งานวิจัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ควบคู่กับกิจกรรม SEDR ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ
วิชามนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ชื่อผู้วจิ ัย

นางสาววิจิตรา สายอ๋อง

วิทยาลัยเทคนิคยะลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อผูวิจัย
ชื่อวิจัย

พ.ศ.

นางสาววิจิตรา สายออง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผูเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา
2561
บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม (2) ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม และ (3) ความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือผูเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 24 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR กิจกรรมการเรียนรูแบบ
ปกติ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ
แบบประเมินคุณลักษณะความมีวินัยและความรับผิดชอบ และแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัด
กิจ กรรมการเรียนรู แบบแผนการวิจัยเป นแบบวิจัยกึ่งทดลอง Pretest-Posttest Nonrandomized
Comparison Group Design สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คามัธยฐาน คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก Nonparametric แบบ The Wilcoxon
signed ranks test และแบบ The Mann-Whitney U test ผลการศึกษา พบวา (1) ผูเรียนกลุมทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 หลัง
การทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ผูเรียนกลุมทดลองมี
ความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(3) ผูเรียนกลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (4) ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
สูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวากิจกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ใชไดผลตอการเสริมสรางผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความภาคภู มิ ใจในตนเอง วินั ยและความรับผิ ดชอบ วิชามนุ ษยสั มพั นธ กั บปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และกิจกรรมที่
พัฒ นาขึ้นนําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงได โดยครูผูสอนมี
สวนสําคัญตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทั้งนี้ครูผูสอนในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถนํา
กิจกรรมการเรียนรูไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนได
คําสําคัญ: กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD, กิจกรรม SEDR, ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
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Abstract

This research aims to compare (1) An achievement on Human Relations
with the philosophy of sufficiency economy course code 3000-1503 between experimental
group and control group. (2) Self-esteem, discipline and responsibility between the
experimental group and the control group. (3) Satisfaction with learning activities between
experimental and control groups. Population and sample used in research were The first
year of diploma students enrolled in human relations with the philosophy of sufficiency
economy course code: 3000-1503, semester 1st., academic year 2560 and 24 students.
The tools used in the research included STAD collaborative learning activities coupled
with SEDR activities. Test of learning measurement level of self-esteem, discipline and
responsibility form. Evaluation of discipline, responsibility and evaluation form satisfied
with the learning activities. The research plan is a quasi-experimental research. PretestPosttest Nonrandomized Comparison Group Design. The data were analysed by such statistics as
arithmetic percentage, Median, mean and standard deviation. The null hypothesis was
Nonparametric The Wilcoxon signed ranks test and The Mann-Whitney U test. (1) The
experimental group had learning achievement. Relationships with the philosophy of
sufficiency economy were higher than the control group at the .05 level. (2) The experimental
group had self-esteem after the experiment higher than the control group at the .05
level (3), the experimental group was disciplined and responsibility The experimental
group was higher than the control group at the .05 level and (4) the experimental group
was more satisfied with the learning activities than the control group at the level of .05.
The results indicate that STAD collaborative learning activities coupled with SEDR activities
contribute to achievement enhancement. Self-discipline, discipline and responsibility
on human relations with the philosophy of sufficiency economy course code: 3000-1503 of
diploma students and the development activities to apply to the activities, learn to
reinforce learning achievement. Self-esteem discipline and responsibility diploma teachers
have an important part in learning activities. Teachers in both public and private institutions
can apply for learning activities teaching.
Keywords: STAD collaborative learning activities, SEDR activities, learning achievement
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

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

2. คําถามการวิจัย

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

3. วัตถุประสงคของการวิจัย

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

4. ขอบเขตของการวิจัย

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

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

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

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

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ความนํา

การวิจัยนี้ ผูวิจัยทบทวนวรรณกรรม เพื่อเปนแนวทางสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผูเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา การทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยเสนอ
รายละเอียดเนื้อหาแตละประเด็นดังนี้ (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
เพื่อผลิตกําลังคนระดับเทคนิคที่มีคุณภาพครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน คือ ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ (2) รายวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 อยูในหมวดวิชาทักษะชีวิต มุงเนนการเสริมสรางความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ ใหความสําคัญตอการจัดองคความรูและทักษะ เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันและ
การประกอบอาชีพได (3) แนวคิดและทฤษฎีการจัดกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาผูเรียน เปนกระบวนการที่
เกี่ยวของสัมพันธกันของสมาชิกกลุม ชวยใหสมาชิกกลุมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันพึงประสงค
เดียวกัน (4) แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยการจัดผูเรียนเปนกลุม ๆ ละ
4 คน ที่คละความสามารถทางการเรียน เพื่อทํางานรวมกันใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของกลุม
(5) แนวคิ ดการจั ดกิ จกรรม SEDR มุ งเน นการเสริม สรางความภาคภู มิ ใจในตนเอง วินั ยและความ
รับผิดชอบของผูเรียน ใชกระบวนการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวม เนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยให
ผูเรียนรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยน และฝกทักษะการเปนผูนํา ทักษะการแกปญหา และทักษะการ
ทํางานเปนทีม (6) แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ผูสอนเปนผูเตรียมขอมูลความรูนํามา
ถายทอดโดยการบรรยาย การบอก การใชสื่อประกอบการจัดการเรียนรู (7) ความภาคภูมิใจในตนเอง
เปนการประเมินตนเองตามทัศนคติที่บุคคลมีตอตนเอง ซึ่งมีความสัมพันธกับพัฒนาการทางสติปญญา
(8) ความมี วิ นั ยในตนเอง เป นคุ ณ ลั กษณะที่ ช วยให บุ คคลสามารถควบคุ มตนเองให มี พ ฤติ กรรมที่
เหมาะสม เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข (9) ความรับผิดชอบ: ผูท่ีมีความรับผิดชอบจะมี
ความตั้งใจ และเอาใจใสตอการทํางาน เพื่อใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ และ (10) แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนความรู และความสามารถหรือทักษะตาง ๆ ที่เกิดจากการ
เรียนรู สามารถวัดและประเมินผลจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สําหรับรายละเอียดของเนื้อหาแตละประเด็น ผูวิจัยเสนอตามลําดับดังนี้
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2. ทฤษฎี งานวิจัย และวรรณกรรมที่เชื่อมโยงกับตัวแปรที่ศึกษา

2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตกําลังคนระดับเทคนิคที่มีคุณภาพครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน คือ
ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ สามารถ
นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานที่ใชเทคนิค ควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในลักษณะ
ผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระ และพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจน
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ โดยเปดโอกาสให
ผูเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน
สงเสริมใหมีการประสานความรวมมือเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางสถาบัน
สถานศึกษา หนวยงาน สถานประกอบการ และองคกรตาง ๆ ทั้งในระดับชุมชน ระดับทองถิ่น และ
ระดับชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557)
2.1.1 หลักการของหลักสูตร คือ (1) เปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เพื่อพัฒนากําลังคนระดับเทคนิคใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถ
ประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ ทั้งในระดับชุมชน ระดับทองถิ่น
และระดับชาติ (2) เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะดวยการ
ปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถ
เทีย บโอนผลการเรีย น สะสมผลการเรีย น เทีย บความรูแ ละประสบการณจ ากแหลง วิท ยาการ
สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ (3) เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรูเต็มภูมิ ปฏิบัติไดจริง มีความเปนผูนําและสามารถทํางาน
เปนหมูคณะไดดี (4) เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกัน
ระหวางหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน และ (5) เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสให
สถานศึ ก ษา ชุ ม ชนและท อ งถิ่ น มี ส ว นร วมในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รให ต รงตามความต อ งการและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.1.2 จุดมุงหมายของหลักสูตร เพื่อใหผูเรียน (1) มีความรูและทักษะพื้นฐานใน
การดํารงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น (2) มีทักษะและสมรรถนะ
ในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ (3) สามารถบูรณาการความรู ทักษะจากศาสตรตาง ๆ ประยุกตใช
ในงานอาชีพ สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (4) มีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจ
และภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี และมีความภาคภูมิใจ
ในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ (5) มีปญญา ใฝรู ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการ
จัดการ การตัดสินใจและการแกปญหา รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกตใชความรู
ในการสรางงานใหสอดคลองกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนื่อง (6) มีบุคลิกภาพที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับ
การปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ (7) เปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน มีความรับผิดชอบตอครอบครัว องคกร ทองถิ่นและประเทศชาติ
อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ตระหนักในปญหา
และความสําคัญของสิ่งแวดลอม (8) ตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยเปนกําลังสําคัญในดานการผลิตและใหบริการ และ (9) เห็นคุณคาและดํารงไวซึ่ง
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2.1.3 หลักเกณฑการใชหลักสูตร
2.1.3.1 การเรียนการสอน มีรายละเอียดดังนี้ (1) ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียน
ไดทุกวิธีเรียนที่กําหนด และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินรวมกันได สามารถเทียบโอนผลการเรียน
และขอเทียบความรูและประสบการณได และ (2) เนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได
หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูและทักษะในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพ
ในการวางแผน แกปญหาและจัดการทรัพยากรในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม มีสวนรวมในการ
พัฒนาวิชาการ ริเริ่มสิ่งใหม มีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและหมูคณะ เปนอิสระในการปฏิบัติงาน
ที่ซับซอนหรือจัดการงานผูอื่น มีสวนรวมที่เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล
รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน
2.1.3.2 การจัดการศึกษาและเวลาเรียน ประกอบดวย (1) การจัดการศึกษา
ในระบบปกติสําหรับผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา
ในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด ใชระยะเวลา 2 ปการศึกษา สวนผูเขาเรียนที่
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด ใชระยะเวลา
ประมาณ 3 ปการศึกษา และ (2) การจัดเวลาเรียนในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน
2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ 18 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามที่
กําหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร และ
การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ
5 วัน ๆ ละไมเกิน 7 ชั่วโมง โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที
2.1.3.3 หนวยกิต ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ระหวาง 83-120 หนวยกิต
การคิดหนวยกิตถือเกณฑ (1) รายวิชาทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง
เทากับ 1 หนวยกิต (2) รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอย
กวา 36 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต (3) รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม
ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต (4) รายวิชาที่ใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง
เทากับ 1 หนวยกิต (5) การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ
ไมนอยกวา 320 ชั่วโมง เทากับ 4 หนวยกิต และ (6) การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา
54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
2.1.4 โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
แบงเปน 3 หมวดวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
2.1.4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบดวย (1) กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร
ไดแก กลุมวิชาภาษาไทย และกลุมวิชาภาษาตางประเทศ (2) กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา ไดแก
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กลุมวิชาวิทยาศาสตร และกลุมวิชาคณิตศาสตร และ (3) กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต ไดแก
กลุมวิชาสังคมศาสตร และกลุมวิชามนุษยศาสตร
2.1.4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประกอบดวย (1) กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(2) กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (3) กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (4) ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ และ (5)
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
2.1.4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
2.1.4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงสราง
ของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ
จัดตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และหรือพัฒนาไดตามความเหมาะสมตามยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองกําหนด
รหัสวิชา จํานวนหนวยกิต และจํานวนชั่วโมงเรียนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
2.1.5 การเขาเรียน ผูเรียนตองมีพื้นความรูและคุณสมบัติ ดังนี้ (1) พื้นความรู ตอง
สําเร็จการศึ กษาระดั บ ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเที ยบเท า หรือสําเร็จการศึกษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา และผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด
ตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในหลักสูตร สาขาวิชาและการ
ตั ดสิ น ผลการเรี ยนให เป นไปตามระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การ ว าด วยการจั ดการศึ กษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558 และ
(2) คุณสมบัติของผูเขาเรียนใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษา และ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558
2.1.6 การประเมิ นผลการเรี ยน เน นการประเมิ นสภาพจริ ง โดยให เป นไปตามระเบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558
2.1.7 การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะตอง (1) ไดรายวิชาและจํานวนหนวยกิตสะสม
ในหมวดวิชาทั กษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบถวนตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด (2) ไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 (3) ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และ (4) ไดเขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร และ "ผาน" ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด
2.2 รายวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 อยูในหมวดวิชา
ทักษะชีวิต มุงเนนการเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ใหความสําคัญตอการจัดองคความรูและ
ทักษะ เพื่อใหผูเรียนทุกประเภทวิชามีความรูความสามารถใชทักษะการสือ่ สาร การคิด การวิเคราะห การ
แกปญหา การตัดสินใจ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและบูรณาการความรู เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
และการประกอบอาชีพได
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2.2.1 จุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต เพื่อใหผูเรียน (1) สามารถสื่อสารดวย
การใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอื่น (2) สามารถคิด คนควาแกปญหาโดยใชหลักทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (3) สามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ วัฒนธรรม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปกครอง การอยูรวมกันในสังคม ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
(4) เสริมสรางทักษะชีวิตและพัฒนาสุขภาพบนพื้นฐานของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
(5) สามารถบูรณาการความรูไดอยางเปนระบบและนําไปใชในการดําเนินชีวิต และเปนพื้นฐาน
ในการศึกษาวิชาชีพ (6) สามารถบูรณาการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต และ
(7) ตระหนั กในคุณ ค าของศิลปวัฒ นธรรม ความเป นมนุ ษย มี คุณ ธรรมจริย ธรรม มีค วามคิ ดริเริ่ม
สรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม
2.2.2 โครงสรางหลักสูตรของหมวดวิชาทักษะชีวิต ใหเลือกเรียนในลักษณะเปน
รายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัว
และดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน มีความใฝรู แสวงหาและพัฒนา
ความรูใหม มีความสามารถในการใชเหตุผล การคิดวิเคราะห การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะใน
การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับผูอื่น มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ
รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม ในสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวด
วิชาทักษะชีวิต รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต โดยในกลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา
6 หนวยกิต) ประกอบดวย (1) กลุมวิชาสังคมศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) และ (2) กลุมวิชา
มนุษ ยศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) โดยวิชามนุษ ยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(human relation and sufficiency economic philosophy) รหัสวิชา 3000- 1503 เปนวิชาทฤษฎี
(3 หนวยกิต)
2.2.3 คําอธิบายรายวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา
3000-1503 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เปนวิชาทฤษฎี (3 หนวยกิต)
อยูในหมวดทักษะชีวิต กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต และจัดอยูในกลุมวิชามนุษยศาสตร
2.2.3.1 จุดประสงครายวิชา เพื่อใหผูเรียน (1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักมนุษยสัมพันธและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) สามารถพัฒนาตนทางกาย วาจา ใจ
ตามกระบวนการทางจิตวิทยา ศาสนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) มีเจตคติ
และกิจนิสัยที่ดีในการสรางมนุษยสัมพันธตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.3.2 สมรรถนะรายวิชา คือ (1) แสดงความรูเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ปฏิบัติตนเปนผูนํา ผูตามที่ดีภายใตหลักศาสนธรรมและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) ประยุกตใชหลักมนุษยสัมพันธและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการเสริมสรางความสัมพันธอนั ดีระหวางบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2.2.3.3 อธิบายรายวิชา: ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ วิธีการ
พัฒนาตนตามศาสนธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเสริมสรางหลักการพัฒนาตนและ
องคกรเพื่อการพัฒนาชีวิตและงาน
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีการจัดกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาผูเ รียน
2.3.1 ความหมายของการจัดกิจกรรม
กิจกรรม (activity) เปนสิ่งที่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติงาน (พจนานุกรมเล็กซิตรอน, 2555ค)
โดยผูดําเนินการจัดการขึ้นมาอยางมีจุดมุงหมาย (โรม วงศประเสริฐ, 2545) หรือใชกระบวนการของ
กิจกรรมพัฒนาผูเขารวมกิจกรรม ซึ่งมีการเตรียมการหรือวางแผนไวลวงหนา กิจกรรมอาจจัดในรมหรือ
กลางแจงก็ไดขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละกิจกรรม (โรม วงศประเสริฐ, 2545) เชน กิจกรรม
เสริมหลักสูตร เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ โดยมุงเนนการทํางานรวมกันหรือการที่
สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูเรียนทุกคน เพื่อเสริมสรางวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ การสนใจใฝรู
รักธรรมชาติ อนุรักษสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมไทย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2541) จําแนกกิจกรรม ออกเปน 4 ประเภท
ดังนี้ (1) กิจกรรมปฏิสัมพันธ เปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางครู และผูเรียนหรือความเปน
กัลยาณมิตร เชน เปนแบบอยางที่ดี การสรางบรรยากาศที่อบอุน และการใหกําลังใจ (2) กิจกรรมฝกฝน
เพื่อพัฒนา มุงเนนการฝกฝน ย้ํา ซ้ํา ทวน เพื่อสงเสริมการพัฒนา และนําไปฝกปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
(3) กิจกรรมปฏิบัติในชีวิตประจําวัน มุงเนนพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล โดยเนนใหวางแผนปฏิบัติตน
และปฏิบัติตามแผนที่กําหนด บันทึกผลการปฏิบัติเพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาตนใหดีขึ้น และ
(4) กิจกรรมเสริม จัดขึ้นเพื่อสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมฝกฝน และกิจกรรมปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
2.3.2 ประโยชนของการจัดกิจกรรมกลุม
พนม ลิ้มอารีย (2542) กลาววากิจกรรมกลุมจะชวยสงเสริมใหสมาชิกเกิดการพัฒนา
ตนเองในดานตาง ๆ ดังนี้ (1) ชวยฝกทักษะการติดตอสื่อสารกับผูอื่น เชน เด็กวัยรุนที่ตองการคบกับ
เพื่อนตางเพศ แตมีความรูสึกเคอะเขิน หากเด็กไดเขารวมการทํากิจกรรมกลุม มีการทํากิจกรรมตาง ๆ
รวมกัน ปฏิกิริยาดังกลาวจะคอย ๆ หายไป และเปนปกติได (2) ชวยฝกทักษะการคิดพิจารณาและแกไข
ปญหาตาง ๆ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ ทัศนคติ ความคิดเห็น รวมทั้งการใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
และยังเปนการสะทอนใหสมาชิกไดพิจารณาแนวทางปรับปรุงแกไขตนเอง (3) เสริมสรางความมีระเบียบ
วินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมตาง ๆ ที่สังคมยอมรับ เมื่อสมาชิกเขารวมกลุมตองปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑตาง ๆ รวมกัน เพราะสมาชิกมีความตองการแสวงหาการยอมรับจากกลุม และตองการ
ความรักความผูกพันเปนเจาของกลุม และ (4) ชวยใหสมาชิกเกิดความรูสึกอบอุน ปลอดภัย ใหกําลังใจ
ใหความรัก ใหการยอมรับอยางไมมีเงื่อนไข ใหการชวยเหลือสนับสนุน และสมาชิกจะไดรับการฝกทักษะ
เหลานี้รวมกัน
กรมสุขภาพจิต (2541) อธิบายวากิจกรรมกลุมสามารถพัฒนาสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมกลุม
ดังนี้ (1) พัฒนาการดานทักษะสังคม คือกลุมจะชวยฝกทักษะการติดตอสื่อสารและการทํางานรวมกับ
ผูอื่น (2) พัฒนาทักษะการคิดและการแกปญหา คือสมาชิกจะไดแลกเปลี่ยนประสบการณ ทัศนคติ
ความคิดเห็น และใหกําลังซึ่งกันและกัน ที่สําคัญทําใหสมาชิกไดรูจักและเขาใจตัวเองดีขึ้น รวมทั้งมองเห็น
แนวทางในการปรับปรุงแกไขตนเอง (3) เสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งกฎเกณฑ
ตาง ๆ ที่สังคมยอมรับใหกับสมาชิก (4) พัฒนาทักษะดานการศึกษาคนควาใหกับสมาชิก เชน ทักษะการพูด
การฟง การรายงาน และทักษะในการเก็บรวมรวมขอมูล (5) กลุมจะชวยใหสมาชิกเกิดความรูสึกที่อบอุน
ใหกําลังใจ ใหความรัก ใหการยอมรับซึ่งกันและกัน สมาชิกจะไมรูสึกวาตัวเองอยูอยางโดดเดี่ยวหรือแปลก
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ไปจากคนอื่น ๆ (6) บรรยากาศที่เปนกันเองของกลุม ทําใหสมาชิกเกิดความคุนเคยและไววางใจซึ่งกัน
และกัน ทําใหนําไปสูการเปดเผยปญหาตาง ๆ และ (7) กลุมจะชวยใหสมาชิกแสวงหาเอกลักษณ
การพัฒนาพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชน ควรเริ่มจากการปลูกฝง
และพัฒนาตั้งแตวัยเยาว กระบวนการกลุมเปนกระบวนการที่เกี่ยวของสัมพันธกันของสมาชิกภายใน
กลุมทั้งทางกาย วาจา อารมรณ ความรูสึก กิริยาทาทาง และบรรยากาศภายในกลุม กระบวนการ
กลุมจะพัฒ นาสมาชิกกลุมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รูจักและเขาใจตนเองมากขึ้น และมี
พฤติกรรมที่พึงประสงคสงผลใหเจริญเติบโตเปนผูใหญที่ดีในอนาคต
2.3.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกลุม
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2542) ไดเขียนตําราเกี่ยวกับกิจกรรมกลุมสัมพันธ: ทฤษฎี
และแนวปฏิบัติ ผูวิจัยขอสรุปสาระสําคัญพอสังเขปดังนี้
2.3.3.1 ทฤษฎีสนาม (field theory) ของ เลวิน (Lewin, 1951) กลาวถึงแนวคิด
ที่สําคัญ ของทฤษฎีสนาม ดังนี้ (1) พฤติกรรมจะเปนผลมาจากพลังความสัมพันธของสมาชิกกลุม
(2) โครงสรางของกลุมเกิดจากการรวมกลุมของบุคคลที่มีลักษณะแตกตางกัน (3) การรวมกลุมแตละครั้ง
จะตองมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกกลุมโดยเปนปฏิสัมพันธในรูปการกระทํา ความรูสึก และความคิด
(4) องคประกอบดานการกระทํา ความรูสึก และความคิดจะกอใหเกิดโครงสรางของกลุมแตละครั้ง
มีลักษณะแตกตางกันตามลักษณะของสมาชิกกลุม และ (5) สมาชิกกลุมจะมีการปรับตัวเขาหากัน
และพยายามช วยกั นทํ างาน การที่ บุ คคลพยายามปรับบุ คลิ กภาพของตนที่ มี ความแตกต างกั นจะ
กอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และกอใหเกิดพลังหรือแรงผลักดันของกลุมที่ทําใหการทํางาน
เปนไปดวยดี
2.3.3.2 ทฤษฎี บุ คลิกภาพของกลุ ม (group synatality theory) ของแคทแทล
(Cattel, 1951) อาศัยหลักการจากทฤษฎีการเสริมแรง (reinforcement theory) คือกฏแหงผลลัพธ
(low of effect) เพื่ออธิบายพฤติกรรมของกลุม ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุมกลาวถึงลักษณะของกลุม
ดังนี้ (1) กลุมแตละกลุมจะประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีพฤติกรรมเฉพาะตัว (population traits) ไดแก
สติปญญา ทัศนคติ และบุคลิกภาพ (2) กลุมแตละกลุมจะมีบุคลิกภาพเฉพาะกลุม (synatality traits)
หรือมีความสามารถที่กลุมไดรับจากสมาชิกมาแลว ซึ่งจะทําใหแตละกลุมมีลักษณะที่แตกตางกัน บุคลิกภาพ
ของกลุม ไดแก ความสามารถกลุมที่มีอยู การกระทําของสมาชิกรวมกัน การตัดสินใจ และการแสดง
พฤติกรรมของสมาชิก และ (3) กลุมแตละกลุมจะมีลักษณะโครงสรางภายในโดยเฉพาะ (characteristic
of internal structure) คือความสัมพันธระหวางสมาชิกและแบบแผนหรือลักษณะในการรวมกลุม เชน
มีการแสดงบทบาท ตําแหนงหนาที่ และมีการสื่อสารระหวางสมาชิก
พลั งหรือ การเปลี่ ย นแปลงบุ ค ลิ ก ภาพของกลุ ม (dynamics of synatality)
เปนการแสดงกิจกรรมหรือความรวมมือของสมาชิกกลุมเพื่อจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง การกระทํา
ของสมาชิกจะมีลักษณะ 2 ประการ คือ (1) ลักษณะที่ทําใหกลุมรวมกันได (maintenance synergy)
เปนลักษณะของความรวมมือในการกระทํากิจกรรมของสมาชิกแตละกลุม เพื่อใหความสัมพันธของ
สมาชิกเปนไปอยางราบรื่นและกอใหเกิดความสามัคคี และความรวมแรงรวมใจกัน และ (2) ลักษณะ
ที่ทําใหกลุมประสบความสําเร็จ (effective synergy) คือกิจกรรมที่สมาชิกกระทําเพื่อใหกลุมบรรลุ
จุดมุงหมายที่วางไว
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2.3.3.3 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุม (exchange theory) ของ
ธิโบลท และเคลลีย (Thibaut & Kelly, 1959) เชื่อวาความสัมพันธระหวางสมาชิกและกระบวนการกลุม
กอใหเกิดผลจากการรวมกลุม แนวคิดที่สําคัญคือ (1) ในการรวมกลุมจะมีการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ความสัมพันธระหวางสมาชิก ความสัมพันธที่เกิดจากการที่สมาชิกมีปฏิสัมพันธตอกันในรูปแบบตาง ๆ
เชน การสื่อสาร หรือการแสดงพฤติกรรมที่บุคคลหนึ่งแสดงตออีกคนหนึ่ง และจะมีอิทธิพลตอการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้นดวย ซึ่งเปนการแสดงออกทางดานการกระทําหรือคําพูดก็ได เพื่อให
บรรลุเปาหมายตามที่ตองการและเปนพฤติกรรมที่ไดรับการเลือกสรรขัดเกลาหรือพิจารณาแลววาจะ
แสดงออกกับใครและอยางไร และ (2) การแลกเปลี่ยนพฤติกรรมและความสัมพันธระหวางสมาชิกจะ
กอใหเกิดผลของกลุมขึ้นจากการปฏิสัมพันธของสมาชิก ประกอบดวย รางวัลจากการปฏิสัมพันธ และ
คุณคาของการพยายามกระทําพฤติกรรมนั้นใหบรรลุจุดมุงหมายตามที่ตองการ
รางวัล และคุณคาที่ไดรับจากการแสดงพฤติกรรมพิจารณาได 2 ลักษณะ คือ
(1) ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล เชน คานิยม ทักษะ ความตองการ ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมแตกตาง
กันและทําใหคุณคา และรางวัลที่บุคคลไดรับตางกัน และ (2) ลักษณะที่ไดรับจากความสัมพันธของ
สมาชิก เชน ความรวมมือ การรูจักประสานงานกัน และความสามัคคีของสมาชิกเปนผลมาจากการ
แสดงปฏิสัมพันธของสมาชิกกลุม
2.3.3.4 ทฤษฎีพื้นฐานความสัมพันธระหวางบุคคล (fundamental interpersonal
relations orientations: FIRO) ของซูทซ (Schutz, 1958) ทฤษฎีนี้กลาวถึงพฤติกรรมระหวางสมาชิกที่
พยายามปรับตัวเขาหากัน เชื่อวาทุกคนจะมีลักษณะเฉพาะในการปรับตัวใหเขากับผูอื่น ความตองการ
ที่จะมีความสัมพันธกับผูอื่นมี 3 ลักษณะ คือ (1) ความตองการเชื่อมโยงกับผูอื่น ความตองการอยูรวมกับ
ผูอื่น บุคคลจะแสดงออกเพื่อใหเกิดชื่อเสียง การเปนที่ยอมรับนับถือ และความมีเกียรติ (2) ความตองการ
ในการควบคุม เปนกระบวนการที่บุคคลตัดสินเพื่อจะมีอิทธิพล มีอํานาจ หรือความตองการที่จะควบคุม
ผูอื่น แสดงออก 2 ลักษณะ คือการควบคุมผูอื่น และการถูกผูอื่นควบคุม และ (3) ความตองการเปนทีร่ ักของ
ผูอื่น เปนความรูสึกและอารมณสวนตัวที่เกิดขึ้นระหวางบุคคล เชน ความรัก ความเปนมิตร การชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน การสรางความผูกพัน และความใกลชิดสนิทสนม
ลักษณะของบุคคลที่พยายามปรับตัวเขาหากันมี 3 ลักษณะ คือ (1) การปรับตัวเขาหากัน
โดยแสดงความรู สึ ก ที่ เป น ความต อ งการของตนเอง หากบุ ค คลมี ค วามต อ งการคล า ยกั น จะมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน (2) การปรับตัวเขาหากันโดยมีผูริเริ่ม เปนการแสดงความตองการของตนที่จะริเริ่ม
กิจกรรมของกลุม ถาสมาชิกอื่นไมตองการรวมกิจกรรมความสัมพันธของสมาชิกกลุมจะเขากันไมได
และ (3) การปรับตัวโดยการแลกเปลี่ยนความตองการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ตนเองปราถนา ดวยการ
แสดงความตองการใหอีกคนหนึ่งทราบ หากความพอใจของสมาชิกไมตรงกันทั้งคูก็จะเขากันไมได
2.3.4 ปจจัยที่ควรพิจารณาตอการเลือกและจัดกิจกรรมกลุม
ทิศนา แขมมณี (2545) กลาววาในการจัดกิจกรรมกลุมเพื่อสงเสริมใหผูเขารวมกิจกรรม
ไดเกิดการเรียนรูที่ดีไดนั้น กิจกรรมกลุมตองมีลักษณะที่สําคัญคือ (1) เอื้ออํานวยใหผูเขารวมกิจกรรมมี
บทบาทในการเรียนรูอยางทั่วถึงและมากที่สุด (2) เปนกิจกรรมกลุมยอย เพื่อชวยใหผูเขารวมกิจกรรมไดมี
โอกาสในการทํากิจกรรมอยางทั่วถึง สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกันได
(3) ผูเขารวมกิจกรรมตองคนหาคําตอบดวยตนเอง และ (4) กิจกรรมจะประกอบไปดวยขั้นตอนของการ
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วิเคราะหและอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน กระบวนการทํางาน กระบวนการ
สื่อสาร กระบวนการแกปญหา และกระบวนการตัดสินใจ เปนตน
การจัดกิจกรรมกลุมควรมีความเหมาะสมทั้งเวลาและจํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรม
ทรอทเซอร (Trotzer, 1977) กลาววาระยะเวลาและความถี่ของการเขากลุมควรจัดสัปดาหละ 1 ครั้ง
สวน แพทเทอรสัน (Patterson, 1974) กลาววาควรจัดสัปดาหละ 2 ครั้ง แตในกรณีที่เวลาของการจัด
กิจกรรมมีนอย อาจจัดสัปดาหละ 3 ครั้ง (Patterson, 1974; Trotzer, 1977) แคนเฟอร และโกลดสเตียน
(Kanfer & Goldstein, 1975) กลาวถึงจํานวนครั้งในการฝกกิจกรรมวาควรจัด 6-8 ครั้ง จึงจะทําใหการ
ฝกไดผลดี เวลาที่ใชประมาณ 60-90 นาที ศูนยวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(2553) กลาววาชวงเวลาและความถี่ไมอาจจะกําหนดใหแนนอนตายตัว แตกลุมควรพบกันอยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทรอทเซอร (Trotzer, 1977) กลาววากําหนดเวลาและจํานวนครั้ง
ของการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาตองพิจารณาถึงการจัดเวลาเรียนของสถานศึกษาดวย โดยสวนมาก
สถานศึกษาจะจัดเวลาเปนคาบ ๆ ละ 50 นาที ซึ่งจะชวยกําหนดเวลาไดวาควรใชเวลาในการเขากลุม
นานเทาใด จํานวนครั้งในการเขากลุมก็ขึ้นอยูกับเปาหมายของกลุมและธรรมชาติของสมาชิกกลุม แต
อยางนอยจํานวนครั้งที่เขากลุมไมควรต่ํากวา 8 ครั้ง และหากมากกวานี้ไดถือวาเปนสิ่งที่ดี
ทรอทเซอร (Trotzer, 1977) กลาวถึงชนิดของกลุมวาควรจัดเปนกลุมแบบปด คือกลุม
ที่ไมมีการเปดรับสมาชิกใหมในระหวางการทํากิจกรรมแมจะมีสมาชิกลาออกจากกลุมไปแลวก็ตาม
เพราะการจัดกลุมเปดจะทําใหสมาชิกมีปญหาเรื่องความไววางใจและความสนิท สวนการเลือกสมาชิกกลุม
ควรเลือกตามลําดับชั้นเรียน ตามระดับวุฒิภาวะและอายุตามปปฏิทิน ระดับสติปญญาและการศึกษาที่
ไมแตกตางกันนัก เพื่อจะไดไมมีปญหาดานการสื่อความหมายและการเขาใจซึ่งกันและกัน การจัด
เพื่อนสนิทใหอยูในกลุมเดียวกันหรือมีปญหาลักษณะคลายกันจะชวยใหสมาชิกเกิดความรูสึกเปนเจาของ
ปญ หาและสามารถเขาใจปญ หาไดดี ไดรวมกันอภิปรายและชวยให สมาชิกแตละคนเลือกวิธีการ
แกปญหาของตน
ศูนยวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม (2553) กลาววากลุม
อายุกอนวัยรุนควรจัดกลุมเพศเดียวกัน หากเปนกลุมที่มีทั้งหญิงและชายควรเปนกลุมวัยรุนและกลุม
ผูใหญ สมาชิกกลุมควรมาจากความสมัครใจเพราะจะดําเนินการไดงายกวากลุมที่ถูกบังคับ สําหรับ
สภาพแวดลอมทางกายภาพควรเปนที่สงบ ผอนคลาย และมีความเปนสวนตัว ขนาดของหองไมควร
กวางจนเกินไปเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกทุกคน และควรจัดเปนรูปวงกลมเพื่อใหมองเห็น
กันอยางทั่วถึง และสงเสริมปฏิสัมพันธกันในกลุม
เทคนิคและเครื่องมือในการจัดกิจกรรมกลุมมีหลากหลาย ในการเลือกใชกิจกรรมผูสอน
จะตองเลือกกิจกรรมที่มีความเหมาะสมเพื่อใหการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สิริวรรณ ศรีพหล
(2548) กลาววาการเลือกกิจกรรมการเรียนสิ่งที่ผูสอนควรคํานึงถึง กลาวคือกิจกรรมนั้น ๆ จะกอใหผูเรียน
ไดประโยชนอยางเต็มที่ไดอยางไร การจัดกิจกรรมการเรียนใดก็ตามสิ่งที่ผูสอนจะตองถามตัวเองกอนวา
กิจกรรมมีคุณคาหรือไมเพียงใด คือ (1) กระตุนความสนใจของผูเรียนหรือไม (2) กระตุนใหผูเรียนรูจักคิด
หรือไม (3) เปดโอกาสใหผูเรียนสวนใหญไดมีสวนรวมดวยหรือไม (4) สงเสริมประสบการณของผูเรียน
ใหกวางขวางขึ้นกวาเดิมหรือไม (5) สงเสริมความสามารถเชิงสรางสรรคของผูเรียนหรือไม (6) เชื่อมหรือ
สัมพันธกับกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียนหรือไม และ (7) ตอบสนองความตองการของผูเรียนหรือไม
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วันทนีย จันทรเอี่ยม (2541) เสนอแนวทางการเลือกกิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรมมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการใหเกิดการเรียนรู สอดคลองกับความตองการของสมาชิก และควร
พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นวาจะมีประโยชนหรือโทษตอสมาชิกกลุมอยางไร (2) กิจกรรมมีความเหมาะสม
กับระดับความสามารถของสมาชิก สามารถสอดแทรกความสนุกสนานเพื่อใหผูรวมกิจกรรมเพลิดเพลิน
ตอการเรียนหรือเกิดการเรียนรูโดยไมรูตัว (3) กิจกรรมมีความสอดคลองกับสภาพของผูเขารวมกิจกรรม
เชน เพศ อายุ หรืออยูในความสนใจของสมาชิก ควรคํานึงถึงวัฒนธรรมและคานิยมในสังคมไทย เชน
มีการสัมผัสจับตองกันซึ่งอาจไมเหมาะสมสําหรับกลุมหญิงชายวัยรุน (4) เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
สถานที่และเวลา กิจกรรมที่ใชควรมีความเหมาะสมกับเวลาที่มี การเลือกและจัดสถานที่ใหเหมาะสมกับ
กิจกรรมเพราะบางกิจกรรมมีการเคลื่อนไหวมากตองใชสถานที่กวาง บางกิจกรรมอาจดําเนินการในหองที่
แคบ ๆ ได โดยมีการจัดโตะ เกาอี้ในรูปแบบตาง ๆ กัน และ (5) เปนกิจกรรมที่สมาชิกทุกคนมีโอกาส
เขารวมทํากิจกรรมและไดแสดงออกโดยทั่วถึง
ซิดแมน (Sidman, 1960) กลาววาในการจัดกิจกรรมฝกความรับผิดชอบ เด็กทุกคน
ควรไดมีโอกาสรับการฝกใหมีความรับผิดชอบ การฝกหรือจัดประสบการณความรับผิดชอบควรกระทํา
ใหเหมาะสมกับแตละบุคคล ควรใหเด็กไดรับทราบวาผูใหญคาดหวังอะไรจากตัวเขา ในการฝกตองไม
เรงรัดเด็กจนเกินไป เด็กตองการไดรับความไววางใจเพื่อสามารถเรียนรูวาสวนใดอยูในความรับผิดชอบ
ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบของผูใหญมีอิทธิพลตอพัฒนาการดานความรับผิดชอบ
ของเด็ก สวนการฝกวินัย กรมวิชาการ (2542) ระบุวาการสรางวินัยไมควรจะมุงประเด็นอยูที่การลงโทษ
แตควรจะเนนการฝกอบรม และใหความรูมากกวาการลงโทษจะเปนการแกปญหาที่จะสงผลกระทบ
ดานลบ แตวิธีการที่ดีคือการทําความเขาใจความตองการและความจําเปน และการขอความรวมมือเพื่อ
จะไดไปสูจุดหมายรวมกัน แนวคิดการสรางวินัย ไดแก การตักเตือนดวยวาจา และตักเตือนดวยบันทึก
สรุปไดวา กิจกรรมเปนการกระทําหรือสิ่งที่ทําอยางมีจุดมุงหมาย โดยมีการเตรียมการ
หรือวางแผนไวลวงหนา กิจกรรมควรจัดเปนกิจกรรมแบบเปดจะไดไมมีปญหาเรื่องความไววางใจ
การเลือกสมาชิกกลุมควรเลือกตามลําดับชั้น วุฒิภาวะ อายุตามปปฏิทิน ระดับสติปญญา การศึกษาที่
ไมแตกตางกันมากนัก และควรเปนกลุมที่มีความสมัครใจ สวนจํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรมกลุม
ไม ควรต่ํ ากวา 8 ครั้งหากมากกว านี้ ก็ เป นการดี และควรจั ดช วงเวลาสั ปดาห ละ 2-3 ครั้ง ใช เวลา
ประมาณ 60-90 นาที ขึ้นอยูกับเปาหมายของกลุมและพัฒนาการในแตละชวงวัย
2.3.5 เทคนิคของการจัดกิจกรรมกลุม
Educational Material Center (2003) เสนอกลยุทธการปฏิบัติที่เปนเลิศของการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนไว 10 ประการ โดยแยกการปฏิบัติดวยวิธีการตาง ๆ ออกเปน 4 กลุม ดังที่
ไดแสดงไว (ตารางที่ 2.1)
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน มีการจัดในรูปแบบตาง ๆ ไดแก (1) กิจกรรมฝกอบรม
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางจริยธรรมเฉพาะเรื่อง เนนการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในโครงการเดียว
เพื่อสรางเสริมคุณลักษณะทางจริยธรรมเฉพาะดาน เชน กิจกรรมสรางเสริมคุณลักษณะกตัูกตเวที
(2) การจัดกิจกรรมสรางเสริมจิตสํานึกตอสถาบัน เชน กิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยหรือกิจกรรมรําลึก
ผูกอตั้งสถาบัน (3) การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันใหนิสิตนักศึกษา เชน การจัดกิจกรรมคาย
คุณธรรม (4) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในตึกพักหอพัก เชน ทักษะการอยูรวมกันที่ดี
ในตึกพักหอพัก (5) จัดโครงการกิจกรรมโดยมีนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพเขารวมเพื่อ
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ดําเนินกิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชนรวมกัน (6) จัดกิจกรรมที่ทําใหนิสิตนักศึกษาไดเพิ่มพูนทักษะ
เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธกับชุมชนการเรียนรูแบบอยางชีวิตของบุคคลที่สังคมยกยอง และการสงเสริม
วัฒนธรรมไทย (7) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาคิดวิเคราะหปญหาเชิงคุณธรรม จริยธรรม
ในสถาบัน และ (8) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางโอกาสใหนิสิตนักศึกษาไดรับประสบการณตรงในสถานทีใ่ ด
ที่หนึ่ง อันจะกอใหเกิดความรู และความเขาใจในสถานการณจริง
ตารางที่ 2.1 กลยุทธการปฏิบัติของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
กลุมที่
แนวคิดหลัก
แนวทางเสริม
1 การนําหลักสูตรคุณลักษณศึกษาเพิ่มเขา 1.1 เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากสถานการณตาง ๆ
ไปกับความรูท ี่ครูสอน
ที่เหมือนชีวิตจริง
1.2 ทําคุณลักษณะเปนเครื่องมือในการเรียน
1.3 จัดกิจกรรมสะทอนตนเอง และกิจกรรมการเรียน
แบบรวมมือ
2 จัดกิจกรรมสอนทักษะตาง ๆ ใหผูเรียน 2.1 ใหผูเรียนไดฝกฟง และทําความเขาใจความคิดของ
อยางมีประสิทธิภาพ
ผูอื่น
2.2 จัดกิจกรรมกลุมการเรียนรูแบบรวมมือ
3 จัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพใน 3.1 ใหผูเรียนกําหนดสัญญากับตนเองในการพัฒนา
ตนเอง
3.2 จัดโอกาสชวยผูเรียนใหเชือ่ มั่นในตนเอง
4 จัดกิจกรรมใหผูเรียนชวยเหลือสังคม
4.1 จัดกิจกรรมสรางทัศนคติปฏิบัติตนในทางที่ดี
4.2 จัดโอกาสการเรียนรู เพื่อรับใชสังคม
4.3 ใหครอบครัวมีสวนรวมในการพัฒนา

ที่มา : Educational Material Center (2003)

กอลาร (Gholar, 2006) เสนอรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูเรียนผานการจัดประสบการณเรียนรู โดยจัดเปนศูนยคุณลักษณศึกษาเพื่อการศึกษา และสราง
กิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียที่เนนการเสริมสรางการยอมรับตนเองใหแกเด็กและ
การพัฒนาการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมทั้งทางสติปญญาในดานความรู ความเขาใจในคุณลักษณะที่ดี
ตลอดจนการพัฒนาดานจิตใจของผูเรียน สงผลตอการประพฤติปฏิบัติตนของผูเรียน รวมถึงการบูรณาการ
การสอน และการสอดแทรกเรื่องคุณลักษณะที่ดีในการสอนวิชาตาง ๆ ใหกับผูเรียนดวยกิจกรรมที่บูรณาการ
และสอดแทรกเขาในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนปกติเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ไดแก กิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือ การแสดงบทบาทสมมติ กิจกรรมที่เนนการคิดสรางสรรค และกลยุทธตาง ๆ ในการแกปญหา
ความขัดแยงที่เกิดระหวางบุคคล
การดําเนินกิจกรรมกลุม สามารถใชเทคนิคตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสําเร็จไดหลายวิธีและ
สามารถนําไปใชแตกตางกันไดตามความเหมาะสม นักวิชาการและนักการศึกษาหลายทาน (กรมวิชาการ,
2542; ทิศนา แขมมณี, 2546; ผกา บุญเรือง, 2525; สุรางค โควตระกูล, 2541) ไดเสนอเทคนิคในการ
ดําเนินกิจกรรมกลุมไว ผูวิจัยขอสรุปรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
2.3.5.1 การเลนเกม (game) เปนการเลนภายใตกติกาที่กําหนด มีจุดมุงหมาย
ของการเลนเพื่อมีการแขงขันใหเกิดความสนุกตื่นเตน การเลนเกมชวยใหสมาชิกกลุมไดเรียนรูยุทธวิธี
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ที่จะเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ และไดฝกฝนเทคนิคและทักษะที่ตองการ รวมทั้งชวยใหเกิดความสนุกสนาน
เกมมีองคประกอบดังนี้ (1) กติกา เพื่อใหสมาชิกไดทํากิจกรรมอยางเปนระบบ ระเบียบเรียบรอยบรรลุ
จุดมุงหมายที่ตองการและไมตองพะวงกับสิ่งนอกประเด็น (2) วิธีการ เปนขั้นตอนของการเลนซึ่งจะมี
ผลตอบรรยากาศของการเลนเกม (3) จุดมุงหมายของเกม เปนเปาหมายที่ผูนํากลุมตองการใหสมาชิก
ไดบรรลุถึงจุดหมาย และ (4) อารมณ การแสดงออกและการใชความคิด เปนพฤติกรรมและความรูสึก
ที่สมาชิกไดเลนเกม ไดแสดงออกและรับรูซึ่งกันและกัน เกมการเลนสามารถใชในการสอนและฝกคุณธรรม
และจริยธรรมตาง ๆ ไดแก ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความอดทน และการเคารพสิทธิผูอื่น เปนตน สุวิทย มูลคํา
และอรทัย มูลคํา (2545) กลาววาเกมทําใหเกิดการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค เพราะผูเลนเกม
มีโอกาสแลกเปลีย่ นความรูและประสบการณการเรียนรูรวมกับผูอื่น
2.3.5.2 การใชกรณีตัวอยาง (case) เปนการสอนโดยใชเรื่องที่คัดสรรมาหรือ
เขียนขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดศึกษา โดยมีประเด็นคําถามใหผูเรียนคิดวิเคราะหและแกปญหา กรณีตัวอยาง
ควรคลายกับความเปนจริง การที่ผูเรียนไดอภิปรายประเด็นตาง ๆ รวมกันชวยใหผูเรียนไดฟงความคิด
ที่หลากหลาย และมีแงมุมตางกันจะชวยใหผูเรียนมีโอกาสไดคิดพิจารณา และวิเคราะหหาคําตอบ
ที่เหมาะสม สามารถนํามาใชไดดีในการสอนคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมตาง ๆ ครูอาจนําประเด็นปญหา
ทางสังคมดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมมาใชเปนกรณีตัวอยาง
2.3.5.3 การแสดงบทบาทสมมติ (role-play) เปนการสอนใหผูเรียนสวมบทบาท
เปนตัวละครในสถานการณที่สมมติขึ้น เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงบุคลิกภาพของตนเองอยาง
อิสระ มีการเตรียมสถานการณที่มีความใกลเคียงกับความเปนจริงไวลวงหนา โดยใหผูที่สวมบทบาท
แสดงความรูสึกนึกคิดของตนเกี่ยวกับบทบาทนั้นออกมา เพื่อชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาวิเคราะห
ถึงความรูสึกและพฤติกรรมของตนเองและผูอื่นไดอยางลึกซึ้ง และชวยใหเขาใจบทบาทที่ตางไปจากตนเอง
การสอนลักษณะนี้สามารถใชสอนคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไดดีเพราะทั้ง 3 เรื่องนี้มีความเกี่ยวของ
กับจิตใจและความรูสึกโดยตรง
2.3.5.4 การใชสถานการณจําลอง (simulation) เปนการใหผูเรียนเขาไปมี
ปฏิสัมพันธกันในสถานการณที่จําลองจากสถานการณจริง เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูความเปนจริงของ
สถานการณนั้น สถานการณจําลองบางประเภทมีลักษณะเปนเกมการแขงขันที่เลนไดอยางสนุกสนาน
ไปพรอม ๆ กับการไดเรียนรูความเปนจริงของสถานการณ
2.3.5.5 กลุมยอย (small group) การใชกลุมยอยชวยเปดโอกาสใหผูเรียนได
มีสวนรวมในกิจกรรมไดอยางทั่วถึง รวมทั้งใหสมาชิกไดเรียนรูจากกันและกัน คือไดเรียนรูความรูสึก
พฤติกรรม การปรับตัว การมีปฏิสัมพันธ การเรียนรูบทบาทหนาที่ การแกปญหาและการตัดสินใจรวมกัน
ทั้งยังไดแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรูสึก ความคิด และการใชเทคนิคกลุมยอย เชน กิจกรรมกลุม
ระดมสมอง
2.3.5.6 การอภิปรายกลุม (group discussion) เปนการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือหัวขอที่กลุมตัดสินใจรวมกัน ผูเรียนจะไดมีสวนรวมในกิจกรรมอยางอิสระ และเปน
ธรรมชาติ สงเสริมใหผูเรียนไดฝกตนเองใหเปนผูมีคุณลักษณะที่ดี เหมาะสมกับการเปนสมาชิกของ
สังคมประชาธิปไตย การอภิปรายกลุมชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคในสังคม การบรูณาการความคิด
และกอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
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จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการใชกิจกรรมกลุม พบวานักการศึกษาหลายทานได
นํ าเทคนิ คการจั ดกิ จกรรมกลุ มไปใช ในการพั ฒ นาพฤติ กรรมความมี วินั ยในตนเองของผู เรี ยน เช น
การศึกษาของ พฤษภา ปุยานุสรณ (2551) เรื่องการบริหารกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนา
วินัยในตนเองดานการเรียน พบวาหลังการทดลองนักศึกษามีคะแนนการมีวินัยในตนเองดานการเรียน
สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการสัมภาษณครูผูสอนและอาจารยที่
ปรึกษามีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองดานการเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียน สวน
นักศึกษากลุมทดลองมีความคิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรมวาชวยใหไดความรูเกี่ยวกับวินัยในตนเอง
ดานการเรียน ซึ่งสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดและพึงพอใจกับกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน
ผลการศึ กษาดั งกลาวยังสอดคล องกั บผลการศึ กษาของ ปรานอม นาวิก และคณะ
(2550) เรื่องผลการใชกิจกรรมกลุมที่มีตอความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา
หลังการทดลองนักเรียนมีวินัยในตนเองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ภาวิณีย แกวอุดม (2550) พบวาหลังการใชชุดกิจกรรมกลุมพัฒนาวินัย
ในตนเองนักเรียนมีวินัยในตนเองดานความรับผิดชอบ การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและ
สังคม การตรงตอเวลา และการควบคุมตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมี
ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ระคน สูงโฮง
(2552) พบวาหลักการใชกิจกรรมกลุมนักเรียนมีวินัยในตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และสอดคลองกับผลการศึกษาของ มยุรา วิจิตรสมบัติ (2551) พบวาหลังการเขารวมกิจกรรมแนะแนว
นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.3.6 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมกลุม
ทิศนา แขมมณี (2545) และ กรมวิชาการ (2542) กลาวถึงขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
กลุมใหสอดคลองกับหลักการเรียนรู ดังนี้
ขั้นนํา คือการเตรียมความพรอมใหแกผูเขารวมกิจกรรม เปนการเริ่มบทเรียนใหนาสนใจ
มีอิสระ แทรกความนุกสนานและตื่นเตนในบางครั้ง เพื่อชวยใหผูเรียนตื่นตัว มีสมาธิ เกิดความตองการ
ในสิ่งที่จะเรียนรู ซึ่งเปนกิจกรรมสั้น ๆ อาจใชสื่อการสอน เชน การเสนอขาว การเชิดหุน หรือการแสดง
ตาง อาจเพิ่มเติมเรื่องคําแนะนํา กติกา คําสั่งตาง ๆ การแบงกลุม การรับมอบหมายงาน ควรเปด
โอกาสใหผูเรียนไดศึกษา ทบทวน ซักถามความเขาใจ สรางบรรยากาศที่เหมาะสมและเอื้อตอการ
เรียนรูที่จะตามมา
ขั้นกิจกรรม ผูเรียนเขารวมกิจกรรมและลงมือปฎิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายตาม
กลุมของตน มีการเลือกประธาน เลขานุการ และสมาชิกกลุม เพื่อประชุมปรึกษาหารือ วางแผน เสนอ
ความคิดเห็น หาขอสรุปคําตอบที่ตองการ กําหนดการเสนอผลงาน การแสดงออก การดําเนินกิจกรรม
ที่ กํ าหนดไว ผู ส อนให ค วามช วยเหลื อ แนะนํ า และดู แ ลให ผูเรีย นมี สวนรวมในกิจ กรรมทุ ก ระยะ
จัดเตรียมอุปกรณใหพอเพียงอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมกลุม ชวยเหลือกลุมที่ออกมา
เสนอ และเกิดปญหาขออุปสรรค
ขั้นอภิปราย เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณของตนเอง
กับสมาชิกกลุม ซักถาม ตอบปญ หา และเสนอแนะประเด็นตาง ๆ ทําใหเกิดการรูยอมรับฟงและให
เกียรติความคิดของผูอื่นที่แตกตางจากตนเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของตนเอง ขั้นการ
อภิปรายจะบรรลุผลสําเร็จ ครูจะตองตั้งประเด็นที่ทาทายใหผูเรียนคิดอยางวิเคราะหและใชเหตุผล
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วิพากษวิจารณ ครูตองเตรียมตัวอยางเหตุการณ เรื่องราวที่เกี่ยวของนาสนใจประกอบเสมอ เพื่อทําให
ขอคิดประเด็นตาง ๆ ที่ผูเรียนไดรับตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคม สิ่งแวดลอม
และการดําเนินชีวิตของบุคคลตาง ๆ
ขั้นสรุปและนําไปใช ผูเรียนจะประมวลเนื้อหา กิจกรรม ประสบการณ ความคิดเห็น
ตาง ๆ ใน 2 ลักษณะ คือ การสรุปสิ่งที่เรียนทั้งหมดไดอยางถูกตองตามหลักการแนวคิดที่ชัดเจน มีแนวทาง
ขอเสนอหลาย ๆ ดานที่เปนประโยชน และสามารถปฏิบัติได คุณลักษณะดานจริยธรรมของผูเรียนจะ
พัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ ครูจะตองใหการสนับสนุนติดตามใหผูเรียนนําความรู ความคิด และ
ทักษะตาง ๆ ที่ไดรับไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตประจําวัน
การประเมิ นผล ภายหลังการเสร็จสิ้นกิจกรรมผูดําเนิ นกิจกรรมตองประเมินผลดู วา
ผูเขารวมกิจกรรมไดบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม
สรุปไดวา ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมกลุม ประกอบดวย (1) ขั้นนํา (2) ขั้นกิจกรรม
(3) ขั้นอภิปราย (4) ขั้นสรุปและนําไปใช และ (5) ขั้นการประเมินผล
2.3.7 การประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุม
ศูนยวิชาการสารเสพติตภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม (2553) อธิบายถึงการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุมตามแนวคิดของ ทรอทเซอร (Trotzer, 1977) ซึ่งไดแบงการประเมิน
กลุมออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
2.3.7.1 การประเมินกระแสความเคลื่อนไหวของกลุม เปนการประเมินประสิทธิภาพ
ของกลุม ในสิ่งที่ กํ าลังเกิ ดขึ้ นและดําเนิ นไปภายในกลุม ผูนํ ากลุม และสมาชิกกลุม จะตองรวมกัน
รับผิดชอบในการมีปฏิสัมพันธตอกัน โดยการประเมินจะทําหลังจากการเขากลุมในแตละครั้ง โดยสังเกต
จากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกและผูนํากลุม ความรวมมือและการแกปญหา รวมทั้งการรักษา
ระเบียบที่ไดตกลงกันไว กระแสกลุมที่ดีและมีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังนี้ (1) มีความรูสึกปลอดภัย
ในการพูด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (2) มีบรรยากาศของการยอมรับและไววางใจกัน (3) มีความรูสึกผูกพัน
และทํางานรวมกัน (4) มีการใหกําลังใจและสนับสนุน (5) มีการเอื้ออํานวยใหสมาชิกเรียนรูทักษะในการ
แกปญหา (6) มีการเปดโอกาสใหสมาชิกไดระบายอารมณ ใหกลุมไดรับรูอยางกระจางชัด (7) กลุมไดให
ขอคิดเห็นตามสภาพที่เปนจริง (8) กลุมชวยใหสมาชิกไดตระหนักรูและเขาใจตนเอง (9) มีการยอมรับ
ในขอมติ และขอสรุปของกลุม และ (10) มีสัมพันธภาพที่อบอุน และมีการเปดเผยตนเอง
2.3.7.2 การประเมินผลลัพธ เปนการประเมินประสิทธิภาพของกลุมจากผลของ
การเขากลุม ไดแก การเปลี่ยนแปลงในดานความคิด ความรูสึก และพฤติกรรม เชน ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ความรูสึกภาคภูมิใจเพิ่มขึ้นหรือมีการแสดงที่เหมาะสมมากขึ้น การประเมินผลลัพธจะประเมิน
ภายหลังจากการเสร็จกลุมแลว วิธีการประเมินอาจจะใชการสังเกต หรือทําแบบทดสอบวัดตัวแปร
บางอยางกอนการเขากลุมและหลังเขาแลวนําผลมาเปรียบเทียบกัน
สรุปไดวา การประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุม แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ (1) การ
ประเมินกระแสความเคลื่อนไหวของกลุม เปนการประเมินประสิทธิภาพของกลุมจะทําหลังจากการเขา
กลุมในแตละครั้ง โดยสังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกและผูนํากลุม และ (2) การประเมิน
ผลลัพธ เปนการประเมินประสิทธิภาพของกลุมจากผลของการเขากลุม จะประเมินภายหลังจากการ
เสร็จกลุมแลวดวยการสังเกตหรือทําแบบทดสอบ
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2.4 แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
2.4.1 ความหมายและความสําคัญของกิจกรรมการเรียนรู
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) อธิบายความหมาย
ของกิจกรรมการเรียนรู คือการปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู เพื่อใหการจัดการเรียนรู
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และการเรียนรูของผูเรียนบรรลุตามจุดประสงคของการจัดการเรียนรูที่
กําหนดไว กิจกรรมการเรียนรูมีความสําคัญ คือ (1) ชวยเราความสนใจของผูเรียน (2) เปดโอกาสใหผูเรียน
ประสบความสําเร็จ (3) ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย (4) ปลูกฝงความรับผิดชอบ (5) ปลูกฝงและ
สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค (6) ชวยใหผูเรียนไดมีการเคลื่อนไหว (7) ชวยใหผูเรียนไดรูสึกสนุกสนาน
(8) ชวยใหเห็นความแตกตางระหวางบุคคล (9) ขยายความรูและประสบการณของผูเรียนใหกวางขวาง
(10) สงเสริมความงอกงามและพัฒนาการของผูเรียน (11) สงเสริมทักษะ (12) กิจกรรมจะชวยปลูกฝง
เจตคติที่ดี (13) สงเสริมใหผูเรียนรูจักทํางานเปนทีม (14) ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียน และ
(15) ชวยใหผูเรียนเกิดความซาบซึ้ง และความงามในเรื่องตาง ๆ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีจุดมุงหมายที่สําคัญดังนี้ (1) เพื่อใหผูเรียนเกิดพัฒนาการ
ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา (2) เพื่อสนองความสนใจ ความสามารถ และความถนัด
ของแตละบุคคล (3) เพื่อสรางบรรยากาศการจัดการเรียนรูใหเพลิดเพลินสนุกสนาน (4) เพื่อสงเสริม
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน กลาคิด และกลาแสดงออก และ (5) เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดคิดเปน
ทําเปน แกปญหาเปน เกิดทักษะกระบวนการ ใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุข
การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีหลักการที่ควรคํานึงถึง คือ (1) สอดคลองกับเจตนารมณของ
หลักสูตร (2) สอดคลองกับจุดประสงคการจัดการเรียนรู (3) เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความ
สนใจของผูเรียน (4) สอดคลองกับลักษณะเนื้อหาวิชา (5) มีลําดับขั้นตอน (6) มีความนาสนใจ ใชสื่อการ
จัดการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสม (7) ผูเรียนตองเปนผูทํากิจกรรม (8) สงเสริมกระบวนการคิด
(9) ใชเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย (10) เนนการเรียนอยางมีความสุข และ (11) สามารถ
ประเมินผลได
2.4.2 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (cooperation learning : CL)
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (CL) เปนวิธีการสอนที่สามารถนํามาประยุกตใชสอน
กับทุกวิชาและทุกระดับชั้น (Slavin, 1995) เปนกระบวนการทํางานที่สนับสนุนและเปดโอกาสให
ผูเรียนในแตละกลุมไดทํากิจกรรมผานกระบวนการเรียนรูของกลุมรวมกัน (Myer, 1991; Thousand,
Villa & Nevin, 2002) โดยแบงกลุม ๆ ละ 4-5 คน คละความสามารถทางการเรียน (เกง ปานกลาง
ออน) (สุมาลี ชัยเจริญ, 2551; Alabekee, Samuel & Osaat, 2015; Slavin, 1995) สมาชิกกลุม
มีการชวยเหลือพึ่งพากันในการทํางาน มีการเสนอความคิดเห็น และแกปญหารวมกันภายในกลุม
(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2550; สุมาลี ชัยเจริญ, 2551) เพื่อไปสูเปาหมายของกลุมหรือชวยให
กลุมประสบความสําเร็จในการเรียน (ทิศนา แขมมณี, 2557; Alabekee, Samuel & Osaat, 2015)
และสมาชิกกลุมจะไดรับรางวัลรวมกันเมื่อกลุมทําคะแนนไดถึงเกณฑที่กําหนดไว (Slavin, 1995)
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (CL) เปนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนโดยเปดโอกาศ
ใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูเปนกลุม ๆ ประมาณ 4-5 คน ในการจัดกลุมตองคละความสามารถทางการ
เรียนของผูเรียน (เกง ปานกลาง ออน) โดยสมาชิกกลุมตองมีการปฏิสัมพันธกัน มีการแลกเปลี่ยน
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ความคิดเห็น ชวยเหลือ มีความรับผิดชอบรวมกัน เพื่อใหตนเองและสมาชิกกลุมประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายที่กําหนด
2.4.3 องคประกอบของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson & Johnson, 1999) อธิบายองคประกอบของ
การจัดการเรียนรูปแบบรวมมือ ประกอบดวย 5 ประการ คือ (1) การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน โดยตระหนักวา
ทุกคนมีความสําคัญ และความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับสมาชิกทุกคน สมาชิกจะประสบความสําเร็จ
เมื่อกลุมประสบความสําเร็จ สมาชิกจึงตองรับผิดชอบบทบาทหนาที่ของตนและชวยเหลือสมาชิกกลุม
เพื่อประโยชนรวมกัน (2) การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด ทําใหสมาชิกเกิดความหวงใย ไววางใจ
สงเสริม และช วยเหลื อกัน ในการทํ างาน ทํ าให เกิดสัม พั น ธภาพที่ ดีต อกัน ซึ่งจะชวยให กลุ ม บรรลุ
เปาหมาย (3) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดของสมาชิกกลุม คือกลุมจะตองมีระบบตรวจสอบผลงาน
ทั้งรายบุคคลและกลุม วิธีการที่สงเสริมใหทุกคนไดทําหนาที่ของตนอยางเต็มที่ เชน การจัดกลุมใหเล็ก
เพื่ อจะไดมีการเอาใจใสกันและกันอยางทั่ วถึง การทดสอบเปนรายบุค คล และการสุมเรียกชื่อให
รายงาน ฯลฯ (4) การใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย การเรียนรู
แบบรวมมือจะประสบผลสําเร็จไดตองอาศัยทักษะสําคัญ เชน ทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิสัมพันธ
และทักษะการทํางานกลุม ฯลฯ และ (5) การวิเคราะหกระบวนการกลุม เพื่อชวยใหกลุมเกิดการ
เรียนรูและปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น ประกอบดวย การวิเคราะหวิธีการทํางานของกลุม พฤติกรรม
ของสมาชิกกลุม และผลงานของกลุม ซึ่งเปนยุทธวิธีที่สงเสริมใหกลุมตั้งใจทํางาน เพราะการไดรับ
ขอมูลปอนกลับ และชวยฝกทักษะการรูคิด คือสามารถประเมินการคิดและพฤติกรรมของตนเอง ซึ่ง
การวิ เคราะห อาจทํ าโดยครูหรือผู เรียนหรือทั้ งสองฝ าย (Natalia, Sanchez, Gutierrez, Cabrera &
Paderewski, 2009)
องคประกอบของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือทั้ง 5 องคประกอบ มีความสัมพันธ
ซึ่งกันและกัน สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึง คือทักษะทางสังคม ทักษะการทํางานกลุมยอย และกระบวนการกลุม
เพื่อใหสมาชิกกลุมเกิดความเขาใจและสามารถนําทักษะเหลานี้ไปใชใหเกิดประโยชนทั้งตอการเรียน
ในชั้นเรียนและนอกหองเรียน
เห็นไดวาองคประกอบของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ประกอบดวย 5 ประการ คือ
(1) การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน สมาชิกจะตองรับผิดชอบในหนาที่ และตองชวยเหลือกันและกัน เพื่อ
ความสําเร็จของตนเองและกลุม (2) การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด นําไปสูการสรางสัมพันธภาพที่ดี
ตอกัน สงผลใหการทํางานของกลุมบรรลุเปาหมายที่วางไว (3) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดของ
สมาชิกกลุม ภายในกลุมจะตองมีระบบการตรวจสอบผลงานของสมาชิกกลุมและของกลุม (4) การใชทักษะ
การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย เพื่อใหการทํางานของกลุมประสบผลสําเร็จ
และ (5) การวิเคราะหกระบวนการกลุม เพื่อชวยใหกลุมเกิดการเรียนรูและปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น
2.4.4 ขอดีและประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
ทิศนา แขมมณี (2557) ไดรวบรวมขอดีของการเรียนรูแบบรวมมือ ดังนี้ (1) มีความ
พยายามที่จะบรรลุเปาหมายมากขึ้น กลาวคือชวยใหผูเรียนมีความพยายามที่จะเรียนรูใหบรรลุเปาหมาย
ทําใหมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การเรียนรูมีความคงทนมากขึ้น มีแรงจูงใจภายใน
และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ ใชเหตุผล และคิดอยางมีวิจารณญาณมากขึ้น
(2) เกิดความสัมพันธระหวางผูเรียนมากขึ้น ผูเรียนมีน้ําใจนักกีฬา ใสใจผูอื่น เห็นคุณคาของความ
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แตกตาง ความหลากหลาย การประสานความสัมพันธ และการรวบรวมกลุม และ (3) มีสุขภาพจิตดีขึ้น
เกิดความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง และชวยพัฒนาทักษะทางสังคม ความสามารถ
ในการเผชิญกับความเครียด และความผันแปรตาง ๆ
สตอหล (Stahl, 1994) กลาวถึงประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือวาทําให
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณเปนเหตุเปนผลมากขึ้น และชวยสงเสริมใหผูเรียน
มีทักษะในการทํางาน มีปฏิสัมพันธภายในกลุม ยอมรับฟงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่น
มากขึ้น และคํานึงถึงกระบวนการทํางานภายในกลุม เชน ความรับผิดชอบ และความสามัคคี ฯลฯ ทักษะ
เหลานี้สงผลใหผูเรียนยอมรับตนเองมากขึ้น
ริชารด (Richard, 1994) อธิบายประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ คือ
(1) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจากสมาชิกกลุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือกัน มี
ความรับผิดชอบรวมกัน เพื่อใหเกิดการเรียนรู หากสมาชิกกลุมยังไมเขาใจเนื้อหาใดสมาชิกภายในกลุม
ที่เขาใจก็จะชวยกันอธิบายใหเพื่อนฟง เพราะความสําเร็จของแตละบุคคลคือความสําเร็จของกลุม
(2) ดานการปรับปรุงความสัมพันธ การที่บุคคลมีสวนรวมในการทํางานสงผลใหเกิดความสัมพันธที่ดี
เนื่องจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคม การยอมรับในหนาที่ของกันและการ การรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น ซึ่งนํามาสูการชวยลดความแตกแยกระหวางสังคม และ (3) ดานทักษะในการแกปญหา การที่
ผูเรียนไดเรียนรูการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมกันภายในกลุม นําไปสูการพัฒนาทักษะทางสังคม
ใหกับผูเรียนเมื่อออกไปสูสังคมกลุมใหญ
สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีประโยชนตอผูเรียน คือ (1) ชวยใหผูเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น (2) สรางเสริมทักษะในการทํางาน และการแกปญหารวมกัน (3) สงเสริม
ความสามัคคี การยอมรับฟงความคิดเห็นและเหตุผลของผูอื่น การชวยเหลือกัน นําไปสูการสรางทักษะ
ทางสังคมที่ดี และ (4) กสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล
2.4.5 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
2.4.5.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูเทคนิค STAD
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิ STAD หรือเทคนิคเอสทีเอดี (ชัยวัฒ น
สุทธิรัตน, 2552) หรือเรียกสั้น ๆ วาเทคนิค STAD (student team-achievement division) เปนรูปแบบ
การเรียนรูแบบรวมมือ มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูไมซับซอน สามารถประยุกตใชสอนกับทุกรายวิชา
โดยจัดผูเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4 คน คละความสามารถทางการเรียน เพศ และเชื้อชาติ (Slavin,
2003) และใหผูเรียนทําการศึกษาเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด และทักษะตาง ๆ ตามที่ครูนําเสนอ
(Eggen & Kauchak, 2006) เพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุมเดียวกัน (Slavin, 1995)
การแบงกลุมผูเรียนสามารถแบงไดตามความถนัด ความสมัครใจ และตาม
ประสบการณหรืออาจแบงจากการสุม ซึ่งแตละกลุมประกอบดวยสมาชิกประมาณ 4-5 คน (Slavin,
1980) ถามีสามาชิก 4 คน ตองเปนคนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน หากมีสมาชิก 5 คน
ตองมีผูเรียนปานกลางเพิ่มอีก 1 คน (Slavin, 2003) ในการจัดกลุมไมควรใหผูเรียนเลือกเขากลุมกันเอง
เพราะผูเ รียนจะเลือกคนที่มีลักษณะคลายคลึงกับตนเอง (Slavin, 1988)
สรุปไดวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิ ค STAD เป นเทคนิ คหนึ่ งของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรูที่ไมซับซอน และสามารถประยุกตใช

28

กับทุกรายวิชา มีการจัดผูเรียนออกเปนกลุม ๆ ประมาณ 4-5 คน โดยคละความสามารถทางการเรียน
(เกง-ปานกลาง-ออน) เพศ และเชื้อชาติ เพื่อใหสมาชิกกลุมทํางานรวมกันบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
ของกลุมเดียวกัน
2.4.5.2 องคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
องคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบดวย
5 ประการ (Kagan, 1985; Slavin, 1991a; Slavin, 1995; Slavin, 2003) รายละเอียดดังนี้
ประการที่ 1 การเสนอเนื้อหาหรือการสอน เปนการนําเสนอความคิดรวบยอด
ของเนื้อหาหรือบทเรียนใหม เปนการสอนโดยตรงจากผูสอนที่เสนอเนื้อหาบทเรียนใหกับผูเรียน
ทั้งชั้นเรียนดวยวิธีการสอนในรูปแบบตาง ๆ เชน การบรรยาย การอภิปราย และการนําเสนอแบบ
โสตทัศน ฯลฯ ขึ้นอยูกับลักษณะเนื้อหาของแตละบทเรียนและการตัดสินใจของผูสอน การเสนอบทเรียน
ตองสัมพันธ และสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนทําเปนกลุมในขั้นตอไป (สุลัดดา ลอยฟา
และสมชาย รัตนทองคํา, 2554) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD แตกตางจากการสอน
แบบปกติ คือเนนที่กรอบเนื้อหาสําคัญมากกวา ผูเรียนจะรูวาการสอนของครูมีความสําคัญมากและ
สมควรแกการติดตาม เพราะจะชวยใหผูเรียนทําขอสอบไดดี และคะแนนทดสอบของผูเรียนเปน
ตัวกําหนดคะแนนกลุม (Slavin, 1995)
ประการที่ 2 การจัดกลุม เปนองคประกอบที่สําคัญของการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD เนื่องจากสมาชิกกลุมตองทําหนาทีข่ องตนเองใหดีที่สุดเพื่อผลงานที่ดีที่สุดของกลุม
และสมาชิกกลุมตองมีการชวยเหลือสมาชิกดวยกันภายในกลุม ซึ่งสิ่งสําคัญของการทํางานกลุม คือการ
ใหความรวมมือ และการชวยเหลือกันของสมาชิกกลุม (สุลัดดา ลอยฟา และสมชาย รัตนทองคํา, 2554)
ในการจัดกลุมควรประกอบดวยสมาชิก 4-5 คน ที่คละความสามารถทางการเรียน เพศ เชื้อชาติ หรือ
เผาพันธุ (Slavin, 1995) การจัดการเรียนรูลักษณะนี้เหมาะสําหรับระดับประถมศึกษาปที่ 2 จนถึง
ระดับอุดมศึกษา เหมาะสําหรับรายวิชาที่มีการกําหนดจุดประสงคไวอยางชัดเจน และมีคําตอบที่
ถูกตองเพียงคําตอบเดียว (Slavin, 1991a)
การจัดกลุมผูเรียนควรจะมีการเปลี่ยนกลุมหรือจัดกลุมใหมเมื่อทําการสอนไป
ไดประมาณ 5-6 สัปดาห เปนการใหผูเรียนไดรวมมือในการแกปญหาตาง ๆ กับเพื่อนคนอื่น ๆ ในชั้นเรียน
ไดอยางทั่วถึง (Slavin, 2003) หนาที่หลักของกลุม คือการรับประกันวาสมาชิกกลุมจะไดเรียนรูเพื่อ
เตรียมความพรอมในการทําขอสอบใหไดดี (Slavin, 1995) หลังจากที่ครูสอนทั้งชั้นเรียน สมาชิกกลุม
จะตองทํางานรวมกัน ศึกษาใบงานเปนกลุมและแกปญหารวมกัน โดยการแบงหนาที่กันภายในกลุม
มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ และความรู (Slavin, 2003) ใหความชวยเหลือกัน เพื่อใหทุกคน
เขาใจเนื้อหาและรายละเอียดทั้งหมด (Slavin, 1996) สงผลใหสมาชิกกลุมเกิดการเรียนรู มีเมตตา
และเคารพกั น เกิ ดสั มพั นธภาพที่ ดีตอกัน เกิดความภาคภู มิใจในตนเอง และยอมรับผลงานของกลุม
(Slavin, 1995)
วิ ธีการจั ดผู เรียนเข ากลุ มโดยการจั ดลํ าดั บผู เรียนทั้ งชั้ นเรียน จากผู เรียนที่ มี
คะแนนมากที่สุดไปหาผูเรียนที่ไดคะแนนนอยที่สุด ยึดตามการทําแบบทดสอบกอนเรียนหรือผลการเรียน
ที่ผานมา อาจเปนคะแนนจากเกรดหรือการพิจารณาตัดสินของผูสอน (สุลัดดา ลอยฟา และสมชาย
รัตนทองคํา, 2554) สําหรับการกําหนดจํานวนกลุมทั้งหมดหาไดจากการหารจํานวนผูเรียนทั้งหมดดวย
4 ผลหารคื อจํ านวนกลุ ม ทั้ งหมด หากหารไม ล งตั วบางกลุ ม อาจจะมี ส มาชิ กได 5 คน โดยการจั ด
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เรียงลําดับผูเรียนเขากลุมตามความสามารถ อาจใชตัวอักษรเทนแตละกลุม เชน ถาในชั้นเรียนมี 8 กลุม
อาจเริ่มตัวอักษร A ถึง H เริ่มตนที่ A ที่ชื่อบนสุดไลลงมาจนถึง H เมื่อครบตัวอักษรตัวสุดทายก็เริ่มไล
จากตัวสุดทายขึ้นไป คือจากตัวอักษร H ถึง A สําหรับตัวอยางการจัดกลุม ดังที่ไดแสดงไว (ตาราง 2.2)
ตารางที่ 2.2 วิธีการกําหนดผูเรียนเขากลุม (Slavin, 1991a)
ระดับความสามารถ
ผูเ รียนเกง

ผูเรียนปานกลาง

อันดับคะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อกลุม ระดับความสามารถ
A
ผูเรียนเกง
B
C
D
E
F
G
H
H
ผูเ รียนปานกลาง
G
F
E
D
C
B
A
-

อันดับคะแนน
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18

ชื่อกลุม
A
B
C
D
E
F
G
H
H
G
F
E
D
C
B
A
-

จากตารางที่ 2.1 เห็นไดวาผูเรียนลําดับที่ 17 และ 18 ยังไมมีกลุมสังกัด ดังนั้น
ผูสอนอาจจัดใหผูเรียนใหอยูกลุมใดกลุมหนึ่งขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูสอน โดยพิจารณาความสามารถ
ทางการเรียนในรายวิชานั้น ๆ หรือเพศ
ประการที่ 3 การทดสอบ หลังจากผูสอนไดเสนอบทเรียน 1-2 คาบ ผูเรียน
ศึกษาใบงาน และทํากิจกรรมกลุมเสร็จแลวก็จะมีการทดสอบเปนรายบุคคล โดยไมเปดโอกาสใหปรึกษากัน
ในระหวางทําการทดสอบ (Slavin, 1991a) เพื่อวัดความรูความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนมาแลว คะแนนที่
ไดจากการทดสอบจะถูกแปลงเปนคะแนนกลุม เรียกวา คะแนนแบงตามผลสัมฤทธิ์ ผูเรียนแตละคนจึง
ตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง ทุกคนจะตองทําคะแนนใหไดดีที่สุดเพื่อใหกลุมของตนบรรลุเปาหมาย
(Slavin, 1995)
ประการที่ 4 การคิดคะแนนพัฒนาการหรือคะแนนความกาวหนาของผูเรียน
เปาหมายของแนวคิดนี้คือผูเรียนแตละคนตองพัฒนาผลการเรียนของตนเอง โดยตองทําใหไดตามเกณฑ
หรือเปาหมาย หากผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนจะสงผลใหกลุมมีความกาวหนาเชนกัน ผูเรียน
ทุกคนมีโอกาศไดคะแนนพัฒนาการสูงสุดเพื่อชวยกลุมของตนเอง หากคะแนนในการสอบต่ํากวาคะแนน
ที่ไดในครั้งกอนคะแนนของกลุมจะลดลง ผูเรียนแตละคนจะมีคะแนนฐานซึ่งคิดจากคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบหลาย ๆ ครั้ง แลวนํามาเฉลี่ยเปนคะแนนฐาน ในการทดสอบแตละครั้งผูเรียนจะตองรู
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คะแนนฐานของตนเองกอน เพื่อที่จะคํานวณไดวาตนเองตองทําคะแนนอีกเทาไรถึงจะไดคะแนน
พัฒนาการตามที่คาดหวังไว ซึ่งคะแนนพัฒนาการของแตละคนขึ้นอยูกับความพยายามที่จะทําคะแนน
การสอบใหมากกวาคะแนนฐาน (สุลัดดา ลอยฟา และสมชาย รัตนทองคํา, 2554) การคิดคะแนน
พัฒนาการทําไดโดยการนําคะแนนจากการทําแบบทดสอบของผูเรียนแตละคนเทียบกับคะแนนฐาน
แลวคิดเทียบเปนคะแนนพัฒนาการตามเกณฑที่กําหนดไว (Slavin, 1978) ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 2.3)
ตารางที่ 2.3 การคิดคะแนนพัฒนาการของกลุมผูเรียนของแตละหนวยการเรียนรู (Slavin, 1995)
คะแนนจากการทําแบบทดสอบของผูเรียน
ต่ํากวาคะแนนฐานมากกวา 10 คะแนน
ต่ํากวาคะแนนฐานระหวาง 1 ถึง 10 คะแนน
เทากับคะแนนฐานหรือมากกวา ระหวาง 0 ถึง 10 คะแนน
มากกวาคะแนนฐาน ตั้งแต 10 คะแนนขึ้นไป

คะแนนพัฒนาการ
0
10
20
30

ในขั้นตอนตอไปเปนการนําคะแนนพัฒนาการของสมาชิกกลุมมารวมกันแลว
นํามาคิดเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม สมาชิกกลุมจะทําคะแนนใหกลุมไดมากหรือนอยขึ้นอยูกับคะแนน
ทดสอบของตนเองเทียบกับคะแนนฐาน หากกลุมใดไดคะแนนถึงเกณฑที่กําหนดหรือไดคะนนสูงสุดก็
จะไดรางวัลตามระดับที่กําหนด เชน ดี ดีมาก ดีเยี่ยม (Slavin, 2003) ดังที่ไดเสนอไว (ตารางที่ 2.4)
ตารางที่ 2.4 เกณฑการประเมินคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการของกลุม (Slavin, 1991a)
คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการของกลุม
15
20
25

ระดับรางวัล
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม

ประการที่ 5 การยกยองกลุมที่ประสบผลสําเร็จ แนวคิดที่สําคัญของการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD คือการสรางแรงจูงใจ การสงเสริมใหผูเรียนชวยเหลือกัน และเห็น
ความสําคัญของการเรียน หากผูเรียนตองการใหกลุมของตนไดรับรางวัล ผูเรียนจะตองชวยเหลือและ
สงเสริมใหสมาชิกกลุมเกิดการเรียนรูและทําคะแนนใหไดดีที่สุด (Naghavi & Nakhle, 2012) หากกลุมใด
มีคะแนนสูงหรือคะแนนถึงเกณฑ ผูสอนก็จะประกาศผลงานของกลุมเพื่อยกยองชมเชยในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน การกลาวคําชมเชย ใหรางวัล มอบเกียรติบัตร หรือประชาสัมพันธในจดหมายขาว เพื่อเปน
การเสริมแรงใหแกผูเรียน (Slavin, 1991a; Naghavi & Nakhle, 2012)
สรุปไดวาองคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
ประกอบดวย (1) การเสนอเนื้อหาหรือการสอน (2) การจัดกลุม (3) การทดสอบ (4) การคิดคะแนน
พัฒนาการหรือคะแนนความกาวหนาของผูเรียน และ (5) การยกยองกลุมที่ประสบผลสําเร็จ สําหรับ
การวิจัยนี้ ในสวนของคะแนนพัฒนาการรายบุคคล ผูวิจัยคิดคะแนนฐานจากคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
ของแตละหนวยการเรียนรูของผูเรียนทั้งชั้นเรียน และผูวิจัยใหการยกยองกลุมที่ประสบผลสําเร็จดวย
การใหรางวัล และติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดหนาชั้นเรียน
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2.4.5.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบดวย
4 ขั้นตอน (Slavin, 1991a, 1995) รายละเอียดดังนี้
ขั้ นตอนที่ 1 การนําเสนอหรือการสอน (teach or class presentation) ผูสอน
จัดเตรียมเนื้อหาที่เปนสวนประกอบของบทเรียน หรือเรื่องที่จะใหผูเรียนไดเรียนรู โดยจัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดศึกษาและเรียนรูดวยตนเอง (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2545) ตลอดจนเตรียมการสอน
ตาง ๆ (สุลัดดา ลอยฟา และสมชาย รัตนทองคํา, 2554)
ตั วอย างขั้ นการนํ าเสนอหรือการสอน (1) การนํ าเข าสู บทเรี ยน: ผู สอนเสนอ
บทเรียนในภาพกวางเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน ความสําคัญของบทเรียน กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ
อยากเรียนดวยวิธีการตาง ๆ หรือผูสอนอาจใหผูเรียนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน เพื่อกระตุนความ
สนใจกอนเรียน และมีการทบทวนความรูเดิมหรือทักษะที่จําเปนในการเรียนบทเรียนใหมโดยยอ
(2) การพัฒนาความรูใหม: ผูสอนเสนอบทเรียนตอชั้นเรียนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว หรือสอนการ
แกปญหาตามกระบวนการแกปญหา และมีการประเมินและใหการชวยเหลือผูเรียนอยูตลอดเวลา และ
(3) การชี้แนะแนวทางปฏิบัติ: ผูสอนใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการแกปญหาหรือตัวอยาง หรือตอบ
คําถามจากการนําเสนอของครู มีการสุมเรียกผูเรียนซึ่งจะทําใหมีการเตรียมตัวเพื่อตอบคําถาม ในขั้น
นี้ไมควรมอบงานมากเกินไป ควรมีการถามปญ หาก็พอโดยครูจะใหขอมูลปอนกลับ เพื่อใหผูเรียน
ไดเปรียบเทียบคําตอบของตนเองกับของครูอยางมีเหตุผล (Slavin, 1995)
ขั้ นตอนที่ 2 การฝกปฏิ บั ติเปนกลุม (team study) ผูสอนแนะนํ าผูเรียนให
ทราบถึงวิธีการเรียนรู (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2545) ลักษณะการเรียนภายในกลุม กฎกติกา
ขอตกลงในการทํางานกลุม จากนั้นสมาชิกกลุมวางแผนการเรียนรูโดยแบงภาระหนาที่เพื่อศึกษาเนื้อหา
และทํ ากิจกรรมที่ ผูสอนกําหนดไว สลาวิน (Slavin, 2003) กลาววาหากสมาชิกกลุมไมเขาใจเนื้อหา
สมาชิกจะตองรวมกันแกไขความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของเพื่อนสมาชิก รวมกันตรวจสอบความถูกตอง
ของคําตอบตามแบบฝกหัดของสมาชิกกลุม และอภิปรายรวมกันเพื่อใหไดคําตอบที่ถูกตอง เมื่อไมเขาใจ
ในเนื้อหาควรปรึกษาสมาชิกกลุมกอนที่จะปรึกษาผูสอน
ตัวอยางขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (1) ผูเรียนศึกษาในกลุมยอย โดยผูเรียนแต
ละกลุมมารับซองกิจกรรมจากครู ซึ่งประกอบดวย ใบความรู ใบงาน เฉลยใบงาน แลวรวมกันศึกษาหา
วิธีการแกปญหาจนมั่นใจวาทุกคนในกลุมเขาใจและจะสามารถนําเสนอหนาชั้นเรียน ทําแบบทดสอบ
แบบฝกหัดตาง ๆ ดวยตนเอง (2) ผูสอนสุมตัวแทนของแตละกลุมมานําเสนอวิธีการแกปญหาของกลุม
หนาชั้นเรียน เพื่อใหสมาชิกกลุมอื่นไดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแนวคิดที่ไดมาซึ่งคําตอบนั้น และ
(3) ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนมาจากการนําเสนอของแตละกลุมเปนองคความรูรวมกัน
(Slavin, 1995)
ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบ (test) ผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล
และผูเรียนแตละคนจะชวยเหลือกันไมได (Slavin, 1991b)
ขั้นตอนที่ 4 การรับรองผลงานกลุม (team recognition) โดยผูสอนดําเนินการ
ดังนี้ (1) ตรวจและใหคะแนนสมาชิกกลุมแตละคน (2) นําคะแนนมาหาคะแนนพัฒนาการของแตละ
คนโดยนํามาเทียบกับเกณฑ (3) นําคะแนนพัฒนาการของแตละคนมาหาคะแนนของกลุม โดยการหา
คะแนนเฉลี่ยของกลุมจากคะแนนพัฒนาการของสมาชิกแตละคน และ (4) ประกาศและใหรางวัลกลุม
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กลาวคือกลุมที่มีคะแนนสูงสุดหรือคะแนนถึงเกณฑที่กําหนดจะไดรับรางวัล หรือการประกาศผล เชน
ปดประกาศ ประกาศเสียงตามสาย ฯลฯ (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2545; Slavin, 2003)
เอจเจน และคั ว ชาค (Eggen & Kauchak, 2006) อธิ บ ายขั้ น ตอนการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ดังนี้ (1) ขั้นสอน ผูสอนทบทวนความรูเดิม สอนเนื้อหาสาระ
ความคิดรวบยอด และทักษะใหมใหแกผูเรียนทั้งหอง (2) ขั้นถายโอนความรูสูกลุม ครูอธิบายขั้นตอนการ
ทํางาน ความรับผิดชอบของบุคคลและกลุม เพื่อใหสมาชิกกลุมรับรูจุดประสงคและเปาหมายของกลุม
(3) ขั้นกิจกรรมกลุม สมาชิกกลุมศึกษาเนื้อหารวมกัน ชวยเหลือกัน เพื่อใหกลุมประสบผลสําเร็จ และ
(4) ขั้นวัดผล ผูเรียนแตละคนจะไดรับการทดสอบ และนําคะแนนไปหาคะแนนพัฒนาการของสมาชิก
กลุมแตละคน จากนั้นจึงนําคะแนนพัฒนาการของแตละคนไปหาคะแนนพัฒนาการของกลุม เพื่อให
รางวัลแกกลุมที่ประสบความสําเร็จ
ทิศนา แขมมณี (2557) อธิบายกระบวนการเรียนการสอนของเทคนิค STAD
คือ (1) จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คน และตั้งชื่อกลุม (2) สมาชิก
กลุมไดรับเนื้อหาสาระและทําการศึกษาเนื้อหาสาระอาจมีหลายตอนผูเรียนอาจตองทําแบบทดสอบในแต
ละตอนและเก็บคะแนนของตนไว (3) ผูเรียนทุกคนทําแบบทดสอบครั้งสุดทาย ซึ่งเปนการทดสอบรวบ
ยอดและนําคะแนนของตนไปหาคะแนนพัฒนา กลาวคือคะแนนพื้นฐานเปนคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ
ยอยหลาย ๆ ครั้ง ที่ผูเรียนแตละคนทําได สวนคะแนนที่ไดเปนการนําคะแนนทดสอบครั้งสุดทายและ
คะแนนพื้นฐาน และ (4) สมาชิกกลุมนําคะแนนพัฒนาการของแตละคนในกลุมมารวมกันเปนคะแนน
ของกลุม กลุมใดไดคะแนนพัฒนาการของกลุมสูงสุดกลุมนั้นไดรางวัล
จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
เปนเทคนิคหนึ่งของรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูไมซับซอน และสามารถ
ประยุกตใชไดกับการสอนทุกรายวิชา โดยการจัดผูเรียนเปนกลุมยอย กลุมละ 4-5 คน ที่มีความสามารถ
คละกัน (เกง ปานกลาง ออน) มีเพศ และเชื้อชาติตางกันทํางานรวมกัน เพื่อเปาหมายเดียวกันของกลุม
สําหรับการวิจัยนี้ ผูวิจัยนําขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของ สลาวิน
(Slavin, 1995) มาประยุกตใช โดยแบงกลุมผูเรียนเปนกลุมยอย กลุมละ 4-5 คน ที่มีความสามารถคละกัน
(เกง ปานกลาง ออน) และศาสนาตางกันทํางานรวมกัน จากนั้นดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
ขั้นตอนของสลาวิน ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติ
เปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม
จากขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือเทคนิ ค STAD เพื่ อให เกิด
ความกระจาง ผูวิจัยขอเสนอเปนไดอะแกรม ดังที่ไดแสดงไว (ภาพที่ 2.1)
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ผูส อนเสนอเนื้อหาตอผูเรียนทั้งชั้นเรียน
ผูส อนดําเนินการจัดกลุมผูเรียน
กลุม A
สมาชิก 4-5 คน (คละ)

