผูสอน ตลอด
ระยะเวลา 17 สัปดาห พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณลักษณะของความมีวินัย และความรับผิดชอบ
สูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ขอคนพบดังกลาว สอดคลองกับผลการศึกษาของ วิจิตรา สายออง (2557) พบวาผูเรียน
กลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของ อัญชิสา สุรียแสง (2553) เรื่องการใชกิจกรรม
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พัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชวงช้ันที่ 3 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี พบวา
นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนความมีวินัยในตนเองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และภายหลังการทดลองนักเรียนกลุมทดลองที่เขารวมกิจกรรมพัฒนาความมีวินัย
ในตนเอง มีคะแนนความมีวินัยในตนเองสูงกวากลุมควบคุมที่ไมไดเขารวมกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของ พฤษภา ปุยานุสรณ 
(2551) เรื่องการบริหารกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาวินัยในตนเองดานการเรียน พบวา
หลังการทดลองนักศึกษามีคะแนนการมีวินัยในตนเองดานการเรียนสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปรานอม นาวิก, สุทธินี ทาสีดา และสุภาพร 
บุญยวงษ (2550) เรื่องผลการใชกิจกรรมกลุมที่มีตอความมีวินัยในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
พบวาหลังการทดลองนักเรียนมีวินัยในตนเองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ภาวิณีย แกวอุดม (2550) พบวาหลังการใชชุดกิจกรรมกลุม
พัฒนาวินัยในตนเองนักเรียนมีวินัยในตนเองดานความรับผิดชอบ การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
โรงเรียนและสังคม การตรงตอเวลา และการควบคุมตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ระคน สูงโฮง (2552) พบวาหลักการใชกิจกรรมกลุมนักเรียนมีวินัย
ในตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

การประเมินความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบของผูเรียนกลุมทดลอง ผูวิจัย
ประเมินผลโดยใชมาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง ประกอบดวย 3 ตอน คือตอนที่ 1 เปนขอความ
เก่ียวกับอัตมโนทัศน ตอนที่ 2 เปนแบบวัดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง และตอนที่ 3 เปนการประเมิน 
อัตมโนทัศน มาตรวัดวินัย และความรับผิดชอบ สอดคลองกับการจัดกิจกรรม “ฝกคิดแกปญหาพัฒนา 
EQ” ของ กรมสุขภาพจิต (2550) และสอดคลองกับการศึกษาของ วิจิตรา สายออง (2557) นอกจากน้ี
ผูวิจัยทําการประเมินผลความมีวินัย และความรับผิดชอบในระหวางการทดลองดวยแบบประเมิน
คุณลักษณะของผูเรียน ประกอบดวย 2 ดาน คือ (1) คุณลักษณะดานความรับผิดชอบ มี 2 ตัวบงช้ี 
คือ การสงงาน และความต้ังใจเรียน และ (2) คุณลักษณะดานความมีวินัย มี 2 ตัวบงช้ี คือ การแตงกาย 
และการเขาเรียน สอดคลองกับการศึกษาของ วิจิตรา สายออง (2557)  

ประเด็นคําถามการวิจัย: การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับ
กิจกรรม SEDR สามารถพัฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมีความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ 
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 หลังเรียนสูงกวาผูเรียน
กลุมควบคุมหรือไม 

จากผลการทดลองตามวัตถุประสงคขอที่ 2 ผูวิจัยตอบคําถามการวิจัยไดวาการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR สามารถพัฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมี
ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รหัสวิชา 3000-1503 หลังเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม 

จากผลการศึกษา ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาการที่ผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง 
วินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม เน่ืองจากผูเรียนกลุมทดลองไดรับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ทั้งน้ี กิจกรรม SEDR เปนกิจกรรม
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ที่มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบสําหรับเด็กในชวงวัยรุน 
ของ วิจิตรา สายออง (2557) เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (quasi experimental research) ใชรูปแบบ
การวิจัยแบบสองกลุมทดสอบกอนและหลังการทดลอง (two group pretest-posttest design) 
ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556 กลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
แบงเปน 2 กลุม คือกลุมทดลอง จํานวน 19 คน และกลุมควบคุม จํานวน 18 คน ผลการศึกษา พบวา 
(1) ผูเรียนกลุมทดลองมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวาผูเรียน
กลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ผู เรียนของกลุมทดลองมีวินัยและความ
รับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (4) ผูเรียน
ของกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความ
รับผิดชอบ อยูในระดับมาก 

การจัดกิจกรรมเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู และใชกระบวนการจัดกิจกรรมแบบ
มีสวนรวม (participatory learning: PL) เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคล
ทั้งดานความรู ทัศนคติ และทักษะไดดีที่สุด โครงสรางพ้ืนฐานของการเรียนรูแบบมีสวนรวมประกอบดวย
วงจรการเรียนรูเชิงประสบการณผสมผสานกับกระบวนการกลุม กรมสุขภาพจิต (2541) และพนม ลิ้มอารีย 
(2542) กลาวถึงประโยชนของการจัดกิจกรรมกลุมจะชวยสงเสริมใหสมาชิกเกิดการพัฒนาตนเองในดาน
ทักษะการคิดพิจารณาและแกไขปญหาตาง ๆ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ ทัศนคติ ความคิดเห็น 
รวมทั้งการใหกําลังใจซึ่งกันและกัน และยังเปนการสะทอนใหสมาชิกไดพิจารณาแนวทางปรับปรุงแกไข
ตนเอง ตลอดจนชวยเสริมสรางความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมตาง ๆ 
ที่สังคมยอมรับ เมื่อสมาชิกเขารวมกลุมตองปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ รวมกัน เพราะสมาชิกมีความ
ตองการแสวงหาการยอมรับจากกลุม และตองการความรักความผูกพันเปนเจาของกลุม  

กิจกรรม (SEDR) ประกอบดวย 9 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 คุณคาในตนเอง เปนกิจกรรม
ที่มุงเนนใหผูเรียนสํารวจการเห็นคุณคาในตนเอง ไดรับรูและตระหนักถึงการเห็นคุณคาในตนเอง มีวินัย
และความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน กิจกรรมที่ 2 บันทึกสะสมความสําเร็จ เปนกิจกรรมที่มุงเนน
ใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น กิจกรรมที่ 3 เติมชีวิต
ใสกระปุก เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนวางเปาหมายของการเรียนในระยะสั้น และระยะยาวได
อยางเหมาะสม เกิดความมุงมั่นพยายามศึกษาใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน กิจกรรมที่ 4 สัญญาใจในการเรียน 
เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน ไดทบทวนและสัญญาวาจะทําสิ่งดี ๆ 
ตอตนเองและบุคคลที่รัก ผูกมัดใหผูเรียนปฏิบัติตามสัญญาที่ตนเองวางไว ใหผูเรียนมีวินัยและความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน กิจกรรมที่ 5 “แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเอง เปนกิจกรรมที่มุงเนน
ใหผูเรียนไดคนหาคุณคาในตนเอง มีแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหเปนผูเห็นคุณคาในตนเอง มองโลก
ในแงดี มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน กิจกรรมที่ 6 ชีวิตที่ตองรับผิดชอบ เปนกิจกรรมที่
มุงเนนใหผูเรียนรูจักเตรียมความพรอมในการเรียนและการปฏิบัติงาน วางแผนการใชเวลาใหเกิด
ประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน สามารถดํารงชีวิตอยางสรางสรรค มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอ่ืน กิจกรรมที่ 7 เพ่ือนคูหูชวยเรียนรู มุงเนนใหผูเรียนคนหาเพ่ือนคูหูในการชวยเรียนรูรวมกัน 
มองโลกในแงดี มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น กิจกรรมที่ 8 สัญลักษณแทนตัวตน 
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เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มองโลกในแงดี แสดงความรูสึกที่มีตอตนเอง มีวินัย
และความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน และกิจกรรมที่ 9 การตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจ 
เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนมองเห็นคุณคาในตนเอง ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียน ต้ังเปาหมาย
และเกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน  

ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวา
ผูเรียนกลุมควบคุม ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเกิดจากกลุมทดลองไดรับกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR เพราะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวมีจุดมุงหมาย
สําคัญประการหน่ึงคือการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ทั้งน้ีความภาคภูมิใจ
ในตนเองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เพราะเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจทีละเล็ก
ทีละนอยอยางตอเน่ืองเริ่มต้ังแตวัยทารกและดําเนินตอไปเรื่อย ๆ จนเติบโตเปนผูใหญ หากผูเรียน
ไดรับการสงเสริมใหไดรับประสบการณที่ดีก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ผูเรียนมีความภาคภูมิใจ
ในตนเองก็จะมีความพยายามที่จะทํากิจการงานหรือพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายที่วางไว เกิดความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเอง มีความอดทน และมีความคิดสรางสรรค
ในการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีขึ้น สอดคลองกับการจัดกิจกรรมดังกลาว คือเมื่อการดําเนินการ
ในแตละกิจกรรมเสร็จสิ้น ผูสอนและผูเรียนจะรวมกันสรุปขอคิดที่ไดจากกิจกรรม โดยใหผูเรียนเคารพ
ในความคิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และช่ืนชมดวยการปรบมือให
กําลังใจ อันเปนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองใหเกิดขึ้นกับผูเรียน สอดคลองกับ มาสโลว 
(Maslow, 1954) กลาววาบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะมองวาทุกอยางสามารถทําได และมี
ความอดทน สอดคลองกับ ลินเดนฟลด (Lindenfield, 1995) กลาวถึงบุคคลที่มีความภาคภูมิใจ
ในตนเองสูงจะเปนผูที่มีพลัง มีจุดมุงหมาย มีการพัฒนาตนเอง สนุกสนานกับการทําหนาที่ของตนเอง 
มีความกระตือรือรน มีแรงจูงใจสูง และมีความคิดสรางสรรคในการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดี และยัง
สอดคลองกับ บริกส (Briggs, 1988) กลาววาผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงเปนผูที่มีความคิดสรางสรรค 
รับรูคุณคาของตนเอง ตระหนักถึงศักยภาพ มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน มีความกระตือรือรน 
มีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา และแสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม และสอดคลอง
กับ เบรนเดน (Branden, 1983) กลาววาผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองจะมีการแสดงออกในทางเหมาะสม 
และพรอมที่จะเปดรับประสบการณใหม ๆ ที่เขามาในชีวิต  

ขณะเดียวกัน ผูเรียนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองตํ่าจะมีภาวะของความไมสอดคลองกลมกลืน
ในตนเอง มองตัวเองไรคา มีความวิตกกังวลสูง จึงเกิดความรูสึกมีปมดอย เก็บตัว ปดก้ันตัวเองเพราะ
ขาดความมั่นใจในตนเอง ไมพรอมในการรับรูหรือเรียนรูสิ่งใหม ๆ และไมกลาเปลี่ยนแปลงตนเอง และ
มีความยุงยากในการแกปญหา สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตในทุก ๆ ดาน รวมถึงผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สอดคลองกับ มาสโลว (Maslow, 1954) อธิบายวาบุคคลที่มีลักษณะการเห็นคุณคา
ในตนเองตํ่า เปนบุคคลที่มีลักษณะขี้อาย อึดอัด ลําบากใจ ไมกลาเปดเผยความรูสึกของตนเอง ไมกลา
แสดงออก ไมกลาคิดอะไรที่แตกตาง เปนผูตามที่ดี ปดก้ันตนเอง มองตัวเองไรคา ปลีกตัวออกจากสังคม 
และมีความวิตกกังวลสูง นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับ ซาเทียร (Satir, 1991) กลาวถึงผูที่เห็นคุณคา
ในตนเองตํ่าเปนผูที ่ดํารงอยูในสภาวะแวดลอมเดิม ๆ ไมตองการการเปลี่ยนแปลง หมกมุนอยูกับ
เหตุการณในอดีต ไมชอบเสี่ยงตอสถานการณใหม ๆ ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง และไมมีเหตุผล และยัง
สอดคลองกับ ดิงมีเยอร (Dinkmeyer, 1965) กลาววาบุคคลที่เห็นคุณคาในตนเองตํ่าจะมองตนเอง
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ไมมีความสําคัญ ไมเปนที่ช่ืนชอบของบุคคลอ่ืน เปนคนที่ไมมีความสามารถ ดอยกวาผูอ่ืน ไมกลา
แสดงความคิดเห็นหรือคัดคานผูอ่ืน และไมชอบการเปลี่ยนแปลงหรือเปดใจรับสิ่งใหม สอดคลองกับ 
บริกส (Briggs, 1988) อธิบายวาผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองตํ่าจะมองตนเองดอยคา เกิดความ
ยุงยากในการแกปญหา และคิดวาตัวเองเปนผูที่มีขอบกพรองหรือไมดีสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต
ในทุก ๆ ดาน  