กลุม B
สมาชิก 4-5 คน (คละ)

กลุม C
สมาชิก 4-5 คน (คละ)

ศึกษาและเรียนรูรวมกัน

ศึกษาและเรียนรูรวมกัน

ศึกษาและเรียนรูรวมกัน

ทดสอบรายบุคคล
รวมคะแนนกลุม
ยกยองและมอบรางวัล

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเทคนิค STAD (ดัดแปลงจาก วิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน, 2557)
2.4..4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
นักการศึกษาและนักวิชาการ ใหความสนใจและทําการศึกษาการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD กันอยางหลากหลาย รายละเอียดดังนี้
ศุภลักษณ ไชยสิทธิ์ (2552) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา BUS305
การวิเคราะหเชิงปริมาณที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) ผล
การศึกษา พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนแบบกลุมสัมฤทธิ์ (STAD) คะแนนทดสอบ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุรมัย รังสีธรรม, มงคล หวังสถิตวงษ และจิรพันธ ศรีสมพันธ (2552) ไดพฒ
ั นา
และหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเทคนิคเพื่อน
คูคิดผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร พบวาบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด
และความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น
จารุวรรณ บุตรสุวรรณ (2553) ศึกษาการพัฒนาความรูทักษะวิชาชีพทางบัญชี
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปที่ 3 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
โดยการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD ผลการศึกษา พบวาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง
การพัฒนาความรูทักษะวิชาชีพทางบัญชีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปที่ 3 โดยการเรียนรูแบบรวมมือ

34

STAD มีประสิทธิภาพ 77.81/88.75 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนรู เทากับ 0.6742 หรือคิดเปนรอยละ 67.42 และนักศึกษาที่เรียนโดยการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
STAD มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อํานวย แนนอุดร และนิลมณี พิทักษ (2553, เมษายน - มิถุนายน) ศึกษาทักษะ
กระบวนการกลุมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD พบวาทักษะดานกระบวนการกลุมของผูเรียนที่เรียนแบบรวมมือ
เทคนิค STAD มีทักษะกระบวนการกลุมอยูในระดับมาก และผูเรียนที่เรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนด
รัตนา เนื่องโนราช (2554) ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห และความพึงพอใจตอการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม ผลการศึกษา
พบวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.003)
อุรา ทุมเมฆ และเสนอ ภิรมจิตรผอง (2555, กรกฏาคม-ธันวาคม) ศึกษาเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาทักษะการผันวรรณยุกต
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ผลการศึกษา พบวานักเรียนกลุมทดลองหลังไดรับการจัดการเรียนรู
ตามรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีทักษะการผันวรรณยุกตสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) นักเรียนกลุมทดลองที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD มีทักษะการผันวรรณยุกตสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ไมตรี พุทธขันธ (2555) ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรู
แบบปกติ ผลการศึกษา พบวา (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ (2) เจตคติของนักเรียนตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยรวม
อยูในระดับมาก
รัตนา พรมเวช (2555) ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห ความสามารถ
ในการคิดแกปญหา วิชาคณิตศาสตร เรื่องความสัมพันธและฟงกชั่น ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบปกติ ผลการศึกษา พบวานักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห ความสามารถในการคิดแกปญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
มลฤดี สิงหนุกูล (2555) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจใน
การเรียน วิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
การสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD ผลการศึกษา พบวา
(1) แผนการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับวิธีเรียนแบบรวมมือ
เทคนิ ค STAD เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ ที่ตั้งไว (2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .05 และ (3) ความพึงพอใจตอการเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรูแนวทฤษฎีการสรางองคความรู
ดวยตนเองรวมกับวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
สุกัญญา จันทรแดง (2556, พฤษภาคม-สิงหาคม) ศึกษาผลการจัดการเรียน
ดวยชุดการสอนแบบรวมมือที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทํางานรวมกัน
วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการศึกษา พบวา (1) ผลการเรียนรูทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนแบบรวมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ความสามารถในการทํางานรวมกันของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนแบบ
รวมมือ มีพฤติกรรมในการทํางานรวมกันอยูในระดับดีมาก และ (3) ความคิดเห็นของนักเรียนตอการเรียน
การสอนดวยชุดการสอนแบบรวมมืออยูในระดับดีมาก
วิชญะรัตน ถิระธนบุตรศรี (2556, มิถุนายน-กันยายน) ศึกษาผลการใชชุด
การเรียนมัลติมีเดียรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD วิชาคณิตศาตร กลุมตัวอยาง 40 คน
แบงเปน 2 กลุม คือกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 20 คน ผลการศึกษา พบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่เรียนดวยชุดการเรียนมัลติมีเดียรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค
STAD สูงกวากลุมที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามีความพึงพอใจ
ตอการเรียนโดยใชชุดการเรียนมัลติมีเดียรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD อยูในระดับมาก
วัลยา บุญอากาศ (2556) การศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะหวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ผลการศึกษา พบวา (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และ (2) ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คํามวน สิตประเสิต (2556) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ
ตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สาธารณะรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จํานวน 34 คน ผลการศึกษา พบวา (1) กลุมนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูเทคนิค
STAD มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) เจตคติของนักเรียนที่มีวิชาคณิศาสตตทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน
และ (3) ความคงทนของการเรียนรูของกลุมนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูเทคนิค STAD สูงกวากลุม
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กนกภรณ ทองระยา (2557) ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน
วิช าคอมพิ วเตอร เรื่องการเรียนรูโปรแกรม Microsoft Excel โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบกลุม
ร ว มมื อ STAD ผลการศึ ก ษา พบว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น วิ ช าคอมพิ ว เตอร เรื่ อ งการเรี ย นรู
โปรแกรม Microsoft Excel ดวยเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือแบบ STAD ของนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มยุรี สุขมา (2557) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
รวมมือกันดวยเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง นาฎศิลปไทยเบื้องตน
ผลการศึกษา พบวา (1) นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์างการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (2) นักเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน (2557) ศึกษาเปรียบเทียบการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค
STAD ระหวางหองเรียนเสมือนแบบปกติกับหองเรียนเสมือนที่มีการชวยเสริมศักยภาพทางการเรียน
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับเด็กนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และคาทดสอบที ผลการศึกษา พบวา (1) ผูเรียนที่เรียนแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค STAD บนหองเรียนเสมือนที่มีการชวยเสริมศักยภาพทางการเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวาผูเรียน
ที่เรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD บนหองเรียนเสมือนแบบปกติ และ (2) ผูเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตางกันที่เรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD บนหองเรียนเสมือนแบบปกติกับผูเรียนที่
มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันที่เรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD บนหองเรียนเสมือนที่มีการ
ชวยเสริมศักยภาพทางการเรียนตางมีพัฒนาการทางการเรียนที่สูงขึ้น
สุชาวดี เดชทองจัน (2558) ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาวิชาการ
บริหารทองถิ่น : เปรียบเทียบการเรียนโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD กับการเรียน
แบบบรรยายปกติ ผลการศึกษา พบวา (1) ผลคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุม
ภู ษิ ต สุวรรณราช, ภู ษิ ต บุ ญทองเถิง และสมปอง ศรีกัลยา (2559, มี นาคม)
ทําการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ระบบสมการเชิงเสน
ของนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD ผลการศึกษา พบวา (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
เรื่อ ง ระบบสมการเชิงเสน โดยการจัดการเรียนรูแ บบ 4MAT และการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือ
เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) นักเรียนที่เรียน
ดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีความพึงพอใจตอ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ระบบสมการเชิงเสนในระดับมาก ไมแตกตางกัน
เคียววองสะ (Keovongsa, 2559) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิ ตศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางคณิ ตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
นควรหลวงเวียงจัน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ ผลการศึกษา พบวา
(1) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิศาสตร
เรื่องระบบสมการและระบบอสมการสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (2) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิศาตร เรื่องระบบสมการและระบบอสมการสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) เจตคติที่มีตอการเรียนวิชาคณิศาสตร
ของนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD อยูในระดับมาก
โรเซลลี, ฟาเจียโน, แพลนทามูรา และรอสซาน (Roselli, Faggiano, Plantamura
& Rossan, 2002) ไดพัฒนาระบบการเรียนแบบรวมมือโดยใชเว็บไซต และศึกษาผลกระทบที่มีตอ
ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนของกลุม ตัวอยาง จํานวน 24 คน แบ งกลุม ทดลองที่ ไดรับ การเรียนแบบ
รวมมือโดยใชเว็บไซดและกลุมควบคุมที่ไดรับการเรียนแบบรวมมือแบบปกติ พบวากลุมทดลองมี
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกวากอนเรียน
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ไมเคิล (Micheal, 2010) ศึกษาผลกระทบของการเรียนแบบรวมมือเทคนิค
STAD ในรายวิชาหลักการทางเศรษฐศาสตร นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาศึกษาศาสตร ผลการศึกษา
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
นาคาวิ และนาเคิล (Naghavi & Nakhle, 2012) ศึกษาผลกระทบของกลยุทธ
ทางการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD กับการพัฒนาทักษะทางการพูดของผูเรียนชาวอิหรานที่เรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง กลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน ผูเรียนมีความเปนอิสระในการเลือกกลุม
เครื่องมือในการทดลอง คือ คูมือครู หนังสือเรียน และโปรแกรมฝกการพูด ผลการศึกษาพบวาผูเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2.5 แนวความคิดการจัดกิจกรรม SEDR
2.5.1 ความเปนมาของกิจกรรม SEDR
กิจกรรมเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ (activities of
enhancing self-esteem, discipline and responsible : SEDR) หรือเรียกสั้น ๆ วากิจกรรม SEDR เปน
กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษา ของ วิจิตรา สายออง (2557) เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเสริมสราง
ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามนุษยสัมพันธใน
การทํางาน รหัสวิชา 3000-1606 ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ซึ่งเปนการประยุกตใชจากกิจกรรม “ฝกคิดแกปญหาพัฒนา EQ” ของ กรมสุขภาพจิต (2550) และจาก
แนวคิดของ แซสซี (Sasse, 1978) การศึกษาของ วิจิตรา สายออง (2557) เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง
(quasi experimental research) ใชรูปแบบการวิจัยแบบสองกลุมทดสอบกอนและหลังการทดลอง
(two group pretest-posttest design) ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 กลุมตัวอยาง
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง จํานวน 19 คน และกลุมควบคุม จํานวน
18 คน ผลการศึกษา พบวา (1) ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามนุษยสัมพันธในการ
ทํางาน รหัสวิชา 3000-1606 หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (2) ผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ผูเรียนของกลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการ
ทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (4) ผูเรียนของกลุมทดลองมี
ความพึงพอใจตอกิจกรรมการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก
2.5.2 หลักการจัดกิจกรรม SEDR
กิจกรรม SEDR ของ วิจิตรา สายออง (2557) เปนกิจกรรมที่เหมาะสําหรับเด็กในชวง
วัยรุน การจัดกิจกรรมเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู และใชกระบวนการจัดกิจกรรมแบบมีสวน
รวม (participatory learning : PL) มุงเนนใหผูเรียนไดรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยน และฝกทักษะ
ตาง ๆ เชน ทักษะการเปนผูนํา ทักษะการแกปญ หา และทักษะการทํางานเปนทีม สอดคลองกับ
นโยบายหลักเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ประเด็นหลักที่ 1 กระบวนการเรียนรูใหมมีนโยบาย
สําคัญประการหนึ่งคือปรับหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเนนกิจกรรม และสงเสริมการสอนแบบใหม
โดยใชการวิจัย โครงงาน และกิจกรรม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556)
กรมสุขภาพจิต (2544) กลาวถึงหลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม (PL) วามีพัฒนาการ
จากนั กปรัชญาการศึกษาชื่อ ดิวเอี้ยน (Deweyian, 1984) เริ่มใชวิธีการเรียนรูจากการกระทํา เป น
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พื้นฐานการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่ดึงความสามารถของผูเรียนออกมาในรูปของการเรียนรูเชิงรุก คือ
ผูเรียนจะมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ผูสอนกระตุนใหผูเรียนคิดแกปญหามากขึ้น
และยึดผูเรียนเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตอมาจึงพัฒนาเปนรูปแบบการเรียนรู
โดยการแกปญหา และการเรียนรูโดยรวมมือกัน เชน รูปแบบการสอนที่ใชปญ
 หาเปนฐาน
ในทศวรรษที่ 80 มี การพั ฒ นากระบวนการเรียนรูรูปแบบใหม คือการเรียนรูเชิง
ประสบการณ โคลบ (Kolb, 1984) กลาววาประสบการณเปนแหลงของการเรียนรู โคลบ ไดพัฒนา
Kolb’s model เปนวงจรของการเรียนรู ซึ่งการไดรับความรู ทัศนคติ และทักษะจะอยูในกระบวนการ
4 องคประกอบของการเรียนรูเชิงประสบการณ ไดแก (1) ประสบการณเชิงรูปธรรม (2) การสังเกต
อยางไตรตรอง (3) มโนทัศนเชิงนามธรรม และ (4) การทดลองปฏิบัติ (กรมสุขภาพจิต, 2544)
การเรียนรูเชิงประสบการณของ โคลบ (Kolb, 1984) มีนักการศึกษาและนักฝกอบรม
นําไปใชอยางแพรหลาย เพราะเปนเครื่องมือการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม และยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง การเรียนรูเชิงประสบการณมีชื่อเรียกหลากหลาย ไดแก การเรียนรูเชิงประสบการณ
การเรียนรูแบบใชพื้นฐานเดิม และการเรียนรูแบบมีสวนรวม (PL)
การเรียนรูแบบมีสวนรวม (PL) เปนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลทั้ง
ดานความรู ทัศนคติ และทักษะไดเปนอยางดี ผานการสังเคราะหจากผลวิเคราะหของการศึกษาวิจัย
รูปแบบการเรียนรูหลายรูปแบบจนไดโครงสรางพื้นฐานของการเรียนรูแบบมีสวนรวม ประกอบดวย
วงจรการเรียนรูเชิงประสบการณผสมผสานกับกระบวนการกลุม ซึ่งในแตละองคประกอบของวงจร
การเรียนรูเชิงประสบการณผูเรียนแตละคนมีประสบการณติดตัวมา และสามารถใชประสบการณของ
ตนเองใหเกิดประโยชนสูงสุดหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนทดลองใชความรูที่เรียนมาไปสู
การปฏิบัติไดดีนั้นตองผานกระบวนการกลุม ฉะนั้น การใหผูเรียนไดทํางานเปนกลุมจะทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน และชวยกันทํางานใหบรรลุผลสําเร็จไดดวยดี
2.5.3 หลักการสําคัญของการเรียนรูแบบมีสวนรวม
กรมสุขภาพจิต (2544) กลาวถึงการเรียนรูแบบมีสวนรวม (PL) เปนการเรียนรูที่มีการ
ผสมผสานระหวางการเรียนรูเชิงประสบการณกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม รายละเอียดดังนี้
2.5.3.1 การเรียนรูเชิงประสบการณ เปนการเรียนรูที่ผูสอนมุงเนนใหผูเรียนสราง
ความรูจากประสบการณเดิม ซึ่งมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ (1) เปนการเรียนรูที่อาศัยประสบการณ
ของผูเรียน (2) ทําใหเกิดการเรียนรูใหม ๆ ที่ทาทายอยางตอเนื่องและเปนการเรียนรูเชิงรุก คือผูเรียน
ตองทํากิจกรรมตลอดเวลาไมไดนั่งฟงการบรรยายอยางเดียว (3) มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันเอง
และระหวางผูเรียนกับผูสอน (4) ปฏิสัมพันธที่มีทําใหเกิดการขยายตัวของเครือขายความรูที่ทุกคนมีอยู
ออกไปอยางกวางขวาง และ (5) อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ เชน การพูด การเขียน การวาดรูป และ
การแสดงบทบาทสมมุติ ซึง่ เอื้ออํานวยใหเกิดการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห และสังเคราะหการเรียนรู
กรมสุขภาพจิต (2544) กลาวถึงวงจรการเรียนรูของ โคลบ (Kolb, 1984) วาเปนวงจร
หรือองคประกอบของการเรียนรูเชิงประสบการณ ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังนี้ (1) ประสบการณ
(2) การสะทอนหรืออภิปราย (3) การทดลองหรือประยุกตแนวคิด และ (4) ความคิดรวบยอด ผูเรียน
ควรมีทักษะการเรียนรูทั้ง 4 องคประกอบ แมบางคนจะชอบหรือถนัดหรือมีบางองคประกอบมากกวา
เชน เคยมีประสบการณจริงแตถาไมชอบแสดงความคิดเห็นหรือไมนําประสบการณมารวมอภิปราย ผูเรียน
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ก็ จะขาดการมี ทั กษะในองค ประกอบอื่ น ฉะนั้ น ผู เรี ยนควรมี ทิ ศทางการเรี ยนรู ทุ กด าน และควรมี
พัฒนาการเรียนรูใหครบทั้ง 4 ประการ
กรมสุ ขภาพจิ ต (2550) เสนอความสั มพั นธขององค ประกอบ 4 ประการ ในการจั ด
กิจกรรมเรียนรูแบบมีสวนรวม ดังที่ไดแสดงไว (ภาพที่ 2.2)

ภาพที่ 2.2 ความสัมพันธขององคประกอบการจัดกิจกรรมเรียนรูแ บบมีสวนรวม (กรมสุขภาพจิต, 2550)
องคประกอบที่ 1 ประสบการณในการฝกอบรมเนื้อหาที่ใชในการใหความรู หรือนําไปสู
การสอนทักษะตาง ๆ สวนใหญจะเปนเรื่องที่ผูเรียนมีประสบการณมากอนแลว เชน ฝกอบรมเกี่ยวกับ
การประเมินโครงการใหแกนักวิชาการ เห็นไดวา ผูเรียนคือนักวิชาการจะมีประสบการณเกี่ยวกับการ
ประเมินกิจกรรมอื่น ๆ มากอน ซึ่งนํามาใชในการอบรมครั้งนี้ได องคประกอบที่เปนประสบการณนี้
ผูสอนจะพยายามกระตุนใหผูเรียนซึ่งมีประสบการณดังที่กลาวแลว ไดดึงประสบการณของตัวเองออกมา
ใชในการเรียนรู และสามารถแบงปนประสบการณของตนเองที่มีใหแกเพื่อน ๆ ที่อาจมีประสบการณที่
เหมือนหรือตางไปจากตนเองไดขึ้นอยูกับการใชกระบวนการกลุมของผูสอน การที่ผูสอนพยายามใหผูเรียน
ไดดึงประสบการณมาใชในการอบรมจะทําใหเกิดประโยชนทั้งผูสอนและผูเรียน ดังนี้
ผูเรียน: การที่ผูเรียนไดดึงประสบการณของตัวเองออกมานําเสนอรวมกับเพื่อน ๆ จะทํา
ใหผูเรียนรูสึกวาตัวเองไดมีสวนรวมในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง มีความสําคัญที่มีคนฟงเรื่องราวของตนเอง
และไดมีโอกาสรับรูเรื่องของคนอื่น ซึ่งจะทําใหมีความรูเพิ่มขึ้นทําใหสัมพันธภาพในกลุมผูเรียนเปนไป
ดวยดี
ผู สอน: ไม ต องเสี ยเวลาในการอธิ บายหรื อยกตั วอย างให ผู เรียนฟ ง เพี ยงแต ใช เวลา
เล็กนอยกระตุนใหผูเรียนไดเลาประสบการณของตนเอง ผูสอนอาจใชใบชี้แจงกําหนดกิจกรรมของผูเรียน
ในการนําเสนอประสบการณ ในกรณีที่ผูเรียนไมมีประสบการณในเรื่องที่จะสอนหรือมีนอย ผูสอนอาจจะ
ยกกรณีตัวอยาง หรือสถานการณก็ได
องคประกอบที่ 2 การสะทอนและอภิปราย เปนองคประกอบสําคัญที่ผูเรียนจะได
แสดงความคิดเห็น และความรูสึกของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิกกลุม ผูสอนจะเปนผูกําหนดประเด็น
การวิเคราะห วิจารณ ผูเรียนจะไดเรียนรูถึงความคิด ความรูสึกของคนอื่นที่ตางไปจากตนเองจะชวยให
เกิดการเรียนรูที่กวางขวางขึ้น และผลของการสะทอนความคิดเห็นหรือการอภิปรายจะทําใหไดขอสรุปที่
หลากหลายหรือมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้น ขณะทํากลุมผูเรียนจะไดเรียนรูถึงการทํางานเปนทีม บทบาทของ
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สมาชิกที่ดีที่จะทําใหงานสําเร็จ การควบคุมตนเอง และการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น องคประกอบนี้
จะชวยทําใหผูเรียนไดพัฒนาทั้งดานความรู และเจตคติ ในเรื่องที่อภิปราย การที่ผูเรียนจะอภิปรายหรือ
แสดงความคิดเห็นไดมากนอยแคไหน เปนไปตามเนื้อหาที่จะสอนหรือไมนั้นขึ้นอยูกับใบงานที่ผูสอน
จัดเตรียม ซึ่งประกอบดวยประเด็นอภิปรายหรือตารางการวิเคราะหเพื่อใหผูเรียนทําไดสําเร็จ
องคประกอบที่ 3 ความคิดรวบยอด เปนองคประกอบที่ผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชา หรือเปนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย เกิดไดหลายทาง เชน จากการบรรยายของผูสอน การ
มอบหมายงานใหอานจากเอกสาร ตําราหรือไดจากการสะทอนความคิดเห็น และอภิปราย ผูสอนอาจจะ
สรุปความคิดรวบยอดใหจากการอภิปราย และการนําเสนอของผูเรียนแตละกลุม ผูเรียนจะเขาใจและ
เกิดความคิดรวบยอด อันจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติหรือความเขาใจในเนื้อหา ขั้นตอนของการ
ฝกทักษะตาง ๆ ที่ชวยทําใหผูเรียนปฏิบัติไดงายขึ้น
องคประกอบที่ 4 การทดลองหรือการประยุกตแนวคิด เปนองคประกอบที่ผูเรียนได
ทดลองใชความคิดรวบยอดหรือผลิตขั้นความคิดรวบยอดในรูปแบบตางๆ เชน การสนทนา สรางคําขวัญ
ทําแผนภูมิ เลนบทบาทสมมุติ ฯลฯ หรือเปนการแสดงถึงผลของความสําเร็จของการเรียนรูในองคประกอบ
ที่ 1 ถึง 3 ผูสอนสามารถใชกิจกรรมในองคประกอบนี้ ในการประเมินผลการเรียนการสอนได เชน
ถาวัตถุประสงคของการอบรมตั้งไววาใหผูเขารับการอบรมสามารถวางแผนประเมินโครงการได กิจกรรม
ในการเรียนรูขององคประกอบนี้ ผู สอนตองเตรียมใบงานให ผูเขารับการอบรมไดทดลองทํ าแผนการ
ประเมินโครงการ ซึ่งผูเขารับการอบรมจะตองนําความรูเกี่ยวกับการประเมินโครงการจากการเรียนรู
ในองคประกอบความคิดรวบยอดมาใช
การเรี ยนการสอนหรื อการอบรมส วนใหญ มั กจะขาดองค ประกอบการทดลองหรื อ
ประยุกตแนวคิด ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญที่ผูสอนจะไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดรูจักการประยุกตใช
ความรูไมใชเรียนแครูแตควรนําไปใชไดจริง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการอบรมแบบมี
สวนรวมจําเปนตองจัดกิจกรรมใหครบทั้ง 4 องคประกอบ ซึ่งมีความสัมพันธเปนไปอยางมีพลวัตร (dynamic)
เกี่ยวของมีผลถึงกัน ผูสอนจะเริ่มจากจุดใดกอนก็ได และสวนใหญจะเริ่มจากประสบการณหรือความคิด
รวบยอด ซึ่งทั้ง 2 องคประกอบจะชวยใหผูเรียนไดดึงขอมูลเกาหรือรับขอมูลใหมบางสวนกอนเพื่อ
นําไปสูการอภิปราย และการประยุกตใช ระยะเวลาแตละองคประกอบไมจําเปนตองเทากัน ผูสอนจัด
ไดตามความเหมาะสมของกิจกรรมในแตละองคประกอบ เชน ถาเนื้อหาที่สําคัญมากก็อาจใชเวลามาก
หรือถาผูสอนมีประเด็นในการอภิปรายที่สําคัญและมาก ก็อาจใชเวลาในการอภิปรายมากกวาสวนของ
องคประกอบความคิดรวบยอด
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม ครูผูจัดกิจกรรมตองมีสมรรถนะ
10 ประการ คือ (1) เปนผูเปดใจกวางและเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูตามความสนใจ
(2) เขาใจปรัชญาการเรียนรูของมนุษย (3) มีความเขาใจจิตวิทยาการเรียนรูและวิธีการจูงใจผูเรียนเพื่อการ
มีสวนรวม (4) รูและเขาใจความตองการของผูเรียนและชุมชน (5) รูและเขาใจวิธีการจัดการเรียนการสอน
โดยตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคล (6) มีทักษะในการสรางบรรยากาศการเรียนรู (7) รูและ
เขาใจเทคนิคในการแสวงหาและใชสื่อการเรียนการสอน เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู (8) มีทักษะใน
การฟง (9) พัฒนาตนเองและแสวงหาความรูใหมอยูเสมอ และ (10) ประเมินการเรียนรูตามความสามารถ
ของผูเรียนได

41

2.5.3.2 การเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เปนการเรียนรูพื้นฐานที่สําคัญประการ
หนึ่ง เพราะกระบวนการกลุมจะชวยทําใหผูเรียนไดมีสวนรวมและบรรลุงานสูงสุด การมีสวนรวมสูงสุดของ
ผูเรียนขึ้นอยูกับการออกแบบกลุมซึ่งมีตั้งแตกลุมเล็กสุด จํานวน 2 คน จนกระทั่งกลุมใหญ กลุมแตละ
ประเภทมีขอดี และขอจํากัดแตกตางกัน ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 2.5)
ตารางที่ 2.5 หลักการออกแบบกลุมในการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวม
ประเภท
กลุมที่ไมมีการจัดบทบาท
1. กลุม 2 คน
2. กลุมยอยระดมสมอง (3-4 คน)
กลุมที่มีการจัดสรรบทบาท
1. กลุม 3 คน
2. กลุมเล็ก (5-6 คน)

ขอบงชี้

ขอจํากัด

มีสวนรวมไดงายในเวลาสั้น ๆ
ขาดความลึกซึ้ง
มีสวนรวมโดยมีความลึกซึ้งปานกลาง ขาดการวิเคราะหที่ลึกซึ้ง
เรียนรูตามบทบาทที่แตกตางกัน
วิเคราะหอยางลึกซึ้ง

ขาดความหลากหลาย
ใชเวลาในการรวมกลุมและ
ทํางาน

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

การจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวม ผูเรียนทุกคนควรมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของแตละ
องคประกอบ ฉะนั้น ผูสอนจึ งตองพิ จารณาตามจํานวนผูเรียนการบรรลุงานสูงสุด ถึงแมผูสอนจะ
ออกแบบกลุมใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมแลวก็ตาม แตสิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่งที่จะทํา
ใหกลุมผูเรียนบรรลุงานสูงสุดได คือการออกแบบงาน เปนกิจกรรมที่ผูสอนจะตองจัดทําเปนใบงานที่
กําหนดใหกลุมหรือผูเรียนทํากิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูในแผนการสอน สิ่งเหลานี้เปน
หัวใจสําคัญของการบรรลุงานสูงสุด ผูเรียนสามารถกําหนดไดจากการออกแบบงาน
องคประกอบที่สําคัญของการกําหนดงาน ประกอบดวย 3 ประการ คือ (1) การกําหนด
กิจกรรมที่ชัดเจนวาจะใหผูเรียนแบงกลุมกันอยางไร เพื่อทําอะไร ใชเวลามากนอยแคไหน เมื่อบรรลุงานแลว
จะใหทําอะไรตอ เชน การเสนอผลงานหนาชั้น (2) การกําหนดบทบาทของกลุมหรือสมาชิกใหชัดเจน
โดยทั่วไปกําหนดบทบาทในกลุมยอยควรใหแตละกลุมมีบทบาทที่แตกตางกัน เมื่อนํามารวมในกลุมใหญ
จะเกิดการขยายการเรียนรูทาํ ใหใชเวลานอยในการเรียนรูและไมนาเบื่อ การกําหนดบทบาทในแตละกลุม
ใหทํากิจกรรมยังรวมถึงการกําหนดบทบาทของสมาชิกในกลุมดวย เชน เลนบทบาทสมมุติ เปนผูสังเกตการณ
หรือเปนตัวแทนกลุมในการนําเสนอผลงานของกลุม และ (3) การกําหนดโครงสรางของงานที่ชัดเจน
บอกรายละเอียดของกิจกรรมและบทบาทโดยทําเปนกําหนดงานที่ผูสอนแจงใหแกผูเรียนหรือทําเปน
ใบงานมอบใหกับกลุม โดยจัดทําเปนใบงานหรือใบชี้แจงซึ่งการออกแบบใบงานหรือใบชี้แจง มีวัตถุประสงค
เพื่อใหกลุมทํางานสําเร็จ โดยมีกรอบการทํางานที่ชัดเจนหรือสรางเปนตารางการวิเคราะหใหกลุม
2.5.4 บทบาทของผูส อนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ผูนํากลุมเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในกลุมพัฒนาตน เนื่องจากผูนํากลุมจะเปนผูเอื้อให
กระแสความเคลื่อนไหวภายในกลุมเปนไปดวยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทรอทเซอร (Trotzer,
1977) กลาวถึงบุคลิกลักษณะของผูนํากลุมที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังนี้
2.5.4.1 ความตระหนักรูในตนเอง: ผูนํากลุมตองมีความตระหนักรูในการตัดสินใจ
กระทําพฤติกรรมใด ๆ ของตนวาควรที่จะรูจักตนเอง และบุคลิกภาพของตนเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน
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ความคับของใจและทัศนคติก็เปนองคประกอบที่สําคัญของการตระหนักรูในตนเอง ถาผูนํากลุมไมเห็น
คุณคาของการตระหนักรูในตนเองก็จะเปนการยาก ที่จะทําใหสมาชิกเห็นความสําคัญของการตระหนักรู
ตนเองได
2.5.4.2 การเปดใจกวางและมีความยืดหยุน: การเปดใจกวางจะชวยใหผูนํากลุม
สามารถรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกโดยไมรูสึกวาถูกคุกคาม ความยืดหยุนของผูนํากลุม อันเปนผล
มาจากการที่ผูนํากลุมมีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความไวตอการรับรูความตองการของสมาชิก
2.5.4.3 การมีทัศนะทางบวกตอชีวิต: ผูที่มีทัศนะทางบวกตอชีวิตมีแนวโนมที่จะมี
อิทธิพลในทางสรางสรรคตอบุคคลที่อยูรอบขาง และบุคคลที่มีทัศนะทางบวกตอชีวิตยังมักจะมองเห็น
จุดดีในตัวบุคคลอื่น เปนสิ่งสําคัญในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม การมองเห็นคุณคาและจุดดีใน
ตัวสมาชิกจะทําใหสมาชิกกลับมามองในสวนดีที่อยูในตนเองและรูสึกดีตอตนเอง จึงจะทําใหสมาชิก
เกิดการพัฒนาตนเองและสัมพันธภาพไดอยางเต็มที่
2.5.4.4 มีทาทีที่อบอุนและใสใจ: ทาทีที่แสดงออกถึงความอบอุนและใสใจของ
ผูนํากลุมที่มีตอสมาชิกจะเปนแบบอยางใหสมาชิกไดกระทําตาม เพื่อเปนการวางรากฐานสําหรับความ
ใกลชิด ผูกพัน และการใหเกียรติซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกกลุม
2.5.4.5 วุฒิภาวะและความกลมกลืน: ผูนํากลุมที่มีวุฒิภาวะและความกลมกลืนจะ
สามารถทํางานรวมกันกับสมาชิกในการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
กรมสุขภาพจิต (2544) กลาวถึงบทบาทของผูสอนในการจัดกิจกรรม ประกอบดวย
(1) สามารถบริหารและจัดกิ จกรรมให สอดคลองกั บความต องการของผู เรียน โดยใช เทคนิ คหรือกลวิธีที่
หลากหลาย เชน การเลาเรื่อง อานใจ เกม บทบาทสมมุติ และกรณีศึกษา ฯลฯ (2) ควรเปดโอกาสให
ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมที่จัด (3) ผูสอนใหกําลังใจและใหโอกาสผูเรียนประสบความสําเร็จ
เพื่อสรางความเชื่อมั่น และภาคภูมิใจในตนเองแกผูเรียน (4) ผูสอนตองสรางบรรยากาศของการอยูรวมกัน
ที่อบอุน มีไมตรีจิตตอกัน (5) ผูสอนควรวางตัวเปนกลางในทุกกรณี ตัดสินปญหาอยางยุติธรรม รับฟง
ความคิดเห็นของผูเรียน และประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูเรียน (6) ผูสอนตองมีความเอื้อเฟอตอ
ผูเรียนยางสม่ําเสมอ มีเวลาใหผูเรียนมาปรึกษา ใหโอกาสและกําลังใจแกผูเรียนในการปรับพฤติกรรมหรือ
แกไขปญหา และ (7) สนับสนุนผูเรียนใหคนพบความสามารถ และเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนรูดวยตนเอง
สรุปไดวา หลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม (PL) เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาบุคคลทั้งดานความรู ทัศนคติ และทักษะไดดีที่สุด ผานการสังเคราะหแบบเมตตา (meta
analysis) ซึ่งไดโครงสรางพื้นฐานของการเรียนรูแบบมีสวนรวมที่ประกอบดวยวงจรการเรียนรูเชิงประสบการณ
ผสมผสานกับกระบวนการกลุม เพราะผูเรียนทุกคนมีประสบการณ จึงสามารถทําใหเกิดประโยชนสูงสุด
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และชวยกันทําในสิ่งที่ยาก หรือไมเคยทํามากอนดวยความมั่นใจ
โดยเฉพาะการฝกอบรมที่อาจมีขอจํากัดในดานเวลา
2.5.5 รูปแบบการจัดกิจกรรม SEDR
กิจกรรม SEDR ของ วิจิตรา สายออง (2557) ประกอบดวย 9 กิจกรรม คือ (1) คุณคาใน
ตนเอง (2) บันทึกสะสมความสําเร็จ (3) เติมชีวิตใสกระปุก (4) สัญ ญาใจในการเรียน (5) “แกวใส”
มองเห็นคุณคาในตนเอง (6) ชีวิตที่ตองรับผิดชอบ (7) กิจกรรมเพื่อนคูหูชวยเรียนรู (8) สัญลักษณ
แทนตัวตน และ (9) การตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจ รายละเอียดังนี้
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กิจกรรมที่ 1 คุณคาในตนเอง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนสํารวจการเห็นคุณคาในตนเอง
2. เพื่อใหผูเรียนไดรับรูและตระหนักถึงการเห็นคุณคาในตนเอง
3. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง และผูอื่น
แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมการเห็นคุณคาในตนเองของผูเรียน มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความ
รับผิ ดชอบที่ มี ต อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของผู เรียน โดยการประเมิ นตนเองตามแบบทดสอบ Rubin’s Self
Esteem Scale ของกรมสุขภาพจิต การสรุปขอคิดที่ไดจากกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็น
คุณคาในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน
ระยะเวลา 40 นาที
วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินการ
สื่อการเรียนรู
1. ผูส อนแจกแบบทดสอบความภาคภูมิใจในตนเอง (Rubin’s self esteem scale) ของ
แบบทดสอบ Rubin’s
กรมสุขภาพจิต ใหผูเรียน คนละ 1 ชุด โดยผูสอนอธิบายการทําแบบทดสอบ เพื่อคนหา
Self Esteem Scale
ระดับความรูสึกรักและเห็นคุณคาในตนเอง และใหผูเรียนลงมือทํา
ของกรมสุขภาพจิต
2. ผูส อนและผูเรียนรวมกันแปลผลการทําแบบทดสอบ และนําผลที่ไดไปใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาความรูสึกรักและเห็นคุณคาในตนเอง เพื่อใหผูเรียนเติมในสวนที่ยังขาด ซึ่ง
ในรายที่ผูเรียนประเมินการเห็นคุณคาในตนเองในระดับต่ํา ผูสอนจะทําการพูดคุยกับ
ผูเรียนเปนรายบุคคลตอไป
3. ผูสอนพูดคุยเกี่ยวกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง ดังนี้
3.1 พัฒนาการของความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเริ่มตนตั้งแตวัยทารกและดําเนิน
ตอไปเรื่อย ๆ จนเติบโตเปนผูใหญ และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3.2 ลักษณะของบุคคลที่มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูง จะมีความสอดคลอง
กลมกลืนภายในตนเอง และแสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม
3.3 ลักษณะของบุคคลที่มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองต่ํา จะมีภาวะของความไม
สอดคลองกลมกลืนในตนเอง และมักใชกลไกปองกันตนเอง
3.4 บุคคลแตละคนจะมีระดับความภาคภูมิใจในตนแตกตางกันแตสามารถพัฒนาใหสูงขึ้น
ได โดยเริ่มมองจุดดีเล็ก ๆ และพัฒนาตอไปเรื่อย ๆ
4. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายขอคิดที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม โดยใหผูเรียน
เคารพในความคิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิง สรางสรรค รับฟง และ
ชื่นชมดวยการปรบมือใหกําลังใจ
สรุปแนวคิดที่ไดจากกิจกรรม
การรับรูของตนที่แตกตางจากบุคคลอื่น ประสบการณในชีวิต และแบบแผนการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน
การแสวงหาความหมาย การสรางคุณคาใหแกตนเองของแตละบุคคลก็ยอมแตกตางกันไปดวย การที่บุคคลได
สํารวจตนเองเป นการสะท อ นให คน พบตนเองในดานตาง ๆ บุ คคลแตละคนจะมีระดับความภาคภู มิใจในตน
แตกตางกันแตสามารถพัฒนาใหสูงขึ้นได โดยเริ่มมองจุดดีเล็ก ๆ และพัฒนาตอไปเรื่อย ๆ อยางตอเนื่อง
การประเมินผล
สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่
ไดตกลงกันไว การเปลี่ยนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมี
วินัย และความรับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม
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กิจกรรมที่ 2 บันทึกสะสมความสําเร็จ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง
2. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมบันทึกสะสมความสําเร็จของผูเรียน มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและ
ความรับผิ ดชอบที่ มี ต อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยการบั นทึ กความสํ าเร็จของผู เรียน การนํ าเสนอ
ความสําเร็จหนาหองเรียน การชื่นชมความสําเร็จของกันและกัน การสะสมแสตมปการเขาเรียนและการสงงาน
การอภิปรายสิ่งที่ไดจากกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมที่บ งชี้ถึงการเห็น คุณ คาในตนเอง วินัยและความ
รับผิดชอบของผูเรียน
ระยะเวลา 40 นาที
วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินการ
สื่อการเรียนรู
1. ผูสอนแจกสมุดบันทึกสะสมความสําเร็จใหผูเรียน คนละ 1 เลม
1. สมุดบันทึกสะสม
2. ผูสอนใหผูเรียนนําภาพถายของตนเองติดไวที่กระดาษรองปกของสมุดบันทึกสะสม ความสําเร็จ
ความสําเร็จ โดยใหเขียนประวัติ ปรัชญาชีวิตของผูเรียน และใหรับผิดชอบในการเก็บ
2. ภาพถายของผูเรียน
สมุดบันทึกของตนเองไว
ขนาด 1 นิ้ว
3. ผูสอนชี้แจงการทําบันทึกสะสมความสําเร็จของผูเรียน และเงื่อนไขการสะสมแสตมป 3. ภาพสติกเกอร/แสตมป
การเขาเรียน และการสงงาน เพื่อนํามาแลกเปนคะแนนใหผูเรียนทราบ ดังนี้
2.1 ผูเรียนเขาเรียนวิชามนุษยสัมพันธในการทํางาน ตรงตามกําหนดเวลา ติดตอกัน
2 สัปดาห จะไดแสตมป 3 ดวง = 5 คะแนน
2.2 ผูเรียนสงงานที่ไดรับมอบหมายตามกําหนดเวลา จะไดแสตมปครั้งละ 1 ดวง =
3 คะแนน
2.3 แสตมปที่สามารถนํามาแลกคะแนนไดตองมีลายเซ็นตผูสอนกํากับไว
2.4 หากผูเรียนนําแสตมปอื่นใดที่มิใชของผูสอนหรือลายเซ็นตที่มิใชของผูสอนมา
แลกคะแนน ผูสอนจะแจงใหผเู รียนทราบและชีแ้ นะทันที
4. ผูสอนนัดหมายวัน เวลา และสถานที่สงสมุดบันทึกสะสมความสําเร็จ
5. ผูสอนมอบหมายตัวแทนผูเรียน จํานวน 2 คน/สัปดาห รับผิดชอบในการเก็บแสตมป
และติดใหเพื่อนที่สงงาน และเขาเรียนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
6. ผูสอนใหผูเรียนนําเสนอบันทึกความสําเร็จที่เขียนไวในแตละสัปดาหหนาหองเรียน
7. ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปสิ่งที่ไดจากการจัดกิจกรรม โดยใหผูเรียนเคารพในความ
คิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวยการ
ปรบมือใหกําลังใจ
สรุปแนวคิดที่ไดจากกิจกรรม
การทํางานที่ไดรับมอบหมายใหประสบความสําเร็จนั้นผูเรียนจะตองปฏิบัติตนตามกฏระเบียบขอบังคับ
ชื่นชมในความดีของกันและกันจะทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ทั้งนี้บุคคลเลือกเกิดไมไดแตเลือกที่จะ
เปนได ในอนาคตเราจะเปนอะไรนั้นขึ้นอยูที่การเริ่มตนปลูกฝงและพัฒนาตนเองในวันนี้
การประเมินผล
สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่
ไดตกลงกันไว การเปลี่ยนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมี
วินัย และความรับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม

45

กิจกรรมที่ 3 เติมชีวติ ใสกระปุก
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนไดวางเปาหมายของการเรียนในระยะสั้น และระยะยาวไดอยางเหมาะสม
2. เพื่อใหผูเรียนเกิดความมุงมั่นพยายามศึกษาเลาเรียนใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว
3. เพื่อใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมเติมชีวิตใสกระปุก มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยการวางเปาหมายในระยะสั้นและระยะยาว การสรางกําลังใจดวยการ
เขียนและการพูดชมเชยตนเอง การอภิปรายสิ่งที่ไดจากกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคา
ในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน
ระยะเวลา 40 นาที
วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินการ
สื่อการเรียนรู
1. ผูสอนแจกกระปุกออมสินใหผูเรียน คนละ 1 ชิ้น
1. กระปุกออมสิน
2. ผูสอนแจกบัตรคําเปาหมายในการเรียนใหผูเรียน คนละ 2 แผน โดยใหผูเรียนเขียน 2. บัตรคําเปาหมายในชีวิต
เปาหมายในการเรียน ดังนี้
2.1 เปาหมายระยะสั้น : ผูเรียนวางเปาหมายในการเรียนวิชามนุษยสัมพันธในการ
ทํางานวาจะทําใหไดเกรดอะไร เชน เกรด 4 เกรด 3 หรือเกรด 2
2.2 เปาหมายระยะยาว : เมื่อจบการศึกษาผูเรียนวางเปาหมายวาจะทําอะไรตอไป
เชน ประกอบอาชีพอะไร หรือเรียนตอสาขาอะไร ที่ไหน
3. ผูสอนใหผูเรียนเขียนขอความกํากับไวในบัตรคําแตละแผนวา “ผมมีความสามารถ
ผมตองทําได” และหยอดบัตรคําลงในกระปุกออมสิน ซึ่งกอนที่จะหยอดบัตรคําให
ผูเรียนพูดเสียงดัง ๆ พรอมกันวา “ผมมีความสามารถ ผมตองทําได”
4. ผูส อนและผูเรียนชวยกันอภิปรายสิ่งที่ไดจากกิจกรรม โดยใหผูเรียนเคารพในความ
คิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวยการ
ปรบมือใหกําลังใจ
5. ผูสอนสรุปเพิ่มเติมถึงการทําเปาหมายในการเรียนใหประสบผลสําเร็จ
สรุปแนวคิดที่ไดจากกิจกรรม
การสรางความภาคภูมิใจในตน บุคคลตองสรางความเชื่อมั่นในตนเองโดยคํานึงถึงความสําเร็จขางหนาของ
ชีวิต ระลึกถึงตนเองเมื่อสามารถทํางานลุลวงไปดวยดี โดยใหรางวัลตนเองอาจจะเปนการชมเชยตนเองโดยการ
เลือกคําพูดบอกตัวเอง เชน “ฉันทําได ไมมีอะไรยากเกินไปหรอก ถาเรามีความพยายามเรียนรู” จะทําใหบุคคลเกิด
ความรับผิดชอบและมีวินัยตอตนเอง เกิดกําลังใจที่จะสามารถฝนฝาอุปสรรคตาง ๆ ที่ตองเผชิญได
การประเมินผล
สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่
ไดตกลงกันไว การเปลี่ยนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมี
วินัย และความรับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม
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กิจกรรมที่ 4 สัญญาใจในการเรียน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น
2. เพื่อใหผูเรียนไดทบทวนและสัญญาวาจะทําสิ่งดี ๆ ตอตนเองและบุคคลที่รัก
3. เพื่อผูกมัดใหผูเรียนปฏิบตั ิตามสัญญาทีต่ นเองวางไว
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมสัญญาใจในการเรียน มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบที่
มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยการเขียนหนทางสูความสําเร็จในการเรียนเพื่อตนเองและบุคคลที่รัก
การบอกสัญญากับเพื่อนรวมหองเรียนเปนเสมือนสัญญาใจรวมกัน การเสนอสัญญาใจไวหนาหองเพื่อเตือนใจตนเอง
การอภิปรายสิ่งที่ไดจากกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็น คุณ คาในตนเอง วินัยและความ
รับผิดชอบของผูเรียน
ระยะเวลา 60 นาที
วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินการ
สื่อการเรียนรู
1. ผูสอนแจกบัตรคํารูปหัวใจใหผูเรียน คนละ 1 แผน และใหผเู รียนพับครึ่งแบงเปน
1. บัตรคํารูปหัวใจ
สองหอง หัวใจหองขวามือสําหรับพอแม สวนหัวใจหองซายมือสําหรับตัวเอง
2. ฟวเจอรบอรดรูปหัวใจ
2. ผูสอนใหผูเรียนเขียนสัญญาใจในการเรียน 2 ขอ ดังนี้
3. กาวสองหนา/กาวเยื้อไม
2.1 ทานจะทําอยางไรใหประสบความสําเร็จในการเรียนวิชามนุษยสัมพันธในการ
ทํางาน จํานวน 3 ขอ โดยเขียนคําตอบในบัตรคํารูปหัวใจหองซายมือ
2.2 ทานมีความตั้งใจจะทําอะไรเกี่ยวกับการเรียนเพื่อใหพอแมภาคภูมิใจ จํานวน 3
ขอ โดยเขียนคําตอบในบัตรคํารูปหัวใจหองขวามือ
3. ผูสอนใหผูเรียนเขียน ชื่อ-สกุล และชื่อเลน กํากับไวในบัตรคํารูปหัวใจ
4. ผูสอนใหผูเรียนบอกถึงสัญญาใจในการเรียนของตนเองตอหนาเพื่อน ๆ ในหองเรียน
อันเปนคํามั่นสัญญาที่ผูเรียนทํารวมกัน และติดไวที่ฟวเจอรบอรดรูปหัวใจหนาหองเรียน
5. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปสิ่งที่ไดจากกิจกรรม โดยใหผูเรียนเคารพในความ
คิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวยการ
ปรบมือใหกําลังใจ
สรุปแนวคิดที่ไดจากกิจกรรม
สัญญาใจในการเรียนเปนเสมือนคํามั่นสัญญาที่ผูเรียนสัญญากับตนเอง ครู และเพื่อนรวมหองเรียนวาตอง
ตั้งใจทําสิ่งนั้นใหดีที่สุด และสําเร็จผลตามที่สัญญาไวเพื่อใหตนเองและบุคคลที่รักภาคภูมิใจ สัญญาใจที่ติดไวหนา
หองเรียนจะคอยเตือนใจทุกครั้งที่เขาเรียนวา “เราตองตั้งใจทําสิ่งนั้นใหสําเร็จใหได” เราจะเรียนรูไปพรอมเพื่อน
และเรียนรูไปพรอม ๆ กัน
การประเมินผล
สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่ได
ตกลงกันไว การเปลี่ยนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
และความรับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม
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กิจกรรมที่ 5 “แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเอง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนไดคนหาคุณคาในตนเอง
2. เพื่อใหผูเรียนมีแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหเปนผูเห็นคุณคาในตนเอง
3. เพื่อใหผูเรียนมองโลกในแงดี
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรม “แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเองของผูเรียน มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง
วินัยและความรับผิดชอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยการมองแกวใสและบอกประโยชนของ
แกว การเปรียบเทียบการมองแกวกับการมองเห็นคุณคาในตนเอง การเขียนและบอกขอดีของตนเอง การรับฟง
และชื่นชมกันและกัน การสรุปขอคิดที่ไดจากกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง
วินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน
ระยะเวลา 70 นาที
วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินการ
สื่อการเรียนรู
1. ผูส อนนํา “แกวใส” 1 ใบ วางบนโตะหนาหองเรียน พรอมทั้งวาดภาพ“แกวใส” ใน
1. แกวใส
กระดาษฟลิปชารทที่ติดไวบนกระดาน-ไวทบอรดหนาหองเรียน
2. กระดาษฟลิปชารท
2. ผูส อนยก “แกวใส” ใหผูเรียนดูแลวถามวา “มองเห็นอะไรจากแกว” และใหผูเรียน
3. ปากกาเคมีหลากสี
ชวยกันตอบ โดยผูสอนเขียนคําตอบในกระดาษฟลิปชารทดานซายมือ
4. กระดาษ A4
3. ผูสอนถามผูเรียนเกี่ยวกับประโยชนของแกว และใหชวยกันตอบ โดยผูสอนเขียนคําตอบ
ในกระดาษฟลิปชารทดานขวามือ
4. ผูสอนสรุปเปรียบเทียบการมองแกวกับการมองเห็นคุณคาในตนเอง
5. ผูสอนวาดภาพผูชายในกระดาษฟลิปชารทที่ติดไวบนกระดาน-ไวทบอรด หนาหองเรียน
โดยสมมุติใหภาพวาดแทนตัวตนของผูเรียน
6. ผูสอนใหผูเรียนบอกคุณคาหรือความสามารถที่ตนเองภาคภูมิใจที่สุด 1 ขอ และใหออกมา
เขียนคําตอบไวรอบ ๆ ภาพวาด
7. ผูสอนแจกกระดาษ A4 ใหผูเรียนเขียนขอดีของตนเอง จํานวน 3 ขอ ลงในกระดาษที่
แจกให
8. ผูสอนใหผูเรียนบอกขอดีของตนเองกับเพื่อนที่อยากจะบอก จํานวน 3 คน โดยใหรับฟง
ขอดีและชื่นชมกันและกัน
9. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปสิ่งที่ไดจากกิจกรรม โดยใหผูเรียนเคารพในความคิดเห็นของ
กันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวยการปรบมือใหกําลังใจ
สรุปแนวคิดที่ไดจากกิจกรรม
การเห็นคุณคาและความดีของตนเองยอมทําใหทุกคนมีกําลังใจที่จะกาวตอไปในชีวิต มองเห็นศักดิ์ศรีและ
ความมีคาของตนเอง การไดสํารวจตัวเองเปนเสมือนกระจกสะทอนใหคนพบตนเองในดานตาง ๆ ทั้งดานเดน
และดานดอยของตนเอง การที่บุคคลจะประสบความสําเร็จในชีวิตจะตองนําคุณคาเดนชัดของตนเองที่มีมา
แสดงออกในทางสรางสรรคและเหมาะสม สวนขอดอยควรนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดปญหานอยที่สุด
การประเมินผล
สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่
ไดตกลงกันไว การเปลี่ยนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมี
วินัย และความรับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม
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กิจกรรมที่ 6 ชีวิตที่ตอ งรับผิดชอบ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนรูจักเตรียมความพรอมในการเรียนและการปฏิบตั งิ าน
2. เพื่อใหผูเรียนวางแผนการใชเวลาใหเกิดประโยชนแกตนเองและผูอื่น
3. เพื่อใหผูเรียนดํารงชีวิตอยางสรางสรรค
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมชีวิตที่ตองรับผิดชอบของผูเรียน มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความ
รับผิดชอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยการบันทึกกิจกรรมและเวลาที่ใชไปในแตละวัน การ
คํานวณเวลาที่มีและไมมีประโยชน การวางแผนกิจกรรมที่มีประโยชน การดําเนินชีวิตตามแผนที่วางไว การชื่นชม
ตนเองที่สามารถปฏิบัติตามกิจกรรมที่วางแผนไว และการสังเกตพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง วินัย
และความรับผิดชอบของผูเรียน
ระยะเวลา 70 นาที
วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินการ
สื่อการเรียนรู
1. ผูสอนใหผูเรียนบันทึกกิจกรรม และเวลาใน 1 วันที่ผานมา ตัง้ แตตนื่ นอนตอนเชาจน 1. ใบกิจกรรม “เวลามีคา”
เขานอนวาทําอะไรบาง
2. ใบกิจกรรม “วางแผน
2. ผูสอนใหผูเรียนพิจารณาวากิจกรรมที่ผูเรียนทําในแตละรายการของขอ (1) นั้นมี
ชีวิต”
ประโยชนคุมคากับเวลาที่เสียไปหรือไม เพราะเหตุใด
3. หากการใชเวลาดังกลาวยังไมคุมคา ผูสอนจะใหผูเรียนปรับปรุงกิจกรรมของตัวเองวา
เวลานั้น ๆ ควรทําอะไรที่เปนประโยชน โดยเขียนกํากับดวยปากกาสีแดงในชวงเวลานั้น
4. ผูสอนสรุปใหฟงวาในชีวิตจริงเราไมสามารถยอนเวลากลับได จึงควรมีการวางแผน
กิจกรรมในชีวิตไวลวงหนา
5. ผูสอนใหผูเรียนเตรียมความพรอมในการวางแผนกิจกรรมที่มีประโยชนไวลวงหนา
สําหรับวันพรุงนี้วาเวลาใดจะทําอะไร โดยใหบันทึกกิจกรรมลงในชวงเวลาตาง ๆ ตั้งแต
ตื่นนอนตอนเชาจนเขานอน และนําไปฝกปฏิบัติตามแผนที่วางไว (การบาน)
6. ใหผูเรียนเขียนชื่นชมตัวเองในกิจกรรมที่ปฏิบัติไดตามแผน สวนกิจกรรมที่ปฏิบัติไมได
หรือไมตรงตามแผน ใหเขียนกํากับดวยปากกาสีแดงวาไดทํากิจกรรมใดแทน เพราะเหตุ
ใด และใหนําเสนอหนาหองเรียนในการพบกันครั้งตอไป
7. ผูสอนและผูเรียนรวมอภิปราย สรุปขอคิดที่ไดจากกิจกรรม โดยใหผูเรียนเคารพใน
ความคิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวย
การปรบมือใหกําลังใจ
สรุปแนวคิดที่ไดจากกิจกรรม
การที่ผูเรียนรูจักการเตรียมความพรอมในการเรียน การดําเนินชีวิต และสามารถปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับ
จังหวะเวลา มีวินัยและรับผิดชอบตอกิจกรรมของชีวิต รูจักใชเวลาใหเปนประโชนอยางคุมคา การไดชื่นชม
ตัวเองตอการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จจะทําใหผูเรียนกระทําสิ่งตาง ๆ ที่เปนประโยชนสูเปาหมายชีวิตที่
วางไวได
การประเมินผล
สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่
ไดตกลงกันไว การเปลี่ยนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมี
วินัย และความรับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม
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กิจกรรมที่ 7 เพื่อนคูหูชวยเรียนรู
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนคนหาเพื่อนคูหูในการชวยเรียนรูร วมกัน
2. เพื่อใหผูเรียนมองโลกในแงดี
3. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมเพื่อนคูหูชวยเรียนรู มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยการเลือกเพื่อนคูหู การเขียนขอความถึงเพื่อนคูหู การใหกําลังใจ และ
กลาวขอบคุณกันและกัน การอภิปรายสิ่งที่ไดจากกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาใน
ตนเอง วินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน
ระยะเวลา 60 นาที
วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินการ
สื่อการเรียนรู
1. ผูสอนแจกปายชื่อใหผูเรียน และใหเลือกเพื่อนคูหูที่สามารถชวยเหลือในเรื่องการ
1. รูปถายของผูเรียน ขนาด
เรียนใหแกกันและกันได
1 นิ้ว
2. ผูสอนใหผูเรียนนําปายชื่อและภาพถายของตนเอง ขนาด 1 นิ้ว ติดไวที่กระดาษรูป 2. ฟวเจอรบอรดรูปหัวใจ
หัวใจเพื่อนคูหูหนาหองเรียน
3. กระดาษรูปหัวใจเพื่อน
3. ผูสอนอธิบายสิ่งที่เพื่อนคูหูตองปฏิบัติตอกัน ดังนี้
คูหู
3.1 ดูแลชวยเหลือเรื่องการเรียนของกันและกัน
4. ปายชื่อผูเรียน
3.2 กระตุนเตือนการปฏิบัติงาน การสงงาน การเขาเรียนของกันและกัน
5. กลองไปรษณียใจ
3.3 ใหกําลังใจ ใหคําแนะนําปรึกษา หรือตักเตือนเพื่อนคูหู และรวมกันรับผิดชอบ 6. กาวเยื้อไม/กาวน้ํา
เรื่องการเรียน
4. ผูสอนใหผูเรียนเขียนขอความถึงเพื่อนคูหูของตนเองเกี่ยวกับการใหกําลังใจหรือการ
แนะนําตักเตือนในการเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวัน และใหนําขอความใสกลอง
ไปรษณียใจหนาหองเรียน
5. ผูสอนใหตัวแทนเปดกลองไปรษณียใจ และอานขอความใหเพื่อนฟง
6. ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับกําลังใจ คําตักเตือนของเพื่อน ทบทวน
ความรูสึกที่ไดรับกําลังใจ กลาวขอบคุณ และนําคําแนะนําตักเตือนมาเปนขอคิดในการ
ปรับปรุงตนเองตอไป
7. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายสิ่งที่ไดจากกิจกรรมรวมกัน โดยใหผูเรียนเคารพในความ
คิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวยการ
ปรบมือใหกําลังใจ
สรุปแนวคิดที่ไดจากกิจกรรม
การเรียนให ประสบความสําเร็จนั้ นผู เรียนแตละคนมี ความสามารถแตกต างกัน สามารถชวยเหลือ ให
กําลังใจ ตักเตือนกันได และผูเรียนตองเปดใจรับฟงคําแนะนําของเพื่อนดวยความยินดี
การประเมินผล
สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่
ไดตกลงกันไว การเปลี่ยนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมี
วินัย และความรับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม
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กิจกรรมที่ 8 สัญลักษณแทนตัวตน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง
2. เพื่อใหผูเรียนมองโลกในแงดี
3. เพื่อใหผูเรียนแสดงความรูสึกที่มีตอตนเอง
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมสัญลักษณะแทนตัวตนของผูเรียน มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความ
รับผิดชอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมการวาดภาพสัญลักษณแทนตัวตน
การเขียนอุดมการณ แนวคิดหรือคําขวัญที่เกี่ยวกับตนเอง การนําเสนอผลงานหนาหองเรียน การสรุปผลการจัด
กิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน
ระยะเวลา 80 นาที
วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินการ
สื่อการเรียนรู
1. ผูสอนแจกกระดาษ A4 ใหผูเรียน คนละ 1 แผน และชี้แจงขั้นตอนการทํางาน ดังนี้
1. ปากกาเคมี
1.1 ใหผูเรียนคิดสัญลักษณแทนตัวเองซึ่งบงบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอคนละ 1 ชนิด 2. เชือก
และวาดลงในกระดาษที่แจกให
3. กระดาษ A4
1.2 เขียนอุดมการณ แนวคิด หรือคําขวัญ ประจําตัวกํากับไวใตภาพ1.3 ใหผูเรียน
4. ดินสอสี
นําเสนอหนาหองเรียน ตัวอยางการพูดดังนี้
“สวัสดีครับผมชื่อ....สัญลักษณของผม คือ “พริกขี้หนู” เหตุที่เลือกพริกขี้หนูเพราะผม
เปนคนตัวเล็กแตใจไมเล็ก ไมยอมใครผมสูยิบตา คําขวัญของผมคือ “เล็กแตรอนแรง”
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปขอคิดที่ไดจากกิจกรรม โดยใหผูเรียนเคารพในความ
คิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวยการ
ปรบมือใหกําลังใจ
3. ผูสอนสรุปความแตกตางระหวางบุคคลวาคนเราอาจจะเหมือนหรือแตกตางกันไดแตสิ่ง
หนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันนั่นคือ “คุณคาในตนเอง”
สรุปแนวคิดที่ไดจากกิจกรรม
การสํารวจและสะทอนความเปนตัวตนของแตละบุคคลออกมานั้นทําใหรูจักตนเอง และไดรูความคิด
ความรูสึกของบุคคลอื่นมากขึ้น
การประเมินผล
สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่
ไดตกลงกันไว การเปลี่ยนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมี
วินัย และความรับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม
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กิจกรรม 9 การตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง
2. เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการเรียน
3. เพื่อใหผูเรียนตั้งเปาหมายและเกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมการตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจของผูเรียน มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจใน
ตนเอง วินัยและความรับผิดชอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยการเลาเรื่องราวชีวิตของผูที่
ประสบความสําเร็จในอาชีพและการดําเนินชีวิต การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอดีของการเรียนสายอาชีพ
อาชีพที่ผูเรียนอยากเปน การวิเคราะหหนทางสูความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ปจจัยสําคัญสูความสําเร็จ การ
ทําโปสเตอรวิธีการสูความสําเร็จในอาชีพ การชื่น ชมในความสําเร็จของกัน และกัน การอภิปรายสิ่งที่ไดจาก
กิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน
ระยะเวลา 90 นาที
วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินการ
สื่อการเรียนรู
1. ผูสอนเลาเรื่องราวชีวิตของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ และการดําเนินชีวิตของ 1. เรื่องเลาเราพลัง
ผูเรียน “สายอาชีพ” เพื่อเสริมสรางพลังในการศึกษาเลาเรียน
“สิทธิชัยกับสายใจ”
2. ผูสอนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอดีในการเรียนสายอาชีพ และหนทางสู
2. ใบกิจกรรม “หนทางสู
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ
ความสําเร็จในอาชีพ”
3. ผูสอนถามถึงอาชีพที่ผูเรียนอยากเปน และใหวิเคราะหหนทางสูความสําเร็จในอาชีพที่ 3. โปสเตอร “วิธีการสู
ผูเรียนเลือกตามใบกิจกรรม
ความสําเร็จในอาชีพ”
4. ผูสอนสุมถามผูเรียน 2-3 คน
5. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุม ๆ ละ 4-5 คน รวมกันอภิปรายถึงปจจัยสําคัญที่จะนําไปสู
ความสําเร็จในอาชีพ 3 อันดับ
6. สุมตัวแทนผูเรียน 2-3 กลุม นําเสนอ กลุมอื่นอภิปรายเพิ่มเติม
7. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายสรุปปจจัยสําคัญสูความสําเร็จในอาชีพ โดยใหผูเรียนเคารพ
ในความคิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวย
การปรบมือใหกําลังใจ
8. ผูสอนใหผูเรียนเขียนโปสเตอร วิธีการสูความสําเร็จในอาชีพติดไวที่บอรดหลังหองเรียน
และชื่นชมในความสําเร็จในการทําโปสเตอรของกันและกัน
สรุปแนวคิดที่ไดจากกิจกรรม
การตั้งเปาหมายดานอาชีพของตนจะชวยใหผูเรียนมีจุดมุงหมายและรูวาตนเองควรปฏิบัติตนดานการ
เรียนอยางไร เพื่อใหถึงจุดหมายที่วางไวไดสําเร็จ การเห็นแบบอยางและรับรูหนทางสูความสําเร็จของบุคคลที่
นาสนใจจะเปนพลังกระตุนในการสรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนไดทบทวนเปาหมายชีวิตของตนเอง และตระหนักถึง
การประกอบอาชีพที่จะนําไปสูความสําเร็จ ซึ่งลวนตองอาศัยความอดทน มุงมั่น และความรับผิดชอบสูงในดาน
การเรียน
การประเมินผล
สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่
ไดตกลงกันไว การเปลี่ยนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมี
วินัย และความรับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม
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2.6 แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
2.6.1 ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ หรือการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย (จุฑาภรณ
หวังกุหลํา, 2557; วัลยา บุญอากาศ, 2556; บุญชม ศรีสะอาด, 2546) ตรงกับภาษาอังกฤษวา "Iecture"
(ชาญชัย ยมดิษฐ, 2548) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด (จุฑาภรณ
หวังกุหลํา, 2557; ทิศนา แขมมณี, 2560) ผูสอนเปนผูเตรียมจุดมุงหมาย (ไพฑูรย สินลารัตน, 2543)
เรียบเรียงเนื้อหาสาระ และใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหมีความนาสนใจ (บุญชม ศรีสะอาด,
2546) โดยการพูด บอก เลา หรืออธิบายสิ่งที่ตองการสอนใหแกผูเรียน (ทิศนา แขมมณี, 2560) และมี
การใชสื่อการสอน (วิริยา วิริยารัมภะ, 2549) ที่มาจากคูมือ หรือแบบเรียนตาง ๆ (วัลยา บุญอากาศ,
2556) ผูเรียนจะมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนนอย เพียงแตฟง จดบันทึกหรือซักถามบางครั้ง
(ทิศนา แขมมณี, 2560; อาภรณ ใจเที่ยง, 2540) ผูเรียนจะรับหรือจําสิ่งที่สอนและมักจะเปนการสื่อสาร
ทางเดียวจากครูผูสอนไปสูผูเรียน (ไพฑูรย สินลารัตน, 2543) แลวประเมินการเรียนรูของนักเรียนดวยวิธี
ใดวิธีหนึ่ง (ทิศนา แขมมณี, 2560) การสอนแบบบรรยายไมเหมาะสมกับผูเรียนวัยเด็กเล็ก เพราะยังไมมี
ความสนใจใด ๆ อยางถองแท ประกอบกับสมาธิของเด็กไมจดจอกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนเวลานาน ๆ จึง
เหมาะสําหรับการบรรยายกับวัยรุนระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป (สุชาวดี เดชทองจันทร, 2558)
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบรรยาย
โดยผู ส อนเป น ผู เตรีย มข อมู ล ความรูนํ ามาถายทอดโดยใชเทคนิ ค ในการถ ายทอดเนื้ อ หาสาระให
นาสนใจแกผูเรียนในรูปแบบของการบรรยาย การบอก การใชสื่อประกอบการจัดการเรียนรู มีการ
อภิปรายซักถาม ชวยกันสรุปเนื้อหาหรือสิ่งที่ไดจากการเรียน
2.6.2 วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
ทิศนา แขมมณี (2560) กลาววาวิธีสอนโดยใชการบรรยายเปนวิธีการที่มุงชวยให
ผูเรียนจํานวนมากไดเรียนรูเนื้อหาสาระหรือขอความจํานวนมากพรอม ๆ กันในเวลาที่จํากัด
ชาญชัย ยมดิษฐ (2548) กลาววาการใชการบรรยายมักใชกับการสอนที่ทําความเขาใจ
กับคนจํานวนมาก เวลามีนอย เนื้อหาสาระไมซับซอน มีเวลาจํากัด ขอมูลยังไมเปนที่สรุป บางครั้งใช
รวมกับวิธีการสอนอื่น ๆ เพื่อดึงความสนใจผูเรียน ตองการอธิบายเพิ่มเติมหรือสรุปบทเรียนจากสิ่งที่
ไดคนควาหรือปูพื้นฐานความคิดรวบยอด และสาระพื้นฐานกอนลงมือปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ
ไพฑูรย สินลารัตน (2543) กลาววาจุดมุงหมายของการจัดการเรียนเรียนรูแบบปกติ
หรือแบบบรรยาย คือการใหความรู ขอมูลกับผูเรียนเปนหลักสําคัญ ซึ่งจะเปนประโยชนและเปน
พื้นฐานใหกับผูเรียนไดเขาใจเรื่องอยางดี รวดเร็ว และเหมาะสมสําหรับการไปศึกษาเพิ่มเติมตอไป
ซึ่งจุดเริ่มตนของการสอนคือการเตรียมการบรรยาย เพราะเปนเทคนิคที่ผูสอนไดดึงเอาการแสวงหา
ความรูมาไวที่ตนเองเปนสวนใหญ ผูสอนจึงควรมีการเตรียมการบรรยายอยางดี สอดคลองกับ ทิศนา
แขมมณี (2560) กลาววาการบรรยายที่ดีตองอาศัยการเตรียมการที่ดี ผูสอนจําเปนตองศึกษาเนื้อหา
สาระที่จะบรรยายใหเขาใจแจมแจง หากมีจุดใดที่ไมเขาใจหรือสงสัยควรศึกษาใหกระจาง และคัดเลือก
เนื้อหาสาระที่จําเปนหรือมีประโยชนตอผูเรียน ควรมีการจัดลําดับและเชื่อมโยงเนื้อหาสาระในการ
บรรยาย ประกอบการใชสื่อการสอนและเทคนิคในการนําเสนอใหมีความนาสนใจ ทาทายความคิด
และเขาใจไดงาย อาจใชคําถามกระตุนหรือเลาประสบการณที่แปลกใหม หรือนําเสนอปญหาที่ทาทาย
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ความคิด กอนการบรรยายผูสอนควรมีโครงรางสําหรับการบรรยาย และมีเอกสารประกอบการบรรยาย
แจกใหผูเรียน
ทิศนา แขมมณี (2560) อธิบายวาเมื่อเริ่มการบรรยาย ผูสอนควรเราความสนใจของ
ผูเรียน และพยายามรักษาความสนใจใหคงอยูตลอดการบรรยายดวยเทคนิค ดังนี้ (1) ใชปญหาเปน
สิ่งเรา (2) ใชการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อชวยใหผูเรียนเห็นความสามามารถของตน
ในเรื่องนั้น (3) ใชสื่อประกอบ (4) ใชการซักถามประกอบกับการบรรยาย (5) ใชกิจกรรมประกอบการ
บรรยาย (6) ยกตัวอยางประกอบการอธิบาย (7) ใชอารมณขัน และ (8) เปดโอกาสใหผูเรียนถามและ
แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ กอนจะยุติการบรรยายผูสอนควรสรุปสาระสําคัญ และควรมีการทดสอบการ
เรียนรูของผูเรียนในเรื่องที่บรรยายดวยวิธีการตาง ๆ เชน การสุมถาม หรือการใหทําแบบทดสอบ
สรุปไดวาวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูแบบปกติหรือการสอนแบบบรรยาย มุงให
ความรูหรือขอมูลกับผูเรียนเปนหลัก เปนวิธีการที่ชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดเรียนรูเนื้อหาสาระหรือ
ขอความจํานวนมากพรอม ๆ กันในเวลาที่จํากัด เนื้อหาสาระไมซับซอน และขอมูลยังไมเปนที่สรุป ซึ่ง
จะเปนประโยชนและเปนพื้นฐานใหกับผูเรียนไดเขาใจเรื่องไดอยางดี รวดเร็ว และเหมาะสมสําหรับ
การศึกษาเพิ่มเติมของผูเรียน
2.6.5 ขอดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
ทิศนา แขมมณี (2560) กลาวถึงขอดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติหรือ
แบบบรรยาย คือ (1) เปนวิธีสอนที่ใชเวลานอย เมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบอื่น ๆ (2) เปนวิธีสอนที่ใชกับ
ผูเรียนจํานวนมาก (3) เปนวิธีสอนที่สะดวก ไมยุงยาก และ (4) เปนวิธีสอนที่ถายทอดเนื้อหาสาระไดมาก
ชาญชัย ยมดิษฐ (2548) กลาววาขอดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติหรือ
บรรยาย ไดแก ใชเวลานอยกับคนหมูมาก สะดวก และไมยุงยากในการถายทอดสาระความรูในเนื้อหา
สามารถทําไดจํานวนมาก เปนตน
ไพฑูรย สินลารัตน (2543) เสนอขอดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติหรือ
แบบบรรยาย คือ (1) ผูสอนสามารถดําเนินการคนเดียวได เพราะทําใหสะดวกคลองตัว (2) ผูสอน
สามารถคัดเลือกและเสนอสิ่งที่ตนเองเห็นวาเหมาะสม ซึ่งเหมาะสําหรับผูสอนที่ถือวาเปนผูรู จึงเลือก
ใหและเลือกใชวิชาที่คัดเลือกแลว (3) ใชกับผูเรียนกลุมใหญไดจริงเปนการประหยัดเวลา และเหมาะ
สําหรับการสอนในระดับอุดมศึกษาที่สวนใหญ จะมีผูเรียนคอนขางมาก (4) สามารถใหเนื้อหากับ
ผูเรียนไดเต็มที่ ผูสอนสามารถรวบรวมสาระใหผูเรียนไดมากและเต็มที่ และ (5) สะดวกกับผูเรียน ไม
ตองทํางานหนัก ผูเรียนจะชอบการบรรยายเพราะไมตองทําอะไรมากนักนอกจากนั่งฟง
สรุปไดวาขอดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ คือ (1) ใชเวลานอย เมื่อเทียบกับ
วิธีการสอนแบบอื่น ๆ (2) ใชกับผูเรียนในชั้นเรียนที่มีจํานวนมาก (3) สามารถถายทอดเนื้อหาสาระ
ไดมาก (4) ผูสอนสามารถดําเนินการคนเดียวได ทําใหสะดวก และคลองตัวสําหรับผูสอน (5) ผูสอน
สามารถคัดเลือกและเสนอสิ่งที่เห็นวาเหมาะสม (6) สามารถถายทอดเนื้อหาสาระไดจํานวนมาก และ
(7) สะดวกกับผูเรียนที่ไมตองทํางานหนัก
2.6.4 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
พระมหาธงสวรรค วรสิงค (2548) กลาวถึงขั้นตอนการสอนแบบปกติ ดังนี้ (1) ขั้นนํา
เปนขั้นที่ครูแจงเนื้ อหาและจุดประสงคการเรียนโดยใชคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอนและทบทวน
ความรูเดิมของผูเรียน แลวบรรยายเชื่อมโยงกับความรูใหมเพื่อนําเขาสูบทเรียน (2) ขั้นสอน เปนขั้นที่ครู
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อธิบายเนื้อหาโดยใชอุปกรณประกอบการบรรยาย และหากสวนใดเปนขอปฏิบัติก็ใหผูเรียนไดปฏิบัติ
ตามเนื้อหา และ (3) ขั้นสรุป ประกอบดวย ครูสรุปเชื่อมโยงเนื้อหาตั้งแตตนจนจบใหผูเรียนฟงอีกครั้ง
พรอมบันทึกลงในสมุด เปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม มอบหมายงานใหผูเรียนคนควาเพิ่มเติม และ
ประเมินผลโดยการตรวจสมุด ตอบคําถาม และทําแบบทดสอบ
กรมวิชาการ (2546) กลาวถึงวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติ สามารถแบงเปน 3 ขั้นตอน
คือ (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนขั้นเตรียมผูเรียนใหพรอมที่จะเรียน โดยผูสอนกระตุนใหเกิดความสนใจ
ดวยกิจกรรมตาง ๆ เชน การทายปญหา ซักถาม และทบทวนบทเรียนที่ผานมา ฯลฯ (2) ขั้นสอน เปน
การดําเนินกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดวยวิธีการตาง ๆ เชน ผูสอนเสนอบทเรียนใหม
ดวยการสนทนาซักถาม แลวใหผูเรียนศึกษาบทเรียนหรือหนังสือเสริมบทเรียน หลังจากนั้นรวมกัน
อภิปรายในกลุม ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามที่กําหนดในแผนการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล เปนการสรุป
เนื้อหาหลักและความคิดรวบยอดของบทเรียนโดยครูเลือกใชกิจกรรมสรุปในลักษณะตาง ๆ เชน ใหผูเรียน
รายงานผลการทดลองหนาชั้นเรียน ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายผล การทดลองรวมกัน การสังเกต
และการตอบคําถาม การใหผูเรียนทําแบบฝกหัดเปนการตรวจสอบพฤติกรรมที่กําหนดไวในจุดประสงค
ของการเรียนการสอนในแตละครั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ (2544) กลาววาวิธีการสอนใด ๆ ก็ตามมีขั้นตอน
การสอนแยกเปน 3 ขั้นตอน คือ (1) ระยะเริ่มตน โดยผูสอนมีหนาที่เตรียมตัวผูเรียนใหพรอม จากวิธีการ
ปลุกเราความสนใจใหอยากรูอยากเห็นดวยวิธีการตาง ๆ (2) ระยะดําเนินการสอนหรือขั้นสอน เปน
ระยะสําคัญที่ทําใหผเู รียนรูสิ่งใหม และมีขอเสนอแนะที่ผูสอนจะไดพิจารณาในระยะสําคัญทีท่ ําใหผูเรียน
รูสิ่งใหม และมีขอเสนอแนะที่ผูสอนจะไดพิจารณาในระยะการดําเนินการสอน และ (3) ระยะสรุปหรือ
ขั้นสรุปเปนการสรุปการสอนในแตละคาบ โดยทําการสรุปสาระสําคัญใหผูเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติสําหรับการวิจัยนี้ ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมที่
เนนการบรรยาย ประกอบการใชคําถามอธิบาย และอภิปรายเนื้อหาสาระหรือสิ่งที่ตองการสอนใหแก
ผูเรียน โดยผูวิจัยประยุกตใชขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ของ กรมวิชาการ (2546)
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการกระตุนใหผูเรียนสนใจที่จะเรียนบทเรียน
โดยการใชคําถามหรือสื่อตาง ๆ (2) ขั้นดําเนินการสอน เปนการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู อาจมีการอภิปรายเนื้อหากอนการทํากิจกรรม และ (3) ขั้นสรุปผล เปนการสรุป
เนื้อหาบทเรียน อาจทําไดโดยการใชคําถาม การใชสื่ออภิปรายเพื่อหาขอสรุปรวมกัน สําหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ นักการศึกษาไดทําการศึกษาไวหลากหลาย ไดแก การศึกษาของ นิธิดา
ทองใส (2553), จุฑาภรณ หวังกุหลํา (2557), กุลฤดี รัศมีสวัสดิ์ (2557) และ มัลลิกา มานันที และ
สุทธิพร บุญสง. (2559, กรกฎาคม-ธันวาคม) เปนตน
2.7 ความภาคภูมิใจในตนเอง
2.7.1 ความหมายและความสําคัญของความภาคภูมิใจในตนเอง
ความภาคภู มิ ใจในตนเองหรื อการเห็ นคุ ณ ค าในตนเอง หมายถึ ง ความรู สึ กที่ บุ ค คล
ประเมินหรือตัดสินวาตนเองเปนผูที่มีคุณคา มีความสามารถ (Battle, 2002) โดยมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองวาสามารถคิดและจัดการกับปญหาที่ทาทาย (Branden, 2008) และทํางานใหประสบความสําเร็จ
(Devito, 2004) อันแสดงถึงขอบเขตความเชื่อที่บุคคลมีตอความสามารถ ความสําคัญ ความสําเร็จ และ
ความมีคุณคาของตนเอง (Coopersmith, 1984) ความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองเปนพื้นฐานของสุขภาพจิต
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เปรียบไดกับภูมิคุมกันของรางกาย กลาวคือบุคคลที่มีความเขมแข็งสามารถแกไขปญหาไดดี จัดการ
กับความกังวล และความเครียดที่เกิดขึ้นได (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2543) ความภาคภูมิใจในตนเอง
เปนความเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกตองที่จะนําไปสูความสําเร็จและความสุขในการดํารงชีวิต (Battle, 2002)
กรมสุขภาพจิต (2541) อธิบายวาความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุนสามารถนําไปสู
ความสําเร็จหรือลมเหลวได ความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุนมีอิทธิพลตอแนวความคิด อารมณ ความรูสึก
การตัดสินใจ และการแสดงพฤติกรรมในอนาคต แบทเทิล (Battle, 2002) กลาววาความรูสึกเห็นคา
ในตนเองมีความสัมพันธกับพัฒนาการทางสติปญญา และมีหลากหลายมิติตามธรรมชาติของบุคคล
ประกอบดวย 5 ดาน คือ (1) คุณคาในตนเองโดยทั่วไป (2) คุณคาในตนเองสวนบุคคล (3) คุณคาในตนเอง
ดานครอบครัว (4) คุณคาในตนเองดานสังคม และ (5) คุณคาในตนเองดานการศึกษา
ความภาคภูมิใจในตนเองมีความสําคัญตอการปรับตัวทางอารมณ สังคม และการเรียนรู
สําหรับบุคคลเพราะเปนพื้นฐานของการมองชีวิต เปนความตองการพื้นฐานดานจิตใจ (Coopersmith,
1981) และสามารถบงชี้ถึงคุณภาพชีวิตของแตละบุคคล (Taft, 1985) เพราะความสามารถทางดานสังคม
และอารมณเกิดจากการเห็นคุณคาในตนเอง บุคคลที่เห็นคุณคาในตนเองสูงจะสามารถเผชิญกับอุปสรรค
ที่ผานเขามาในชีวิตได สอดคลองกับทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow, 1970) อธิบายวา
ความตองการการยอมรับนับถือจากผูอื่นเปนขั้นสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาในขั้นการเปนตัวของตนเอง
และเขาใจตนเองอยางถองแท อันเปนความสุขและเปาหมายของการพัฒนาชีวิตขั้นสูงสุด ปจจัยสําคัญ
ของความสําเร็จหรือความลมเหลวของมนุษย คือความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองเพราะความรูสึก ความคิด
และการแสดงพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของมนุษยขึ้นอยูกับความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง
คูเปอรสมิท (Coopersmith, 1981) กลาววาความภาคภูมิใจในตนเองเปรียบเสมือนวัคซีน
สังคมที่สามารถรักษาปญหาสังคมบางอยางไดโดยเฉพาะในกลุมวัยรุน หากวัยรุนมีความรูสึกภาคภูมิใจใน
ตนเองสูงก็จะเขาใจตนเองตามความเปนจริง สามารถชวยเหลือตนเองไดดีแมอยูในสภาวะคับขันที่จําเปนตอง
เลือกปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และสามารถปฏิเสธคําชักชวนเพื่อไมนําพาตนเองไปสูพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
สรุปไดวา ความภาคภูมิใจในตนเองหรือการเห็นคุณคาในตนเอง เปนการประเมินตนเอง
ตามทัศนคติที่บุคคลมีตอตนเองเกี่ยวกับคุณ คาความสําคัญ การยอมรับตนเอง การพึ่งตนเอง และ
ความสามารถในการกระทําสิ่งตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จไดตามเปาหมายที่วางไว จนเกิดความรูสึกวา
ตนเองมีความสําคัญไดรับการยกยองและมีคุณคา บุคคลที่เห็นคุณคาในตนเองจะมองตนเอง และผูอื่น
ในแงดี เปนบุคคลที่มีความสุข ไมเครียด มีความเชื่อมั่นในตนเอง รูสึกวาตนเองมีความสามารถ มีความ
เขมแข็ง สามารถแกปญหาไดดี จัดการกับความกังวล และความเครียดที่เกิดขึ้นได
2.7.2 ระดับและลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง
บริกส (Briggs, 1988) แบงระดับความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคล ออกเปน 2 ระดับ
รายละเอียดดังนี้
2.7.2.1 บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง จะมีความสอดคลองกลมกลืน
ในตนเอง มีจิตใจที่เปดกวาง มองโลกในแงดี มีความคิดสรางสรรค รับรูคุณคาของตนเอง และยอมรับ
สิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง ตระหนักถึงศักยภาพ มีความกระตือรือรน เชื่อมั่นในตนเอง ไมหวั่นไหวตอ
คําวิพากษวิจารณ มีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา และแสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม
เปนผูที่มีความพึงพอใจ เคารพ และประทับใจในตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
ตลอดจนสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีตอบุคคลและสิ่งแวดลอมได (Briggs, 1988)
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ลินเดนฟลด (Lindenfield, 1995) กลาวถึงบุคคลที่มีระดับของการเห็นคุณคา
ในตนเองสูง ประกอบดวย (1) รูสึกสงบและผอนคลาย สามารถควบคุมตนเองไดแมกําลังเผชิญกับความ
ยุงยาก ความทาทาย และความกดดัน (2) ดูแลตนเองไดดี ไมทําลายตนเอง (3) มีพลังและจุดมุงหมาย
มีชีวิตชีวาทั้งรางกายและจิตใจ สนุกสนานในการทําหนาที่ของตน กระตือรือรน มีแรงจูงใจสูง และมี
ความคิดสรางสรรคในการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี (4) เปดเผยและแสดงความรูส ึก สื่อสารอยางตรงไปตรงมา
ทั้งภาษาพูดและทาทาง (5) คิดและมองโลกในแงดี ไมคอยมีความกังวลและความกลัวเมื่อพบความผิดพลาด
มองเห็นโอกาสในการแกปญหาและพัฒนาในสิ่งที่สนใจ (6) มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถกระทําสิ่ง
ตาง ๆ ไดอยางอิสระและเปนตัวของตัวเอง (7) มีความสามารถในการเขาสังคมและรวมมือกับผูอื่นได
เปนสมาชิกที่ดีของกลุม และสามารถชื่นชมความสําเร็จของผูอื่น (8) มีพฤติกรรมกลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม สามารถยืนยันความตองการและสิทธิของตนเอง และ (9) มีการพัฒนาตนเอง มีความสุขกับ
การไดรับรูขอบกพรองหรือความผิดพลาดของตนเอง เพื่อนําไปสูการพัฒนาพฤติกรรมที่เหมาะสม
มาสโลว (Maslow, 1954) กลาวถึงลักษณะของบุคคลที่มีลักษณะการเห็นคุณคา
ในตนเองสูงวาเปนผูที่มีความมั่นใจในตนเอง ไมเครียด มีความเปดเผย มองวาทุกอยางสามารถทําได
กลาแสดงความคิดที่แตกตาง โนมนาวหรือชักจูงผูอื่นได เปนตัวของตัวเอง มีความมั่นคงดานจิตใจ อดทน
กลาหาญ ปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ไดงาย สอดคลองกับ แบรนเดน (Branden, 1983) อธิบายวา
บุคคลที่เห็นคุณคาในตนเองสูงจะเปนผูที่มียิ้มแยมแจมใส มีชีวิตชีวา สามารถพูดถึงความสําเร็จ และ
ความบกพรองของตนไดอยางตรงไปตรงมา มีลักษณะที่เปดเผย พรอมที่จะเปดรับประสบการณใหม ๆ
ที่เขามาในชีวิต และเปนผูที่มีความยืดหยุน
นอกจากนี้ คูเปอรสมิท (Coopersmith, 1967) อธิบายลักษณะพฤติกรรมของ
บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง ประกอบดวย 3 ดาน (1) ดานคานิยมสัมฤทธิ์ผล ไดแก การไดรับ
ความสําเร็จ ความสามารถในการเรียน การเปนนักเรียนที่ดี มีความรับผิดชอบในผลงาน และความพอใจ
ในสภาพความเปนอยูในปจจุบัน เปนตน (2) ดานการปรับตัวเกี่ยวกับอารมณ ไดแก มีความวิตกกังวลตํ่า
มองโลกในแงดี ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความมั่นคงทางอารมณ และมีความสามารถในการตัดสินใจ
เปนตน และ (3) ดานการปรับตัวทางสังคม ไดแก มีความยุติธรรม มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ การยอมรับ
จากสังคม การเสียสละเพื่อสวนรวม และความสามารถทําใหบุคคลอื่นรัก เปนตน
เบรนเดน (Branden, 1983) กลาววาบุคคลที่มคี วามภาคภูมิใจในตนเองจะมีลักษณะ
ดังนี้ (1) มีใบหนา ทาทาง วิธีการพูด และการเคลื่อนไหวดวยความราเริง แจมใส และมีชีวิตชีวา (2) สามารถ
พูดถึงความสําเร็จหรือขอบกพรองของตนไดอยางตรงไปตรงมาและมีความจริงใจ (3) สามารถเปนทั้ง
ผูใหและผูรับคําสรรเสริญ มีการแสดงออกดวยความรัก และความซาบซึ้ง (4) สามารถเปดใจยอมรับคําตําหนิ
และไมทุกขรอนเมื่อมีผูกลาวถึงความผิดพลาดของตน (5) คําพูดและการเคลื่อนไหวมีลักษณะเปนธรรมชาติ
ไมกังวล (6) มีความกลมกลืนกันระหวางคําพูด การกระทํา การแสดงออก และการเคลื่อนไหว (7) มีเจตคติ
ที่เปดเผย และอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับประสบการณใหม ๆ (8) มองโลกในแงดี เห็นและสนุกสนานกับ
แงตลกของชีวิต (9) มีเจตคติที่ยืดหยุนในการตอบสนองตอสถานการณ ไมเอาจริงเอาจังกับชีวิตมากเกินไป
และ (10) มีพฤติกรรมการแสดงออกในทางเหมาะสม และเปนตัวของตัวเองแมตกอยูภายใตสถานการณ
ที่มีความเครียด
สรุปไดวา บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะเปนผูที่มีความสุข ไมคอยเครียด
หรือกังวล มีความเชื่อมั่นในตนเอง มองตนเองในดานดี ยอมรับตนเองและผูอื่น ปรับตัวไดดี มีความสามารถ
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ในการเผชิญโลกอยางมั่นใจ มีความพึงพอใจในชีวิตที่เปนอยู กลาเปดเผยตนเองใหผูอื่นรูจักโดยไมลําบากใจ
มีความมั่นคง ไมรูสึกกระทบกระเทือนตอคําวิพากษวิจารณของผูอื่น เปนผูที่มีสุขภาพจิตดีและมีรางกาย
ที่แข็งแรง มีการสื่อสารที่เหมาะสม มีความกระตือรือรนในการทํางาน และยอมรับความแตกตางระหวาง
บุคคลได
2.7.2.2 บุคคลที่มีความรูสกึ เห็นคุณคาในตนเองต่ํา จะมีภาวะของความไมสอดคลอง
กลมกลืนในตนเอง มักใชกลไกปองกันตนเอง รับรูวาตนเองดอยคา สงผลใหเกิดความรูสึกมีปมดอย เก็บตัว
ไมมีความมั่นใจในตนเอง แสวงหาการยอมรับจากบุคคลอื่น ตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลอื่น มีความรูสึก
หวาดกลัว วิตกกังวล หวั่นไหวตอคําวิพากษวิจารณ กลัวถูกปฏิเสธ มีความยุงยากในการแกปญหา และ
ไมสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นเพราะคิดวาตัวเองเปนผูที่มีขอบกพรองหรือไมดี สงผลกระทบ
ตอการดําเนินชีวิต (Briggs, 1988) สอดคลองกับ ซาเทียร (Satir, 1991) กลาววาบุคคลที่เห็นคุณคาใน
ตนเองต่ํา คือ (1) มีแนวคิดในการดําเนินชีวิตแบบ “ฉันตองการเปนที่รัก” (2) ดํารงชีวิตแบบไมสอดคลอง
กลมกลืนกันระหวางคําพูด ทาทาง และความรูสึก เสแสรงไมแสดงออกถึงความรูสึกของตนที่อยูภายในใจ
(3) มีพฤติกรรมคอยเอาใจ ยอมตาม และยอมอยูภายใตอํานาจของบุคคลอื่น ชอบพึ่งพาบุคคลอื่น
(4) ไมมีความยืดหยุน และไมมีอารมณขัน (5) ตําหนิและตัดสินวิพากษวิจารณบุคคลอื่น (6) ใชกลไกใน
การป องกั นตนเอง และเก็ บกดอารมณ ความรู สึ ก (7) ดํ ารงอยู ในสภาวะแวดล อมเดิ ม ๆ ไม ต องการการ
เปลี่ยนแปลง หมกมุนอยูกับเหตุการณในอดีต และไมชอบเสี่ยงตอสถานการณใหม ๆ และ (8) ขาดความ
เชื่อมั่นในตนเอง และเปนผูที่ไมมีเหตุผล
มาสโลว (Maslow, 1954) อธิบายวาผูที่เห็นคุณคาในตนเองต่ําจะมีลักษณะขี้อาย
อึดอัด ลําบากใจ ไมกลาเปดเผยความรูสึกของตนเอง ไมกลาคิด ไมกลาแสดงออก ปดกั้นตนเอง
มองตัวเองไรคา ปลีกตัวออกจากสังคม และมีความวิตกกังวลสูง สอดคลองกับ ดิงมีเยอร (Dinkmeyer,
1965) กลาววาบุคคลที่เห็นคุณคาในตนเองต่ําจะมองวาตนเองไมมีความสําคัญ ไมเปนที่ช่ืนชอบของ
บุคคลอื่น เปนคนที่ไมมีความสามารถ ดอยกวาผูอื่น ไมกลาแสดงความคิดเห็นหรือคัดคานผูอื่น และ
ไมชอบการเปลี่ยนแปลงหรือเปดใจรับสิ่งใหม
สรุปไดวา ความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคล แบงออกเปน 2 ระดับ คือ (1) บุคคลที่
มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงเปนผูที่มีความสอดคลองกลมกลืนในตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง เปดเผย
มองโลกในแงดี มีความคิดสรางสรรค รับรูคุณคาของตนเอง และยอมรับสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง และ
(2) บุคคลที่มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองต่ําเปนผูที่มีภาวะของความไมสอดคลองกลมกลืนในตนเอง
มักใชกลไกปองกันตนเอง มีลักษณะขี้อาย ไมกลาเปดเผยความรูสึก และไมกลาแสดงออกเพราะมอง
ตัวเองไรคา การเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองใหแกเด็กชวงวัยรุน บุคคลที่ใกลชิด เชน บิดามารดา
ครู หรือผูที่เกี่ยวของจะตองเขาใจธรรมชาติและความตองการของวัยรุน สงเสริมเด็กพัฒนาความสามารถ
ในการรับผิดชอบงาน และเสริมสรางการมีวินัยในตนเอง โดยมีแนวทางและวิธีปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมที่
เด็กสามารถเขาใจและปฏิบัติได ตลอดจนใหกําลังใจตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการปฏิบัติงาน
2.7.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเอง
เพื่อความกระจางชัดเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเอง ผูวิจัยจึงไดสรุปแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเองที่สําคัญ ดังนี้
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2.7.3.1 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow)
แนวคิดของมาสโลว (Maslow, 1970) จัดอยูในกลุมมนุษยนิยม มีทัศนคติในการมอง
มนุษยดานที่ดีงาม เชื่อวามนุษยมีธรรมชาติใฝดี สรางสรรคความดี ปรารถนาความเจริญกาวหนา รูจัก
คุณคาในตนเอง รูจักผิดชอบชั่วดี มีความรับผิดชอบในชีวิต ทุกสิ่งเกิดจากการเลือกของตนเอง ที่สําคัญ
คือมนุษยมีความปรารถนาจะประจักษรูจักตนเอง และความสามารถเฉพาะของตนเอง เพื่อใชความรู
ความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ หากมนุษยอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีก็จะพัฒนาไปสูความดีงาม
มาสโลว (Maslow, 1970) กลาววามนุษยจะมีความตองการที่เรียงลําดับจาก
ระดับพื้นฐานไปยังระดับสูงสุด ทฤษฏีลําดับขั้นความตองการอยูบนพื้นฐานของสมมติฐาน 3 ขอ คือ
(1) มนุษยมีความตองการอยูเสมอและไมมีที่สิ้นสุด (2) ความตองการของบุคคลจะถูกเรียงลําดับตาม
ความสําคัญหรือเปนลําดับขั้นความตองการพื้นฐาน และ (3) ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะ
ไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมนั้น ๆ ตอไป
แนวคิดที่สําคัญของ มาสโลว (Maslow, 1970) นักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยมได
จัดลําดับขั้นความตองการของมนุษย ออกเปน 5 ขั้น (Burton, 2012; Cherry, 2014a; McLeod, 2013)
ดังนี้
ขั้นที่ 1 ความตองการทางสรีรวิทยา เปนความตองการพื้นฐานของมนุษย ซึ่งมี
พลังมากที่สุดเพราะเปนความตองการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน ความตองการอากาศ อาหาร
ยารักษาโรค หากความตองการขั้นแรกยังไมไดรับการตอบสนองก็ยากที่จะพัฒนาสูขั้นอื่น ๆ ได
ขั้ น ที่ 2 ความต องการความมั่ นคงปลอดภั ย จะเกิ ดขึ้ นเมื่ อขั้ นแรกได รั บการ
ตอบสนองแลว ความตองการในขั้นนี้เปนความตองการที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ตนเอง หากไมไดรับการตอบสนองหากไมไดรับการตอบสนองจะเกิดความรูสึกหวาดกลัว ผวา และรูสึก
ไมมั่นคง
ขั้นที่ 3 ความตองการความรัก และความเปนเจาของ เมื่อ 2 ขั้นแรกไดรับการ
สนองความตองการแลวมนุษยจะสรางความรักและความผูกพันกับผูอื่น เชน การมีสัมพันธไมตรี
การไดรับการยอมรับ และความอาทร
ขั้นที่ 4 ความตองการการไดรับการยกยองนับถือ แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
(1) ความตองการนับถือตนเอง คือ ความตองการมีอํานาจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถและ
ความสําเร็จ และมีความเคารพนับถือตนเอง และ (2) ความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอื่น เชน
การไดรับชื่อเสียงเกียรติยศ การไดรับตําแหนง และการมีศักดิ์ศรีหรือเปนที่ยกยองชมเชย ฯลฯ
ขั้ นที่ 5 ความต องการที่ จะเข าใจตนเองอย างแท จริง เป น ความต องการเพื่ อ
ตระหนักรูความสามารถของตนกับประพฤติปฏิบัติตนตามความสามารถ และสุดความสามารถ โดยเพงเล็ง
ประโยชนของคนอื่นและของสังคมสวนรวมเปนสําคัญ
มาสโลว (Maslow, 1970) กลาววาความตองการการยอมรับนับถือจากผูอื่น
เปนขั้นสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาสูขั้นการเปนตัวของตนเอง และเขาใจตนเองอยางถองแท อันเปน
ความสุข และเปนเปาหมายของการพัฒนาการของชีวิตขั้นสูงสุด
2.7.3.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวตน (self theory)
โรเจอร (Rogers, 1902-1987) เปนนักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยม (McLeod, 2014)
อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับตัวตนวาเปนตัวกําหนดแนวทางการแสดงออก เชื่อวามนุษยแตละคนมีเปาหมายใน
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การพัฒนาตนเองอยางมีจุดหมายทําใหมนุษยรูจักตนเองมากขึ้น ทั้งนี้ คุณสมบัติที่เกี่ยวกับตัวตนซึ่งสัมพันธ
กับความภาคภูมิใจในตนเองไดถูกพัฒนามาจากการปฏิสัมพันธกับพอแมและบุคคลรอบขาง หากบุคคล
เหลานั้นใหการยอมรับหรือมีปฏิกิริยาตอบสนองตอเด็กอยางไรเด็กก็จะพัฒนาปฏิสัมพันธในทิศทางที่
ผูใหญปฏิบัติตอเขาเชนกัน ซึ่งตัวตนของบุคคลอาจเปลี่ยนแปลงตามวุฒิภาวะและการเรียนรู
โรเจอร (Rogers, 1959) แบงองคประกอบของตัวตนออกเปน 3 สวน (McLeod,
2014; Ragnvald, 2003; Thorne & Sanders, 2013) คือ (1) ตัวตนตามการรับรูของตนเอง คือตัวตนที่
เปนไปตามคานิยม ความเชื่อ และขอกําหนดของสังคมหรือเปนตัวตนที่คนอื่นตองการใหเปนตามความ
ตองการของสังคม เปนสวนของบุคลิกภาพที่สําคัญตอการพัฒนาเด็กและเยาวชน (2) ตัวตนตามความ
เปนจริง คือตัวตนของบุคคลในสภาพที่ตรงกับความเปนจริงที่มีความเขาใจ และรูจักตนเองอยางถูกตอง
หรือเปนความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวตนที่แทจริงวาเปนบุคคลแบบใด มีความคิดในการดํารงชีวิต และมี
ความสัมพันธกับผูอื่นอยางไรหรืออาจเปนการประเมินตนวาเปนคนเกง ฉลาด และซื่อสัตย และ (3) ตัวตน
ตามอุดมคติ คือตัวตนที่ปรารถนาจะเปนหรือที่คาดหวัง ซึ่งเปนตัวตนที่ยึดมั่นในคุณงามความดี มีคุณธรรม
จริยธรรม ตัวตนในลักษณะนี้จะเกิดจากการอบรมสั่งสอนใหรูจักผิดชอบชั่วดี ถาบุคคลใดปฏิบัติไดก็จะ
เกิดความรูสึกภูมิใจและชื่นชมตนเอง
การประเมินความภาคภูมิใจในตนเองทําไดหลายวิธีแตที่นิยมมี 2 วิธี คือ (1) การ
ประเมินความรูสึกมีคุณคาในตนเองโดยใชวิธีรายงานตนเอง เปนวิธีที่สามารถใหขอมูลที่ถูกตองครบถวน
มากกวาวิธีอื่น ๆ เพราะตนเองยอมรูจักตนเองมากกวาผูอื่น เชน แบบสํารวจ Rosenberg Self Esteem
Scale (University of Maryland, 2014) แบบสํ ารวจ Coopersmith Self-Esteem Inventory (McGrawHill, 2006) และแบบทดสอบ Rubin’s Self-Esteem Scale (กรมสุขภาพจิต, 2550) และ (2) การประเมิน
พฤติกรรมของผูถูกวัดโดยบุคคลอื่นนอกจากตนเอง เชน บิดา มารดา ครู และเพื่อน รวมทั้งการประเมิน
ของนักจิตวิทยาเพื่อดูความสอดคลองระหวางการประเมินจากการรายงานตนเองกับการประเมินโดย
บุคคลอื่นโดยใชแบบสํารวจ Coopersmith Self-Esteem Inventory (McGraw-Hill, 2006)
จากที่กลาวไวในขางตน สรุปไดวาบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงมักจะมีการ
ประเมินตนเองในดานดีทําใหสามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ผานเขามาในชีวิตได ขณะเดียวกันบุคคลที่มี
ความภาคภูมิใจในตนเองต่ําจะมีความรูสึกวาไมมีใครสนใจ ไมไดรับการยอมรับหรือไมประสบความสําเร็จทํา
ใหรูสึกวาตนเองไรคุณคา ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และไมพึงพอใจตนเอง บุคคลเชนนี้จะเกิดปญหา
สุขภาพจิต เกิดความลมเหลวดานการศึกษาและสังคม จึงควรไดรับการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง
เพื่อจะไดดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุข
2.7.4 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง
ความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจทีละเล็กทีละนอย
อยางตอเนื่อง เริ่มตั้งแตวัยทารกและดําเนินตอไปเรื่อย ๆ จนเติบโตเปนผูใหญและมีการเปลี่ยนแปลงได
ตลอดเวลา จากการศึกษาของ คูเปอรสมิท (Coopersmith, 1984) พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรูสึก
ภาคภูมิใจในตนเอง ประกอบดวย 2 ปจจัย คือ ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก รายละเอียดดังนี้
2.7.4.1 ปจจัยภายใน เปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลทีส่ งผลใหเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเองแตกตางกัน ไดแก (1) ลักษณะทางกายภาพ บุคคลที่มีรูปรางหนาตาดี รางกายแข็งแรง
จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง แตจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับคานิยมสวนตัวของแตละบุคคลดวย
(2) คานิยมสวนบุคคล เปนการประเมินคุณคาของตนเองโดยเทียบเคียงกับสิ่งที่ตนใหคุณคาหรืออุดมคติ
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ที่ตนเองใหความสําคัญ (3) ความสามารถทั่วไป สมรรถภาพ และผลงาน มีความสัมพันธระหวางกันใน
การชวยสงเสริมใหบุคคลเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เปนตัวบงชี้ความถี่ของความสําเร็จหรือความลมเหลว
ของบุคคล ซึ่งการประสบความสําเร็จจะเปนการเสริมแรงแกตนเอง (Bandura, 1977) และทําใหเกิด
ความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง บุคคลที่ประสบความสําเร็จยอมมีความภาคภูมิใจในตนเองสูงกวาบุคคล
ที่พบเจอแตความหลมเหลว (4) ภาวะทางอารมณ เปนสิ่งสะทอนถึงความพึงพอใจ ความสุข หรือความ
วิตกกังวล เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและสงผลตอการประเมินตนเอง (5) ความทะเยอทะยาน
หรือระดับความคาดหวัง เปนความปรารถนาที่เปนหรือจะทําสิ่งตาง ๆ ประสบการณที่ไดรับความสําเร็จ
จะนําไปสูความคาดหวังในการทําสิ่งตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จ และ (6) เพศ: เพศชายมักมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองสูงกวาเพศหญิง เพราะสังคมและวัฒนธรรมสวนใหญจะยกยองและใหคุณคาแกเพศชาย
มากกวาเพศหญิง
2.7.4.2 ปจจัยภายนอก เปนสภาพแวดลอมภายนอกที่บุคคลมีปฏิสัมพันธตอกัน
สงผลตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองที่แตกตางกัน ไดแก (1) ความสัมพันธในครอบครัว เปนประสบการณ
ในครอบครัวที่สงผลตอความภาคภูมิใจตนเองของเด็ก คูเปอรสมิท (Coopersmith, 1967) กลาววาเด็ก
ที่มาจากครอบครัวที่มีการอบรมเลี้ยงดูตางกันจะมีความภาคภูมิใจในตนเองแตกตางกัน (2) โรงเรียนและ
การศึกษา ประสบการณที่เด็กไดรับที่โรงเรียนทั้งความสําเร็จและความลมเหลวดานการเรียนสงผลตอ
ความภาคภูมิใจในตนเอง เด็กที่มาจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงจะมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองมากกวา
เด็กที่มาจากโรงเรียนที่ไมมีชื่อเสียง และขาดความพรองทางการศึกษา (3) สถานภาพทางสังคม บุคคล
ที่มีสถานภาพทางสังคมอยูในระดับสูงจะไดรับการปฏิบัติที่ทําใหเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงกวา
บุคคลที่มาจากสถานภาพทางสังคมในระดับปานกลางและระดับต่ํา และ (4) กลุมเพื่อน บุคคลจะเรียนรู
และใหคุณคาตนเองจากการประเมิน และเปรียบเทียบกับเพื่อนในดานทักษะ ความสามารถ และความถนัด
หากเด็กไดรับการยอมรับยกยองจากกลุมเพื่อนก็จะมองตนเองมีคุณคา มีความหมาย และจะประเมิน
คุณคาในตนเองสูงขึ้น
สรุปไดวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความภาคภูมิใจในตนเอง ประกอบดวย 2 ปจจัย คือ
(1) ปจจัยภายใน ไดแก ลักษณะทางกายภาพ คานิยมสวนบุคคล ความสามารถทั่วไป สมรรถภาพ และ
ผลงาน ภาวะทางอารมณ ความทะเยอทะยานหรือระดับความคาดหวัง และเพศ และ (2) ปจจัยภายนอก
ไดแก ความสัมพันธในครอบครัว โรงแรียนและการศึกษา สถานภาพทางสังคม และกลุมเพื่อน การพัฒนา
บุคคลใหเกิดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในทางที่เหมาะสมจะชวยใหบุคคลมีความมั่นใจในตนเอง
มีความคิดสรางสรรค รูจักแกปญหา และตัดสินใจทําสิ่งตาง ๆ ในชีวิตไดอยางเหมาะสม สงผลใหการ
ดําเนินชีวิตมีความสุข
2.7.5 การเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง
นักการศึกษาไดเสนอวิธีการเสริมสรางความภาคภูมิใจไวอยางหลากหลาย ผูวิจัยขอสรุป
รายละเอียดพอสังเขปดังนี้
แซสซี (Sasse, 1978) เสนอวิธีการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง ดังนี้ (1) สราง
ความเชื่อมั่นในตนเองโดยคํานึงถึงความสําเร็จขางหนาของชีวิต (2) ระลึกถึงตนเองเมื่อสามารถทํางาน
ลุลวงไปดวยดี ใหรางวัลตนเอง เชน ชมเชยตนเองหรือใหสิ่งที่มีความหมายจะชวยใหเกิดความรูสึกที่ดี
ตองาน และ (3) สะสมบันทึกความสําเร็จ หาสมุดบันทึกเพื่อเขียนบันทึกความสําเร็จที่ตนไดรับสิ่งที่ทํา
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ไดดีเปนเวลาติดตอกันหลายสัปดาหหรือหลายเดือน โดยอาจจะเปนความสําเร็จในโครงการตาง ๆ การ
ชวยเหลือใหบุคคลอื่นมีความสุข
บรูโน (Bruno, 1983) กลาวถึงการสรางเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง มี 4 ประการ
คือ (1) ใชการเสนอแนะหรือใหขอคิดโดยตรงอาจจะเปนการไดรับขอเสนอแนะโดยบุคคลอื่นหรือตนเอง
วิธีการนี้เปนการใหขอมูลที่ทําใหเกิดกําลังใจ และสรางความภาคภูมิใจในตน แตตองไดรับการเสริมแรงที่
เปนเหตุการณทางบวกที่ตอเนื่อง คือจะตองดําเนินการในขอตอไปดวย (2) สรางผลสําเร็จใหกับตนเอง
มากขึ้น เปนการพยายามที่จะเพิ่มความสําเร็จใหแกตนเอง โดยดวยการไปใหถึงวัตถุประสงคที่ตั้งไว
(3) การลดความคาดหวังลง เปนการลดความอยากไดหรือความคาดหวังตาง ๆ ลง คือการตั้งระดับ
ความคาดหวังใหเหมาะสมกับความสามารถที่แทจริงของตนเอง และ (4) การหยุดประมาณคาตนเอง
ทฤษฎีเหตุผลและอารมณ (ration–emotion theory) เชื่อวาการที่มนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูไดนับวามี
คุณคาแลวไมจําเปนตองประมาณคุณคาตนเองอีก ความภาคภูมิใจในตนเองจะเพิ่มขึ้นหากบุคคลเลิก
พิจารณาตัดสินคุณคาของตนเอง
เบรดชอร (Bradshaw, 1981) และ คูเปอรสมิท (Coopersmith, 1984) เสนอแนวคิด
ในการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง ดังนี้ (1) การไดรับผลสําเร็จดานวิชาการและประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายที่คาดหวัง (2) การไดรับการยอมรับ ไดรับการเห็นคุณคา และความเอาใจใสจากบุคคล
ที่มีความสําคัญและมีความหมายตอตนเอง (3) การไดแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมสวนตัวที่
มีความสําคัญตอตนเอง และ (4) การไดรับประสบการณที่เพิ่มอํานาจสวนบุคคลหรือการมีอิทธิพลเหนือ
เหตุการณและบุคคลที่มีความสําคัญตอตนเอง นอกจากนี้ คูเปอรสมิท (Coopersmith, 1984) ไดเพิ่มเติม
วิธีการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองที่แตกตาง คือการมีลักษณะในการตอบสนองตอการลดคุณคา
โดยการปฏิเสธและไมใสใจกับการตัดสินใจของผูอื่น สามารถปกปองคุณคาของตนเองไมใหตกไปสูความ
วิตกกังวล
บลูค (Brook, 1992) กลาวถึงการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง ดังนี้ (1) สงเสริม
ใหเด็กมีการพัฒนาความสามารถในการรับผิดชอบงาน และมีสวนรวมในงานของโรงเรียน (2) จัดสถานการณ
ใหเด็กไดฝกการตัดสินใจ การเลือกวิธีการแกไขปญหาใหสอดคลองกับความสามารถตามระดับพัฒนาการ
และความสนใจของเด็ก (3) ใหความสําคัญตอการใหกําลังใจ และชี้ขอดีในกิจกรรมที่ทํา (4) เสริมสราง
การมีวินัยในตนเอง โดยมีแนวทางและวิธีปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมที่เด็กสามารถเขาใจและปฏิบัติได และ
(5) ชวยเหลือเด็กโดยเฉพาะในเรื่องความรูสึก เมื่อเด็กทํางานไมเสร็จ ลมเหลว หรือผิดพลาด
พรทิพย วชิรดิลก (2556) เสนอวิธีพัฒนาตนเองของวัยรุนใหเกิดความภูมิใจในตนเอง
ดังนี้ (1) สรางความตระหนักในตนเอง รูทันความคิดที่ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีหรือทําใหเกิดความรูสึก
แยลง เลือกคําพูดบอกตัวเองในการสรางพลังเสมอ (2) คนหาความสนใจ ความถนัด จุดมุงหมาย จุดเดน
ของตนเอง และตั้งจุดมุงหมายในชีวิต จากนั้นก็เริ่ม ลงมือพัฒ นาสิ่งดีที่คนพบดวยการหมั่นฝกฝน
(3) ฝกมองโลก มองตนเอง และคนอื่นในแงดี (4) ยอมรับขอดีขอเสียของตนเอง ไมคิดเปรียบเทียบกับ
คนอื่นที่ทําใหตนเองรูสึกดอยกวา (5) หมั่นดูแลรางกายและจิตใจใหสดชื่น (6) ฝกเลือกรับสื่อที่ดี ควรระวัง
ไมใหสื่อมีอิทธิพลทางลบกับตัวเรา (7) การทํางานชิ้นใดที่รูสึกวาเปนเรื่องยากใหคอย ๆ ลงมือทําและ
ใหนึกถึงความสําเร็จไปทีละขั้นตอนมากกวากังวลแตผลลัพธที่ตองสําเร็จปลายทาง (8) ใหเวลาและ
โอกาสกับตนเองในการเริ่ม ตน ใหม (9) มองดานดีของตนเอง และใชคําพู ดที่ดี ๆ กับตนเองอยาง
สม่ําเสมอทุกวัน และ (10) พยายามเรียนรูแบบอยางความคิดดี ๆ จากบุคคลหรือสิ่งรอบขาง
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ความภาคภูมิใจในตนเอง เปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดในทุกชวงวัย ซึ่งมีพัฒนาการของความรูสึก
ภาคภูมิใจในตนเองตางกัน หากบุคคลไดรับการสงเสริมใหไดรับประสบการณที่ดีก็สามารถเสริมสราง
ความภาคภูมิใจในตนเองใหเกิดขึ้นได ปยาภรณ กันเกตุ (2554) ทําการศึกษาระดับการมองเห็นคุณคา
ในตนเองของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม พบวาเยาชนมีการเห็นคุณคาในตนเองระดับต่ํา และไดเสนอแนะ
ใหมีการจัดโครงการฝกอบรมหรือพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง เชน การใชโปรแกรมการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแบบกลุมเพื่อเพิ่มระดับการเห็นคุณคาในตนเอง สอดคลองกับผลการศึกษาของ จุฑารัตน เปลวทอง
(2551) พบวาเด็กดอยโอกาศที่เขารวมโปรแกรมการฝกตามแนวคิดของแอดเลอร (Adler) มีความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเองหลังทดลองสูงกวากอนทดลองและสูงกวากลุมควบคุม และยังสอดลองกับผลการศึกษา
ของ นิดารัตน ชูวิเชียร (2550) พบวาเด็กวัยรุนที่ถูกลวงละเมิดทางเพศหลังไดรับศิลปบําบัดมีความภาคภูมิใจ
ในตนเองสูงกวากอนทดลองและสูงกวากลุมควบคุม
จากผลการศึกษาดังกลาว ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ทองเหรียญ อินตะพิงค
(2552) พบวากิจกรรมกลุมสามารถทําใหครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดสมองเห็นคุณคาใน
ตนเองสูงขึ้น และมองเห็นศักยภาพในการพึ่งตนเองสูงหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชนเดียวกับผลการศึกษา
ของ ศักรินทร เมืองมูล (2552) พบวากอนและหลังเขารวมกิจกรรมกลุม การเห็นคุณคาในตนเองของ
นักเรียนมีความแตกตางกัน
สรุปไดวาความภาคภูมิใจในตนเองเปนคุณลักษณะที่ไมหยุดนิ่งสามารถเสริมสรางและ
พัฒนาไดจากประสบการณเชิงบวกและเชิงลบที่ไดรับในอดีตและปจจุบัน หากบุคคลไดรับการเสริมสราง
ความภาคภูมิใจในตนเองตามแนวทางที่ถูกตองเหมาะสมก็จะสามารถพัฒนาคุณลักษณะของตนเองให
เปนไปในทางที่ดี สงผลใหบุคคลมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองสูงขึ้นได
2.8 ความมีวนิ ัยในตนเอง
2.8.1 ความหมายและความสําคัญของวินัย
วินัย (discipline) เปนระเบียบแบบแผน ขอบังคับ และขอปฏิบัติ (พจนานุกรมเล็กซิตรอน,
2555ก) สําหรับควบคุมพฤติกรรมในสถานการณตาง ๆ (Walker, Shea & Bauer, 2004) ใหเปนแบบแผน
อันหนึ่งอันเดียวกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555ก)
ความมีวินัย เปนคุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่ชวยใหบุคคลสามารถควบคุมตนเอง
(ปรีชา ธรรมา, 2546; สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2546) ใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
(Charles, 2002) ตามระเบียบและกฎเกณฑที่กําหนดไว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555ก) โดยไมตองคํานึงถึง
สภาวะทางอารมณ (Pavlina, 2014) และไมตองมีผูอื่นคอยควบคุม (Canfield & Hanson, 2014; บุญชม
ศรีสะอาด, 2555) เพื่อใชเปนแนวทางใหบุคคลประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีวิตรวมกัน (กรมวิชาการ,
2542) เชน การที่นักเรียนกระทํากิจกรรมตาง ๆ ไดสําเร็จและสะอาดเรียบรอยทันเวลา ดวยความตั้งใจ
และมีวินัยในตนเองถูกตองตามกฎหรือระเบียบที่วางไว และแสดงตนวาเปนผูอยูในระเบียบและวัฒนธรรม
อันดีงามของหองเรียนและสังคม
วินัยในตนเองเกิดจากการเห็นคุณคาในสิ่งที่ทํา ผลที่เกิดจากการกระทําของการมีวินัย
ในตนเองจึงมีประโยชนตอตนเองและสังคม สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม (2521) กลาววาคุณคา
ของการมีวินัยเพื่อมนุษยธรรมทําใหเกิดการยอมรับนับถือในศักดิ์และสิทธิสวนบุคคล สงผลใหบุคคล
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมความเปนผูนํา และการยอมรับความสามารถของบุคคล การมีวินัย
จะกอใหเกิดประโยชนดังนี้ (1) ชวยใหมีพฤติกรรมที่เปนระเบียบเรียบรอย (2) ชวยใหมีความรับผิดชอบ
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ในหนาที่ของตนเอง (3) ชวยสรางความสามัคคีปรองดองใหเกิดขึ้นในหมูคณะ (4) ชวยสงเสริมความ
เจริญกาวหนาของตนเอง (5) ชวยใหครูและเด็กอยูรวมกันอยางมีความสุข และประสบผลสําเร็จใน
การเรียนการสอน และ (6) ชวยสงเสริมหลักการปกครองตามระบบประชาธิปไตย
กุลชา ศิรเฉลิมพงศ (2544) กลาววาความมีวินัยในตนเองชวยใหกลุมคนหรือสังคมสามารถ
ดําเนินอยูรวมกันไดอยางมีความสงบสุข ไมเบียดเบียนกัน และเจริญกาวหนาไปดวยดีเนื่องจากทุกคน
กระทําในสิ่งที่สังคมยอมรับ เขาใจผูอื่น มีความสํานึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม จึงตองมีความ
รับผิดชอบ เสียสละ ซึ่งชวยในการพัฒนาประเทศใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว สอดคลองกับ สินีนาฎ
สุทธจินดา (2543) กลาววาวินัยจะชวยกําหนดทิศทางใหสมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
เพื่อความสงบสุขเรียบรอยของสังคม หากปราศจากวินัยการอยูรวมกันในสังคมก็จะเกิดความวุนวาย
สับสนเพราะแตละคนมีความแตกตางกัน ขณะเดียวกันหากคนในสังคมมีวินัยในตนเองก็จะทําใหคน
ในสั งคมมี เหตุ ผล มี ความอดทน มั่ นคงทางอารมณ และเป นผู มี จริ ยธรรม สิ่ งเหล านี้ ถื อเป นตั วบ งชี้
พฤติกรรมและลักษณะของผูที่มีวินัยในตนเอง
2.8.2 ประเภทและลักษณะพฤติกรรมของผูที่มีวินัย
สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม (2521) แบงวินัยออกเปน 2 ประเภท คือ (1) วินัย
ในตนเอง เปนกระบวนการหรือวิธีการควบคุมตนเอง โดยตนเองเปนผูแนะนําตนเองใหประพฤติไปตาม
แนวทางที่เลือกวาดี และ (2) วินัยทางสังคมหรือวินัยในหมูคณะ เปนการใชระเบียบขอบังคับ กฎหมาย
หรือกฎเกณฑเพื่อเปนเครื่องรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยและความสงบสุขในสังคมวินัยทั้ง 2 ประเภท
จะตองเกื้อหนุนกันในการทําสิ่งที่ถูกตอง ซึ่งตองไดรับการอบรมสั่งสอนและเรียนรูจากสภาพแวดลอม
ในสังคมตั้งแตเยาววัย และมีพัฒนาการจนกลายเปนจิตสํานึกทางจริยธรรมหรือความมีวินัยในตนเอง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2548) แบงความมีวินัยออกเปน 2 ประเภท
คือ (1) วินัยภายนอก ผูท่ีมีวินัยภายนอกจะแสดงออกโดยมองจากภายนอกวาเปนการกระทําที่เกิดผลดี
ตอตนเอง และสังคม เชน มีความเปนระเบียบเรียบรอย เชื่อฟง และปฏิบัติตามกฎระเบียบ คําสั่งหรือ
ขอตกลง ซึ่งเกิดจากการอบรมสั่งสอน บังคับหรือเสริมแรง แตผูที่มีวินัยภายนอกยังตองไดรับการดูแลควบคุม
อยูเสมอ มิฉะนั้นอาจไมปฏิบัติตามวินัยที่กําหนดไว และ (2) วินัยภายในหรือวินัยในตนเอง ผูที่มีวินัยในตนเอง
จะแสดงออกคลายกับผูที่มีวินัยภายนอกแตไมตองถูกควบคุมจากภายนอก เพราะไดรับการแนะนําหรือ
อบรมสั่งสอนดวยหลักเหตุผล ภายใตบรรยากาศของความรักและความหวังดี ทําใหมีความสามารถในการ
ควบคุมตนเองทั้งดานอารมณและพฤติกรรมของตนใหเปนไปตามที่มุงหวังและไมขัดตอระเบียบกฎเกณฑ
ของสังคม
นักการศึกษาหลายทานไดสรุปลักษณะพฤติกรรมของผูมีวินัยในตนเอง เชน วิวาหวัน
มูลสถาน (2523) อธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมของผูมีวินัยในตนเองวาตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบ เชื่อมั่น
ในตนเอง มีความรูสึกผิดชอบ ไมกังวลใจ มีความตั้งใจจริง มีลักษณะความเปนผูนํา มีความซื่อสัตย จริงใจ
มีเหตุผล กลาคิด กลาพูด กลาทํา เคารพสิทธิของผูอื่น ทําตามกฏเกณฑของสังคม มีความอดทน มีความเชื่อ
อํานาจในตนเอง มีลักษณะมุงอนาคต รูจักเสียสละ และมีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น สวน ธีราพร กุลนานันท
(2544) กลาววาผูมีระเบียบวินัย เปนผูที่ตรงตอเวลา รูจักเขาแถวและเดินแถวใหเปนระเบียบ เขาแถว
รอลําดับ แตงกายสะอาดเรียบรอย เก็บของเขาที่และจัดใหเปนระเบียบ ทิ้งขยะใหถูกที่ มีมารยาท
ในการพูด และฟง มีมารยาทในการรับประทานอาหาร และรักษากฏระเบียบ กติกาของหองเรียน
และโรงเรียน
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ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2526) กลาวถึงลักษณะของผูที่มีวินัยในตนเองวามีลักษณะ
ดังนี้ (1) มีความสามารถในการควบคุมอารมณ (2) มีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมใหเปนไป
ตามกฎเกณฑของสังคม (3) มีความเชื่อมั่นในตนเอง (4) มีความรับผิดชอบสูง (5) มีความสามารถใน
การชะลอความตองการ (6) สามารถคาดหวังผลกรรมที่จะเกิดขึ้นภายหลัง และ (7) มีการตั้งเปาหมาย
เพื่ออนาคต
กรมวิชาการ (2541) กําหนดคุณลักษณะของผูที่มีวินัยไวดังนี้ (1) รูจักวินัยของตนเปน
อยางดี เมื่อบุคคลสังกัดอยูในสังคมใดจะตองมีความรูเรื่องวินัย ระเบียบแบบแผนของสังคมนั้นเปนอยางดี
เพื่อจะไดปฏิบัติไมผิด เชน นักเรียนตองรูระเบียบวินัยของโรงเรียน และประชาชนตองรูกฎหมาย และ
(2) เครงครัดในวินัยเปนอยางดี คือเปนผูที่พยายามประพฤติปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย และไม
ละเมิดทั้งตอหนาและลับหลัง
จําเนียร ศิลปะวานิช (2538) กลาวถึงลักษณะของผูมีวินัยที่ดีในชั้นเรียน ดังนี้ (1) นั่งกับที่
อยางธรรมดาไมเดินไปเดินมา (2) ไมหันหนาหันหลังคุยกัน (3) ตั้งใจเรียน และตั้งใจฟงครู (4) ทํางาน
รวมกับผูอื่นโดยมีการปรึกษากันอยางสงบ มีความเกรงใจ และเห็นอกเห็นใจผูอื่น (5) รูจักรับผิดชอบ
หนาที่ของตนเปนอยางดี (6) ทํางานอยางมีระเบียบ (7) เขาใจสิทธิและหนาที่ของตนเอง (8) รูจัก
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และ (9) เคารพและนับถือความคิดของผูอื่น
บุญชม ศรีสะอาด (2555) ไดทําการวิเคราะหองคประกอบของบุคคลที่มีพฤติกรรม
และลักษณะอันบงชี้ถึงความมีวินัยในตนเอง ตามที่นักวิชาการไดกลาวไว (Ausubel, 1972; Baruch,
1949; Wiggins, Renner, Clore, & Rose, (1971); กัลยา สุวรรณรอด, 2537; กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2542;
ฉันทนา ภาคบงกช และคณะ, 2539; ณัฎฐพร สตาภรณ, 2540; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538; สุรพงษ
ชูเดช, 2542) พบวาองคประกอบของวินัยในตนเองที่สําคัญมี 6 องคประกอบ คือ (1) ความมุงมั่น
(2) ความอดทน (3) ความพากเพี ยรไม ยอท อ (4) ความรับผิ ดชอบ (5) การปฏิ บั ติ ตนตามระเบี ยบ
กฎเกณฑทางสังคม และ (6) ความเชื่อมั่นในตนเอง
สรุปไดวา ความมีวินัยเปนความสามารถของบุคคลในการกระทําและควบคุมพฤติกรรม
ของตนเองใหปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑของสังคมที่กําหนดไว วินัยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) วินัยภายนอก เกิดจากการใชกฎ ระเบียบ กติกาของสังคมเปนขอบังคับ และ (2) วินัยภายในตัวของ
บุคคลเกิดขึ้นโดยไมมีใครบังคับ วินัยทั้งสองประเภทสามารถเสริมสรางขึ้นได โดยอาศัยกระบวนการ
ทางการเรียนรู การพัฒนาวินัยในตนเองใหแกผูเรียนเปนสิ่งสําคัญ เพราะการมีวินัยในตนเองทําใหบุคคล
สามารถควบคุมตนเองใหประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม ทําใหบุคคลประสบความสําเร็จ
ในการดํารงชีวิต และชวยพัฒนาสังคมใหดีขึ้นดวย จึงควรพัฒนาใหบุคคลมีวินัยในตนเองตั้งแตเด็กและ
รักษาไวอยางตอเนื่องเพื่อประโยชนสุขรวมกัน
2.8.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวินัยในตนเอง
2.7.3.1 ทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเองของ เมาเรอร (Mowrer)
ทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเองของ เมาเรอร (Mowrer, 1950) เชื่อวาการเกิดวินัย
ในตนเองมีพื้นฐานมาตั้งแตระยะแรกเกิดกระทั่งโต เด็กจะเกิดการเรียนรูจากบิดามารดาหรือผูเลี้ยงดู
การเรียนรูของเด็กจะเกิดในสภาพที่เหมาะสม และการไดรับการตอบสนองความตองการเทานั้น เชน
ความหิว และความสุขสบาย ทําใหเด็กเกิดความรูสึกพึงพอใจ มีความสุข ซึ่งความรักความผูกพันของเด็ก
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ที่มีตอบิดามารดา และผูเลี้ยงดูจะนําไปสูการปฏิบัติตามคําสั่งสอน เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่เหมาะสม
และไมเหมาะสม จนกลายเปนลักษณะเดนชัดในจิตสํานึกของตนเอง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2527)
เมาเรอร (Mowrer, 1950) เชื่อวาลักษณะที่แสดงถึงการบรรลุวุฒิภาวะทางจิตใจ
ของบุคคลจะปรากฎขึ้นในชวงอายุประมาณ 8 ถึง 10 ขวบ และจะพัฒนาตอไปจนสมบูรณ เมื่อบุคคล
สามารถควบคุมการปฏิบัติตนไดอยางสมเหตุสมผลในสถานการณตาง ๆ ตามทฤษฎีของเมาเรอรการเกิด
วินัยในตนเองจนเปนผูบรรลุวุฒิภาวะทางจิตนั้นจะตองเริ่มตนจากการเลี้ยงดูในวัยทารกอยางมีความสุข
ความอบอุนและผานการอบรมสั่งสอนหรือการเลียนแบบที่ดีงามจากผูที่เลี้ยงดู จึงจะพัฒนาเปนลักษณะที่
เดนชัดในจิตสํานึกของบุคคลนั้นและกลายเปนพฤติกรรมที่ถูกตองและมีเหตุผล
2.8.3.2 ทฤษฎีแรงจูงใจทางจริยธรรมหรือความมีวินัยในตนเองของ เพคและ
ฮาวิเฮอรส (Peck & Havighurst)
ทฤษฎีแรงจูงใจทางจริยธรรมหรือความมีวินัยในตนเองของ เพค และฮาวิเฮอรส
(Peck & Havighurst, 1960) เชื่อวาการควบคุมอีโก (ego control) และซุปเปอรอีโก (super ego
control) จะชวยใหบุคคลเกิดความตองการที่จะแสดงพฤติกรรมเพื่อผูอื่นไดอยางสมเหตุผล พลังใน
การควบคุมอีโกและซุปเปอรอีโกของแตละคนจะไมเทากัน เนื่องจากการไดรับความรูทางจริยธรรมที่
ทําใหทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการแสดงพฤติกรรมไมเทากัน ซึ่งทําใหบุคคลมีวินัยในตนเองตางกัน
โดยสามารถจําแนกความแตกตางของบุคลิกภาพได 5 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 บุคคลที่ปราศจากจริยธรรม คือบุคคลที่มีพลังควบคุมอีโกและ
ซุปเปอรอีโกนอยมากจะยึดตนเองเปนศูนยกลางและเห็นแกตัว โดยไมเรียนรูที่จะใหผูอื่น ไมสามารถ
ควบคุมตนเอง และกระทําสิ่งตาง ๆ อยางไมไตรตรอง
ประเภทที่ 2 บุคคลที่เอาแตได คือบุคคลที่มีพลังควบคุมอีโกนอย แตพลังควบคุม
ซุปเปอรอีโกมากขึ้นในระดับปานกลางคอนขางนอยจะยึดตนเองเปนศูนยกลางและทําทุกอยางเพื่อความ
พึงพอใจและเพื่อผลประโยชนของตนเอง ไมจริงใจ ยอมอยูใตการควบคุมของผูท่ีมีอํานาจหากทําให
ตนเองไดรับผลประโยชน ลักษณะนี้จะปรากฏตั้งแตวัยเด็กตอนตนและบางคนจะติดตัวไปตลอดชีวิต
ประเภทที่ 3 บุคคลที่คลอยตาม คือบุคคลที่มีพลังควบคุมอีโกนอยเหมือนสอง
ประเภทแรก แตมีพลังควบคุมซุปเปอรอีโกมากกวาในระดับปานกลางคอนขางมากจะยึดพวกพองเปน
หลักและคลอยตามผูอื่นโดยไมไตรตรองจะอยูภายใตการควบคุมของสังคมและกลุม
ประเภทที่ 4 บุคคลที่ ตั้งใจจริงแตขาดเหตุผล คือบุคคลมีพลังควบคุมอีโกปาน
กลาง แตมีพลังควบคุมซุปเปอรอีโกมากจะเปนผูที่ยอมรับกฏเกณฑและกฏหมายอยางยึดมั่นและศรัทธา
ถูกควบคุมโดยคานิยมและบรรทัดฐานทางสังคม ทําตามกฎหมายอยางเครงครัดแมวาจะกอใหเกิด
ความเสียหายแกผูอื่นก็จะไมสนใจ ขาดการยืดหยุนอยางมีเหตุผล
ประเภทที่ 5 บุคคลที่เห็นแกผูอื่นอยางมีเหตุผล คือบุคคลที่มีพลังควบคุมอีโก
และซุปเปอรอีโกมาก เกิดความสมดุลระหวางการทําตามกฎเกณฑของสังคมและความสมเหตุสมผล
เห็นแกผูอื่น สามารถควบคุมตนเองอยางมีเหตุผล ไมตกอยูในอิทธิพลของกลุมในสังคมหรือตกอยูใต
อิทธิพลของกฏเกณฑอยางปราศจากเหตุผล ตระหนักถึงผลการกระทําของตนที่มีตอผูอื่น พิจารณา
ไตรตรองกอนตัดสินใจกระทํา ใหความรวมมือกับสังคม มีความรับผิดชอบ ใหความเคารพเพื่อนมนุษย
เสียสละและเห็นแกประโยชนแกสวนรวม ซึ่งบุคคลประเภทนี้มีไมมากนักในสังคม เปนการพัฒนา
บุคลิกภาพที่ระดับสูง
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เห็นไดวาการพัฒนาวินัยในตนเองของเพคและฮาวิเฮอรส (Peck & Havighurst)
จะใชความรูทางจริยธรรมมาชวยในการสรางพลังควบคุมอีโกและซุปเปอรอีโกตั้งแตเด็กกระทั่งสามารถ
พัฒนามาเปนผูใหญที่มีวุฒิภาวะทางจิตสํานึกที่สมบูรณ และมีการควบคุมตนเองหรือมีวินัยในตนเอง
อยางเหมาะสม จากทฤษฎีทั้งสองจะเห็นความสอดคลองกัน คือทฤษฎีของ เมาเรอร (Mowrer) เปนการ
วางพื้นฐานใหเกิดวินัยในตนเองโดยเริ่มจากการเลี้ยงดูทารกจนเกิดความผูกพันและเด็กเกิดความพึงพอใจ
ที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของผูเลี้ยงดู เด็กจะเรียนรูและพัฒนากลายเปนวินัยในตนเอง ซึ่งประสบการณความรู
ทางจริยธรรมจากสังคมและรับเขาไปจนกลายเปนพลังในการควบคุมตนเองหรือเกิดเปนวินัยในตนเอง
ตามทฤษฎีของเพคและฮาวิเฮอรส (Peck & Havighurst)
2.8.3.3 การบําบัดแบบเผชิญความจริง (reality therapy)
ผูใหกําเนิดทฤษฎีบําบัดแบบเผชิญ ความจริง (reality therapy) คือ วิลเลียม
กลาสเซอร (Glesser,1992) หลักการบําบัดแบบเผชิญความจริงตามแนวคิดของกลาสเซอร คือไมวา
จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลก็ตามบุคคลจะสามารถเลือกพฤติกรรมในปจจุบันและในอนาคตที่
จะนํามาชวยใหประสบกับความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลาสเซอร กลาววาสถานศึกษาตองเปนสถานที่ที่ดีและมีความยุติธรรมจึงจะ
เปนโรงเรียนที่ไมมีปญหาทางดานพฤติกรรมและระเบียบวินัย ซึ่งจะทําใหสามารถบริหารสถานศึกษา
ไดอยางประสบความสําเร็จ สําหรับผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบเนื่องจากผูเรียนที่มีความรับผิดชอบจะ
รับรูวาสถานศึกษาเปนสถานที่ที่ดีสําหรับตน ผูเรียนจะมีโอกาสเลือกทางเลือกตาง ๆ ไดมากขึ้นอันเปนผล
จากความรับผิดชอบของตนที่เพิ่มขึ้น ปญหาระเบียบวินัยในหองเรียนจะไมเกิดขึ้นหากผูเรียนไดรับความ
พึงพอใจในสิ่งที่เขาตองการ และหากผูเรียนรับรูแลววาโรงเรียนที่เขาเลือกมาเรียนเปนสถานที่ที่ดีสาํ หรับเขา
ก็จะไมมีแรงกระตุนที่จะทําพฤติกรรมที่ไมถูกตอ งครูก็ไมจําเปนตองมีการจัดการเกี่ยวกับระเบียบวินัย
(Tauber, 2007)
สถานศึกษาที่ดีตามแนวคิดของกลาสเซอร จะตองเปนสถานที่ที่มีลักษณะดังนี้
(1) ผูคนมีความกระตือรือรนโดยเฉพาะผูใหญ (2) มักไดยินเสียงหัวเราะที่แสดงออกมาจากความสนุกสนาน
อยางแทจริงซึ่งนําไปสูความรูสึกผูกพันดวยความเอื้ออาทรของบุคคลในการทํางานที่เกี่ยวของ (3) มีการ
พูดคุยติดตอสื่อสาร และมีการวางกฏระเบียบรวมกัน และ (4) ผูบริหารกระตือรือรนในการใหความชวยเหลือ
มีสวนรวมในการสอนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในตนเอง
การสรางกฏขอบังคับ : สถานศึกษาที่ดีจะตองมีกฏขอบังคับที่มีเหตุผลชัดเจน
เปนสวนสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนกลายเปนผูที่มีความรับผิดชอบอยางพอเพียง และผูเรียนตองรูกฏ
ระเบียบที่กําหนดไวเนื่องจากกฏระเบียบตองถูกแสดงไวอยางชัดเจน และเปนสิ่งที่กระทําตามไดอยาง
งาย ๆ ดังนั้น กฏระเบียบจะตองเขียนไวในคูมือนักเรียน และสงใหผูปกครองที่บานเพื่อเขียนติดแสดง
ไวตามทางเดินในหองเรียน และสถานที่ที่สามารถเห็นไดชัดเจน อาจจะมีผูเรียนบางคนไมทําตามกฏ
ระเบียบที่มีเหตุผลเหลานั้น แตครูก็ไมจําเปนตองทําอะไรมากเพราะจะเกิดแรงกดดันจากกลุมเพื่อน
ของผูเรียนเอง นั่นคือผูเรียนควรตองมีบทบาทในการตั้งกฏระเบียบขึ้นมาหรือเปลี่ยนแปลงกฏเมื่อ
จําเปน ทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามกฏระเบียบนั้น ๆ และเกิดความรูสึกความเปนเจาของ
ขั้นตอนของการบําบัดแบบเผชิญความจริง
การบําบัดแบบเผชิญความจริงไมคอยใหความสนใจกับประสบการณในอดีตของ
เด็กที่อาจจะมีสวนชวยอธิบายถึงปญหาพฤติกรรมของพวกเขา แตจะใหความสนใจกับการจัดการกับ
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พฤติกรรมที่กําลังเกิดขึ้นที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่เปนความจริงของชีวิตเด็กทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ที่เปนปจจุบัน เพราะอดีตเปนสิ่งที่ผานไปแลวไมสามารถแกไขอะไรได แตจะใหความสําคัญกับสิ่งที่จะ
กระทําขึ้นในอนาคตของบุคคลที่ไดรับอิทธิพลจากการเลือกในปจจุบันดวยความเปนเหตุเปนผล บุคคลจะ
สามารถทําใหวันพรุงนี้เปนอยางที่พวกเขาตองการอยากจะเปน ซึ่งขึ้นอยูกับความเชื่อที่ถูกเลือกในปจจุบัน
(Tauber, 2007) สําหรับขั้นตอนของการบําบัดแบบเผชิญความจริง รายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สรางสิ่งแวดลอมแกนักเรียนที่มั่นคงและเปนสวนตัว โดยครูแสดง
พฤติกรรมที่อบอุน และใหความสนใจตอผูเรียน ผูเรียนก็จะมองเห็นวาสถานศึกษาและหองเรียนเปน
สถานที่ที่ดี ความสัมพันธเชนนี้ทําใหงายที่จะนําไปสูการประสบความสําเร็จ
ขั้นตอนที่ 2 บงชี้ปญหา ทั้งนี้ความเชื่อใจตอกันและความเปนสวนตัวที่เริ่มตนใน
ขั้นตอนแรกนั้นยังคงตอเนื่องอยู โดยครูจะใหนักเรียนคนหาพฤติกรรมที่พวกเขาทําผิด และใหผูเรียนเกิด
ความรับผิดชอบสําหรับพฤติกรรมที่ผิดนั้น ควรหลีกเลี่ยงการถามวา “ทําไมคุณจึงทําอยางนี้” ครูควร
ถามเด็กวา “คุณกําลังทําอะไรอยู” และไมควรคาดหวังใหผูเรียนยอมรับในสิ่งที่เขาทําผิด การที่ผูเรียนไม
ยอมรับผิดเกิดจากครูไมไดสรางสถานการณ สิ่งแวดลอมที่ทําใหเด็กเชื่อใจและผูเรียนกลัววาจะถูกทําโทษ
สิ่งแรกที่ครูตองทําคือใหนักเรียนเชื่อใจและไมลงโทษ ครูควรสรางสรรคสิ่งแวดลอมที่จะกระตุนสงเสริม
และสนับสนุนที่จําเปนสําหรับผูเรียนเพื่อจะเพิ่มความรับผิดชอบสําหรับชีวิตของผูเรียน แกลสเซอร
เชื่อวาหากผูเรียนมีชีวิตที่มีความเปนเหตุเปนผลเขาจะเลือกพฤติกรรมของตนเอง สามารถเลือกสิ่งที่ดี
หรือสิ่งที่เลว และครูจําเปนตองสรางสิ่งแวดลอมที่จะชวยเหลือผูเรียนใหเลือกในทางเลือกที่ดีกวา
ขั้นตอนที่ 3 การตัดสินคุณคา เปนขั้นตอนที่ครูตัดสินพฤติกรรมที่ผิดและบอก
เหตุผลวาทําไมพฤติกรรมนั้นจึงไมดีโดยใชหลักของเหตุ และผล ไมใชความถูกผิดทางศีลธรรมหรือ
คุณธรรม เชน ผูเรียนลอกการบาน (สาเหตุ) จะทําใหไมเกิดการเรียนรู (ผล) ผูเรียนที่กลั่นแกลงผูอื่นใน
หองเรียน (สาเหตุ) จะมีผลตอความสามารถในการเรียน (ผล) และผูเรียนขวางกอนหินลงไปในสนาม
(สาเหตุ) อาจจะทําใหเกิดอุบัติเหตุรุนแรง (ผล) เนื่องจากการตัดสินในเรื่องของคุณธรรมหรือศีลธรรม
ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่ผิดเปนเรื่องคุณลักษณะของความเปนมนุษยนั้นยากที่จะเปลี่ยนแปลงได เชน
ผูเรียนที่ลอกการบานอาจถูกบงชี้วาเปนคนหลอกลวง (cheat) หรือเด็กที่ขวางกอนหินลงไปในสนาม
อาจถู ก ตั ดสิ นวาเป น อั นธพาล เมื่ อผูเรียนเขาใจถึงความสัม พั น ธของสาเหตุ และผลที่ เกิดขึ้น ก็จะ
สามารถวางแผนที่ดีเพื่อจะสรางพฤติกรรมใหมได
ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนพฤติกรรมใหม ครูจะใหผูเรียนเกิดความรับผิดชอบขั้นตน
สําหรับพฤติกรรมที่ผิดและวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เชน ครูอาจจะถามวา “คุณวางแผนอะไร
ไวที่จะใหแนใจวาคุณจะไมลอกการบานเพื่อนอีกตอไป” อาจจะยากสําหรับผูเรียนที่จะคิดพฤติกรรม
ใหมขึ้นมา ครูก็ควรจะชวยวางแผนแลวปลอยใหผูเรียนเลือกเองวาจะใชวิธีการใดสิ่งสําคัญ คือตองให
ผูเรียนเลือกเองเพื่อใหผูเรียนเริ่มตนที่จะมีความรับผิดชอบ เมื่อผูเรียนไดรับประสบการณในการวางแผน
พฤติกรรมในครั้งแรกครูควรใหคําแนะนําบางเล็กนอย เมื่อผูเรียนเกิดความมั่นใจมากขึ้นก็จะเพิ่มความ
รับผิดชอบตอชีวิตของตนเองมากขึ้น ผูเรียนก็จะเลือกทางเลือกที่ดีมากกวาเลว ในบางครั้งนักเรียนอาจ
ตอบว า “หนู ไม มี แ ผนการอะไร” ครู ไม ค วรยอมแพ แ ต ค วรให โอกาสและเวลาผู เรี ย นให เข า ไปสู
ประสบการณเวลานอก เชน สถานที่มุมหองหนึ่งที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และใหผูเรียนอยูตรงนั้น
จนกวาจะคิดแผนการไดแลวจึงใหเขามาในหองเรียนได
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ขั้นตอนที่ 5 การทําพันธสัญญา ถือเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญ การใหผูเรียนพูด
หรือการเขียนบันทึกเปนลายลักษณอักษร โดยการเขียนไวจะดีกวาการพูด และมีการจับมือกัน การทํา
พันธสัญญาจะทําใหเกิดความรูสึกเชื่อใจ เชื่อมั่นตอกันเพิ่มโอกาสที่จะทําใหแผนการสําหรับพฤติกรรม
ใหมดําเนินตอไปไดอยางสําเร็จ
ขั้นตอนที่ 6 ยอมรับการไมกลาวโทษหรือไมขอโทษ ในขั้นนี้ถือวาการถามถึงคํา
ขอโทษ การสงเสริมใหขอโทษ การรับฟงคําาขอโทษ และการยอมรับคําขอโทษเหลานี้เปนสิ่งที่ไมเปน
ประโยชน เปนการจัดการกับอดีต สําหรับแกลสเซอรเปาหมายคือการจัดการกับอนาคตถาแผนการ
สําหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นไมไดผลก็อาจพิจารณาทําซ้ําใหมจนกวาจะไดผลหรืออาจจะวาง
แผนการใหม มุมมองของแกลสเซอรคือการมองไปขางหนาตลอดไป ตามดวยความสําเร็จของแผนการที่
ใชไดผลโดยไมมีการยอมรับการขอโทษ
ขั้นตอนที่ 7 การไมทําโทษ แกลสเซอร เชื่อวาการลงโทษถือเปนการยกความ
รับผิดชอบออกไปจากผูเรียน ถาแผนการสําหรับพฤติกรรมใหมนั้นไมไดผลจะไมสามารถแกไขไดจาก
การลงโทษนักเรียนเพราะการลงโทษจะทําลายความอบอุน ความเชื่อใจ และความรูสึกวาสถานศึกษา
เป น สถานที่ ที่ ดี และมี ค วามสํ าคั ญ มากต อ ขั้ น ตอนที่ 1 และขั้ น ตอนที่ 2 ซึ่ ง เป น การบ งชี้ ป ญ หา
พฤติกรรมที่ผิดโดยใหผูเรียนรูสึกปลอดภัยจากการถูกลงโทษ เพื่อใหเขายอมรับวาเขาทําผิดครูจะตอง
ไมลงโทษ
ขั้นตอนที่ 8 การไมยอมพายแพ-ยืนกรานทําตอไป เปนการแกไขพฤติกรรมจนกวา
จะสําเร็จหรือจนกวาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได โดยไมมีการยอมแพหรือเลิกรา
สรุปไดวา ขั้นตอนของการบําบัดแบบเผชิญความจริง ประกอบดวย (1) การเกี่ยวของ
โดยการเขาไปในโลกของผูเรียน สรางบรรยากาศเชิงบวก และเอื้ออาทร (2) พฤติกรรมปจจุบัน เนนวา
ผูเรียนกําลังทําอะไร ตองการอะไร เนนกับปจจุบันอยาเอาสิ่งที่เปนอดีตมาพูด (3) การประเมิน เปนการ
ประเมินวาสิ่งที่ผูเรียนทําผิดกฏระเบียบหรือไมชวยใหผเู รียนไดรับในสิง่ ที่ตองการหรือไม (4) การวางแผน
เปนการวางแผนการที่งาย ๆ จําเพาะเจาะจงเปนอิสระเชิงบวกทําทันทีทําซ้ํา ๆ และทบทวนแผนการนั้น
ใหมถาจําเปน (5) การทําพันธสัญญา เปนการเขียนแผนการแลวเซ็นชื่อลงสัญญารวมกัน และจับมือกัน
(6) การไมยอมรับคําขอโทษ โดยประเมินวาแผนการสําเร็จหรือไมถาไมสําเร็จใหผูเรียนทําแผนการใหม
โดยไมยอมรับคําขอโทษ (7) การไมมีการลงโทษ เนื่องจากการลงโทษเปนการพูดถึงอดีตซึ่งเปนสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไมไดแลวถือวาวันนี้และพรุงนี้สําคัญเทานั้น และ (8) การไมมีการเลิกราโดยคิดวาการบําบัด
เปนเพียงเกมสที่เลนไปไดเรื่อย ๆ
2.8.3.4 ทฤษฎีการเลือกในหองเรียน (choice theory in the classroom)
วิลเลียม กลาสเซอร (William Glasse) เปนผูริเริ่มทฤษฎีการเลือก (choice theory)
ในป ค.ศ.1998 ซึ่งเดิมมีความชื่อวา “ทฤษฎีการควบคุม” (control theory) มีแนวคิดวาคนที่ควบคุม
ชีวิตของตนเองได คือ “ตัวเราเอง” ยิ่งบุคคลเรียนรูไดเร็วเทาไหรก็ยิ่งสามารถควบคุมตนเองไดดีเพียงนั้น
เนื่องจากทฤษฎีการควบคุมเนนพฤติกรรมจึงเปนสาเหตุให กลาสเซอร เปลี่ยนชื่อจากทฤษฎีควบคุมเปน
“ทฤษฎีการเลือก” (Tauber, 2007)
หลักการของทฤษฎีการเลือกตามแนวคิดของกลาสเซอร ประกอบดวย (1) ผูที่จะ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองคือตัวเราเอง พฤติกรรมทั้งหมดของบุคคลคือความพยายามของตนเองที่
ดีที่สุดที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจกับความตองการของตนเอง (2) สิ่งที่บุคคลจะใหผูอื่นไดก็คือขอมูล
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(3) ปญหาทางจิตใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นมายาวนานคือปญหาความสัมพันธ (4) ความสัมพันธที่เปนปญหา
มักเปนสวนหนึ่งของชีวิตเสมอ (5) สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมีหลายอยางที่เกี่ยวของกับสิ่งที่บุคคลเปนในปจจุบัน
แตบุคคลก็สามารถทําใหเกิดความพึงพอใจใหกับตนเองไดเฉพาะในปจจุบันเทานั้น และวางแผนที่จะ
กระทําตอไปไดในอนาคต (6) บุคคลสามารถทําใหเกิดความพึงพอใจในความตองการของตนเองได
จากการกระทําใหเกิดความพึงพอใจในโลกของคุณภาพของตนเอง (7) สิ่งที่บุคคลกระทําทุกอยางคือ
พฤติกรรมเปนการกระทําไมใชปฏิกิริยา (8) พฤติกรรมทั้งหมดจะถูกกําหนดดวยการกระทํา ความคิด
ความรูสึก และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ แตบุคคลมีการควบคุมความคิด และการกระทําได
(9) สําหรับความรูสึกและทางกายภาพ บุคคลสามารถควบคุมไดทางออมผานทางการเลือกที่จะคิด
และกระทําอยางไร และ (10) พฤติกรรมทั้งหมดถูกเรียกชื่อวาเปนกิริยาความตองการพื้นฐานของ
มนุษยที่ตัดสินทางเลือกของตนเอง
กลาสเซอร กลาววาทฤษฎีการเลือกก็คือความตองการของมนุษย เพราะเชื่อวา
พฤติกรรมของมนุษยแมวา จะเปนพฤติกรรมที่ผิด ๆ ก็เปนความพยายามที่ดีที่สดุ ที่จะเปลีย่ นโลกภายนอก
ใหเหมาะสมใหเขาไดกับการรับรูซึ่งเปนโลกภายในที่เปนความตองการของมนุษย แมวามนุษยทุกคนจะ
มีความตองการพื้นฐานทั้ง 5 ดานเหมือน ๆ กัน แตบุคคลก็จะมีความตองการที่เติมเต็มที่แตกตางกัน
ลําดับขั้นความตองการตามแนวคิดของกลาสเซอร (Glasser’s hierachy of needs)
มีดังนี้ (1) ความตองการมีชีวิตอยู ไดแก อากาศ น้ํา อาหาร ที่อยูอาศัย และเพศ (2) ความตองการเปน
เจาของ ไดแก ความสัมพันธ มิตรภาพ ชุมชน ความรวมมือ และความใกลชิด (3) ความตองการอิสระ
และทางเลือก ไดแก ทางเลือก การตัดสินใจของตนเอง และอิสรภาพเสรีภาพ (4) ความตองการในอํานาจ
และอิทธิพล ไดแก ความสามารถ ความสําเร็จ และการยอมรับ และ (5) ความตองการเลนและสนุกสนาน
เชน การหัวเราะ ความยินดี และความสนุกสนาน
นอกเหนือจากความตองการทางจิตใจที่จะมีชีวิตอยูและความเปนเจาของแลว
ความตองการของกลาสเซอร และมาสโลวจะแตกตางกัน กลาสเซอร เชื่อวาแตละคนมีความสามารถ
ในการตัดสินใจในทางเลือกของตนเอง และแมแตเด็กก็ยังตองการอํานาจและอิทธิพล สําหรับความ
ตองการในการเลนและความสนุกสนาน กลาสเซอร เชื่อวาความสนุกสนานเปนรางวัลตามธรรมชาติของ
การเรียนรู
ดังนั้น สถานศึกษาควรจัดหาแนวทางอยางพอเพียงใหกับผูเรียนที่จะไดพบกับ
ความพึงพอใจในความตองการทั้ง 3 ประการ คือ (1) ทางเลือก (2) อํานาจ และ (3) ความสนุกสนาน
หากสถานศึกษาไมจัดหาแนวทางที่สังคมยอมรับ ผูเรียนก็จะหาวิถีทางของตนเองที่จะทําใหไดมาซึ่งความ
ตองการของตนเอง แมวาจะเปนวิถีทางที่สังคมไมยอมรับก็ตาม ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาในเรื่องพฤติกรรมที่
ผิดและปญหาระเบียบวินัยตามมา กลาสเซอร เชื่อวาความตองการของผูเรียนในทางเลือก อํานาจ และ
ความสนุกสนานมีมาตั้งแตเกิด หากครูไดตระหนักรูและนํามาใชเปนเครื่องมือกระตุนในการเรียนรูของ
เด็กรวมกับเทคนิคในการสอนที่เหมาะสมและเพียงพอ ผูเรียนก็จะพบกับความพึงพอใจในความตองการ
ทั้ง 3 ประการ สถานศึกษาก็จะเปนสถานที่ที่เด็กรับรูวาดี และไดชวยเหลือนักเรียน
กลาสเซอร เสนอแนวทางที่ดีที่จะเติมเต็มในความตองการทุก ๆ ดาน นั่นคือ
การเรียนเปนกลุมหรือทํางานเปนทีม ผูเรียนจะไดความรูสึกความเปนเจาของความมีสวนรวม ความมี
อํานาจ ความตองการสนุกสนานจากการเรียน และการทํางานเปนทีม ผูเรียนที่อยูคนเดียวสวนใหญ
มักไมคอยมีอํานาจไมวาจะเปนกีฬาหรือเรื่องการเรียน อํานาจของผูเรียนจะสะทอนออกมาทางความ
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แข็งแกรง พรสวรรค ความรู และการอุทิศตนจะมีบุคคลพิเศษบางคนเทานั้นเองที่จะรูสึกถึงอํานาจใน
ตัวเองไดโดยตัวเขาเอง เพราะสวนใหญแลวความรูสึกมีอํานาจจะเกิดจากสมาชิกในทีมเทานั้น ครูจึง
ตองริเริ่มที่จะสรางศูนยกลางการเรียนรูโดยใชการเรียนเปนกลุม หากมีปญหาในเรื่องของระเบียบวินัย
แกลสเซอร เสนอวาใหสรางสภาพแวดลอมของกลุมที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจในความตองการขึ้นมาก็
จะเปนการชวยแกไขปญหาระเบียบวินัยไดอยางแทจริง
การสรางความสัมพันธ เปนการสรางสถานศึกษาที่ใหความรูสึกแกผูเรียนวา
เปนสถานที่ที่ดีซึ่งไมเพียงแตใหผูเรียนไดพบกับความพึงพอใจตามความตองการเทานั้น แตในทุก ๆ วัน
ตองใหเด็กไดพบกับโลกแหงความเปนจริงที่เขาใกลกับโลกแหงคุณภาพที่พวกเขาตองการ
กลาสเซอร เสนอนิสัย 7 ประการของครูในการเอื้ออาทรสนใจผูเรียน ไดแก การ
สนับสนุน การกระตุน การรับฟง การยอมรับ การไววางใจ การนับถือ การตอรองโตแยงในความแตกตาง
และนิสัยของครู 7 ประการที่ไมควรทํา ไดแก การวิพากษวิจารณ การตําหนิ การบน การคุกคาม การทําโทษ
และการติดสินบน โดยนิสัยเอื้ออาทรสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดที่เปนประชาธิปไตย ไดแก การรับฟง
การไววางใจ และการยอมรับนับถือในตัวผูเรียน ตลอดจนการตอรองกับผูเรียนในเรื่องที่ขัดแยงเปน
พฤติกรรมของครูที่ทําใหผูเรียนรับรูวาสถานศึกษาเปนสถานที่ที่ดีสําหรับพวกเขา สําหรับนิสัยที่ไมควร
ทําก็จะกอใหเกิดปญหาทางระเบียบวินัยตามมา
กลาสเซอร เชื่อวาสถานศึกษาจะไมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจนกวาครูจะ
เขาใจทฤษฎีการกระตุนและการตอบสนอง ความเชื่อที่วาพฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นเพราะแรงกระตุน
จากเหตุการณภายนอกนั้นเปนความเชื่อที่ไมถูกตอง ทฤษฎีการเลือกถือวาพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย
เกิดจากสิ่งที่อยูภายในตนเอง โลกภายนอกเปนเพียงจัดหาขอมูลใหแลวเราก็เลือกที่จะกระทําตอขอมูลที่
เราไดรับในวิถีทางที่ดีสุดสําหรับเราในฐานะเปนสัตวโลก มนุษยไมเคยมีปฏิกิริยาโตตอบแตสิ่งที่เราทํา
คือการกระทําทางเลือกในการตอบสนองขอมูลนั้นขึ้นกับการรับรูของเรา ดังนั้น ความสําคัญของทฤษฎี
การเลือกก็คือทางเลือกของแตละคน
กลาสเซอร เชื่อวามนุษยควบคุมชีวิตของตนเอง เชน มนุษยสามารถเลือกไดวา
จะซึมเศราหรือไม การกลาวโทษคนอื่นหรือสิ่งอื่นที่เปนสาเหตุใหซึมเศราเปนการโยนความผิดและ
ตําหนิคนอื่น แกสเซอร กลาววาพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษยมีอยู 4 สวน คือ (1) การกระทํา (2) ความคิด
(3) ปฏิกิริยาทางกายภาพ และ (4) ความรูสึก แมวาเราอาจจะทําไดเพียงเล็กนอยเทานั้นในการควบคุม
ความรูสึกและปฏิกิรยาทางกายภาพไดโดยตรง แตเราก็สามารถควบคุมความคิด และการกระทําได
2.8.4 ปจจัยที่สงผลตอการขาดวินยั
การที่เด็กขาดวินัยมีปจจัยหลายประการ สมพร สุทัศนีย (2544) กลาวถึงปจจัยที่ทําให
เด็กขาดวินัยมาจากสาเหตุ ดังนี้
2.8.4.1 เกิดจากตัวเด็ก มีสาเหตุ 2 ประการ คือ (1) ทางรางกาย เชน มีรางกาย
ผิดปกติ ปญญาออน และขาดสารอาหาร และ (2) ทางจิตใจ เกิดจากการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักทํา
ใหขาดความอบอุน ความนอยใจที่ไมไดรับความรัก ความเอาใจใสทําใหเปนเด็กเงียบขรึม ไมพูดจา และ
แยกตัวออกจากสังคม
2.8.4.2 เกิดจากสิ่งแวดลอม ประกอบดวย (1) สิ่งแวดลอมทางบาน ไดแก การ
อบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ และเขมงวดหรือปลอยปละละเลยมากเกินไป (2) สัมพันธภาพในครอบครัวที่
มีการทะเลาะวิวาทกัน สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน ไดแก เพื่อนในโรงเรียนขมเหงรังแก ครูขาดความ
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ยุติธรรม ขาดความเอาใจใส และขาดความมั่นคงทางอารมณ (3) การสอน และการปกครองของครู
กฎระเบียบของโรงเรียนที่เด็กไมมีสวนรวมในการบัญญัติขึ้น หรือกฎระเบียบที่ขัดกับพัฒนาการทาง
ธรรมชาติของเด็ก (4) สิ่งแวดลอมทางสังคม ไดแก แหลงการพนัน แหลงซื้อขายสิ่งเสพติดและของมึนเมา
แหลงมั่วสุมทางเพศ และคนในชุมชนใชความรุนแรงในการแกปญหา และ (5) สิ่งแวดลอมทางสื่อมวลชน
ไดแก หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร โทรทัศน ภาพยนตร และอินเตอรเน็ตที่เสนอสิ่งไมเหมาะสม ทํา
ใหเด็กมีนิสัยกาวราวและประพฤติตนไมเหมาะสม
สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม (2521) กลาวถึงสาเหตุที่เด็กประพฤติผิดวินัย
มีสาเหตุ 4 ประการ คือ (1) สภาพรางกายของเด็ก เชน ความพิการ มีความออนแอ (2) สภาพจิตใจ เชน
มีจิตใจผิดปกติ (3) สภาพทางสังคม เชน เศรษฐกิจและสังคมเสื่อมโทรม และ (4) สภาพอารมณ เชน
มีอารมณผิดปกติไมสามารถปรับปรุงอารมณของตนเองได
สรุปไดวา สาเหตุที่นักเรียนหรือเด็กขาดวินัยอาจเกิดจากภายในตัวเด็กเองโดยเกิดจาก
การที่เด็กมีรางกายและสภาพจิตใจที่ผิดปกติ เกิดจากครอบครัวที่มีปญหา หรือจากสภาพแวดลอมรอบ ๆ
ตัวเด็ก ประกอบดวย สภาพแวดลอมทางบาน สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน สภาพแวดลอมทางสังคมที่
ไมเอื้ออํานวยและยั่วยุใหเด็กมีพฤติกรรมขาดวินัย
2.8.5 การเสริมสรางวินัยในตนเอง
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2527) ไดเสนอแนะวิธีการปลูกฝงวินัยในตนเองใหแกเด็ก ดังนี้
(1) การอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบประชาธิปไตย โดยครอบครัวและผูมีหนาที่เกี่ยวของในการใหการศึกษา
ควรใหการอบรมเลี้ยงดูที่ดีที่สุด คือการใหความรักและความเขาใจเปนเครื่องสนับสนุน ใชเหตุผลและ
ลงโทษทางจิตมากกวาทางกาย มีการควบคุมอยางพอเหมาะและไมบังคับมากเกินไป และ (2) การฝกอบรม
เพิ่มเติมโดยการถายทอดวินัยในตนเองใหแกเด็กทั้งทางตรงและทางออม คือการใหความรู คําแนะนํา
การลงโทษ การใหรางวัลในพฤติกรรมตาง ๆ และผูใหญจะตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีเพื่อเปน
ตัวอยางสําหรับการเลียนแบบของเด็ก มุสเซน, จอหน และ เจโรเม (Mussen, John & Jerome, 1969)
อธิบายถึงการพัฒนาวินัยในตนเองใหไดผลตามที่ตองการ บิดามารดาควรใชวิธีการวางเปาหมายระยะยาว
เพื่อใหเด็กยอมรับคานิยมเขาเปนสวนหนึ่งในจิตใจ โดยการใหเหตุผล และควบคุมพฤติกรรมของเด็ก
อยางเหมาะสม และใหเด็กวัยรุนไดทํากิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อนเพื่อใหเด็กเกิดพฤติกรรมทางจริยธรรม
รวมกัน เพราะเวลาจะทําอะไรวัยรุนมักจะคลอยตามกลุมเพื่อน นอกจากนี้ สถานศึกษามีสวนสําคัญ
ตอการพัฒนาวินัยในตนเองของเด็กในทุกวัยและทุกระดับการศึกษา ครูและผูบริหารมีบทบาทสําคัญ
ในการอบรมสั่งสอนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540) กลาวถึงแนวทางการ
สรางวินัยที่ครูสามารถนํามาใชพัฒนาผูเรียน รายละเอียดดังนี้ (1) การทําใหเกิดพฤติกรรมเคยชิน ให
บุคคลรูเห็นและปฏิบัติพฤติกรรมที่ดี เพื่อเปนพื้นฐานและปฏิบัติตอเนื่องจนเกิดเปนพฤติกรรมเคยชินที่ดี
(2) การใชวัฒนธรรมในสังคม เปนแนวปฏิบัติผสมผสานกับหลักการทําใหเปนพฤติกรรมที่เคยชิน เชน
การทําความเคารพดวยการไหวเมือ่ พบผูใหญเปนสิ่งที่เด็กทําไดโดยงาย แตการเขาแถวไมใชวัฒนธรรมไทย
เด็กไมไดเห็นแบบอยางดังเชนการไหวของไทย ผูใหญเองก็ไมสามารถปฏิบัติกันโดยทั่วไป การไหวจึงงาย
ตอการปฏิบัติมากกวาการเขาแถว (3) การใชองครวมอันเปนความสัมพันธระหวางจิตใจ พฤติกรรม และ
สติปญญาเปนหลักการทางการศึกษาและหลักการพัฒนาจริยธรรม คือมีความเขาใจในความสําคัญของ
สิ่งที่ควรกระทํา มีความพอใจและยอมรับในสิ่งที่จะกระทํา ยอมนําไปสูความพรอมในการกระทํา (4) การ
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ใหแรงหนุนสภาพจิต เปนการตั้งความมุงมั่นหรืออุดมการณและพยายามปฏิบัติตามเปาหมายที่มุงหวัง
ไว ซึ่ งอาจทํ าให เกิ ดการเปรี ยบเที ยบแต ก็ มี ความภาคภู มิ ใจในผลการปฏิ บั ติ หากใช มากเกิ นไปจะ
กลายเปนดูถูกดูหมิ่นผูอื่น และเกิดการแขงขันแยงชิง และ (5) การใชกฏเกณฑบังคับ เปนวิธีที่ทําให
เกิดวินัยไดชั่วระยะหนึ่ง เมื่อไมมีผูใดควบคุมวินัยก็จะหายไปจึงเปนวิธีที่ไมถูกตอง
การฝกวินัยใหกับวัยรุนจําเปนตองมีเทคนิคที่เหมาะสม อันจะชวยใหวิธีการฝกวินัยมี
ประสิทธิภาพและไดผลดี อุมาพร ตรังคสมบัติ (2542) เสนอเทคนิคการฝกวินัยใหกับวัยุรน ดังนี้
(1) ใหความรูมากกวาออกคําสั่ง โดยการฝกใหคิด และใหความรูในสิ่งที่ถูกตองหมาะสม (2) ทําความ
เขาใจกับพฤติกรรมของวัยรุนวาเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทุกดาน การฝกวินัยจึงควร
ใหวัยรุน ประพฤติในสิ่งที่ถูกตองโดยเฉพาะกฎเกณฑที่ตั้งไว และมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นและ
ความรูสึกที่แตกตางได (3) ใชวิธีการลงโทษเฉพาะสภานการณที่รายแรง พยายามหลีกเลี่ยงการลงโทษ
ยกเวน จําเปนจริง ๆ เพราะวัยรุนสามารถอดทนตอการลงโทษและมักหาทางตอตานกฏระเบียบ
มากกวาวัยอื่น ๆ (4) ควรระมัดระวังคําพูดในลักษณะตําหนิติเตียนและบน เพราะในความรูสึกของ
วัยรุนถือวาเปนการลงโทษที่รุนแรง (5) อยาตั้งกฏเกณฑมากเกินไป เพราะจะทําใหวัยรุนยิ่งตอตาน
และจะทําผิดมากขึ้น ควรใหอิสรภาพเพียงพอที่จะใหวัยรุนลองทําบางสิ่งดวยตนเอง และเรียนรูจากสิ่งที่
ผิดพลาดบาง (6) หนักแนนและสม่ําเสมอในการฝกระเบียบวินัย ซึ่งจะชวยใหวัยรุนมีความประพฤติที่
เหมาะสมสม่ําเสมอเชนกัน (7) อยากลัวที่จะใชอํานาจปกครอง ควรแสดงใหวัยรุนรับรูวาเรามีสิทธิที่จะ
ควบคุมแตใหทําอยางหนักแนนและมีเหตุผล ไมใชอารมณ และเผด็จการ (8) อยางใชอารมณ รุนแรง
ขณะที่เผชิญหนากับวัยรุนที่มีอารมณรุนแรง ผูใหญไมควรแสดงอารมณหงุดหงิดหรือโกรธตอบ และอยา
พูดในสิ่งที่เราไมตั้งใจ เพราะคําพูดนั้นอาจทําลายความรูสึกของวัยรุน (9) พยายามปฏิบัติตอวัยรุนเหมือน
ผูใหญ เด็กก็จะตอบสนองไดดี และทําตัวดีขึ้น (10) อยาดูถูก ดูหมิ่นหรือทําใหเด็กเสียหนา เพราะวัยรุน
มักจะทระนงตนเองคอนขางสูง จึงควรระวังความรูสึกของวัยรุนเพงเล็งเฉพาะการกระทําไมใชเพงเล็งไปที่
ตัววัยรุนวาเปนคนไมดี (11) เปนแบบอยางที่ดี ผูใหญควรมีการควบคุมตนเองที่ดีพอ และมีความเคารพ
ในสิท ธิแ ละความเห็น ของผูอื่นเชนกัน และ (12) หากวัยรุนมีปญหาที่ เราไมสามารถจัดการไดควร
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ เชน การที่วัยรุนเพิกเฉยหรือฝาฝนกฏบอย ๆ มีอาการซึมเศราอยางรุนแรง และมี
ปญหาสุขภาพอยางรุนแรง
สรุปไดวา การฝกวินัยใหกับวัยรุน ครู ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของจะตองสรางสัมพันธภาพ
ที่ดีกับวัยรุนดวยการเขาใจธรรมชาติของวัยรุน เปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็น มีความหนักแนนและ
สม่ําเสมอในการฝกวินัย เปนแบบอยางพฤติกรรมที่เหมาะสม และสื่อความรูสึกถึงความจริงใจตอผูเรียน
อันจะชวยใหเกิดบรรยากาศในการฝกวินัยที่เปนไปอยางราบรื่น และบรรลุเปาหมายในการเสริมสราง
ใหเด็กเติบโตเปนผูใหญที่มีวินัยและอยูรวมกับบุคคลในสังคมไดอยางมีความสุข
2.8.6 ลักษณะของงานวิจัยที่เกี่ยวกับวินัยในตนเอง
นักวิชาการ และนักการศึกษาจํานวนมากใหความสนใจศึกษาเกี่ยวกับวินัยในตนเอง
หลากหลายลักษณะ ผูวิจัยสรุปลักษณะการวิจัยที่เกี่ยวกับวินัยในตนเอง รายละเอียดดังนี้
2.8.6.1 การสรางเครื่องมือวัดความมีวินัยในตนเอง เปนการวิจัยเกี่ยวกับการสราง
เครื่องมือวัดวินัยในตนเอง เรียกวา แบบทดสอบหรือแบบวัด ไดแก งานวิจัยของ (กฤษกร จีรัง, 2545;
ชนาภรณ เพาพาน, 2545; สุนันทา ประเสริฐศรี, 2540) เปนตน
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2.8.6.2 การศึกษาบทบาทของครูหรือผูบริหารตอการสงเสริมวินัยในตนเองของ
นักเรียน เปนการศึกษาวาครูหรือผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนอยางไรบาง
ไดแก งานวิจัยของ (ทองจันทร สังขเสนากุล, 2550; ไพฑูรย พากเพียร, 2544; ยุพา แสนวงคคํา, 2548)
เปนตน
2.8.6.3 ผลการใชสื่อหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาวินัยในตนเอง เปนวิจัยที่ทําการทดลอง
ใชสื่อหรือกิจกรรมตาง ๆ พัฒนาวินัยในตนเองของกลุมตัวอยางซึ่งมักเปนนักเรียน สื่อหรือกิจกรรมที่ใช
ไดแก การใหคําปรึกษาแบบกลุม (รักชนก สิทธิประภา, 2550; รัชนีกูล จินดา, 2553; เสาวลักษณ เอี่ยมพิพัฒน,
2549) กิจกรรมแนะแนวหรือชุดกิจกรรมแนะแนว (วรรณา พงษสิน, 2550; อัญชิสา สุรียแสง, 2553;
อุมาพร สงสุวรรณ, 2551) กิจกรรมโฮมรูม (พรทิพย แกวบุญเรือง, 2534) การฝกทักษะชีวิต (อัญชลี
สวางจิตร, 2546) การใชกระบวนการเรียนรู (สุพิน ดิษฐสกุล, 2549) การใชกลุมสัมพันธ (ศศิธร ดีเหมาะ,
2539) การใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ (อัมพร ถกลประจักษ, 2543) การใชชุดการเรียน (วัลลิมา สงสุวรรณ,
2541) เชน งานวิจัยของ อุมาพร สงสุวรรณ (2551) เรื่อง ผลของชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีตอความมีวินัย
ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนจิตรลดา
2.8.6.4 การเปรียบเทียบวินัยในตนเองระหวางกลุมตาง ๆ ที่ไดรับการจัดกระทําที่
ตางกัน เปนการวิจัยเพื่อทําการพัฒนากลุมตัวอยางดวยวิธีที่แตกตางกัน และวัดวินัยในตนเองของกลุม
ตัวอยาง ไดแก งานวิจัยของ (พระไพศาล บัวใหญรักษา, 2549; พุทธิตา ดอนฟุงไพร, 2550) เปนตน
2.8.6.5 การศึ กษาความสั มพั นธ ระหว างวิ นั ยในตนเองกั บตั วแปรอื่ น ๆ เป น
การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ กับวินัยในตนเองหรือวินัยในตนเองกับตัวแปรอื่น ไดแก
งานวิจัยของ (ชอลัดดา ติยะบุตร, 2551; ภาวิณี ตนรังสรรค, 2550; มาลี อนุสนธิ์, 2552) เปนตน
2.8.6.6 การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธหรือสงผลหรือมีอิทธิพลตอวินัยใน
ตนเอง เปนการศึกษาวามีตัวแปรใดที่เปนตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอวินัยในตนเองซึ่งเปนตัวแปรตาม
ไดแก งานวิจัยของ (เกษราภรณ จันทรยุย, พัสตราภรณ คําโอด และวรลักษณ สุขสบาย, 2552;
ธีระภาภรณ ดงอนนท, 2552) เปนตน
2.8.6.7 การศึกษาวินัยในตนเอง สภาพหรือพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของ
ผูเรียน เปนการศึกษาวามีสภาพหรือพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของผูเรียนอยางไรบาง เชน งานวิจัย
ของ (รัตนาภรณ สมบัติตรา, 2552; สถิดาพร คําสด; 2546) เปนตน
2.8.6.8 การวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ เปนการศึกษาวามี
ตัวแปรอะไรที่เปนสาเหตุตอความมีวินัยในตนเอง ไดแก งานวิจัยของ จิตตานันท ติกุล (2545) เรื่อง
การพั ฒ นาโมเดลเชิ ง สาเหตุ ค วามมี วิ นั ย ในตนเองของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี : การวิเคราะหกลุมพหุ เปนตน
2.8.6.9 การวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับวินัยในตนเอง เชน สภาพการเสริมสราง
วินัยในตนเอง ไดแก การศึกษาสภาพการเสริมสรางความมีวินัยในตนเองแกนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (ภักดี พานออน, 2553) ปญหาความมีวินัยในตนเอง
เชน การศึกษาปญหาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรีจังหวัดสิงหบุรี (กุลภัสสรณ
พิทักษศักดาชัย, 2553)
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2.9 ความรับผิดชอบ
2.9.1 ความหมายของความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ (responsible) เปนการยอมรับผลทั้งที่ดีและไมดีในกิจการที่ตนเอง
ไดทําลงไปหรือที่อยูในความดูแลของตนเอง (เปลื้อง ณ นคร, 2555; พจนานุกรมเล็กซิตรอน, 2555ข;
ราชบั ณฑิ ตยสถาน, 2555ข) ไม วาจะเป นความรั บชอบหรือรั บผิ ดต อตนเองและรับผิ ดต อสั งคม ความ
รับผิดชอบเปนสิ่งที่ควบคูกับหนาที่ (กรมวิชาการ, 2542)
ลักษณะของผูที่มีความรับผิดชอบ คือมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ของตนเองให
สําเร็จลุลวงอยางดีที่สุดไมทอถอยตออุปสรรค เปนผูที่เอาใจใสในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีความ
ซื่อสัตยตอหนาที่โดยไมคํานึงถึงประโยชนสวนตัว เคารพระเบียบ กฎเกณฑ และวินัยในตนเอง มีอารมณ
หนักแนนเมื่อเผชิญอุปสรรค รูจักหนาที่และกระทําตามหนาที่เปนอยางดี มีความละเอียดรอบคอบ ใช
ความสามารถอยางเต็มที่ (กรมวิชาการ, 2542; สาโรช บัวศรี, 2542) มีความมุงมั่นและเพียรพยายาม
ในการเรียน และปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคทันตามกําหนดเวลา (เมธี ธรรมวัฒนา, 2551)
ความรับผิดชอบ คือการยอมรับผลของสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเองไมวาจะ
เปนความรับชอบหรือรับผิดตอตนเองและสังคม ผูที่มีความรับผิดชอบจะมีอารมณหนักแนน มีความ
ชื่อสัยตและรูจักหนาที่ มีความมุงมั่น เพียรพยายาม ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหนางานอยางเต็ม
ความสามารถ และตั้งใจปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคทันตามกําหนดเวลา ความรับผิดชอบจึงเปน
สิ่งที่ควบคูกับหนาที่
2.9.2 ประเภทของความรับผิดชอบ
กรมวิชาการ (2542) แบงความรับผิดชอบออกเปน 2 ประเภท คือความรับผิดชอบ
ตอตนเอง และความรับผิดชอบตอสังคม รายละเอียดดังนี้
2.9.2.1 ความรับผิดชอบตอตนเอง (กรมวิชาการ, 2542; สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ, 2526) หมายถึง การขจัดปญหาที่ทําใหตนเองเปนทุกข การรูจักหนาที่ของตนเอง
ปฏิบัติหนาที่การงานของตนใหลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพทันตามกําหนดเวลา (กรมวิชาการ, 2542)
ฝกฝนตนเองใหเปนคนตรงตอเวลาอยูเนืองนิตย และยอมรับผลการกระทําของตนเองทั้งที่เปนผลดี
และผลเสีย บุคคลที่มีความรับผิดชอบในตนเองจะไตรตรองอยางรอบคอบวาสิ่งที่ตนเองทําจะมีผลดี
ผลเสียหรือไม และจะเลือกปฏิบัติแตสิ่งที่จะกอใหเกิดผลดีเทานั้น (ไชยรัตน ปราณี, 2531)
2.9.2.2 ความรับผิดชอบตอสังคม (กรมวิชาการ, 2542; สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ, 2526) หมายถึง การรูจักฐานะความรับผิดชอบของตนเองที่มีตอสังคมโดยปฏิบัติ
หนาที่อยางถูกตองเหมาะสมจนเกิดประโยชนแกสังคม (กรมวิชาการ, 2542) ทั้งสังคมขนาดเล็กจนถึง
สังคมขนาดใหญ มีภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลตอสังคม ไดแก (1) ความรับผิดชอบตอ
หน า ที่ พ ลเมื อ ง ได แ ก การปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บของสั งคม การรัก ษาทรัพ ย สิ น ของสั งคม การ
ชวยเหลือผูอื่น และการใหความรวมมือกับผูอื่น (2) ความรับผิดชอบตอครอบครัว หมายถึง การรูจักฐานะ
และหนาที่ที่มีตอครอบครัว ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมแกฐานะและหนาที่ของตนเองตอครอบครัว สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2526) ไดแก การเคารพเชื่อฟงผูปกครอง การชวยเหลืองานบาน และ
การรักษาชื่อเสียงของครอบครัว (3) ความรับผิดชอบตอโรงเรียน ไดแก ความตั้งใจเรียน การเชื่อฟงครู
การปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน และการรักษาสมบัติของโรงเรียน และ (4) ความรับผิดชอบตอเพื่อน ไดแก
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การตักเตือนแนะนํา การชวยเหลือเพื่อนอยางเหมาะสม การใหอภัย การไมทะเลาะและเอาเปรียบเพื่อน
และการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน (ไชยรัตน ปราณี, 2531)
สรุปไดวา ความรับผิดชอบแบงออกเปน 2 ประเภท คือ (1) ความรับผิดชอบตอตนเอง
เปนการรูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและทันเวลาที่กําหนด
ยอมรับผลการกระทําของตนเองทั้งที่เปนผลดีและผลเสีย และ (2) ความรับผิดชอบตอสังคมหรือสวนรวม
เปนการรูจักบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองที่มีตอสังคม ไดแก ความรับผิดชอบตอหนาที่พลเมือง
ความรับผิดชอบตอครอบครัว ความรับผิดชอบตอโรงเรียน และความรับผิดชอบตอเพื่อน
2.9.3 การเสริมสรางความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ เปนสิ่งที่เกิดจากการฝกฝนตั้งแตเยาววัยและพัฒนาตอไปจนถึงวัย
ผูใหญ การฝกความรับผิดชอบครูจะตองมีกลยุทยและวิธีสอนใหเกิดความรับผิดชอบ (กรมวิชาการ,
2544) คือ (1) ใหเด็กทุกคนไดรับโอกาศและมีสวนรวมอยางทั่วถึง (2) คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล (3) กําหนดจุดประสงคและเปาหมายในการฝกเพื่อใหเด็กมองเห็นจุดมุงหมายอยางชัดเจน
(4) การฝกควรมีการยืดหยุน มีบรรยากาศแหงความไววางใจ และใหเด็กปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง
และ (5) ผูใหญควรเปนแบบอยางที่ดีในการแสดงออกดานความรับผิดชอบ (กรมวิชาการ, 2542)
ในการฝกความรับผิดชอบควรฝกทั้งที่บานและโรงเรียนใหประสานสัมพันธกันอยางตอเนื่องและคอย
เปนคอยไป (กรมวิชาการ, 2544)
ประดินันท อุปรมัย (2543) อธิบายถึงการเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบใหกับเด็ก
รายละเอียดดังนี้
2.9.3.1 การเสริมสรางความรับผิดชอบที่อาศัยแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรูโดย
การวางเงื่อนไขและการกระทํา เปนการฝกความรับผิดชอบในลักษณะ ดังนี้ (1) การทําใหเด็กมีความถี่
ของพฤติกรรมความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจากการใหตัวเสริมแรงทางบวก เชน กิจกรรมที่เด็กชอบ สวนตัว
เสริมแรงทางลบ คือการนําเอาสิ่งที่เด็กไมชอบไปจากตัวเด็ก ทําใหเกิดพฤติกรรมความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
และ (2) การทําใหพฤติกรรมการไมรับผิดชอบยุติลงดวยการลงโทษ เพิกเฉย หรือหยุดยั้ง การลงโทษ
ดวยวิธีการใหสิ่งที่เด็กไมชอบ เชน ใหทํากิจกรรมที่เด็กไมชอบ เพิกเฉย คือไมใหความสนใจตอพฤติกรรม
ที่ไมรับผิดชอบของเด็ก สวนการหยุดยั้งเปนการหยุดใหแรงเสริมพฤติกรรมที่แสดงถึงความไมรับผิดชอบ
ที่เด็กเคยไดรับแรงเสริมมากอน
2.9.3.2 การเสริมสรางความรับผิดชอบโดยอาศัยแนวคิดทฤษฏีการเรียนรูทางสังคม
เปนการฝกความรับผิดชอบชนิดที่ใหเด็กเกิดความรูสึกรับผิดชอบ และมีพฤติกรรมแสดงความรับผิดชอบ
จากการดูตัวแบบ
2.9.3.3 การเสริมสรางความรับผิดชอบโดยใหเด็กไดรับผลการกระทําของเขาเอง
จากความเปนเหตุเปนผลกันโดยธรรมชาติและสภาพการณ กลาวคือปลอยใหเด็กไดรับผลการปฏิบัติ
หรือไมปฏิบัติภารกิจดวยตนเอง เชน เมื่อเด็กมาทํากิจกรรมไมตรงตามเวลาก็ไมมีใครคอย
นักการศึกษา ไดทํากาวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสรางความรับผิดชอบในตนเองทั้งรูปแบบ
การจัดกิจกรรมกลุม เชน การศึกษาของ (กัลยา สุรีย, 2546; คนึงนิจ พุมพวง, 2546) การเสริมแรงพฤติกรรม
(อรรถนารถ บุญเกิด, 2546) และการพัฒนาสื่อเพื่อการควบคุมตนเองในการสงเสริมพฤติกรรมความรับผิดชอบ
(ปองราษฎร วรวุฒิพุทธพงศ, 2553)
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เห็นไดวา ความรับผิดชอบเปนพฤติกรรมที่สามารถพัฒนาฝกฝนไดตั้งแตเยาววัยและ
พัฒนาตอไปจนถึงวัยผูใหญ การจัดกิจกรรมควรใหเหมาะสมกับพัฒนาการแตละชวงวัยและควรคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล โดยใหเด็กทุกคนไดมีสวนรวมอยางทั่วถึงในบรรยากาศที่ไววางใจกัน และ
ในการฝกความรับผิดชอบควรฝกทั้งที่บานและโรงเรียนใหประสานสัมพันธกันอยางตอเนื่องและคอยปน
คอยไป
2.10 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.10.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนความสําเร็จหรือความสามารถในการกระทําใด ๆ (สมสุข
ศรีกุล, 2542) ที่ตองอาศัยความรูที่ไดเรียนรูผานมาแลว (นิลรัตน ทศชวย, 2547) หรือทักษะสมรรถภาพ
ดานต าง ๆ ของสมอง หรือ มวลประสบการณ ทั้ งปวงของบุ ค คล (สุ วิท ย หิ รัณ ยกาณฑ , สิริวรรณ
เมธีวัฒน และชนินทรชัย อินทิราภรณ, 2540) อันเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนตามแผนที่กําหนดไว
ลวงหนา (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) แลวเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (วิบูลศรี กิ่งแกว, 2552)
ซึ่งแสดงออก 3 ดาน คือ ดานพุทธพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย (ธาริณี วิทยาอนิวรรตน,
2542) สามารถวั ดได ตามจุ ดมุ งหมายของการสอนหรื อผลสํ าเร็ จจากการศึ ก ษา หรื อ อาจได จ าก
กระบวนการสังเกตที่ไมตองอาศัยการทดสอบ (ขนิษฐา บุญภักดี, 2552) อาศัยเครื่องมือทางจิตวิทยา
หรือแบบทดสอบภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติหรือทั้งสองแบบ (พิมพประภา อรัญมิตร, 2552) เพื่อเปนการ
ตรวจสอบระดับความสามารถทางสมองของบุคคล และผลที่เกิดจากการเรียนรูฝกฝนหรือประสบการณ
ตาง ๆ (ไพโรจน คะเชนทร, 2559)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนความรูความสามารถที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผูเรียนไดผาน
กระบวนการเรียนรูอยางสุดความสามารถ แลวเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3 ดาน คือ ดานพุทธพิสัย
ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย ซึ่งสามารถวัดไดจากการสังเกต หรือจากแบบทดสอบทางการเรียน
หรือแบบวัดผลสัมฤทธิ์ดานตาง ๆ
2.10.2 ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักการศึกษากลาวถึงปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายละเอียดดังนี้
บลูม (Bloom, 1976) กลาวถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดวย
(1) พฤติกรรมดานความรูความคิด เปนความรูความสามารถและทักษะตาง ๆ ของผูเรียนที่มีมากอน
(2) คุณลักษณะทางจิตใจ คือแรงจูงใจที่ทําใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรูในสิ่งใหม ๆ ไดแก ความ
สนใจในวิชาที่เรียน เจตคติ ตอเนื้อหาวิชาที่เรียน และการยอมรับความสามารถของตนเอง เปนตน
และ (3) คุณภาพการเรียนการสอน ประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ผูเรียนจะไดรับ ไดแก คําแนะนํา
การปฏิบัติ และแรงเสริมของผูสอนที่มีตอผูเรียน เปนตน
คลอสเมียร (Klausmier, 1985) กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประกอบดวย (1) คุณลักษณะของผูเรียน (2) ลักษณะของผูสอน (3) พฤติกรรมระหวางผูสอนและ
ผูเรียน (4) คุณลักษณะของกลุมผูเรียน (5) คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัว และ (6) แรงผลักดัน
ภายนอก เชน ความสัม พันธระหวางคนในบานที่ดีตอกัน สิ่งแวดลอมดี มีวัฒนธรรมและคุณธรรม
พื้ นฐานดี สอดคล องกั บ เพรสคอทท (Prescott, 1961) กล าววาความสั ม พั น ธ ระหว างสมาชิ ก ใน
ครอบครัว ความเปนอยูของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรมทางฐาน ฐานะทางบาน
รวมถึงความสัมพันธในกลุมเพื่อนจะมีความสัมพันธและสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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เพรสคอทท (Prescott, 1961) กลาวถึงองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ประกอบดวย (1) องคประกอบดานรางกาย (2) องคประกอบดานความรัก (3) องคประกอบ
ดานวัฒนธรรมและสังคม (4) องคประกอบดานความสัมพันธในหมูเพื่อนวัยเดียวกัน (5) องคประกอบ
ดานการพัฒนาแหงตน และ (6) องคประกอบดานการปรับตัว
นิธิดา ทองใส (2553) กลาววาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู เรียนแตกตางกันตามสภาพรางกาย การเลี้ยงดู สภาพครอบครัว ความสัมพั นธระหวางผูเรียน
ความสามารถทางการเรียนรู ลักษณะจิตใจ และความพยายามในการเรียนรูของแตละบุคคล
บุญนํา เที่ยงดี (2548) กลาวถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน ประกอบดวย (1) องคประกอบดานตัวผูเรียน และ (2) องคประกอบดานสิ่งแวดลอม
อริยา คูหา และบัญญัติ ยงยวน (2547) กลาวถึงองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ประกอบดวย 5 ดาน คือ (1) ความพรอมดานสติปญญาหรือความรู ทักษะพื้นฐาน (2) บุคลิกภาพ
หรือจิตลักษณะ (3) พฤติกรรมการเรียน (4) บรรยากาศในการเรียน (5) ตัวแปรทางประชากร
ประภัสสร วงษศรี (2541) กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน ประกอบดวย (1) ผูสอน และ (2) ผูเรียน
สรุปไดวาปจจัยที่ เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ของการเรียน ไดแก ความรูความสามารถ
ทักษะ เชาวปญญา ความถนัด ความสนใจ และพื้นฐานของผูเรียนที่มีมากอน ความสนใจในวิชาเรียน
การยอมรับความสามารถของตนเอง การเรียนการสอนหรือประสิทธิผลที่ผูเรียนจะไดรับผลสําเร็จใน
การเรียน ระบบการเรียนและสถาบัน หลักสูตรหรือวิชาที่เรียน อุปกรณการสอนที่ทันสมัย บรรยากาศ
ในการเรียนและสิ่งแวดลอม ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว และการศึกษาของบิดามารดา
2.10.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือเครื่องมืออยางหนึ่งที่ออกแบบไวสําหรับ
วัดความรูหรือทักษะ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) หรือความสามารถของผูเรียนในดานวิชาการ เปนผล
จากการเรียนรูเนื้อหาสาระ และตามจุดประสงคของวิชาหรือเนื้อหาที่สอบ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546)
เพื่อใหทราบถึงความรูความสามารถที่ผูเรียนไดเรียนมาแลว (บุญนํา เที่ยงดี, 2548) โดยทั่วไปจะวัด
ผลสัมฤทธิ์ในวิชาที่เรียนในสถาบันการศึกษาตาง ๆ จําแนกเปน 2 ประเภท คือ (1) แบบทดสอบอิงเกณฑ
สรางขึ้นตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม มีคะแนนจุดตัดหรือคะแนนเกณฑสําหรับตัดสินผูสอบตามเกณฑ
ที่กําหนด การวัดตรงตามจุดประสงค เปนหัวใจสําคัญของขอสอบในแบบทดสอบประเภทนี้ และ
(2) แบบทดสอบอิงกลุม สรางขึ้นเพื่อวัดใหครอบคลุมหลักสูตร ตามตารางวิเคราะหหลักสูตร สามารถ
จําแนกผูสอบตามความเกง ออนไดดี ผลการสอบอาศัยคะแนนมาตรฐานที่แสดงถึงสถานภาพ ความสามารถ
ของบุคคลนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุม (บุญชม ศรีสะอาด, 2546)
วิบูลศรี กิ่งแกว (2552) กลาวถึงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถวัดได 2 แบบ
ตามจุดประสงคและลักษณะวิชาที่สอน คือ (1) การวัดดวยการปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถ
ในการปฏิบัติหรือทักษะของผูเรียน โดยผูเรียนไดแสดงความสามารถในรูปการกระทําจริงใหออกเปน
ผลงาน และ (2) การวัดดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาอันเปนประสบการณ
การเรียนรูของผูเรียน รวมถึงการตรวจสอบความสามารถในดานตาง ๆ สามารถวัดไดโดยใชขอสอบ
ผลสัมฤทธิ์
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สรุปไดวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนการตรวจสอบความสามารถของ
ผูเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่ผูเรียนไดเรียนมาแลวทั้งดานความรู และทักษะความสามารถของผูเรียน
ในดานวิชาการ สามารถวัดได 2 แบบ ตามจุดประสงคและลักษณะวิชาที่สอน คือ (1) การวัดดวยการ
ปฏิบัติ และ (2) การวัดดานเนื้อหา แบบทดสอบจําแนกเปน 2 ประเภท คือแบบทดสอบอิงเกณฑ และ
แบบทดสอบอิงกลุม
2.10.4 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเครื่องมือของผูสอนที่ใชสําหรับวัดพฤติกรรม
การเรียนรูของผูเรียน นักการศึกษากลาวถึงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543) แบงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเปน 2 ประเภท คือ (1) แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง เพื่อใชทดสอบผลสัมฤทธิ์และความสามารถ
ทางวิชาการของผูเรียนในหองเรียนวามีความรูมากแคไหน บกพรองตรงไหน จะไดซอมเสริม หรือวัดดู
ความพรอมที่จะเริ่มบทเรียนใหม แบบทดสอบประเภทนี้สอบเสร็จก็ทิ้งไป จะสอบใหมก็สรางขึ้นไมหรือ
นําเอาของเกามาเปลี่ยนแปลง ไมมีการวิเคราะหิวาขอสอบนั้นดีหรือไมประการใด และ (2) แบบทดสอบ
มาตรฐาน สรางขึ้นจากผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชาหรือจากครูวิชานั้น เมื่อสรางเสร็จก็นําไปทดสอบ
แลวนําผลมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติหลายครั้งหลายหน เพื่อปรับปรุงใหมีคุณภาพดี และมีความเปน
มาตรฐาน
ความเปนมาตรฐานของแบบทดสอบ มีอยู 2 ประการ คือ (1) มาตรฐานในการดําเนินการ
สอบ ไมวาจะนําไปใชที่ไหน เมื่อไรก็ตาม คําชี้แจง คําบรรยาย การดําเนินการสอบจะเหมือนกันทุกครั้ง
จะตองมีการควบคุมตัวแปรตาง ๆ ที่ทําใหคะแนนคลาดเคลื่อน แบบทดสอบประเภทนี้ตองมีคําชี้แจง
ในการใชขอสอบ และ (2) มาตรฐานในการแปลความหมายของคะแนน ไมวาจะสอบที่ใด เมื่อใด ตอง
แปลคะแนนไดเหมือนกันคือตองมีเกณฑปกติสําหรับเปรียบเทียบใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ในการวัด
ควรใหครอบคลุมพฤติกรรมทั้งดานความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห
และการประเมินคา (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543)
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2548) แบงประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางงการเรียน ออกเปน
2 ประเภท คือ (1) แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง เปนแบบทดสอบที่มุงวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเฉพาะ
กลุมที่ครูสอน มีลักษณะเปนแบบทดสอบขอเขียน แบงเปน 2 ชนิด คือ แบบทดสอบอัตนัย โดยให
ผูตอบแสดงความรู ความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ และแบบทดสอบปรนัยหรือแบบตอบสั้น ๆ โดยผูสอน
เขียนตอบสั่น ๆ หรือมีคําตอบใหเลือกแบบจํากัดคําตอบ ผูตอบไมสามารถแสดงความรู ความคิดได
เหมือนแบบอัตนัย อาจแบงไดเปน 4 ประเภท คือ แบบทดสอบ ถูก-ผิด แบบทดสอบเติมคํา แบบทดสอบ
จับคู และแบบทดสอบเลือกตอบ และ (2) แบบทดสอบมาตรฐาน คือแบบทดสอบที่มุงวัดผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียนทั่ว ๆ ไป ซึ่งสรางโดยผูเชี่ยวชาญ มีการวิเคราะหและปรับปรุงอยางดีจนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน
ในการดําเนินการสอบ การใหคะแนน และแปลความหมายของคะแนน
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546) กลาววาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูสอนสรางขึ้น จําแนกเปน 8 ประการ คือ (1) แบบเลือกตอบ ใชวัดผล
ทั้งดานความรู ความคิด ทฤษฎี หลักการ การตัดสินใจ และความสามารถดานทักษะ (2) แบบถูกผิด
โดยนําเสนอขอความเกี่ยวกับความรู ความเขาใจในหลักการ ทฤษฎี การแปลความหมายหรือการกําหนด
ตัวแปร (3) แบบจับคู มีลักษณะการนําเสนอขอความ 2 สวน ใหเลือกเพื่อจับคูโดยทั่วไปจํานวนขอของ
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คําตอบจะมีมากกวาคําถาม (4) แบบเปรียบเทียบ ประกอบดวยขอความที่ตองการใหผูเรียนพิจารณา
ในรูปของมากกวา เทากับ นอยกวา หรือสรุปไมได (5) แบบเติมคํา ผูตอบตองเขียนตอบผลลัพธของปญหา
และยังใชไดกับการคิดเลขในใจได (6) แบบเขียนตอบ ผูตอบตองเขียนตอบแสดงวิธีทําหรือสรุปผลจาก
วิธีทํา โดยแสดงเหตุผลประกอล (7) แบบตอเนื่อง เปนการผสมผสานแบบทดสอบหลายรูปแบบ เชน
แบบเลือกตอบกับแบบถูกผิด แบบเลือกตอบกับแบบเขียนตอบ ฯลฯ และ (8) แบบแสดงวิธีทํา ผูเรียนตอง
แสดงวิธีการแกปญหาใชประเมินไดครอบคลุมทั้งมโนทัศนและวิธีการคิด การวางแผน และความสามารถ
ของทักษหรือกระบวนการตาง ๆ
2.10.5 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักการศึกษาเสนอขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
บุญชม ศรีสะอาด (2541) อธิบายการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหจุดประสงค เนื้อหาวิชา และทําตารางกําหนดลักษณะขอสอบ
ขั้นตอนแรกตองทําการวิเคราะหวาเนื้อหาหรือหัวขอที่จะสรางขอสอบวัดนั้นมีจุดประสงคของการสอน
หรือจุดประสงคการเรียนรูอะไรบาง ทําการวิเคราะหเนื้อหาวิชาวามีโครงสรางอยางไร จัดเขียนหัวขอ
ใหญ หัวขอยอยทุกหัวขอ พิจารณาความสัมพันธระหวางเนื้อหา จากนั้นทําตารางกําหนดลักษณะ
ขอสอบหรือตารางวิเคราะหลักสูตร ประกอบดวย 2 มิติ คือ (1) มิติดานเนื้อหา และ (2) มิติดานสมรรถภาพ
ที่ตองการวัด จากนั้นพิจารณาหัวเรื่องและเขียนลําดับความสําคัญ กําหนดจํานวนขอที่จะวัดในแตละ
ชองขึ้นอยูกับเรื่องวาตองการใหเกิดสมรรถภาพดานใดมากนอยกวากัน
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดรูปแบบของขอคําถามและศึกษาวิธีเขียนขอสอบ ทําการพิจารณาและ
ตัดสินใจวาจะใชขอคําถามรูปแบบใด ศึกษาวิธีเขียนขอสอบ หลักการเขียนขอคําถาม ศึกษาวิธีเขียนขอสอบ
สมรรถภาพตาง ๆ ศึกษาเทคโนโลยีในการเขียนขอสอบเพื่อนํามาใชเปนหลักในการเขียนขอสอบ
ขั้นตอนที่ 3 เขียนขอสอบ ใชตารางกําหนดลักษณะของขอสอบที่จัดทําไวในขั้นตอนที่ 1
เปนกรอบทําใหสามารถออกขอสอบวัดไดครอบคลุมทุกหัวขอเนื้อหา และทุกสมรรถภาพ สวนรูปแบบ
และเทคนิคการเขียนขอสอบยึดตามที่ไดศึกษาในขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจทานขอสอบ โดยพิจารณาความถูกตองตามหลักวิชาวาแตละขอใน
เนื้อหาและสมรรถภาพตามตารางกําหนดลักษณะขอสอบหรือไม ภาษาที่ใชมีความเขาใจงาย เหมาะสม
หรือไม ตัวถูกตัวลวงเหมาะสมเขาหลักเกณฑหรือไม หลังจากพิจารณาทบทวนดวยตนเองแลวก็นําไปให
ผูเชี่ยวชาญวัดผลดานเนื้อหาสาระ พิจารณาขอบกพรอง และนําขอวิจารยมาพิจารณาปรับปรุงใหมี
ความเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 5 พิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง และคําชี้แจงหรือคําอธิบายวิธีทําแบบทดสอบ
ไวที่ปกของแบบทดสอบอยางละเอียดและชัดแจน และจัดวางรูปแบบเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 6 ทดลองใช วิเคราะหคุณภาพ และปรับปรุง โดยนําแบบทดสอบไปทดลอง
กับกลุมที่คลายกับกลุมตัวอยางและไดเรียนวิชาหรือเนื้อหาที่จะสอบแลว และนําผลการสอบมาตรวจ
ใหคะแนน ทําการวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก คาความยากของขอสอบแตละขอ โดยการวิเคราะห
คุณภาพ คัดเลือกขอที่มีคุณภาพเขาเกณฑ หากขอที่เขาเกณฑมีจํานวนมากกวาที่ตองการใหตัดขอที่มี
อํานาจจําแนกต่ําที่สุดออกตามลําดับ และนําผลการสอบที่คิดเฉพาะขอสอบที่เขาเกณฑมาคํานวณหา
คาความเชื่อมั่น
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ขั้นตอนที่ 7 พิมพแบบทดสอบฉบับจริง นําขอสอบที่มีความอํานาจจําแนก และระดับ
ความยากเขาเกณฑตามจํานวนที่ตองการ มาพิมพเปนแบบทดสอบฉบับที่จะใชจริง และในการพิมพ
ควรคํานึงถึงความประณีต ถูกตองซึ่งจะตองตรวจทานใหดี
วิบูลศรี กิ่งแกว (2552) กลาวถึงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนสรางแบบทดสอบ พิจารณาดังนี้
การกําหนจุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใช การวางแผนสรางแบบทดสอบ
วาจะสรางอยางไร หรือทราบจุดประสงคของการนําแบบทดสอบความรูกอนทําการเรียนการสอน
เพื่อผูสอนจะสามารถนํามาปรับปรุงวิธีการสอน จุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใช จําแนกเปน
4 วัตถุประสงค คือ (1) ใชตรวจสอบความรูเดิม จะทําการสอบกอนที่จะเริ่มทําการสอนเพื่อพิจารณา
วาผูเรียนมีความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับเนื้อหาที่จะเรียนเพียงพอหรือไม และผูเรียนมีความรูเนื้อหา
ที่จะสอนหรือไม (2) ใชตรวจสอบความกาวหนาและปรับปรุงการเรียนการสอน (3) ใชวินิจฉัยผูเรียน
และ (4) ใชสรุปบทเรียน
การกําหนดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด เนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด
คือเนื้ อหาและพฤติ ก รรมที่ ทํ าการสอน การวิเคราะห ห ลักสูตรซึ่งเป น กระบวนการในการจําแนก
แยกแยะวิชานั้น ๆ วามีหัวขอ เนื้อหาสาระที่สําคัญ และจุดประสงคที่จะใหเกิดพฤติกรรมอะไรบาง
การวิเคราะหหลักสูตรจึงประกอบ 2 ประการ คือ (1) การวิเคราะหเนื้อหาวิชา เปนการจําแนกหรือจัด
หมวดหมูเนื้อหาวิชาเปนหัวขอสําคัญ โดยคํานึงถึงความสัมพันธเกี่ยวกับเนื้อหา ความยากงายของ
เนื้อหา ขนาดของเนื้อหา และเวลาที่สอน และ (2) การวิเคราะหจุดประสงค เปนการจําแนกหรือจัด
หมวดหมูเนื้อหาวิชาเปนหัวขอสําคัญ โดยคํานึงถึงการเขียนพฤติกรรมที่สําคัญของแตละจุดประสงค
ทั้ งหมด การยุบพฤติกรรมที่สําคัญ ที่มีลักษณะคลายคลึงกันใหเปนพฤติกรรมเดียวกัน และนิยาม
ความหมายของพฤติกรรที่ยุบรวม
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมงานและเขียนขอสอบ เมื่อวางแผนการสรางแบบทดสอบโดย
การสรางตารางวิเคราะหหลักสูตรแลวก็ตองเตรียมงานและเขียนขอสอบตอไป
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองสอบ เมื่อเขียนขอสอบและจัดพิมพจึงนําไปสูการทดลองสอบ
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลแบบทดสอบ เปนขึ้นตรวจสอบแบบทดสอบวามีคุณภาพ
หรือไม โดยพิจารณาตามคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ
2.10.6 คุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลักษณะที่ดีของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนไมใชทําหนาที่ประเมินผลเพียง
อยางเดียว แตตองทําหนาที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย นักการศึกษาจึงไดอธิบายลักษณะที่ดี
ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายละเอียดดังนี้
วัลยา บุญอากาศ (2556) กลาวถึงการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ดีตองคํานึงถึงความตรงในการวัดตามจุดประสงค มีความเชื่อมั่น ผูเรียนสามารถเขาใจโจทยไดตรงกัน
ครอบคลุมการถามขั้นความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห สังเคราะห และการประเมินคา
มีความยุติธรรมในแบบทดสอบ แยกผูเรียนไดทุกระดับความสามารถ มีคาความยากงายพอเหมาะ ทําให
ผูเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไมเกิดความเบื่อหนาย และสามารถตรวจคําตอบไดดวยความรวดเร็ว
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วิบูลยศรี กิ่งแกว (2552) กลาวถึงคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ คือ (1) ความแมน
ตรง ความตรงหรือความเที่ยง คือแบบทดสอบสามารถวัดพฤติกรรมไดตรงตามที่ระบุไวในจุดประสงค
และตามที่ทําการสอนจริง (2) ความเชื่อมั่น คือแบบทดสอบใหผลการสอบสอดคลองตรงกันทุกครั้ง
(3) อํานาจจําแนก เปนขอสอบที่สามารถแบงแยกคนเกง-ออนออกจากกันได คือคนเกงตอบถูก และคน
ออนจะตองผิด (4) ความเปนปรนัย คือขอสอบที่มีคําถามชัดเจนและการใหคะแนนชัดเจน (5) ความ
เฉพาะเจาะจง คือขอสอบที่มีคําถามชัดเจน (6) ประสิทธิภาพ คือแบบทดสอบที่ใชนั้นประหยัดเวลาในการ
สราง การดําเนินการสอบ การตรวจใหคะแนนใหแตผลการสอบถูกตอง (7) ความสมดุล คือแบบทดสอบ
สามารถวั ดได ค รอบคลุ ม ตามจุ ดประสงคแ ละมี เนื้ อหา มีสั ดส วนจํานวนขอ สอดคลอ งตามตาราง
วิเคราะหหลักสูตร (8) ความยุติธรรม คือแบบทดสอบมีความชัดเจน ไมคลุมเครือ และเปดโอกาสให
ทุกคนมีโอกาสที่จะตอบถูกไดเทากัน และ (9) ความเหมาะสมของเวลา คือแบบทดสอบไดกําหนดเวลา
ใหอยางเพียงพอในการตอบขอสอบจนเสร็จ
สิริพร ทิพยคง (2545) กลาวถึงคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดังนี้ (1) ความตรง เปนแบบทดสอบที่สามารถนําไปวัดในสิ่งที่ตองการวัดไดอยางถูกตอง ตรงตาม
จุดประสงคที่ตองการวัด ครอบคลุมเนื้อหาที่ มีในหลักสูตรตามพฤติกรรมการเรียนรูครบถวนตาม
จุดประสงคของหลักสูตร (2) ความเชื่อมั่น เปนแบบทดสอบที่สามารถใหผลการวัดที่คงที่ ไมวาจะนํา
แบบทดสอบนั้นไปวัดกี่ครั้ง (3) ความเปนปรนัย เปนแบบทดสอบที่มีคําถามชัดเจน เมื่อผูเรียนอาน
คําถามจะเข าใจตรงกัน วาโจทย กําหนดอะไรมาให และถามอะไร ผูตรวจทุ กคนสามารถตรวจให
คะแนนและแปลความหมายคะแนนตรงกัน (4) การถามลึก คือถามใหครอบคลุมพฤติกรรมขั้นความรู
ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะหการสังเคราะห และการประเมินคา (5) ความยุติธรรม
คําถามของแบบทดสอบต องไม มี ช องทางชี้แ นะให เดาได ถู ก ตอ งและต องเป น ขอสอบที่ ไม มี ค วาม
ลําเอียงตอกลุมผูเรียนกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ (6) อํานาจจําแนก คือสามารถแยกผูเรียนไดวาใคร
เกง ออน โดยสามารถจําแนกผูเรียนออกเปนประเภท ๆ ไดทุกระดับอยางละเอียด ตั้งแตออนสุดจนถึง
เกงที่ สุด (7) ความยากงายพอเหมาะ แบบทดสอบจะตองไมยากและไมงายเกินไป (8) ความยั่วยุ
แบบทดสอบที่ผูเรียนทําดวยความสนุกเพลิดเพลิน ไมรูสึกเบื่อหนายในการทํา และ (9) ประสิทธิภาพ
เป น แบบทดสอบที่ มี จํานวนข อ สอบพอประมาณ จัด ทํ าแบบทดสอบด วยความประณี ต ตรวจให
คะแนนไดรวดเร็ว และสิ่งแวดลอมในการสอบที่ดี
สรุปไดวาลักษณะที่ดีของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียน ประกอบดวย (1) มีความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา เที่ยงตรงตามโครงสราง เที่ยงตรงตามสภาพ และมีความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ
(2) ความเชื่อมั่น คือผลการวัดแบบทดสอบไมกลับไปกลับมาไมวาจะวัดกี่ครั้งก็ตาม (3) มีความยุติธรรม
คือแบบทดสอบไมลําเอียงตอเด็กกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ (4) ถามลึก คือแบบทดสอบวัดพฤติกรรม
หลายดานทั้งความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา (5) มีความ
ยากงายพอเหมาะ (6) มีอํานาจจําแนก สามารถแยกประเภทตั้งแตผูเรียนที่ออนสุดถึงเกงสุด (7) มีความ
เปนปรนัย คือมีความชัดเจนในตัวคําถาม มีความชัดเจนในการตรวจใหคะแนน และมีความชัดเจนในการแปล
ความหมายของคะแนน (8) ตองยั่วยุ เปนแบบทดสอบที่ลักษณะทาทายชวนใหคนหาคําตอบ (9) จําเพาะ
เจาะจง คือมีความชัดเจนในคําถาม ไมถามหลายแงหลายมุมหรือถามคลุมเครือ และ (10) ประสิทธิภาพ
คือสามารถวัดความรูไดมากที่สุดในเวลาที่กําหนดใหสอบ ตรวจใหคะแนนรวดเร็วถูกตอง และสะดวก
ในการคุมสอบและดําเนินการสอบ
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2.10.6 งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิสุทธิ์ ตรีเงิน (2556) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถ
ในทักษะการคิดขั้นพื้นฐานดวยการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และเทคนิคการเรียนรูแบบ K-W-L
ผลการศึกษา พบวา (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต โดย
ใชเทคนิคการเรียนรูแบบ K-W-L และการเรียนรูโดยใชปญ หาเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของนักศึกษาจากการจัดการเรียน
โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ K-W-L และการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กุลฤดี รัศมีสวัสดิ์ (2557) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
กับการสอนแบบปกติ ผลการศึกษา พบวา (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร และการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการ
สอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร และการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสูงกวาวิธี
สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และ (4) ความสามารถในการวิเคราะหของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสูงกวาวิธีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
ลียานา ประทีปวัฒนพันธ (2558) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง
ความนาจะเปน ของนักเรียนหองเรียน สสวท. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฎ
จักการเรียนรู 7E รวมกับการเรียนแบบ STAD ผลการศึกษา พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกับ
เกณฑรอยละ 77 นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 77.58 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กฤติยา จงรักษ และประสาท เนืองเฉลิม (2559, กรกฏาคม-ธันวาคม) ศึกษาการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชกิจกรรม
การเรียนรูดวยสื่อสังคมออนไลนรวมกับการใชปญหาเปนฐาน ผลการศึกษา พบวากิจกรรมการจัดการ
เรียนรูโดยใชสื่อสังคมออนไลนรวมกับการใชปญหาเปนฐานมีประสิทธิภาพเทากับ 79.71/75.20 และ
นักเรียนที่ไดรับกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อสังคมออนไลนรวมกับการใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุวรรณา จุยทอง (2559, กันยายน-ธันวาคม) ศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบการ
จัด การเรีย นรู ตามแนวการสอนของครูผู ส อนคณิ ต ศาสตร ดี เด น ที่ มี ต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการศึกษา พบวา (1) นักเรียนกลุมทดลองที่ใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวการสอนของครูผูสอนคณิ ตศาสตรดีเดน มีคาเฉลี่ยของคะแนน
พัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ (2) นักเรียนกลุมทดลอง ที่ใชที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวการสอนของ
ครูผูสอนคณิตศาสตรดีเดน มีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวา
นักเรียนกลุมควบคุมที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สลาวิน (Slavin, 1991a) ทําการสรุปผลการศึกษาจํานวน 70 เรื่อง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือ โดยทําการทดลองอยางนอย 4 สัปดาห กับนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ปรากฎวาามี 67 เรื่อง ที่ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกับการสอนแบบปกติ ผลการศึกษา พบวาประมาณ 61%
ที่กลุมทดลองไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุม
ผูเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ
เนร และมุตตะฮ (Nair, S. M. & Muthiah, M. D., 2006) ศึกษาประสิทธิภาพของ
การสอนโมเดลการสรางความรูดวยตนเอง 5 ขั้น ตอน ของนี ด ฮาม (Needham) ในการสอนวิชา
ประวัติศาสตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในประเทศมาเลเซีย เครื่องมือที่ใช คือ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความสนใจการเรียนประวัติศาสตร ผลการศึกษา พบวานักเรียน
กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนประวัติศาสตรมากกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เออแคน (Ercan, 2014) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบวัฎจักร 5E
กับการเรียนโดยใชแผนผังรูปตัววี ในวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 เพื่อศึกษาผลของการเรียนการสอน
วิช าปฏิบัติก ารเคมีทั่วไป 2 ตอ ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิช าเคมี ผลการศึก ษา พบวาผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุมทดลองที่ไดรับการสอนที่มีวงจรการเรียนรู 5E แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญเมื่อ
เทียบกับกลุมเปรียบเทียบที่ไดรับการสอนดวยแผนผังภาพตัววี
(Demircioglua & Ucarb, 2015) ศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะโดยใช
การใหเหตุผลเปนฐาน ในรายวิชาปฏิบัติการฟสิกส 3 ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ
ใชเหตุผล ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และระดับการใหเหตุผลของนักเรียน ผลการศึกษา
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนสูงกวาเมื่อเทียบ
กับ การเรีย นการสอนในห อ งปฏิ บั ติ ก ารแบบดั้ งเดิ ม แต ค วามสามารถในการให เหตุ ผ ลไม มี ค วาม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอบแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชการให
เหตุผลเปนฐานเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกรบวนการ
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนและอาจนําไปปรับปรุงใชสําหรับการเรียนในหองปฏิบัติการอื่น ๆ