ในประเด็นดังกลาว เบรดชอร (Bradshaw, 1981) เสนอแนวคิดในการเสริมสรางความ
ภาคภูมิใจในตนเอง คือ (1) การไดรับผลสําเร็จดานวิชาการและประสบความสําเร็จตามเปาหมายตามที่
คาดหวัง (2) การไดรับการยอมรับ ไดรับการเห็นคุณคา และความสนใจเอาใจใสจากบุคคลที่มีความสําคัญ
และมีความหมายตอตนเอง (3) การไดแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมสวนตัวที่มีความสําคัญ
ตอตนเอง และ (4) การไดรับประสบการณที่เพ่ิมอํานาจสวนบุคคลหรือการมีอิทธิพลเหนือเหตุการณ
และบุคคลที่มีความสําคัญตอตนเอง สอดคลองกับ คูเปอรสมิท (Coopersmith, 1984) กลาวถึงการ
เสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง ประกอบดวย (1) การไดรับการยอมรับนับถือ ความสนใจ ใสใจ 
และการไดรับการปฏิบัติที่ดีจากบุคคลที่มีความสําคัญในชีวิต (2) การประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
การมีอํานาจ มีคุณงามความดี นาเช่ือถือศรัทธา และมีความสามารถ สงผลใหบุคคลเปนที่รูจัก มีสถานภาพ 
และตําแหนงทางสังคมสูง (3) การไดกระทําในสิ่งที่สอดคลองกับคานิยม และความปรารถนาของตนเอง 
และ (4) การมีลักษณะในการตอบสนองตอการลดคุณคา ดวยการปฏิเสธและไมใสใจกับการตัดสินใจ
ของผูอ่ืน และสามารถปกปองคุณคาของตนเองไมใหเกิดความวิตกกังวล สอดคลองกับ แซสซ ี(Sasse, 
1978) เสนอวิธีการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง คือ (1) สรางความเช่ือมั่นในตนเองโดยคํานึงถึง
ความสําเร็จขางหนาของชีวิต (2) ระลึกถึงตนเองเมื่อสามารถทํางานลุลวง และใหรางวัลตนเอง อาจจะ
เปนการชมเชยตนเองหรือใหสิ่งที่มีความหมายจะชวยใหเราเกิดความรูสึกที่ดีตองานสงผลตอความ
ภาคภูมิใจในตน และ (3) สะสมบันทึกความสําเร็จ โดยหาสมุดบันทึกเพ่ือเขียนบันทึกความสําเร็จที่ตน
ไดรับสิ่งที่ทําไดดีเปนเวลาติดตอกันหลายสัปดาหหรือหลายเดือนอาจจะเปนความสําเร็จในโครงการตาง ๆ 
หรือการใหความชวยเหลือบุคคลอ่ืน  

ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวา
ผูเรียนกลุมควบคุม ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเกิดจากกลุมทดลองไดรับกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวเปนการใชเทคนิคที่เหมาะสมกับ
ผูเรียนในชวงวัยรุนสําหรับการเสริมสรางวินัยและความรับผิดชอบ ทั้งน้ีการใชเทคนิคที่ถูกตองและ
เหมาะสม และเขาใจธรรมชาติของวัยรุนจะทําใหการฝกวินัยและความรับผิดชอบไดผลดี สอดคลองกับ 
อุมาพร ตรังคสมบัติ (2542) กลาวถึงเทคนิคการฝกวินัยใหกับวัยรุน คือ (1) ใหความรูมากกวาออกคําสั่ง 
โดยการฝกใหคิดใหความรูในสิ่งที่ถูกตองหมาะสม (2) ทําความเขาใจกับพฤติกรรมของวัยรุน การฝกวินัย
ควรใหวัยรุนประพฤติในสิ่งที่ถูกตองโดยเฉพาะกฎเกณฑที่ตั้งไว และมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น
และความรูสึกที่แตกตางได (3) ใชวิธีการลงโทษเฉพาะสภานการณที่รายแรง พยายามหลีกเลี่ยงการลงโทษ 
ยกเวนจําเปนจริง ๆ เพราะวัยรุนสามารถอดทนตอการลงโทษและมักหาทางตอตานกฏระเบียบ
มากกวาวัยอ่ืน ๆ (4) ควรระมัดระวังคําพูดในลักษณะตําหนิติเตียนและบน เพราะในความรูสึกของ
วัยรุนถือวาเปนการลงโทษที่รุนแรง (5) อยาต้ังกฏเกณฑมากเกินไป เพราะจะทําใหวัยรุนย่ิงตอตานและ
จะทําผิดมากขึ้น ควรใหอิสรภาพเพียงพอที่จะใหวัยรุนลองทําบางสิ่งดวยตนเอง และเรียนรูจากสิ่งที่
ผิดพลาดบาง (6) หนักแนนและสม่ําเสมอในการฝกระเบียบวินัย ซึ่งจะชวยใหวัยรุนมีความประพฤติ
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ที่เหมาะสมสม่ําเสมอเชนกัน (7) อยากลัวที่จะใชอํานาจปกครอง ควรแสดงใหวัยรุนรับรูวาเรามีสิทธิที่จะ
ควบคุมเขาแตใหทําอยางหนักแนนและมีเหตุผล ไมใชอารมณและเผด็จการ (8) อยาใชอารมณรุนแรง
ขณะที่เผชิญหนากับวัยรุนที่มีอารมณรุนแรง โดยผูใหญไมควรแสดงอารมณหงุดหงิดหรือโกรธตอบ 
และอยาพูดในสิ่งที่เราไมต้ังใจ เพราะคําพูดน้ันอาจทําลายความรูสึกของวัยรุน (9) พยายามปฏิบัติตอ
วัยรุนเหมือนผูใหญเขาก็จะตอบสนองไดดีและทําตัวดีขึ้น (10) อยาดูถูก ดูหมิ่นหรือทําใหเขาเสียหนา 
เพราะวัยรุนมักจะทระนงตนเองคอนขางสูง จึงควรระวังความรูสึกของวัยรุนเพงเล็งเฉพาะการกระทําไมใช
เพงเล็งไปที่ตัววัยรุนวาเปนคนไมดี (11) เปนแบบอยางที่ดี โดยผูใหญควรมีการควบคุมตนเองที่ดีพอและ
มีความเคารพในสิทธิและความเห็นของผูอ่ืนเชนกัน และ (12) หากวัยรุนมีปญหาที่เราไมสามารถจัดการได 
ควรปรึกษาผูเช่ียวชาญ เชน การที่วัยรุนเพิกเฉยหรือฝาฝนกฏบอย ๆ มีอาการซึมเศราอยางรุนแรง และ
มีปญหาสุขภาพอยางรุนแรง 