3. กรอบแนวความคิด

การศึกษาเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ผูวิจัยไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับตัวแปรตาง ๆ เพื่อเชื่อมโยงสูการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู แ บบร ว มมื อ เทคนิ ค STAD ควบคู กั บ กิ จ กรรม SEDR วิ ช ามนุ ษ ยสั ม พั น ธ กั บ ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพี ยง รหั ส วิชา 3000-1503 ตามหลั กสูตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดวยการประยุกตใชขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD ของ สลาวิน (Slavin, 1995) ควบคูกับกิจกรรม SEDR ของ วิจิตรา สายออง (2557)
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของ สลาวิน (Slavin, 2003) เปน
การจัดการเรียนรูที่มีข้ันตอนไมซับซอน สามารถประยุกตใชกับทุกรายวิชา มีการจัดผูเรียนออกเปน
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กลุม ๆ ประมาณ 4-5 คน โดยคละความสามารถทางการเรียน (เกง-ปานกลาง-ออน) เพศ และเชื้อชาติ
เพื่อใหสมาชิกกลุมทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของกลุมเดียวกัน สําหรับขั้นตอน
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของ สลาวิน (Slavin, 1995) ประกอบดวย
4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน ผูสอนจัดเตรียมเนื้อหาหรือเรื่องที่จะใหผูเรียนไดเรียนรู
(2) ขั้ นการฝ กปฏิ บั ติ เป นกลุ ม ผู สอนแนะนํ าสมาชิ กกลุ มให ทราบถึงวิธีการเรียนรู สมาชิ กกลุ มวาง
แผนการเรียนรู แบงภาระหนาที่กันศึกษาเนื้อหาและทํากิจกรรมที่ผูสอนกําหนดไว (3) ขั้นการทดสอบ
สมาชิกกลุมแตละคนทําแบบทดสอบเปนรายบุคคลโดยไมมีการชวยเหลือกัน และ (4) ขั้นการรับรอง
ผลงานกลุม ผูสอนดําเนินการตรวจและใหคําแนนสมาชิกกลุมแตละคน หาคะแนนพัฒนาการของแตละ
คนและของกลุม และประกาศเพื่อใหรางวัลกลุมที่มีคะแนนสูงสุด สําหรับกิจกรรม SEDR ของ วิจิตรา
สายออง (2557) เปนกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู และใชกระบวนการจัดกิจกรรมแบบ
มีสวนรวม มุ งเน นให ผูเรียนได รวมกั นอภิ ปราย แลกเปลี่ยน และฝกทั กษะการเป นผูนํ า ทั กษะการ
แกปญหา และทักษะการทํางานเปนทีม
ผูวิจัยนําเสนอรายละเอียดของกรอบแนวความคิดในการสรางแบบรวมมือเทคนิค
STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและ
ความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ดังที่ได
แสดงไว (ภาพที่ 2.3)

เอกสารประกอบการสอน
วิชาการมนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสวิชา 3000-1503

กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD
ควบคูกับกิจกรรม SEDR

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
ของ สลาวิน (Slavin, 1995)

กิจกรรม SEDR
ของ วิจิตรา สายออง (2557)

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวความคิดการสรางกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับ
กิจกรรม SEDR วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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จากภาพที่ 2.3 อธิบายได วาการสรางกิ จกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิ ค STAD ควบคูกั บ
กิจกรรม SEDR วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ขึ้นอยูกับ
(1) เอกสารประกอบการสอน วิชาการมนุษ ยสัม พัน ธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหั สวิชา
3000-1503 (2) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของ สลาวิน (Slavin,
1995) และ (3) กิจกรรม SEDR ของ วิจิตรา สายออง (2557)
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ที่ มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ทั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของกับตัวแปรตาง ๆ เพื่อเชื่อมโยงสูการสรางกรอบแนวความคิดสําหรับการวิจัย ดังที่ไดแสดงไว
(ภาพที่ 2.4)
ตัวแปรอิสระ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบ
รวมมือเทคนิค STAD
ควบคูกับกิจกรรม SEDR
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ

ตัวแปรตาม
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน วิชามนุษยสัมพันธ
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ความภาคภูมิใจในตนเองของผูเรียน วิชามนุษยสัมพันธ
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ความมีวินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพที่ 2.4 กรอบแนวความคิดสําหรับการวิจัย
จากภาพที่ 2.4 อธิบายไดวา (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพี ยง รหั สวิชา 3000-1503 ขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเทคนิค STAD ควบคูกับ
กิจกรรม SEDR (2) ความภาคภูมิใจในตนเองของผูเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม
SEDR (3) ความมีวินัยและความรับผิดชอบของผูเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสวิชา 3000-1503 ขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR (4)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
ขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ (5) ความภาคภูมิใจในตนเองของผูเรียนวิชามนุษยสัมพันธ
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
และ (6) ความมีวินั ยและความรับ ผิ ดชอบของผู เรียนวิชามนุ ษ ยสัม พั น ธกับ ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
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4. สมมติฐานการวิจยั

4.1 ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 หลังเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม
4.2 ผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม
4.3 ผูเรียนกลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม
4.4 ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู หลังการทดลองสูงกวา
ผูเรียนกลุมควบคุม

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ความนํา

การวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา
เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) โดยออกแบบเปนแบบมีกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ทดสอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง (pretest-postest control group desing) มีวิธีการ
ศึกษาดังนี้ (1) การศึกษาคนควาจากเอกสาร โดยการทบทวนวรรกรรมที่เกี่ยวของ 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 กิจ กรรมการเรียนรู คือ หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ ควบคูกับกิจกรรม
คุณคาในตนเอง หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย ควบคูกับกิจกรรมบันทึกสะสมความสําเร็จ หนวยที่ 3
กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน ควบคูกับกิจกรรมเติมชีวิตใสกระปุก
และกิจกรรมสัญญาใจในการเรียน หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน
ควบคูกับกิจกรรม“แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเอง หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม ควบคู
กับกิจกรรมชีวิตที่ตองรับผิดชอบ หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู
กับกิจกรรมเพื่อนคูหูชวยเรียนรู และกิจกรรมสัญลักษณะแทนตัวตน และหนวยที่ 7 ผูนําตามหลัก ศาสนธรรม
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับกิจกรรมการตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจ ใช
ระยะเวลา 17 สัปดาห ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใหผูเรียนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมประเมินการเรียนรูดวยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ
และแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ผูวิจัยนําคะแนนของผูเรียนกลุมทดลอง และผูเรียน
กลุมควบคุมมาเปรียบเทียบดวยสถิติ t-test วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
การวิจัยนี้มีรูปแบบการดําเนินการวิจัยตามหัวขอตอไปนี้
1. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
2. ประชากรเปาหมายและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
3. แบบแผนการวิจัย
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
6. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
7. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
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2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย

2.1 ตั วแปรอิ สระ คื อ (1) การจั ดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมื อเทคนิ ค STAD ควบคู กั บ
กิจ กรรม SEDR วิชามนุษ ยสัม พัน ธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัส วิชา 3000-1503 และ
(2) การจัดการเรียนรูแบบปกติ วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
2.2 ตัวแปรตาม คือ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง รหั ส วิ ช า 3000-1503 และ (2) ความภาคภู มิ ใจในตนเอง วินั ยและความ
รับผิดชอบของผูเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503

3. ประชากรเปาหมายและกลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัย

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานี้ คือผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงปที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 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 คือผูเรียนภาควิชาเทคนิคการเชื่อมและการผลิต กลุม 1
ผูเรียนจํานวน 12 คน

4. แบบแผนการวิจัย

การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi experimental research) โดยใชแบบแผน
การวิจัยแบบเปรียบเทียบกอน-หลัง โดยไมมีการสุม (pretest-posttest nonrandomized comparison
group design) ผูวิจัยไมใชการวิจัยเชิงทดลองอยางแทจริง (true experimental designs) ที่เปน
การสุมตัวอยาง (randomized) เพราะการวิจัยนี้ “เปนการทดลองในคน” (วิจิตรา สายออง, 2554,
2557) ผูวิจัยขอเสนอแบบแผนการวิจัยแบบเปรียบเทียบกอนและหลังทดลอง โดยไมมีการสุม ดังที่ได
แสดงไว (ตารางที่ 3.1)
ตารางที่ 3.1 แบบวิจัยกึ่งทดลองแบบ Pretest-Posttest Nonrandomized Comparison Group
Design (Gliner, Morgan & Leech, 2017)
กลุม
วัดผลกอน
การจัดกิจกรรม
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
~X แทน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกบั กิจกรรม SEDR
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
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ ควบคูกับกิจกรรมคุณคาในตนเอง หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย
ควบคูกับกิจกรรมบันทึกสะสมความสําเร็จ หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธ
กับบุคคลและชุมชน ควบคูกับกิจกรรมเติมชีวิตใสกระปุก และกิจกรรมสัญญาใจในการเรียน หนวยที่ 4
การพั ฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน ควบคูกับกิจกรรม“แกวใส” มองเห็น
คุณคาในตนเอง หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม ควบคูกับชีวิตที่ตองรับผิดชอบ
หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับกิจกรรมสัญลักษณะแทน
ตั วตน และ กิ จกรรมเพื่ อนคู หู ช วยเรียนรู และหน วยที่ 7 ผู นํ าตามหลั กศาสนธรรมและปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับกิจกรรมการตระหนักถึงอาชีพ ใชระยะเวลา 17 สัปดาห ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3
ชั่วโมง และผูวิจัยดําเนินการประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน และหลังเรียน วิชามนุษ ยสัมพันธกับ
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 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย หนวยที่ 3
กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเอง
เพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม หนวยที่ 6
การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหนวยที่ 7 ผูนําตามหลักศาสนธรรมและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชระยะเวลา 17 สัปดาห ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง ผูวิจัยดําเนินการ
ประเมินผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รหั สวิ ชา 3000-1503 ด วยแบบทดสอบวั ดผลการเรี ยนรู จํ านวน 8 ชุ ด และให ผู เรี ยนประเมิ น การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองดวยมาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง มาตรวัดวินัยและความ
รับผิดชอบ จํานวน 2 ระยะ คือระยะกอนการทดลอง และระยะหลังการทดลอง ตลอดจนประเมิน
มาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ

5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

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 ดังนี้
(1) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลัก
มนุษยสัมพันธ (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติของ
มนุษย (3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 3 เรื่อง กระบวนการทางจิตวิทยา
เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน (4) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน
หนวยที่ 4 เรื่อง การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต 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
เกี่ยวกับอัตมโนทัศน ตอนที่ 2 เปนแบบวัดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง และตอนที่ 3 เปนการประเมิน
อัตมโนทัศน
5.2.3 มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ
5.2.4 แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน ประกอบดวย 2 ดาน คือ (1) คุณลักษณะดาน
ความรับผิดชอบ มี 2 ตัวบงชี้ คือ การสงงาน และความตั้งใจเรียน และ (2) คุณลักษณะดานความมีวินัย
มี 2 ตัวบงชี้ คือ การแตงกาย และการเขาเรียน
5.2.5 มาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการรู

6. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ

6.1 กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR
6.1.1 ผูวิจัยดําเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR โดยการศึกษาโครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
ตลอดจนศึกษาวิธีการ และเทคนิคการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของรายวิชา ทั้งนี้ ผูวิจัย
ประยุกตใชขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของ สลาวิน (Slavin, 1995)
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการ
ทดสอบ และ (4) ขั้ น การรั บ รองผลงานกลุ ม และกิ จ กรรม SEDR ของ วิ จิ ต รา สายอ อ ง (2557)
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
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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 รายละเอียดดังนี้
หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ ควบคูกับกิจกรรมคุณคาใน
ตนเอง หน วยที่ 2 ธรรมชาติข องมนุษ ย ควบคูกับ กิจกรรมบั นทึ กสะสมความสําเร็จ ประกอบดวย
สัปดาห ที่ 1 หัวขอยอย 1.1 เรื่อง ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของมนุษยสัมพั นธ ควบคูกับ
กิจกรรมคุณคาในตนเอง และสัปดาหที่ 2 หัวขอยอย 1.1 เรื่อง จุดมุงหมาย ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชน
ของมนุษยสัมพันธ
หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน
ควบคูกับกิจกรรมเติมชีวิตใสกระปุก และกิจกรรมสัญญาใจในการเรียน
หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน ควบคูกับกิจกรรม
“แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเอง
หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม ควบคูกับชีวิตที่ตองรับผิดชอบ
หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับกิจกรรม
สัญลักษณะแทนตัวตน และ กิจกรรมเพื่อนคูหูชวยเรียนรู
หน วยที่ 7 ผู นํ าตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ควบคูกั บ
กิจกรรมการตระหนักถึงอาชีพ
วิธีการจัดกิจกรรมเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู มีกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม (participatory learning) โดยแบงกลุมผูเรียนกลุมละ 4 คน ที่มีความสามารถ
คละกัน (เกง ปานกลาง ออน) มีเพศ และศาสนาที่ตางกัน เพื่อทํางานรวมกันใหบรรลุเปาหมายของกลุม
ใหผูเรียนไดรวมอภิปราย แลกเปลี่ยน และฝกทักษะการเปนผูนํา ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการ
แกปญหา
6.1.3 ผูวิจัยนํากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR
ที่พัฒนาขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ 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 ผูวิจัยบันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในแตละกิจกรรมการ
เรียนรู และดํ าเนิ นการปรั บปรุ งแก ไขกิ จกรรมบางประเด็ นกิ จกรรมตามข อเสนอแนะของผู เชี่ ยวชาญ
ตลอดจนนําไปทดลองใช (try out) กับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 38 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จากนั้น ผูวิจัยนํามา
พิจารณาปรับปรุงเพื่อใหไดมาซึ่งกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ที่
มีความเหมาะสม และสามารถใชไดจริง ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก ค)
ผูวิจัยเสนอรายละเอียดของกิ จกรรมการเรียนรูแบบรวมมื อเทคนิ ค STAD ควบคู กั บ
กิจกรรม SEDR ประกอบดวย 7 หนวยการเรียนรู ซึ่งผูวิจัยจัดกิจกรรมใหกับกลุมทดลอง จํานวน 12 คน
ใชระยะเวลา 17 ครั้ง สัปดาหละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 3.2)
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ตารางที่ 3.2 รายละเอียดขั้นตอน และระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูก ับ
กิจกรรม SEDR
หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ

สัปดาหที่ 1-2 จํานวน 6 ชั่วโมง

หัวขอยอย 1.1 เรื่อง ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ

สัปดาหที่ 1 จํานวน 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
วัตถุประสงค
สื่อการเรียนรู
1.
บอกความหมายของมนุ
ษ
ยสั
ม
พั
น
ธ
ไ
ด
ถ
ก
ู
ต
อ
ง
1.
ผั
ง
มโนทั
ศน (concept map)
1.
ความหมายของมนุ
ษ
ยสั
ม
พั
น
ธ
1
2. ประวัตคิ วามเปนมาของมนุษย 2. อธิบายประวัตคิ วามเปนมาของมนุษยสัมพันธได 2. เอกสารประกอบการเรียน
ถูกตอง
3. ใบงานที่ 1.1 เรือ่ ง
สัมพันธ
ความหมาย ประวัติ และ
3. ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ 3. อธิบายความสําคัญของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง
ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 1 ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษย
สัมพันธ
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
คุณคาในตนเอง

1. เพื่อใหผูเรียนสํารวจการเห็นคุณคาในตนเอง
แบบทดสอบ Rubin’s Self
2. เพื่อใหผูเรียนไดรับรูและตระหนักถึงการเห็น
Esteem Scale ของกรม
คุณคาในตนเอง
สุขภาพจิต
3. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น

หัวขอยอย 1.2 เรื่อง จุดมุงหมาย ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชนของมนุษยสัมพันธ

สัปดาหที่ 2 จํานวน 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
วัตถุประสงค
สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2 4. จุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธ 4. บอกจุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง
5. ปรัชญาพื้นฐานของมนุษย
5. บอกปรัชญาพืน้ ฐานของมนุษยสัมพันธไดถกู ตอง 2. เอกสารประกอบการเรียน
สัมพันธ
6. บอกประโยชนของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง
3. ใบงานที่ 1.2 จุดมุงหมาย
6. ประโยชนของมนุษยสัมพันธ
ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชน
ของมนุษยสัมพันธ
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)
หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย

สัปดาหที่ 3-4 จํานวน 6 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 2.1 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะตาง ๆ
สัปดาหที่ 3 จํานวน 3 ชั่วโมง
ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม
ครั้งที่

3

ประเด็นการเรียนรู
1. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะ
นักจิตวิทยา
2. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะ
นักปรัชญา
3. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะ
นักสังคมวิทยา
4. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะ
พระพุทธศาสนา
บันทึกสะสมความสําเร็จ

วัตถุประสงค
1. บอกธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักจิตวิทยาได
ถูกตอง
2. บอกธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักปรัชญาได
ถูกตอง
3. อธิบายธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักสังคม
วิทยาไดถูกตอง
4. อธิบายธรรมชาติของมนุษยในทัศนะ
พระพุทธศาสนาไดถูกตอง
1. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง
2. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น

หัวขอยอยที่ 2.2 เรื่อง ความแตกตางของมนุษย และทฤษฎีความตองการ

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 2.1 เรือ่ ง ธรรมชาติ
ของมนุษยในทัศนะตาง ๆ
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 2
ธรรมชาติของมนุษย
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
1. สมุดบันทึกสะสมความสําเร็จ
2. ภาพถายผูเรียน ขนาด 1 นิว้
3. ภาพสติกเกอร/แสตมป
สัปดาหที่ 4 จํานวน 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
4
5. ความแตกตางของมนุษยใน
ดานตาง ๆ
6. ทฤษฎีความตองการ

วัตถุประสงค
5. แยกแยะความแตกตางของมนุษยในดานตาง ๆ
ไดถูกตอง
6. วิเคราะหทฤษฎีความตองการไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 2.1 เรือ่ ง ความ
แตกตางของมนุษย และทฤษฎี
ความตองการ
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)

หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกบั บุคคลและชุมชน
หัวขอยอยที่ 3.1 เรื่อง ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ และทฤษฏีจิตวิเคราะห

สัปดาหที่ 5-7 จํานวน 9 ชั่วโมง
สัปดาหที่ 5 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

5

ประเด็นการเรียนรู
1. ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ
2. ทฤษฏีจิตวิเคราะห

วัตถุประสงค
1. อธิบายทฤษฎีวเิ คราะหติดตอสัมพันธไดถูกตอง
2. อธิบายทฤษฏีจติ วิเคราะหไดถูกตอง

เติมชีวิตใสกระปุก

1. เพื่อใหผูเรียนไดวางเปาหมายของการเรียนใน
1. กระปุกออมสิน
ระยะสั้น และระยะยาวไดอยางเหมาะสม
2. บัตรคําเปาหมายในชีวิต
2. เพื่อใหผูเรียนเกิดความมุงมั่นพยายามศึกษา
เลาเรียนใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ วางไว
3. เพื่อใหผูเรียนเกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น

หัวขอยอยที่ 3.2 เรื่อง ทฤษฎีแรงจูงใจ

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 3.1 เรือ่ ง ทฤษฎี
วิเคราะหติดตอสัมพันธ และ
ทฤษฏีจิตวิเคราะห
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 3
กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อ
สรางมนุษยสัมพันธกับบุคคล
และชุมชน
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

สัปดาหที่ 6 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

6

ประเด็นการเรียนรู
3. ทฤษฎีแรงจูงใจ

วัตถุประสงค
3. วิเคราะหทฤษฎีแรงจูงใจไดถกู ตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 3.2 เรือ่ ง ทฤษฎี
แรงจูงใจ
4. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

สัญญาใจในการเรียน

1. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเองและผูอ ื่น
1. บัตรคํารูปหัวใจ
2. เพื่อใหผูเรียนไดทบทวนและสัญญาวาจะทําสิ่งดี ๆ 2. ฟวเจอรบอรดรูปหัวใจ
3. กาวสองหนา/กาวเยื้อไม
ตอตนเองและบุคคลที่รัก
3. เพือ่ ผูกมัดใหผูเรียนปฏิบตั ิตามสัญญาที่ตนเองวางไว
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)
หัวขอยอยที่ 3.3 เรื่อง การสรางมนุษยสัมพันธกบั บุคคลและชุมชน

สัปดาหที่ 7 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

7

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

วัตถุประสงค
4. บอกหลักการสรางมนุษยสัมพันธระหวางบุคคลใน
ครอบครัวไดถูกตอง
5. บอกวิธกี ารสรางมนุษยสัมพันธกับเพื่อนบานได
ถูกตอง
6. บอกแนวทางในการสรางมนุษยสัมพันธระหวาง
บุคคลในองคการไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 3.3 เรือ่ ง การสราง
มนุษยสัมพันธกับบุคคลและ
ชุมชน
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 3 กระบวนการทาง
จิตวิทยา เพื่อสรางมนุษย
สัมพันธกับบุคคลและชุมชน
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน

สัปดาหที่ 8-9 จํานวน 6 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 4.1 เรื่อง การรูจักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา

สัปดาหที่ 8 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

8

ประเด็นการเรียนรู
1. ความหมายของตัวตน
2. ประเภทของตัวตน
3. ประโยชนของการรูจ ักตนเอง
4. การรูจ ักตนเองและผูอื่นตาม
หลักจิตวิทยา

วัตถุประสงค
1. อธิบายความหมายของตนเองไดถกู ตอง
2. บอกประเภทของตัวตนไดถูกตอง
3. บอกประโยชนของการรูจกั ตนเองไดถูกตอง
4. อธิบายการรูจ ักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยาได
ถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 4.1 เรือ่ ง การรูจ ัก
ตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 4 การ
พัฒนาตนเองเพือ่ ความกาวหนา
ในชีวิต และการทํางาน
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

“แกวใส” มองเห็นคุณคาใน
ตนเอง

1. เพื่อใหผูเรียนไดคนหาคุณคาในตนเอง
2. เพื่อใหผูเรียนมีแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหเปน
ผูเห็นคุณคาในตนเอง
3. เพื่อใหผูเรียนมองโลกในแงดี
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น

1. แกวใส
2. กระดาษฟลิปชารท
3. ปากกาเคมีหลากสี
4. กระดาษ A4
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)
หัวขอยอยที่ 4.2 เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพล และวิธกี ารพัฒนาตนเอง

สัปดาหที่ 9 จํานวน 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
9
5. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา
ตนเอง
6. วิธีการพัฒนาตนเอง

วัตถุประสงค
5. บอกปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาตนเองไดถูกตอง
6. อธิบายวิธีการพัฒนาตนเองไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 4.2 เรื่อง ปจจัยที่มี
อิทธิพล และวิธีการพัฒนาตนเอง
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อ
ความกาวหนาในชีวิต และการ
ทํางาน
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม

สัปดาหที่ 10-11 จํานวน 6 ชั่วโมง

หัวขอยอย 5.1 เรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และความสอดคลองของหลักศาสนธรรม

สัปดาหที่ 10 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

10

ประเด็นการเรียนรู
1. ความหมายของศาสนธรรม
2. ความสําคัญของหลัก
ศาสนธรรม
3. ความสอดคลองของหลัก
ศาสนธรรม

วัตถุประสงค
1. อธิบายความหมายของศาสนธรรมไดถูกตอง
2. บอกความสําคัญของหลักศาสนธรรมไดถูกตอง
3. วิเคราะหความสอดคลองของหลักศาสนธรรม
ไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 5.1 เรือ่ ง
ความหมาย ความสําคัญ และ
ความสอดคลองของหลักศาสน
ธรรม
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 5 การ
พัฒนาตนเองตามหลักศาสน
ธรรม
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

ชีวิตที่ตองรับผิดชอบ

1. เพื่อใหผูเรียนรูจ ักเตรียมความพรอมในการเรียน 1. ใบกิจกรรม “ชีวิตที่ตอง
และการปฏิบัตงิ าน
รับผิดชอบ”
2. เพื่อใหผูเรียนวางแผนการใชเวลาใหเกิดประโยชน
แกตนเองและผูอ นื่
3. เพื่อใหผูเรียนดํารงชีวิตอยางสรางสรรค
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)

หัวขอยอยที่ 5.2 เรื่อง การประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง

สัปดาหที่ 11 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

12

ประเด็นการเรียนรู
4. การประยุกตใชหลัก
ศาสนธรรมสําหรับการพัฒนา
ตนเอง

วัตถุประสงค
สื่อการเรียนรู
4. ประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง 1. ผังมโนทัศน (concept map)
ได
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 5.3 เรือ่ ง การ
ประยุกตใชหลักศาสนธรรม
สําหรับการพัฒนาตนเอง
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเอง
ตามหลักศาสนธรรม
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สัปดาหที่ 12-14 จํานวน 9 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 6.1 เรื่อง ความหมาย และความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สัปดาหที่ 13 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

13

ประเด็นการเรียนรู
1. ความหมายของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ความเปนมาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค
1. บอกความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดถูกตอง
2. อธิบายความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดถูกตอง

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

เพื่อนคูหูชวยเรียนรู

1. เพื่อใหผูเรียนคนหาเพื่อนคูห ูในการชวยเรียนรู
รวมกัน
2. เพื่อใหผูเรียนมองโลกในแงดี
3. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น

1. รูปถายของผูเรียน ขนาด 1 นิ้ว
2. ฟวเจอรบอรดรูปหัวใจ
3. กระดาษรูปหัวใจเพื่อนคูหู
4. ปายชื่อผูเรียน
5. กลองไปรษณียใ จ
6. กาวเยื้อไม/กาวน้ํา
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)
หัวขอยอยที่ 6.2 เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สัปดาหที่ 14 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

14

ประเด็นการเรียนรู
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

วัตถุประสงค
3. วิเคราะหหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได
ถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 5.2 เรือ่ ง หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

สัญลักษณะแทนตัวตน

1. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง
2. เพื่อใหผูเรียนมองโลกในแงดี
3. เพื่อใหผูเรียนแสดงความรูส ึกที่มตี อตนเอง
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น

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

หัวขอยอยที่ 6.3 เรื่อง การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวิต

สัปดาหที่ 15 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

15

ประเด็นการเรียนรู
4. การประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาชีวิต

วัตถุประสงค
สื่อการเรียนรู
4. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ 1. ผังมโนทัศน (concept map)
พัฒนาชีวิตได
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 6.3 เรื่อง การประยุกตใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาชีวิต
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)
หนวยที่ 7 ผูนาํ ตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สัปดาหที่ 16-18 จํานวน 9 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 7.1 เรื่อง ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนาํ

สัปดาหที่ 16 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

16

ประเด็นการเรียนรู
1. ความหมายของผูนํา
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา

วัตถุประสงค
1. บอกความหมายของผูนาํ ไดถูกตอง
2. วิเคราะหทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําไดถูกตองไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 7.1 เรือ่ งความหมาย
และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 7 ผูนาํ
ตามหลักศาสนธรรมและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

การตระหนักถึงอาชีพ และสราง
แรงบันดาลใจ

1. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง
2. เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการเรียน
3. เพื่อใหผูเรียนตัง้ เปาหมายและเกิดแรงบันดาลใจ
ในการประกอบอาชีพ
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น

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

หัวขอยอยที่ 7.2 เรื่อง บทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนธรรม

สัปดาหที่ 17 จํานวน 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม
ครั้งที่
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ประเด็นการเรียนรู
3. บทบาทและหนาที่ของผูนาํ
ตามหลักศาสนธรรม
4. คุณลักษณะของผูนําตาม
หลักศาสนธรรม

วัตถุประสงค
3. แยกแยะบทบาทและหนาที่ของผูนาํ ตามหลักศาสน
ธรรมไดถูกตอง
4. จําแนกคุณลักษณะของผูนาํ ตามหลักศาสนธรรมได
ถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 7.2 เรือ่ ง บทบาท
หนาที่ และคุณลักษณะของผูนาํ
ตามหลักศาสนธรรม
4. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)

สัปดาหที่ 18 จํานวน 3 ชั่วโมง
หัวขอยอยที่ 7.3 เรื่อง ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัตงิ านของผูนํา และการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานอาชีพ
ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม
ครั้งที่
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ประเด็นการเรียนรู
5. ลักษณะพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผูนาํ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. การประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในงาน
อาชีพ

วัตถุประสงค
5. วิเคราะหลกั ษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูนาํ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกตอง
6. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงาน
อาชีพได

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 7.3 เรือ่ ง ลักษณะ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ผูนํา และการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
งานอาชีพ
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 7 ผูนํากับหลักศาสน
ธรรมและปรัชเศรษฐกิจพอเพียง
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

6.2 กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
6.2.1 ผูวิจัยดําเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
แบบปกติ โดยการศึกษาโครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 วิชา
มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ตลอดจนศึกษาวิธีการ และ
เทคนิคการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของรายวิชา ทั้งนี้ 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
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย หนวยที่ 3 กระบวนการ
ทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนา
ในชีวิต และการทํางาน หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหนวยที่ 7 ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง วิธีการจัดกิจกรรมเนนการบรรยายประกอบการใชคําถามอธิบาย อภิปรายเนื้อหาสาระหรือ
สิ่งที่ตองการสอนตอผูเรียน
6.2.3 ผูวิจัยนํากิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ที่พัฒนาขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ 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 ผูวิจัยบันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในแตละกิจกรรมการ
เรียนรู และดํ าเนิ นการปรั บปรุ งแก ไขกิ จกรรมบางประเด็ นกิ จกรรมตามข อเสนอแนะของผู เชี่ ยวชาญ
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ตลอดจนนําไปทดลองใช (try out) กับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 38 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จากนั้น ผูวิจัยนํามา
พิจารณาปรับปรุงเพื่อใหไดมาซึ่งกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ที่มีความเหมาะสม และสามารถใชไดจริง
ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก ค)
ผูวิจัยเสนอรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ประกอบดวย 7 หนวยการ
เรียนรู ซึ่งผูวิจัยจัดกิจกรรมใหกับกลุมควบคุม จํานวน 12 คน ใชระยะเวลา 17 ครั้ง สัปดาหละ 1 ครั้ง
ๆ ละ 3 ชั่วโมง ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 3.3)
ตารางที่ 3.3 รายละเอียดขั้นตอน และระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ

สัปดาหที่ 1-2 จํานวน 6 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 1.1 เรื่อง ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ

สัปดาหที่ 1 จํานวน 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน (2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล
ครั้งที่

1

ประเด็นการเรียนรู
1. ความหมายของมนุษยสัมพันธ
2. ประวัตคิ วามเปนมาของมนุษย
สัมพันธ
3. ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ

วัตถุประสงค
1. บอกความหมายของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง
2. อธิบายประวัตคิ วามเปนมาของมนุษยสัมพันธได
ถูกตอง
3. อธิบายความสําคัญของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง

หัวขอยอยที่ 1.2 เรื่อง จุดมุงหมาย ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชนของมนุษยสัมพันธ

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 1.1 เรือ่ ง
ความหมาย ประวัติ และ
ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 1 ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษย
สัมพันธ
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
สัปดาหที่ 2 จํานวน 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน (2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล
ครั้งที่

2

ประเด็นการเรียนรู
4. จุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธ
5. ปรัชญาพื้นฐานของมนุษย
สัมพันธ
6. ประโยชนของมนุษยสัมพันธ

วัตถุประสงค
4. บอกจุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง
5. บอกปรัชญาพืน้ ฐานของมนุษยสัมพันธไดถกู ตอง
6. บอกประโยชนของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 1.2 จุดมุงหมาย
ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชน
ของมนุษยสัมพันธ
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 1 ความรูเ บื้องตน
เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
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ตารางที่ 3.3 (ตอ)
หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย

สัปดาหที่ 3-4 จํานวน 6 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 2.1 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะตาง ๆ

สัปดาหที่ 1 จํานวน 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน (2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล
ครั้งที่

3

ประเด็นการเรียนรู
1. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะ
นักจิตวิทยา
2. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะ
นักปรัชญา
3. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะ
นักสังคมวิทยา
4. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะ
พระพุทธศาสนา

วัตถุประสงค
1. บอกธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักจิตวิทยาได
ถูกตอง
2. บอกธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักปรัชญาได
ถูกตอง
3. อธิบายธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักสังคม
วิทยาไดถูกตอง
4. อธิบายธรรมชาติของมนุษยในทัศนะ
พระพุทธศาสนาไดถูกตอง

หัวขอยอยที่ 2.2 เรื่อง ความแตกตางของมนุษย และทฤษฎีความตองการ

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 2.1 เรือ่ ง ธรรมชาติ
ของมนุษยในทัศนะตาง ๆ
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 2
ธรรมชาติของมนุษย
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
สัปดาหที่ 4 จํานวน 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน (2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล
ครั้งที่

วัตถุประสงค
5. แยกแยะความแตกตางของมนุษยในดานตาง ๆ
ไดถูกตอง
6. วิเคราะหทฤษฎีความตองการไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 2.2 เรือ่ ง ความ
แตกตางของมนุษย และทฤษฎี
ความตองการ
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกบั บุคคลและชุมชน
หัวขอยอยที่ 3.1 เรื่อง ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ และทฤษฏีจิตวิเคราะห
ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน (2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
วัตถุประสงค
5 1. ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ 1. อธิบายทฤษฎีวเิ คราะหติดตอสัมพันธไดถูกตอง
2. ทฤษฏีจิตวิเคราะห
2. อธิบายทฤษฏีจติ วิเคราะหไดถูกตอง

สัปดาหที่ 5-7 จํานวน 9 ชั่วโมง
สัปดาหที่ 5 จํานวน 3 ชั่วโมง

4

ประเด็นการเรียนรู
5. ความแตกตางของมนุษยใน
ดานตาง ๆ
6. ทฤษฎีความตองการ

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 3.1 เรือ่ ง ทฤษฎี
วิเคราะหติดตอสัมพันธ และ
ทฤษฏีจิตวิเคราะห
4.แบบฝกหัดหนวยที่ 3
กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อ
สรางมนุษยสัมพันธกับบุคคล
และชุมชน
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

102

ตารางที่ 3.3 (ตอ)
หัวขอยอยที่ 3.2 เรื่อง ทฤษฎีแรงจูงใจ

สัปดาหที่ 6 จํานวน 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน (2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล
ครั้งที่

6

ประเด็นการเรียนรู
3. ทฤษฎีแรงจูงใจ

วัตถุประสงค
3. วิเคราะหทฤษฎีแรงจูงใจไดถกู ตอง

หัวขอยอยที่ 3.3 เรื่อง การสรางมนุษยสัมพันธกบั บุคคลและชุมชน

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 3.2 เรือ่ ง ทฤษฎี
แรงจูงใจ
4. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
สัปดาหที่ 7 จํานวน 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน (2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล
ครั้งที่

7

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

วัตถุประสงค
4. บอกหลักการสรางมนุษยสัมพันธระหวางบุคคลใน
ครอบครัวไดถูกตอง
5. บอกวิธกี ารสรางมนุษยสัมพันธกับเพื่อนบานได
ถูกตอง
6. บอกแนวทางในการสรางมนุษยสัมพันธระหวาง
บุคคลในองคการไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 3.3 เรือ่ ง การสราง
มนุษยสัมพันธกับบุคคลและ
ชุมชน
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 3 กระบวนการทาง
จิตวิทยา เพื่อสรางมนุษย
สัมพันธกับบุคคลและชุมชน
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน

สัปดาหที่ 8-9 จํานวน 6 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 4.1 เรื่อง การรูจักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา

สัปดาหที่ 8 จํานวน 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน (2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล
ครั้งที่

8

ประเด็นการเรียนรู
1. ความหมายของตัวตน
2. ประเภทของตัวตน
3. ประโยชนของการรูจ ักตนเอง
4. การรูจ ักตนเองและผูอื่นตาม
หลักจิตวิทยา

วัตถุประสงค
1. อธิบายความหมายของตนเองไดถกู ตอง
2. บอกประเภทของตัวตนไดถูกตอง
3. บอกประโยชนของการรูจกั ตนเองไดถูกตอง
4. อธิบายการรูจ ักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยาได
ถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 4.1 เรือ่ ง การรูจ ัก
ตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 4 การ
พัฒนาตนเองเพือ่ ความกาวหนา
ในชีวิต และการทํางาน
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

103

ตารางที่ 3.3 (ตอ)
หัวขอยอยที่ 4.2 เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพล และวิธกี ารพัฒนาตนเอง

สัปดาหที่ 9 จํานวน 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน (2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล
ครั้งที่

9

ประเด็นการเรียนรู
5. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
พัฒนาตนเอง
6. วิธีการพัฒนาตนเอง

วัตถุประสงค
สื่อการเรียนรู
5. บอกปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอการพัฒนาตนเองไดถูกตอง 1. ผังมโนทัศน (concept map)
6. อธิบายวิธีการพัฒนาตนเองไดถูกตอง
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 4.2 เรือ่ ง ปจจัยทีม่ ี
อิทธิพล และวิธกี ารพัฒนาตนเอง
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อ
ความกาวหนาในชีวิต และการ
ทํางาน
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม

สัปดาหที่ 10-11 จํานวน 6 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 5.1 เรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และความสอดคลองของหลักศาสนธรรม

สัปดาหที่ 10 จํานวน 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน (2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล
ครั้งที่

10

ประเด็นการเรียนรู
1. ความหมายของศาสนธรรม
2. ความสําคัญของหลัก
ศาสนธรรม

วัตถุประสงค
1. อธิบายความหมายของศาสนธรรมไดถูกตอง
2. บอกความสําคัญของหลักศาสนธรรมไดถูกตอง
3. วิเคราะหความสอดคลองของหลักศาสนธรรม
ไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 5.1 เรือ่ ง
ความหมาย ความสําคัญ และ
ความสอดคลองของหลักศาสน
ธรรม
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 5 การ
พัฒนาตนเองตามหลักศาสน
ธรรม
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

104

ตารางที่ 3.3 (ตอ)
หัวขอยอยที่ 5.2 เรื่อง การประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง

สัปดาหที่ 11 จํานวน 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน (2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล
ครั้งที่

11

ประเด็นการเรียนรู
4. การประยุกตใชหลัก
ศาสนธรรมสําหรับการพัฒนา
ตนเอง

วัตถุประสงค
สื่อการเรียนรู
4. ประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง 1. ผังมโนทัศน (concept map)
ได
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 5.2 เรือ่ ง การ
ประยุกตใชหลักศาสนธรรม
สําหรับการพัฒนาตนเอง
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเอง
ตามหลักศาสนธรรม
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สัปดาหที่ 12-14 จํานวน 9 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 6.1 เรื่อง ความหมาย และความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สัปดาหที่ 12 จํานวน 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน (2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล
ครั้งที่

12

ประเด็นการเรียนรู
1. ความหมายของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ความเปนมาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค
1. บอกความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดถูกตอง
2. อธิบายความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดถูกตอง

หัวขอยอยที่ 6.2 เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 6.1 ความหมาย และ
ความเปนมาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 6 การ
พัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
สัปดาหที่ 13 จํานวน 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน (2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
13 3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

วัตถุประสงค
3. วิเคราะหหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept
map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 6.2 เรือ่ ง หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

105

ตารางที่ 3.3 (ตอ)

หัวขอยอยที่ 6.3 เรื่อง การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวิต สัปดาหที่ 14 จํานวน 3 ชั่วโมง
ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน (2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
วัตถุประสงค
สื่อการเรียนรู
14 4. การประยุกตใชหลักปรัชญา 4. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ 1. ผังมโนทัศน (concept map)
พัฒนาชีวิตได
2. เอกสารประกอบการเรียน
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
3. ใบงานที่ 6.3 เรื่อง การประยุกตใช
พัฒนาชีวิต
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาชีวิต
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
หนวยที่ 7 ผูนาํ ตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สัปดาหที่ 15-17 จํานวน 9 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 7.1 เรื่อง ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนาํ

สัปดาหที่ 15 จํานวน 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน (2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล
ครั้งที่

15

ประเด็นการเรียนรู
1. ความหมายของผูนํา
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา

วัตถุประสงค
1. บอกความหมายของผูนาํ ไดถูกตอง
2. วิเคราะหทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําไดถูกตองไดถูกตอง

หัวขอยอยที่ 7.2 เรื่อง บทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนธรรม

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 7.1 เรือ่ งความหมาย
และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 7 ผูนาํ
ตามหลักศาสนธรรมและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
สัปดาหที่ 16 จํานวน 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน (2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล
ครั้งที่

16

ประเด็นการเรียนรู
3. บทบาทและหนาที่ของผูนาํ
ตามหลักศาสนธรรม
4. คุณลักษณะของผูนําตาม
หลักศาสนธรรม

วัตถุประสงค
3. แยกแยะบทบาทและหนาที่ของผูนาํ ตามหลักศาสน
ธรรมไดถูกตอง
4. จําแนกคุณลักษณะของผูนาํ ตามหลักศาสนธรรมได
ถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 7.2 เรือ่ ง บทบาท
หนาที่ และคุณลักษณะของผูนาํ
ตามหลักศาสนธรรม
4. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
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ตารางที่ 3.3 (ตอ)

หัวขอยอยที่ 7.3 เรื่อง ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัตงิ านของผูนํา และการประยุกตใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานอาชีพ
ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน (2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล
ครั้งที่

17

ประเด็นการเรียนรู
5. ลักษณะพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผูนาํ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. การประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในงาน
อาชีพ

วัตถุประสงค
5. วิเคราะหลกั ษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูนาํ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกตอง
6. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงาน
อาชีพได

สัปดาหที่ 17 จํานวน 3 ชั่วโมง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 7.3 เรือ่ ง ลักษณะ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ผูนํา และการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
งานอาชีพ
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 7 ผูนําตามหลักศาสน
ธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

6.3 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
การสรางและหาคุณ ภาพของแบบทดสอบวัด ผลการเรีย นรูกอนเรียนและหลังเรีย น
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จํานวน 8 ชุด ดังนี้ (1) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ จํานวน 13 ขอ (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลัง
เรียน หนวยที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษย จํานวน 18 ขอ (3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
และหลังเรียน หนวยที่ 3 เรื่อง กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน
จํานวน 18 ขอ (4) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง การพัฒนา
ตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต 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 ผูวิจัยสรางขึ้นตามลําดับดังนี้
6.3.1 ผูวิจัยศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูจากตํารา และเอกสาร
ตาง ๆ ไดแก การสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร เทคนิคการเขียนขอสอบ และวิธีการสรางแบบทดสอบแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก
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ตัวอยาง แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอ 1. อัญชรียเกิดความขัดแยงภายในจิตใจ เนื่องจากอาจารยมองวาอัญชรียมีนิสัยเกเรชอบ

ทํารายคนอื่น มีความสอดคลองกับตัวตนดานใด
ก. ตัวตนตามอุดมคติ (ideal self)
ข. ตัวตนตามความเปนจริง (real self)
ค. ตัวตนตามการรับรู (perceived self)
ง. ตัวตนที่ผูอื่นคาดหวัง (other expectation)

6.3.2 ผู วิ จั ยสร างแบบทดสอบวั ดผลการเรี ยนรู วิ ชามนุ ษ ยสั ม พั นธ กั บ ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ทั้ง 8 ชุด เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก สําหรับใชทดสอบวัดผล
การเรียนรูกอนเรียน และหลังเรียน
6.3.3 ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จํานวน 8 ชุด ที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ
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 ผูวิจัยบันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในแตละขอเพื่อนําไป
หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ผลปรากฏวาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 1 จํานวน 13 ขอ
มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.66-1.00 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 2 จํานวน 18 ขอ คาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต 0.66-1.00 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 3 จํานวน 18 ขอ คาดัชนีความ
สอดคล องตั้ งแต 0.66-1.00 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หน วยที่ 4 จํานวน 14 ขอ คาดั ชนี ค วาม
สอดคลองตั้งแต 0.66-1.00 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 5 จํานวน 20 ขอ คาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.66-1.00 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 6 จํานวน 24 ขอ คาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.66-1.00 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 7 จํานวน 23 ขอ คาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.66-1.00 และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน วิชามนุษยสัมพันธ
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 จํานวน 26 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง
ตั้งแต 0.66-1.00 ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ)
ผูวิจัยคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ซึ่งแสดงวามี
ความตรงเชิงเนื้อหา และผูวิจัยดําเนินการปรับปรุงแกไขบางประเด็นตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
6.3.5 ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทั้ง 8 ชุด ที่ไดรับการตรวจและปรับปรุง
แกไขเรียบรอยไปทดลองใช (try out) กับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 38 คน
6.3.6 ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทั้ง 8 ชุด มาวิเคราะหหาคาความยาก
ง าย (difficulty index) และค าอํ านาจจํ าแนก (discrimination) ด วยโปรแกรมสํ าเร็ จรู ปสํ าหรั บการ
วิเคราะหขอสอบแบบเลือกตอบในลักษณะขอสอบแบบ 2 ตัวเลือกขึ้นไป อิทธิพัทธ สุวทันพรกุล (2557)
อธิบายการพิจารณาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) รายละเอียดดังนี้
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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
ต่ํากวา 0
ขอสอบจําแนกไมได ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง
0.00 – 0.19
ขอสอบจําแนกไดต่ํา ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง
0.20 – 0.29
ขอสอบจําแนกไดพอใช สามารถเก็บไวใชไดตอไป
0.30 – 0.39
ขอสอบจําแนกไดดี สามารถเก็บไวใชไดตอไป
0.40 ขึ้นไป
ขอสอบจําแนกไดดีมาก สามารถเก็บไวใชไดตอไป
คาอํานาจจําแนกที่ดีจะตองมีคาเปนบวก และควรมีคาตั้งแต 0.2 ขึ้นไป
6.3.7 ผูวิจัยดําเนินการเลือกขอคําถามของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ทั้ง 8 ชุด ได
ขอคําถามที่มีคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกรายขอและทั้งฉบับ ดังนี้
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 1 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย
และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 13 ขอ คาความยากงายรายขอระหวาง 0.42-0.60
คาความยากงาย ทั้งฉบับ 0.54 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.38-0.95 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.62
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 2 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย
และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 18 ขอ คาความยากงายระหวาง 0.47–0.60
คาความยากงายทั้งฉบับ 0.53 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.30-0.82 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.46
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 3 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย
และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 18 ขอ คาความยากงายระหวาง 0.42–0.57
คาความยากงายทั้งฉบับ 0.51 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.30–0.71 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.44
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 4 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย
และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 14 ขอ คาความยากงายระหวาง 0.50–0.57
คาความยากงายทั้งฉบับ 0.55 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.32–0.61 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.49
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 5 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย
และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 20 ขอ คาความยากงายระหวาง 0.42–0.57
คาความยากงายทั้งฉบับ 0.53 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.42–0.57 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.47
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 6 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย
และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 24 ขอ คาความยากงายระหวาง 0.47–0.65
คาความยากงายทั้งฉบับ 0.54 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.26–0.60 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.40
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 7 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย
และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 23 ขอ คาความยากงายระหวาง 0.47–0.60
คาความยากงายทั้งฉบับ 0.54 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 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 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.26–0.75 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.54 ดังที่ได
แสดงไว (ภาคผนวก จ)
6.3.8 ผูวิจัยนําผลการทดลองใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่ไดทดลองกับผูเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 จํานวน 38 คน ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง มาวิเคราะห
หาคาความเชื่อมั่นดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารสัน (Kuder Richardson)
ผลปรากฎวาแบบทดสอบหน วยที่ 1 ค าความเชื่อมั่ น 0.87 แบบทดสอบหน วยที่ 2 คาความเชื่ อมั่ น 0.78
แบบทดสอบหนวยที่ 3 คาความเชื่อมั่น 0.75 แบบทดสอบหนวยที่ 4 คาความเชื่อมั่น 0.74 แบบทดสอบ
หนวยที่ 5 คาความเชื่อมั่น 0.77 แบบทดสอบหนวยที่ 6 คาความเชื่อมั่น 0.79 แบบทดสอบหนวยที่ 7
คาความเชื่อมั่น 0.79 และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 คาความเชื่อมั่น 0.80 ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ)
6.3.9 ผูวิจัยไดแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทั้ง 8 ชุด (ฉบับสมบูรณ) เพื่อนําไปทดลอง
ใชจริงกับกลุมทดลอง
6.4 มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง
มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง มีจํานวน 62 ขอ ซึ่งผานการทดลองใช (try out) กับ
ผูเรียนระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิ คยะลา ที่ มีลักษณะใกล เคียงกับกลุม
ตัวอยางจริง จํานวน 35 คน ในงานวิจัยของ วิจิตรา สายออง (2557) ไดคาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา คือ
ตอนที่ 1 คาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา 0.55 ตอนที่ 2 คาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา 0.56 และตอนที่ 3
คาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา 0.77 ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ)
มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง เปนมาตรวัดที่ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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 ดังนี้
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
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ตัวอยาง มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเองตอนที่ 1
1. นักศึกษาเปนคนที่มีความสุข
2. นักศึกษาเปนคนหนาตาดี

ใช
ใช

ไมใช
ไมใช

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

ก
ก

ข
ข

ค
ค

ง
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 5 คะแนน
ถาตอบ “1” จะได 1 คะแนน
ถาตอบ “2” จะได 4 คะแนน
ถาตอบ “2” จะได 2 คะแนน
ถาตอบ “3” จะได 3 คะแนน
ถาตอบ “3” จะได 3 คะแนน
ถาตอบ “4” จะได 2 คะแนน
ถาตอบ “4” จะได 4 คะแนน
ถาตอบ “5” จะได 1 คะแนน
ถาตอบ “5” จะได 5 คะแนน
ตัวอยาง มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเองตอนที่ 3
1. นักศึกษาใหความรวมมือกับทุกคนเสมอ
2. นักศึกษาเปนที่รูจักของคนทั่วไป

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
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การคิดคะแนนรวม โดยการรวมคะแนนทั้ง 62 ขอ ของผูตอบมาตรวัดเขาดวยกัน เปนคะแนน
ความภาคภูมิใจในตนเองของผูตอบมาตรวัดแตละคน ซึ่งมีชวงคะแนนโดยทฤษฎี (theretical range of
scores) ตั้งแต 62-190 (กรมสุขภาพจิต, 2550) มีการแบงระดับของคะแนนความภาคภูมิใจในตนเอง ดังนี้
คะแนนตั้งแต 159-190 เปนผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองในระดับสูง
คะแนนตั้งแต 95-158 เปนผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองในระดับปานกลาง
คะแนนตั้งแต 62-94 เปนผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองในระดับต่ํา
6.5 มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ
มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ ของ วิจิตรา สายออง (2557) มีจํานวน 22 ขอ ซึ่งผาน
การพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) พิจารณาความสอดคลองระหวางขอความ
กับนิยามศัพท โดยการหาคา IOC มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 และผานการทดลองใช (try out) กับ
ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปท่ี 1 วิทยาลัยเทคนิคยะบา ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยางจริง จํานวน 35 คน และนํามาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (reliability) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ไดคาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา 0.71 ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ)
มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ ของ วิจิตรา สายออง (2557) เปนมาตรวัดที่ใหผูเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 นึกถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหรือการ
แสดงพฤติกรรมตอการเรียนของตนเองในระยะ 3 เดือนที่ผานมา โดยใหทําเครื่องหมาย ลงในชองที่
ตรงกับระดับการปฏิบัติตัวหรือการแสดงพฤติกรรมตอการเรียนของนักศึกษา เกณฑใหคะแนนเริ่ม
ตั้งแต 1 ถึง 4 โดยที่
1 หมายถึง ไมเคยปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมนั้นเลย
2 หมายถึง ปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมนั้นเปนบางครั้ง
3 หมายถึง ปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมนั้นบอยครั้ง
4 หมายถึง ปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมนั้นทุกครั้ง
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 “1” จะได 4 คะแนน
ถาตอบ “2” จะได 2 คะแนน
ถาตอบ “2” จะได 3 คะแนน
ถาตอบ “3” จะได 3 คะแนน
ถาตอบ “3” จะได 2 คะแนน
ถาตอบ “4” จะได 4 คะแนน
ถาตอบ “4” จะได 1 คะแนน
ตัวอยาง มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ
ขอ
1.
2.

รายการ
นักศึกษานั่งรอครูผูสอนในชั้นเรียนกอนถึงเวลาเรียน
นักศึกษาพูดคุยกับเพื่อนขณะปฏิบัติงานตามหนาที่

ระดับการปฏิบัติ
1 2 3 4
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ผูวิจัยคิดคะแนนรวมทั้ง 22 ขอ ของผูตอบมาตรวัดเขาดวยกันเปนคะแนนวินัยและ
ความรับผิดชอบของผูตอบมาตรวัดแตละคน เกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
1.00-1.99 หมายถึง เปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในระดับต่ํา
2.00-2.99 หมายถึง เปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในระดับปานกลาง
3.00-4.00 หมายถึง เปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในระดับสูง
6.6 มาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การสรางและหาคุ ณภาพของมาตรวัดความพึ งพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR และกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ เปนมาตรวัดชนิดมาตรา
สวนประมาณคา (rating scale) สําหรับใชสอบถามผูเรียนกลุมตัวอยางหลังการทดลอง เพื่อประเมิน
ความรูสึก ความสุข หรือความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เกณฑใหคะแนนเริ่ม
ตั้งแต 1 ถึง 5 โดยที่
1 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอยที่สุด
2 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอย
3 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูปานกลาง
4 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูมาก
5 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามลําดับขั้นดังนี้
6.6.1 ผูวิจัยศึกษาวิธีการสรางมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูจาก
ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
6.6.2 ผูวิจัยสรางขอคําถามของมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตัวอยาง มาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ขอ

รายการ

1. ผูสอนมีความเปนกันเองกับนักศึกษา
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5

6.6.3 ผูวิจัยคิดคะแนนรวมทั้ง 15 ขอ ของผูตอบมาตรวัดเขาดวยกันเปนคะแนนความ
พึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูตอบมาตรวัดแตละคน เกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้
1.00-1.49
1.50-2.49
2.50-3.49
3.50-4.49
4.50-5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับนอยที่สุด
มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับนอย
มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับมาก
มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับมากที่สุด
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6.6.4 ผูวิจัยนํามาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สรางขึ้น จํานวน
15 ขอ ใหผูเชี่ยวชาญ ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ณรัณ ศรีวิหะ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.อริยา คูหา และ ดร.เนาวรัตน ตรีไพบูลย พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(content validity) พิจารณาความสอดคลองระหวางขอความกับนิยามศัพท โดยหาคา IOC ผลปรากฏวา
คาดัชนีความสอดคลอง 1.00 ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข)
6.6.5 ผูวิจัยนํามาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ไดรับจากการ
ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
6.6.6 ผูวิจัยนํามาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปทดลองใช (try
out) กับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 38 คน และนํามา
วิเคราะหหาความเชื่อมั่น (reliability) โดยใชสูตรหาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา (alpha coefficient of
reliability) ผลปรากฎวามาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู คาความเชื่อมั่น 0.75
ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ)
6.6.7 ผูวิจัยไดมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูฉบับสมบูรณ

7. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

7.1 วิธีดําเนินการทดลอง : การวิจัยนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการทดลอง ดังนี้
7.1.1 กอนการทดลอง : ผูวิจัยทําการสํารวจขอมูลพื้นฐานของผูเรียนกลุมตัวอยาง
คือ ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ภาควิชาชางกลโรงงาน กลุม 1 จํานวน 12 คน และ
ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ภาควิชาเทคนิคการเชื่อมและการผลิต กลุม 1 จํานวน
12 คน ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน (pre-test) ดวยแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 จํานวน
26 ขอ และใหผูเรียนกลุมตัวอยางประเมินตนเอง โดยใชมาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง และมาตรวัด
วินัยและความรับผิดชอบ สําหรับผูวิจัยทําการประเมินพฤติกรรมของผูเรียนกลุมตัวอยาง ดวยมาตรวัด
วินัยและความรับผิดชอบฉบั บเดียวกับของผูเรียน จากนั้น ผูวิจัยดําเนินการบันทึกคะแนนของกลุม
ตัวอยางที่ไดจากการทดสอบไวเปนคะแนนกอนการทดลอง โดยแยกเปน 2 กลุม คือ คะแนนของกลุม
ทดลอง และคะแนนกลุมควบคุม
7.1.2 การดําเนินการทดลอง : ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR กับผูเรียนกลุมทดลอง จํานวน 1 หองเรียน คือผูเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ภาควิชาชางกลโรงงาน กลุม 1 จํานวน 12 คน โดยผูวิจัยเปนผูจัด
กิจกรรมการเรียนรูด วยตนเอง มีขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน ใชระยะวลา 17 ครั้ง สัปดาหละ 1 ครั้ง ๆ
ละ 3 ชั่วโมง รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมการเรียนรูห นวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ
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 จากนั้นผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
หัวขอยอยที่ 1.2 เรื่อง จุดมุงหมาย ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชนของมนุษยสัมพันธ
มีข้ันตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายจุดมุงหมายของ
มนุษยสัมพันธ ปรัชญาพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ และประโยชนของมนุษยสัมพันธ โดยใชผังมโนทัศน
(2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 1.2 เรื่อง จุดมุงหมาย ปรัชญา
พื้นฐาน และประโยชนของมนุษยสัมพันธ (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ
ยอยที่ 1.2 เรื่อง จุดมุงหมาย ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชนของมนุษยสัมพันธ และ (4) ขั้นการรับรอง
ผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ย
ของกลุม จากนั้นผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
กิจกรรมการเรียนรูห นวยที่ 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 จากนั้นผูสอนประกาศผล 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 จากนั้นผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
กิจกรรมการเรียนรูหนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับ
บุคคลและชุมชน
หัวขอยอยที่ 3.1 เรื่อง ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ และทฤษฏีจิตวิเคราะห มีขั้นตอน
การเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ
และทฤษฏีจิตวิเคราะห โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกัน
ทําใบงานที่ 3.1 เรื่อง ทฤษฎี วิเคราะหติดตอสัมพั นธ และทฤษฏีจิตวิเคราะห ตลอดจนใหผูเรียนทํา
กิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 3 “เติ มชีวิตใสกระปุ ก” (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทํ า
แบบทดสอบยอยที่ 3.1 เรื่อง ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ และทฤษฏีจิตวิเคราะห และ (4) ขั้นการ
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รับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนน
เฉลี่ยของกลุม จากนั้นผูสอนประกาศผล 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 จากนั้นผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุม
ที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
หัวขอยอยที่ 3.3 เรื่อง การสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน มีขั้นตอนการเรียนรู
4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายการสรางมนุษยสัมพันธกบั บุคคลและชุมชน
โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 3.3 เรื่อง การ
สรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ
ยอยที่ 3.3 เรื่อง การสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอน
ทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากนั้นผูสอน
ประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
กิจกรรมการเรียนรูหนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต
หัวขอยอยที่ 4.1 เรื่อง การรูจักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา มีขั้นตอนการเรียนรู
4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายการรูจักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา
โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 4.1 เรื่อง การ
รูจักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา ตลอดจนใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 5 “แกวใส”
มองเห็นคุณคาในตนเอ (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 4.1 เรื่อง
การรูจักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมิน
คะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากนั้นผูสอนประกาศผล
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 จากนั้นผูสอน
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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ตลอดจนใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 6 “ชีวิตที่ตองรับผิดชอบ” (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนให
ผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 5.1 เรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และความสอดคลองของ
หลักธรรมทางศาสนา และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการ
ของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากนั้นผูสอนประกาศผล 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
ธรรมสํ าหรั บการพั ฒ นาตนเอง และ (4) ขั้ นการรั บรองผลงานกลุ ม: ผู สอนทํ าการประเมิ นคะแนน
พัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากนั้นผูสอนประกาศผล 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 “เพื่อนคูหูชวยเรียนรู” (3) ขั้นการ
ทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 6.1 เรื่อง ความหมาย และความเปนมาของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนน
พัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากนั้นผูสอนประกาศผล 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 จากนั้นผูสอนประกาศผล 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 จากนั้น
ผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
กิจกรรมการเรียนรูหนวยที่ 7 ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
หัวขอยอยที่ 7.1 เรื่อง ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา มีขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน
คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 7 เรื่อง ผูนําตาม
หลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นผูสอนอธิบายความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับ
ผูนํา โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 7.1
เรื่อง ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา โดยใหผูเรียนรวมกันศึกษา ตลอดจนใหผูเรียนทํากิจกรรม
SEDR กิ จกรรมที่ 9 “บั นทึ กสะสมความสํ าเร็ จ” (3) ขั้ นการทดสอบ: ผู สอนให ผู เรี ย นแต ล ะคนทํ า
แบบทดสอบยอยที่ 7.1 เรื่อง ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม:
ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากนั้น
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 จากนั้นผูสอนประกาศผล 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 จากนั้นผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
7.1.3 หลังการทดลอง : ผูวิจัยใหผูเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หลังเรียน (post-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 จํานวน 26 ขอ และใหผูเรียนกลุมตัวอยางประเมินตนเอง โดย
ใชมาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง และมาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ จากนั้น 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 ตัวบงชี้ ไดแก การสงงาน
และความตั้งใจเรียน และ (2) ดานวินัย ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ ไดแก การแตงกาย และการเขาเรียน
ระยะเวลาในการประเมิน จํานวน 17 ครั้ง สัปดาห ๆ ละ 1 ครั้ง
เมื่อดําเนินการประเมินผลเสร็จสิ้นแลว ผูวิจัยดําเนินการบันทึกคะแนนของกลุมตัวอยาง
ที่ไดจากการทดสอบไวเปนคะแนนหลังการทดลอง (post-test) โดยแยกเปน 2 กลุม คือ คะแนนของ
กลุมทดลอง และคะแนนกลุมควบคุม ผูวิจัยนําผลการประเมินที่ไดจากกลุมทดลองและกลุมควบคุมทั้ง
กอนและหลังการทดลองมาวิเคราะหขอมูล โดยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยตอไป

8. วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ดังนี้

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการหาสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป รายละเอียด

8.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คามัธยฐาน คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
8.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ประกอบดวย
8.2.1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสวิชา 3000-1503 โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความยากงายของขอสอบ (difficulty
index) ค าอํ านาจจํ าแนกของข อสอบ (discrimination index) และค าความเชื่ อมั่ น (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
เชื่อมั่น (reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา (alpha coefficient of reliability)
8.2.4 มาตรวัดวินัย และความรับผิดชอบ หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และคา
ความเชื่อมั่น (reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา (alpha coefficient of reliability)
8.2.5 แบบประเมินตนเองของผูเรียนที่มีตอการเขารวมกิจกรรมการรู หาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) และคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา (alpha
coefficient of reliability)
8.2.6 ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู หาคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC) และหาคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา (alpha coefficient of
reliability)
8.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวย
8.3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
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)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ความนํา

ในบทที่ 4 นี้ ผูวิจัยทําการศึกษาเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
ควบคูกับกิจกรรม SEDR ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1
วิทยาลัยเทคนิคยะลา เปนการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับ
กลุมควบคุม (2) เพื่อเปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธ
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม และ
(3) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และการทดสอบสมมติฐาน
ที่เกี่ยวของกับตัวแปรแตละตัว โดยแบงผลการวิเคราะหออกเปน 5 สวน ดังนี้
1.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
1.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
1.3 เปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเอง วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
1.4 การเปรียบเทียบวินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน วิชามนุษยสัมพันธกบั ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
1.5 การเปรียบเทียบเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธ
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับกลุม ควบคุม
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมาย ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณสําหรับใช
ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
Median
แทน คาที่อยูกึ่งกลางของขอมูลทั้งชุด
xˉ
แทน คาเฉลี่ย (mean)
S.D.
แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
Mean Rank แทน คาเฉลี่ยของอันดับในแตละกลุม
Sum of Ranks แทน คาผลรวมของอันดับในแตละกลุม
U
แทน คาที่เปรียบเทียบกับคาจากตาราง U มาตรฐาน
Z
แทน คาที่แทน U เมื่อขอมูลมีจํานวนมาก
P*
แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยนี้ ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในแตละประเด็นเพื่อตอบวัตถุประสงคของ
การวิจัย ดังนี้
2.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง (N = 24)
เพศ
ชาย
หญิง
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม

ลําดับการเกิด
ลูกคนโต
ลูกคนกลาง
ลูกคนสุดทอง
ลูกคนเดียว
ภูมิลําเนา
จังหวัดยะลา
จังหวัดปตตานี
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดสงขลา

รายการ

จํานวน

รอยละ

24
24

100
100

รวม

7
17

24

29.17
70.83

รวม

10
7
6
1
24

41.67
29.17
25.00
4.16
100

รวม

17
3
4
24

70.83
12.50
16.67
100

รวม

100

จากตารางที่ 4.2 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีจํานวน 24 คน เพศชาย จํานวน 24 คน
คิดเปนรอยละ 100 ผูเรียนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 70.83 และ
นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 29.17 ผูเรียนสวนใหญเปนลูกคนโต จํานวน 10 คน
คิดเปนรอยละ 41.67 รองลงมาเปนลูกคนกลาง จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 29.17 ลูกคนสุดทอง
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 25.00 และเปนลูกคนเดียว จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.16 ตามลําดับ
ภูมิลําเนาของผูเรียนสวนใหญ อยูจังหวัดยะลา จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 70.83 รองลงมาอยู
จังหวัดนราธิวาส จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 16.67 และอยูจังหวัดนราธิวาส จํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ 12.50 ตามลําดับ
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2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
สมมติฐานขอที่ 1 ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 หลังเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม
ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม (N = 24)
รายการ
คะแนนแต็ม
n
Mediad
กลุมทดลอง
13
12
กอนทดลอง
5.00
หลังทดลอง
10.50
กลุมควบคุม
13
12
กอนทดลอง
4.00
หลังทดลอง
8.50
Mean
Sum
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
คะแนนแต็ม n = 12
Z
p
Rank
of Ranks
กลุมทดลอง
13
Positive Ranks
12
6.50
78.00
-3.078 .002*
Negative Ranks
0
.00
.00
กลุมควบคุม
13
Positive Ranks
12
6.50
78.00
-3.069 .002*
Negative Ranks
0
.00
.00
Mean
Sum
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
คะแนนแต็ม N = 24
U
p
Rank
of Ranks
กอนการทดลอง
13
กลุมทดลอง
12
14.08
169.00
53.00 .252
กลุมควบคุม
12
10.92
131.00
หลังการทดลอง
13
กลุมทดลอง
12
16.88
202.50
กลุมควบคุม
12
8.13
97.50 19.50 .002*
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.2 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลอง กอนทดลองคามัธยฐานเทากับ 5.00 หลังเรียน
คามัธยฐานเทากับ 10.50 สําหรับผูเรียนกลุมควบคุม กอนทดลองคามัธยฐานเทากับ 4.00 หลังเรียนคามัธยฐาน
เทากับ 8.50 ทั้งนี้ ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
มนุษยสัมพันธ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียน
กลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และพบวากอนการทดลอง ผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนหลังการทดลอง ผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียน
กลุมควบคุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 2 เรื่องธรรมชาติของมนุษย ระหวาง
กลุมทดลองกับกลุมควบคุม (N = 24)
รายการ
คะแนนแต็ม
n
Mediad
กลุมทดลอง
18
12
กอนทดลอง
6.00
หลังทดลอง
12.00
กลุมควบคุม
18
12
กอนทดลอง
5.50
หลังทดลอง
9.50
Mean
Sum
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนแต็ม n = 12
Z
p
Rank
of Ranks
กลุมทดลอง
18
Positive Ranks
12
6.50
78.00
-3.071 .002*
Negative Ranks
0
.00
.00
กลุมควบคุม
18
Positive Ranks
11
6.00
66.00
-2.965 .003*
Negative Ranks
0
1.00
1.00
Ties
1
Mean
Sum
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนแต็ม N = 24
U
p
Rank
of Ranks
กอนการทดลอง
18
กลุมทดลอง
12
14.75
177.00
45.00 .108
กลุม ควบคุม
12
10.25
123.00
หลังการทดลอง
18
กลุมทดลอง
12
17.13
205.50
กลุม ควบคุม
12
7.88
94.50 16.50 .001*
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.3 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลอง กอนทดลองคามัธยฐานเทากับ 6.00
หลังเรียนคามัธยฐานเทากับ 12.00 สําหรับผูเรียนกลุมควบคุม กอนทดลองคามัธยฐาน เทากับ 5.50 หลังเรียน
คามัธยฐานเทากับ 9.50 ทั้งนี้ ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติของ
มนุษย หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนกลุม ควบคุม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และพบวาผูเรียนกลุมควบคุม จํานวน 1 คน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนทดลองและหลังการทดลองไมมี
การเปลี่ย นแปลง และพบวาก อนการทดลอง ผู เรียนกลุม ทดลองและผูเรีย นกลุม ควบคุม มี ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนหลังการทดลอง ผูเรียนกลุมทดลอง
และผูเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 3 เรื่อง กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อ
สรางสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม (N = 24)
รายการ
คะแนนแต็ม
n
Mediad
กลุมทดลอง
18
12
กอนทดลอง
5.00
หลังทดลอง
11.00
กลุมควบคุม
18
12
กอนทดลอง
5.00
หลังทดลอง
9.50
Mean
Sum
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนแต็ม n = 12
Z
p
Rank of Ranks
กลุมทดลอง
18
Positive Ranks
12
6.50
78.00
-2.965 .003*
Negative Ranks
0
.00
.00
กลุมควบคุม
18
Positive Ranks
12
6.50
78.00
-3.089 .002*
Negative Ranks
0
.00
.00
Mean
Sum
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนแต็ม N = 24
U
p
Rank of Ranks
กอนการทดลอง
18
กลุมทดลอง
12
11.71
140.50
62.500 .567
กลุม ควบคุม
12
13.29
159.50
หลังการทดลอง
18
กลุมทดลอง
12
15.63
187.50
34.500 .027*
กลุม ควบคุม
12
9.38
112.50
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.4 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลอง กอนทดลองคามัธยฐานเทากับ 5.00
หลังเรียน คามัธยฐานเทากับ 11.00 สําหรับผูเรียนกลุมควบคุม กอนทดลองคามัธยฐานเทากับ 5.00
หลังเรียนคามัธยฐานเทากับ 9.00 ทั้งนี้ ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 3 เรื่อง
กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสรางสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน หลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวากอนการทดลอง
ผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนหลังการทดลอง ผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.5 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนา
ในชีวิตและการทํางาน ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม (N = 24)
รายการ
คะแนนแต็ม
n
Mediad
กลุมทดลอง
14
12
กอนทดลอง
6.00
หลังทดลอง
12.00
กลุมควบคุม
14
12
กอนทดลอง
5.00
หลังทดลอง
10.50
Mean
Sum
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนแต็ม n = 12
Z
p
Rank of Ranks
กลุมทดลอง
14
Positive Ranks
12
6.50
78.00
-3.095 .002*
Negative Ranks
0
.00
.00
กลุมควบคุม
14
Positive Ranks
12
6.50
78.00
-3.084 .002*
Negative Ranks
0
.00
.00
Mean
Sum
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนแต็ม N = 24
U
p
Rank of Ranks
กอนการทดลอง
14
กลุมทดลอง
12
13.92
167.00
55.00 .306
กลุม ควบคุม
12
11.08
133.00
หลังการทดลอง
14
กลุมทดลอง
12
15.83
190.00
32.00 .019*
กลุม ควบคุม
12
9.17
110.00
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.5 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลอง กอนทดลองคามัธยฐานเทากับ 6.00
หลังเรียนคามัธยฐาน เทากับ 12.00 สําหรับผูเรียนกลุมควบคุม กอนทดลองคามัธยฐานเทากับ 5.00
หลังเรียนคามัธยฐานเทากับ 10.50 ทั้งนี้ ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง
การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวากอนการทดลอง ผูเรียนกลุมทดลอง
และผูเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนหลังการทดลอง ผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม (N = 24)
รายการ
คะแนนแต็ม
n
Mediad
กลุมทดลอง
20
12
กอนทดลอง
6.00
หลังทดลอง
12.00
กลุมควบคุม
20
12
กอนทดลอง
5.00
หลังทดลอง
9.00
Mean
Sum
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนแต็ม n = 12
Z
p
Rank of Ranks
กลุมทดลอง
20
Positive Ranks
12
6.50
78.00
-3.077 .002*
Negative Ranks
0
.00
.00
กลุมควบคุม
20
Positive Ranks
12
6.50
78.00
-3.077 .002*
Negative Ranks
0
.00
.00
Mean
Sum
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนแต็ม N = 24
U
p
Rank of Ranks
กอนการทดลอง
20
กลุมทดลอง
12
14.13
169.50
52.50 .248
กลุม ควบคุม
12
10.88
130.50
หลังการทดลอง
20
กลุมทดลอง
12
17.33
208.00
14.00 .001*
กลุม ควบคุม
12
7.67
92.00
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.6 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลอง กอนทดลองคามัธยฐานเทากับ 6.00
หลังเรียน คามัธยฐานเทากับ 12.00 สําหรับผูเรียนกลุมควบคุมกอนทดลอง คามัธยฐานเทากับ 5.00
หลังเรียน คามัธยฐานเทากับ 9.00 ทั้งนี้ ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง
การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และผูเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวากอนการทดลอง ผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียนกลุมควบคุม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนหลังการทดลอง
ผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 6 เรื่อง การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม (N = 24)
รายการ
คะแนนแต็ม
n
Mediad
กลุมทดลอง
24
12
กอนทดลอง
6.00
หลังทดลอง
12.00
กลุมควบคุม
24
12
กอนทดลอง
6.00
หลังทดลอง
12.00
Mean
Sum
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนแต็ม n = 12
Z
p
Rank of Ranks
กลุมทดลอง
24
Positive Ranks
12
6.50
78.00
-3.084 .002*
Negative Ranks
0
.00
.00
กลุมควบคุม
24
Positive Ranks
12
6.50
78.00
-3.083 .002*
Negative Ranks
0
.00
.00
Mean
Sum
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนแต็ม N = 24
U
p
Rank of Ranks
กอนการทดลอง
24
กลุมทดลอง
12
13.13
157.50
64.50 .651
กลุม ควบคุม
12
11.88
142.50
หลังการทดลอง
24
กลุมทดลอง
12
16.83
202.00
20.00 .002*
กลุม ควบคุม
12
8.17
98.00
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.7 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลอง กอนทดลองคามัธยฐานเทากับ 6.00
หลังเรียน คามัธยฐานเทากับ 12.00 สําหรับผูเรียนกลุมควบคุม กอนทดลองคามัธยฐานเทากับ 6.00
หลังเรียน คามัธยฐานเทากับ 12.00 ทั้งนี้ ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 6 เรื่อง
การพั ฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองสูง
กวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวากอนการทดลอง ผูเรียนกลุมทดลอง
และผูเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนหลังการทดลอง ผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.8 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 7 เรื่อง ผูนําตามหลักศาสนธรรมและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม (N = 24)
รายการ
คะแนนแต็ม
n
Mediad
กลุมทดลอง
23
12
กอนทดลอง
6.00
หลังทดลอง
13.00
กลุมควบคุม
23
12
กอนทดลอง
5.50
หลังทดลอง
10.00
Mean
Sum
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนแต็ม n = 12
Z
p
Rank of Ranks
กลุมทดลอง
23
Positive Ranks
12
6.50
78.00
-3.084 .002*
Negative Ranks
0
.00
.00
กลุมควบคุม
23
Positive Ranks
12
6.50
78.00
-3.077 .002*
Negative Ranks
0
.00
.00
Mean
Sum
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนแต็ม N = 24
U
p
Rank of Ranks
กอนการทดลอง
23
กลุมทดลอง
12
12.71
152.50
69.50 .883
กลุม ควบคุม
12
12.29
147.50
หลังการทดลอง
23
กลุมทดลอง
12
17.42
209.00
-3.45 .001*
กลุม ควบคุม
12
7.58
91.00
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.8 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลอง กอนทดลองคามัธยฐานเทากับ 6.00
หลังการทดลองคามัธยฐานเทากับ 13.00 สําหรับผูเรียนกลุมควบคุม กอนทดลองคามัธยฐานเทากับ 5.50
หลังการทดลอง คามัธยฐานเทากับ 10.00 ทั้งนี้ ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 7
เรื่อง ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวากอนการทดลอง ผูเรียนกลุมทดลอง
และผูเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนหลังการทดลอง ผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม (N = 24)
รายการ
คะแนนแต็ม
n
Mediad
กลุมทดลอง
26
12
กอนทดลอง
10.50
หลังทดลอง
18.00
กลุมควบคุม
26
12
กอนทดลอง
9.50
หลังทดลอง
13.00
Mean
Sum
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนแต็ม N = 24
U
p
Rank of Ranks
กอนการทดลอง
26
กลุมทดลอง
12
14.04
168.50
53.50 .280
กลุม ควบคุม
12
10.96
131.50
หลังการทดลอง
26
กลุมทดลอง
12
16.42
197.00
กลุมควบคุม
12
8.58
103.00 25.00 .006*
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.9 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลอง กอนทดลองคามัธยฐานเทากับ 10.50
หลังการทดลองคามัธยฐานเทากับ 18.00 สําหรับผูเรียนกลุมควบคุม กอนทดลองคามัธยฐานเทากับ 9.50
หลังการทดลองคามัธยฐานเทากับ 13.00 และพบวากอนการทดลอง ผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียน
กลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา
3000-1503 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนหลังการทดลอง ผูเรียนกลุมทดลอง
และผูเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.3 การเปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเองของผูเรียน ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
สมมติฐานขอที่ 2 ผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวาผูเรียน
กลุมควบคุม
ตารางที่ 4.10 การเปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเองของผูเรียน ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม (N = 24)
รายการ

กลุมทดลอง
กอนทดลอง
หลังทดลอง
กลุมควบคุม
กอนทดลอง
หลังทดลอง

ความภาคภูมิใจในตนเอง
กลุมทดลอง
Positive Ranks
Negative Ranks
กลุมควบคุม
Positive Ranks
Negative Ranks
Ties
ความภาคภูมิใจในตนเอง
กอนการทดลอง
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
หลังการทดลอง
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

n
12

Mediad
153.50
172.00

12

n = 12

Mean
Rank

12
0

6.50
.00

11
0
1

6.00
.00

N = 24 Mean Rank

148.50
156.50
Sum
of Ranks

Z

p

78.00
.00

-3.061

.002*

66.00
.00

-2.936

.003*

Sum
of Ranks

U

p

12
12

14.33
10.67

172.00
128.00

50.00

.203

12
12

17.92
7.08

215.00
85.00

7.00

.000*

จากตารางที่ 4.10 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลอง กอนเรียนคามัธยฐานเทากับ 153.50
หลังเรียนคามัธยฐานเทากับ 172.00 สําหรับผูเรียนกลุมควบคุม กอนเรียนคามัธยฐานเทากับ 148.50 หลังการ
ทดลองคามัธยฐานเทากับ 156.50 โดยผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนกลุมควบคุมมีความภาคภูมิใจในตนเอง
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวาผูเรียนกลุมควบคุม
จํานวน 1 คน ความภาคภูมิใจในตนเองกอนการทดลองและหลังการทดลองไมมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้
กอนการทดลอง ผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียนกลุมควบคุมมีความภาคภูมิใจในตนเอง ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนหลังการทดลอง ผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.4 การเปรียบเทียบวินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
สมมติฐานขอที่ 3 ผูเรียนกลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวา
ผูเรียนกลุมควบคุม
ตารางที่ 4.11 การเปรียบเทียบวินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
ประเมินโดยครูผูสอน (N = 24)
รายการ
n
Mediad
กลุมทดลอง
12
กอนทดลอง
61.50
หลังทดลอง
72.50
กลุมควบคุม
12
กอนทดลอง
59.00
หลังทดลอง
63.00
Mean
Sum
วินัยและความรับผิดชอบ
n = 12
Z
p
Rank
of Ranks
กลุมทดลอง
Positive Ranks
12
6.50
78.00
-3.070 .002*
Negative Ranks
0
.00
.00
กลุมควบคุม
Positive Ranks
11
6.50
78.00
-3.065 .002*
Negative Ranks
0
.00
.00
Sum
วินัยและความรับผิดชอบ
N = 24 Mean Rank
U
p
of Ranks
กอนการทดลอง
กลุมทดลอง
12
14.75
177.00
45.00
.117
กลุมควบคุม
12
10.25
123.00
หลังการทดลอง
กลุมทดลอง
12
17.29
207.50
14.50 .001*
กลุมควบคุม
12
7.71
92.50
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.11 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลอง กอนเรียนคามัธยฐานเทากับ 61.50 หลัง
เรียนคามัธยฐานเทากับ 72.50 สําหรับผูเรียนกลุมควบคุม กอนเรียนคามัธยฐานเทากับ 59.00 หลังเรียน
คามัธยฐานเทากับ 63.00 โดยผูเรียนกลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนกลุมควบคุมมีวินัยและความรับผิดชอบ
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวากอนการทดลอง
ผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียนกลุมควบคุมมีวินัยและความรับผิดชอบไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ร ะดับ .05 สวนหลัง การทดลอง ผูเรีย นกลุม ทดลองและผูเรีย นกลุม ควบคุม มีผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.12 การเปรียบเทียบวินัยและความรับผิดชอบของผูเ รียน ระหวางกลุมทดลองกับกลุม ควบคุม
ประเมินโดยผูเรียน (N = 24)
รายการ
n
Mediad
กลุมทดลอง
12
กอนทดลอง
61.00
หลังทดลอง
74.50
กลุมควบคุม
12
กอนทดลอง
60.50
หลังทดลอง
66.50
Mean
Sum
วินัยและความรับผิดชอบ
n = 12
Z
p
Rank
of Ranks
กลุมทดลอง
Positive Ranks
12
6.50
78.00
-3.077 .002*
Negative Ranks
0
.00
.00
กลุมควบคุม
Positive Ranks
11
6.50
78.00
-3.076 .002*
Negative Ranks
0
.00
.00
Mean
Sum
วินัยและความรับผิดชอบ
N = 24
U
p
Rank
of Ranks
กอนการทดลอง
กลุมทดลอง
12
13.13
157.50
64.50 .662
กลุม ควบคุม
12
11.88
142.50
หลังการทดลอง
กลุมทดลอง
12
18.00
216.00
6.00 .000*
กลุม ควบคุม
12
7.00
84.00
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.12 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลอง กอนเรียนคามัธยฐานเทากับ 61.00
หลังเรียนคามัธยฐานะเทากับ 74.50 สําหรับผูเรียนกลุมควบคุม กอนเรียนคามัธยฐานเทากับ 60.50
หลังเรียนคามัธยฐานะเทากับ 66.50 โดยผูเรียนกลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนกลุมควบคุมมีวินัยและ
ความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวา
กอนการทดลอง ผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียนกลุมควบคุมมีวินัยและความรับผิดชอบไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนหลังการทดลอง ผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียนกลุมควบคุม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.13 การเปรียบเทียบวินัยและความรับผิดชอบของผูเ รียนในภาพรวม ระหวางกลุมทดลองกับ
กลุมควบคุม (N = 24)
รายการ
n
Mediad
กลุมทดลอง
12
กอนทดลอง
59.50
หลังทดลอง
64.50
กลุมควบคุม
12
กอนทดลอง
60.50
หลังทดลอง
68.25
Mean
Sum
วินัยและความรับผิดชอบ
n = 12
Z
p
Rank
of Ranks
กลุมทดลอง
Positive Ranks
12
6.50
78.00
-3.068 .002*
Negative Ranks
0
.00
.00
กลุมควบคุม
Positive Ranks
12
6.50
78.00
-3.065 .002*
Negative Ranks
0
.00
.00
Mean
Sum
วินัยและความรับผิดชอบ
N = 24
U
p
Rank
of Ranks
กอนการทดลอง
กลุมทดลอง
12
14.17
170.00
52.00 .247
กลุม ควบคุม
12
10.83
130.00
หลังการทดลอง
กลุมทดลอง
12
17.63
211.50
10.50 .000*
กลุมควบคุม
12
7.38
88.50
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.13 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลอง กอนเรียนคามัธยฐานเทากับ 59.50
หลังเรียนคามัธยฐานเท ากับ 64.50 สําหรับผูเรียนกลุมควบคุม กอนเรียนคามัธยฐานเทากับ 60.50
หลังเรียคามัธยฐานเทากับ 68.25 โดยผูเรียนกลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนกลุมควบคุมมีวินัยและ
ความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวา
กอนการทดลอง ผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียนกลุมควบคุมมีวินัยและความรับผิดชอบไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนหลังการทดลอง ผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียนกลุมควบคุม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.14 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของความมีวินัย และความรับผิดชอบของผูเรียน ระหวาง
กลุมทดลองกับกลุมควบคุม (N = 24)
Mean
Sum
U
p
รายการ
N = 24
Rank
of Ranks
ความมีวินัย
กลุมทดลอง
12
18.46
221.50
.50 .000*
กลุม ควบคุม
12
6.54
78.50
ความรับผิดชอบ
กลุมทดลอง
12
17.50
210.00
12.00 .000*
กลุม ควบคุม
12
7.50
90.00
ความมีวินัยและความรับผิดชอบ
กลุมทดลอง
12
17.54
210.50
11.50 .000*
กลุม ควบคุม
12
7.46
89.50
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.14 แสดงใหเห็นวาทั้งภาพรวม และรายดาน ผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียน
กลุมควบคุมมีวินัยและความรับผิดชอบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5 การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
สมมติฐานขอที่ 4 ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม
ตารางที่ 4.15 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนกลุมทดลอง (n = 12)
ขอ

รายการ

1. ผูสอนมีความเปนกันเองกับนักศึกษา
2. ผูส อนอธิบายจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยาง
แจมแจงชัดเจน
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ ตละครั้งมีความ
เหมาะสม
4. สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูม ีความสะดวกและ
เหมาะสม
5. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเปนกันเอง
6. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ
7. กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน
8. กิจกรรมการเรียนรูมีความสนุกสนาน

xˉ

S.D.

4.75
4.75

.45
.45

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.75

.45

มากที่สุด

4.58

.51

มากที่สุด

4.75
4.75
4.75
4.75

.45
.45
.45
.45

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 4.15 (ตอ)
ขอ

รายการ

9. นักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนรู
10. นักศึกษามีความสุขกับการทํากิจกรรมการเรียนรู
11. การติดตามหรือดูแลระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรู
มีความตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
12. นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม
การเรียนรู
13. เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ
14. กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความเขาใจตอการ
ดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ
15. หลังจากเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนกั ศึกษามีการปรับเปลี่ยน
ความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดขี ึ้น
รวม

xˉ

S.D.

4.75
4.75
4.58

.45
.45
.51

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.75

.45

มากที่สุด

4.83

.38

มากที่สุด

4.83

.38

มากที่สุด

4.83

.38

มากที่สุด

4.74

.14

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.15 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .14
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด
ทุกขอ โดยขอที่ผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด จํานวน 3 ขอ คือ ขอ 13 เนื้อหาสาระจากกิจกรรม
การเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ คาเฉลี่ย 4.83 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .38 ขอ 14 (ระดับมากที่สุด) กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความเขาใจตอการ
ดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ คาเฉลี่ย 4.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .38 (ระดับมากที่สุด) และ
ขอ 15 หลังจากเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนักศึกษามีการปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมไป
ในแนวทางที่ดีขึ้น คาเฉลี่ย 4.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .38 (ระดับมากที่สุด)
ขอที่ผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด จํานวน 2 ขอ คือ ขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม คาเฉลี่ย 4.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .51 (ระดับมากที่สุด)
และขอ 11 การติดตามหรือดูแลระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรูมีความตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
คาเฉลี่ย 4.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .51 (ระดับมากที่สุด)
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ตารางที่ 4.16 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนกลุมควบคุม (n = 12)
ขอ

รายการ

1. ผูสอนมีความเปนกันเองกับนักศึกษา
2. ผูส อนอธิบายจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยาง
แจมแจงชัดเจน
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละครั้งมีความ
เหมาะสม
4. สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูม ีความสะดวกและ
เหมาะสม
5. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเปนกันเอง
6. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ
7. กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน
8. กิจกรรมการเรียนรูมีความสนุกสนาน
9. นักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนรู
10. นักศึกษามีความสุขกับการทํากิจกรรมการเรียนรู
11. การติดตามหรือดูแลระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรูม ีความ
ตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
12. นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม
การเรียนรู
13. เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ
14. กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความเขาใจตอการ
ดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ
15. หลังจากเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนกั ศึกษามีการปรับเปลี่ยน
ความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดขี ึ้น
รวม

xˉ

S.D.

4.50
4.50

.52
.52

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.25

.62

มาก

3.75

.62

มาก

4.33
3.91
3.83
4.00
3.91
4.00
3.83

.49
.66
.38
.00
.28
.42
.38

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.16

.38

มาก

4.16

.38

มาก

4.16

.38

มาก

4.25

.45

มาก

4.10

.27

มาก

จากตารางที่ 4.16 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมควบคุมมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .27
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูเรียนกลุมควบคุมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ
คือขอ 1 ผูสอนมีความเปนกันเองกับนักศึกษา คาเฉลี่ย 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .52 (ระดับมากที่สุด)
และขอ 2 ผูสอนอธิบายจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางแจมแจงชัดเจน คาเฉลี่ย 4.50
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .52 (ระดับมากที่สุด) สําหรับขอที่ผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 4
สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม คาเฉลี่ย 3.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .62
(ระดับมาก)

140

ตารางที่ 4.17 การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกบั ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม (N = 24)
Mean
Sum
รายการ
N = 24
Median
U
p
Rank of Ranks
กลุมทดลอง
12
18.42
221.00
4.53
1.00
.000*
กลุม ควบคุม
12
6.58
79.00
Mean
Sum
ขอ
รายการ
N = 24
Median
U
p
Rank of Ranks
1
กลุมทดลอง
12
14.00
168.00
5.00
54.00
.216
กลุมควบคุม
12
11.00
132.00
2
กลุมทดลอง
12
14.00
168.00
5.00
54.00
.216
กลุมควบคุม
12
11.00
132.00
3
กลุมทดลอง
12
15.13
181.50
5.00
40.50
.038*
กลุมควบคุม
12
9.88
118.50
4
กลุมทดลอง
12
16.33
196.00
4.00
26.00
.004*
กลุมควบคุม
12
8.67
104.00
5
กลุมทดลอง
12
15.00
180.00
5.00
42.00
.045*
กลุมควบคุม
12
10.00
120.00
6
กลุมทดลอง
12
16.38
196.50
4.00
25.50
.003*
กลุมควบคุม
12
8.63
103.50
7
กลุมทดลอง
12
17.25
207.00
4.00
15.00
.000*
กลุมควบคุม
12
7.75
93.00
8
กลุมทดลอง
12
17.00
204.00
4.00
18.00
.000*
กลุมควบคุม
12
8.00
96.00
9
กลุมทดลอง
12
17.13
205.50
4.00
16.50
.000*
กลุมควบคุม
12
7.88
94.50
10
กลุมทดลอง
12
16.63
199.50
4.00
22.50
.001*
กลุมควบคุม
12
8.38
100.50
11
กลุมทดลอง
12
16.42
197.00
4.00
25.00
.002*
กลุมควบคุม
12
8.58
103.00
12
กลุมทดลอง
12
16.00
192.00
4.00
30.00
.005*
กลุมควบคุม
12
9.00
108.00
13
กลุมทดลอง
12
16.50
198.00
4.50
24.00
.001*
กลุมควบคุม
12
8.50
102.00
14
กลุมทดลอง
12
16.50
198.00
4.50
24.00
.001*
กลุมควบคุม
12
8.50
102.00
15
กลุมทดลอง
12
16.00
192.00
5.00
30.00
.005*
กลุมควบคุม
12
9.00
108.00
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 4.17 แสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีคามัธยฐานเทากับ 4.53
ผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียนกลุมควบคุม มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่ผูเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีความพึงพอใจ
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือขอ 1 ผูสอน
มีความเปนกันเองกับนักศึกษา และขอ 2 ผูสอนอธิบายจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
อยางแจมแจงชัดเจน สําหรับขอที่ผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียนกลุมควบคุมมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือขอ 3 ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแตละครั้งมีความเหมาะสม ขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความ
สะดวกและเหมาะสม ขอ 5 บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเปนกันเอง ขอ 6 รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ ขอ 7 กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับ
ผูเรียน ขอ 8 กิจกรรมการเรียนรูมีความสนุกสนาน ขอ 9 นักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรม
การเรีย นรู ขอ 10 นักศึกษามี ความสุขกับการทํากิจกรรมการเรียนรู ขอ 11 การติดตามหรือดูแล
ระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรูมีความตอเนื่อง และสม่ําเสมอ ขอ 12 นักศึกษาไดรับสาระ และ
ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู ขอ 13 เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ ขอ 14 กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความ
เขาใจต อการดํ าเนิ นชี วิต และการประกอบอาชีพ และขอ 15 หลังจากเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
นักศึกษามีการปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีขึ้น

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
1. ความนํา

การวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนและสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย คือ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชามนุษยสัมพันธ
กับปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง รหั สวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกั บกลุ มควบคุม (2) เพื่ อ
เปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม และ (3) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
1.2 สมมติฐานการวิจัย คือ (1) ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธ
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 หลังเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม (2) ผูเรียน
กลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุ มควบคุ ม (3) ผูเรียนกลุม
ทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม และ (4) ผูเรียนกลุม
ทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม
1.3 วิธีดําเนินการวิจัย คือ
1.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานี้ คือผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงปที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 24 คน แบงเปน
2 กลุม ประกอบดวย กลุมทดลอง คือผูเรียนภาควิชาชางกลโรงงาน กลุม 1 จํานวน 12 คน กลุมควบคุม
คือผูเรียนภาควิชาเทคนิคการเชื่อมและการผลิต 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 ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ ชุดที่ 2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษย ชุดที่ 3
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 3 เรื่อง กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสรางสัมพันธระหวางบุคคล
และชุมชน ชุดที่ 4 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 4 เรื่อง การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนา
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 ตัวบงชี้ คือการสงงาน
และความตั้งใจเรียน และดานความมีวนิ ัย มี 2 ตัวบงชี้ คือ การแตงกาย และการเขาเรียน และ (7) มาตรวัด
ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
ผูวิจัย สรุปขอคนพบตามวัตถุประสงคของการวิจัย และขอคนพบที่ไดจากการทดสอบ
สมมติฐาน จากนั้น ผูวิจัยจึงทําการอภิปรายผลที่ไดจากขอคนพบ และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
ในอนาคต

2. สรุปผลการวิจัย

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ที่มีตอ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ผูวิจัย
สรุปผลการวิจัยดังนี้
2.1 ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 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. อภิปรายผลการวิจยั

การวิจัยนี้ ผูวิจัยไดคนพบจากการทดลองสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวทุกประเด็น โดย
พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสวิชา 3000-1503 หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม ผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจ
ในตนเองหลังการทดลองสูงกวาผูเรียนของกลุมควบคุม ผูเรียนกลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ
หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม และผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการ
การเรียนรู ซึ่งผูวิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายตามวัตถุประสงคของการวิจัย รายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษา พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยที่ 1
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เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติของ
มนุษย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยที่ 3 เรื่อง กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสรางสัมพันธระหวางบุคคล
และชุมชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยที่ 4 เรื่อง การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิตและการ
ทํ างาน ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนหน วยที่ 5 เรื่อง การพั ฒนาตนเองตามหลั กศาสนธรรม ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหนวยที่ 6 เรื่อง การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผลสัมฤทธิ์
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-ธัน วาคม); วิช ญะรัต น ถิระธนบุตรศรี (2556, มิถุนายน-กันยายน); มยุรี สุขมา
(2557) และ เคียววองสะ (Keovongsa, 2559) พบวานักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวานักเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ไมตรี พุทธขันธ (2555); รัตนา พรมเวช (2555); วัลยา บุญอากาศ (2556) และ คํามวน สิตประเสิต (2556)
พบวานักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .01 และสอดคลองกับผลการศึก ษาของ ไมเคิล (Micheal, 2010) พบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ขณะเดียวกันผูวิจัยพบวาการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาดังกลาวใชสถิติทดสอบสมมติฐาน
t (t-test) สํ าหรั บ การศึ ก ษานี้ ผู วิจั ย ใช สถิ ติ ทดสอบสมมติ ฐาน Nonparametric แบบ The MannWhitney U test ทั้งนี้ การทดสอบความแตกตางภายในกลุมทดลอง และกลุมควบคุมของชวงเวลาที่
แตกตางกัน ผูวิจัยใชสถิติทดสอบ Nonparametric แบบ The Wilcoxon signed ranks test เนื่องจาก
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยศึกษามีขนาดเล็ก จํานวน 24 คน และการแจกแจงของประชากรไมเปน
แบบปกติ (Pallant, 2016)
ผลการศึกษา ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิจิตรา สายออง (2557) ที่ใชกิจกรรมการ
เสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
มนุ ษยสั มพั นธในการทํ างาน รหั สวิชา 3000-1606 ของผูเรียนระดั บประกาศนี ยบั ตรวิชาชี พชั้ นสู งป ที่ 1
วิทยาลัยเทคนิคยะลา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แบทเทิล (Battle, 2002) กลาววาความรูสึกเห็นคาในตนเอง
มีความสัมพันธกับพัฒนาการทางสติปญญา สอดคลองกับ บลูม Bloom (1976) กลาวถึงตัวแปรสําคัญ
ประการหนึ่ที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือการยอมรับความสามารถของตนเอง กรมสุขภาพจิต
(2541) อธิบายวาความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุนสามารถนําไปสูความสําเร็จหรือลมเหลวได เพราะ
ความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุนมักจะมีอิทธิพลตอแนวความคิด อารมณ ความรูสึก การตัดสินใจ และ
การแสดงพฤติกรรมในอนาคต คูเปอรสมิท (Coopersmith, 1967) อธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมของ
ผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองดานคานิยมสัมฤทธิ์ผล คือการไดรับความสําเร็จ ความสามารถในการเรียน
การเปนนักเรียนที่ดี และมีความรับผิดชอบในผลงาน
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ผูวิจัยมีความคิดเห็นวากิจกรรม SEDR เปนกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางความมีวินัย และความ
รับผิดชอบของผูเรียน ซึ่งเปนตัวแปรหนึ่งที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกลุมทดลองสูงกวา
กลุมควบคุม สอดคลองกับ สุชา จันทนเอม และ สุรางค จันทนเอม (2521) กลาววาผูเรียนที่มีวินัย และ
ความรับผิดชอบจะเปนผูที่มีพฤติกรรมเปนระเบียบเรียบรอย มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และจะประสบผลสําเร็จในการเรียน การมีวินัย และความรับผิดชอบจะทําใหผูเรียนสามารถควบคุม
ตนเองใหประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม ผูที่มีวินัย และความรับผิดชอบเปนผูที่มี
ความมุงมั่นและตั้งใจจริงในการเรียนหรือการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ มีความอดทนไมยอทอตอ
อุปสรรค เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือขอตกลงของชั้นเรียน สอดคลองกับ เมธี ธรรมวัฒนา
(2551) กลาววาผูที่มีความรับผิดชอบวาจะตองมีความมุงมั่นและเพียรพยายามในการเรียน และปฏิบัติงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคทันตามกําหนดเวลา บุญชม ศรีสะอาด (2555) กลาวถึงองคประกอบของความมี
วินัยในตนเองมีลักษณะที่สําคัญ คือมีความมุงมั่น มีความอดทน มีความพากเพียรไมยอทอ มีความ
รับผิดชอบ มีการปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑทางสังคม และมีความเชื่อมั่นในตนเอง สอดคลองกับ
วิวาหวัน มูลสถาน (2523) อธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมของผูมีวินัยในตนเองวาเปนผูที่มีความรับผิดชอบ
มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรูสึกผิดชอบ มีความตั้งใจจริง มีความเปนผูนํา ทําตามกฏเกณฑของสังคม
มีความอดทน และมีลักษณะมุงอนาคต และยังสอดคลองกับ กรมวิชาการ (2544) และ สาโรช บัวศรี (2542)
อธิบายถึงลักษณะของผูที่มีความรับผิดชอบ คือมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ของตนเองใหสําเร็จลุลวง
อยางดีท่ีสุดโดยไมทอถอยตออุปสรรค เปนผูที่เอาใจใสในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย
ตอหนาที่โดยไมคํานึงถึงประโยชนสวนตัว เคารพระเบียบ กฎเกณฑ และวินัยในตนเอง มีอารมณหนักแนน
เมือ่ เผชิญอุปสรรค รูจักหนาที่และกระทําตามหนาที่เปนอยางดี มีความละเอียดรอบคอบและใชความสามารถ
อยางเต็มที่
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนเทคนิคหนึ่งของรูปแบบการเรียนรูแบบ
ร วมมื อ มุ งเน น ให ส มาชิ กกลุ ม ทํ างานร วมกั น และบรรลุ ผ ลสํ าเร็ จตามเป าหมายของกลุ ม เดี ยวกั น
สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2557) อธิบายวาผูเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบรวมมือจะมีความพยายาม
ที่จะบรรลุเปาหมายมากขึ้น ทําใหมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การเรียนรูมีความคงทน
มากขึ้น มีแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สอดคลองกับ สตอหล (Stahl, 1994) กลาววาการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือวาทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางวิจารณญาณอยางเปนเหตุเปน
ผลมากขึ้น และชวยสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน มีปฏิสัมพันธภายในกลุม ยอมรับฟงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่นมากขึ้น และยังสอดคลองกับ ริชารด (Richard, 1994) กลาววา
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีประโยชนตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจากสมาชิกกลุม
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือกัน มีความรับผิดชอบรวมกัน เพื่อใหเกิดการเรียนรู หากสมาชิกกลุม
ยังไมเขาใจเนื้อหาใดสมาชิกภายในกลุมที่เขาใจก็จะชวยกันอธิบายใหเพื่อนฟง เพราะความสําเร็จของ
แตละบุคคลคือความสําเร็จของกลุม
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนกลุมทดลอง ผูวิจัยประเมินผลโดยใช
แบบทดสอบวัด ผลการเรีย นรูวิช าวิช ามนุษ ยสัม พัน ธกับ ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง รหัส วิช า
3000-1503 จํานวน 8 ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 1 เรื่อง ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ 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 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน 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
เนื่องโนราช (2554); อุรา ทุมเมฆ และเสนอ ภิรมจิตรผอง (2555, กรกฏาคม-ธันวาคม); ไมตรี พุทธขันธ
(2555); รัตนา พรมเวช (2555); วิชญะรัตน ถิระธนบุตรศรี (2556, มิถุนายน-กันยายน); วัล ยา
บุญอากาศ (2556); คํามวน สิตประเสิต (2556); มยุรี สุขมา (2557); เคียววองสะ (Keovongsa, 2559);
โรเซลลี , ฟาเจี ย โน, แพลนทามู ร า และรอสซาน (Roselli, Faggiano, Plantamura & Rossan,
2002) และ ไมเคิล (Micheal, 2010)
ประเด็นคําถามการวิจัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับ
กิจกรรม SEDR สามารถพัฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 หลังเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุมหรือไม
จากผลการทดลองตามวัตถุประสงคขอที่ 1 ผูวิจัยตอบคําถามการวิจัยไดวาการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR สามารถพัฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
หลังเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาตัวแปรที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกลุมทดลองสูงกวา
กลุม ควบคุ ม เนื่ องจากกลุ ม ทดลองไดรับกิจกรรมการเรียนรูแ บบรวมมือเทคนิค 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) เขาใจปรัชญาการเรียนรูของมนุ ษย (3) มี ความเข าใจ
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จิตวิทยาการเรียนรูและวิธีการจูงใจผูเรียนเพื่อการมีสวนรวม (4) รูและเขาใจความตองการของผูเรียน
และชุมชน (5) รูและเขาใจวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคล
(6) มีทักษะในการสรางบรรยากาศการเรียนรู (7) รูและเขาใจเทคนิคในการแสวงหาและใชสื่อการเรียน
การสอน เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู (8) มีทักษะในการฟง (9) พัฒนาตนเองและแสวงหาความรูใหม
อยูเสมอ และ (10) ประเมินการเรียนรูตามความสามารถของผูเรียน
ขณะเดี ยวกั น การจั ดกิ จกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิ ค STAD ของ สลาวิน (Slavin,
2003) มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมไมซับซอน และสามารถประยุกตใชสอนกับทุกรายวิชา โดยจัดผูเรียน
ออกเปนกลุมยอย คละความสามารถทางการเรียน เพศ และเชื้อชาติ การแบงกลุมผูเรียนสามารถแบง
ได ต ามความถนั ด ความสมั ค รใจ และตามประสบการณ ห รื อ อาจแบ งจากการสุ ม ซึ่ งแต ล ะกลุ ม
ประกอบดวยสมาชิกประมาณ 4-5 คน (Slavin, 1980) ถามีสามาชิก 4 คน ตองเปนคนเกง 1 คน
ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน หากมีสมาชิก 5 คน ตองมีผูเรียนปานกลางเพิ่มอีก 1 คน (Slavin,
2003) และให ผูเรียนทํ าการศึกษาเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด และทั กษะตาง ๆ ตามที่ครูนําเสนอ
(Eggen & Kauchak, 2006) เพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุมเดียวกัน ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน เปนการนําเสนอความคิดรวบยอดของ
เนื้อหาหรือบทเรียนใหม เนนที่กรอบเนื้อหาสําคัญ (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม สมาชิกกลุมตองทํา
หนาที่ ของตนเองใหดีที่ สุดเพื่ อผลงานที่ดีที่ สุดของกลุม และสมาชิกกลุมตองมีการชวยเหลือสมาชิก
ดวยกันภายในกลุม ซึ่งสิ่งสําคัญของการทํางานกลุม คือการใหความรวมมือ และการชวยเหลือกันของ
สมาชิกกลุม (สุลัดดา ลอยฟา และสมชาย รัตนทองคํา, 2554) (3) ขั้นการทดสอบ เปนการทดสอบ
รายบุคคล โดยไมเปดโอกาสใหปรึกษากันในระหวางทําการทดสอบ (Slavin, 1991a) เพื่อวัดความรูความ
เขาใจในเนื้อหา คะแนนที่ไดจากการทดสอบจะถูกแปลงเปนคะแนนกลุม ดังนั้นผูเรียนทุกคนจะตองทํา
คะแนนใหไดดีที่สุดเพื่อใหกลุมของตนบรรลุเปาหมาย (Slavin, 1995) และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม
(Slavin, 1995) กลุมที่มีคะแนนพัฒนาการจากการทดสอบสูงหรือคะแนนถึงเกณฑ จะไดรับยกยอง
ชมเชย ใหรางวัล หรือมอบเกียรติบัตร เพื่อเปนการเสริมแรงใหแกผูเรียน (Slavin, 1991a; Naghavi &
Nakhle, 2012) ในประเด็ นดั งกลาว คลอสเมี ยร (Klausmeier, 1985) กล าววาป จจั ยที่ มี อิ ทธิพลต อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก ความสนใจ แรงจูงใจ เจตคติ คานิยม และความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง
สอดคลองกับ อริยา คูหา และบัญญัติ ยงยวน (2547) กลาวถึงองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และอัตมโนทัศน และยังสอดคลองกับการศึกษาของ สุขฤกษ ดีโนนโพธิ์ (2554)
พบวาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมาก คือเจตคติตอการเรียน แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง และความตั้งใจเรียน
จากผลการศึกษา ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาการจัดกิจกรรมกลุมเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง
ที่ทําใหผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสวิชา 3000-1503 หลังเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เปนผล
มาจากพลังหรือแรงผลักดันในความสัมพันธของสมาชิกกลุม ซึ่งสมาชิกกลุมจะมีการปรับตัวเขาหากัน
โดยการพยายามปรับบุคลิกภาพเพื่อใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวกัน กลุมจึงมีความสําคัญกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม สอดคลองกับ สุมน อมรวิวัฒน (2549) กลาววาการจัดกิจกรรมที่มุงเนนการปรับพฤติกรรมจะ
มีประสิทธิภาพตอเมื่อมีลักษณะครบ 4 ประการ คือ (1) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธกัน
(2) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวม (3) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนสนใจและตั้งใจจริง 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
เปนลักษณะของความรวมมือในการกระทํากิจกรรมของสมาชิกเพื่อใหความสัมพันธเปนไปอยางราบรื่น
ก อให เกิ ดความสามั คคี และความร วมแรงร วมใจกั น และ (2) ทํ าให กลุ มประสบความสํ าเร็ จ และยั ง
สอดคลองกับทฤษฎีการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุม (exchange theory) ของ ธิโบลท และเคลลีย
(Thibaut & Kelly, 1959) เชื่อวาความสัมพันธระหวางสมาชิกและกระบวนการกลุมจะกอใหเกิดการ
แลกเปลีย่ นพฤติกรรมและความสัมพันธระหวางสมาชิก และการพยายามกระทําพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายตามที่ตองการ
นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับ ทรอทเซอร (Trotzer, 1977) กลาวถึงชนิดของกลุมวาควรจัด
เปนกลุมแบบปด คือเปนกลุมที่ไมมีการเปดรับสมาชิกใหมในระหวางการทํากิจกรรมแมจะมีสมาชิก
ลาออกจากกลุมไปแลวก็ตาม เพราะการจัดกลุมเปดจะทําใหสมาชิกมีปญหาเรื่องความไววางใจและ
ความสนิท สวนการเลือกสมาชิกกลุมควรเลือกตามลําดับชั้นเรียน ตามระดับวุฒิภาวะและอายุตามปปฏิทิน
ระดับสติปญญาและการศึกษาที่ไมแตกตางกันนัก เพื่อจะไดไมมีปญหาดานการสื่อความหมายและ
การเขาใจซึ่งกันและกัน การจัดเพื่อนสนิทใหอยูในกลุมเดียวกันหรือมีปญหาลักษณะคลายกันจะชวยให
สมาชิกเกิดความรูสึกเปนเจาของปญหาและสามารถเขาใจปญหาไดดี ไดรวมกันอภิปรายและชวยให
สมาชิกแตละคนเลือกวิธีการแกปญ
 หาของตน ศูนยวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(2553) กลาววาสมาชิกกลุมควรมาจากความสมัครใจเพราะจะดําเนินการไดงายกวากลุมที่ถูกบังคับ
สําหรับสภาพแวดลอมทางกายภาพควรเปนที่สงบ ผอนคลาย และมีความเปนสวนตัว ขนาดของหอง
ไมควรกวางจนเกินไปเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกทุกคนไดทั่วถึง และควรจัดเปนรูปวงกลม
เพื่อใหมองเห็นกันอยางทั่วถึง และสงเสริมปฏิสัมพันธกันในกลุม
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR เป นกิจกรรมที่
ผูวิจัยมีการวางเปาหมายและมีการดําเนินกิจกรรมกลุมดวยตนเองอยางตอเนื่อง ตลอดภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2560 ใชระยะเวลา 17 ครั้ง สัปดาหละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง การดําเนินกิจกรรมกลุม
อยางตอเนื่องจะทําใหเด็กเกิดความเคยชิน ซึบซับ และยอมรับคานิยมที่พึงประสงคเขาไปเปนสวนหนึ่ง
ของจิตใจ และสามารถแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคไดอยางเปนธรรมชาติ (วิจิตรา สายออง, 2557)
สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540) กลาวถึงแนวทางการสรางวินัยวา
ผูสอนควรทําใหเกิดพฤติกรรมเคยชิน โดยใหเด็กเห็นและใชวัฒนธรรมในสังคมเปนแนวปฏิบัติผสมผสาน
กับแบบอยางที่ดีเพื่อเปนพื้นฐานและใหเด็กปฏิบัติตอเนื่องจนเกิดเปนพฤติกรรมเคยชิน สําหรับเด็ก
ในชวงวัยรุนจะชอบทํากิจกรรมกลุมกับเพื่อนรวมชั้นเรียนเนื่องจากเปนวัยที่มีแนวโนมจะแสดงพฤติกรรม
เลียนแบบกลุมหรือมีแนวโน มคล อยตามกลุ มเพื่ อน และสอดคลองกับ มุ สเซน, จอห น และ เจโรเม
(Mussen, John & Jerome, 1969) อธิบายวาการพั ฒนาวินั ยในตนเองให ได ผลตามที่ ต องการควรใช
วิธีการวางเปาหมายระยะยาวเพื่อใหเด็กยอมรับคานิยมเขาเปนสวนหนึ่งในจิตใจ โดยการใหเหตุผลและ
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ควบคุมพฤติกรรมของเด็กอยางเหมาะสม และใหเด็กวัยรุนไดทํากิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อนเพื่อใหเด็ก
เกิดพฤติกรรมทางจริยธรรมรวมกันเพราะเวลาจะทําอะไรวัยรุนมักจะคลอยตามกลุมเพื่อน
ในประเด็นระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับ
กิจกรรม SEDR ผูวิจัยใชระยะเวลา 17 ครั้ง สัปดาหละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง 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
โดยผูวิจัยทําการประเมินระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู จากจํานวนเวลาในแตละคาบเรียนของ
สถานศึกษา และธรรมชาติของสมาชิกลุม สอดคลองกับ ทรอทเซอร (Trotzer, 1977) กลาววาระยะเวลา
และความถีข่ องการเขากลุมควรจัดสัปดาหละ 1 ครั้ง การกําหนดเวลา และจํานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมในสถานศึกษาตองพิจารณาถึงการจัดเวลาเรียนของสถานศึกษาดวย สวนใหญสถานศึกษาจะ
จัดเวลาเปนคาบ ๆ ละ 50 นาที ซึ่งจะชวยกําหนดเวลาไดวาควรใชเวลาในการเขากลุมนานเทาใด
จํานวนครั้งในการเขากลุมก็ขึ้นอยูกับเปาหมายของกลุม และธรรมชาติของสมาชิกกลุม แตอยางนอยที่สุด
จํานวนครั้งที่ควรเขากลุมไมควรต่ํากวา 8 ครั้ง และหากมากกวานี้ไดถือวาเปนสิ่งที่ดี และยังสอดคลองกับ
แคนเฟอร และโกลดสเตียน (Kanfer & Goldstein, 1975) กลาวถึงจํานวนครั้งในการฝกกิจกรรมวา
ควรจัด 6-8 ครั้ง และหากมากกวานี้ไดถือวาเปนสิ่งที่ดี
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาระยะเวลาดังกลาวเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหผูเรียนกลุม
ทดลองมีผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน วิชามนุษ ยสัม พันธกับ ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัส วิช า
3000-1503 หลังเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อาจเพราะระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่ ต อเนื่ องกั น ส งผลให ผู เรียนเกิ ดการซึ มซั บพฤติ กรรมที่ เหมาะสม และประพฤติ ปฏิ บั ติพฤติกรรมที่
เหมาะสมอยางเปนธรรมชาติและเปนเรื่องปกติที่ตองปฏิบัติในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ สาเหตุสําคัญ
อีกประการหนึ่งที่ทําใหผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเกิดจากกลุมทดลองที่มีลักษณะไมแตกตางกัน ไมวาจะเปนเรื่องเพศ อายุ หรือ
ระดับชั้น กลาวคือกลุมทดลองเปนผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ภาควิชาชางกลโรงงาน
กลุม 1 เปนเพศชายทั้งหมด และมีอายุอยูในชวงวัยใกลเคียงกัน
ในการจัดกลุมยอยผูวิจัยจัดกลุมเปนแบบปด คือผูวิจัยจะไมเปดรับสมาชิกใหมในระหวาง
การจัดกิจกรรม เพราะหากมีสมาชิกใหมเพิ่มเขามาในชวงที่การจัดกิจกรรมกลุมผานไประยะหนึ่ง อาจทํา
ใหเกิดปญ หาความไมวางใจกันและกัน สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพภายในกลุม
สอดคลองกับทรอทเซอร (Trotzer, 1977) กลาวถึงชนิดของกลุมควรจัดเปนกลุมแบบปด คือเปนกลุมที่ไม
มีการเปดรับสมาชิกใหมในระหวางการทํากิจกรรม แมจะมีสมาชิกลาออกจากกลุมไปแลวก็ตาม เพราะ
การจัดกลุมแบบเปดจะทําใหสมาชิกมีปญหาเรื่องความไววางใจและความสนิทสนม การเลือกสมาชิกกลุม
ควรเลือกตามลําดับชั้นเรียน ตามระดับวุฒิภาวะและอายุตามปปฏิทิน ระดับสติปญญาและการศึกษา
ที่ไมแตกตางกันนัก เพื่อจะไดไมมีปญหาดานการสื่อความหมายและการเขาใจซึ่งกันและกัน การจัด
เพื่อนสนิทใหอยูในกลุมเดียวกันหรือมีปญหาลักษณะคลายกันจะชวยใหสมาชิกเกิดความรูสึกเปน
เจาของปญหาและสามารถเขาใจปญหาไดดี ไดรวมกันอภิปรายและชวยใหสมาชิกแตละคนเลือกวิธีการ
แกปญหาของตน และยังสอดสคลองกับ ศูนยวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม (2553)
กลาววากลุมอายุกอนวัยรุนควรจัดกลุมเพศเดียวกัน หากเปนกลุมที่มีทั้งหญิงและชายควรเปนกลุม
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วัยรุนและกลุมผูใหญ สมาชิกกลุมควรมาจากความสมัครใจเพราะจะดําเนินการไดงายกวากลุมที่ถูก
บังคับ สําหรับสภาพแวดลอมทางกายภาพควรเปนที่สงบ ผอนคลาย และมีความเปนสวนตัว ขนาด
ของหองไมควรกวางจนเกินไปเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกทุกคน และควรจัดเปนรูปวงกลม
เพื่อใหมองเห็นกันอยางทั่วถึง และสงเสริมปฏิสัมพันธกันในกลุม
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับ
กลุมควบคุม
ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวา
ผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 ผูเรียนกลุม
ทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม
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 นอกจากนี้ ผลการทดลองยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ทองเหรียญ อินตะพิงค
(2552) พบวากิจกรรมกลุมสามารถทําใหครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดสมองเห็นคุณคา
ในตนเองสูงขึ้น และมองเห็นศักยภาพในการพึ่งตนเองสูงหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน ปยาภรณ
กันเกตุ (2554) ทําการศึกษาระดับการมองเห็นคุณคาในตนเองของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม พบวา
เยาวชนมีการเห็นคุณคาในตนเองระดับต่ํา จึงไดเสนอแนะใหมีการจัดโครงการฝกอบรมหรือพัฒนาการ
เห็นคุ ณ คาในตนเอง เชน การใชโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมเพื่ อเพิ่มระดับการเห็ น
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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พัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี พบวา
นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนความมีวินัยในตนเองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และภายหลังการทดลองนักเรียนกลุมทดลองที่เขารวมกิจกรรมพัฒนาความมีวินัย
ในตนเอง มีคะแนนความมีวินัยในตนเองสูงกวากลุมควบคุมที่ไมไดเขารวมกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของ พฤษภา ปุยานุสรณ
(2551) เรื่องการบริหารกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาวินัยในตนเองดานการเรียน พบวา
หลังการทดลองนักศึกษามีคะแนนการมีวินัยในตนเองดานการเรียนสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปรานอม นาวิก, สุทธินี ทาสีดา และสุภาพร
บุญยวงษ (2550) เรื่องผลการใชกิจกรรมกลุมที่มีตอความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
พบวาหลังการทดลองนักเรียนมีวินัยในตนเองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ 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
เกี่ยวกับอัตมโนทัศน ตอนที่ 2 เปนแบบวัดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง และตอนที่ 3 เปนการประเมิน
อัตมโนทัศน มาตรวัดวินัย และความรับผิดชอบ สอดคลองกับการจัดกิจกรรม “ฝกคิดแกปญหาพัฒนา
EQ” ของ กรมสุขภาพจิต (2550) และสอดคลองกับการศึกษาของ วิจิตรา สายออง (2557) นอกจากนี้
ผูวิจัยทําการประเมินผลความมีวินัย และความรับผิดชอบในระหวางการทดลองดวยแบบประเมิน
คุณลักษณะของผูเรียน ประกอบดวย 2 ดาน คือ (1) คุณลักษณะดานความรับผิดชอบ มี 2 ตัวบงชี้
คือ การสงงาน และความตั้งใจเรียน และ (2) คุณลักษณะดานความมีวินัย มี 2 ตัวบงชี้ 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 เนื่องจากผูเรียนกลุมทดลองไดรับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ทั้งนี้ กิจกรรม SEDR เปนกิจกรรม
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ที่มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบสําหรับเด็กในชวงวัยรุน
ของ วิจิตรา สายออง (2557) เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi experimental research) ใชรูปแบบ
การวิจั ยแบบสองกลุม ทดสอบก อ นและหลั งการทดลอง (two group pretest-posttest design)
ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 กลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
แบงเปน 2 กลุม คือกลุมทดลอง จํานวน 19 คน และกลุมควบคุม จํานวน 18 คน ผลการศึกษา พบวา
(1) ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวาผูเรียน
กลุ ม ควบคุ ม อยางมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 (3) ผู เรี ย นของกลุ ม ทดลองมี วิ นั ย และความ
รับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (4) ผูเรียน
ของกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความ
รับผิดชอบ อยูในระดับมาก
การจัดกิจกรรมเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู และใชกระบวนการจัดกิจกรรมแบบ
มีสวนรวม (participatory learning: PL) เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคล
ทั้งดานความรู ทัศนคติ และทักษะไดดีที่สุด โครงสรางพื้นฐานของการเรียนรูแบบมีสวนรวมประกอบดวย
วงจรการเรียนรูเ ชิงประสบการณผสมผสานกับกระบวนการกลุม 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
และความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น กิจกรรมที่ 2 บันทึกสะสมความสําเร็จ เปนกิจกรรมที่มุงเนน
ใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น กิจกรรมที่ 3 เติมชีวิต
ใสกระปุก เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนวางเปาหมายของการเรียนในระยะสั้น และระยะยาวได
อยางเหมาะสม เกิดความมุงมั่นพยายามศึกษาใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น กิจกรรมที่ 4 สัญญาใจในการเรียน
เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น ไดทบทวนและสัญญาวาจะทําสิ่งดี ๆ
ตอตนเองและบุคคลที่รัก ผูกมัดใหผูเรียนปฏิบัติตามสัญญาที่ตนเองวางไว ใหผูเรียนมีวินัยและความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน กิจกรรมที่ 5 “แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเอง เปนกิจกรรมที่มุงเนน
ใหผูเรียนไดคนหาคุณคาในตนเอง มีแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหเปนผูเห็นคุณคาในตนเอง มองโลก
ในแงดี มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น กิจกรรมที่ 6 ชีวิตที่ตองรับผิดชอบ เปนกิจกรรมที่
มุ งเน นให ผู เรียนรูจั กเตรี ยมความพรอมในการเรียนและการปฏิ บั ติ งาน วางแผนการใช เวลาให เกิ ด
ประโยชนแกตนเองและผูอื่น สามารถดํารงชีวิตอยางสรางสรรค มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น กิจกรรมที่ 7 เพื่อนคูหูชวยเรียนรู มุงเนนใหผูเรียนคนหาเพื่อนคูหูในการชวยเรียนรูรวมกัน
มองโลกในแงดี มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น กิจกรรมที่ 8 สัญลักษณแทนตัวตน
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เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มองโลกในแงดี แสดงความรูสึกที่มีตอตนเอง มีวินัย
และความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น และกิจกรรมที่ 9 การตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจ
เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนมองเห็นคุณคาในตนเอง ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียน ตั้งเปาหมาย
และเกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวา
ผูเรียนกลุมควบคุม ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเกิดจากกลุมทดลองไดรับกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิ ค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR เพราะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวมีจุดมุงหมาย
สําคัญประการหนึ่งคือการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ทั้งนี้ความภาคภูมิใจ
ในตนเองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เพราะเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจทีละเล็ก
ทีล ะนอยอยางตอเนื่องเริ่มตั้งแตวัยทารกและดําเนินตอไปเรื่อย ๆ จนเติบโตเปนผูใหญ หากผูเรียน
ไดรับการสงเสริมใหไดรับประสบการณที่ดีก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ผูเรียนมีความภาคภูมิใจ
ในตนเองก็ จ ะมี ค วามพยายามที่ จ ะทํ า กิ จ การงานหรื อ พั ฒ นาตนเองให ป ระสบความสํ าเร็ จ ตาม
เปาหมายที่วางไว เกิดความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเอง มีความอดทน และมีความคิดสรางสรรค
ในการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีขึ้น สอดคลองกับการจัดกิจกรรมดังกลาว คือเมื่อการดําเนินการ
ในแตละกิจกรรมเสร็จสิ้น ผูสอนและผูเรียนจะรวมกันสรุปขอคิดที่ไดจากกิจกรรม โดยใหผูเรียนเคารพ
ในความคิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวยการปรบมือให
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 มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีความกระตือรือรน
มีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา และแสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม และสอดคลอง
กับ เบรนเดน (Branden, 1983) กลาววาผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองจะมีการแสดงออกในทางเหมาะสม
และพรอมที่จะเปดรับประสบการณใหม ๆ ที่เขามาในชีวิต
ขณะเดียวกัน ผูเรียนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ําจะมีภาวะของความไมสอดคลองกลมกลืน
ในตนเอง มองตัวเองไรคา มีความวิตกกังวลสูง จึงเกิดความรูสึกมีปมดอย เก็บตัว ปดกั้นตัวเองเพราะ
ขาดความมั่นใจในตนเอง ไมพรอมในการรับรูหรือเรียนรูสิ่งใหม ๆ และไมกลาเปลี่ยนแปลงตนเอง และ
มีค วามยุงยากในการแกปญ หา สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตในทุก ๆ ดาน รวมถึงผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน สอดคลองกับ มาสโลว (Maslow, 1954) อธิบายวาบุคคลที่มีลักษณะการเห็นคุณคา
ในตนเองต่ํา เปนบุคคลที่มีลักษณะขี้อาย อึดอัด ลําบากใจ ไมกลาเปดเผยความรูสึกของตนเอง ไมกลา
แสดงออก ไมกลาคิดอะไรที่แตกตาง เปนผูตามที่ดี ปดกั้นตนเอง มองตัวเองไรคา ปลีกตัวออกจากสังคม
และมีความวิตกกังวลสูง นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับ ซาเทียร (Satir, 1991) กลาวถึงผูที่เห็นคุณคา
ในตนเองต่ําเปนผูที่ดํารงอยูในสภาวะแวดลอมเดิม ๆ ไมตองการการเปลี่ยนแปลง หมกมุนอยูกับ
เหตุการณในอดีต ไมชอบเสี่ยงตอสถานการณใหม ๆ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และไมมีเหตุผล และยัง
สอดคลองกับ ดิงมีเยอร (Dinkmeyer, 1965) กลาววาบุคคลที่เห็นคุณคาในตนเองต่ําจะมองตนเอง
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ไมมีค วามสําคัญ ไมเปนที่ชื่นชอบของบุคคลอื่น เปนคนที่ไมมีความสามารถ ดอยกวาผูอื่น ไมกลา
แสดงความคิดเห็นหรือคัดคานผูอื่น และไมชอบการเปลี่ยนแปลงหรือเปดใจรับสิ่งใหม สอดคลองกับ
บริกส (Briggs, 1988) อธิบายวาผูที่ มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ําจะมองตนเองดอยคา 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) การไดรับประสบการณที่เพิ่มอํานาจสวนบุคคลหรือการมีอิทธิพลเหนือเหตุการณ
และบุคคลที่มีความสําคัญตอตนเอง สอดคลองกับ คูเปอรสมิท (Coopersmith, 1984) กลาวถึงการ
เสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง ประกอบดวย (1) การไดรับการยอมรับนับถือ ความสนใจ ใสใจ
และการไดรับการปฏิบัติที่ดีจากบุคคลที่มีความสําคัญในชีวิต (2) การประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
การมีอํานาจ มีคุณงามความดี นาเชื่อถือศรัทธา และมีความสามารถ สงผลใหบุคคลเปนที่รูจัก มีสถานภาพ
และตําแหนงทางสังคมสูง (3) การไดกระทําในสิ่งที่สอดคลองกับคานิยม และความปรารถนาของตนเอง
และ (4) การมีลักษณะในการตอบสนองตอการลดคุณคา ดวยการปฏิเสธและไมใสใจกับการตัดสินใจ
ของผูอื่น และสามารถปกปองคุณคาของตนเองไมใหเกิดความวิตกกังวล สอดคลองกับ แซสซี (Sasse,
1978) เสนอวิธีการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง คือ (1) สรางความเชื่อมั่นในตนเองโดยคํานึงถึง
ความสําเร็จขางหนาของชีวิต (2) ระลึกถึงตนเองเมื่อสามารถทํางานลุลวง และใหรางวัลตนเอง อาจจะ
เปนการชมเชยตนเองหรือใหสิ่งที่มีความหมายจะชวยใหเราเกิดความรูสึกที่ดีตองานสงผลตอความ
ภาคภูมิใจในตน และ (3) สะสมบันทึกความสําเร็จ โดยหาสมุดบันทึกเพื่อเขียนบันทึกความสําเร็จที่ตน
ไดรับสิ่งที่ทําไดดีเปนเวลาติดตอกันหลายสัปดาหหรือหลายเดือนอาจจะเปนความสําเร็จในโครงการตาง ๆ
หรือการใหความชวยเหลือบุคคลอื่น
ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวา
ผูเรียนกลุมควบคุม ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเกิดจากกลุมทดลองไดรับกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวเปนการใชเทคนิคที่เหมาะสมกับ
ผูเรียนในชวงวัยรุนสําหรับการเสริมสรางวินัยและความรับผิดชอบ ทั้งนี้การใชเทคนิคที่ถูกตองและ
เหมาะสม และเขาใจธรรมชาติของวัยรุนจะทําใหการฝกวินัยและความรับผิดชอบไดผลดี สอดคลองกับ
อุมาพร ตรังคสมบัติ (2542) กลาวถึงเทคนิคการฝกวินัยใหกับวัยรุน คือ (1) ใหความรูมากกวาออกคําสั่ง
โดยการฝกใหคิดใหความรูในสิ่งที่ถูกตองหมาะสม (2) ทําความเขาใจกับพฤติกรรมของวัยรุน การฝกวินัย
ควรใหวัยรุนประพฤติในสิ่งที่ถูกตองโดยเฉพาะกฎเกณฑที่ตั้งไว และมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น
และความรูสึกที่แตกตางได (3) ใชวิธีการลงโทษเฉพาะสภานการณที่รายแรง พยายามหลีกเลี่ยงการลงโทษ
ยกเวนจํ าเปน จริง ๆ เพราะวัยรุนสามารถอดทนตอการลงโทษและมักหาทางตอตานกฏระเบียบ
มากกวาวัยอื่น ๆ (4) ควรระมัดระวังคําพูดในลักษณะตําหนิติเตียนและบน เพราะในความรูสึกของ
วัยรุนถือวาเปนการลงโทษที่รุนแรง (5) อยาตั้งกฏเกณฑมากเกินไป เพราะจะทําใหวัยรุนยิ่งตอตานและ
จะทําผิดมากขึ้น ควรใหอิสรภาพเพียงพอที่จะใหวัยรุนลองทําบางสิ่งดวยตนเอง และเรียนรูจากสิ่งที่
ผิดพลาดบาง (6) หนักแนนและสม่ําเสมอในการฝกระเบียบวินัย ซึ่งจะชวยใหวัยรุนมีความประพฤติ
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ที่เหมาะสมสม่ําเสมอเชนกัน (7) อยากลัวที่จะใชอํานาจปกครอง ควรแสดงใหวัยรุนรับรูวาเรามีสิทธิที่จะ
ควบคุมเขาแตใหทําอยางหนักแนนและมีเหตุผล ไมใชอารมณและเผด็จการ (8) อยาใชอารมณรุนแรง
ขณะที่เผชิญหนากับวัยรุนที่มีอารมณรุนแรง โดยผูใหญไมควรแสดงอารมณหงุดหงิดหรือโกรธตอบ
และอยาพูดในสิ่งที่เราไมตั้งใจ เพราะคําพูดนั้นอาจทําลายความรูสึกของวัยรุน (9) พยายามปฏิบัติตอ
วัยรุนเหมือนผูใหญเขาก็จะตอบสนองไดดีและทําตัวดีขึ้น (10) อยาดูถูก ดูหมิ่นหรือทําใหเขาเสียหนา
เพราะวัยรุนมักจะทระนงตนเองคอนขางสูง จึงควรระวังความรูสึกของวัยรุนเพงเล็งเฉพาะการกระทําไมใช
เพงเล็งไปที่ตัววัยรุนวาเปนคนไมดี (11) เปนแบบอยางที่ดี โดยผูใหญควรมีการควบคุมตนเองที่ดีพอและ
มีความเคารพในสิทธิและความเห็นของผูอื่นเชนกัน และ (12) หากวัยรุนมีปญหาที่เราไมสามารถจัดการได
ควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญ เชน การที่วัยรุนเพิกเฉยหรือฝาฝนกฏบอย ๆ มีอาการซึมเศราอยางรุนแรง และ
มีปญหาสุขภาพอยางรุนแรง
สอดคลองกับ ซิดแมน (Sidman, 1960) กลาววาการจัดกิจกรรมฝกความรับผิดชอบเด็ก
ทุกคนควรไดมีโอกาสรับการฝกใหมีความรับผิดชอบ การฝกหรือจัดประสบการณความรับผิดชอบควร
กระทําใหเหมาะสมกับแตละบุคคล ควรใหเด็กไดรับรูวาผูใหญคาดหวังอะไรจากตัวเขา ในการฝกตอง
ไม เรงรัดเด็ ก จนเกิ น ไป เด็ ก ต องการได รับ ความไววางใจเพื่ อ สามารถเรีย นรู วาส ว นใดอยู ในความ
รับผิดชอบ ทัศ นคติ และพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบของผูใหญมีอิท ธิพลตอพัฒ นาการ
ดานความรับผิดชอบของเด็ก สวนการฝกวินัย กรมวิชาการ (2542) ระบุวาการสรางวินัยไมควรจะมุง
ประเด็นอยูที่การลงโทษ แตควรจะเนนการฝกอบรม และใหความรูมากกวาการลงโทษจะเปนการแกปญหา
ที่จะสงผลกระทบดานลบ แตวิธีการที่ดีคือการทําความเขาใจความตองการและความจําเปน และการขอ
ความรวมมือเพื่อจะไดไปสูจุดหมายรวมกัน แนวคิดการสรางวินัย ไดแก การตักเตือนดวยวาจา และ
ตักเตือนดวยบันทึก
ในประเด็ น ดั งกล าว ยังสอดคลองกับ บรูโน (Bruno, 1983) กลาวถึงการสรางเสริม
ความภาคภูมิใจในตนเอง คือ (1) ใชการเสนอแนะหรือใหขอคิดหรืออาจเปนการไดรับขอเสนอแนะ
โดยบุคคลอื่นหรือโดยตนเอง (2) สรางผลสําเร็จใหกับตนเองมากขึ้นดวยการไปใหถึงวัตถุประสงคที่ตั้งไว
(3) การลดความคาดหวังลง คือการตั้งระดับความคาดหวังใหเหมาะสมกับความสามารถที่แทจริงของ
บุคคล และ (4) การหยุดประมาณคาตนเอง ซึ่งความภาคภูมิใจในตนเองจะเพิ่มขึ้นหากบุคคลเลิกพิจารณา
ตัดสินคุณคาของตนเอง และสอดคลองกับ บลูค (Brook, 1992) กลาวถึงการเสริมสรางความภาคภูมิใจ
ในตนเองของเด็ก ดังนี้ (1) สงเสริมใหเด็กพัฒนาความสามารถในการรับผิดชอบงาน และมีสวนรวม
ในงานของโรงเรียน (2) จัดสถานการณ ใหเด็กไดฝกการตัดสินใจ การเลือกวิธี การแกไขปญ หาให
สอดคลองกับความสามารถตามระดับพัฒนาการและความสนใจของเด็ก (3) ใหความสําคัญตอการให
กําลังใจ และชี้ขอดีในกิจกรรมที่เด็กทําได (4) เสริมสรางการมีวินัยในตนเอง คือสรางแนวทางและวิธี
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมที่เด็กสามารถเขาใจและปฏิบัติได และ (5) ชวยเหลือเด็กโดยเฉพาะในเรื่อง
ความรูสึก เมื่อเด็กทํางานไมเสร็จ ลมเหลว หรือผิดพลาด
วัต ถุป ระสงคขอ ที่ 3 เพื่อ เปรีย บเทีย บความพึงพอใจตอ การจัด กิจ กรรมการเรีย นรู
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)
พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD มีความพึงพอใจตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ระบบสมการเชิงเสน
ในระดับมาก ไมแตกตางกัน ขณะเดียวกันผูวิจัยพบวาการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาดังกลาวใช
สถิติทดสอบสมมติฐาน t (t-test) สําหรับการศึกษานี้ผูวิจัยใชสถิตทิ ดสอบสมมติฐาน Nonparametric
แบบ The Mann-Whitney U test ทั้งนี้ การทดสอบความแตกตางภายในกลุมทดลอง และกลุมควบคุม
ของชวงเวลาที่แตกตางกัน ผูวิจัยใชสถิติทดสอบ Nonparametric แบบ The Wilcoxon signed ranks
test เนื่องจากประชากรและกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยศึกษามีขนาดเล็ก จํานวน 24 คน และการแจกแจงของ
ประชากรไมเปนแบบปกติ (Pallant, 2016)
ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดย
ภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .14 สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ จิราภรณ แปนสุข (2557) พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอ
การสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับผลการศึกษาของ นพนภา ออกดวง เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องคําและหนาที่ของคําในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอน
โดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ พบวานักเรียนกลุมทดลองมีความ
พึงพอใจตอการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD อยูในระดับมากที่สุด
ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ โดยขอที่ผูเรียนมีความพึง
พอใจมากที่สุด จํานวน 3 ขอ คือ ขอ 13 เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ คาเฉลี่ย 4.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .38 (ระดับมากที่สุด) ขอ 14
กิ จกรรมได พั ฒ นาความรู ความคิ ด และความเข าใจต อ การดํ าเนิ น ชี วิต และการประกอบอาชี พ
คาเฉลี่ย 4.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .38 (ระดับมากที่สุด) และขอ 15 หลังจากเขารวมกิจกรรม
การเรียนรูนักศึกษามีการปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีขึ้น คาเฉลี่ย 4.83
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .38 (ระดับมากที่สุด)
ในประเด็นดังกลาว ผูวิจัยมีความคิดเห็นวากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
ควบคูกับกิจกรรม SEDR เปนกิจกรรมที่เหมาะสําหรับผูเรียนในชวงวัยรุนที่เรียนสายอาชีวศึกษาหรือ
สายอาชี พ เนื่ องจากกิจกรรมดั งกล าวมุงเน นให ผูเรียนฝ กทํ างานรวมกันเป นกลุม แก ป ญหาและมี การ
ชวยเหลื อกันและกัน เพื่ อให งานประสบผลสําเร็จ มีการแสดงความคิดเห็ นและยอมรับกัน มี การ
ตัดสินใจรวมกัน การฝกทักษะที่จําเปนในการดําเนินชีวิตและงานอาชีพ เชน ทักษะมนุษยสัมพันธ
ทักษะความเปนผูนําและผูตาม ทักษะการตัดสินใจ ความมีวินัย และความรับผิดชอบ กอรปกับเนื้อหา
สาระของรายวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนใหผูเรียนศึกษาและปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ วิธีการพัฒนาตนตามศาสนธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เสริม สรางหลักการพั ฒ นาตนและองค กรเพื่ อการพั ฒ นาชีวิตและงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดังกลาวทําใหผูเรียนมองเห็นภาพการทํางานอยางเปนรูปธรรม เพราะผูเรียนไดปฏิบัติจริงในระหวาง
การทํากิจกรรมการเรียนรู ซึ่งกิจกรรมชวยพัฒนาหรือเสริมสรางผูเรียนใหเกิดความรู ปรับเปลี่ยน
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แนวความคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมขึ้น และเกิดความเขาใจตอการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ
ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือขอ 4 สถานที่ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม คาเฉลี่ย 4.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .51 (ระดับ
มากที่สุด) สอดคลองกับผูเรียนกลุมควบคุมมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม คาเฉลี่ย 3.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .62 (ระดับมาก) อาจ
เนื่องจากสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนหองเรียนที่อยูชั้น 4 ซึ่งเปนชั้นบนสุดของอาคารเรียน
และเปนหองเรียนที่ไมมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ คือ เครื่องปรับอากาศไมเพียงพอตอสภาพอากาศ
ที่รอนอบอาว นอกจากนี้ ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวาการที่คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ขอ 4 สถานที่ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม ของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมนั้น อาจเนื่องจาก
ผูเรียนกลุมทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูชวงเวลา 08.30 - 11.30 น. อากาศในหองเรียนเย็นสบาย
อุณหภูมิในหองเรียนยังไมสูงมากนัก ขณะที่ผูเรียนกลุมควบคุมจัดกิจกรรมการเรียนรูชวงเวลา 13.30 16.30 น. เปนชวงที่อากาศในหองเรียนรอนหรืออุณหภูมิในหองเรียนสูงกวาชวงเชา นอกจากนี้ ผล
การศึกษา พบวาความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม ทั้งนี้ สาเหตุอาจเนื่องมาจากสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเปนหองเรียนปกติที่ใชจัดการเรียนการสอน โตะเกาอี้สําหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนรูประมาณ 40 ตัว ทําใหสถานที่ดูคับแคบอาจไมเหมาะสําหรับการทํากิจกรรมกลุมที่ตองการ
พื้นที่ในการเคลื่อนไหวรางกาย ซึ่งสถานที่ดังกลาวอาจทําใหผูเรียนรูสึกอึดอัด รูสึกรอน และรูสึกไม
พอใจในที่ สุ ด จากผลการศึ ก ษาดั งกล าว ผู วิจั ย จึ งตั้ งข อ สั งเกตวาห อ งเรีย นที่ ไม เหมาะสมและไม
เอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ผลการศึกษา พบวา ขอที่ผูเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ขอ 1 ผูสอนมีความ
เปนกันเองกับนักศึกษา และ ขอ 2 ผูสอนอธิบายจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางแจม
แจงชัดเจน ทั้งนี้ บทบาทของผูสอนไมวาจะจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใดก็ตองอธิบายจุดมุงหมายของ
การเรียนรูใหแจมแจงชัดเจน เพื่อใหผูเรียนไดเห็นความสําคัญหรือประโยชนที่จะไดรับจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู และในการจัดการเรียนรูผูสอนตองมีทาทีที่อบอุนและใสใจ เปนกันเองกับผูเรียน
เพราะทาทีท่ีแสดงออกถึงความอบอุนและใสใจของผูสอนที่มีตอผูเรียนจะเปนแบบอยางใหผูเรียนได
กระทําตาม เพื่อเปนการวางรากฐานสําหรับความใกลชิด ผูกพัน และการใหเกียรติซึ่งกันและกัน
ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมควบคุมมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดย
ภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .27 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอผูเรียนกลุมควบคุมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ คือขอ 1 ผูสอนมีความเปน
กันเองกับนักศึกษา คาเฉลี่ย 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .52 (ระดับมาก) และขอ 2 ผูสอนอธิบาย
จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางแจมแจงชัดเจน คาเฉลี่ย 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .52
(ระดับมาก) ในประเด็นดังกลาว ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเปนเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละครั้ง
ผูสอนไดแจงเนื้อหา จุดประสงคการเรียนโดยใชสื่อผังมโนทัศนทําใหผูเรียนมองเห็นภาพอยางเปน
รูปธรรม และใชคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอนเพื่อเปนการทบทวนความรูเดิมของผูเรียน และผูสอน
จะมีการทักทายเรียกชื่อผูเรียนเพื่อใหตอบคําถามอยางเปนมิตร สอดคลองกับ พระมหาธงสวรรค วร
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สิงค (2548) กลาวถึงขั้นตอนการสอนแบบปกติวาในขั้นนํา เปนขั้นที่ครูแจงเนื้อหาและจุดประสงค
การเรียนโดยใชคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอนและทบทวนความรูเดิมของผูเรียน แลวบรรยายเชื่อมโยง
กับความรูใหมเพื่อนําเขาสูบทเรียน และสอดคลองกับ กรมวิชาการ (2546) กลาวถึงขั้นนําเขาสูบทเรียน
เปนขั้นเตรียมผูเรียนใหพรอมที่จะเรียน โดยผูสอนกระตุนใหเกิดความสนใจดวยกิจกรรม และสื่อตาง ๆ
เชน การทายปญหา ซักถาม และทบทวนบทเรียนที่ผานมา และยังสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2560)
กลาววาการบรรยายที่ดีตองอาศัยการเตรียมการที่ดี ผูสอนจําเปนตองศึกษาเนื้อหาสาระที่จะบรรยายให
เขาใจแจมแจง หากมีจุดใดที่ไมเขาใจหรือสงสัยควรศึกษาใหกระจางกอน และคัดเลือกวาเนื้อหาสาระ
ใดจําเปนหรือมีประโยชนตอผูเรียน