สอดคลองกับ ซิดแมน (Sidman, 1960) กลาววาการจัดกิจกรรมฝกความรับผิดชอบเด็ก
ทุกคนควรไดมีโอกาสรับการฝกใหมีความรับผิดชอบ การฝกหรือจัดประสบการณความรับผิดชอบควร
กระทําใหเหมาะสมกับแตละบุคคล ควรใหเด็กไดรับรูวาผูใหญคาดหวังอะไรจากตัวเขา ในการฝกตอง
ไมเรงรัดเด็กจนเกินไป เด็กตองการไดรับความไววางใจเพ่ือสามารถเรียนรูวาสวนใดอยูในความ
รับผิดชอบ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบของผูใหญมีอิทธิพลตอพัฒนาการ
ดานความรับผิดชอบของเด็ก สวนการฝกวินัย กรมวิชาการ (2542) ระบุวาการสรางวินัยไมควรจะมุง
ประเด็นอยูที่การลงโทษ แตควรจะเนนการฝกอบรม และใหความรูมากกวาการลงโทษจะเปนการแกปญหา
ที่จะสงผลกระทบดานลบ แตวิธีการที่ดีคือการทําความเขาใจความตองการและความจําเปน และการขอ
ความรวมมือเพ่ือจะไดไปสูจุดหมายรวมกัน แนวคิดการสรางวินัย ไดแก การตักเตือนดวยวาจา และ
ตักเตือนดวยบันทึก 

ในประเด็นดังกลาว ยังสอดคลองกับ บรูโน (Bruno, 1983) กลาวถึงการสรางเสริม
ความภาคภูมิใจในตนเอง คือ (1) ใชการเสนอแนะหรือใหขอคิดหรืออาจเปนการไดรับขอเสนอแนะ
โดยบุคคลอ่ืนหรือโดยตนเอง (2) สรางผลสําเร็จใหกับตนเองมากขึ้นดวยการไปใหถึงวัตถุประสงคที่ต้ังไว 
(3) การลดความคาดหวังลง คือการต้ังระดับความคาดหวังใหเหมาะสมกับความสามารถที่แทจริงของ
บุคคล และ (4) การหยุดประมาณคาตนเอง ซึ่งความภาคภูมิใจในตนเองจะเพ่ิมขึ้นหากบุคคลเลิกพิจารณา
ตัดสินคุณคาของตนเอง และสอดคลองกับ บลูค (Brook, 1992) กลาวถึงการเสริมสรางความภาคภูมิใจ
ในตนเองของเด็ก ดังนี้ (1) สงเสริมใหเด็กพัฒนาความสามารถในการรับผิดชอบงาน และมีสวนรวม
ในงานของโรงเรียน (2) จัดสถานการณใหเด็กไดฝกการตัดสินใจ การเลือกวิธี การแกไขปญหาให
สอดคลองกับความสามารถตามระดับพัฒนาการและความสนใจของเด็ก (3) ใหความสําคัญตอการให
กําลังใจ และช้ีขอดีในกิจกรรมที่เด็กทําได (4) เสริมสรางการมีวินัยในตนเอง คือสรางแนวทางและวิธี
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมที่เด็กสามารถเขาใจและปฏิบัติได และ (5) ชวยเหลือเด็กโดยเฉพาะในเรื่อง
ความรูสึก เมื่อเด็กทํางานไมเสร็จ ลมเหลว หรือผิดพลาด 

วัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับ
กลุมควบคุม 

ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูงกวา
ผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4 ผูเรียนกลุม
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ทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม ซึ่ง
แตกตางกับผลการศึกษาของ ภูษิต สุวรรณราช, ภูษิต บุญทองเถิง และ สมปอง ศรีกัลยา (2559, มีนาคม) 
พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD มีความพึงพอใจตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ระบบสมการเชิงเสน
ในระดับมาก ไมแตกตางกัน ขณะเดียวกันผูวิจัยพบวาการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาดังกลาวใช
สถิติทดสอบสมมติฐาน t (t-test) สําหรับการศึกษาน้ีผูวิจัยใชสถิติทดสอบสมมติฐาน Nonparametric 
แบบ The Mann-Whitney U test ทั้งน้ี การทดสอบความแตกตางภายในกลุมทดลอง และกลุมควบคุม
ของชวงเวลาที่แตกตางกัน ผูวิจัยใชสถิติทดสอบ Nonparametric แบบ The Wilcoxon signed ranks 
test เน่ืองจากประชากรและกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยศึกษามีขนาดเล็ก จํานวน 24 คน และการแจกแจงของ
ประชากรไมเปนแบบปกติ (Pallant, 2016)  

ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดย
ภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.74 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .14 สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ จิราภรณ แปนสุข (2557) พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอ
การสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับผลการศึกษาของ นพนภา ออกดวง เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่องคําและหนาที่ของคําในภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอน
โดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ พบวานักเรียนกลุมทดลองมีความ
พึงพอใจตอการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD อยูในระดับมากที่สุด  

ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ โดยขอที่ผูเรียนมีความพึง
พอใจมากที่สุด จํานวน 3 ขอ คือ ขอ 13 เน้ือหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ คาเฉลี่ย 4.83 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .38 (ระดับมากที่สุด) ขอ 14 
กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความเขาใจตอการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ 
คาเฉลี่ย 4.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .38 (ระดับมากที่สุด) และขอ 15 หลังจากเขารวมกิจกรรม
การเรียนรูนักศึกษามีการปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีขึ้น คาเฉลี่ย 4.83 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .38 (ระดับมากที่สุด)  

ในประเด็นดังกลาว ผูวิจัยมีความคิดเห็นวากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
ควบคูกับกิจกรรม SEDR เปนกิจกรรมที่เหมาะสําหรับผูเรียนในชวงวัยรุนที่เรียนสายอาชีวศึกษาหรือ
สายอาชีพ เน่ืองจากกิจกรรมดังกลาวมุงเนนใหผูเรียนฝกทํางานรวมกันเปนกลุม แกปญหาและมีการ
ชวยเหลือกันและกัน เพ่ือใหงานประสบผลสําเร็จ มีการแสดงความคิดเห็นและยอมรับกัน มีการ
ตัดสินใจรวมกัน การฝกทักษะที่จําเปนในการดําเนินชีวิตและงานอาชีพ เชน ทักษะมนุษยสัมพันธ 
ทักษะความเปนผูนําและผูตาม ทักษะการตัดสินใจ ความมีวินัย และความรับผิดชอบ กอรปกับเน้ือหา
สาระของรายวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนใหผูเรียนศึกษาและปฏิบัติ
เก่ียวกับหลักมนุษยสัมพันธ วิธีการพัฒนาตนตามศาสนธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เสริมสรางหลักการพัฒนาตนและองคกรเพ่ือการพัฒนาชีวิตและงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดังกลาวทําใหผูเรียนมองเห็นภาพการทํางานอยางเปนรูปธรรม เพราะผูเรียนไดปฏิบัติจริงในระหวาง
การทํากิจกรรมการเรียนรู ซึ่งกิจกรรมชวยพัฒนาหรือเสริมสรางผูเรียนใหเกิดความรู ปรับเปลี่ยน
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แนวความคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมขึ้น และเกิดความเขาใจตอการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ  

ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจนอยที่สุด คอืขอ 4 สถานที่ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม คาเฉลี่ย 4.58 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .51 (ระดับ
มากที่สุด) สอดคลองกับผูเรียนกลุมควบคุมมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม คาเฉลี่ย 3.75 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .62 (ระดับมาก) อาจ
เน่ืองจากสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนหองเรียนที่อยูช้ัน 4 ซึ่งเปนช้ันบนสุดของอาคารเรียน 
และเปนหองเรียนที่ไมมีการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ คือ เครื่องปรับอากาศไมเพียงพอตอสภาพอากาศ
ที่รอนอบอาว นอกจากน้ี ผูวิจัยต้ังขอสังเกตวาการที่คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ขอ 4 สถานที่ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม ของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมน้ัน อาจเน่ืองจาก
ผูเรียนกลุมทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูชวงเวลา 08.30 - 11.30 น. อากาศในหองเรียนเย็นสบาย
อุณหภูมิในหองเรียนยังไมสูงมากนัก ขณะที่ผูเรียนกลุมควบคุมจัดกิจกรรมการเรียนรูชวงเวลา 13.30 - 
16.30 น. เปนชวงที่อากาศในหองเรียนรอนหรืออุณหภูมิในหองเรียนสูงกวาชวงเชา นอกจากน้ี ผล
การศึกษา พบวาความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม ทั้งน้ี สาเหตุอาจเน่ืองมาจากสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเปนหองเรียนปกติที่ใชจัดการเรียนการสอน โตะเกาอ้ีสําหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนรูประมาณ 40 ตัว ทําใหสถานที่ดูคับแคบอาจไมเหมาะสําหรับการทํากิจกรรมกลุมที่ตองการ
พ้ืนที่ในการเคลื่อนไหวรางกาย ซึ่งสถานที่ดังกลาวอาจทําใหผูเรียนรูสึกอึดอัด รูสึกรอน และรูสึกไม
พอใจในที่สุด จากผลการศึกษาดังกลาว ผูวิจัยจึงต้ังขอสังเกตวาหองเรียนที่ไมเหมาะสมและไม
เอ้ืออํานวยตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

ผลการศึกษา พบวา ขอที่ผูเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ขอ 1 ผูสอนมีความ
เปนกันเองกับนักศึกษา และ ขอ 2 ผูสอนอธิบายจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางแจม
แจงชัดเจน ทั้งน้ี บทบาทของผูสอนไมวาจะจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใดก็ตองอธิบายจุดมุงหมายของ
การเรียนรูใหแจมแจงชัดเจน เพ่ือใหผูเรียนไดเห็นความสําคัญหรือประโยชนที่จะไดรับจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู และในการจัดการเรียนรูผูสอนตองมีทาทีที่อบอุนและใสใจ เปนกันเองกับผูเรียน 
เพราะทาทีที่แสดงออกถึงความอบอุนและใสใจของผูสอนที่มีตอผูเรียนจะเปนแบบอยางใหผูเรียนได
กระทําตาม เพ่ือเปนการวางรากฐานสําหรับความใกลชิด ผูกพัน และการใหเกียรติซึ่งกันและกัน   

ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมควบคุมมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดย
ภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.10 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .27 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอผูเรียนกลุมควบคุมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ คือขอ 1 ผูสอนมีความเปน
กันเองกับนักศึกษา คาเฉลี่ย 4.50 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .52 (ระดับมาก) และขอ 2 ผูสอนอธิบาย
จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางแจมแจงชัดเจน คาเฉลี่ย 4.50 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .52 
(ระดับมาก) ในประเด็นดังกลาว ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเปนเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละครั้ง
ผูสอนไดแจงเน้ือหา จุดประสงคการเรียนโดยใชสื่อผังมโนทัศนทําใหผูเรียนมองเห็นภาพอยางเปน
รูปธรรม และใชคําถามเก่ียวกับเน้ือหาที่จะสอนเพ่ือเปนการทบทวนความรูเดิมของผูเรียน และผูสอน
จะมีการทักทายเรียกช่ือผูเรียนเพ่ือใหตอบคําถามอยางเปนมิตร สอดคลองกับ พระมหาธงสวรรค วร
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สิงค (2548) กลาวถึงขั้นตอนการสอนแบบปกติวาในขั้นนํา เปนขั้นที่ครูแจงเน้ือหาและจุดประสงค
การเรียนโดยใชคําถามเกี่ยวกับเน้ือหาที่จะสอนและทบทวนความรูเดิมของผูเรียน แลวบรรยายเช่ือมโยง
กับความรูใหมเพ่ือนําเขาสูบทเรียน และสอดคลองกับ กรมวิชาการ (2546) กลาวถึงขั้นนําเขาสูบทเรียน 
เปนขั้นเตรียมผูเรียนใหพรอมที่จะเรียน โดยผูสอนกระตุนใหเกิดความสนใจดวยกิจกรรม และสื่อตาง ๆ 
เชน การทายปญหา ซักถาม และทบทวนบทเรียนที่ผานมา และยังสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณ ี(2560) 
กลาววาการบรรยายที่ดีตองอาศัยการเตรียมการที่ดี ผูสอนจําเปนตองศึกษาเน้ือหาสาระที่จะบรรยายให
เขาใจแจมแจง หากมีจุดใดที่ไมเขาใจหรือสงสัยควรศึกษาใหกระจางกอน และคัดเลือกวาเน้ือหาสาระ
ใดจําเปนหรือมีประโยชนตอผูเรียน  