4. ขอเสนอแนะ

4.1 ขอเสนอแนะทั่วไป
4.1.1 ขอคนพบจากการศึกษานี้ สามารถชวยใหผูเรียนไดรับการฝกทักษะตาง ๆ เชน
ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการสรางมนุษยสัมพันธ ทักษะการเปนผูนําและผูตาม ทักษะการตัดสินใจ
การมีวินัย และความรับผิดชอบ และทักษะอื่น ๆ ที่จําเปนตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
การประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและงานอาชีพ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคู
กับกิจกรรม SEDR มีความเหมาะสมกับผูเรียนสายอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพซึ่งอยูในชวงวัยรุน
4.1.2 ขอคนพบจากการศึกษาชี้ใหเห็นวาครูผูสอน และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูควรใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับ
กิจกรรม SEDR หรือกิจกรรมการเรียนรูอื่น ๆ ที่มกี ารสอดแทรกกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการของผูเรียน
ในดานตาง ๆ เชน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ การทํางานเปนกลุม และการ
เสริมแรงตอผูเรียนดวยการชมเชย การใหรางวัล หรืออื่น ๆ กิจกรรมการเรียนรูในลักษณะดังกลาว
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมของผูเรียนไปใน
แนวทางที่เหมาะสมขึ้น ผูเรียนไดพั ฒ นาความรู ความคิด ความเขาใจตอการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ และสามารถนําความรูที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนรูไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
และงานอาชีพ
4.1.3 สถานศึกษาควรจะมีการฝกอบรมครูผูสอนหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของทางการศึกษา
ใหมีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD และ
กิจกรรม SEDR เพื่อนําไปใชในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรม
ของผูเรียนในแนวทางทีเ่ หมาะสมขึ้น ทําใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ความคิด ความเขาใจตอการดําเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ และผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนรูไปประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิต และงานอาชีพ
4.1.4 สถานศึกษาควรจัดสถานที่ใหมีความเหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR หรือกิจกรรมการเรียนรูอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกลเคียง
เนื่องจากการจัดกิจกรรมประเภทนีต้ องใชพื้นที่ในการทํากิจกรรมกลุม กลาวคือสถานที่ตองไมคับแคบ
จนเกิ นไป สามารถถ ายเทอากาศได ดี ไม รอนอบอ าว เพราะจะทํ าให ผูเรียนไม มี ความสุ ขในการทํ า
กิจกรรมการเรียนรู และสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตองไมมีเสียงดังรบกวนจากสิ่งแวดลอม
ภายนอกมากจนเกินไป เพราะอาจสงผลกระทบตอสมาธิในการเรียนรูของผูเรียน
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4.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
4.2.1 การศึกษาในอนาคตสําหรับผูเรียนสายอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพ ควรจัดให
ผูเรียนไดทํากิจกรรมที่เนนการฝกทักษะดานตาง ๆ ที่เปนการทํางานกลุมคละความสามารถ เพื่อชวยให
สมาชิกกลุมเกิดการพัฒนาความรูจากความคิดที่แตกตางกัน มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม มีมนุษย
สัมพันธในการทํางาน มีการชวยเหลือกันและกัน เกิดความเขาใจตอการดําเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ และควรจะเปนการศึกษาในลักษณะของการตอยอดความรูใหกับผูเรียนสําหรับใชไดจริงในการ
ดําเนินชีวิต และการประยุกตใชในงานอาชีพ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตองคํานึงถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับชวงวัยของผูเรียน ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตองใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมจริงอยาง
เปนรูปธรรม และควรใหรางวัลเพื่อกระตุนหรือเสริมสรางแรงจูงใจแกผูเรียนที่ประสบความสําเร็จใน
การเรียนหรือการปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
4.2.2 การศึกษาในอนาคต ควรจัดสถานที่และชวงเวลาใหมีความเหมาะสม ทั้งนี้ชวงเวลา
ที่เหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนปกติ คือชวงเชา เวลาประมาณ 08.30-11.30 น. เนื่องจาก
อากาศยังไมรอนอุณภูมิในหองเรียนยังไมสูงมากนัก และในชวงเวลาดังกลาวผูเรียนยังมีความกระตือรือรน
ที่จะเรียนรู อันจะชวยใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียนรู ไมมีความรูสึกอัดอึด และเกิดความรูสึกอยาก
เรียนรูกิจกรรมตาง ๆ
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หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

179

180

181

182

183

184

185
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
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รายนามผูเ ชีย่ วชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
1. รองศาสตราจารย ดร.ณรัณ ศรีวิหะ
ผูทรงคุณวุฒิดานการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริยา คูหา
ผูทรงคุณวุฒิดานจิตวิทยาและการแนะแนว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3. ดร.เนาวรัตน ตรีไพบูลย
ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
4. ผูชวยศาสตราจารย สมเกียรติ อินทรักษ
ผูทรงคุณวุฒิดานจิตวิทยาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
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กิจกรรมการเรียนรูแ บบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกบั กิจกรรม SEDR
หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ

สาระการเรียนรู
1. ความหมายของมนุษยสัมพันธ
2. ประวัติความเปนมาของมนุษยสัมพันธ
3. ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ
4. จุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธ
5. ปรัชญาพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ
6. ประโยชนของมนุษยสัมพันธ
สมรรถนะประจําหนวย
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ
2. ประยุกตใชหลักมนุษยสัมพันธในการเสริมสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่น
3. มีกิจนิสัยที่ดีตอการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. บอกความหมายของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง
2. อธิบายประวัติความเปนมาของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง
3. อธิบายความสําคัญของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง
4. บอกจุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง
5. บอกปรัชญาพื้นฐานของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง
6. บอกประโยชนของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง
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หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ

สัปดาหที่ 1-2 จํานวน 6 ชั่วโมง

หัวขอยอย 1.1 เรื่อง ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ

สัปดาหที่ 1 จํานวน 3 ชั่วโมง

ครั้งที่

1

ประเด็นการเรียนรู
1. ความหมายของมนุษยสัมพันธ
2. ประวัตคิ วามเปนมาของมนุษย
สัมพันธ
3. ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ

วัตถุประสงค
1. บอกความหมายของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง
2. อธิบายประวัตคิ วามเปนมาของมนุษยสัมพันธได
ถูกตอง
3. อธิบายความสําคัญของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง

คุณคาในตนเอง

1. เพื่อใหผูเรียนสํารวจการเห็นคุณคาในตนเอง
2. เพื่อใหผูเรียนไดรับรูและตระหนักถึงการเห็น
คุณคาในตนเอง
3. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 1.1 เรือ่ ง
ความหมาย ประวัติ และ
ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 1 ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษย
สัมพันธ
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
แบบทดสอบ Rubin’s Self
Esteem Scale ของกรม
สุขภาพจิต

รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกิจกรรม SEDR
ขั้นการนําเสนอหรือการสอน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นในประเด็น “ฉันอยูคนเดียวบนโลกใบนี้ไดอยางไร” เพือ่ เชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรื่อง ความหมาย
ประวัติ และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ
3. ผูส อนอธิบายเกี่ยวกับความหมาย ประวัติความเปนมา และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ โดยใชผังมโนทัศน
4. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม
1. ผูส อนแบงกลุม ผูเรียนโดยการคัดเลือกผูเรียนเขากลุม ตามเทคนิค STAD คือผูส อนเปนผูค ัดเลือกผูเรียนแบบคละความสามารถ
ทางการเรียน จากคะแนนการทดสอบกอนเรียนของผูเรียนจํานวน 12 คน ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 3 คน ปานกลาง 6 คน
และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนต่ํา 3 คน แบงออกเปน 3 กลุม ๆ ละ 4 คน (สัดสวน 1: 2: 1)
2. ผูส อนใหสมาชิกกลุม กําหนดบทบาทของแตละคน เชน หัวหนา รองหัวหนา และเลขานุการ และใหตั้งชือ่ กลุมของตนเอง
3. ผูส อนชี้แจงขอตกลง ลักษณะการเรียนรูภ ายในกลุม และกฎกติกาการทํางานกลุม เพื่อใหสมาชิกกลุมเขาใจ โดยเฉพาะแนวทางการ
ทํางานรวมกันเพื่อผลงานของกลุม สมาชิกกลุมจะตองชวยเหลือ แกปญ
 หา และปรึกษาหารือกัน เพื่อความสําเร็จของกลุม
4. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 1 ในประเด็น ความหมาย ประวัติ และความสําคัญ
ของมนุษยสัมพันธ
5. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ทําใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ โดยใหสมาชิกกลุมศึกษาเนื้อหา
แบงหนาที่ความรับผิดชอบ และชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางานกลุมใหประสบผลสําเร็จ
6. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบจากการทําใบงานที่ 1.1
7. ผูส อนและผูเรียนชวยกันทบทวน สรุปความรูที่ไดจากการจัดการเรียนรู
8. ผูส อนใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 1 “คุณคาในตนเอง”
9. ผูส อนมอบหมายการบานใหผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ เพื่อทบทวนความรู และ
เตรียมความพรอมในการเรียนเนื้อหาครั้งตอไป
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ขั้นการทดสอบ
(ดําเนินการในสัปดาหที่ 2)
ขั้นการรับรองผลงานกลุม
(ดําเนินการในสัปดาหที่ 2)
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถงึ การเห็นคุณคาในตนเอง
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบแบบฝกหัดหนวยที่ 1 และ (3) ตรวจสอบผลงาน
กลุมจากการทําใบงานที่ 1.1
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบฝกหัดหนวยที่ 1 และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
หัวขอยอย 1.2 เรื่อง จุดมุงหมาย ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชนของมนุษยสัมพันธ
ครั้งที่

2

ประเด็นการเรียนรู
4. จุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธ
5. ปรัชญาพื้นฐานของมนุษย
สัมพันธ
6. ประโยชนของมนุษยสัมพันธ

สัปดาหที่ 2 จํานวน 3 ชั่วโมง

วัตถุประสงค
4. บอกจุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง
5. บอกปรัชญาพืน้ ฐานของมนุษยสัมพันธไดถกู ตอง
6. บอกประโยชนของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 1.2 จุดมุงหมาย
ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชน
ของมนุษยสัมพันธ
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกิจกรรม SEDR

ขั้นการนําเสนอหรือการสอน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวามีความคิดเห็นอยางไรกับคําพูดที่วา “คุณคาของความเปนคนไมเทาเทียมกัน” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน
เรื่อง จุดมุงหมาย ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชนของมนุษยสัมพันธ
3. ผูส อนอธิบายเกี่ยวกับจุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธ ปรัชญาพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ และประโยชนของมนุษยสัมพันธ โดยใชผัง
มโนทัศน
4. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม
1. ผูส อนใหผูเรียนเขากลุม เดิมตามที่คัดเลือกไวดวยเทคนิค STAD ที่จัดไวในสัปดาหทผี่ า นมา
2. ผูส อนทบทวนขอตกลง โดยเฉพาะการทํางานรวมกันคือสมาชิกกลุมจะตองชวยเหลือ และปรึกษาหารือกัน เพื่อความสําเร็จของกลุม
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 1 ในประเด็น จุดมุงหมาย ปรัชญาพื้นฐาน และ
ประโยชนของมนุษยสัมพันธ
4. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ทําใบงานที่ 1.2 เรื่อง จุดมุง หมาย ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชนของมนุษยสัมพันธ โดยเนนย้ําใหสมาชิกกลุม
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
5. ผูส อนใหสมาชิกกลุม เลือกตัวแทนกลุมละ 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ พรอมทั้งใหอธิบายคําตอบ เพือ่ ประเมินความ
พรอมในการทดสอบยอย โดยผูสอนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
6. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาที่ไดจากการนําเสนอของแตละกลุม และสาระการเรียนรูที่สําคัญ
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ขั้นการทดสอบ
1. ผูส อนใหผูเรียนแยกกลุม เพื่อทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูร ายบุคคล
2. ผูส อนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ
จํานวน 13 ขอ โดยเนนย้ําใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูร ายบุคคลดวยตนเอง ไมปรึกษาหารือกัน
ขั้นการรับรองผลงานกลุม
1. ผูส อนเฉลยคําตอบแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ โดยใหผูเรียนแตละกลุม
แลกเปลี่ยนกันตรวจแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู และใหคะแนน
2. ผูส อนทําการบันทึกคะแนนของผูเ รียนแตละคน
3. ผูส อนนําคะแนนของผูเรียนแตละคนเปรียบเทียบกับคะแนนพื้นฐาน และทําการคิดคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน
4. ผูส อนนําคะแนนของผูเรียนแตละคนมาเฉลี่ยเปนคะแนนกลุม และทําการประกาศ มอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการ
สูงสุด เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจใฝเรียนรู
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความ
มีวินัย ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบผลงานกลุม จากการทําใบงานที่ 1.2 และ (3)
ตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลัก
มนุษยสัมพันธ และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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กิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 1 คุณคาในตนเอง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนสํารวจการเห็นคุณคาในตนเอง
2. เพื่อใหผูเรียนไดรับรูและตระหนักถึงการเห็นคุณคาในตนเอง
3. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง และผูอื่น
แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม
กิจ กรรมการเห็ น คุ ณ ค าในตนเองของผู เรีย น มุ งเน น การเสริม สรางความภาคภู มิ ใจในตนเอง วินั ยและความ
รับผิดชอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยการประเมินตนเองตามแบบทดสอบ Rubin’s Self Esteem Scale
ของกรมสุขภาพจิต การสรุปขอคิดที่ไดจากกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง วินัยและ
ความรับผิดชอบของผูเรียน
ระยะเวลา 40 นาที
วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดาํ เนินการ

สื่อการเรียนรู

1. ผูสอนแจกแบบทดสอบความภาคภูมิใจในตนเอง (Rubin’s self esteem scale) ของกรม
แบบทดสอบ Rubin’s
สุขภาพจิต ใหผูเรียน คนละ 1 ชุด โดยผูสอนอธิบายการทําแบบทดสอบ เพื่อคนหาระดับ
Self Esteem Scale ของ
ความรูส ึกรักและเห็นคุณคาในตนเอง และใหผูเรียนลงมือทํา
กรมสุขภาพจิต
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันแปลผลการทําแบบทดสอบ และนําผลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาความรูสกึ รักและเห็นคุณคาในตนเอง เพื่อใหผูเรียนเติมในสวนที่ยงั ขาด ซึง่ ในรายที่ผูเรียน
ประเมินการเห็นคุณคาในตนเองในระดับต่ํา ผูสอนจะทําการพูดคุยกับผูเ รียนเปนรายบุคคลตอไป
3. ผูสอนพูดคุยเกีย่ วกับความรูส ึกเห็นคุณคาในตนเอง ดังนี้
3.1 พัฒนาการของความรูสกึ เห็นคุณคาในตนเองเริม่ ตนตั้งแตวัยทารกและดําเนินตอไป
เรื่อย ๆ จนเติบโตเปนผูใหญ และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3.2 ลักษณะของบุคคลที่มีความรูสกึ เห็นคุณคาในตนเองสูง จะมีความสอดคลองกลมกลืน
ภายในตนเอง และแสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม
3.3 ลักษณะของบุคคลที่มีความรูสกึ เห็นคุณคาในตนเองต่ํา จะมีภาวะของความไมสอดคลอง
กลมกลืนในตนเอง และมักใชกลไกปองกันตนเอง
3.4 บุคคลแตละคนจะมีระดับความภาคภูมิใจในตนแตกตางกันแตสามารถพัฒนาใหสูงขึ้นได
โดยเริ่มมองจุดดีเล็ก ๆ และพัฒนาตอไปเรื่อย ๆ
4. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายขอคิดที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม โดยใหผูเรียนเคารพใน
ความคิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวยการ
ปรบมือใหกาํ ลังใจ
สรุปแนวคิดทีไ่ ดจากกิจกรรม
การรับรูของตนที่แตกตางจากบุคคลอื่น ประสบการณในชีวิต และแบบแผนการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน การ
แสวงหาความหมาย การสรางคุณคาใหแกตนเองของแตละบุคคลก็ยอมแตกตางกันไปดวย การที่บุคคลไดสํารวจตนเองเปน
การสะทอนใหคนพบตนเองในดานตาง ๆ บุคคลแตละคนจะมีระดับความภาคภูมิใจในตนแตกตางกันแตสามารถพัฒนาให
สูงขึ้นได โดยเริ่มมองจุดดีเล็ก ๆ และพัฒนาตอไปเรื่อย ๆ อยางตอเนื่อง
การประเมินผล
สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่ไดตกลงกัน
ไว การเปลี่ยนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณ คาในตนเอง ความมีวินัย และความ
รับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม
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กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกบั กิจกรรม SEDR
หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย

สาระการเรียนรู
1. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักจิตวิทยา
2. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักปรัชญา
3. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักสังคมวิทยา
4. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะพระพุทธศาสนา
5. ความแตกตางของมนุษยในดานตาง ๆ
6. ทฤษฎีความตองการ
สมรรถนะประจําหนวย
1. แสดงความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย
2. ปฏิบัติตนเปนผูที่มีความเคารพ ใหเกียรติตนเองและผูอื่น
3. มีกิจนิสัยที่ดีตอการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. บอกธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักจิตวิทยาไดถูกตอง
2. บอกธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักปรัชญาไดถูกตอง
3. อธิบายธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักสังคมวิทยาไดถูกตอง
4. อธิบายธรรมชาติของมนุษยในทัศนะพระพุทธศาสนาไดถูกตอง
5. แยกแยะความแตกตางของมนุษยในดานตาง ๆ ไดถูกตอง
6. วิเคราะหทฤษฎีความตองการไดถูกตอง
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หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย
สัปดาหที่ 3-4 จํานวน 6 ชั่วโมง
หัวขอยอยที่ 2.1 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะตาง ๆ
สัปดาหที่ 3 จํานวน 3 ชั่วโมง
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
วัตถุประสงค
สื่อการเรียนรู
3 1. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะ 1. บอกธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักจิตวิทยาได 1. ผังมโนทัศน (concept map)
นักจิตวิทยา
ถูกตอง
2. เอกสารประกอบการเรียน
2. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะ 2. บอกธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักปรัชญาได
3. ใบงานที่ 2.1 เรือ่ ง ธรรมชาติ
นักปรัชญา
ถูกตอง
ของมนุษยในทัศนะตาง ๆ
3. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะ 3. อธิบายธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักสังคม
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 2
นักสังคมวิทยา
วิทยาไดถูกตอง
ธรรมชาติของมนุษย
4. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะ 4. อธิบายธรรมชาติของมนุษยในทัศนะ
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาไดถูกตอง
ผูเรียน
บันทึกสะสมความสําเร็จ
1. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง
1. สมุดบันทึกสะสมความสําเร็จ
2. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง 2. ภาพถายผูเรียน ขนาด 1 นิว้
และผูอื่น
3. ภาพสติกเกอร/แสตมป
รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกิจกรรม SEDR
ขั้นการนําเสนอหรือการสอน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “มนุษยมีความเหมือน และความแตกตางจากสัตวอยางไร” เพื่อเชือ่ มโยงเขาสูบ ทเรียนเรื่อง ธรรมชาติของ
มนุษยในทัศนะตาง ๆ
3. ผูส อนอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยในทัศนะตาง ๆ โดยใชผังมโนทัศน
4. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อทบทวนความรูกอนทํากิจกรรม
ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม
1. ผูส อนใหผูเรียนเขากลุม เดิมตามที่คัดเลือกไวดวยเทคนิค STAD ที่จัดไวในสัปดาหทผี่ า นมา
2. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 2 ในประเด็น ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะตาง ๆ
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ทําใบงานที่ 2.1 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะตาง ๆ โดยใหผเู รียนรวมกันศึกษา แบงหนาที่ความ
รับผิดชอบ และเนนย้ําใหสมาชิกกลุม ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
4. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบจากการใบงานที่ 2.1 และใหผูเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบที่ถูกตอง เพื่อใหสมาชิกกลุม เกิด
ความเขาใจอยางชัดเจน
5. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปความรูที่ไดจากการจัดการเรียนรู
6. ผูส อนใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 2 “บันทึกสะสมความสําเร็จ”
7. ผูส อนมอบหมายการบานใหผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย เพื่อทบทวนความรู และเตรียมความพรอมในการ
เรียนเนื้อหาครัง้ ตอไป
ขั้นการทดสอบ
(ดําเนินการในสัปดาหที่ 4)
ขั้นการรับรองผลงานกลุม
(ดําเนินการในสัปดาหที่ 4)
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความ
มีวินัย ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบแบบฝกหัดหนวยที่ 2 และ (3) ตรวจสอบผลงานกลุม
จากการทําใบงานที่ 2.1
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบฝกหัดหนวยที่ 2 และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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หัวขอยอยที่ 2.2 เรื่อง ความแตกตางของมนุษย และทฤษฎีความตองการ
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
วัตถุประสงค
4
5. ความแตกตางของมนุษยใน
5. แยกแยะความแตกตางของมนุษยในดานตาง ๆ
ดานตาง ๆ
ไดถูกตอง
6. ทฤษฎีความตองการ
6. วิเคราะหทฤษฎีความตองการไดถูกตอง

สัปดาหที่ 4 จํานวน 3 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 2.1 เรือ่ ง ความ
แตกตางของมนุษย และทฤษฎี
ความตองการ
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกิจกรรม SEDR
ขั้นการนําเสนอหรือการสอน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “ผูเรียนมีความแตกตางกับเพื่อนประเด็นใดบาง” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรื่อง ความแตกตางของมนุษย
และทฤษฎีความตองการ
3. ผูส อนอธิบายเกี่ยวกับความแตกตางของมนุษย และทฤษฎีความตองการ โดยใชผังมโนทัศน
4. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม
1. ผูส อนใหผูเรียนเขากลุม เดิมตามที่คัดเลือกไวดวยเทคนิค STAD ที่จัดไวในสัปดาหทผี่ า นมา
2. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 2 ในประเด็น ความแตกตางของมนุษย และ
ทฤษฎีความตองการ
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ทําใบงานที่ 2.2 เรื่อง ความแตกตางของมนุษย และทฤษฎีความตองการ โดยใหผูเรียนรวมกันศึกษา แบงหนาที่
ความรับผิดชอบ และผูสอนกลาวย้าํ ใหผูเรียนแตละกลุมเขาใจวา ผลสําเร็จของกลุมไดจากความสําเร็จของสมาชิกทุกคนศึกษาเพิ่มเติม
4. ผูส อนสุม ถามสมาชิกกลุม ๆ ละ 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ พรอมทั้งอธิบายคําตอบ เพือ่ ประเมินความพรอมในการ
ทดสอบยอย โดยผูสอนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
5. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาที่ไดจากการนําเสนอของแตละกลุม และสาระการเรียนรูที่สําคัญ
ขั้นการทดสอบ
1. ผูส อนใหผูเรียนแยกกลุม เพื่อทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูร ายบุคคล
2. ผูส อนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย จํานวน 18 ขอ โดยเนนย้ําใหผูเรียนแตละ
คนทําแบบทดสอบรายบุคคลดวยตนเอง ไมปรึกษาหารือกัน
ขั้นการรับรองผลงานกลุม
1. ผูส อนเฉลยคําตอบแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย โดยใหผูเรียนแตละกลุม แลกเปลี่ยนกันตรวจ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู และใหคะแนน
2. ผูส อนทําการบันทึกคะแนนของผูเ รียนแตละคน
3. ผูส อนนําคะแนนของผูเรียนแตละคนเปรียบเทียบกับคะแนนพื้นฐาน และทําการคิดคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน
4. ผูส อนนําคะแนนของผูเรียนแตละคนมาเฉลี่ยเปนคะแนนกลุม และทําการประกาศ มอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจใฝเรียนรู
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการทําใบงานที่ 2.2 และ (3) ตรวจสอบ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย
และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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กิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 2 บันทึกสะสมความสําเร็จ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง
2. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมบั น ทึ กสะสมความสําเร็จของผูเรียน มุ งเน น การเสริมสรางความภาคภู มิ ใจในตนเอง วินั ยและความ
รับผิดชอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยการบันทึกความสําเร็จของผูเรียน การนําเสนอความสําเร็จหนา
หองเรียน การชื่นชมความสําเร็จของกันและกัน การสะสมแสตมปการเขาเรียนและการสงงาน การอภิปรายสิ่งที่ไดจาก
กิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน
ระยะเวลา 40 นาที
วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดาํ เนินการ

สื่อการเรียนรู

1. ผูสอนแจกสมุดบันทึกสะสมความสําเร็จใหผูเรียน คนละ 1 เลม
2. ผูสอนใหผูเรียนนําภาพถายของตนเองติดไวที่กระดาษรองปกของสมุดบันทึกสะสม
ความสําเร็จ โดยใหเขียนประวัติ ปรัชญาชีวติ ของผูเรียน และใหรับผิดชอบในการเก็บสมุด
บันทึกของตนเองไว
3. ผูสอนชี้แจงการทําบันทึกสะสมความสําเร็จของผูเรียน และเงื่อนไขการสะสมแสตมปการ
เขาเรียน และการสงงาน เพื่อนํามาแลกเปนคะแนนใหผูเรียนทราบ ดังนี้
2.1 ผูเรียนเขาเรียนวิชามนุษยสัมพันธในการทํางาน ตรงตามกําหนดเวลา ติดตอกัน 2
สัปดาห จะไดแสตมป 3 ดวง = 5 คะแนน
2.2 ผูเรียนสงงานที่ไดรับมอบหมายตามกําหนดเวลา จะไดแสตมปครัง้ ละ 1 ดวง = 3
คะแนน
2.3 แสตมปที่สามารถนํามาแลกคะแนนไดตองมีลายเซ็นตผูสอนกํากับไว
2.4 หากผูเรียนนําแสตมปอื่นใดที่มิใชของผูสอนหรือลายเซ็นตที่มิใชของผูสอนมาแลก
คะแนน ผูสอนจะแจงใหผูเรียนทราบและชี้แนะทันที
4. ผูสอนนัดหมายวัน เวลา และสถานที่สงสมุดบันทึกสะสมความสําเร็จ
5. ผูสอนมอบหมายตัวแทนผูเรียน จํานวน 2 คน/สัปดาห รับผิดชอบในการเก็บแสตมปและ
ติดใหเพื่อนที่สง งาน และเขาเรียนตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว
6. ผูสอนใหผูเรียนนําเสนอบันทึกความสําเร็จที่เขียนไวในแตละสัปดาหหนาหองเรียน
7. ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปสิง่ ที่ไดจากการจัดกิจกรรม โดยใหผูเรียนเคารพในความ
คิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวยการปรบมือ
ใหกาํ ลังใจ

1. สมุดบันทึกสะสมวามสําเร็จ
2. ภาพถายของผูเรียน ขนาด
1 นิ้ว
3. ภาพสติกเกอร/แสตมป

สรุปแนวคิดทีไ่ ดจากกิจกรรม
การทํางานที่ไดรับมอบหมายใหประสบความสําเร็จนั้นผูเรียนจะตองปฏิบัติตนตามกฏระเบียบขอบังคับ ชื่นชมใน
ความดีของกันและกันจะทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ทั้งนี้บุคคลเลือกเกิดไมไดแตเลือกที่จะเปนได ในอนาคต
เราจะเปนอะไรนั้นขึ้นอยูที่การเริ่มตนปลูกฝงและพัฒนาตนเองในวันนี้
การประเมินผล
สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่ไดตกลงกัน
ไว การเปลี่ยนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณ คาในตนเอง ความมีวินัย และความ
รับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม
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กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกบั กิจกรรม SEDR
หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน

สาระการเรียนรู
1. ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ
2. ทฤษฏีจิตวิเคราะห
3. ทฤษฎีแรงจูงใจ
4. การสรางมนุษยสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัว
5. การสรางมนุษยสัมพันธกับเพื่อนบาน
6. การสรางมนุษยสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ
สมรรถนะประจําหนวย
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตวิทยา
2. ปฏิบัติตนเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคคล และชุมชน
3. มีกิจนิสัยที่ดีตอการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธไดถูกตอง
2. อธิบายทฤษฏีจิตวิเคราะหไดถูกตอง
3. วิเคราะหทฤษฎีแรงจูงใจไดถูกตอง
4. บอกหลักการสรางมนุษยสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัวไดถูกตอง
5. บอกวิธีการสรางมนุษยสัมพันธกับเพื่อนบานไดถูกตอง
6. บอกแนวทางในการสรางมนุษยสัมพันธระหวางบุคคลในองคการไดถูกตอง
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หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกบั บุคคลและชุมชน

สัปดาหที่ 5-7 จํานวน 9 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 3.1 เรื่อง ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ และทฤษฏีจิตวิเคราะห

สัปดาหที่ 5 จํานวน 3 ชั่วโมง

ครั้งที่

5

ประเด็นการเรียนรู
1. ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ
2. ทฤษฏีจิตวิเคราะห

เติมชีวิตใสกระปุก

วัตถุประสงค
1. อธิบายทฤษฎีวเิ คราะหติดตอสัมพันธไดถูกตอง
2. อธิบายทฤษฏีจติ วิเคราะหไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 3.1 เรือ่ ง ทฤษฎี
วิเคราะหติดตอสัมพันธ และ
ทฤษฏีจิตวิเคราะห
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 3
กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อ
สรางมนุษยสัมพันธกับบุคคล
และชุมชน
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
1. กระปุกออมสิน
2. บัตรคําเปาหมายในชีวิต

1. เพื่อใหผูเรียนไดวางเปาหมายของการเรียนใน
ระยะสั้น และระยะยาวไดอยางเหมาะสม
2. เพื่อใหผูเรียนเกิดความมุงมั่นพยายามศึกษา
เลาเรียนใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ วางไว
3. เพื่อใหผูเรียนเกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น
รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกิจกรรม SEDR

ขั้นการนําเสนอหรือการสอน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “ผูเรียนมีบุคลิกภาพคลายใครในครอบครัว และบุคลิกภาพนั้นเปนอยางไร” เพือ่ เชื่อมโยงเขาสูบทเรียน
เรื่อง ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ และทฤษฏีจิตวิเคราะห
3. ผูส อนอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีวิเคราะหตดิ ตอสัมพันธ และทฤษฏีจติ วิเคราะห โดยใชผงั มโนทัศน
4. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อทบทวนความรูกอนทํากิจกรรม
ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม
1. ผูส อนใหผูเรียนเขากลุม เดิมตามที่คัดเลือกไวดวยเทคนิค STAD ที่จัดไวในสัปดาหทผี่ า นมา
2. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 3 ในประเด็น ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ
และทฤษฏีจิตวิเคราะห
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ทําใบงานที่ 3.1 เรื่อง ทฤษฎีวเิ คราะหติดตอสัมพันธ และทฤษฏีจติ วิเคราะห โดยใหผูเรียนรวมกันศึกษา
แบงหนาที่ความรับผิดชอบ และเนนย้ําใหสมาชิกกลุม ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
4. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบจากการใบงานที่ 3.1 และใหผูเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบที่ถูกตอง เพื่อใหสมาชิกกลุม
เกิดความเขาใจอยางชัดเจน
5. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปความรูที่ไดจากการจัดการเรียนรู
6. ผูส อนใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 3 “เติมชีวิตใสกระปุก”
7. ผูส อนมอบหมายการบานใหผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน
เพื่อทบทวนความรู และเตรียมความพรอมในการเรียนเนื้อหาครัง้ ตอไป
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ขั้นการทดสอบ
(ดําเนินการในสัปดาหที่ 7)
ขั้นการรับรองผลงานกลุม
(ดําเนินการในสัปดาหที่ 7)
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบแบบฝกหัดหนวยที่ 3 และ (3) ตรวจสอบผลงาน
กลุมจากการทําใบงานที่ 3.1
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบฝกหัดหนวยที่ 3 และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
หัวขอยอยที่ 3.2 เรื่อง ทฤษฎีแรงจูงใจ
ครั้งที่

6

สัปดาหที่ 6 จํานวน 3 ชั่วโมง

ประเด็นการเรียนรู
3. ทฤษฎีแรงจูงใจ

วัตถุประสงค
3. วิเคราะหทฤษฎีแรงจูงใจไดถกู ตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 3.2 เรือ่ ง ทฤษฎี
แรงจูงใจ
4. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

สัญญาใจในการเรียน

1. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเองและผูอ ื่น
1. บัตรคํารูปหัวใจ
2. เพื่อใหผูเรียนไดทบทวนและสัญญาวาจะทําสิ่งดี ๆ 2. ฟวเจอรบอรดรูปหัวใจ
3. กาวสองหนา/กาวเยื้อไม
ตอตนเองและบุคคลที่รัก
3. เพือ่ ผูกมัดใหผูเรียนปฏิบตั ิตามสัญญาที่ตนเองวางไว
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น

รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกิจกรรม SEDR
ขั้นการนําเสนอหรือการสอน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “ทําอยางไรจึงจะประสบความสําเร็จในการเรียน” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรือ่ ง ทฤษฎีแรงจูงใจ
3. ผูส อนอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจ โดยใชผงั มโนทัศน
4. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม
1. ผูส อนใหผูเรียนเขากลุม เดิมตามที่คัดเลือกไวดวยเทคนิค STAD ที่จัดไวในสัปดาหทผี่ า นมา
2. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 3 ในประเด็น ทฤษฎีแรงจูงใจ
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ทําใบงานที่ 3.2 เรื่อง ทฤษฎีแรงจูงใจ โดยใหผูเรียนรวมกันศึกษา แบงหนาที่ความรับผิดชอบ และเนนย้ํา
ใหสมาชิกกลุม ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
4. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบจากการใบงานที่ 3.2 และใหผูเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบที่ถูกตอง เพื่อใหสมาชิกกลุม เกิด
ความเขาใจอยางชัดเจน
5. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปความรูที่ไดจากการจัดการเรียนรู
6. ผูส อนใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 4 “สัญญาใจในการเรียน”
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ขั้นการทดสอบ
(ดําเนินการในสัปดาหที่ 7)
ขั้นการรับรองผลงานกลุม
(ดําเนินการในสัปดาหที่ 7)
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน พฤติกรรมที่บง ชี้ถึง
การเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินยั ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน และ (2) ตรวจสอบผลงานกลุมจาก
การทําใบงานที่ 3.2
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน และ (2) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
หัวขอยอยที่ 3.3 เรื่อง การสรางมนุษยสัมพันธกบั บุคคลและชุมชน
ครั้งที่

7

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

สัปดาหที่ 7 จํานวน 3 ชั่วโมง

วัตถุประสงค
4. บอกหลักการสรางมนุษยสัมพันธระหวางบุคคลใน
ครอบครัวไดถูกตอง
5. บอกวิธกี ารสรางมนุษยสัมพันธกับเพื่อนบานได
ถูกตอง
6. บอกแนวทางในการสรางมนุษยสัมพันธระหวาง
บุคคลในองคการไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 3.3 เรือ่ ง การสราง
มนุษยสัมพันธกับบุคคลและ
ชุมชน
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 3 กระบวนการทาง
จิตวิทยา เพื่อสรางมนุษย
สัมพันธกับบุคคลและชุมชน
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกิจกรรม SEDR

ขั้นการนําเสนอหรือการสอน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “เราจะรักษามิตรภาพใหยืนยาวไดอยางไร” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรื่อง การสรางมนุษยสัมพันธกบั บุคคล
และชุมชน
3. ผูส อนอธิบายเกี่ยวกับการสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน โดยใชผังมโนทัศน
4. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม
1. ผูส อนใหผูเรียนเขากลุม เดิมตามที่คัดเลือกไวดวยเทคนิค STAD ที่จัดไวในสัปดาหทผี่ า นมา
2. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 3 ในประเด็น การสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคล
และชุมชน
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ทําใบงานที่ 3.3 เรื่อง การสรางมนุษยสัมพันธกบั บุคคลและชุมชน โดยใหผูเรียนรวมกันศึกษา แบงหนาที่ความ
รับผิดชอบ และผูส อนกลาวย้าํ ใหผูเรียนแตละกลุมเขาใจวา ผลสําเร็จของกลุมไดจากความสําเร็จของสมาชิกทุกคนศึกษาเพิ่มเติม
4. ผูส อนสุม ถามสมาชิกกลุม ๆ ละ 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ พรอมทั้งอธิบายคําตอบ เพือ่ ประเมินความพรอมในการ
ทดสอบยอย โดยผูสอนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
5. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาที่ไดจากการนําเสนอของแตละกลุม และสาระการเรียนรูที่สําคัญ
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ขั้นการทดสอบ
1. ผูส อนใหผูเรียนแยกกลุม เพื่อทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูร ายบุคคล
2. ผูส อนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและ
ชุมชน จํานวน 18 ขอ โดยเนนย้ําใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูรายบุคคลดวยตนเอง ไมอนุญาตใหผูเรียนปรึกษา
กัน หรือชวยเหลือกัน
ขั้นการรับรองผลงานกลุม
1. ผูส อนเฉลยคําตอบแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกบั บุคคลและชุมชน
โดยใหผูเรียนแตละกลุมแลกเปลี่ยนกันตรวจแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู และใหคะแนน
2. ผูส อนทําการบันทึกคะแนนของผูเ รียนแตละคน
3. ผูส อนนําคะแนนของผูเรียนแตละคนเปรียบเทียบกับคะแนนพื้นฐาน และทําการคิดคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน
4. ผูส อนนําคะแนนของผูเรียนแตละคนมาเฉลี่ยเปนคะแนนกลุม และทําการประกาศ มอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจใฝเรียนรู
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน และ (2) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการทําใบงานที่ 3.3 และ (3) ตรวจสอบ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพือ่ สรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อ
สรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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กิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 3 เติมชีวิตใสกระปุก
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนไดวางเปาหมายของการเรียนในระยะสั้น และระยะยาวไดอยางเหมาะสม
2. เพื่อใหผูเรียนเกิดความมุงมั่นพยายามศึกษาเลาเรียนใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว
3. เพื่อใหผูเรียนเกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม
กิจ กรรมเติม ชี วิตใสก ระปุ ก มุ งเน น การเสริม สรางความภาคภู มิ ใจในตนเอง วินั ยและความรับ ผิด ชอบที่ มี ต อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ รียน โดยการวางเปาหมายในระยะสัน้ และระยะยาว การสรางกําลังใจดวยการเขียนและการพูด
ชมเชยตนเอง การอภิปรายสิ่งที่ไดจากกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง วินัยและความ
รับผิดชอบของผูเรียน
ระยะเวลา 40 นาที
วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดาํ เนินการ

สื่อการเรียนรู

1. ผูส อนแจกกระปุกออมสินใหผูเรียน คนละ 1 ชิ้น
1. กระปุกออมสิน
2. ผูส อนแจกบัตรคําเปาหมายในการเรียนใหผูเรียน คนละ 2 แผน โดยใหผูเรียนเขียน
2. บัตรคําเปาหมายในชีวิต
เปาหมายในการเรียน ดังนี้
2.1 เปาหมายระยะสั้น : ผูเรียนวางเปาหมายในการเรียนวิชามนุษยสัมพันธในการทํางาน
วาจะทําใหไดเกรดอะไร เชน เกรด 4 เกรด 3 หรือเกรด 2
2.2 เปาหมายระยะยาว : เมื่อจบการศึกษาผูเรียนวางเปาหมายวาจะทําอะไรตอไป เชน
ประกอบอาชีพอะไร หรือเรียนตอสาขาอะไร ที่ไหน
3. ผูส อนใหผูเรียนเขียนขอความกํากับไวในบัตรคําแตละแผนวา “ผมมีความสามารถ ผมตอง
ทําได” และหยอดบัตรคําลงในกระปุกออมสิน ซึ่งกอนที่จะหยอดบัตรคําใหผูเรียนพูดเสียง
ดัง ๆ พรอมกันวา “ผมมีความสามารถ ผมตองทําได”
4. ผูส อนและผูเรียนชวยกันอภิปรายสิ่งที่ไดจากกิจกรรม โดยใหผูเรียนเคารพในความคิดเห็น
ของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวยการปรบมือให
กําลังใจ
5. ผูส อนสรุปเพิ่มเติมถึงการทําเปาหมายในการเรียนใหประสบผลสําเร็จ
สรุปแนวคิดทีไ่ ดจากกิจกรรม
การสรางความภาคภูมิใจในตน บุคคลตองสรางความเชื่อมั่นในตนเองโดยคํานึงถึงความสําเร็จขางหนาของชีวิต
ระลึกถึงตนเองเมื่อสามารถทํางานลุลวงไปดวยดี โดยใหรางวัลตนเองอาจจะเปนการชมเชยตนเองโดยการเลือกคําพูดบอก
ตัวเอง เชน “ฉันทําได ไมมีอะไรยากเกินไปหรอก ถาเรามีความพยายามเรียนรู” จะทําใหบุคคลเกิดความรับผิดชอบและมี
วินัยตอตนเอง เกิดกําลังใจที่จะสามารถฝนฝาอุปสรรคตาง ๆ ที่ตองเผชิญได
การประเมินผล
สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่ไดตกลงกัน
ไว การเปลี่ยนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณ คาในตนเอง ความมีวินัย และความ
รับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม
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กิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 4 สัญญาใจในการเรียน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเองและผูอ ื่น
2. เพื่อใหผูเรียนไดทบทวนและสัญญาวาจะทําสิ่งดี ๆ ตอตนเองและบุคคลที่รัก
3. เพื่อผูกมัดใหผูเรียนปฏิบัติตามสัญญาที่ตนเองวางไว
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมสัญญาใจในการเรียน มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยการเขียนหนทางสูความสําเร็จในการเรียนเพื่อตนเองและบุคคลที่รัก การบอกสัญญา
กับเพื่อนรวมหองเรียนเปนเสมือนสัญญาใจรวมกัน การเสนอสัญญาใจไวหนาหองเพื่อเตือนใจตนเอง การอภิปรายสิ่งที่ไดจาก
กิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมที่บงชีถ้ ึงการเห็นคุณคาในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน
ระยะเวลา 60 นาที
วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดาํ เนินการ
1. ผูส อนแจกบัตรคํารูปหัวใจใหผูเรียน คนละ 1 แผน และใหผูเรียนพับครึ่งแบงเปนสองหอง
หัวใจหองขวามือสําหรับพอแม สวนหัวใจหองซายมือสําหรับตัวเอง
2. ผูส อนใหผูเรียนเขียนสัญญาใจในการเรียน 2 ขอ ดังนี้
2.1 ทานจะทําอยางไรใหประสบความสําเร็จในการเรียนวิชามนุษยสัมพันธในการทํางาน
จํานวน 3 ขอ โดยเขียนคําตอบในบัตรคํารูปหัวใจหองซายมือ
2.2 ทานมีความตั้งใจจะทําอะไรเกี่ยวกับการเรียนเพื่อใหพอแมภาคภูมิใจ จํานวน 3 ขอ
โดยเขียนคําตอบในบัตรคํารูปหัวใจหองขวามือ
3. ผูส อนใหผูเรียนเขียน ชื่อ-สกุล และชื่อเลน กํากับไวในบัตรคํารูปหัวใจ
4. ผูส อนใหผูเรียนบอกถึงสัญญาใจในการเรียนของตนเองตอหนาเพื่อน ๆ ในหองเรียนอัน
เปนคํามั่นสัญญาที่ผูเรียนทํารวมกัน และติดไวที่ฟวเจอรบอรดรูปหัวใจหนาหองเรียน
5. ผูส อนและผูเรียนรวมกันสรุปสิ่งทีไ่ ดจากกิจกรรม โดยใหผูเรียนเคารพในความคิดเห็นของ
กันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวยการปรบมือใหกําลังใจ

สื่อการเรียนรู
1. บัตรคํารูปหัวใจ
2. ฟวเจอรบอรดรูปหัวใจ
3. กาวสองหนา/กาวเยื้อไม

สรุปแนวคิดทีไ่ ดจากกิจกรรม
สัญญาใจในการเรียนเปนเสมือนคํามั่นสัญญาที่ผูเรียนสัญญากับตนเอง ครู และเพื่อนรวมหองเรียนวาตองตัง้ ใจทํา
สิ่งนั้นใหดีที่สุด และสําเร็จผลตามที่สัญญาไวเพื่อใหตนเองและบุคคลที่รักภาคภูมิใจ สัญญาใจที่ติดไวหนาหองเรียนจะคอย
เตือนใจทุกครั้งที่เขาเรียนวา “เราตองตั้งใจทําสิ่งนั้นใหสําเร็จใหได” เราจะเรียนรูไปพรอมเพื่อน และเรียนรูไปพรอม ๆ กัน
การประเมินผล
สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่ไดตกลงกัน
ไว การเปลี่ยนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณ คาในตนเอง ความมีวินัย และความ
รับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม
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กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกบั กิจกรรม SEDR
หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน

สาระการเรียนรู
1. ความหมายของตัวตน
2. ประเภทของตัวตน
3. ประโยชนของการรูจักตนเอง
4. การรูจักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา
5. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาตนเอง
6. วิธีการพัฒนาตนเอง
สมรรถนะประจําหนวย
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการรูจักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา
2. ปฏิบัติตนเปนผูที่มีความเคารพ ใหเกียรติตนเองและผูอื่น
3. มีกิจนิสัยที่ดีตอการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความหมายของตนเองไดถูกตอง
2. บอกประเภทของตัวตนไดถูกตอง
3. บอกประโยชนของการรูจักตนเองไดถูกตอง
4. อธิบายการรูจักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยาไดถูกตอง
5. บอกปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาตนเองไดถูกตอง
6. อธิบายวิธีการพัฒนาตนเองไดถูกตอง
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หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน
สัปดาหที่ 8-9 จํานวน 6 ชั่วโมง
หัวขอยอยที่ 4.1 เรื่อง การรูจักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา
สัปดาหที่ 8 จํานวน 3 ชั่วโมง
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
วัตถุประสงค
สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
1. อธิบายความหมายของตนเองไดถกู ตอง
8 1. ความหมายของตัวตน
2. เอกสารประกอบการเรียน
2. บอกประเภทของตัวตนไดถูกตอง
2. ประเภทของตัวตน
3. ใบงานที่ 4.1 เรือ่ ง การรูจ ัก
3. ประโยชนของการรูจ ักตนเอง 3. บอกประโยชนของการรูจกั ตนเองไดถูกตอง
4. การรูจ ักตนเองและผูอื่นตาม 4. อธิบายการรูจ ักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยาได ตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 4 การ
ถูกตอง
หลักจิตวิทยา
พัฒนาตนเองเพือ่ ความกาวหนา
ในชีวิต และการทํางาน
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
“แกวใส” มองเห็นคุณคาใน
1. เพื่อใหผูเรียนไดคนหาคุณคาในตนเอง
1. แกวใส
ตนเอง
2. เพื่อใหผูเรียนมีแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหเปน 2. กระดาษฟลิปชารท
ผูเห็นคุณคาในตนเอง
3. ปากกาเคมีหลากสี
3. เพื่อใหผูเรียนมองโลกในแงดี
4. กระดาษ A4
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น
รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกิจกรรม SEDR
ขั้นการนําเสนอหรือการสอน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “รูเขา รูเรา มีความสําคัญอยางไร” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบ ทเรียนเรื่อง การรูจกั ตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา
3. ผูส อนอธิบายเกี่ยวกับการรูจักตนเองและผูอ ื่นตามหลักจิตวิทยา โดยใชผังมโนทัศน
4. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อทบทวนความรูกอนทํากิจกรรม
ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม
1. ผูส อนใหผูเรียนเขากลุม เดิมตามที่คัดเลือกไวดวยเทคนิค STAD ที่จัดไวในสัปดาหทผี่ า นมา
2. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 4 ในประเด็น การรูจ ักตนเองและผูอื่นตามหลัก
จิตวิทยา
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ทําใบงานที่ 4.1 เรื่อง การรูจักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา โดยใหผูเรียนรวมกันศึกษา แบงหนาทีค่ วาม
รับผิดชอบ และเนนย้ําใหสมาชิกกลุม ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
4. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบจากการใบงานที่ 4.1 และใหผูเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบที่ถูกตอง เพื่อใหสมาชิกกลุม เกิด
ความเขาใจอยางชัดเจน
5. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปความรูที่ไดจากการจัดการเรียนรู
6. ผูส อนใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 5 “แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเอง
7. ผูส อนมอบหมายการบานใหผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน เพือ่ ทบทวน
ความรู และเตรียมความพรอมในการเรียนเนื้อหาครั้งตอไป
ขั้นการทดสอบ
(ดําเนินการในสัปดาหที่ 9)
ขั้นการรับรองผลงานกลุม
(ดําเนินการในสัปดาหที่ 9)
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบแบบฝกหัดหนวยที่ 4 และ (3) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการ
ทําใบงานที่ 4.1
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบฝกหัดหนวยที่ 4 และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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หัวขอยอยที่ 4.2 เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพล และวิธกี ารพัฒนาตนเอง
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
9
5. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา
ตนเอง
6. วิธีการพัฒนาตนเอง

สัปดาหที่ 9 จํานวน 3 ชั่วโมง

วัตถุประสงค
5. บอกปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาตนเองไดถูกตอง
6. อธิบายวิธีการพัฒนาตนเองไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 4.2 เรื่อง ปจจัยที่มี
อิทธิพล และวิธีการพัฒนาตนเอง
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อ
ความกาวหนาในชีวิต และการ
ทํางาน
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกิจกรรม SEDR

ขั้นการนําเสนอหรือการสอน
1. ผูสอนทักทายผูเรียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูสอนถามผูเรียนวา “ตัวตนของเราในวันนี้ ตางกับเมื่อวันวานอยางไร” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพล และวิธีการ
พัฒนาตนเอง
3. ผูสอนอธิบายเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพล และวิธีการพัฒนาตนเอง โดยใชผังมโนทัศน
4. ผูสอนสุมถามผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมีการเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูสอนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม
1. ผูสอนใหผูเรียนเขากลุมเดิมตามที่คัดเลือกไวดวยเทคนิค STAD ที่จัดไวในสัปดาหที่ผานมา
2. ผูสอนใหสมาชิกกลุมศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 4 ในประเด็น ปจจัยที่มีอิทธิพล และวิธีการพัฒนาตนเอง
3. ผูสอนใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่ 4.2 เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพล และวิธีการพัฒนาตนเอง โดยใหผูเรียนรวมกันศึกษา แบงหนาที่ความ
รับผิดชอบ และผูสอนกลาวย้ําใหผูเรียนแตละกลุมเขาใจวา ผลสําเร็จของกลุมไดจากความสําเร็จของสมาชิกทุกคนศึกษาเพิ่มเติม
4. ผูสอนใหสมาชิกกลุมเลือกตัวแทนกลุมละ 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ พรอมทั้งใหอธิบายคําตอบ เพื่อประเมินความพรอม
ในการทดสอบยอย โดยผูสอนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
5. ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาที่ไดจากการนําเสนอของแตละกลุม และสาระการเรียนรูที่สําคัญ
ขั้นการทดสอบ
1. ผูสอนใหผูเรียนแยกกลุมเพื่อทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูรายบุคคล
2. ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน
จํานวน 14 ขอ โดยเนนย้ําใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูรายบุคคลดวยตนเอง ไมปรึกษาหารือกัน
ขั้นการรับรองผลงานกลุม
1. ผูสอนเฉลยคําตอบแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน โดยใหผูเรียนแต
ละกลุมแลกเปลี่ยนกันตรวจแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู และใหคะแนน
2. ผูสอนทําการบันทึกคะแนนของผูเรียนแตละคน
3. ผูสอนนําคะแนนของผูเรียนแตละคนเปรียบเทียบกับคะแนนพื้นฐาน และทําการคิดคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน
4. ผูสอนนําคะแนนของผูเรียนแตละคนมาเฉลี่ยเปนคะแนนกลุม และทําการประกาศ มอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด เพื่อเปน
การสรางแรงจูงใจและกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจใฝเรียนรู
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน และ (2) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการทําใบงานที่ 4.2 และ (3) ตรวจสอบ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาใน
ชีวิต และการทํางาน และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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กิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 5 “แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเอง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนไดคนหาคุณคาในตนเอง
2. เพื่อใหผูเรียนมีแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหเปนผูเ ห็นคุณคาในตนเอง
3. เพื่อใหผูเรียนมองโลกในแงดี
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรม “แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเองของผูเรียน มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและ
ความรับผิดชอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยการมองแกวใสและบอกประโยชนของแกว การเปรียบเทียบ
การมองแกวกับการมองเห็นคุณคาในตนเอง การเขียนและบอกขอดีของตนเอง การรับฟงและชื่นชมกันและกัน การสรุป
ขอคิดที่ไดจากกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบของผูเ รียน
ระยะเวลา 70 นาที
วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดาํ เนินการ
1. ผูส อนนํา “แกวใส” 1 ใบ วางบนโตะหนาหองเรียน พรอมทั้งวาดภาพ “แกวใส” ใน
กระดาษฟลิปชารทที่ติดไวบนกระดาน-ไวทบอรดหนาหองเรียน
2. ผูส อนยก “แกวใส” ใหผูเรียนดูแลวถามวา “มองเห็นอะไรจากแกว” และใหผูเรียนชวยกัน
ตอบ โดยผูส อนเขียนคําตอบในกระดาษฟลิปชารทดานซายมือ
3. ผูส อนถามผูเรียนเกี่ยวกับประโยชนของแกว และใหชวยกันตอบ โดยผูส อนเขียนคําตอบใน
กระดาษฟลิปชารทดานขวามือ
4. ผูส อนสรุปเปรียบเทียบการมองแกวกับการมองเห็นคุณคาในตนเอง
5. ผูส อนวาดภาพผูชายในกระดาษฟลิปชารทที่ตดิ ไวบนกระดาน-ไวทบอรด หนาหองเรียน โดย
สมมุตใิ หภาพวาดแทนตัวตนของผูเรียน
6. ผูส อนใหผูเรียนบอกคุณคาหรือความสามารถที่ตนเองภาคภูมิใจที่สุด 1 ขอ และใหออกมาเขียน
คําตอบไวรอบ ๆ ภาพวาด
7. ผูส อนแจกกระดาษ A4 ใหผูเรียนเขียนขอดีของตนเอง จํานวน 3 ขอ ลงในกระดาษที่แจกให
8. ผูส อนใหผูเรียนบอกขอดีของตนเองกับเพื่อนที่อยากจะบอก จํานวน 3 คน โดยใหรับฟงขอดี
และชื่นชมกันและกัน
9. ผูส อนและผูเรียนรวมกันสรุปสิ่งทีไ่ ดจากกิจกรรม โดยใหผูเรียนเคารพในความคิดเห็นของกัน
และกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวยการปรบมือใหกาํ ลังใจ

สื่อ/อุปกรณ
1. แกวใส
2. กระดาษฟลิปชารท
3. ปากกาเคมีหลากสี
4. กระดาษ A4

สรุปแนวคิดทีไ่ ดจากกิจกรรม
การเห็นคุณคาและความดีของตนเองยอมทําใหทุกคนมีกําลังใจที่จะกาวตอไปในชีวิต มองเห็นศักดิ์ศรีและความมี
คาของตนเอง การไดสํารวจตัวเองเปนเสมือนกระจกสะทอนใหคนพบตนเองในดานตาง ๆ ทั้งดานเดนและดานดอยของ
ตนเอง การที่บุคคลจะประสบความสําเร็จในชีวิตจะตองนําคุณคาเดนชัดของตนเองที่มีมาแสดงออกในทางสรางสรรคและ
เหมาะสม สวนขอดอยควรนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดปญหานอยที่สุด
การประเมินผล
สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่ไดตกลงกัน
ไว การเปลี่ยนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณ คาในตนเอง ความมีวินัย และความ
รับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม
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กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกบั กิจกรรม SEDR
หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม

สาระการเรียนรู
1. ความหมายของศาสนธรรม
2. ความสําคัญของหลักศาสนธรรม
3. ความสอดคลองของหลักศาสนาธรรม
4. การประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง
สมรรถนะประจําหนวย
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม
2. ปฏิบัติตนเปนผูนํา และผูตามที่ดีภายใตหหลักศาสนธรรมของศาสนา
3. มีกิจนิสัยที่ดีตอการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ตามหลักศาสนธรรม
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความหมายของศาสนธรรมไดถูกตอง
2. บอกความสําคัญของหลักศาสนธรรมไดถูกตอง
3. วิเคราะหความสอดคลองของหลักศาสนธรรมไดถูกตอง
4. ประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเองได
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หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม

สัปดาหที่ 10-11 จํานวน 6 ชั่วโมง

หัวขอยอย 5.1 เรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และความสอดคลองของหลักศาสนธรรม

สัปดาหที่ 10 จํานวน 3 ชั่วโมง

ครั้งที่

10

ประเด็นการเรียนรู
1. ความหมายของศาสนธรรม
2. ความสําคัญของหลักศาสน
ธรรม
3. ความสอดคลองของหลัก
ศาสนธรรม

ชีวิตที่ตองรับผิดชอบ

วัตถุประสงค
1. อธิบายความหมายของศาสนธรรมไดถูกตอง
2. บอกความสําคัญของหลักศาสนธรรมไดถูกตอง
3. วิเคราะหความสอดคลองของหลักศาสนธรรม
ไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 5.1 เรือ่ ง
ความหมาย ความสําคัญ และ
ความสอดคลองของหลักศาสน
ธรรม
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 5 การ
พัฒนาตนเองตามหลักศาสน
ธรรม
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
1. ใบกิจกรรม “ชีวิตที่ตอง
รับผิดชอบ”

1. เพื่อใหผูเรียนรูจ ักเตรียมความพรอมในการเรียน
และการปฏิบัตงิ าน
2. เพื่อใหผูเรียนวางแผนการใชเวลาใหเกิดประโยชน
แกตนเองและผูอ นื่
3. เพื่อใหผูเรียนดํารงชีวิตอยางสรางสรรค
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น
รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกิจกรรม SEDR

ขั้นการนําเสนอหรือการสอน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “ศาสนาชวยใหเรามีความสุขไดอยางไร” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบ ทเรียนเรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และความ
สอดคลองของหลักศาสนธรรม
3. ผูส อนอธิบายเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และความสอดคลองของหลักศาสนธรรม โดยใชผังมโนทัศน
5. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อทบทวนความรูกอนทํากิจกรรม
ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม
1. ผูส อนใหผูเรียนเขากลุม เดิมตามที่คัดเลือกไวดวยเทคนิค STAD ที่จัดไวในสัปดาหทผี่ า นมา
2. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 5 ในประเด็น ความหมาย ความสําคัญ และความ
สอดคลองของหลักศาสนธรรม
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ทําใบงานที่ 5.1 เรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และความสอดคลองของหลักศาสนธรรม โดยใหผูเรียนรวมกัน
ศึกษา แบงหนาทีค่ วามรับผิดชอบ และเนนย้ําใหสมาชิกกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกัน
4. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบจากการใบงานที่ 5.1 และใหผูเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบที่ถูกตอง เพื่อใหสมาชิกกลุม เกิด
ความเขาใจอยางชัดเจน
5. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปความรูที่ไดจากการจัดการเรียนรู
6. ผูส อนใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 6 “ชีวติ ที่ตองรับผิดชอบ”
7. ผูส อนมอบหมายการบานใหผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม เพื่อทบทวนความรู และเตรียม
ความพรอมในการเรียนเนื้อหาครัง้ ตอไป
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ขั้นการทดสอบ
(ดําเนินการในสัปดาหที่ 11)
ขั้นการรับรองผลงานกลุม
(ดําเนินการในสัปดาหที่ 11)
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบแบบฝกหัดหนวยที่ 5 และ (3) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการ
ทําใบงานที่ 5.1
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบฝกหัดหนวยที่ 5 และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
หัวขอยอยที่ 5.2 เรื่อง การประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง
สัปดาหที่ 11 จํานวน 3 ชั่วโมง
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
วัตถุประสงค
สื่อการเรียนรู
4. ประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง 1. ผังมโนทัศน (concept map)
11 4. การประยุกตใชหลัก
ศาสนธรรมสําหรับการพัฒนา
ได
2. เอกสารประกอบการเรียน
ตนเอง
3. ใบงานที่ 5.3 เรือ่ ง การ
ประยุกตใชหลักศาสนธรรม
สําหรับการพัฒนาตนเอง
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเอง
ตามหลักศาสนธรรม
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกิจกรรม SEDR
ขั้นการนําเสนอหรือการสอน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “เราสามารถพัฒนาจิตใจของตนเองดวยวิธใี ดบาง” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรือ่ ง การประยุกตใชหลัก
ศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง
3. ผูส อนอธิบายเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง โดยใชผังมโนทัศน
4. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม
1. ผูส อนใหผูเรียนเขากลุม เดิมตามที่คัดเลือกไวดวยเทคนิค STAD ที่จัดไวในสัปดาหทผี่ า นมา
2. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 5 ในประเด็น การประยุกตใชหลักศาสนธรรม
สําหรับการพัฒนาตนเอง
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ทําใบงานที่ 5.2 เรื่อง การประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง โดยใหผูเรียนรวมกันศึกษา
แบงหนาที่ความรับผิดชอบ และผูส อนกลาวย้ําใหผูเรียนแตละกลุม เขาใจวา ผลสําเร็จของกลุมไดจากความสําเร็จของสมาชิกทุกคน
4. ผูส อนใหสมาชิกกลุม เลือกตัวแทนกลุมละ 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ พรอมทั้งใหอธิบายคําตอบ เพือ่ ประเมินความ
พรอมในการทดสอบยอย โดยผูสอนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
5. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาที่ไดจากการนําเสนอของแตละกลุม และสาระการเรียนรูที่สําคัญ
ขั้นการทดสอบ
1. ผูส อนใหผูเรียนแยกกลุม เพื่อทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูร ายบุคคล
2. ผูส อนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม จํานวน 20 ขอ โดยเนน
ย้ําใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูร ายบุคคลดวยตนเอง ไมปรึกษาหารือกัน
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ขั้นการรับรองผลงานกลุม
1. ผูส อนเฉลยคําตอบแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม โดยใหผูเรียนแตละกลุม
แลกเปลี่ยนกันตรวจแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู และใหคะแนน
2. ผูส อนทําการบันทึกคะแนนของผูเ รียนแตละคน
3. ผูส อนนําคะแนนของผูเรียนแตละคนเปรียบเทียบกับคะแนนพื้นฐาน และทําการคิดคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน
4. ผูส อนนําคะแนนของผูเรียนแตละคนมาเฉลี่ยเปนคะแนนกลุม และทําการประกาศ มอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจใฝเรียนรู
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการทําใบงานที่ 5.2 และ (3) ตรวจสอบ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลัก
ศาสนธรรม
(3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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กิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 6 ชีวิตทีต่ องรับผิดชอบ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนรูจ ักเตรียมความพรอมในการเรียนและการปฏิบตั ิงาน
2. เพื่อใหผูเรียนวางแผนการใชเวลาใหเกิดประโยชนแกตนเองและผูอื่น
3. เพื่อใหผูเรียนดํารงชีวิตอยางสรางสรรค
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมชีวิตที่ตองรับผิดชอบของผูเรียน มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยการบันทึกกิจกรรมและเวลาที่ใชไปในแตละวัน การคํานวณเวลาที่มีและไมมี
ประโยชน การวางแผนกิจกรรมทีม่ ีประโยชน การดําเนินชีวิตตามแผนที่วางไว การชื่นชมตนเองที่สามารถปฏิบัติตามกิจกรรม
ที่วางแผนไว และการสังเกตพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน
ระยะเวลา 70 นาที
วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดาํ เนินการ

สื่อ/อุปกรณ

1. ผูส อนใหผูเรียนบันทึกกิจกรรม และเวลาใน 1 วันที่ผา นมา ตั้งแตตนื่ นอนตอนเชาจนเขานอน 1. ใบกิจกรรม “เวลามีคา ”
วาทําอะไรบาง
2. ใบกิจกรรม “วางแผนชีวิต”
2. ผูส อนใหผูเรียนพิจารณาวากิจกรรมที่ผูเรียนทําในแตละรายการของขอ (1) นั้น มีประโยชน
คุมคากับเวลาที่เสียไปหรือไม เพราะเหตุใด
3. หากการใชเวลาดังกลาวยังไมคมุ คา ผูส อนจะใหผูเรียนปรับปรุงกิจกรรมของตัวเองวาเวลา
นั้น ๆ ควรทําอะไรทีเ่ ปนประโยชน โดยเขียนกํากับดวยปากกาสีแดงในชวงเวลานั้น
4. ผูส อนสรุปใหฟง วาในชีวิตจริงเราไมสามารถยอนเวลากลับได จึงควรมีการวางแผนกิจกรรม
ในชีวิตไวลวงหนา
5. ผูส อนใหผูเรียนเตรียมความพรอมในการวางแผนกิจกรรมที่มปี ระโยชนไวลว งหนาสําหรับ
วันพรุงนีว้ า เวลาใดจะทําอะไร โดยใหบันทึกกิจกรรมลงในชวงเวลาตาง ๆ ตั้งแตตนื่ นอนตอน
เชาจนเขานอน และนําไปฝกปฏิบตั ติ ามแผนที่วางไว (การบาน)
6. ใหผูเรียนเขียนชื่นชมตัวเองในกิจกรรมที่ปฏิบตั ิไดตามแผน สวนกิจกรรมที่ปฏิบัติไมได
หรือไมตรงตามแผน ใหเขียนกํากับดวยปากกาสีแดงวาไดทํากิจกรรมใดแทน เพราะเหตุใด และ
ใหนาํ เสนอหนาหองเรียนในการพบกันครั้งตอไป
7. ผูส อนและผูเรียนรวมอภิปราย สรุปขอคิดที่ไดจากกิจกรรม โดยใหผูเรียนเคารพในความ
คิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวยการปรบมือ
ใหกาํ ลังใจ
สรุปแนวคิดทีไ่ ดจากกิจกรรม
การที่ผูเรียนรูจักการเตรียมความพรอมในการเรียน การดําเนินชีวิต และสามารถปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับจังหวะ
เวลา มีวินัยและรับผิดชอบตอกิจกรรมของชีวิต รูจักใชเวลาใหเปนประโชนอยางคุมคา การไดชื่นชมตัวเองตอการปฏิบัติงานที่
ประสบความสําเร็จจะทําใหผูเรียนกระทําสิ่งตาง ๆ ที่เปนประโยชนสูเปาหมายชีวิตที่วางไวได
การประเมินผล
สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่ไดตกลงกัน
ไว การเปลี่ยนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณ คาในตนเอง ความมีวินัย และความ
รับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม
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ใบกิจกรรม
“เวลามีคา”
ชื่อ-สกุล................................................................................รหัสนักศึกษา (3 ตัวสุดทาย)..............
ระดับชั้น ปวส........../..............แผนกวิชา................................................
ใหผูเรียนบันทึกกิจกรรมทีผ่ ูเรียนทําในชวงเวลาตาง ๆ ตั้งแตตื่นนอนตอนเชาจนเขานอน
กิจกรรมของชีวิตของวันที่................เดือน..................................พ.ศ......................
12.00 น.
11.00 น.

13.00 น.

22.00 น.

10.00 น.

14.00 น.

21.00 น.
9.00 น.

15.00 น.

20.00 น.
8.00 น.

16.00 น.

19.00 น.
7.00 น.
18.00 น.

17.00 น.
6.00 น.

รวมเวลาที่ใชอยางมีคา..................................ช.ม.
เวลาที่ใชอยางเปลาประโยชน................................ช.ม.
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ใบกิจกรรม
“การวางแผนชีวิต”
ชื่อ-สกุล................................................................................รหัสนักศึกษา (3 ตัวสุดทาย)..............
ระดับชั้น ปวส........../..............แผนกวิชา................................................
ใหผูเรียนวางแผนการทํากิจกรรมของวันเสารที่จะถึง (ไวลวงหนา) และบันทึกกิจกรรมที่ผูเรียนจะ
ทําในชวงเวลาตาง ๆ ตั้งแตตื่นนอนตอนเชาจนเขานอน และใหนําแผนที่วางไวไปฝกปฏิบัติจริงตามวัน
และเวลาที่วางแผนไว
หากกิจกรรมในชวงเวลาใดที่ผูเรียนไมสามารถปฏิบัติไดตามแผนที่วางไว ใหผูเรียนเขียนกํากับ
ไวดวยปากกาแดงในชองเวลานั้น ๆ วาเปนเพราะเหตุใด และในชวงเวลานั้นผูเรียนไดทํากิจกรรมใด
กิจกรรมของชีวิตของวันเสาร ที่................เดือน..................................พ.ศ......................
12.00 น.
11.00 น.

13.00 น.

22.00 น.

10.00 น.

14.00 น.

21.00 น.
9.00 น.

15.00 น.

20.00 น.
8.00 น.

16.00 น.

19.00 น.
7.00 น.
18.00 น.

17.00 น.
6.00 น.
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กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกบั กิจกรรม SEDR
หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สาระการเรียนรู
1. ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวิต
สมรรถนะประจําหนวย
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ปฏิบัติตนเปนผูนํา และผูตามที่ดีภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีกิจนิสัยที่ดีตอการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. บอกความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกตอง
2. อธิบายความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกตอง
3. วิเคราะหหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกตอง
4. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวิตได
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หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สัปดาหที่ 12-14 จํานวน 9 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 6.1 เรื่อง ความหมาย และความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สัปดาหที่ 12 จํานวน 3 ชั่วโมง

ครั้งที่

12

ประเด็นการเรียนรู
1. ความหมายของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ความเปนมาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค
1. บอกความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดถูกตอง
2. อธิบายความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 6.1 เรื่อง ความหมาย
และความเปนมาของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 6 การ
พัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
1. รูปถายของผูเรียน ขนาด 1 นิ้ว
เพื่อนคูหูชวยเรียนรู
1. เพื่อใหผูเรียนคนหาเพื่อนคูห ูในการชวยเรียนรู
2. ฟวเจอรบอรดรูปหัวใจ
รวมกัน
3. กระดาษรูปหัวใจเพื่อนคูหู
2. เพื่อใหผูเรียนมองโลกในแงดี
3. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง 4. ปายชื่อผูเรียน
5. กลองไปรษณียใ จ
และผูอื่น
6. กาวเยื้อไม/กาวน้ํา
รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกิจกรรม SEDR

ขั้นการนําเสนอหรือการสอน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “เพียงแคพอ ก็พอเพียง หมายความอยางไร” เพือ่ เชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรื่อง ความหมาย และความเปนมา
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผูส อนอธิบายเกี่ยวกับความหมาย และความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชผังมโนทัศน
4. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อทบทวนความรูกอนทํากิจกรรม
ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม
1. ผูส อนใหผูเรียนเขากลุม เดิมตามที่คัดเลือกไวดวยเทคนิค STAD ที่จัดไวในสัปดาหทผี่ า นมา
2. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 6 ในประเด็น ความหมาย และความเปนมาของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ทําใบงานที่ 6.1 เรื่อง ความหมาย และความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผูเรียนรวมกัน
ศึกษา แบงหนาทีค่ วามรับผิดชอบ และเนนย้ําใหสมาชิกกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกัน
4. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบจากการใบงานที่ 6.1 และใหผเู รียนรวมกันอภิปรายคําตอบที่ถูกตอง เพื่อใหสมาชิกกลุม เกิด
ความเขาใจอยางชัดเจน
5. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปความรูที่ไดจากการจัดการเรียนรู
6. ผูส อนใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 7 “เพือ่ นคูหูชวยเรียนรู”
7. ผูส อนมอบหมายการบานใหผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ทบทวน
ความรู และเตรียมความพรอมในการเรียนเนื้อหาครั้งตอไป
ขั้นการทดสอบ
(ดําเนินการในสัปดาหที่ 14)
ขั้นการรับรองผลงานกลุม
(ดําเนินการในสัปดาหที่ 14)
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การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบแบบฝกหัดหนวยที่ 6 และ (3) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการ
ทําใบงานที่ 6.1
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบฝกหัด และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
หัวขอยอยที่ 6.2 เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งที่

13

ประเด็นการเรียนรู
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

สัปดาหที่ 13 จํานวน 3 ชั่วโมง

วัตถุประสงค
3. วิเคราะหหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได
ถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 5.2 เรือ่ ง หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
สัญลักษณะแทนตัวตน
1. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง
1. ปายแขวนคอ
2. เพื่อใหผูเรียนมองโลกในแงดี
2. ปากกาเคมี
3. เพื่อใหผูเรียนแสดงความรูส ึกที่มตี อตนเอง
3. เชือก
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง 4. กระดาษ A4
และผูอื่น
5. ดินสอสี
รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกิจกรรม SEDR

ขั้นการนําเสนอหรือการสอน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “ฉันยืนอยูบนขาของตัวเองได หมายความอยางไร” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรือ่ ง หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ผูส อนอธิบายเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชผังมโนทัศน
4. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อทบทวนความรูกอนทํากิจกรรม
ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม
1. ผูส อนใหผูเรียนเขากลุม เดิมตามที่คัดเลือกไวดวยเทคนิค STAD ที่จัดไวในสัปดาหทผี่ า นมา
2. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 5 ในประเด็น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ทําใบงานที่ 6.2 เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผูเรียนรวมกันศึกษา แบงหนาที่ความรับผิดชอบ
และเนนย้ําใหสมาชิกกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกัน
4. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบจากการใบงานที่ 6.2 และใหผูเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบที่ถูกตอง เพื่อใหสมาชิกกลุม เกิด
ความเขาใจอยางชัดเจน
5. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปความรูที่ไดจากการจัดการเรียนรู
6. ผูส อนใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 8 “สัญลักษณะแทนตัวตน”
ขั้นการทดสอบ
(ดําเนินการในสัปดาหที่ 14)
ขั้นการรับรองผลงานกลุม
(ดําเนินการในสัปดาหที่ 14)
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน และ (2) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการทําใบงานที่ 6.2
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน และ (2) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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หัวขอยอยที่ 6.3 เรื่อง การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวิต
ครั้งที่

14

สัปดาหที่ 14 จํานวน 3 ชั่วโมง

ประเด็นการเรียนรู
4. การประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาชีวิต

วัตถุประสงค
สื่อการเรียนรู
4. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ 1. ผังมโนทัศน (concept map)
พัฒนาชีวิตได
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 6.3 เรื่อง การประยุกตใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาชีวิต
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกิจกรรม SEDR

ขั้นการนําเสนอหรือการสอน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใ หผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “พัฒนาเด็กอาชีวะอยางไรใหมีความพอเพียง” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบ ทเรียนเรื่อง การประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวติ
3. ผูส อนอธิบายเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวิต โดยใชผงั มโนทัศน
4. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม
1. ผูส อนใหผูเรียนเขากลุม เดิมตามที่คัดเลือกไวดวยเทคนิค STAD ที่จัดไวในสัปดาหทผี่ า นมา
2. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 6 ในประเด็น การประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวติ
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ทําใบงานที่ 6.3 เรื่อง การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวิต โดยใหผูเรียนรวมกัน
ศึกษา แบงหนาทีค่ วามรับผิดชอบ ผูสอนกลาวย้ําใหผูเรียนแตละกลุมเขาใจวา ผลสําเร็จของกลุม ไดจากความสําเร็จของสมาชิกทุกคน
4. ผูส อนสุม เลือกสมาชิกกลุม ๆ ละ 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ พรอมทั้งใหอธิบายคําตอบ เพือ่ ประเมินความพรอมใน
การทดสอบยอย โดยผูสอนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
5. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาที่ไดจากการนําเสนอของแตละกลุม และสาระการเรียนรูที่สําคัญ
ขั้นการทดสอบ
1. ผูส อนใหผูเรียนแยกกลุม เพื่อทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูร ายบุคคล
2. ผูส อนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน
24 ขอ โดยเนนย้ําใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูร ายบุคคลดวยตนเอง ไมปรึกษาหารือกัน
ขั้นการรับรองผลงานกลุม
1. ผูส อนเฉลยคําตอบแบบทดสอบแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ใหผูเรียนแตละกลุม แลกเปลี่ยนกันตรวจแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู และใหคะแนน
2. ผูส อนทําการบันทึกคะแนนของผูเ รียนแตละคน
3. ผูส อนนําคะแนนของผูเรียนแตละคนเปรียบเทียบกับคะแนนพื้นฐาน และทําการคิดคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน
4. ผูส อนนําคะแนนของผูเรียนแตละคนมาเฉลี่ยเปนคะแนนกลุม และทําการประกาศ มอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจใฝเรียนรู
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การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการทําใบงานที่ 6.3 และ (3) ตรวจสอบ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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กิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 7 เพื่อนคูหูชวยเรียนรู
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนคนหาเพื่อนคูห ูในการชวยเรียนรูรว มกัน
2. เพื่อใหผูเรียนมองโลกในแงดี
3. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมเพื่อนคูหูชวยเรียนรู มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยการเลือกเพื่อนคูหู การเขียนขอความถึงเพื่อนคูหู การใหกําลังใจ และกลาวขอบคุณ
กันและกัน การอภิปรายสิ่งที่ไดจากกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณ คาในตนเอง วินัยและความ
รับผิดชอบของผูเรียน
ระยะเวลา 60 นาที
วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดาํ เนินการ

สื่อ/อุปกรณ

1. ผูส อนแจกปายชื่อใหผูเรียน และใหเลือกเพื่อนคูหูทสี่ ามารถชวยเหลือในเรื่องการเรียน
ใหแกกันและกันได
2. ผูส อนใหผูเรียนนําปายชื่อและภาพถายของตนเอง ขนาด 1 นิ้ว ติดไวทกี่ ระดาษรูป
หัวใจเพื่อนคูห ูหนาหองเรียน
3. ผูส อนอธิบายสิง่ ที่เพื่อนคูหูตองปฏิบัติตอกัน ดังนี้
3.1 ดูแลชวยเหลือเรื่องการเรียนของกันและกัน
3.2 กระตุนเตือนการปฏิบัติงาน การสงงาน การเขาเรียนของกันและกัน
3.3 ใหกําลังใจ ใหคําแนะนําปรึกษา หรือตักเตือนเพื่อนคูหู และรวมกันรับผิดชอบ
เรื่องการเรียน
4. ผูส อนใหผูเรียนเขียนขอความถึงเพื่อนคูหูของตนเองเกี่ยวกับการใหกาํ ลังใจหรือการ
แนะนําตักเตือนในการเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวัน และใหนําขอความใสกลอง
ไปรษณียใจหนาหองเรียน
5. ผูส อนใหตวั แทนเปดกลองไปรษณียใจ และอานขอความใหเพื่อนฟง
6. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับกําลังใจ คําตักเตือนของเพื่อน ทบทวนความรูสกึ
ที่ไดรับกําลังใจ กลาวขอบคุณ และนําคําแนะนําตักเตือนมาเปนขอคิดในการปรับปรุง
ตนเองตอไป
7. ผูส อนและผูเรียนอภิปรายสิง่ ที่ไดจากกิจกรรมรวมกัน โดยใหผูเรียนเคารพในความ
คิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวยการ
ปรบมือใหกาํ ลังใจ

1. รูปถายของผูเรียน ขนาด 1 นิ้ว
2. ฟวเจอรบอรดรูปหัวใจ
3. กระดาษรูปหัวใจเพื่อนคูหู
4. ปายชื่อผูเรียน
5. กลองไปรษณียใ จ
6. กาวเยื้อไม/กาวน้ํา

สรุปแนวคิดทีไ่ ดจากกิจกรรม
การเรียนใหประสบความสําเร็จนั้นผูเรียนแตละคนมีความสามารถแตกตางกัน สามารถชวยเหลือ ใหกําลังใจ
ตักเตือนกันได และผูเรียนตองเปดใจรับฟงคําแนะนําของเพื่อนดวยความยินดี
การประเมินผล
สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่ไดตกลงกัน
ไว การเปลี่ยนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณ คาในตนเอง ความมีวินัย และความ
รับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม
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กิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 8 สัญลักษณแทนตัวตน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง
2. เพื่อใหผูเรียนมองโลกในแงดี
3. เพื่อใหผูเรียนแสดงความรูส ึกที่มตี อตนเอง
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม
กิ จ กรรมสั ญ ลั ก ษณะแทนตั ว ตนของผู เรีย น มุ งเน น การเสริ ม สร างความภาคภู มิ ใจในตนเอง วิ นั ย และความ
รับผิดชอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมการวาดภาพสัญลักษณแทนตัวตน การเขียน
อุดมการณ แนวคิดหรือคําขวัญที่เกี่ยวกับตนเอง การนําเสนอผลงานหนาหองเรียน การสรุปผลการจัดกิจกรรม และการ
สังเกตพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน
ระยะเวลา 80 นาที
วิธีดําเนินกิจกรรม

วิธีดาํ เนินการ
1. ผูสอนแจกกระดาษ A4 ใหผูเรียน คนละ 1 แผน และชี้แจงขั้นตอนการทํางาน ดังนี้
1.1 ใหผูเรียนคิดสัญลักษณแทนตัวเองซึ่งบงบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอ คนละ 1 ชนิด และ
วาดลงในกระดาษที่แจกให
1.2 เขียนอุดมการณ แนวคิด หรือคําขวัญ ประจําตัวกํากับไวใตภาพ
1.3 ใหผูเรียนนําเสนอหนาหองเรียน ตัวอยางการพูดดังนี้
“สวัสดีครับผมชื่อ....สัญลักษณของผม คือ “พริกขี้หนู” เหตุที่เลือกพริก
ขี้หนูเพราะผมเปนคนตัวเล็กแตใจไมเล็ก ไมยอมใครผมสูยิบตา คําขวัญ
ของผมคือ “เล็กแตรอนแรง”
2. ผูส อนและผูเรียนรวมกันสรุปขอคิดที่ไดจากกิจกรรม โดยใหผูเรียนเคารพในความคิดเห็น
ของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวยการปรบมือให
กําลังใจ
3. ผูส อนสรุปความแตกตางระหวางบุคคลวาคนเราอาจจะเหมือนหรือแตกตางกันไดแตสิ่ง
หนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันนั่นคือ “คุณคาในตนเอง”

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

สรุปแนวคิดทีไ่ ดจากกิจกรรม
การสํารวจและสะทอนความเปนตัวตนของแตละบุคคลออกมานั้นทําใหรูจักตนเอง และไดรูความคิดความรูสึกของ
บุคคลอื่นมากขึ้น
การประเมินผล
สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่ไดตกลงกัน
ไว การเปลี่ยนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณ คาในตนเอง ความมีวินัย และความ
รับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม
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กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกบั กิจกรรม SEDR
หนวยที่ 7 ผูน าํ ตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สาระการเรียนรู
1. ความหมายของผูนํา
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา
3. บทบาทและหนาที่ของผูนําตามหลักศาสนธรรม
4. คุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนธรรม
5. ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูนําตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานอาชีพ
สมรรถนะประจําหนวย
1. แสดงความรูเกี่ยวกับผูนําตามหลักศาสนธรรม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ปฏิบัติตนเปนผูนํา ผูตามที่ดีภายใตหลักศาสนธรรม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีกิจนิสัยที่ดีตอการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. บอกความหมายของผูนําไดถูกตอง
2. วิเคราะหทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําไดถูกตอง
3. แยกแยะบทบาทและหนาที่ของผูนําตามหลักศาสนธรรมไดถูกตอง
4. จําแนกคุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนธรรมไดถูกตอง
5. วิเคราะหลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูน ําตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไดถูกตอง
6. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานอาชีพได
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หนวยที่ 7 ผูนาํ ตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวขอยอยที่ 7.1 เรื่อง ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนาํ
ครั้งที่

15

ประเด็นการเรียนรู
1. ความหมายของผูนํา
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา

สัปดาหที่ 15-17 จํานวน 9 ชั่วโมง
สัปดาหที่ 15 จํานวน 3 ชั่วโมง

วัตถุประสงค
1. บอกความหมายของผูนาํ ไดถูกตอง
2. วิเคราะหทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําไดถูกตองไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 7.1 เรือ่ งความหมาย
และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 7 ผูนาํ
ตามหลักศาสนธรรมและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
การตระหนักถึงอาชีพ และสราง 1. เพื่อใหผเู รียนเห็นคุณคาในตนเอง
1. เรื่องเลาเราพลัง
แรงบันดาลใจ
2. เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการเรียน
“สิทธิชัยกับสายใจ”
3. เพื่อใหผูเรียนตัง้ เปาหมายและเกิดแรงบันดาลใจ 2. ใบกิจกรรม “หนทางสู
ในการประกอบอาชีพ
ความสําเร็จในอาชีพ”
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง 3. โปสเตอร “วิธกี ารสู
และผูอื่น
ความสําเร็จในอาชีพ”
รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกิจกรรม SEDR

ขั้นการนําเสนอหรือการสอน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “บุคคลใดเปนผูนําในดวงใจของเรา” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรือ่ ง ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูน ํา
3. ผูส อนอธิบายเกี่ยวกับความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนาํ โดยใชผงั มโนทัศน
4. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อทบทวนความรูกอนทํากิจกรรม
ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม
1. ผูส อนใหผูเรียนเขากลุม เดิมตามที่คัดเลือกไวดวยเทคนิค STAD ที่จัดไวในสัปดาหทผี่ า นมา
2. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 7 ในประเด็น ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนาํ
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ทําใบงานที่ 7.1 เรื่อง ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา โดยใหผเู รียนรวมกันศึกษา แบงหนาที่ความ
รับผิดชอบ และเนนย้ําใหสมาชิกกลุม ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
4. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบจากการใบงานที่ 7.1 และใหผูเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบที่ถูกตอง เพื่อใหสมาชิกกลุม เกิด
ความเขาใจอยางชัดเจน
5. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปความรูที่ไดจากการจัดการเรียนรู
6. ผูส อนใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 9 “บันทึกสะสมความสําเร็จ”
7. ผูส อนมอบหมายการบานใหผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยที่ 7 ผูนาํ ตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ทบทวน
ความรู และเตรียมความพรอมในการเรียนเนื้อหาครั้งตอไป
ขั้นการทดสอบ
(ดําเนินการในสัปดาหที่ 17)
ขั้นการรับรองผลงานกลุม
(ดําเนินการในสัปดาหที่ 17)
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การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบแบบฝกหัดหนวยที่ 7 และ (3) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการ
ทําใบงานที่ 7.1
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบฝกหัดหนวยที่ 7 และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
หัวขอยอยที่ 7.2 เรื่อง บทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนธรรม
ครั้งที่