 

4. ขอเสนอแนะ 
4.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 

4.1.1 ขอคนพบจากการศึกษาน้ี สามารถชวยใหผูเรียนไดรับการฝกทักษะตาง ๆ เชน 
ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการสรางมนุษยสัมพันธ ทักษะการเปนผูนําและผูตาม ทักษะการตัดสินใจ 
การมีวินัย และความรับผิดชอบ และทักษะอ่ืน ๆ ที่จําเปนตอการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
การประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและงานอาชีพ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคู
กับกิจกรรม SEDR มีความเหมาะสมกับผูเรียนสายอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพซึ่งอยูในชวงวัยรุน 

4.1.2 ขอคนพบจากการศึกษาช้ีใหเห็นวาครูผูสอน และผูที่มีสวนเก่ียวของกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูควรใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับ
กิจกรรม SEDR หรือกิจกรรมการเรียนรูอ่ืน ๆ ที่มกีารสอดแทรกกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการของผูเรียน
ในดานตาง ๆ เชน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ การทํางานเปนกลุม และการ
เสริมแรงตอผูเรียนดวยการชมเชย การใหรางวัล หรืออ่ืน ๆ กิจกรรมการเรียนรูในลักษณะดังกลาว
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สามารถปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมของผูเรียนไปใน
แนวทางที่เหมาะสมขึ้น ผูเรียนไดพัฒนาความรู ความคิด ความเขาใจตอการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ และสามารถนําความรูที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนรูไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
และงานอาชีพ  

4.1.3 สถานศึกษาควรจะมีการฝกอบรมครูผูสอนหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของทางการศึกษา
ใหมีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD และ
กิจกรรม SEDR เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรม
ของผูเรียนในแนวทางทีเ่หมาะสมขึ้น ทําใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ความคิด ความเขาใจตอการดําเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ และผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนรูไปประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิต และงานอาชีพ 

4.1.4 สถานศึกษาควรจัดสถานที่ใหมีความเหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR หรือกิจกรรมการเรียนรูอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกลเคียง 
เน่ืองจากการจัดกิจกรรมประเภทน้ีตองใชพ้ืนที่ในการทํากิจกรรมกลุม กลาวคือสถานที่ตองไมคับแคบ
จนเกินไป สามารถถายเทอากาศไดดี ไมรอนอบอาว เพราะจะทําใหผูเรียนไมมีความสุขในการทํา
กิจกรรมการเรียนรู และสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตองไมมีเสียงดังรบกวนจากสิ่งแวดลอม
ภายนอกมากจนเกินไป เพราะอาจสงผลกระทบตอสมาธิในการเรียนรูของผูเรียน 
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4.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
4.2.1 การศึกษาในอนาคตสําหรับผูเรียนสายอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพ ควรจัดให

ผูเรียนไดทํากิจกรรมที่เนนการฝกทักษะดานตาง ๆ ที่เปนการทํางานกลุมคละความสามารถ เพ่ือชวยให
สมาชิกกลุมเกิดการพัฒนาความรูจากความคิดที่แตกตางกัน มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม มีมนุษย
สัมพันธในการทํางาน มีการชวยเหลือกันและกัน เกิดความเขาใจตอการดําเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ และควรจะเปนการศึกษาในลักษณะของการตอยอดความรูใหกับผูเรียนสําหรับใชไดจริงในการ
ดําเนินชีวิต และการประยุกตใชในงานอาชีพ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตองคํานึงถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับชวงวัยของผูเรียน ทั้งน้ี ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตองใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมจริงอยาง
เปนรูปธรรม และควรใหรางวัลเพ่ือกระตุนหรือเสริมสรางแรงจูงใจแกผูเรียนที่ประสบความสําเร็จใน
การเรียนหรือการปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

4.2.2 การศึกษาในอนาคต ควรจัดสถานที่และชวงเวลาใหมีความเหมาะสม ทั้งน้ีชวงเวลา
ที่เหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมในช้ันเรียนปกติ คือชวงเชา เวลาประมาณ 08.30-11.30 น. เน่ืองจาก
อากาศยังไมรอนอุณภูมิในหองเรียนยังไมสูงมากนัก และในชวงเวลาดังกลาวผูเรียนยังมีความกระตือรือรน
ที่จะเรียนรู อันจะชวยใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียนรู ไมมีความรูสึกอัดอึด และเกิดความรูสึกอยาก
เรียนรูกิจกรรมตาง ๆ  
 