16

ประเด็นการเรียนรู
3. บทบาทและหนาที่ของผูนาํ
ตามหลักศาสนธรรม
4. คุณลักษณะของผูนําตาม
หลักศาสนธรรม

วัตถุประสงค
3. แยกแยะบทบาทและหนาที่ของผูนาํ ตามหลักศาสน
ธรรมไดถูกตอง
4. จําแนกคุณลักษณะของผูนาํ ตามหลักศาสนธรรมได
ถูกตอง

สัปดาหที่ 16 จํานวน 3 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 7.2 เรือ่ ง บทบาท
หนาที่ และคุณลักษณะของผูนาํ
ตามหลักศาสนธรรม
4. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกิจกรรม SEDR
ขั้นการนําเสนอหรือการสอน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “ผูนาํ ในดวงใจของผูเรียน มีคุณลักษณะอยางไร” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบ ทเรียนเรื่อง บทบาท หนาที่ และ
คุณลักษณะของผูน ําตามหลักศาสนธรรม
3. ผูส อนอธิบายเกี่ยวกับบทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของผูนาํ ตามหลักศาสนธรรม โดยใชผังมโนทัศน
4. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม
1. ผูส อนใหผูเรียนเขากลุม เดิมตามที่คัดเลือกไวดวยเทคนิค STAD ที่จัดไวในสัปดาหทผี่ า นมา
2. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 7 ในประเด็น บทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของ
ผูนําตามหลักศาสนธรรม
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ทําใบงานที่ 7.2 เรื่อง บทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนธรรม โดยใหผูเรียนรวมกันศึกษา
แบงหนาที่ความรับผิดชอบ และผูส อนกลาวย้ําใหผูเรียนแตละกลุม เขาใจวา ผลสําเร็จของกลุมไดจากความสําเร็จของสมาชิกทุกคน
4. ผูส อนสุม ถามสมาชิกกลุม ๆ ละ 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ พรอมทั้งอธิบายคําตอบ เพือ่ ประเมินความพรอมในการ
ทดสอบยอย โดยผูสอนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
5. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาที่ไดจากการนําเสนอของแตละกลุม และสาระการเรียนรูที่สําคัญ
ขั้นการทดสอบ
(ดําเนินการในสัปดาหที่ 17)
ขั้นการรับรองผลงานกลุม
(ดําเนินการในสัปดาหที่ 17)
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน และ (2) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการทําใบงานที่ 7.2
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน และ (2) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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หัวขอยอยที่ 7.3 เรื่อง ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัตงิ านของผูนํา และการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานอาชีพ
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
วัตถุประสงค
5. วิเคราะหลกั ษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูนาํ
17 5. ลักษณะพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผูนาํ ตามหลัก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกตอง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงาน
อาชีพได
6. การประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในงาน
อาชีพ

สัปดาหที่ 17 จํานวน 3 ชั่วโมง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 7.3 เรือ่ ง ลักษณะ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ผูนํา และการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
งานอาชีพ
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 7 ผูนํากับหลักศาสน
ธรรมและปรัชเศรษฐกิจพอเพียง
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกิจกรรม SEDR

ขั้นการนําเสนอหรือการสอน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “ผูเรียนจะนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในงานอาชีพไดอยางไร” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรื่อง
ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัตงิ านของผูนํา และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานอาชีพ
3. ผูส อนอธิบายเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของผูนาํ และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานอาชีพ
โดยใชผังมโนทัศน
4. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม
1. ผูส อนใหผูเรียนเขากลุม เดิมตามที่คัดเลือกไวดวยเทคนิค STAD ที่จัดไวในสัปดาหทผี่ า นมา
2. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 7 ในประเด็น ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ผูนํา และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานอาชีพ
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ทําใบงานที่ 7.3 เรื่อง ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูนาํ และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในงานอาชีพ โดยใหผูเรียนรวมกันศึกษา แบงหนาทีค่ วามรับผิดชอบ และผูส อนกลาวย้าํ ใหผูเรียนแตละกลุม เขาใจวา ผลสําเร็จ
ของกลุม ไดจากความสําเร็จของสมาชิกทุกคน
4. ผูส อนสุม ถามสมาชิกกลุม ๆ ละ 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ พรอมทั้งอธิบายคําตอบ เพือ่ ประเมินความพรอมในการ
ทดสอบยอย โดยผูสอนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
5. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาที่ไดจากการนําเสนอของแตละกลุม และสาระการเรียนรูที่สําคัญ
ขั้นการทดสอบ
1. ผูส อนใหผูเรียนแยกกลุม เพื่อทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูร ายบุคคล
2. ผูส อนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 7 ผูนํากับหลักศาสนธรรมและปรัชเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 23 ขอ โดยเนนย้ําใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูร ายบุคคลดวยตนเอง ไมปรึกษาหารือกัน
ขั้นการรับรองผลงานกลุม
1. ผูส อนเฉลยคําตอบแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 7 ผูนํากับหลักศาสนธรรมและปรัชเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผูเรียนแตละ
กลุมแลกเปลี่ยนกันตรวจแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู และใหคะแนน
2. ผูส อนทําการบันทึกคะแนนของผูเ รียนแตละคน
3. ผูส อนนําคะแนนของผูเรียนแตละคนเปรียบเทียบกับคะแนนพื้นฐาน และทําการคิดคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน
4. ผูส อนนําคะแนนของผูเรียนแตละคนมาเฉลี่ยเปนคะแนนกลุม และทําการประกาศ มอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจใฝเรียนรู
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การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการทําใบงานที่ 7.3 และ (3) ตรวจสอบ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 7 ผูนาํ กับหลักศาสนธรรมและปรัชเศรษฐกิจพอเพียง
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 7 ผูนาํ กับหลักศาสนธรรมและ
ปรัชเศรษฐกิจพอเพียงและ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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กิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 9 การตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง
2. เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการเรียน
3. เพื่อใหผูเรียนตัง้ เปาหมายและเกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ
4. เพื่อใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
แนวคิดของการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมการตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจของผูเรียน มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง
วินัยและความรับผิดชอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยการเลาเรื่องราวชีวิตของผูที่ประสบความสําเร็จใน
อาชีพและการดําเนินชีวิต การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอดีของการเรียนสายอาชีพ อาชีพที่ผูเรียนอยากเปน การ
วิเคราะหหนทางสูความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ปจจัยสําคัญสูความสําเร็จ การทําโปสเตอรวิธีการสูค วามสําเร็จในอาชีพ
การชื่นชมในความสําเร็จของกันและกัน การอภิปรายสิ่งที่ไดจากกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาใน
ตนเอง วินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน
ระยะเวลา 90 นาที
วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดาํ เนินการ

สื่อ/อุปกรณ

1. ผูส อนเลาเรื่องราวชีวติ ของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ และการดําเนินชีวิตของ
ผูเรียน “สายอาชีพ” เพื่อเสริมสรางพลังในการศึกษาเลาเรียน
2. ผูส อนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอดีในการเรียนสายอาชีพ และหนทางสู
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ
3. ผูส อนถามถึงอาชีพที่ผูเรียนอยากเปน และใหวิเคราะหหนทางสูความสําเร็จในอาชีพที่
ผูเรียนเลือกตามใบกิจกรรม
4. ผูส อนสุม ถามผูเ รียน 2-3 คน
5. ผูส อนใหผูเรียนแบงกลุม ๆ ละ 4-5 คน รวมกันอภิปรายถึงปจจัยสําคัญที่จะนําไปสู
ความสําเร็จในอาชีพ 3 อันดับ
6. สุมตัวแทนผูเรียน 2-3 กลุม นําเสนอ กลุมอื่นอภิปรายเพิ่มเติม
7. ผูส อนและผูเรียนอภิปรายสรุปปจจัยสําคัญสูความสําเร็จในอาชีพ โดยใหผูเรียนเคารพ
ในความคิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวย
การปรบมือใหกําลังใจ
8. ผูส อนใหผูเรียนเขียนโปสเตอร วิธกี ารสูความสําเร็จในอาชีพติดไวที่บอรดหลังหองเรียน
และชืน่ ชมในความสําเร็จในการทําโปสเตอรของกันและกัน

1. เรื่องเลาเราพลัง “สิทธิชัยกับ
สายใจ”
2. ใบกิจกรรม “หนทางสู
ความสําเร็จในอาชีพ”
3. โปสเตอร “วิธีการสูความสําเร็จ
ในอาชีพ”

สรุปแนวคิดทีไ่ ดจากกิจกรรม
การตั้งเปาหมายดานอาชีพของตนจะชวยใหผูเรียนมีจุดมุงหมายและรูวาตนเองควรปฏิบัตติ นดานการเรียนอยางไร
เพื่อใหถึงจุดหมายที่วางไวไดสําเร็จ การเห็นแบบอยางและรับรูหนทางสูความสําเร็จของบุคคลที่นาสนใจจะเปนพลังกระตุนใน
การสรา งแรงบั น ดาลใจให ผู เรีย นได ท บทวนเป า หมายชี วิต ของตนเอง และตระหนั ก ถึ งการประกอบอาชี พ ที่ จะนํ า ไปสู
ความสําเร็จ ซึง่ ลวนตองอาศัยความอดทน มุงมั่น และความรับผิดชอบสูงในดานการเรียน
การประเมินผล
สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ความรวมมือและการแกปญหา การรักษาระเบียบที่ไดตกลงกัน
ไว การเปลี่ยนแปลงในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณ คาในตนเอง ความมีวินัย และความ
รับผิดชอบของผูเรียนตอการทํากิจกรรม
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เรื่องเลาเราพลัง
“สิทธิชัย และสายใจ”
“สิทธิชัย” กับ “สายใจ” เปนเพื่อนสนิทกันทั้งสองคนเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนหอง
เดียวกัน สายใจเปนลูกคนเดียวและเรียนเกงมากจึงเปนความหวังและภาคภูมิใจของพอแมและคนในหมูบาน สวน
สิทธิชัยมีเชื้อสายจีน เปนลูกชายคนโตในจํานวนพี่นอง 8 คน ฐานะคอนขางยากจน สิทธิชัยเรียนหนังสือไมคอยจะ
เกง สมัยเรียนมัธยมฯ สิทธิชัยจะมาโรงเรียนแตเชาเพื่อมาลอกการบานของสายใจ และมีจะทํ าพฤติกรรมเชน นี้
กระทั่งเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
เมื่อสิทธิชัยจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พอใหสิทธิชัยเขาศึกษาตอสายอาชีพเพราะพอไมมีทุนทรัพยกอรป
กับความคิดของพอที่วาหากเรียนจบออกมาจะไดมีงานทําเลี้ยงชีพตนเองได ในระหวางเรียนสิทธิชัยหางานพิเศษทํา
โดยการไปฝกเปนลูกมือที่รานซอมเครื่องใชไฟฟาของอาแปะที่พอรูจัก เมื่อเรียนจบชั้น ปวช. สิทธิชัยก็ทํางานอยูกับ
อาแปะที่รานเดิมไดเงินเดือนตามวุฒิที่จบ สิทธิชัยเก็บเงินเรียนตอภาคค่ําในระดับ ปวส. ทํางานไปดวยเรียนไปดวย
จึงทําใหมีประสบการณเพิ่มขึ้น หลังจากเรียนจบระดับ ปวส. แสงชัยมีเงินเก็บเล็กนอยจึงเปดรานซอมเครื่องใชไฟฟา
เล็ก ๆ ที่หมูบาน ขณะที่ สายใจศึกษาตอที่โรงเรียนเดิมจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเขาศึกษาตอที่วิทยาลัย
ครูประจําจังหวัดซึ่งคัดเฉพาะเด็กหัวดีและรักในอาชีพครู
สิบปตอมา สายใจมาซื้อเครื่องใชไฟฟาที่รานแหงหนึ่ง และไดพบกับสิทธิชัยเพื่อนสนิทสมัยเรียน สิทธิชัย
เปนเจาของ “รานสิทธิชัยการไฟฟา” ซึ่งมีกิจการที่ใหญและรวยที่สุดในจังหวัด ขณะที่สายใจยังเปนครูเงินเดือนนอย
นิดในโรงเรียนชนบทหางไกลความเจริญ สายใจเลาเรื่องราวชีวิตของตนเองและความยากจนของเด็กนักเรียนใหสิทธิ
ชัยฟง สิทธิชัยจึงมอบทุนการศึกษาใหกับเด็กนักเรียนที่ยากจนเพราะนึกถึงความยากจนของตัวเองในวัยเด็ก
พิธีมอบทุนการศึกษา สิทธิชัยเปนประธาน และมาถึงโรงเรียนแตเชาเชนเดิม แตครั้งนี้สิทธิชัยนั่งรถเกงคัน
หรูพรอมพนักงานขับรถ สิทธิชัยเดินลงจากรถดวยรองเทาแวววาวยี่หอดัง มีครูใหญ ครูนอย และเด็กนักเรียนมา
ตอนรับแตไมปรากฏแมเงาของสายใจ สิบหานาทีตอมาสายใจก็มาถึงโรงเรียน เมื่อสิทธิชัยไดเจอกับสายใจจึงถามวา
“ทําไมใจมาสายจัง ปกติใจไมเคยมาสายขนาดนี้” สายใจตอบวา “รถมอเตอไซดของใจเสีย หัวเทียนบอด สตารทไม
ติด” สิทธิชัยนั่งเกาอี้หนาสุดเพราะเปนประธานในพิธีสวนสายใจนั่งอยูแถวหลังซึ่งไมเหมือนกับสมัยเรียนที่สายใจมัก
นั่งหนาสุดสวนสิทธิชัยจะเปนเด็กหลังหอง
ขณะมอบทุนการศึกษาสายใจเปนผูถือพานทุนการศึกษาเพื่อใหสิทธิชัยมอบใหเด็กนักเรียน ภาพเหลานี้ทํา
ใหสิทธิชัยนึกยอนถึงตนเองตอนเปนเด็กนักเรียนที่มักจะเดินตามหลังสายใจเพื่อขอลอกการบาน และในหองเรียน
แสงชัยมักจะนั่งหลังสายใจเสมอเพราะเขาเรียนไมเกงกลัวอาจารยจะเรียกใหตอบคําถาม แตตอนนี้ชีวิตของสิทธิชัย
เปลี่ยนแปลงไป สิทธิชัยเปนเจาของสถานประกอบการขนาดใหญ มีรายไดมหาศาล มีชื่อเสียงโดงดัง พอแมก็ได
พึ่งพาและมีชีวิตที่สุขสบาย และนี่เปนบทสรุปหนึ่งของการประสบความสําเร็จในชีวิตของเด็กนักเรียนสายอาชีพที่มี
ความอดทนไมยอทอตออุปสรรค
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ใบกิจกรรม
หนทางสูความสําเร็จในอาชีพ
อาชีพในฝนของผม/ฉัน

ผม/ฉันเลือกอาชีพนี้ เพราะ ?

ประโยชน
ตอตนเอง คือ

ตอครอบครัว คือ

ตอชุมชน/สังคม คือ

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

ความสําเร็จในอาชีพที่ผม/ฉันจะไดรับ คือ

หนทางสูความสําเร็จในอาชีพที่ผม/ฉันใฝผัน
แนวทางการพัฒนาความรู

ทัศนคติตออาชีพ

แนวทางการฝกฝน

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------
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โปสเตอร
“เสนทางสูดวงดาว”
อาชีพในอนาคตของพวกเรา......................................
(ใหผูเรียนวาดภาพอาชีพตาง ๆ ที่ผูเรียนอยากทํา)

วิธีการสูความสําเร็จในอาชีพที่สําคัญ (5 อันดับ)
เปาหมาย
วิธีการสูเปาหมาย

วิธีการหาความรู

การมีทัศนคติที่ดี

วิธีการฝกฝนใหมีความ
เชี่ยวชาญ/ความชํานาญ
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กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ

สาระการเรียนรู
1. ความหมายของมนุษยสัมพันธ
2. ประวัติความเปนมาของมนุษยสัมพันธ
3. ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ
4. จุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธ
5. ปรัชญาพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ
6. ประโยชนของมนุษยสัมพันธ
สมรรถนะประจําหนวย
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ
2. ประยุกตใชหลักมนุษยสัมพันธในการเสริมสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่น
3. มีกิจนิสัยที่ดีตอการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. บอกความหมายของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง
2. อธิบายประวัติความเปนมาของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง
3. อธิบายความสําคัญของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง
4. บอกจุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง
5. บอกปรัชญาพื้นฐานของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง
6. บอกประโยชนของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง
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หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ

สัปดาหที่ 1-2 จํานวน 6 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 1.1 เรื่อง ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ

สัปดาหที่ 1 จํานวน 3 ชั่วโมง

ครั้งที่

1

ประเด็นการเรียนรู
1. ความหมายของมนุษยสัมพันธ
2. ประวัตคิ วามเปนมาของมนุษย
สัมพันธ
3. ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ

วัตถุประสงค
1. บอกความหมายของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง
2. อธิบายประวัตคิ วามเปนมาของมนุษยสัมพันธได
ถูกตอง
3. อธิบายความสําคัญของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 1.1 เรือ่ ง
ความหมาย ประวัติ และ
ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 1 ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษย
สัมพันธ
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเ รียน

รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนใหผูเรียนประเมินตนเองดวยมาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ
3. ผูส อนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นในประเด็น “ฉันอยูคนเดียวบนโลกใบนี้ได” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรือ่ ง ความหมาย ประวัติ
และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ
4. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
ขั้นดําเนินการสอน
1. ผูส อนอธิบายเกี่ยวกับความหมาย ประวัติความเปนมา และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 1 ในประเด็น ความหมาย ประวัติ และความสําคัญ
ของมนุษยสัมพันธ
4. ผูส อนแบงกลุม ผูเรียนออกเปน 3 กลุม ๆ ละ 4 คน และผูสอนแจกใบงานที่ 1.1 เรือ่ ง ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของ
มนุษยสัมพันธ ใหผูเรียนรวมกันทํางานกลุม
5. ผูส อนใหตวั แทนกลุม ๆ ละ 1 คน มาอภิปรายหนาชั้นเรียน และรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพือ่ นในชั้นเรียน เพือ่ ใหเกิดความ
เขาใจอยางชัดเจน
6. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตองจากการทําใบงานที่ 1.1
ขั้นสรุปผล
1. ผูส อนและผูเรียนชวยกันทบทวน สรุปความรูที่ไดจากการจัดการเรียนรู
2. ผูส อนมอบหมายการบานใหผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ เพื่อทบทวนความรู และ
เตรียมความพรอมในการเรียนเนื้อหาครั้งตอไป
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถงึ การเห็นคุณคาในตนเอง
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบแบบฝกหัดหนวยที่ 1 และ (3) ตรวจสอบผลงานกลุม
จากการทําใบงานที่ 1.1
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบฝกหัดหนวยที่ 1 และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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หัวขอยอยที่ 1.2 เรื่อง จุดมุงหมาย ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชนของมนุษยสัมพันธ
สัปดาหที่ 2 จํานวน 3 ชั่วโมง
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
วัตถุประสงค
สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2 4. จุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธ 4. บอกจุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง
5. บอกปรัชญาพืน้ ฐานของมนุษยสัมพันธไดถกู ตอง 2. เอกสารประกอบการเรียน
5. ปรัชญาพื้นฐานของมนุษย
6. บอกประโยชนของมนุษยสัมพันธไดถูกตอง
3. ใบงานที่ 1.2 จุดมุงหมาย
สัมพันธ
ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชน
6. ประโยชนของมนุษยสัมพันธ
ของมนุษยสัมพันธ
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 1 ความรูเ บือ้ งตน
เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวามีความคิดเห็นอยางไรกับประเด็น “คุณคาของความเปนคนไมเทาเทียมกัน” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรื่อง
จุดมุงหมาย ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชนของมนุษยสัมพันธ
3. ผูเรียนชวยกันสรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นคําถาม
ขั้นดําเนินการสอน
1. ผูส อนอธิบายประกอบการซักถามเรื่อง จุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธ ปรัชญาพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ และประโยชนของมนุษยสัมพันธ
โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 1 ในประเด็น จุดมุงหมาย ปรัชญาพื้นฐาน และ
ประโยชนของมนุษยสัมพันธ
4. ผูส อนแบงกลุม ผูเรียนออกเปน 3 กลุม ๆ ละ 4 คน และใหสมาชิกกลุม รวมกันทําใบงานที่ 1.2 เรื่อง จุดมุง หมาย ปรัชญาพื้นฐาน
และประโยชนของมนุษยสัมพันธ
5. ผูส อนใหสมาชิกกลุม เลือกตัวแทนกลุมละ 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ และอภิปรายหนาชัน้ เรียน รวมกันแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียน เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจน
6. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตองจากการทําใบงานที่ 1.2
ขั้นสรุปผล
1. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาที่ไดจากการนําเสนอของแตละกลุม และสาระการเรียนรูที่สําคัญ
2. ผูส อนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับหลักมนุษยสัมพันธ จํานวน 13 ขอ
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบผลงานกลุม จากการทําใบงานที่ 1.1
และ (3) ตรวจแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 1 ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลัก
มนุษยสัมพันธ และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย

สาระการเรียนรู
1. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักจิตวิทยา
2. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักปรัชญา
3. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักสังคมวิทยา
4. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะพระพุทธศาสนา
5. ความแตกตางของมนุษยในดานตาง ๆ
6. ทฤษฎีความตองการ
สมรรถนะประจําหนวย
1. แสดงความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย
2. ปฏิบัติตนเปนผูที่มีความเคารพ ใหเกียรติตนเองและผูอื่น
3. มีกิจนิสัยที่ดีตอการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. บอกธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักจิตวิทยาไดถูกตอง
2. บอกธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักปรัชญาไดถูกตอง
3. อธิบายธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักสังคมวิทยาไดถูกตอง
4. อธิบายธรรมชาติของมนุษยในทัศนะพระพุทธศาสนาไดถูกตอง
5. แยกแยะความแตกตางของมนุษยในดานตาง ๆ ไดถูกตอง
6. วิเคราะหทฤษฎีความตองการไดถูกตอง
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หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย

สัปดาหที่ 3-4 จํานวน 6 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 2.1 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะตาง ๆ

สัปดาหที่ 1 จํานวน 3 ชั่วโมง

ครั้งที่

3

ประเด็นการเรียนรู
1. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะ
นักจิตวิทยา
2. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะ
นักปรัชญา
3. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะ
นักสังคมวิทยา
4. ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะ
พระพุทธศาสนา

วัตถุประสงค
1. บอกธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักจิตวิทยาได
ถูกตอง
2. บอกธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักปรัชญาได
ถูกตอง
3. อธิบายธรรมชาติของมนุษยในทัศนะนักสังคม
วิทยาไดถูกตอง
4. อธิบายธรรมชาติของมนุษยในทัศนะ
พระพุทธศาสนาไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 2.1 เรือ่ ง ธรรมชาติ
ของมนุษยในทัศนะตาง ๆ
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 2
ธรรมชาติของมนุษย
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “มนุษยมีความเหมือน และความแตกตางจากสัตวอยางไร” เพื่อเชือ่ มโยงเขาสูบ ทเรียนเรื่อง ธรรมชาติของ
มนุษยในทัศนะตาง ๆ
3. ผูเรียนชวยกันสรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นคําถาม
ขั้นดําเนินการสอน
1. ผูส อนอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยในทัศนะตาง ๆ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 2 ในประเด็น ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะตาง ๆ
4. ผูส อนจัดกลุม ผูเ รียนกลุมละ 4 คน และใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่ 2.1 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะตาง ๆ
5. ผูส อนสุม เลือกตัวแทนสมาชิกกลุม 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ และอภิปรายหนาชั้นเรียน รวมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพือ่ นในชั้นเรียน เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจน
6. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตองจากการทําใบงานที่ 2.1
ขั้นสรุปผล
1. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาที่ไดจากการนําเสนอของแตละกลุม และสาระการเรียนรูที่สําคัญ
2. ผูส อนมอบหมายการบานใหผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย เพื่อทบทวนความรู และเตรียมความพรอม
ในการเรียนเนื้อหาครั้งตอไป
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบแบบฝกหัดหนวยที่ 2 และ (3) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการ
ทําใบงานที่ 2.1
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบฝกหัดหนวยที่ 2 และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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หัวขอยอยที่ 2.2 เรื่อง ความแตกตางของมนุษย และทฤษฎีความตองการ
ครั้งที่

4

ประเด็นการเรียนรู
5. ความแตกตางของมนุษยใน
ดานตาง ๆ
6. ทฤษฎีความตองการ

วัตถุประสงค
5. แยกแยะความแตกตางของมนุษยในดานตาง ๆ
ไดถูกตอง
6. วิเคราะหทฤษฎีความตองการไดถูกตอง

สัปดาหที่ 4 จํานวน 3 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 2.2 เรือ่ ง ความ
แตกตางของมนุษย และทฤษฎี
ความตองการ
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “ผูเรียนมีความแตกตางกับเพื่อนประเด็นใดบาง” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรื่อง ความแตกตางของมนุษย และ
ทฤษฎีความตองการ
3. ผูเรียนชวยกันสรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นคําถาม
ขั้นดําเนินการสอน
1. ผูส อนอธิบายประกอบการซักถามเรื่อง ความแตกตางของมนุษย และทฤษฎีความตองการ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 2 ในประเด็น ความแตกตางของมนุษย และทฤษฎี
ความตองการ
4. ผูส อนจัดกลุม ผูเ รียนกลุมละ 4 คน และใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่ 2.2 เรื่อง ความแตกตางของมนุษย และทฤษฎีความตองการ
5. ผูส อนสุม เลือกสมาชิกกลุม ๆ ละ 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ และอภิปรายหนาชั้นเรียน รวมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพือ่ นในชั้นเรียน เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจน
6. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตองจากการทําใบงานที่ 2.2
ขั้นสรุปผล
1. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาที่ไดจากการนําเสนอของแตละกลุม และสาระการเรียนรูที่สําคัญ
2. ผูส อนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน พฤติกรรมที่บง ชี้ถึง
การเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินยั ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน และ (2) ตรวจสอบผลงานกลุมจาก
การทําใบงานที่ 2.2 และ (3) ตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย และ (3)
แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน

สาระการเรียนรู
1. ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ
2. ทฤษฏีจิตวิเคราะห
3. ทฤษฎีแรงจูงใจ
4. การสรางมนุษยสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัว
5. การสรางมนุษยสัมพันธกับเพื่อนบาน
6. การสรางมนุษยสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ
สมรรถนะประจําหนวย
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตวิทยา
2. ปฏิบัติตนเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคคล และชุมชน
3. มีกิจนิสัยที่ดีตอการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธไดถูกตอง
2. อธิบายทฤษฏีจิตวิเคราะหไดถูกตอง
3. วิเคราะหทฤษฎีแรงจูงใจไดถูกตอง
4. บอกหลักการสรางมนุษยสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัวไดถูกตอง
5. บอกวิธีการสรางมนุษยสัมพันธกับเพื่อนบานไดถูกตอง
6. บอกแนวทางในการสรางมนุษยสัมพันธระหวางบุคคลในองคการไดถูกตอง
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หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกบั บุคคลและชุมชน

สัปดาหที่ 5-7 จํานวน 9 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 3.1 เรื่อง ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ และทฤษฏีจิตวิเคราะห

สัปดาหที่ 5 จํานวน 3 ชั่วโมง

ครั้งที่

5

ประเด็นการเรียนรู
1. ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ
2. ทฤษฏีจิตวิเคราะห

วัตถุประสงค
1. อธิบายทฤษฎีวเิ คราะหติดตอสัมพันธไดถูกตอง
2. อธิบายทฤษฏีจติ วิเคราะหไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 3.1 เรือ่ ง ทฤษฎี
วิเคราะหติดตอสัมพันธ และ
ทฤษฏีจิตวิเคราะห
4.แบบฝกหัดหนวยที่ 3
กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อ
สรางมนุษยสัมพันธกับบุคคล
และชุมชน
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “ผูเรียนมีบุคลิกภาพคลายใครในครอบครัว และบุคลิกภาพนั้นเปนอยางไร” เพือ่ เชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรื่อง
ทฤษฎีวิเคราะหตดิ ตอสัมพันธ และทฤษฏีจิตวิเคราะห
3. ผูเรียนชวยกันสรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นคําถาม
ขั้นดําเนินการสอน
1. ผูส อนอธิบายประกอบการซักถามเรื่อง ทฤษฎีวิเคราะหตดิ ตอสัมพันธ และทฤษฏีจิตวิเคราะห โดยใชผงั มโนทัศน
2. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 3 ในประเด็น ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ และ
ทฤษฏีจิตวิเคราะห
4. ผูส อนใหผูเรียนเลือกสมาชิกกลุม ๆ ละ 4 คน และใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่ 3.1 เรื่อง ทฤษฎีวิเคราะหตดิ ตอสัมพันธ และทฤษฏีจิต
วิเคราะห
5. ผูส อนสุม เลือกสมาชิกกลุม ๆ ละ 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ และอภิปรายหนาชั้นเรียน รวมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพือ่ นในชั้นเรียน เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจน
6. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตองจากการทําใบงานที่ 3.1
ขั้นสรุปผล
1. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปความรูที่ไดจากการจัดการเรียนรู
2. ผูส อนมอบหมายการบานใหผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน
เพื่อทบทวนความรู และเตรียมความพรอมในการเรียนเนื้อหาครัง้ ตอไป
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบแบบฝกหัดหนวยที่ 3 และ (3) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการ
ทําใบงานที่ 3.1
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบฝกหัดหนวยที่ 3 และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน

239

หัวขอยอยที่ 3.2 เรื่อง ทฤษฎีแรงจูงใจ
ครั้งที่

6

ประเด็นการเรียนรู
3. ทฤษฎีแรงจูงใจ

สัปดาหที่ 6 จํานวน 3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค
3. วิเคราะหทฤษฎีแรงจูงใจไดถกู ตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 3.2 เรือ่ ง ทฤษฎี
แรงจูงใจ
4. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “ทําอยางไรจึงจะประสบความสําเร็จในการเรียน” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรือ่ ง ทฤษฎีแรงจูงใจ
3. ผูเรียนชวยกันสรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นคําถาม
ขั้นดําเนินการสอน
1. ผูส อนอธิบายประกอบการซักถามเรือ่ ง ทฤษฎีแรงจูงใจ โดยใชผงั มโนทัศน
2. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 3 ในประเด็น ทฤษฎีแรงจูงใจ
4. ผูส อนใหผูเรียนเลือกสมาชิกกลุม ๆ ละ 4 คน และใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่ 3.2 เรื่อง ทฤษฎีแรงจูงใจ
5. ผูส อนสุม เลือกสมาชิกกลุม ๆ ละ 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ และอภิปรายหนาชั้นเรียน รวมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพือ่ นในชั้นเรียน เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจน
6. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตองจากการทําใบงานที่ 3.2
ขั้นสรุปผล
ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปความรูที่ไดจากการจัดการเรียนรู
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน และ (2) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการทําใบงานที่ 3.2
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน และ (2) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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หัวขอยอยที่ 3.3 เรื่อง การสรางมนุษยสัมพันธกบั บุคคลและชุมชน
สัปดาหที่ 7 จํานวน 3 ชั่วโมง
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
วัตถุประสงค
สื่อการเรียนรู
4. บอกหลักการสรางมนุษยสัมพันธระหวางบุคคลใน
1. ผังมโนทัศน (concept map)
7 4. การสรางมนุษยสัมพันธ
ระหวางบุคคลในครอบครัว
ครอบครัวไดถูกตอง
2. เอกสารประกอบการเรียน
5. การสรางมนุษยสัมพันธกับ
5. บอกวิธกี ารสรางมนุษยสัมพันธกับเพื่อนบานได
3. ใบงานที่ 3.3 เรือ่ ง การสราง
เพื่อนบาน
ถูกตอง
มนุษยสัมพันธกับบุคคลและ
6. การสรางมนุษยสัมพันธ
6. บอกแนวทางในการสรางมนุษยสัมพันธระหวาง
ชุมชน
ระหวางบุคคลในองคการ
บุคคลในองคการไดถูกตอง
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 3 กระบวนการทาง
จิตวิทยา เพื่อสรางมนุษย
สัมพันธกับบุคคลและชุมชน
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “เราจะรักษามิตรภาพใหยืนยาวไดอยางไร” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรื่อง การสรางมนุษยสัมพันธกบั บุคคล
และชุมชน
3. ผูเรียนชวยกันสรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นคําถาม
ขั้นดําเนินการสอน
1. ผูส อนอธิบายประกอบการซักถามเรื่อง การสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 3 ในประเด็น การสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและ
ชุมชน
4. ผูส อนใหผูเรียนเลือกสมาชิกกลุม ๆ ละ 4 คน และใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่ 3.3 เรื่อง การสรางมนุษยสัมพันธกบั บุคคลและชุมชน
5. ผูส อนสุม เลือกสมาชิกกลุม ๆ ละ 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ และอภิปรายหนาชั้นเรียน รวมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพือ่ นในชั้นเรียน เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจน
6. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตองจากการทําใบงานที่ 3.3
ขั้นสรุปผล
1. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาที่ไดจากการนําเสนอของแตละกลุม และสาระการเรียนรูที่สําคัญ
2. ผูส อนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและ
ชุมชน จํานวน 18 ขอ
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการทําใบงานที่ 3.3 และ (3) ตรวจสอบ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพือ่ สรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อ
สรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน

241

กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน

สาระการเรียนรู
1. ความหมายของตัวตน
2. ประเภทของตัวตน
3. ประโยชนของการรูจักตนเอง
4. การรูจักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา
5. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาตนเอง
6. วิธีการพัฒนาตนเอง
สมรรถนะประจําหนวย
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการรูจักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา
2. ปฏิบัติตนเปนผูที่มีความเคารพ ใหเกียรติตนเองและผูอื่น
3. มีกิจนิสัยที่ดีตอการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความหมายของตนเองไดถูกตอง
2. บอกประเภทของตัวตนไดถูกตอง
3. บอกประโยชนของการรูจักตนเองไดถูกตอง
4. อธิบายการรูจักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยาไดถูกตอง
5. บอกปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาตนเองไดถูกตอง
6. อธิบายวิธีการพัฒนาตนเองไดถูกตอง
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หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน
สัปดาหที่ 8-9 จํานวน 6 ชั่วโมง
หัวขอยอยที่ 4.1 เรื่อง การรูจักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา
สัปดาหที่ 8 จํานวน 3 ชั่วโมง
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
วัตถุประสงค
สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
1. อธิบายความหมายของตนเองไดถกู ตอง
8 1. ความหมายของตัวตน
2. เอกสารประกอบการเรียน
2. บอกประเภทของตัวตนไดถูกตอง
2. ประเภทของตัวตน
3. ใบงานที่ 4.1 เรือ่ ง การรูจ ัก
3. ประโยชนของการรูจ ักตนเอง 3. บอกประโยชนของการรูจกั ตนเองไดถูกตอง
4. การรูจ ักตนเองและผูอื่นตาม 4. อธิบายการรูจ ักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยาได ตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา
ถูกตอง
หลักจิตวิทยา
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 4 การ
พัฒนาตนเองเพือ่ ความกาวหนา
ในชีวิต และการทํางาน
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “รูเขา รูเรา มีความสําคัญอยางไร” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบ ทเรียนเรื่อง การรูจกั ตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา
3. ผูเรียนชวยกันสรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นคําถาม
ขั้นดําเนินการสอน
1. ผูส อนอธิบายเกี่ยวกับการรูจักตนเองและผูอ ื่นตามหลักจิตวิทยา โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 4 ในประเด็น การรูจ ักตนเองและผูอื่นตามหลัก
จิตวิทยา
4. ผูส อนจัดกลุม ผูเ รียน กลุมละ 4 คน และใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่ 4.1 เรื่อง การรูจ ักตนเองและผูอ ื่นตามหลักจิตวิทยา
5. ผูส อนสุม เลือกสมาชิกกลุม ๆ ละ 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ และอภิปรายหนาชั้นเรียน รวมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพือ่ นในชั้นเรียน เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจน
6. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตองจากการทําใบงานที่ 4.1
ขั้นสรุปผล
1. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปความรูที่ไดจากการจัดการเรียนรู
2. ผูส อนมอบหมายการบานใหผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพือ่ ความกาวหนาในชีวติ และการทํางาน เพื่อทบทวน
ความรู และเตรียมความพรอมในการเรียนเนื้อหาครั้งตอไป
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบแบบฝกหัดหนวยที่ 4 และ (3) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการ
ทําใบงานที่ 4.1
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบฝกหัดหนวยที่ 4 และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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หัวขอยอยที่ 4.2 เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพล และวิธกี ารพัฒนาตนเอง
ครั้งที่

9

ประเด็นการเรียนรู
5. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
พัฒนาตนเอง
6. วิธีการพัฒนาตนเอง

สัปดาหที่ 9 จํานวน 3 ชั่วโมง

วัตถุประสงค
สื่อการเรียนรู
5. บอกปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอการพัฒนาตนเองไดถูกตอง 1. ผังมโนทัศน (concept map)
6. อธิบายวิธีการพัฒนาตนเองไดถูกตอง
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 4.2 เรือ่ ง ปจจัยทีม่ ี
อิทธิพล และวิธกี ารพัฒนาตนเอง
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อ
ความกาวหนาในชีวิต และการ
ทํางาน
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ

ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “ตัวตนของเราในวันนี้ ตางกับเมื่อวันวานอยางไร” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรือ่ ง ปจจัยที่มีอิทธิพล และวิธกี าร
พัฒนาตนเอง
3. ผูเรียนชวยกันสรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นคําถาม
ขั้นดําเนินการสอน
1. ผูส อนอธิบายเกี่ยวกับปจจัยที่มอี ทิ ธิพล และวิธกี ารพัฒนาตนเอง โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 4 ในประเด็น ปจจัยที่มอี ิทธิพล และวิธีการพัฒนา
ตนเอง
4. ผูส อนใหผูเรียนจัดกลุม ๆ ละ 4 คน และใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่ 4.2 เรื่อง ปจจัยที่มอี ิทธิพล และวิธีการพัฒนาตนเอง
5. ผูส อนสุม เลือกสมาชิกกลุม ๆ ละ 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ และอภิปรายหนาชั้นเรียน รวมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพือ่ นในชั้นเรียน เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจน
6. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตองจากการทําใบงานที่ 4.2
ขั้นสรุปผล
1. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาที่ไดจากการนําเสนอของแตละกลุม และสาระการเรียนรูที่สําคัญ
2. ผูส อนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน
จํานวน 14 ขอ
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการทําใบงานที่ 4.2 และ (4) ตรวจสอบ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวติ และการทํางาน
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพือ่
ความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม

สาระการเรียนรู
1. ความหมายของศาสนธรรม
2. ความสําคัญของหลักศาสนธรรม
3. ความสอดคลองของหลักศาสนธรรม
4. การประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง
สมรรถนะประจําหนวย
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม
2. ปฏิบัติตนเปนผูนํา และผูตามที่ดีภายใตหหลักศานธรรมของศาสนา
3. มีกิจนิสัยที่ดีตอการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ตามหลักศาสนธรรม
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความหมายของศาสนธรรมไดถูกตอง
2. บอกความสําคัญของหลักศาสนธรรมไดถูกตอง
3. วิเคราะหความสอดคลองของหลักศาสนธรรมไดถูกตอง
4. ประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเองได
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หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม

สัปดาหที่ 10-11 จํานวน 6 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 5.1 เรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และความสอดคลองของหลักศาสนธรรม

สัปดาหที่ 10 จํานวน 3 ชั่วโมง

ครั้งที่

10

ประเด็นการเรียนรู
1. ความหมายของศาสนธรรม
2. ความสําคัญของหลัก
ศาสนธรรม

วัตถุประสงค
1. อธิบายความหมายของศาสนธรรมไดถูกตอง
2. บอกความสําคัญของหลักศาสนธรรมไดถูกตอง
3. วิเคราะหความสอดคลองของหลักศาสนธรรม
ไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 5.1 เรือ่ ง
ความหมาย ความสําคัญ และ
ความสอดคลองของหลักศาสน
ธรรม
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 5 การ
พัฒนาตนเองตามหลักศาสน
ธรรม
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “ศาสนาชวยใหเรามีความสุขไดอยางไร” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบ ทเรียนเรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และความ
สอดคลองของหลักศาสนธรรม
3. ผูเรียนชวยกันสรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นคําถาม
ขั้นดําเนินการสอน
1. ผูส อนอธิบายประกอบการซักถามเรื่อง ความหมาย และความสําคัญของหลักศาสนธรรม โดยใชผงั มโนทัศน
2. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 5 ในประเด็น ความหมาย ความสําคัญ และความ
สอดคลองของหลักศาสนธรรม
4. ผูส อนจัดกลุม ผูเ รียน กลุมละ 4 คน และใหใหสมาชิกกลุม ทําใบงานที่ 5.1 เรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และความสอดคลองของ
หลักศาสนธรรม
5. ผูส อนสุม เลือกสมาชิกกลุม ๆ ละ 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ และอภิปรายหนาชั้นเรียน รวมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพือ่ นในชั้นเรียน เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจน
6. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตองจากการทําใบงานที่ 5.1
ขั้นสรุปผล
1. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปความรูที่ไดจากการจัดการเรียนรู
2. ผูส อนมอบหมายการบานใหผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม เพื่อทบทวนความรู และเตรียม
ความพรอมในการเรียนเนื้อหาครัง้ ตอไป
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบแบบฝกหัดหนวยที่ 5 และ (3) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการ
ทําใบงานที่ 5.1
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบฝกหัดหนวยที่ 5 และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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หัวขอยอยที่ 5.2 เรือ่ ง การประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง
ครั้งที่

11

ประเด็นการเรียนรู
4. การประยุกตใชหลัก
ศาสนธรรมสําหรับการพัฒนา
ตนเอง

สัปดาหที่ 11 จํานวน 3 ชั่วโมง

วัตถุประสงค
สื่อการเรียนรู
4. ประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง 1. ผังมโนทัศน (concept map)
ได
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 5.2 เรือ่ ง การ
ประยุกตใชหลักศาสนธรรม
สําหรับการพัฒนาตนเอง
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเอง
ตามหลักศาสนธรรม
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ

ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “เราสามารถพัฒนาจิตใจของตนเองดวยวิธใี ดบาง” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรือ่ ง การประยุกตใชหลัก
ศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง
3. ผูเรียนชวยกันสรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นคําถาม
ขั้นดําเนินการสอน
1. ผูส อนอธิบายประกอบการซักถามเรื่อง การประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 5 ในประเด็น การประยุกตใชหลัก
ศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง
4. ผูส อนใหผูเรียนจัดกลุม ๆ ละ 4 คน และใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่ 5.2 เรื่องการประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนา
ตนเอง
5. ผูส อนสุม เลือกสมาชิกกลุม ๆ ละ 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ และอภิปรายหนาชั้นเรียน รวมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพือ่ นในชั้นเรียน เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจน
6. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตองจากการทําใบงานที่ 5.2
ขั้นสรุปผล
1. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาที่ไดจากการนําเสนอของแตละกลุม และสาระการเรียนรูที่สําคัญ
2. ผูส อนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม จํานวน 20 ขอ
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบผลงานกลุม จากการทําใบงานที่ 5.2
และ (3) ตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสน
ธรรม และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สาระการเรียนรู
1. ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวิต
สมรรถนะประจําหนวย
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ปฏิบัติตนเปนผูนํา และผูตามที่ดีภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีกิจนิสัยที่ดีตอการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. บอกความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกตอง
2. อธิบายความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกตอง
3. วิเคราะหหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกตอง
4. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวิตได
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หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สัปดาหที่ 12-14 จํานวน 9 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 6.1 เรื่อง ความหมาย และความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สัปดาหที่ 12 จํานวน 3 ชั่วโมง

ครั้งที่

12

ประเด็นการเรียนรู
1. ความหมายของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ความเปนมาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค
1. บอกความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดถูกตอง
2. อธิบายความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดถูกตอง

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

รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “เพียงแคพอ ก็พอเพียง หมายความอยางไร” เพือ่ เชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรื่อง ความหมาย และความเปนมาของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผูเรียนชวยกันสรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นคําถาม
ขั้นดําเนินการสอน
1. ผูส อนอธิบายเกี่ยวกับความหมาย ความเปนมา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 6 ในประเด็น ความหมาย และความเปนมาของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผูส อนใหผูเรียนจัดกลุม ๆ ละ 4 คน และใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่ 6.1 เรื่อง ความหมาย และความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. ผูส อนสุม เลือกสมาชิกกลุม ๆ ละ 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ และอภิปรายหนาชั้นเรียน รวมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพือ่ นในชั้นเรียน เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจน
6. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตองจากการทําใบงานที่ 6.1
ขั้นสรุปผล
1. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปความรูที่ไดจากการจัดการเรียนรู
2. ผูส อนมอบหมายการบานใหผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ทบทวน
ความรู และเตรียมความพรอมในการเรียนเนื้อหาครั้งตอไป
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบแบบฝกหัดหนวยที่ 6 และ (3) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการ
ทําใบงานที่ 6.1
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบฝกหัดหนวยที่ 6 และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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หัวขอยอยที่ 6.2 เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งที่

13

ประเด็นการเรียนรู
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

วัตถุประสงค
3. วิเคราะหหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไดถูกตอง

สัปดาหที่ 13 จํานวน 3 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 6.2 เรื่อง หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “เรายืนอยูบนขาตัวเองได หมายความอยางไร” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบ ทเรียนเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ผูเรียนชวยกันสรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นคําถาม
ขั้นดําเนินการสอน
1. ผูส อนอธิบายเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 6 ในประเด็น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผูส อนใหผูเรียนจัดกลุม ๆ ละ 4 คน และใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่ 6.2 เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ผูส อนสุม เลือกสมาชิกกลุม ๆ ละ 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ และอภิปรายหนาชั้นเรียน รวมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพือ่ นในชั้นเรียน เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจน
6. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตองจากการทําใบงานที่ 6.2
ขั้นสรุปผล
ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปความรูที่ไดจากการจัดการเรียนรู
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการทําใบงานที่ 6.2
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน และ (2) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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หัวขอยอยที่ 6.3 เรื่อง การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวิต สัปดาหที่ 14 จํานวน 3 ชั่วโมง
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
วัตถุประสงค
สื่อการเรียนรู
14 4. การประยุกตใชหลักปรัชญา 4. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ 1. ผังมโนทัศน (concept map)
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาชีวิตได
2. เอกสารประกอบการเรียน
พัฒนาชีวิต
3. ใบงานที่ 6.3 เรื่อง การประยุกตใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาชีวิต
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “พัฒนาเด็กอาชีวะอยางไรใหมีความพอเพียง” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบ ทเรียนเรื่อง การประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวติ
3. ผูเรียนชวยกันสรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นคําถาม
ขั้นดําเนินการสอน
1. ผูส อนอธิบายประกอบการซักถามเรื่อง การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวิต โดยใชผงั มโนทัศน
2. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 6 ในประเด็น การประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวติ
4. ผูส อนจัดกลุม ผูเ รียน กลุมละ 4 คน และใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่ 6.3 เรื่อง การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาชีวิต
5. ผูส อนสุม เลือกสมาชิกกลุม ๆ ละ 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ พรอมทั้งใหอธิบายคําตอบ เพือ่ ประเมินความพรอมใน
การทดสอบยอย โดยผูสอนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
6. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตองจากการทําใบงานที่ 6.3
ขั้นสรุปผล
1. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาที่ไดจากการนําเสนอของแตละกลุม และสาระการเรียนรูที่สําคัญ
2. ผูส อนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 24 ขอ
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการทําใบงานที่ 6.3 และ (3) ตรวจสอบ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
หนวยที่ 7 ผูน าํ ตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สาระการเรียนรู
1. ความหมายของผูนํา
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา
3. บทบาทและหนาที่ของผูนําตามหลักศาสนธรรม
4. คุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนธรรม
5. ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูนําตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานอาชีพ
สมรรถนะประจําหนวย
1. แสดงความรูเกี่ยวกับผูนําตามหลักศาสนธรรม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ปฏิบัติตนเปนผูนํา ผูตามที่ดีภายใตหลักศาสนธรรม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีกิจนิสัยที่ดีตอการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. บอกความหมายของผูนําไดถูกตอง
2. วิเคราะหทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําไดถูกตอง
3. แยกแยะบทบาทและหนาที่ของผูนําตามหลักศาสนธรรมไดถูกตอง
4. จําแนกคุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนธรรมไดถูกตอง
5. วิเคราะหลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูน ําตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไดถูกตอง
6. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานอาชีพได
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หนวยที่ 7 ผูนาํ ตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สัปดาหที่ 15-17 จํานวน 9 ชั่วโมง
หัวขอยอยที่ 7.1 เรื่อง ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนาํ
สัปดาหที่ 15 จํานวน 3 ชั่วโมง
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
วัตถุประสงค
สื่อการเรียนรู
1. บอกความหมายของผูนาํ ไดถูกตอง
1. ผังมโนทัศน (concept map)
15 1. ความหมายของผูนํา
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา
2. วิเคราะหทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําไดถูกตองไดถูกตอง
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 7.1 เรือ่ งความหมาย
และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา
4. แบบฝกหัดหนวยที่ 7 ผูนาํ
ตามหลักศาสนธรรมและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “บุคคลใดเปนผูนําในดวงใจของเรา” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรือ่ ง ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูน ํา
3. ผูเรียนชวยกันสรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นคําถาม
ขั้นดําเนินการสอน
1. ผูส อนอธิบายประกอบการซักถามเรื่อง ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนาํ โดยใชผงั มโนทัศน
2. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 7 ในประเด็น ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนาํ
4. ผูส อนใหผูเรียนจัดกลุม ๆ ละ 4 คน และใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่ 7.1 เรื่อง ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนาํ
5. ผูส อนสุม เลือกสมาชิกกลุม ๆ ละ 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ พรอมทั้งใหอธิบายคําตอบ เพือ่ ประเมินความพรอมใน
การทดสอบยอย โดยผูสอนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
6. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตองจากการทําใบงานที่ 7.1
ขั้นสรุปผล
1. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปความรูที่ไดจากการจัดการเรียนรู
2. ผูส อนมอบหมายการบานใหผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยที่ 7 ผูนาํ ตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ทบทวน
ความรู และเตรียมความพรอมในการเรียนเนื้อหาครั้งตอไป
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบแบบฝกหัดหนวยที่ 7 (3) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการทําใบ
งานที่ 7.1
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบฝกหัดหนวยที่ 7 และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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หัวขอยอยที่ 7.2 เรื่อง บทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนธรรม
ครั้งที่

16

ประเด็นการเรียนรู
3. บทบาทและหนาที่ของผูนาํ
ตามหลักศาสนธรรม
4. คุณลักษณะของผูนําตาม
หลักศาสนธรรม

สัปดาหที่ 16 จํานวน 3 ชั่วโมง

วัตถุประสงค
3. แยกแยะบทบาทและหนาที่ของผูนาํ ตามหลักศาสน
ธรรมไดถูกตอง
4. จําแนกคุณลักษณะของผูนาํ ตามหลักศาสนธรรมได
ถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 7.2 เรือ่ ง บทบาท
หนาที่ และคุณลักษณะของผูนาํ
ตามหลักศาสนธรรม
4. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “ผูนาํ ในดวงใจของผูเรียน มีคุณลักษณะอยางไร” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบ ทเรียนเรื่อง บทบาท หนาที่ และ
คุณลักษณะของผูน ําตามหลักศาสนธรรม
3. ผูเรียนชวยกันสรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นคําถาม
ขั้นดําเนินการสอน
1. ผูส อนอธิบายประกอบการซักถามเรื่อง บทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของผูน าํ ตามหลักศาสนธรรม โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 7 ในประเด็น บทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของ
ผูนําตามหลักศาสนธรรม
4. ผูส อนจัดกลุม ผูเ รียน กลุมละ 4 คน และใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่ 7.2 เรื่อง บทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของผูนาํ ตามหลัก
ศาสนธรรม
5. ผูส อนสุม เลือกสมาชิกกลุม ๆ ละ 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ พรอมทั้งใหอธิบายคําตอบ เพือ่ ประเมินความพรอมใน
การทดสอบยอย โดยผูสอนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
6. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตองจากการทําใบงานที่ 7.2
ขั้นสรุปผล
ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาที่ไดจากการนําเสนอของแตละกลุม และสาระการเรียนรูที่สําคัญ
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน และ (2) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการทําใบงานที่ 7.2
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน และ (2) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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หัวขอยอยที่ 7.3 เรื่อง ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของผูนํา และการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานอาชีพ
ครั้งที่
ประเด็นการเรียนรู
วัตถุประสงค
5. วิเคราะหลกั ษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูนาํ
17 5. ลักษณะพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผูนาํ ตามหลัก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกตอง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงาน
อาชีพได
6. การประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในงาน
อาชีพ

สัปดาหที่ 17 จํานวน 3 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 7.3 เรือ่ ง ลักษณะ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ผูนํา และการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
งานอาชีพ
4. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 7 ผูนําตามหลักศาสน
ธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน

รายละเอียดขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน
1. ผูส อนทักทายผูเ รียนดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง และแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนถามผูเรียนวา “ผูเรียนจะนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในงานอาชีพไดอยางไร” เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรื่อง
ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัตงิ านของผูนํา และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานอาชีพ
3. ผูเรียนชวยกันสรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นคําถาม
ขั้นดําเนินการสอน
1. ผูส อนอธิบายเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของผูนาํ และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานอาชีพ
โดยใชผังมโนทัศน
2. ผูส อนสุม ถามผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อใหมกี ารเตรียมตัวในการตอบคําถาม และผูส อนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
3. ผูส อนใหสมาชิกกลุม ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 7 ในประเด็น ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของ
ผูนํา และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานอาชีพ
4. ผูส อนใหผูเรียนจัดกลุม ๆ ละ 4 คน และใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่ 7.3 เรื่อง ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของผูนาํ และการ
ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานอาชีพ
5. ผูส อนสุม เลือกสมาชิกกลุม ๆ ละ 1 คน มาเลือกขอคําถามจากใบงาน 1 ขอ พรอมทั้งใหอธิบายคําตอบ เพือ่ ประเมินความพรอมใน
การทดสอบยอย โดยผูสอนใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน
6. ผูส อนและผูเรียนรวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตองจากการทําใบงานที่ 7.3
ขั้นสรุปผล
1. ผูส อนและผูเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาที่ไดจากการนําเสนอของแตละกลุม และสาระการเรียนรูที่สําคัญ
2. ผูส อนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 7 ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 23 ขอ
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล คือ (1) สังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (2) ตรวจสอบผลงานกลุมจากการทําใบงานที่ 7.3 และ (3) ตรวจสอบ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 7 ผูนาํ ตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย (1) ใบงาน (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 7 ผูนาํ ตามหลักศาสนธรรมและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน
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ภาคผนวก ง

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
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เแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ
คําชี้แจง ใหนกั ศึกษาอานขอความในแตละขอคําถาม และทําเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ
ชองตัวอักษร ก ข ค และ ง ที่เห็นวาถูกที่สดุ เพียงคําตอบเดียว จํานวน 13 ขอ (13 คะแนน)
ขอ 1. บิดาแหงแนวคิดมนุษยสัมพันธคือใคร
ก. เฟรเดอริก วินสโลว เทเลอ (Frederick Winslow Taylor)
ข. โรเบิรท โอเวน (Robert Owen)
ค. เอลตัน เมโย (Elton Mayo)
ง. แอนดรู ยูรี (Andrew Urie)
ขอ 2. ขอคนพบที่สําคัญของการศึกษาฮอรธอรน (Howthorne studies) ตรงกับขอความใด
ก. กลุมสังคมยอยที่ไมเปนทางการยอมไมมีอิทธิพลใด ๆ ตอผลสําเร็จของงาน
ข. การหยุดพักระหวางการทํางานทําใหผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
ค. ความเขมของแสงมีผลตอการทํางานของคนงาน
ง. ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง
ขอ 3. มนุษยสัมพันธมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตและงานอาชีพ ยกเวน ขอความใด
ก. ธีรเดชและพลรัตนเกิดแรงจูงใจในการทํางานเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนรวมกัน
ข. อานนทเริ่มเขาใจธรรมชาติของเทียนชัยวาเปนคนที่มีอารมณรอนและโมโหงาย
ค. เฉลิมพลและไทยรัฐเกิดแรงจูงใจในการหาผลประโยชนจากเพื่อนรวมงาน
ง. มูหามะและสงครามรวมมือรวมใจกันทํางานเพื่อใหประสบผลสําเร็จ
ขอ 4. วิชามนุษยสัมพันธเปดสอนครั้งแรกทีใ่ ด
ก. มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา
ข. มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ค. มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ประเทศอังกฤษ
ง. มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ
ขอ 5. ขอความใดกลาวถึงความหมายของมนุษยสัมพันธไดครอบคลุมทีส่ ุด
ก. การแสดงพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามเพื่อใหผูบริหารเกิดความรูสึกประทับใจหรือพึงพอใจ
ข. การใชศาสตรและศิลปะในการจูงใจพนักงานเพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูบริหาร
ค. การใชศาสตรและศิลปะในการเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล
ง. การสรางสัมพันธภาพระหวางผูบริหารกับเจาของกิจการ
ขอ 6. ประโยชนของมนุษยสัมพันธมีความสอดคลองกับขอความใด
ก. เปนปกติของการทํางานเปนทีมที่นายอนันตจะตองมีขอขัดแยงกับทีมงานเสมอ
ข. ทุกครั้งเมื่อทีมงานปฏิบัติภาระกิจเสร็จสิ้นตางก็ตองการผลตอบแทนที่คมุ คากับการลงทุน
ค. เมื่อนายวุฒิชัยทํางานรวมกับผูอื่น ไมเคยเลยสักครั้งที่นายวรวุฒิจะทํางานดวยความราบรื่น
ง. ทุกครั้งที่นายกิตติพันธทํางานรวมกับคนอื่น เขามักเกิดความรูสึกถึงความเปนพวก
เดียวกัน
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ขอที่ 7. “การศึกษาฮอรธอรน” (Howthorne studies) เปนผลงานการทดลองของใคร
ก. เอลตัน เมโย และคณะ (Elton Mayo, et al)
ข. แอนดรู ยูรี และคณะ (Andrew Urie, et al)
ค. โรเบิรท โอเวน และคณะ (Robert Owen, et al)
ง. เฟรเดอริก วินสโลว เทเลอ และคณะ (Frederick Winslow Taylor, et al)
ขอ 8. ขอความใดกลาวถูกตอง
ก. มนุษยสัมพันธไมเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ
ข. มนุษยสัมพันธเกี่ยวของกับกฎหมาย
ค. มนุษยสัมพันธเกี่ยวของกับการเมือง
ง. มนุษยสัมพันธไมเกี่ยวของกับสังคม
ขอ 9. “มนุษยมีคุณคาและศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน” มีความสัมพันธกับขอความใด
ก. ปรัชญาพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ
ข. ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ
ค. จุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธ
ง. ประโยชนของมนุษยสัมพันธ
ขอ 10. มนุษยสัมพันธเริ่มมีความเดนชัดขึ้นในชวงเวลาใด
ก. กลางศตวรรษที่ 18
ข. กลางศตวรรษที่ 19
ค. ปลายศตวรรษที่ 18
ง. ปลายศตวรรษที่ 19
ขอ 11. การเสริมสรางมนุษยสัมพันธมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต ยกเวน ขอความใด
ก. มนุษยสัมพันธทําใหมนุษยมคี ุณธรรมและจริยธรรมมากขึน้
ข. มนุษยสัมพันธทําใหเกิดความมั่นคง และปลอดภัย
ค. มนุษยสัมพันธชวยใหเกิดความรักและการยอมรับ
ง. มนุษยสัมพันธชวยใหมนุษยไมวาเหว
ขอ 12. ปรัชญาพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ ตรงกับขอความใด
ก. มนุษยแตละคนยอมมีศักดิ์ศรีและคุณคาไมเทาเทียมกัน
ข. มนุษยเปนสัตวประเสริฐสามารถอยูคนเดียวได
ค. มนุษยมีศักยภาพไมตองพึ่งพาอาศัยผูอื่น
ง. มนุษยตองการการจูงใจ
ขอ 13. จุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธมีหลายประการ ยกเวน ขอความใด
ก. ชวยใหเกิดความรวมมือรวมใจกันในการทํางาน
ข. ชวยลดความสัมพันธระหวางกันในการทํางาน
ค. ชวยใหเกิดการยอมรับและไววางใจกัน
ง. ชวยลดความขัดแยงในการทํางาน
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
หนวยที่ 1 เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ
ขอ 1. เฉลย ขอ ค.
ขอ 2. เฉลย ขอ ง.
ขอ 3. เฉลย ขอ ค.
ขอ 4. เฉลย ขอ ก.
ขอ 5. เฉลย ขอ ค.
ขอ 6. เฉลย ขอ ง.
ขอ 7. เฉลย ขอ ก.
ขอ 8. เฉลย ขอ ข.
ขอ 9. เฉลย ขอ ก.
ขอ 10. เฉลย ขอ ข.
ขอ 11. เฉลย ขอ ก.
ขอ 12. เฉลย ขอ ง.
ขอ 13. เฉลย ขอ ข.
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เแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน
หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ
คําชี้แจง ใหนกั ศึกษาอานขอความในแตละขอคําถาม และทําเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ
ชองตัวอักษร ก ข ค และ ง ที่เห็นวาถูกที่สดุ เพียงคําตอบเดียว จํานวน 13 ขอ (13 คะแนน)
ขอ 1. ขอความใดกลาวถึงความหมายของมนุษยสัมพันธไดครอบคลุมทีส่ ุด
ก. การสรางสัมพันธภาพระหวางผูบริหารกับเจาของกิจการ
ข. การใชศาสตรและศิลปะในการเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล
ค. การใชศาสตรและศิลปะในการจูงใจพนักงานเพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูบริหาร
ง. การแสดงพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามเพื่อใหผูบริหารเกิดความรูสึกประทับใจหรือพึงพอใจ
ขอ 2. มนุษยสัมพันธเริ่มมีความเดนชัดขึ้นในชวงเวลาใด
ก. กลางศตวรรษที่ 18
ข. ปลายศตวรรษที่ 18
ค. กลางศตวรรษที่ 19
ง. ปลายศตวรรษที่ 19
ขอ 3. บิดาแหงแนวคิดมนุษยสัมพันธคือใคร
ก. เอลตัน เมโย (Elton Mayo)
ข. แอนดรู ยูรี (Andrew Urie)
ค. โรเบิรท โอเวน (Robert Owen)
ง. เฟรเดอริก วินสโลว เทเลอ (Frederick Winslow Taylor)
ขอ 4. วิชามนุษยสัมพันธเปดสอนครั้งแรกทีใ่ ด
ก. มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ
ข. มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ประเทศอังกฤษ
ค. มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ง. มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา
ขอที่ 5. “การศึกษาฮอรธอรน” (Howthorne studies) เปนผลงานการทดลองของใคร
ก. แอนดรู ยูรี และคณะ (Andrew Urie, et al)
ข. เอลตัน เมโย และคณะ (Elton Mayo, et al)
ค. โรเบิรท โอเวน และคณะ (Robert Owen, et al)
ง. เฟรเดอริก วินสโลว เทเลอ และคณะ (Frederick Winslow Taylor, et al)
ขอ 6. ขอคนพบที่สําคัญของการศึกษาฮอรธอรน (Howthorne studies) ตรงกับขอความใด
ก. ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง
ข. ความเขมของแสงมีผลตอการทํางานของคนงาน
ค. การหยุดพักระหวางการทํางานทําใหผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
ง. กลุมสังคมยอยที่ไมเปนทางการยอมไมมีอิทธิพลใด ๆ ตอผลสําเร็จของงาน
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ขอ 7. การเสริมสรางมนุษยสัมพันธมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต ยกเวน ขอความใด
ก. มนุษยสัมพันธชวยใหมนุษยไมวาเหว
ข. มนุษยสัมพันธชวยใหเกิดความรักและการยอมรับ
ค. มนุษยสัมพันธทําใหเกิดความมั่นคง และปลอดภัย
ง. มนุษยสัมพันธทําใหมนุษยมคี ุณธรรมและจริยธรรมมากขึน้
ขอ 8. ขอความใดกลาวถูกตอง
ก. มนุษยสัมพันธไมเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ
ข. มนุษยสัมพันธไมเกี่ยวของกับสังคม
ค. มนุษยสัมพันธเกี่ยวของกับกฎหมาย
ง. มนุษยสัมพันธเกี่ยวของกับการเมือง
ขอ 9. จุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธมีหลายประการ ยกเวน ขอความใด
ก. ชวยลดความขัดแยงในการทํางาน
ข. ชวยลดความสัมพันธระหวางกันในการทํางาน
ค. ชวยใหเกิดความรวมมือรวมใจกันในการทํางาน
ง. ชวยใหเกิดการยอมรับและไววางใจกัน
ขอ 10. “มนุษยมีคุณคาและศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน” มีความสัมพันธกับขอความใด
ก. ประโยชนของมนุษยสัมพันธ
ข. จุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธ
ค. ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ
ง. ปรัชญาพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ
ขอ 11. ปรัชญาพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ ตรงกับขอความใด
ก. มนุษยตองการการจูงใจ
ข. มนุษยมีศักยภาพไมตองพึ่งพาอาศัยผูอื่น
ค. มนุษยเปนสัตวประเสริฐสามารถอยูคนเดียวได
ง. มนุษยแตละคนยอมมีศักดิ์ศรีและคุณคาไมเทาเทียมกัน
ขอ 12. ประโยชนของมนุษยสัมพันธมีความสอดคลองกับขอความใด
ก. เปนปกติของการทํางานเปนทีมที่นายอนันตจะตองมีขอขัดแยงกับทีมงานเสมอ
ข. ทุกครั้งเมื่อทีมงานปฏิบัติภาระกิจเสร็จสิ้นตางก็ตองการผลตอบแทนที่คมุ คากับการลงทุน
ค. ทุกครั้งที่นายกิตติพันธทํางานรวมกับคนอื่น เขามักเกิดความรูสึกถึงความเปนพวก
เดียวกัน
ง. เมื่อนายวุฒิชัยทํางานรวมกับผูอื่น ไมเคยเลยสักครั้งที่นายวรวุฒิจะทํางานดวยความ
ราบรื่น
ขอ 13. มนุษยสัมพันธมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตและงานอาชีพ ยกเวน ขอความใด
ก. มูหามะและสงครามรวมมือรวมใจกันทํางานเพื่อใหประสบผลสําเร็จ
ข. เฉลิมพลและไทยรัฐเกิดแรงจูงใจในการหาผลประโยชนจากเพื่อนรวมงาน
ค. อานนทเริ่มเขาใจธรรมชาติของเทียนชัยวาเปนคนที่มีอารมณรอนและโมโหงาย
ง. ธีรเดชและพลรัตนเกิดแรงจูงใจในการทํางานเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนรวมกัน
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน
หนวยที่ 1 เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ
ขอ 1. เฉลย ขอ ข.
ขอ 2. เฉลย ขอ ค.
ขอ 3. เฉลย ขอ ก.
ขอ 4. เฉลย ขอ ง.
ขอ 5. เฉลย ขอ ข.
ขอ 6. เฉลย ขอ ก.
ขอ 7. เฉลย ขอ ง.
ขอ 8. เฉลย ขอ ค.
ขอ 9. เฉลย ขอ ข.
ขอ 10. เฉลย ขอ ง.
ขอ 11. เฉลย ขอ ก.
ขอ 12. เฉลย ขอ ค.
ขอ 13. เฉลย ขอ ข.
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
หนวยที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษย
คําชี้แจง ใหนกั ศึกษาอานขอความในแตละขอคําถาม และทําเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ
ชองตัวอักษร ก ข ค และ ง ที่เห็นวาถูกที่สดุ เพียงคําตอบเดียว จํานวน 18 ขอ (18 คะแนน)
ขอ 1. “มนุษยมีแนวโนมแสวงหาความสุข หลีกเลี่ยงความทุกขและความเจ็บปวด” มีความสัมพันธกับ
ขอความใด
ก. อีริค เบิรนส (Eric Bernes)
ข. ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud)
ค. คารล อาร โรเจอร (Carl R. Rogers)
ง. วิคเตอร แฟรงเคิล (Victor Frankle)
ขอ 2. ความตองการตามทฤษฎี ERG มีความสอดคลองกับขอความใด
ก. เมื่อความตองการขั้นต่ําไดรับการสนองตอบอยางดีแลว บุคคลจะกาวไปสูความตองการ
ขั้นที่สูงขึ้นตามลําดับ
ข. หากความตองการในระดับหนึ่งยังไมไดรับการตอบสนอง บุคคลจะใหความสนใจในความ
ตองการระดับสูงขึ้น
ค. หากความตองการในระดับหนึ่งยังคงไมไดรบั การตอบสนอง บุคคลจะถอยมาใหความสนใจ
ในความตองการระดับต่ํากวา
ง. หากความตองการในระดับหนึ่งยังคงไมไดรบั การตอบสนอง บุคคลจะหยุดอยูที่เดิมจนกวา
ความตองการในระดับนั้นจะไดรับการตอบสนอง
ขอ 3. แนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวันของสมาชิกในสังคม โดยไมมกี ารควบคุมที่เขมงวดเปน
ปทัสถานตามขอความใด
ก. ขนบประเพณี (institution)
ข. จารีตประเพณี (mores)
ค. วิถีประชา (folkways)
ง. กฏหมาย (laws)
ขอ 4. ขอความใดกลาวถึงธรรมชาติของมนุษยในทัศนะของซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud)
ก. มนุษยเกิดมาพรอมกับแรงผลักดันทางสัญชาตญาณ
ข. มนุษยมีคุณคามีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบตอพฤติกรรมและการตัดสินใจของตนเอง
ค. มนุษยแตกตางจากสัตวอื่น เพระมีความคิด คานิยม และมีความสามารถในการเรียนรู
ง. มนุษยมคี วามแตกตางกันในดานชีวภาพและประสบการณทําใหมนุษยมีความเปนเอกภาพ
ขอ 5. ขอความใดคือธรรมชาติของมนุษยในทัศนะของอริสโตเติล (Aristotle)
ก. มนุษยมีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล
ข. หากมนุษยมีความคิดที่ถูกตองยอมนําไปสูการกระทําที่ถูกตอง
ค. มนุษยแสวงหาวิธีการตาง ๆ เพื่อสนองความตองการของตนเอง
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ง. มนุษยสามารถควบคุมความตองการทางกาย อารมณ และการใชเหตุผล
ขอ 6. ความแตกตางระหวางบุคคลขึ้นอยูกบั ปจจัยใดมากที่สุด
ก. ความสนใจและประสบการณ
ข. ความเชื่อและความศรัทธา
ค. ความสนใจและความถนัด
ง. พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม
ขอ 7. ขอความใดกลาวถูกตอง
ก. ทฤษฎี ERG เชื่อวาเมื่อความตองการลําดับต่ําไมไดรับการสนองบุคคลจะกาวไปสูความ
ตองการลําดับที่สูงขึ้นตอไป
ข. ทฤษฎีความตองการจากการเรียนรู (learned needs theory) เชื่อวาความตองการถูก
กอตัวขึ้นเมื่อบุคคลถูกผลักดันทางสัญชาตญาณ
ค. ทฤษฎี ERG พัฒนามาจากทฤษฎีความตองการจากการเรียนรู (learned needs theory)
ง. ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (hierarchy of needs theory) แบงความตองการเปน 2
กลุม คือความตองการที่เกิดจากความขาดแคลน และความตองการกาวหนาและพัฒนา
ตนเอง
ขอ 8. ธรรมชาติของมนุษยตามทัศนะของอัลเบิรท เอลลิส (Albert Ellis) มีความสอดคลองกับขอความใด
ก. มนุษยเกิดมาพรอมกับแรงผลักดันทางสัญชาตญาณ
ข. มนุษยมีคุณคามีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบตอพฤติกรรม และการตัดสินใจของตนเอง
ค. มนุษยแตกตางจากสัตวอื่น เพราะมีความคิด คานิยม และมีความสามารถในการเรียนรู
ง. มนุษยมีความแตกตางกันดานชีวภาพ และประสบการณทําใหมนุษยมคี วามเปนเอกภาพ
ขอ 9. “มนุษยมีจิตเปนสิ่งกําหนดใหรางกายดําเนินไปตามความตองการ” มีความสอดคลองกับ
ขอความใด
ก. มอญเตญจ (Montagne)
ข. อริสโตเติล (Aristotle)
ค. โสเครตีส (Socrates)
ง. เพลโต (Plato)
ขอ 10. บุคคลที่มีพฤติกรรมมุงสูความสําเร็จ (need for achievement) ตามทฤษฎีความตองการ
จากการเรียนรู (learned needs theory) ตรงกับขอความใด
ก. เชาวลิตแสวงหาการมีสวนรวมดวยการรวมกิจกรรมกับกลุมหรือองคกรตาง ๆ
ข. นงเยาวสนุกสนานในการเผชิญหนา หรือโตแยงตอสูกับผูอื่นในสํานักงาน
ค. วิลาวัลยรับผิดชอบงานสวนตัวมากกวาการมีสวนรวมกับผูอื่น
ง. ศักดิ์ชายอยากใหคนอื่นในสํานักงานชื่นชอบตัวเอง
ขอ 11. “มนุษยมีธรรมชาติที่ดี” เปนคํากลาวของใคร
ก. วิคเตอร แฟรงเคิล (Victor Frankle)
ข. คารล อาร โรเจอร (Carl R. Rogers)
ค. ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud)
ง. อีริค เบิรนส (Eric Bernes)
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ขอ 12. ธรรมชาติของมนุษยตามทัศนะนักสังคมวิทยา สอดคลองกับขอความใด
ก. พุฒิพงศเปนอาสาสมัครของมูลนิธิรวมกตัญู
ข. พงศกรหลีกเลีย่ งการไปรวมงานฉลองวันเกิดกับเพื่อน ๆ
ค. ธีรเดชชอบทํางานคนเดียวเพราะเชื่อวาตนเปนที่พึ่งแหงตน
ง. อรรถพลอานเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร เพื่อเตรียมตัวสอบเขามหาวิทยาลัย
ขอ 13. ความตองการขั้นที่ 2 ตามทฤษฎีลาํ ดับขั้นความตองการ (hierarchy of needs theory) มี
ความสอดคลองกับขอความใด
ก. นิตยารูสึกกระหายน้ําจึงเดินไปซื้อน้ําที่รานสวัสดิการมาดื่ม
ข. เยาวลักษณสมัครเขาเปนสมาชิกชมรมจักรยานเสือภูเขา
ค. นาตยาไดรับรางวัลพนักงานยอดขายดีเดน
ง. เยาวภาทําประกันชีวิตไวกับบริษัทแหงหนึ่ง
ขอ 14. “สุพัตรามีความราเริงแจมใส สุดารัตนมีความอิจฉาริษยาผูอื่น” เปนความแตกตางดานใด
ก. ดานสังคม (social)
ข. ดานอารมณ (emotion)
ค. ดานรางกาย (physical)
ง. ดานสติปญญา (intelligence quotient)
ขอ 15. ความแตกตางของมนุษยดานใดที่สง ผลตอการทํางานที่ตองใชแรงงาน
ก. ดานสติปญญา (intelligence quotient)
ข. ดานอารมณ (emotion)
ค. ดานรางกาย (physical)
ง. ดานสังคม (social)
ขอ 16. ธรรมชาติของมนุษยตามทัศนะพระพุทธศาสนา มีความสอดคลองกับขอความใด
ก. มนุษยเปนสัตวสังคมอยูรวมกันเปนกลุมมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ข. มนุษยเปนผลรวมของจิตและรางกายสามารถฝกฝนพัฒนาได
ค. มนุษยเปนปจจัยการผลิตที่มคี วามผันแปรได
ง. มนุษยมีความเห็นแกตัวมาแตกําเนิด
ขอ 17. จุดมุงหมายของพระพุทธศาสนาเนนการพัฒนาดานใด
ก. ความขยันหมัน่ เพียร
ข. ความอดทนอดกลั้น
ค. อารมณ และจิตใจ
ง. สติปญญา
ขอ 18. คํากลาวที่วา “หามมิใหพี่นองรวมสายโลหิตแตงงานกัน” มีความสอดคลองกับขอความใด
ก. ขนบประเพณี (institution)
ข. จารีตประเพณี (mores)
ค. วิถีประชา (folkways)
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ง. กฏหมาย (laws)
เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
หนวยที่ 2 เรื่องธรรมชาติของมนุษย
ขอ 1. เฉลย ขอ ข.
ขอ 2. เฉลย ขอ ค.
ขอ 3. เฉลย ขอ ค.
ขอ 4. เฉลย ขอ ก.
ขอ 5. เฉลย ขอ ก.
ขอ 6. เฉลย ขอ ง.
ขอ 7. เฉลย ขอ ง.
ขอ 8. เฉลย ขอ ค.
ขอ 9. เฉลย ขอ ง.
ขอ 10. เฉลย ขอ ค.
ขอ 11. เฉลย ขอ ข.
ขอ 12. เฉลย ขอ ก.
ขอ 13. เฉลย ขอ ง.
ขอ 14. เฉลย ขอ ข.
ขอ 15. เฉลย ขอ ค.
ขอ 16. เฉลย ขอ ข.
ขอ 17. เฉลย ขอ ง.
ขอ 18. เฉลย ขอ ข.
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน
หนวยที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษย
คําชี้แจง ใหนกั ศึกษาอานขอความในแตละขอคําถาม และทําเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ
ชองตัวอักษร ก ข ค และ ง ที่เห็นวาถูกที่สดุ เพียงคําตอบเดียว จํานวน 18 ขอ (18 คะแนน)
ขอ 1. ขอความใดกลาวถึงธรรมชาติของมนุษยในทัศนะของซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud)
ก. มนุษยมีความแตกตางกันในดานชีวภาพและประสบการณทาํ ใหมนุษยมีความเปนเอกภาพ
ข. มนุษยแตกตางจากสัตวอื่น เพระมีความคิด คานิยม และมีความสามารถในการเรียนรู
ค. มนุษยมีคุณคามีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบตอพฤติกรรมและการตัดสินใจของตนเอง
ง. มนุษยเกิดมาพรอมกับแรงผลักดันทางสัญชาตญาณ
ขอ 2. ธรรมชาติของมนุษยตามทัศนะของอัลเบิรท เอลลิส (Albert Ellis) มีความสอดคลองกับขอความใด
ก. มนุษยมีความแตกตางกันดานชีวภาพ และประสบการณทําใหมนุษยมีความเปนเอกภาพ
ข. มนุษยแตกตางจากสัตวอื่น เพราะมีความคิด คานิยม และมีความสามารถในการเรียนรู
ค. มนุษยมีคุณคามีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบตอพฤติกรรม และการตัดสินใจของตนเอง
ง. มนุษยเกิดมาพรอมกับแรงผลักดันทางสัญชาตญาณ
ขอ 3. “มนุษยมีธรรมชาติที่ดี” เปนคํากลาวของใคร
ก. คารล อาร โรเจอร (Carl R. Rogers)
ข. วิคเตอร แฟรงเคิล (Victor Frankle)
ค. ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud)
ง. อีริค เบิรนส (Eric Bernes)
ขอ 4. “มนุษยมีแนวโนมแสวงหาความสุข หลีกเลี่ยงความทุกขและความเจ็บปวด” มีความสัมพันธกับ
ขอความใด
ก. อีริค เบิรนส (Eric Bernes)
ข. คารล อาร โรเจอร (Carl R. Rogers)
ค. ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud)
ง. วิคเตอร แฟรงเคิล (Victor Frankle)
ขอ 5. “มนุษยมีจิตเปนสิ่งกําหนดใหรา งกายดําเนินไปตามความตองการ” มีความสอดคลองกับขอความใด
ก. เพลโต (Plato)
ข. โสเครตีส (Socrates)
ค. อริสโตเติล (Aristotle)
ง. มอญเตญจ (Montagne)
ขอ 6. ขอความใดคือธรรมชาติของมนุษยในทัศนะของอริสโตเติล (Aristotle)
ก. มนุษยสามารถควบคุมความตองการทางกาย อารมณ และการใชเหตุผล
ข. มนุษยแสวงหาวิธีการตาง ๆ เพื่อสนองความตองการของตนเอง
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ค. หากมนุษยมีความคิดที่ถูกตองยอมนําไปสูการกระทําที่ถูกตอง
ง. มนุษยมคี วามสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล
ขอ 7. แนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวันของสมาชิกในสังคม โดยไมมกี ารควบคุมทีเ่ ขมงวดเปน
ปทัสถานตามขอความใด
ก. กฏหมาย (laws)
ข. วิถีประชา (folkways)
ค. จารีตประเพณี (mores)
ง. ขนบประเพณี (institution)
ขอ 8. คํากลาวที่วา “หามมิใหพี่นองรวมสายโลหิตแตงงานกัน” มีความสอดคลองกับขอความใด
ก. กฏหมาย (laws)
ข. วิถีประชา (folkways)
ค. จารีตประเพณี (mores)
ง. ขนบประเพณี (institution)
ขอ 9. ธรรมชาติของมนุษยตามทัศนะนักสังคมวิทยา สอดคลองกับขอความใด
ก. อรรถพลอานเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร เพื่อเตรียมตัวสอบเขามหาวิทยาลัย
ข. ธีรเดชชอบทํางานคนเดียวเพราะเชื่อวาตนเปนที่พึ่งแหงตน
ค. พงศกรหลีกเลีย่ งการไปรวมงานฉลองวันเกิดกับเพื่อน ๆ
ง. พุฒิพงศเปนอาสาสมัครของมูลนิธิรวมกตัญู
ขอ 10. จุดมุงหมายของพระพุทธศาสนาเนนการพัฒนาดานใด
ก. สติปญญา
ข. อารมณ และจิตใจ
ค. ความอดทนอดกลั้น
ง. ความขยันหมัน่ เพียร
ขอ 11. ธรรมชาติของมนุษยตามทัศนะพระพุทธศาสนา มีความสอดคลองกับขอความใด
ก. มนุษยมีความเห็นแกตัวมาแตกําเนิด
ข. มนุษยเปนผลรวมของจิตและรางกายสามารถฝกฝนพัฒนาได
ค. มนุษยเปนสัตวสังคมอยูรวมกันเปนกลุมมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ง. มนุษยเปนปจจัยการผลิตที่มคี วามผันแปรได
ขอ 12. ความแตกตางระหวางบุคคลขึ้นอยูกับปจจัยใดมากที่สุด
ก. พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม
ข. ความสนใจและความถนัด
ค. ความเชื่อและความศรัทธา
ง. ความสนใจและประสบการณ
ขอ 13. ความแตกตางของมนุษยดานใดที่สง ผลตอการทํางานที่ตองใชแรงงาน
ก. ดานสังคม (social)
ข. ดานรางกาย (physical)
ค. ดานอารมณ (emotion)
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ง. ดานสติปญญา (intelligence quotient)
ขอ 14. “สุพัตรามีความราเริงแจมใส สุดารัตนมีความอิจฉาริษยาผูอื่น” เปนความแตกตางดานใด
ก. ดานสังคม (social)
ข. ดานรางกาย (physical)
ค. ดานอารมณ (emotion)
ง. ดานสติปญญา (intelligence quotient)
ขอ 15. ความตองการตามทฤษฎี ERG มีความสอดคลองกับขอความใด
ก. เมื่อความตองการขั้นต่ําไดรับการสนองตอบอยางดีแลว บุคคลจะกาวไปสูความตองการ
ขั้นที่สูงขึ้นตามลําดับ
ข. หากความตองการในระดับหนึ่งยังไมไดรับการตอบสนอง บุคคลจะใหความสนใจในความ
ตองการระดับสูงขึ้น
ค. หากความตองการในระดับหนึ่งยังคงไมไดรบั การตอบสนอง บุคคลจะถอยมาใหความสนใจ
ในความตองการระดับต่ํากวา
ง. หากความตองการในระดับหนึ่งยังคงไมไดรบั การตอบสนอง บุคคลจะหยุดอยูที่เดิมจนกวา
ความตองการในระดับนั้นจะไดรับการตอบสนอง
ขอ 16. ความตองการขั้นที่ 2 ตามทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (hierarchy of needs theory) มี
ความสอดคลองกับขอความใด
ก. นิตยารูสึกกระหายน้ําจึงเดินไปซื้อน้ําที่รานสวัสดิการมาดื่ม
ข. เยาวลักษณสมัครเขาเปนสมาชิกชมรมจักรยานเสือภูเขา
ค. เยาวภาทําประกันชีวิตไวกับบริษัทแหงหนึ่ง
ง. นาตยาไดรับรางวัลพนักงานยอดขายดีเดน
ขอ 17. บุคคลที่มีพฤติกรรมมุงสูความสําเร็จ (need for achievement) ตามทฤษฎีความตองการ
จากการเรียนรู (learned needs theory) ตรงกับขอความใด
ก. ศักดิ์ชายอยากใหคนอื่นในสํานักงานชื่นชอบตัวเอง
ข. วิลาวัลยรับผิดชอบงานสวนตัวมากกวาการมีสวนรวมกับผูอื่น
ค. นงเยาวสนุกสนานในการเผชิญหนา หรือโตแยงตอสูกับผูอื่นในสํานักงาน
ง. เชาวลิตแสวงหาการมีสวนรวมดวยการรวมกิจกรรมกับกลุมหรือองคกรตาง ๆ
ขอ 18. ขอความใดกลาวถูกตอง
ก. ทฤษฎี ERG เชื่อวาเมื่อความตองการลําดับต่ําไมไดรับการสนองบุคคลจะกาวไปสูความ
ตองการลําดับที่สูงขึ้นตอไป
ข. ทฤษฎีความตองการจากการเรียนรู (learned needs theory) เชื่อวาความตองการถูก
กอตัวขึ้นเมื่อบุคคลถูกผลักดันทางสัญชาตญาณ
ค. ทฤษฎี ERG พัฒนามาจากทฤษฎีความตองการจากการเรียนรู (learned needs theory)
ง. ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (hierarchy of needs theory) แบงความตองการเปน 2 กลุม
คือความตองการที่เกิดจากความขาดแคลน และความตองการกาวหนาและพัฒนาตนเอง
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน
หนวยที่ 2 เรื่องธรรมชาติของมนุษย
ขอ 1. เฉลย ขอ ง.
ขอ 2. เฉลย ขอ ข.
ขอ 3. เฉลย ขอ ก.
ขอ 4. เฉลย ขอ ค.
ขอ 5. เฉลย ขอ ก.
ขอ 6. เฉลย ขอ ง.
ขอ 7. เฉลย ขอ ข.
ขอ 8. เฉลย ขอ ค.
ขอ 9. เฉลย ขอ ง.
ขอ 10. เฉลย ขอ ก.
ขอ 11. เฉลย ขอ ข.
ขอ 12. เฉลย ขอ ก.
ขอ 13. เฉลย ขอ ข.
ขอ 14. เฉลย ขอ ค.
ขอ 15. เฉลย ขอ ง.
ขอ 16. เฉลย ขอ ค.
ขอ 17. เฉลย ขอ ข.
ขอ 18. เฉลย ขอ ง.
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูก อนเรียน
หนวยที่ 3 เรื่อง กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน
คําชี้แจง ใหนกั ศึกษาอานขอความในแตละขอคําถาม และทําเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ
ชองตัวอักษร ก ข ค และ ง ที่เห็นวาถูกที่สดุ เพียงคําตอบเดียว จํานวน 18 ขอ (18 คะแนน)
ขอ 1. ปจจัยสงเสริม (hygiene factors) ตามทฤษฎีของเฮอรซเบอรก (Herzberg) มีความสอดคลอง
กับขอความใด
ก. ลักษณะของงาน (work itself)
ข. ความรับผิดชอบ (responfitity)
ค. ความสําเร็จของงาน (achievement)
ง. สภาพการทํางาน (working condition)
ขอ 2. สุไลมานเปนหัวหนาทีไ่ มเคยรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น บุคลิกภาพของสุไลมานมีความสอดคลอง
กับขอความใด
ก. มีสวนของอิด (id) นอยเกินไป
ข. มีสวนของอิด (id) มากเกินไป
ค. มีสวนของอีโก (ego) มากเกินไป
ง. มีสวนของอีโก (ego) นอยเกินไป
ขอ 3. อิริค เบิรน (Eric Berne) กลาววา “พฤติกรรมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา” เงื่อนไข
ของการเปลี่ยนแปลงมีความสอดคลองกับขอความใด
ก. สถานการณ สิง่ จูงใจ และประสบการณชีวิต
ข. สิ่งจูงใจและประสบการณชีวิต
ค. สถานการณและสิ่งจูงใจ
ง. สถานการณและเวลา
ขอ 4. ขอความใดกลาวถูกตอง
ก. วรรณาขอโทษเพื่อนบานที่น้ําจากการลางรถไหลนองหนาบานของเพื่อนบาน
ข. ปลื้มจิตรตัดกิ่งไมของเพื่อนบานที่ยื่นเขามาในบริเวณบานโดยไมบอกกลาว
ค. นุสราเปดเพลงเสียงดังมากเพื่อเปนการเอื้อเฟอใหเพื่อนบานไดฟงดวย
ง. มัลลิกาใหความสนใจเรื่องสวนตัวของเพื่อนบานเสมอตนเสมอปลาย
ขอ 5. อภิรดีมีบุคลิกภาพแบบผูใหญ (adult ego state) การแสดงพฤติกรรมของนางอภิรดีตรงกับ
ขอความใด
ก. ทํางานดวยความรอบคอบ พิจารณาสิ่งตาง ๆ อยางใครครวญและมีเหตุผล
ข. มีความเชื่อมั่นในตนเอง และวิพากษวิจารณผูอื่นในทางสรางสรรค
ค. แสดงออกถึงความออนนอมถอมตน สุภาพ และเชื่อฟงคําสั่ง
ง. มีความเมตตากรุณาและคอยปกปองผูอื่น
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ขอ 6. ขอความใดสอดคลองกับการสรางสัมพันธภาพที่บิดามารดาพึงปฏิบัติตอบุตร
ก. ไมควรรักและตามใจบุตรมากเกินไป
ข. ไมควรเลี้ยงดูบุตรแบบเอาใจใสมากเกินไป
ค. หากบุตรกระทําความผิดแมจะไมรายแรงก็ควรจะลงโทษใหหลาบจํา
ง. ใหการศึกษาตามกําลังทรัพยและตามกําลังความตองการของบิดามารดา
ขอ 7. “ลักขณามีนิสัยจุกจิกจูจ ี้ และชอบวิพากษวิจารณผูอนื่ ” ตามทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ
(transactional analysis) บุคลิกภาพของ ลักขณามีความสอดคลองกับขอความใด
ก. แบบเด็กที่ไดรับการปรับตัวมาแลว (AC)
ข. แบบพอแมที่มคี วามเมตตากรุณา (NP)
ค. แบบพอแมที่บงั คับควบคุม (CP)
ง. แบบเด็กที่เปนธรรมชาติ (NC)
ขอ 8. วีรบุตรบริหารงานโดยเนนหลักความรวมมือจากทุกคนในองคการ และใหความสําคัญกับมนุษยสัมพันธ
มีความสอดคลองกับขอความใด
ก. ทฤษฎีของแมคเกรเกอร (McGrego)
ข. ทฤษฎีของเฮอรซเบอรก (Herzberg)
ค. ทฤษฎีของแมคเคลแลนด (McClelland)
ง. ทฤษฎีของวิลเลี่ยม จี. อุชชิ (William G. Ouchi)
ขอ 9. ฮากิมมีซุปเปอรอีโก (superego) สูงมาก บุคลิกภาพของฮากิมมีความสัมพันธกับขอความใด
ก. ทําทุกอยางตามใจตนเองโดยไมคํานึงถึงความถูกตอง
ข. เครงครัดคุณธรรม และตําหนิผูอื่น
ค. ยึดถือความคิดตัวเองเปนใหญ
ง. ใชเหตุผลในการดําเนินชีวิต
ขอ 10. “อารีฟนแตงงานและจดทะเบียนสมรสกับนุสบา” การกระทําของอารีฟนมีความสอดคลอง
กับขอความใด
ก. การเปดเผยความตองการและความพอใจดานเพศสัมพันธ
ข. การรักษาความดี เกียรติยศชื่อเสียงของวงศตระกูล
ค. การแสดงความซื่อสัตยตอกัน
ง. การใหเกียรติและยกยอง
ขอ 11. หากทานทะเลาะกับเพื่อนรวมงาน สิ่งใดที่ทานพึงปฏิบัติ
ก. เลาใหเพื่อนรวมงานทุกคนฟงเพื่อความปลอดภัยของตนเอง
ข. เดินออกจากเหตุการณเพื่อควบคุมอารมณของตนเอง
ค. นิ่งเงียบและใชแววตาที่แสดงถึงการดูถกู เหยียดหยาม
ง. ตอบโตอยางรุนแรงเมื่อรูวาเราไมใชคนผิด
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ขอ 12. ธีรพนธทํางานแบบเชาชามเย็นชาม และไมเคยคิดที่จะเปนหัวหนา มีความสอดคลองกับ
ขอความใด
ก. ทฤษฎี ERG
ข. ทฤษฏี X
ค. ทฤษฎี Y
ง. ทฤษฎี Z
ขอ 13. “มอบความเปนใหญในงานบาน” มีความสอดคลองกับขอความใด
ก. หนาที่ของสามีพึงปฏิบัติตอภรรยา
ข. หนาที่ของภรรยาพึงปฏิบัติตอสามี
ค. หนาที่ของบุตรพึงปฏิบัติตอบิดามารดา
ง. หนาที่ของบิดามารดาพึงปฏิบัติตอบุตร
ขอ 14. ธนพนธมีนิสัยโมโหงาย หากไมพอใจก็จะแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน ตะโกนดาหรือ
ชกตอยผูอื่น บุคคลิภาพของธนพนธตรงกับขอความใด
ก. มีสวนของอีโก (ego) นอยเกินไป
ข. มีสวนของอีโก (ego) มากเกินไป
ค. มีสวนของอิด (id) มากเกินไป
ง. มีสวนของอิด (id) นอยเกินไป
ขอ 15. ผูใตบังคับบัญชาตองเสริมสรางมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูบังคับบัญชา ยกเวน ขอความใด
ก. สนธยาใหความรวมมือในการทํางานเสมอ
ข. รุงอรุณเห็นพองกับผูบังคับบัญชาทุกเรื่อง
ค. รัตติกาลมักจะหลีกเลี่ยงการประจบสอพลอ
ง. อัสดงยอมรับการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา
ขอ 16. เมื่อผูใตบังคับบัญชาทํางานผิดพลาด ผูบังคับบัญชาควรปฏิบัติอยางไร
ก. ตักเตือนผานหัวหนางาน
ข. ตักเตือนผานเพื่อนรวมงานที่สนิทที่สุด
ค. เรียกเขาพบและตักเตือนเปนการสวนตัว
ง. ตักเตือนใหเพื่อน ๆ รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อไมใหเปนแบบอยาง
ขอ 17. คนบานใกลเรือนเคียงกันตองรูจักเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ยกเวน ขอความใด
ก. บานไมรูโรยขอโทษเพื่อนบานที่สงเสียงดังรบกวนเนื่องจากตองซอมแซมบาน
ข. บานชื่นไมใหมะลิวรรณยืมสิ่งของเพราะคิดวายืมแลวไมไดคืนแนนอน
ค. ชวนชมซื้อของมาฝากเพื่อนบานเสมอเมื่อกลับจากตางจังหวัด
ง. บานเย็นไมเคยถือโทษโกรธลีลาวดีที่สงเสียงดังรบกวน
ขอ 18. อรอุมาตองการทําความรูจักกับเพื่อนบานที่เขามาอยูใหม สิ่งแรกที่อรอุมาพึงกระทําเพื่อสราง
สัมพันธภาพที่ดีตอกันคือขอความใด
ก. หยิบยืมของใชสวนตัวของเพื่อนบานเพื่อสรางความสนิทสนมตอกัน
ข. ฝากดูแลบานเมื่อตองไปธุระตางจังหวัดเพื่อใหรับรูวาเราไวใจเพื่อนบาน
ค. แสดงทาทีเปนมิตรดวยการยิ้มแยมและทักทายเพื่อนบานเมื่อเจอหนากัน
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ง. ตักขนมหรืออาหารใหเพื่อนบานไดรับประทานเพื่อแสดงถึงการเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน
เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
หนวยที่ 3 เรื่องกระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน

ขอ 1. เฉลย ขอ ง.
ขอ 2. เฉลย ขอ ค.
ขอ 3. เฉลย ขอ ง.
ขอ 4. เฉลย ขอ ก.
ขอ 5. เฉลย ขอ ก.
ขอ 6. เฉลย ขอ ก.
ขอ 7. เฉลย ขอ ค.
ขอ 8. เฉลย ขอ ง.
ขอ 9. เฉลย ขอ ข.
ขอ 10. เฉลย ขอ ง.
ขอ 11. เฉลย ขอ ข.
ขอ 12. เฉลย ขอ ข.
ขอ 13. เฉลย ขอ ก.
ขอ 14. เฉลย ขอ ค.
ขอ 15. เฉลย ขอ ข.
ขอ 16. เฉลย ขอ ค.
ขอ 17. เฉลย ขอ ข.
ขอ 18. เฉลย ขอ ค.
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน
หนวยที่ 3 เรื่องกระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน
คําชี้แจง ใหนกั ศึกษาอานขอความในแตละขอคําถาม และทําเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ
ชองตัวอักษร ก ข ค และ ง ที่เห็นวาถูกที่สดุ เพียงคําตอบเดียว จํานวน 18 ขอ (18 คะแนน)
ขอ 1. อิริค เบิรน (Eric Berne) กลาววา “พฤติกรรมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา” เงื่อนไข
ของการเปลี่ยนแปลงมีความสอดคลองกับขอความใด
ก. สถานการณและเวลา
ข. สถานการณและสิ่งจูงใจ
ค. สิ่งจูงใจและประสบการณชีวิต
ง. สถานการณ สิง่ จูงใจ และประสบการณชีวิต
ขอ 2. อภิรดีมีบุคลิกภาพแบบผูใหญ (adult ego state) การแสดงพฤติกรรมของอภิรดีตรงกับ
ขอความใด
ก. มีความเมตตากรุณาและคอยปกปองผูอื่น
ข. แสดงออกถึงความออนนอมถอมตน สุภาพ และเชื่อฟงคําสั่ง
ค. มีความเชื่อมั่นในตนเอง และวิพากษวิจารณผูอื่นในทางสรางสรรค
ง. ทํางานดวยความรอบคอบ พิจารณาสิ่งตาง ๆ อยางใครครวญและมีเหตุผล
ขอ 3. “ลักขณามีนิสัยจุกจิกจูจ ี้ และชอบวิพากษวิจารณผูอนื่ ” ตามทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ
(transactional analysis) บุคลิกภาพของลักขณามีความสอดคลองกับขอความใด
ก. แบบเด็กที่เปนธรรมชาติ (NC)
ข. แบบพอแมที่บงั คับควบคุม (CP)
ค. แบบพอแมที่มคี วามเมตตากรุณา (NP)
ง. แบบเด็กที่ไดรับการปรับตัวมาแลว (AC)
ขอ 4. ฮากิมมีซุปเปอรอีโก (superego) สูงมาก บุคลิกภาพของฮากิมมีความสัมพันธกับขอความใด
ก. ใชเหตุผลในการดําเนินชีวิต
ข. ยึดถือความคิดตัวเองเปนใหญ
ค. เครงครัดคุณธรรม และตําหนิผูอื่น
ง. ทําทุกอยางตามใจตนเองโดยไมคํานึงถึงความถูกตอง
ขอ 5. ธนพนธมีนิสัยโมโหงาย หากไมพอใจก็จะแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน ตะโกนดาหรือชก
ตอยผูอื่น บุคคลิภาพของธนพนธตรงกับขอความใด
ก. มีสวนของอิด (id) นอยเกินไป
ข. มีสวนของอิด (id) มากเกินไป
ค. มีสวนของอีโก (ego) นอยเกินไป
ง. มีสวนของอีโก (ego) มากเกินไป
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ขอ 6. สุไลมานเปนหัวหนาทีไ่ มเคยรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น บุคลิกภาพของสุไลมานมีความสอดคลอง
กับขอความใด
ก. มีสวนของอิด (id) นอยเกินไป
ข. มีสวนของอิด (id) มากเกินไป
ค. มีสวนของอีโก (ego) นอยเกินไป
ง. มีสวนของอีโก (ego) มากเกินไป
ขอ 7. วีรบุตรบริหารงานโดยเนนหลักความรวมมือจากทุกคนในองคการ และใหความสําคัญกับมนุษย
สัมพันธ มีความสอดคลองกับขอความใด
ก. ทฤษฎีของวิลเลี่ยม จี. อุชชิ (William G. Ouchi)
ข. ทฤษฎีของแมคเคลแลนด (McClelland)
ค. ทฤษฎีของแมคเกรเกอร (McGrego)
ง. ทฤษฎีของเฮอรซเบอรก (Herzberg)
ขอ 8. ปจจัยสงเสริม (hygiene factors) ตามทฤษฎีของเฮอรซเบอรก (Herzberg) มีความสอดคลอง
กับขอความใด
ก. ลักษณะของงาน (work itself)
ข. ความสําเร็จของงาน (achievement)
ค. สภาพการทํางาน (working condition)
ง. ความรับผิดชอบ (responfitity)
ขอ 9. ธีรพนธทํางานแบบเชาชามเย็นชาม และไมเคยคิดที่จะเปนหัวหนา มีความสอดคลองกับ
ขอความใด
ก. ทฤษฏี X
ข. ทฤษฎี Y
ค. ทฤษฎี Z
ง. ทฤษฎี ERG
ขอ 10. ขอความใดสอดคลองกับการสรางสัมพันธภาพที่บิดามารดาพึงปฏิบัติตอบุตร
ก. ใหการศึกษาตามกําลังทรัพยและตามกําลังความตองการของบิดามารดา
ข. หากบุตรกระทําความผิดแมจะไมรายแรงก็ควรจะลงโทษใหหลาบจํา
ค. ไมควรเลี้ยงดูบุตรแบบเอาใจใสมากเกินไป
ง. ไมควรรักและตามใจบุตรมากเกินไป
ขอ 11. “อารีฟนแตงงานและจดทะเบียนสมรสกับนุสบา” การกระทําของอารีฟนมีความสอดคลอง
กับขอความใด
ก. การใหเกียรติและยกยอง
ข. การแสดงความซื่อสัตยตอกัน
ค. การรักษาความดี เกียรติยศชื่อเสียงของวงศตระกูล
ง. การเปดเผยความตองการและความพอใจดานเพศสัมพันธ
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ขอ 12. “มอบความเปนใหญในงานบาน” มีความสอดคลองกับขอความใด
ก. หนาที่ของภรรยาพึงปฏิบัติตอสามี
ข. หนาที่ของสามีพึงปฏิบัติตอภรรยา
ค. หนาที่ของบุตรพึงปฏิบัติตอบิดามารดา
ง. หนาที่ของบิดามารดาพึงปฏิบัติตอบุตร
ขอ 13. คนบานใกลเรือนเคียงกันตองรูจักเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ยกเวน ขอความใด
ก. บานเย็นไมเคยถือโทษโกรธลีลาวดีที่สงเสียงดังรบกวน
ข. ชวนชมซื้อของมาฝากเพื่อนบานเสมอเมื่อกลับจากตางจังหวัด
ค. บานชื่นไมใหมะลิวรรณยืมสิ่งของเพราะคิดวายืมแลวไมไดคืนแนนอน
ง. บานไมรูโรยขอโทษเพื่อนบานที่สงเสียงดังรบกวนเนื่องจากตองซอมแซมบาน
ขอ 14. ขอความใดกลาวถูกตอง
ก. มัลลิกาใหความสนใจเรื่องสวนตัวของเพื่อนบานเสมอตนเสมอปลาย
ข. นุสราเปดเพลงเสียงดังมากเพื่อเปนการเอื้อเฟอใหเพื่อนบานไดฟงดวย
ค. ปลื้มจิตรตัดกิ่งไมของเพื่อนบานที่ยื่นเขามาในบริเวณบานโดยไมบอกกลาว
ง. วรรณาขอโทษเพื่อนบานที่น้ําจากการลางรถไหลนองหนาบานของเพื่อนบาน
ขอ 15. อรอุมาตองการทําความรูจักกับเพื่อนบานที่เขามาอยูใหม สิ่งแรกที่อรอุมาพึงกระทําเพื่อสราง
สัมพันธภาพที่ดีตอกันคือขอความใด
ก. ตักขนมหรืออาหารใหเพื่อนบานไดรับประทานเพื่อแสดงถึงการเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน
ข. แสดงทาทีเปนมิตรดวยการยิ้มแยมและทักทายเพื่อนบานเมื่อเจอหนากัน
ค. ฝากดูแลบานเมื่อตองไปธุระตางจังหวัดเพื่อใหรับรูวาเราไวใจเพื่อนบาน
ง. หยิบยืมของใชสวนตัวของเพื่อนบานเพื่อสรางความสนิทสนมตอกัน
ขอ 16. ผูใตบังคับบัญชาตองเสริมสรางมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูบังคับบัญชา ยกเวน ขอความใด
ก. รุงอรุณเห็นพองกับผูบังคับบัญชาทุกเรื่อง
ข. อัสดงยอมรับการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา
ค. รัตติกาลมักจะหลีกเลี่ยงการประจบสอพลอ
ง. สนธยาใหความรวมมือในการทํางานเสมอ
ขอ 17. เมื่อผูใตบังคับบัญชาทํางานผิดพลาด ผูบังคับบัญชาควรปฏิบัติอยางไร
ก. ตักเตือนใหเพื่อน ๆ รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อไมใหเปนแบบอยาง
ข. เรียกเขาพบและตักเตือนเปนการสวนตัว
ค. ตักเตือนผานเพื่อนรวมงานที่สนิทที่สุด
ง. ตักเตือนผานหัวหนางาน
ขอ 18. หากทานทะเลาะกับเพื่อนรวมงาน สิ่งใดที่ทานพึงปฏิบัติ
ก. นิ่งเงียบและใชแววตาที่แสดงถึงการดูถกู เหยียดหยาม
ข. เลาใหเพื่อนรวมงานทุกคนฟงเพื่อความปลอดภัยของตนเอง
ค. เดินออกจากเหตุการณเพื่อควบคุมอารมณของตนเอง
ง. ตอบโตอยางรุนแรงเมื่อรูวาเราไมใชคนผิด
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน
หนวยที่ 3 เรื่องกระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน
ขอ 1. เฉลย ขอ ก.
ขอ 2. เฉลย ขอ ง.
ขอ 3. เฉลย ขอ ข.
ขอ 4. เฉลย ขอ ค.
ขอ 5. เฉลย ขอ ข.
ขอ 6. เฉลย ขอ ง.
ขอ 7. เฉลย ขอ ก.
ขอ 8. เฉลย ขอ ค.
ขอ 9. เฉลย ขอ ก.
ขอ 10. เฉลย ขอ ง.
ขอ 11. เฉลย ขอ ก.
ขอ 12. เฉลย ขอ ข.
ขอ 13. เฉลย ขอ ค.
ขอ 14. เฉลย ขอ ง.
ขอ 15. เฉลย ขอ ข.
ขอ 16. เฉลย ขอ ก.
ขอ 17. เฉลย ขอ ข.
ขอ 18. เฉลย ขอ ค.
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
หนวยที่ 4 เรื่อง การพัฒนาตนเพื่อความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน

คําชี้แจง ใหนกั ศึกษาอานขอความในแตละขอคําถาม และทําเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ
ชองตัวอักษร ก ข ค และ ง ที่เห็นวาถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 14 ขอ (14 คะแนน)
ขอ 1. ทฤษฎีหนาตางโจฮารี่ (Johari Window theory) สอดคลองกับขอความใด
ก. ไมมีใครที่จะรูจ ักตนเองอยางทองแท
ข. คนเราไมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได
ค. การสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลที่เพิ่งรูจักบริเวณซอนเรนจะมีพื้นที่แคบ
ง. บริเวณจุดบอดและบริเวณมืดมน เปนการแสดงออกที่บุคคลรูตัวและตั้งใจ
ขอ 2. การพัฒนาตนเองตองเริ่มจากขอความใด
ก. ยอมรับและตระหนักในการพัฒนาตนเอง
ข. การศึกษาและประเมินตนเอง
ค. วางแผนในการพัฒนาตนเอง
ง. การรูจักตนเอง
ขอ 3. บุคคลทีไ่ มรูจักตนเองจะแสดงพฤติกรรมสอดคลองกับขอความใด
ก. มีการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานอยูเสมอ
ข. ปฏิบัติงานตามระเบียบขอบังคับขององคการเสมอ
ค. โตแยงคําสั่งของผูบังคับบัญชาเสมอเพราะคิดวาคําสั่งนั้นไมถูกตอง
ง. วางแผนการทํางานเพื่อใหเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของตน
ขอ 4. บุคคลทีม่ ีความลังเลและขาดความมั่นใจในตนเอง มีความสอดคลองกับขอความใด
ก. I’m OK - You’re OK
ข. I’m not OK - You’re OK
ค. I’m OK - You’re not OK
ง. I’m not OK - You’re not OK
ขอ 5. ขอความใดกลาวถึงความหมายของตนหรือตัวตน (self) ไดครอบคลุมทีส่ ุด
ก. ตัวตนเปนจุดรวมของลักษณะนิสัยใจคอ และความสามารถที่มีอยูในตัวบุคคล
ข. ตัวตนเปนที่รวมของแบบแผนพฤติกรรม การกระทําตาง ๆ ของบุคคล
ค. ตัวตนเปนแกนแทของบุคลิกภาพที่ใหความสําคัญกับดานรางกาย
ง. ตัวตนเปนแกนกลางของบุคลิกภาพดานรูปรางหนาตา
ขอ 6. ปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอตัวตน (self) มากที่สุด มีความสอดคลองกับขอความใด
ก. ฐานะทางเศรษฐกิจ
ข. การยอมรับทางสังคม
ค. อิทธิพลจากครอบครัว
ง. ประสบการณชวงแรกของชีวิต

279

ขอ 7. ขอใดทีท่ ําใหการปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองไมประสบผลสําเร็จ
ก. การปรับปรุงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมพรอม ๆ กันหลายพฤติกรรม
ข. การปรับปรุงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
ค. การวางแผนในการปรับปรุงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ง. การปรับปรุงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมทีละพฤติกรรม
ขอ 8. บริเวณจุดบอดตามทฤษฎีหนาตางโจฮารี่ (Johari Window theory) ตรงกับขอความใด
ก. พฤติกรรมที่ตนเองไมทราบและผูอื่นที่เกี่ยวของก็ไมทราบ
ข. พฤติกรรมที่แสดงออกโดยไมรูตัวและไมมีเจตนาที่จะแสดงออกไป
ค. พฤติกรรมที่แสดงออกอยางเปดเผยโดยรูตัวและผูอื่นก็รับรูพ ฤติกรรม
ง. พฤติกรรมที่แสดงออกโดยตั้งใจแตเกิดความรูสึกอยากจะซอนเรนเอาไว
ขอ 9. หลักแหงการพัฒนาตนเองของซัลลิแวน (Sullivan) เมื่อบุคคลตองปฏิสัมพันธกับผูอ ื่นมักจะแสดง
ตัวตนดานใด
ก. Good Me
ข. Not Me
ค. Bad Me
ง. Bull Me
ขอ 10. การไดรับการยอมรับทางสังคมสงผลตอตัวตน (self) ดานใดมากที่สุด
ก. มีความซื่อสัตยตอตนเอง
ข. มีความเกรงใจผูอื่น
ค. มีผลการเรียนดีขึ้น
ง. มีความภาคภูมิใจ
ขอ 11. "อัญชรียเกิดความขัดแยงภายในจิตใจ เนื่องจากอาจารยมองวาอัญชรียมีนิสัยเกเรชอบทําราย
คนอื่น" มีความสอดคลองกับตัวตนดานใด
ก. ตัวตนตามอุดมคติ (ideal self)
ข. ตัวตนตามความเปนจริง (real self)
ค. ตัวตนตามการรับรู (perceived self)
ง. ตัวตนที่ผูอื่นคาดหวัง (other expectation)
ขอ 12. ขวัญสุดาวาดฝนวาตองเปนแอรโอสเตสที่เกง และสวยที่สุดของสายการบินชื่อดัง มีความ
สอดคลองกับขอความใด
ก. ตัวตนตามอุดมคติ (ideal self)
ข. ตัวตนตามความเปนจริง (real self)
ค. ตัวตนตามการรับรู (perceived self)
ง. ตัวตนที่ผูอื่นคาดหวัง (other expectation)
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ขอ 13. “กรกตเพิ่งรูจักกับบุญพัฒน” ลักษณะสัมพันธภาพของทั้งสองคนตามทฤษฎีหนาตางโจฮารี่
(Johari Window theory) ตรงกับขอความใด
ก. บริเวณเปดเผยกวาง บริเวณซอนเรนแคบ
ข. บริเวณเปดเผยแคบ บริเวณซอนเรนแคบ
ค. บริเวณเปดเผยกวาง บริเวณซอนเรนกวาง
ง. บริเวณเปดเผยแคบ บริเวณซอนเรนกวาง
ขอ 14. I’m not OK - You’re not OK มีความสัมพันธกับขอความใด
ก. สุไลมันมีความรูสึกชิงชังรังเกียจคนที่ต่ําตอยกวาตนเอง
ข. อดินันทใชวิธีการแกปญหาไดอยางสรางสรรค
ค. อุสมันมีความหวาดระแวงไมไวใจใครเลย
ง. พาตีเมาะขาดความมั่นใจในตนเอง
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
หนวยที่ 4 เรื่องการพัฒนาตนเพื่อความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน
ขอ 1. เฉลย ขอ ง.
ขอ 2. เฉลย ขอ ข.
ขอ 3. เฉลย ขอ ค.
ขอ 4. เฉลย ขอ ข.
ขอ 5. เฉลย ขอ ข.
ขอ 6. เฉลย ขอ ค.
ขอ 7. เฉลย ขอ ก.
ขอ 8. เฉลย ขอ ข.
ขอ 9. เฉลย ขอ ก.
ขอ 10. เฉลย ขอ ง.
ขอ 11. เฉลย ขอ ค.
ขอ 12. เฉลย ขอ ก.
ขอ 13. เฉลย ขอ ง.
ขอ 14. เฉลย ขอ ค.
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน
หนวยที่ 4 เรื่อง การพัฒนาตนเพื่อความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน

คําชี้แจง ใหนกั ศึกษาอานขอความในแตละขอคําถาม และทําเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ
ชองตัวอักษร ก ข ค และ ง ที่เห็นวาถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 14 ขอ (14 คะแนน)
ขอ 1. ขอความใดกลาวถึงความหมายของตนหรือตัวตน (self) ไดครอบคลุมทีส่ ุด
ก. ตัวตนเปนแกนกลางของบุคลิกภาพดานรูปรางหนาตา
ข. ตัวตนเปนแกนแทของบุคลิกภาพที่ใหความสําคัญกับดานรางกาย
ค. ตัวตนเปนที่รวมของแบบแผนพฤติกรรม การกระทําตาง ๆ ของบุคคล
ง. ตัวตนเปนจุดรวมของลักษณะนิสัยใจคอ และความสามารถที่มีอยูในตัวบุคคล
ขอ 2. "อัญชรียเกิดความขัดแยงภายในจิตใจ เนื่องจากอาจารยมองวาอัญชรียมีนิสัยเกเรชอบทําราย
คนอื่น" มีความสอดคลองกับตัวตนดานใด
ก. ตัวตนที่ผูอื่นคาดหวัง (other expectation)
ข. ตัวตนตามการรับรู (perceived self)
ค. ตัวตนตามความเปนจริง (real self)
ง. ตัวตนตามอุดมคติ (ideal self)
ขอ 3. ขวัญสุดาวาดฝนวาตองเปนแอรโอสเตสที่เกง และสวยที่สุดของสายการบินชื่อดัง มีความ
สอดคลองกับขอความใด
ก. ตัวตนที่ผูอื่นคาดหวัง (other expectation)
ข. ตัวตนตามการรับรู (perceived self)
ค. ตัวตนตามความเปนจริง (real self)
ง. ตัวตนตามอุดมคติ (ideal self)
ขอ 4. บุคคลทีไ่ มรูจักตนเองจะแสดงพฤติกรรมสอดคลองกับขอความใด
ก. วางแผนการทํางานเพื่อใหเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของตน
ข. โตแยงคําสั่งของผูบังคับบัญชาเสมอเพราะคิดวาคําสั่งนั้นไมถูกตอง
ค. ปฏิบัติงานตามระเบียบขอบังคับขององคการเสมอ
ง. มีการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานอยูเสมอ
ขอ 5. บริเวณจุดบอดตามทฤษฎีหนาตางโจฮารี่ (Johari Window theory) ตรงกับขอความใด
ก. พฤติกรรมที่แสดงออกโดยตั้งใจแตเกิดความรูสึกอยากจะซอนเรนเอาไว
ข. พฤติกรรมที่แสดงออกอยางเปดเผยโดยรูตัวและผูอื่นก็รับรูพ ฤติกรรม
ค. พฤติกรรมที่แสดงออกโดยไมรูตัวและไมมีเจตนาที่จะแสดงออกไป
ง. พฤติกรรมที่ตนเองไมทราบและผูอื่นที่เกี่ยวของก็ไมทราบ
ขอ 6. ทฤษฎีหนาตางโจฮารี่ (Johari Window theory) สอดคลองกับขอความใด
ก. บริเวณจุดบอดและบริเวณมืดมน เปนการแสดงออกที่บุคคลรูตัวและตั้งใจ
ข. การสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลที่เพิ่งรูจักบริเวณซอนเรนจะมีพื้นที่แคบ
ค. คนเราไมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได
ง. ไมมีใครที่จะรูจ ักตนเองอยางทองแท
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ขอ 7. “กรกตเพิ่งรูจักกับบุญพัฒน” ลักษณะสัมพันธภาพของทั้งสองคนตามทฤษฎีหนาตางโจฮารี่
(Johari Window theory) ตรงกับขอความใด
ก. บริเวณเปดเผยกวาง บริเวณซอนเรนแคบ
ข. บริเวณเปดเผยกวาง บริเวณซอนเรนกวาง
ค. บริเวณเปดเผยแคบ บริเวณซอนเรนแคบ
ง. บริเวณเปดเผยแคบ บริเวณซอนเรนกวาง
ขอ 8. บุคคลทีม่ ีความลังเลและขาดความมั่นใจในตนเอง มีความสอดคลองกับขอความใด
ก. I’m OK - You’re OK
ข. I’m OK - You’re not OK
ค. I’m not OK - You’re OK
ง. I’m not OK - You’re not OK
ขอ 9. I’m not OK - You’re not OK มีความสัมพันธกับขอความใด
ก. พาตีเมาะขาดความมั่นใจในตนเอง
ข. อุสมันมีความหวาดระแวงไมไวใจใครเลย
ค. อดินันทใชวิธีการแกปญหาไดอยางสรางสรรค
ง. สุไลมันมีความรูสึกชิงชังรังเกียจคนที่ต่ําตอยกวาตนเอง
ขอ 10. หลักแหงการพัฒนาตนเองของซัลลิแวน (Sullivan) เมื่อบุคคลตองปฏิสัมพันธกับผูอื่นมักจะ
แสดงตัวตนดานใด
ก. Not Me
ข. Bad Me
ค. Bull Me
ง. Good Me
ขอ 11. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัวตน (self) มากที่สุด มีความสอดคลองกับขอความใด
ก. ประสบการณชวงแรกของชีวิต
ข. อิทธิพลจากครอบครัว
ค. การยอมรับทางสังคม
ง. ฐานะทางเศรษฐกิจ
ขอ 12. การไดรับการยอมรับทางสังคมสงผลตอตัวตน (self) ดานใดมากที่สุด
ก. มีความภาคภูมิใจ
ข. มีผลการเรียนดีขึ้น
ค. มีความเกรงใจผูอื่น
ง. มีความซื่อสัตยตอตนเอง
ขอ 13. การพัฒนาตนเองตองเริ่มจากขอความใด
ก. การรูจักตนเอง
ข. วางแผนในการพัฒนาตนเอง
ค. การศึกษาและประเมินตนเอง
ง. ยอมรับและตระหนักในการพัฒนาตนเอง
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ขอ 14. ขอใดที่ทําใหการปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองไมประสบผลสําเร็จ
ก. การวางแผนในการปรับปรุงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ข. การปรับปรุงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมทีละพฤติกรรม
ค. การปรับปรุงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
ง. การปรับปรุงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมพรอม ๆ กันหลายพฤติกรรม
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน
หนวยที่ 4 เรื่องการพัฒนาตนเพื่อความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน
ขอ 1. เฉลย ขอ ค.
ขอ 2. เฉลย ขอ ข.
ขอ 3. เฉลย ขอ ง.
ขอ 4. เฉลย ขอ ข.
ขอ 5. เฉลย ขอ ค.
ขอ 6. เฉลย ขอ ก.
ขอ 7. เฉลย ขอ ง.
ขอ 8. เฉลย ขอ ค.
ขอ 9. เฉลย ขอ ข.
ขอ 10. เฉลย ขอ ง.
ขอ 11. เฉลย ขอ ข.
ขอ 12. เฉลย ขอ ก.
ขอ 13. เฉลย ขอ ค.
ขอ 14. เฉลย ขอ ง.
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม
คําชี้แจง ใหนกั ศึกษาอานขอความในแตละขอคําถาม และทําเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ
ชองตัวอักษร ก ข ค ง และ จ ที่เห็นวาถูกทีส่ ุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 20 ขอ (20 คะแนน)
ขอ 1. สมพรปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของศาสนา โดยการไมฆาสัตว ไมลักทรัพยผูอื่น ไมประพฤติ
ผิดในกาม ไมพูดโกหก และไมดื่มหรือเสพของมึนเมา สมพรปฏิบัติตนสอดคลองกับหลักธรรมใด
ก. เบญจศีล
ข. สังคหวัตถุ
ค. เบญจธรรม
ง. ฆราวาสธรรม
ขอ 2. ขอความใดกลาวถูกตอง
ก. หากบุคคลใดมีความเมตตากรุณา และชอบชวยเหลือสัตวที่ทุกขยาก บุคคลนั้นจะ
ประสบความสําเร็จในชีวิต
ข. บุคคลที่มคี วามความอุตสาหะ และมีการพัฒนาตนเองจะชวยใหประสบความสําเร็จ
ค. หากบุคคลใดมีความยุติธรรม บุคคลนั้นมักจะเสียเปรียบคนอื่นเสมอ
ง. หลักศาสนธรรมที่บันทึกไวในคัมภีรทําใหมนุษยเปนคนดีขึ้น
ขอ 3. บุคคลตามขอความใดสอดคลองที่มหี ิริ-โอตตัปปะ
ก. มะซอกิไมกลาขับรถฝาไฟแดง เพราะกลัววาตํารวจจะจับและโดยปรับเงิน
ข. วาสนาดีไมเคยขโมยสิ่งของผูอื่น เพราะกลัวเพื่อนจะจับไดและอาจจะติดคุก
ค. อัลสาดีไมคิดทีจ่ ะดื่มสุราของมึนเมา เพราะกลัววาผูอื่นจะเห็นและเอาไปนินทา
ง. มาซีเตาะไมเคยที่จะฉอราษฎรบังหลวง เพราะรูวาสิ่งนั้นไมดีไมควรปฏิบัติจะเปนบาปติดตัว
ขอ 4. ขอความใดสอดคลองกับความหมายของศาสนธรรม
ก. หลักการของศาสนาที่เปนหลักปฏิบัติ เปนใจความสาระของศาสนา
ข. ผูนับถือศาสนาที่ปฏิบัติกิจของศาสนา และปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา
ค. สถานที่ปฏิบัติธรรมอันเปนที่รวมกลุมกันแหงศาสนิกชนเพื่อประกอบกิจทางศาสนา
ง. ประจักษพยานในการปรากฏของศาสนาในทางรูปธรรมที่แสดงการสืบทอดของศาสนา
คําชี้แจง เลือกคําตอบ ก ข ค ง และ จ ดานลาง เพื่อตอบคําถามขอ 4-8
ก. ศาสนาอิสลาม มีหลักคําสอน คือการถือศีลอด
ข. พระพุทธศาสนา มีพรหมวิหาร 4 ไดแก เมตตา กรุณา มุทติ า และอุเบกขา
ค. ศาสนาพราหมณ-ฮินดู สอนการใหแบงปนดวยอาการยินดีและดวยความเต็มใจ
ง. ศาสนาพรหมณ-ฮินดู มีหลักคําสอนวา “พระราชาเปนญาติของผูที่ไมมีญาติ เปนตาของ
ผูที่ไมมคี วามสวางในดวงตา เปนบิดาและมารดาของประะชาชนที่เดินบนทางยุติธรรม”
จ. ศาสนาซิกข มีหลักคําสอนทีว่ า “คนหวานพืชเชนใด ก็เก็บเกี่ยวผลเชนนั้น ถาเขาหวาน
ความทุกข ความทุกขก็เปนผลเก็บเกี่ยวของเขา ถาเขาหวานยาพิษ เขาก็ไมอาจหวัง
อาหารทิพยไดเลย”
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ขอ 5. คนหวานพืชเชนใด ก็เก็บเกี่ยวผลเชนนั้น ถาหวานความทุกข ความทุกขก็เปนผลเก็บเกี่ยว ถา
หวานยาพิษ ก็ไมอาจหวังอาหารทิพยไดเลย
ขอ 6. ศาสนาซิกข สอนวา การใหบริการผูอนื่ ทางรางกาย และวาจา ถือเปนการใหทาน และจงใหทาน
คนยากจนเสมอ
ขอ 7. ศาสนาพราหมณ-ฮินดู มีหลักคําสอนวา "อยาทําผูอื่นใหบาดเจ็บ ไมพึงทํารายผูอื่นทั้งทาง
รางกาย และจิตใจ"
ขอ 8. ศาสนาคริสต มีหลักคําสอนวา “เจาทั้งหลายอยาเห็นแกหนาผูใดในการพิพากษา จงฟงทาน
ผูใหญ ผูนอย เหมือนกัน เจาทั้งหลายอยากลัวผูใด เพราะการพิพากษานั้นเปนการตัดสินของพระเจา”
ขอ 9. ศาสนาอิสลาม มีหลักคําสอนวา “ผูใดขาดความเมตตาเพื่อนมนุษยผูนั้นไมไดรับเมตตาจิต
เชนกัน”
ขอ 10. วราพรยังไมสามารถไปรวมประกอบพิธิกรรมทางศาสนาไดเนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจไม
เอื้ออํานวย และที่สําคัญวราพรยังไมบรรลุนติ ิภาวะ พิธีกรรมนาจะตรงกับขอความใด
ก. การจายซะกาต
ข. การไปทําฮัจญ
ค. การถือศีลอด
ง. การนมาซ
ขอ 11. ขอความใดสอดคลองกับการปฏิบัติตนตามหลักบัญญัติ 10 ประการ ของศาสนาคริสต
ก. ศันสนียชอบหยิบยืมสิ่งของแลวไมคืน จนเพื่อนบานตองคอยทวงถามทวงคืนตลอด
ข. หากบุคคลตองการใหมีอายุยืนนานก็ควรปฏิบัติตอบิดามารดาดวยความเคารพนับถือ
ค. บางครั้งบุคคลก็จําเปนตองหลีกเลี่ยงการพูดความจริงเพื่อเปนการเอาตัวรอด
ง. ทุกครั้งที่ตกใจหรือไมสบายใจคริสโตเฟอรมักจะออกนามพระเจาเสมอ
ขอ 12. สุวรรณาเปนหัวหนาธนาคารสาขาประจําภาคใตตอนลาง ในเดือนหนาเขาตองไปปฏิบัติ
หนาที่ในจังหวัดยะลา สุวรรณาพึงปฏิบัติตนตามขอความใด
ก. เมื่อมีโอกาสเขาไปในมัสยิด เราควรเปดอานคัมภีรกุรอานอยางไมรังเกียจเดียจฉันท
ข. แมจะไดรับคําเชื้อเชิญใหไปรวมพิธีของชาวมุสลิมแลวก็ตาม แตก็ควรหลีกเลี่ยงการไป
รวมพิธีดังกลาว เนื่องจากแตละศาสนามีพิธีกรรมทีแ่ ตกตางกัน
ค. ควรหลีกเลี่ยงการศึกษาหลักการ ศาสนบัญญัติ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของมุสลิม
เพราะถือเปนการกาวลวงศาสนาอิสลาม
ง. ควรหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในวันศุกร แตหากจําเปนหรือหลีกเลี่ยงไมไดก็ควร
กําหนดเวลานมาชไวดวย
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ขอ 13. ขอความใดสอดลองกับความสําคัญของหลักศาสนธรรม
ก. ประจวบชวยเหลือคนชราขามถนน เพราะจะไดนําไปเขียนบันทึกความดีตามที่ครู
มอบหมาย
ข. เมื่อสาวิตรีเอยปากขอความชวยเหลืออภิรดีจะหลีกเลี่ยงการปฏิเสธ เนื่องจากอภิรดีคาง
คาเชาบานสาวิตรีหลายเดือนแลว
ค. กิติพงศไมเคยปฏิเสธที่จะใหการชวยเหลือเด็กกําพรา เนื่องจากกิติพงศก็เปนเด็กกําพรา
เหมือนกัน
ง. วรรพิชิษบริจาคเงินใหกับทางวัด เพราะตองการใบอนุโมทนาบุญ เพื่อนําไปลดหยอนภาษี
ของตนเอง
ขอ 14. ขอความใดพึงปฏิบตั ิตอเพื่อนที่เปนชาวไทยมุสลิม
ก. หากไมไดรับอนุญาตหรือผูปกครองไมอยู ผูช ายก็ไมควรอยูกันตามลําพังกับผูหญิงมุสลิม
สองตอสอง
ข. ควรชักชวนเพื่อนชาวไทยมุสลิมใหไปรวมประกอบพิธีกรรมการบวชโดยพรอมเพรียงกัน
ค. ในงานสังสรรคเราควรเชื้อเชิญเพื่อนชาวไทยมุสลิมดืม่ สุราดวยกันเพื่อแสดงถึงมิตรภาพ
ง. สรางความสนิทสนมตอเพื่อนชาวไทยมุสลิมดวยการเรียกวา “แขก”
ขอ 15. นฤมิตรนับถือศาสนาพราหมณ-ฮินดู และกําลังอยูในชวงมัชฌิมวัย นฤมิตรจะตองปฏิบัติตน
อยางไร
ก. ออกไปอยูในปาเพื่อศึกษาหาความรู และปรนนิบัติรับใชอาจารย
ข. ออกบวช บําเพ็ญเพียรอยูในปาตามหลักศาสนา
ค. ยกทรัพยสมบัติที่หามาไดใหบุตรธิดา
ง. เขาสูพิธีสมรสเพื่อดํารงวงศตระกูล
ขอ 16. จากขอ 15 หากนฤมิตรไมตองการใหบิดามารดาตองตกนรกขุมปุตตตะ จะตองปฏิบัติตน
อยางไร
ก. ฝกจิตใจใหบริสุทธิ์และปฏิบตั ิตนใหเปนประโยชนตอสังคม
ข. มีบุตรชายอยางนอยหนึ่งคน
ค. ศึกษาเลาเรียนหาความรู
ง. ออกบวชเปนสันยาสี
ขอ 17. ขอความใดกลาวถูกตอง
ก. หากยังไมทําความสะอาดมัสยิดก็อนุญาตใหศาสนิกใสรองเทาเขาไปประกอบพิธีกรรมได
ข. การเขามัสยิดของชาวไทยพุทธสามารถทําไดโดยการขออนุญาตเพื่อนมุสลิมทีม่ าดวยกัน
ค. การเขามัสยิดควรแตงกายดวยเสื้อผาที่สะอาดตามสมัยนิยม
ง. ควรหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องที่เกี่ยวกับทางโลกในมัสยิด
ขอ 18. ขอความใดกลาวถูกตอง
ก. การไปประกอบพิธีฮัจญ กําหนดใหชาวมุสลิมตองปฏิบัติ
ข. การจายซะกาตเปนการอดกลั้นอารมณใฝต่ํา และฝกจิตใจใหมีความอดทน
ค. การถือศีลอดเปนการสรางความเทาเทียม และความเสมอภาคในบรรดามุสลิม
ง. การนมาซเปนการขัดเกลาจิตใจใหสะอาด ลดความเห็นแกตัว และลดชองวางในสังคม
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ขอ 19. ขอความใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับเปาหมายเพื่อความสุขที่นิรันดรของศาสนาคริสต
ก. แพทยหญิงอามานีรักษาคนปวยดวยจรรยาบรรแหงวิชาชีพ
ข. ครูมารูดีสอนนักเรียนดวยความสุข ถายทอดวิชาความรูอยางไมหวงแหน
ค. รอยตํารวจเอกวีระยุทธสวดมนตภาวนาและปฏิบัติกิจศาสนาตามขอบัญญัติ
ง. เรือเอกบรรจงปฏิบัติภาระกิจตามหนาที่ของตนเองดวยการรักษานานน้ําทะเลไทย
ขอ 20. บุคคลในขอความใดปฏิบัติตนตามขอปฏิบัติ 10 ขอ ของศาสนาซิกข
ก. ในชวงสุดทายแหงชีวิต ผูชายของศาสนาซิกขตองออกบวชบําเพ็ญเพียรตามหลักศาสนา
และออกสั่งสอนผูอื่น
ข. เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวกลับไปดํารงชีวิตทางโลกเขาสูพิธีสมรสเพื่อดํารงวศตระกูล และ
มีครอบครัว
ค. เมื่อบุตรชายอายุระหวาง 8-25 ป ตองศึกษาเลาเรียน และเขาพิธีมอบตนเปนนักศึกษา
ง. เมื่อครอบครัวไดบุตรชาย บิดาจึงตั้งชื่อบุตรวา "อนันทสิงห"
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม
ขอ 1. เฉลย ขอ ก.
ขอ 2. เฉลย ขอ ข.
ขอ 3. เฉลย ขอ ง.
ขอ 4. เฉลย ขอ ก.
ขอ 5. เฉลย ขอ ง.
ขอ 6. เฉลย ขอ ค.
ขอ 7. เฉลย ขอ จ.
ขอ 8. เฉลย ขอ ข.
ขอ 9. เฉลย ขอ ก.
ขอ 10. เฉลย ขอ ข.
ขอ 11. เฉลย ขอ ข.
ขอ 12. เฉลย ขอ ง.
ขอ 13. เฉลย ขอ ค.
ขอ 14. เฉลย ขอ ก.
ขอ 15. เฉลย ขอ ง.
ขอ 16. เฉลย ขอ ข.
ขอ 17. เฉลย ขอ ง.
ขอ 18. เฉลย ขอ ค.
ขอ 19. เฉลย ขอ ค.
ขอ 20. เฉลย ขอ ง.
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน
หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม
คําชี้แจง ใหนกั ศึกษาอานขอความในแตละขอคําถาม และทําเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ
ชองตัวอักษร ก ข ค ง และ จ ที่เห็นวาถูกทีส่ ุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 20 ขอ (20 คะแนน)
ขอ 1. ขอความใดสอดคลองกับความหมายของศาสนธรรม
ก. ประจักษพยานในการปรากฏของศาสนาในทางรูปธรรมที่แสดงการสืบทอดของศาสนา
ข. สถานที่ปฏิบัติธรรมอันเปนที่รวมกลุมกันแหงศาสนิกชนเพื่อประกอบกิจทางศาสนา
ค. ผูนับถือศาสนาที่ปฏิบัติกิจของศาสนา และปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา
ง. หลักการของศาสนาที่เปนหลักปฏิบัติ เปนใจความสาระของศาสนา
ขอ 2. ขอความใดสอดลองกับความสําคัญของหลักศาสนธรรม
ก. เมือสาวิ
่ ตรีเอยปากขอความชวยเหลืออภิรดีจะหลีกเลี่ยงการปฏิเสธ เนื่องจากอภิรดีคาง
คาเชาบานสาวิตรีหลายเดือนแลว
ข. กิติพงศไมเคยปฏิเสธที่จะใหการชวยเหลือเด็กกําพรา เนื่องจากกิติพงศก็เปนเด็กกําพรา
เหมือนกัน
ค. วรรพิชิษบริจาคเงินใหกับทางวัด เพราะตองการใบอนุโมทนาบุญเพื่อนําไปลดหยอนภาษี
ของตนเอง
ง. ประจวบชวยเหลือคนชราขามถนน เพราะจะไดนําไปเเขียบันทึกความดีตามที่ครู
มอบหมาย
ขอ 3. ขอความใดกลาวถูกตอง
ก. หลักศาสนธรรมที่บันทึกไวในคัมภีรทําใหมนุษยเปนคนดีขึ้น
ข. หากบุคคลใดมีความยุติธรรม บุคคลนั้นมักจะเสียเปรียบคนอื่นเสมอ
ค. บุคคลที่มคี วามความอุตสาหะ และมีการพัฒนาตนเองจะชวยใหประสบความสําเร็จ
ง. หากบุคคลใดมีความเมตตากรุณา และชอบชวยเหลือสัตวที่ทุกขยาก บุคคลนั้นจะ
ประสบความสําเร็จในชีวิต
คําชี้แจง เลือกคําตอบ ก ข ค ง และ จ ดานลาง เพื่อตอบคําถามขอ 4-8
ก. ศาสนาพรหมณ-ฮินดู มีหลักคําสอนวา “พระราชาเปนญาติของผูที่ไมมีญาติ เปนตาของ
ผูที่ไมมคี วามสวางในดวงตา เปนบิดาและมารดาของประะชาชนที่เดินบนทางยุติธรรม”
ข. ศาสนาซิกข มีหลักคําสอนทีว่ า “คนหวานพืชเชนใด ก็เก็บเกี่ยวผลเชนนั้น ถาเขาหวาน
ความทุกข ความทุกขก็เปนผลเก็บเกี่ยวของเขา ถาเขาหวานยาพิษ เขาก็ไมอาจหวัง
อาหารทิพยไดเลย”
ค. ศาสนาพราหมณ-ฮินดู สอนการใหแบงปนดวยอาการยินดีและดวยความเต็มใจ
ง. พระพุทธศาสนา มีพรหมวิหาร 4 ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
จ. ศาสนาอิสลาม มีหลักคําสอน คือการถือศีลอด
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ขอ 4. ศาสนาพราหมณ-ฮินดู มีหลักคําสอนวา "อยาทําผูอื่นใหบาดเจ็บ ไมพึงทํารายผูอื่นทั้งทาง
รางกาย และจิตใจ"
ขอ 5. ศาสนาอิสลาม มีหลักคําสอนวา “ผูใดขาดความเมตตาเพื่อนมนุษยผูนั้นไมไดรับเมตตาจิต
เชนกัน”
ขอ 6. ศาสนาคริสต มีหลักคําสอนวา “เจาทั้งหลายอยาเห็นแกหนาผูใดในการพิพากษา จงฟงทาน
ผูใหญ ผูนอย เหมือนกัน เจาทั้งหลายอยากลัวผูใด เพราะการพิพากษานั้นเปนการตัดสินของพระเจา”
ขอ 7. คนหวานพืชเชนใด ก็เก็บเกี่ยวผลเชนนั้น ถาหวานความทุกข ความทุกขก็เปนผลเก็บเกี่ยว ถา
หวานยาพิษ ก็ไมอาจหวังอาหารทิพยไดเลย
ขอ 8. ศาสนาซิกข สอนวา การใหบริการผูอนื่ ทางรางกาย และวาจา ถือเปนการใหทาน และจงใหทาน
คนยากจนเสมอ
ขอ 9. สมพรปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของศาสนา โดยการไมฆาสัตว ไมลักทรัพยผูอื่น ไมประพฤติ
ผิดในกาม ไมพูดโกหก และไมดื่มหรือเสพของมึนเมา สมพรปฏิบัติตนสอดคลองกับหลักธรรมใด
ก. ฆราวาสธรรม
ข. เบญจธรรม
ค. สังคหวัตถุ
ง. เบญจศีล
ขอ 10. วราพรยังไมสามารถไปรวมประกอบพิธิกรรมทางศาสนาไดเนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจไม
เอื้ออํานวย และที่สําคัญวราพรยังไมบรรลุนติ ิภาวะ พิธีกรรมนาจะตรงกับขอความใด
ก. การนมาซ
ข. การถือศีลอด
ค. การไปทําฮัจญ
ง. การจายซะกาต
ขอ 11. นฤมิตรนับถือศาสนาพราหมณ-ฮินดู และกําลังอยูในชวงมัชฌิมวัย นฤมิตรจะตองปฏิบัติตน
อยางไร
ก. ยกทรัพยสมบัติที่หามาไดใหบุตรธิดา
ข. เขาสูพิธีสมรสเพื่อดํารงวงศตระกูล
ค. ออกบวช บําเพ็ญเพียรอยูในปาตามปลักศาสนา
ง. ออกไปอยูในปาเพื่อศึกษาหาความรู และปรนนิบัติรับใชอาจารย
ขอ 12. จากขอ 11 หากนฤมิตรไมตองการใหบิดามารดาตองตกนรกขุมปุตตตะ จะตองปฏิบัติตน
อยางไร
ก. ออกบวชเปนสันยาสี
ข. ศึกษาเลาเรียนหาความรู
ค. มีบุตรชายอยางนอยหนึ่งคน
ง. ฝกจิตใจใหบริสุทธิ์และปฏิบตั ิตนใหเปนประโยชนตอสังคม
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ขอ 13. บุคคลตามขอความใดสอดคลองที่มีหิร-โอตตัปปะ
ก. มาซีเตาะไมเคยที่จะฉอราษฎรบังหลวง เพราะรูวาสิ่งนั้นไมดีไมควรปฏิบัติจะเปนบาป
ติดตัว
ข. วาสนาดีไมเคยขโมยสิ่งของผูอ่ืน เพราะกลัวเพื่อนจะจับไดและอาจจะติดคุก
ค. อัลสาดีไมคิดที่จะดื่มสุราของมึนเมา เพราะกลัววาผูอื่นจะเห็นและเอาไปนินทา
ง. มะซอกิไมกลาขับรถฝาไฟแดง เพราะกลัววาตํารวจจะจับและโดยปรับเงิน
ขอ 14. ขอความใดกลาวถูกตอง
ก. การนมาซเปนการขัดเกลาจิตใจใหสะอาด ลดความเห็นแกตัว และลดชองวางในสังคม
ข. การถือศีลอดเปนการสรางความเทาเทียม และความเสมอภาคในบรรดามุสลิม
ค. การจายซะกาตเปนการอดกลั้นอารมณใฝต่ํา และฝกจิตใจใหมีความอดทน
ง. การไปประกอบพิธีฮัจญ กําหนดใหชาวมุสลิมตองปฏิบัติ
ขอ 15. สุวรรณาเปนหัวหนาธนาคารสาขาประจําภาคใตตอนลาง ในเดือนหนาเขาตองไปปฏิบัติ
หนาที่ในจังหวัดยะลา สุวรรณาพึงปฏิบัติตนตามขอความใด
ก. ควรหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในวันศุกร แตหากจําเปนหรือหลีกเลี่ยงไมไดก็ควร
กําหนดเวลานมาชไวดวย
ข. แมจะไดรับคําเชื้อเชิญใหไปรวมพิธีของชาวมุสลิมแลวก็ตาม แตก็ควรหลีกเลี่ยงการไป
รวมพิธีดังกลาว เนื่องจากแตละศาสนามีพิธีกรรมทีแ่ ตกตางกัน
ค. เมื่อมีโอกาสเขาไปในมัสยิด เราควรเปดอานคัมภีรกุรอานอยางไมรังเกียจเดียจฉันท
ง. ควรหลีกเลี่ยงการศึกษาหลักการ ศาสนบัญญัติ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของมุสลิม
เพราะถือเปนการกาวลวงศาสนาอิสลาม
ขอ 16. ขอความใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับเปาหมายเพื่อความสุขที่นิรันดรของศาสนาคริสต
ก. เรือเอกบรรจงปฏิบัติภาระกิจตามหนาที่ของตนเองดวยการรักษานานน้ําทะเลไทย
ข. รอยตํารวจเอกวีระยุทธสวดมนตภาวนาและปฏิบัติกิจศาสนาตามขอบัญญัติ
ค. ครูมารูดีสอนนักเรียนดวยความสุข ถายทอดวิชาความรูอยางไมหวงแหน
ง. แพทยหญิงอามานีรักษาคนปวยดวยจรรยาบรรแหงวิชาชีพ
ขอ 17. ขอความใดสอดคลองกับการปฏิบัติตนตามหลักบัญญัติ 10 ประการ ของศาสนาคริสต
ก. ทุกครั้งที่ตกใจหรือไมสบายใจคริสโตเฟอรมักจะออกนามพระเจาเสมอ
ข. บางครั้งบุคคลก็จําเปนตองหลีกเลี่ยงการพูดความจริงเพื่อเปนการเอาตัวรอด
ค. หากบุคคลตองการใหมีอายุยืนนานก็ควรปฏิบัติตอบิดามารดาดวยความเคารพนับถือ
ง. ศันสนียชอบหยิบยืมสิ่งของแลวไมคืน จนเพื่อนบานตองคอยทวงถามทวงคืนตลอด
ขอ 18. บุคคลในขอความใดปฏิบัติตนตามขอปฏิบัติ 10 ขอ ของศาสนาซิกข
ก. เมื่อครอบครัวไดบุตรชาย บิดาจึงตั้งชื่อบุตรวา "อนันทสิงห"
ข. เมื่อบุตรชายอายุระหวาง 8-25 ป ตองศึกษาเลาเรียน และเขาพิธีมอบตนเปนนักศึกษา
ค. เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวกลับไปดํารงชีวิตทางโลกเขาสูพิธีสมรสเพื่อดํารงวศตระกูล และ
มีครอบครัว
ง. ในชวงสุดทายแหงชีวิต ผูชายของศาสนาซิกขตองออกบวชบําเพ็ญเพียรตามหลักศาสนา
และออกสั่งสอนผูอื่น
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ขอ 19. ขอความใดพึงปฏิบัติตอเพื่อนที่เปนชาวไทยมุสลิม
ก. สรางความสนิทสนมตอเพื่อนชาวไทยมุสลิมดวยการเรียกวา “แขก”
ข. ในงานสังสรรคเราควรเชื้อเชิญเพื่อนชาวไทยมุสลิมดืม่ สุราดวยกันเพื่อแสดงถึงมิตรภาพ
ค. ควรชักชวนเพื่อนชาวไทยมุสลิมใหไปรวมประกอบพิธีกรรมการบวชโดยพรอมเพรียงกัน
ง. หากไมไดรับอนุญาตหรือผูปกครองไมอยู ผูช ายก็ไมควรอยูกันตามลําพังกับผูหญิงมุสลิม
สองตอสอง
ขอ 20. ขอความใดกลาวถูกตอง
ก. ควรหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องที่เกี่ยวกับทางโลกในมัสยิด
ข. การเขามัสยิดควรแตงกายดวยเสื้อผาที่สะอาดตามสมัยนิยม
ค. การเขามัสยิดของชาวไทยพุทธสามารถทําไดโดยการขออนุญาตเพื่อนมุสลิมทีม่ าดวยกัน
ง. หากยังไมทําความสะอาดมัสยิดก็อนุญาตใหศาสนิกใสรองเทาเขาไปประกอบพิธีกรรมได
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน
หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม
ขอ 1. เฉลย ขอ ง.
ขอ 2. เฉลย ขอ ข.
ขอ 3. เฉลย ขอ ค.
ขอ 4. เฉลย ขอ ข.
ขอ 5. เฉลย ขอ จ.
ขอ 6. เฉลย ขอ ง.
ขอ 7. เฉลย ขอ ก.
ขอ 8. เฉลย ขอ ค.
ขอ 9. เฉลย ขอ ง.
ขอ 10. เฉลย ขอ ค.
ขอ 11. เฉลย ขอ ข.
ขอ 12. เฉลย ขอ ค.
ขอ 13. เฉลย ขอ ก.
ขอ 14. เฉลย ขอ ข.
ขอ 15. เฉลย ขอ ก.
ขอ 16. เฉลย ขอ ข.
ขอ 17. เฉลย ขอ ค.
ขอ 18. เฉลย ขอ ก.
ขอ 19. เฉลย ขอ ง.
ขอ 20. เฉลย ขอ ก.
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
หนวยที่ 6 เรื่อง การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คําชี้แจง ใหนกั ศึกษาอานขอความในแตละขอคําถาม และทําเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ
ในชองที่เห็นวาถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 24 ขอ (24 คะแนน)
ขอ 1. วิสัยทัศนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามขอความใดมากที่สุด
ก. ความมีเหตุผล
ข. ความพอประมาณ
ค. การสรางภูมิคุมกัน
ง. คุณธรรมนําความรู
ขอ 2. เหตุใดจึงตองมีการประกาศใชเศรษฐกิจพอเพียงในป พ.ศ.2540
ก. เกิดภาวะขาดแคลนสินคาอุปโภคบริโภคอยางหนัก
ข. ปริมาณสินคาในการอุปโภคบริโภคเพิ่มมากเกินไป
ค. ราคาสินคาและคาครองชีพมีการปรับตัวสูงขึ้น
ง. เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงขึ้น
ขอ 3. ขอความใดอธิบายความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดครอบคลุมทีส่ ดุ
ก. เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนอยางพอเพียง
ข. เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน และรัฐ
ตลอดจนการพัฒนาและการบริหารประเทศตามทางสายกลาง เพื่อใหกาวทันตอการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
ค. เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนใหสามารถชวยเหลือผูอื่นในสังคม เพื่อ
ใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
ง. เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนทั้งระดับครอบครัว ชุมชน
และระดับรัฐ รวมทั้งการพัฒนาและการบริหารตามแนวทางทางสายกลาง เพื่อใหสามารถ
พึ่งพิงผูอื่นและสังคมได
ขอ 4. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวพระราชดําริของรัชกาลใด
ก. รัชการที่ 10
ข. รัชกาลที่ 9
ค. รัชกาลที่ 8
ง. รัชกาลที่ 7
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ขอ 5. ขอความใดสอดคลองกับความพอประมาณ
ก. สุพัตราไมเคยคิดแกงแยงผลประโยชนและแขงขันในทางการคาขาย และประกอบอาชีพ
แบบตอสูกันอยางรุนแรง
ข. สมจิตรตัดทอนคาใชจายในครัวเรือนทุกดาน และลดความฟุม เฟอยในการดําเนินชีวิตชวย
ลดความสัมพันธระหวางกันในการทํางาน
ค. ศักดิ์สิทธิ์ประกอบอาชีพดวยความถูกตอง สุจริต แมจะตกอยูในภาวะขาดแคลนในการ
ดํารงชีวิต
ง. อาทิตยาใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคลองตอความตองการ เปนประโยชนตอ
สภาพแวดลอมและเกิดประโยชนตอสวนรวม
ขอ 6. ขอความใดกลาวถูกตองที่สุด
ก. เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางพระราชดําริของพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ตั้งแตกอน
เกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
ข. เศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อมีการบรรจุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9
ค. เศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อมีการบรรจุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11
ง. เศรษฐกิจพอเพียงเปนเปนแนวทางพระราชดําริของพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 หลังเกิด
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
ขอ 7. เมื่อนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการทํางานจะเกิดผลอยางไร
ก. สามารถแกปญ
 หาใหคนจนหรือชุมชนสามารถพึ่งพาหนวยงานของรัฐหรือพึ่งพาผูอื่นได
ข. เปนพื้นฐานของการสรางพลังอํานาจและการพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหเขมแข็ง
ค. สรางขอปฏิบัติในการทําธุรกิจที่เนนผลกําไรระยะสั้นในบริบทที่มีการแขงขันกันสูง
ง. สามารถปรับเปลี่ยนคานิยมและความคิดโดยใหคุณคากับผลกําไรของบริษัท
คําชี้แจง เลือกคําตอบ ก ข ค ง และ จ ดานลาง ใหสอดคลองกับขอความในขอ 8-11
ก. ความพอดีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ข. ความพอดีดานเทคโนโลยี
ค. ความพอดีดานเศรษฐกิจ
ง. ความพอดีดานสังคม
จ. ความพอดีดานจิตใจ
ขอ 8. สุไลมานรูจักใชสิ่งของและจัดการอยางฉลาด มีความรอบคอบจนเกิดความยั่งยืนสูงสุด
ขอ 9. สุกญ
ั ญาชวยเหลือเกื้อกูล รูรักสามัคคี สรางความเขมแข็งใหครอบครัวและชุมชน
ขอ 10. มะสุกรีหารายไดพิเศษใหกับครอบครัว เพื่อลดรายจายที่ไมจําเปนลง และดํารงชีวิตอยาง
พอควร พออยู พอกิน และสมควรตามอัตตภาพและฐานะของตนเอง
ขอ 11. อัญชรียมีความเอื้ออาทร ประนีประนอม และนึกถึงประโยชนสวนรวม
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ขอที่ 12. ขอความใดสัมพันธกันมากที่สุด
ก. การทําบัญชีครัวเรือน สอดคลองกับการสรางภูมิคุมกัน
ข. การเขารวมโครงการเงินออม สอดคลองกับความมีเหตุผล
ค. การเขารวมโครงการรับจํานําขาว สอดคลองกับความพอประมาณ
ง. การเขารวมโครงการกองทุนหมูบาน สอดคลองกับความพอประมาณ
ขอ 13. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอัญเชิญมาครั้งแรกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับใด
ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9
ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8
ง. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7
ขอ 14. ขอความใดสอดคลองกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ก. อาซือมันขยันทํามาหากิน และรูจักเก็บออม ทําใหมีเงินใชจายอยางไมเดือดรอน
ข. อะฟานขยันทํามาหากิน และรูจักเก็บออม กระทั่งมีเงินใหผูอื่นกู
ค. มูรอดีรูจักกินรูจ ักใช ทําใหมีความเปนอยูที่ไมเดือดรอน
ง. ยาซีดขยันทํากิน กระทั่งมีเงินใชจายโดยไมเดือดรอน
คําชี้แจง เลือกคําตอบ ก ข ค ง และ จ ดานลาง ใหสอดคลองกับขอความในขอ 15-18
ก. เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ
ข. เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน
ค. การรักษาทรัพยอยางพอเพียง
ง. การเลี้ยงชีพอยางพอเพียง
จ. การบริโภคอยางพอเพียง
ขอ 15. มะเซาฟ และสมาชิกในหมูบา นรวมกันจัดตั้งสหกรณหมูบาน เพื่อการชวยเหลือแบงปนกันระหวาง
สมาชิก ทําใหเกิดความสามัคคีของคนในหมูบ าน และมีการขยายเครือขายสูหมูบานอื่น ๆ
ขอ 16. การสงเสริมใหชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจสรางความรวมมือกับองคการอื่น ๆ เชน บริษัท
ขนาดใหญ ธนาคาร และสถาบันวิจัย
ขอ 17. แวมุอาซใชทรัพยากร และใชจายทรัพยสินที่หามาไดอยางมัธยัสถ
ขอ 18. ฮาฟฟผลิตสินคาทีใ่ ชทรัพยากร และปจจัยการผลิต โดยคํานึงถึงผลกระทบตอบุคคล สังคม
สิ่งแวดลอม และใชวิธีการที่ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น
ขอ 19. ขอความใดเรียงลําดับการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกตอง
ก. ประเทศชาติ องคกร ชุมชน สังคม ครอบครัว ตัวเอง
ข. ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม องคกร ประเทศชาติ
ค. ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน องคกร สังคม ประเทศชาติ
ง. ตัวเอง ครอบครัว องคกร ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
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คําชี้แจง เลือกขอความตามขอ ก ข ค ง และ จ ใหสอดคลองกับขอ 20-24 ในไดอะแกรม
ก. ความรู
ข. คุณธรรม
ค. ภูมิคุมกันในตัว
ง. ความพอประมาณ
จ. วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม

ขอ 20
ขอ 21

มีเหตุผล
ขอ 22

ขอ 23
ขอ 24
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
หนวยที่ 6 เรื่อง การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอ 1. เฉลย ขอ ค.
ขอ 2. เฉลย ขอ ค.
ขอ 3. เฉลย ขอ ข.
ขอ 4. เฉลย ขอ ข.
ขอ 5. เฉลย ขอ ง.
ขอ 6. เฉลย ขอ ก.
ขอ 7. เฉลย ขอ ข.
ขอ 8. เฉลย ขอ ก.
ขอ 9. เฉลย ขอ ง.
ขอ 10. เฉลย ขอ ค.
ขอ 11. เฉลย ขอ จ.
ขอ 12. เฉลย ขอ ก.
ขอ 13. เฉลย ขอ ข.
ขอ 14. เฉลย ขอ ก.
ขอ 15. เฉลย ขอ ข.
ขอ 16. เฉลย ขอ ก.
ขอ 17. เฉลย ขอ จ.
ขอ 18. เฉลย ขอ ง.
ขอ 19. เฉลย ขอ ง.
ขอ 20. เฉลย ขอ ง.
ขอ 21. เฉลย ขอ ค.
ขอ 22. เฉลย ขอ ก.
ขอ 23. เฉลย ขอ ข.
ขอ 24. เฉลย ขอ จ.
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน
หนวยที่ 6 เรื่อง การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คําชี้แจง ใหนกั ศึกษาอานขอความในแตละขอคําถาม และทําเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ
ในชองที่เห็นวาถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 24 ขอ (24 คะแนน)
ขอ 1. ขอความใดอธิบายความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดครอบคลุมทีส่ ดุ
ก. เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนอยางพอเพียง
ข. เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนใหสามารถชวยเหลือผูอื่นในสังคม เพื่อ
ใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
ค. เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนทั้งระดับครอบครัว ชุมชน
และระดับรัฐ รวมทั้งการพัฒนาและการบริหารตามแนวทางทางสายกลาง เพื่อใหสามารถ
พึ่งพิงผูอื่นและสังคมได
ง. เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน และรัฐ
ตลอดจนการพัฒนาและการบริหารประเทศตามทางสายกลาง เพื่อใหกาวทันตอการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
ขอ 2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวพระราชดําริของรัชกาลใด
ก. รัชกาลที่ 7
ข. รัชกาลที่ 8
ค. รัชกาลที่ 9
ง. รัชการที่ 10
ขอ 3. ขอความใดกลาวถูกตองที่สุด
ก. เศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อมีการบรรจุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9
ข. เศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อมีการบรรจุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11
ค. เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางพระราชดําริของพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ตั้งแตกอน
เกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
ง. เศรษฐกิจพอเพียงเปนเปนแนวทางพระราชดําริของพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 หลังเกิด
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
ขอ 4. เหตุใดจึงตองมีการประกาศใชเศรษฐกิจพอเพียงในป พ.ศ.2540
ก. เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงขึ้น
ข. ราคาสินคาและคาครองชีพมีการปรับตัวสูงขึ้น
ค. ปริมาณสินคาในการอุปโภคบริโภคเพิ่มมากเกินไป
ง. เกิดภาวะขาดแคลนสินคาอุปโภคบริโภคอยางหนัก
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ขอ 5. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอัญเชิญมาครั้งแรกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับใด
ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8
ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9
ง. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10
ขอ 6. วิสัยทัศนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามขอความใดมากที่สุด
ก. ความมีเหตุผล
ข. การสรางภูมิคุมกัน
ค. ความพอประมาณ
ง. คุณธรรมนําความรู
ขอ 7. ขอความใดสอดคลองกับความพอประมาณ
ก. อาทิตยาใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคลองตอความตองการเปนประโยชนตอ
สภาพแวดลอมและเกิดประโยชนตอสวนรวม
ข. สุพัตราไมเคยคิดแกงแยงผลประโยชนและแขงขันในทางการคาขาย และประกอบอาชีพ
แบบตอสูกันอยางรุนแรง
ค. สมจิตรตัดทอนคาใชจายในครัวเรือนทุกดาน และลดความฟุม เฟอยในการดําเนินชีวิตชวย
ลดความสัมพันธระหวางกันในการทํางาน
ง. ศักดิ์สิทธิ์ประกอบอาชีพดวยความถูกตอง สุจริต แมจะตกอยูในภาวะขาดแคลนในการ
ดํารงชีวิต
คําชี้แจง เลือกคําตอบ ก ข ค ง และ จ ดานลาง ใหสอดคลองกับขอความในขอ 8-11
ก. ความพอดีดานจิตใจ
ข. ความพอดีดานสังคม
ค. ความพอดีดานเศรษฐกิจ
ง. ความพอดีดานเทคโนโลยี
จ. ความพอดีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขอ 8. สุไลมานรูจักใชสิ่งของและจัดการอยางฉลาด มีความรอบคอบจนเกิดความยั่งยืนสูงสุด
ขอ 9. อัญชรียม ีความเอื้ออาทร ประนีประนอม และนึกถึงประโยชนสวนรวม
ขอ 10. มะสุกรีหารายไดพิเศษใหกับครอบครัว เพื่อลดรายจายที่ไมจําเปนลง และดํารงชีวิตอยาง
พอควร พออยู พอกิน และสมควรตามอัตตภาพและฐานะของตนเอง
ขอ 11. สุกญ
ั ญาชวยเหลือเกื้อกูล รูรักสามัคคี สรางความเขมแข็งใหครอบครัวและชุมชน
คําชี้แจง เลือกขอความตามขอ ก ข ค ง และ จ ใหสอดคลองกับขอ 12-16 ในไดอะแกรม
ก. วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม
ข. ความพอประมาณ
ค. ภูมิคุมกันในตัว
ง. คุณธรรม
จ. ความรู
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ขอ 12
ขอ 13

มีเหตุผล
ขอ 14

ขอ 15
ขอ 16

ขอที่ 17. ขอความใดสัมพันธกันมากที่สุด
ก. การเขารวมโครงการกองทุนหมูบาน สอดคลองกับความพอประมาณ
ข. การเขารวมโครงการรับจํานําขาว สอดคลองกับความพอประมาณ
ค. การเขารวมโครงการเงินออม สอดคลองกับความมีเหตุผล
ง. การทําบัญชีครัวเรือน สอดคลองกับการสรางภูมิคุมกัน
ขอ 18. เมื่อนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการทํางานจะเกิดผลอยางไร
ก. สามารถปรับเปลี่ยนคานิยมและความคิดโดยใหคุณคากับผลกําไรของบริษัท
ข. สรางขอปฏิบัติในการทําธุรกิจที่เนนผลกําไรระยะสั้นในบริบทที่มีการแขงขันกันสูง
ค. เปนพื้นฐานของการสรางพลังอํานาจและการพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหเขมแข็ง
ง. สามารถแกปญ
 หาใหคนจนหรือชุมชนสามารถพึ่งพาหนวยงานของรัฐหรือพึ่งพาผูอื่นได
ขอ 19. ขอความใดเรียงลําดับการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกตอง
ก. ตัวเอง ครอบครัว องคกร ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
ข. ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน องคกร สังคม ประเทศชาติ
ค. ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม องคกร ประเทศชาติ
ง. ประเทศชาติ องคกร ชุมชน สังคม ครอบครัว ตัวเอง
ขอ 20. ขอความใดสอดคลองกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ก. ยาซีดขยันทํากิน กระทั่งมีเงินใชจายโดยไมเดือดรอน
ข. มูรอดีรูจักกินรูจ ักใช ทําใหมีความเปนอยูที่ไมเดือดรอน
ค. อะฟานขยันทํามาหากิน และรูจักเก็บออม กระทั่งมีเงินใหผูอื่นกู
ง. อาซือมันขยันทํามาหากิน และรูจักเก็บออม ทําใหมีเงินใชจายอยางไมเดือดรอน
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คําชี้แจง เลือกคําตอบ ก ข ค ง และ จ ดานลาง ใหสอดคลองกับขอความในขอ 21-24
ก. การบริโภคอยางพอเพียง
ข. การเลี้ยงชีพอยางพอเพียง
ค. การรักษาทรัพยอยางพอเพียง
ง. เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน
จ. เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ
ขอ 21. แวมุอาซใชทรัพยากร และใชจายทรัพยสินที่หามาไดอยางมัธยัสถ
ขอ 22. มะเซาฟ และสมาชิกในหมูบานรวมกันจัดตั้งสหกรณหมูบาน เพื่อการชวยเหลือแบงปนกันระหวาง
สมาชิก ทําใหเกิดความสามัคคีของคนในหมูบ าน และมีการขยายเครือขายสูหมูบานอื่น ๆ
ขอ 23. ฮาฟฟผลิตสินคาทีใ่ ชทรัพยากร และปจจัยการผลิต โดยคํานึงถึงผลกระทบตอบุคคล สังคม
สิ่งแวดลอม และใชวิธีการที่ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น
ขอ 24. การสงเสริมใหชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจสรางความรวมมือกับองคการอื่น ๆ เชน บริษัท
ขนาดใหญ ธนาคาร และสถาบันวิจัย
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน
หนวยที่ 6 เรื่อง การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอ 1. เฉลย ขอ ง.
ขอ 2. เฉลย ขอ ค.
ขอ 3. เฉลย ขอ ค.
ขอ 4. เฉลย ขอ ข.
ขอ 5. เฉลย ขอ ค.
ขอ 6. เฉลย ขอ ข.
ขอ 7. เฉลย ขอ ก.
ขอ 8. เฉลย ขอ จ.
ขอ 9. เฉลย ขอ ก.
ขอ 10. เฉลย ขอ ค.
ขอ 11. เฉลย ขอ ข.
ขอ 12. เฉลย ขอ ข.
ขอ 13. เฉลย ขอ ค.
ขอ 14. เฉลย ขอ จ.
ขอ 15. เฉลย ขอ ง.
ขอ 16. เฉลย ขอ ก.
ขอ 17. เฉลย ขอ ง.
ขอ 18. เฉลย ขอ ค.
ขอ 19. เฉลย ขอ ก.
ขอ 20. เฉลย ขอ ง.
ขอ 21. เฉลย ขอ ก.
ขอ 22. เฉลย ขอ ง.
ขอ 23. เฉลย ขอ ข.
ขอ 24. เฉลย ขอ จ.
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน
หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คําชี้แจง ใหนกั ศึกษาอานขอความในแตละขอคําถาม และทําเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ
ในชองที่เห็นวาถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 23 ขอ (23 คะแนน)
ขอ 1. ขอความใดสอดคลองกับความหมายของผูนํา
ก. ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาในระดับตาง ๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ ใหความสําคัญกับการพัฒนา
ข. ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอยางเปนทางการ มีหนาที่การจัดการเพื่อใหสิ่งหนึ่งสิง่
ใดใหประสบความสําเร็จ สะทอนถึงการรับผิดชอบในภารกิจของตนเอง
ค. ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอยางเปนทางการ และไมเปนทางการ มีหนาที่จัดการ
กับปญหาความยุงยากตาง ๆ ในองคการ และมองสิ่งตาง ๆ ตามบรรทัดฐาน
ง. ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอยางเปนทางการ และใหความสําคัญกับการควบคุม
ระบบและโครงสราง
คําชี้แจง เลือกคําตอบ ก ข ค ง และ จ ดานลาง ใหสอดคลองกับขอความในขอ 2-6
ก. ความรู
ข. คุณธรรม
ค. ความมีเหตุผล
ง. ความพอประมาณ
จ. การมีภูมิคุมกันในตัว
ขอ 2. การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท ABC เนนคานิยมของความเปนธรรม ความเปนเลิศ คุณคา
ของบุคลากร และความรับผิดชอบตอสังคม มีนโยบายการดูแลบุคลากรโดยใชระบบคณะกรรมการที่ยึดถือ
ระบบความสามารถ และอุดมการณขององคการเปนหลัก
ขอ 3. นโยบายการรับบุคลากรของบริษัท AB เนนรับจํานวนนอยเทาที่จําเปน และมีแผนที่จะโยกยาย
บุคลากรในแตละวิชาชีพ เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสพัฒนาตนเองและมีความเจริญกาวหนาในงาน
อาชีพ
ขอ 4. ผูจัดการของบริษัท ก. มีความตระหนักวาการทําธุรกิจในอนาคตจะมีการแขงขันดานฐานความรู
และนวัตกรรม บริษัทจึงไดรวบรวมตัวอยางการทํางานที่เปนเลิศไวใน Website ของบริษัท เพื่อให
บุคลากรไดเขาไปศึกษา
ขอ 5. บริษัท ง. มีการเตรียมความพรอมสําหรับอนาคต โดยการพัฒนาความเปนผูนําขององคการ
อยางตอเนื่องหลายโครงการ และมีโครงการสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ
ขอ 6. นโยบายการรับบุคลากรของบริษัท ข. เนนบุคลากรมืออาชีพ มีระเบียบวินัยในการทํางาน มี
ความตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยสุจริต และประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม
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คําชี้แจง เลือกคําตอบ ก ข ค ง และ จ ดานลาง ใหสอดคลองกับขอความในขอ 7-11
ก. ทฤษฎีผลกระทบระหวางบุคคลและสถานการณ
ข. ทฤษฎีความสัมพันธและความคาดหวัง
ค. ทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา
ง. ทฤษฎีมนุษยนิยม
จ. ทฤษฎีพันธุกรรม
ขอ 7. อับดุลฮาฟซไดรับแตงตั้งใหเปนผูจัดการเนื่องจากมีคุณสมบัติของความเปนผูนํา
ขอ 8. แวอับดุลยเปนผูนําหมูบ านหนองหาน ซึ่งตระกูลของเขาเปนผูนําหมูบานแหงนี้มาหลาย
ชั่วอายุคน
ขอ 9. ในระหวางการประชุมกลุมยอยของบริษัท สถานการณกลุมเริ่มตึงเครียด โซฟานไดแสดง
บทบาทของผูนํากลุม ซึ่งทําใหสมาชิกทุกคนในกลุมยอมรับในความเปนผูนํา
ขอ 10. มูฮัมหมัดสุกรีเปนผูจดั การบริษัท A โดยมีการบริหารงานที่เนนการสรางสภาพแวดลอม
และบรรยากาศขององคการใหนาทํางานและมีความปลอดภัย เพื่อใหบุคลากรทํางานบรรลุเปาหมาย
ขอ 11. ในสภาวการณที่เกิดวิกฤติขึ้นกับบริษัท อับดุลรอซะไดแสดงความเปนผูนําในการแกปญ
 หา
จนผานพนไปไดดวยดี
คําชี้แจง เลือกคําตอบ ก ข ค และ ง ดานลาง ใหสอดคลองกับขอความในขอ 12-15
ก. ทิศเบื้องลาง (เหฎฐิมทิศ)
ข. หลักธรรมที่ปองกันความเสื่อม (อปริหานิยธรรม 7)
ค. หลักธรรมอันเปนเหตุใหระลึกถึงกัน (สาราณียธรรม 6)
ง. หลักการสงเคราะหประชาชนของพระราชา (ราชสังคหวัตถุ 4)
ขอ 12. หลักธรรมที่ทําใหการปกครองเปนไปเพื่อความเจริญ เชน หมั่นประชุมกันเนืองนิตย พรอมเพรียง
กันเขาประชุมและเลิกประชุม และการใหความยําเกรง นับถือ และใหเกียรติผูใหญของบานเมือง
ขอ 13. หลักธรรมของการปฏิบัติตนตอกันระหวางผูใตบังคับบัญชากับผูบังคับบัญชา
ขอ 14. การทํานุบํารุงประชาชาติใหดํารงอยูใ นเอกภาพและความสามัคคี มีความฉลาดในการยึดเหนี่ยว
จิตใจ ใหกําลังใจผูที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต สงเสริมคนดี และมีความสามารถ
ขอ 15. หลักธรรมที่สงเสริมใหผูประพฤติปฏิบัติตนตอกันดวยไมตรี ใหการสงเคราะห และเอื้อเฟอตอกัน
ทําใหเกิดความสามัคคี
คําชี้แจง เลือกคําตอบ ก ข ค ง และ จ ดานลาง ใหสอดคลองกับขอความในขอ 16-18
ก. การมีความรู
ข. ความมีเหตุผล
ค. การมีคุณธรรม
ง. ความพอประมาณ
จ. การมีภูมิคุมกันในตัว
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ขอ 16. ผูนําตอมีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ สรางองคความรูภูมิปญญา เปดโลกทัศน และมอง
การณไกล
ขอ 17. ผูนําตองมีการกําหนดเปาหมาย สรางวิสัยทัศนรวม มีเหตุผล ใหความยุติธรรม เปดใจรับฟง
ความคิดเห็น และสงเสริมการมีสวนรวม
ขอ 18. ผูนําตองดูแลใสใจผูใตบังคับบัญชา และใหความสําคัญทั่วถึง ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวย
ความเมตตา ประสานความแตกตาง ทําเพื่อสวนรวมมากกวาสวนตน
คําชี้แจง เลือกคําตอบ ก ข ค ง และ จ ดานลาง ใหสอดคลองกับขอความในขอ 19-23
ก. ความอดทน (ขันติ)
ข. การมีธรรมมาภิบาล
ค. ความระงับยับยั้งขมใจ (ตะปะ)
ง. คุณธรรมของสัตบุรุษ (สัปปุรสิ ธรรม)
จ. ความยึดมั่นในหลักยุติธรรม (อวิโรธนะ)
ขอ 19. ในการบริหารงาน น้ํามนตยึดหลักของความหนักแนนในธรรม ไมมีความเอนเอียงหวั่นไหว ไม
ประพฤติตนนอกเหนือกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ขอ 20. กมลเปนหัวหนางานที่ยึดหลักความถูกตอง ความเหมาะสม ความบริสุทธิ์ และหลักความ
ยุติธรรมในการปฏิบัติงาน
ขอ 21. สุรียามักจะขมใจตนเองไมใหกิเลสตัณหาเขามาครอบงําจิตใจ และละความชั่วภายในจิตใจ
ตนเอง โดยใชความพากเพียรเปนเครื่องเผากิเลส
ขอ 22. อานัสเปนผูบริหารทีด่ ีมีศีลธรรม รูจ ักใชเหตุผล รูจ ักวางตัวใหเหมาะสมกับกาละ เทศะ บุคคล
สังคม และสถานการณ
ขอ 23. แมมีอปุ สรรคมากมายในการบริหารงาน แตสมบูรณก็ใชความอดกลั้นตอกําลังกิเลส มีความ
สงบเสงี่ยม รูจกั ถอมตน และยอมรับฟงการวิพากษวิจารณของผูใตบังคับบัญชาเสมอ
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
หนวยที่ 7 เรื่อง ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอ 1. เฉลย ขอ ก.
ขอ 2. เฉลย ขอ ค.
ขอ 3. เฉลย ขอ ง.
ขอ 4. เฉลย ขอ ก.
ขอ 5. เฉลย ขอ จ.
ขอ 6. เฉลย ขอ ข.
ขอ 7. เฉลย ขอ ค.
ขอ 8. เฉลย ขอ จ.
ขอ 9. เฉลย ขอ ข.
ขอ 10. เฉลย ขอ ง.
ขอ 11. เฉลย ขอ ก.
ขอ 12. เฉลย ขอ ข.
ขอ 13. เฉลย ขอ ก.
ขอ 14. เฉลย ขอ ง.
ขอ 15. เฉลย ขอ ค.
ขอ 16. เฉลย ขอ จ.
ขอ 17. เฉลย ขอ ข.
ขอ 18. เฉลย ขอ ง.
ขอ 19. เฉลย ขอ จ.
ขอ 20. เฉลย ขอ ข.
ขอ 21. เฉลย ขอ ค.
ขอ 22. เฉลย ขอ ง.
ขอ 23. เฉลย ขอ ก.
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แบบทดสอบวัดการเรียนรูหลังเรียน
หนวยที่ 7 เรื่อง ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คําชี้แจง ใหนกั ศึกษาอานขอความในแตละขอคําถาม และทําเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ
ในชองที่เห็นวาถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 23 ขอ (23 คะแนน)
ขอ 1. ขอความใดสอดคลองกับความหมายของผูนํา
ก. ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอยางเปนทางการ มีหนาที่การจัดการเพื่อใหสิ่งหนึ่งสิง่
ใดใหประสบความสําเร็จ สะทอนถึงการรับผิดชอบในภารกิจของตนเอง
ข. ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอยางเปนทางการ และไมเปนทางการ มีหนาที่จัดการ
กับปญหาความยุงยากตาง ๆ ในองคการ และมองสิ่งตาง ๆ ตามบรรทัดฐาน
ค. ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาในระดับตาง ๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ ใหความสําคัญกับการพัฒนา
ง. ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอยางเปนทางการ และใหความสําคัญกับการควบคุม
ระบบและโครงสราง
คําชี้แจง เลือกคําตอบ ก ข ค ง และ จ ดานลาง ใหสอดคลองกับขอความในขอ 2-6
ก. ทฤษฎีพันธุกรรม
ข. ทฤษฎีมนุษยนิยม
ค. ทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา
ง. ทฤษฎีความสัมพันธและความคาดหวัง
จ. ทฤษฎีผลกระทบระหวางบุคคลและสถานการณ
ขอ 2. แวอับดุลยเปนผูนําหมูบ านหนองหาน ซึ่งตระกูลของเขาเปนผูนําหมูบานแหงนี้มาหลาย
ชั่วอายุคน
ขอ 3. อับดุลฮาฟซไดรับแตงตั้งใหเปนผูจัดการเนื่องจากมีคุณสมบัติของความเปนผูนํา
ขอ 4. ในสภาวการณที่เกิดวิกฤติขึ้นกับบริษัท อับดุลรอซะไดแสดงความเปนผูนําในการแกปญหา
จนผานพนไปไดดวยดี
ขอ 5. ในระหวางการประชุมกลุมยอยของบริษัท สถานการณกลุมเริ่มตึงเครียด โซฟานไดแสดง
บทบาทของผูนํากลุม ซึ่งทําใหสมาชิกทุกคนในกลุมยอมรับในความเปนผูนํา
ขอ 6. มูฮัมหมัดสุกรี เปนผูจดั การบริษัท A โดยมีการบริหารงานที่เนนการสรางสภาพแวดลอม และ
บรรยากาศขององคการใหนาทํางานและมีความปลอดภัย เพื่อใหบุคลากรทํางานบรรลุเปาหมาย
คําชี้แจง เลือกคําตอบ ก ข ค และ ง ดานลาง ใหสอดคลองกับขอความในขอ 7-10
ก. หลักการสงเคราะหประชาชนของพระราชา (ราชสังคหวัตถุ 4)
ข. หลักธรรมอันเปนเหตุใหระลึกถึงกัน (สาราณียธรรม 6)
ค. หลักธรรมที่ปองกันความเสื่อม (อปริหานิยธรรม 7)
ง. ทิศเบื้องลาง (เหฎฐิมทิศ)
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ขอ 7. การทํานุบํารุงประชาชาติใหดํารงอยูในเอกภาพและความสามัคคี มีความฉลาดในการยึดเหนี่ยว
จิตใจ ใหกําลังใจผูที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต สงเสริมคนดี และมีความสามารถ
ขอ 8. หลักธรรมของการปฏิบัติตนตอกันระหวางผูใตบังคับบัญชากับผูบังคับบัญชา
ขอ 9. หลักธรรมที่สงเสริมใหผูประพฤติปฏิบัติตนตอกันดวยไมตรี ใหการสงเคราะห และเอื้อเฟอตอกัน
ทําใหเกิดความสามัคคี
ขอ 10. หลักธรรมที่ทําใหการปกครองเปนไปเพื่อความเจริญ เชน หมั่นประชุมกันเนืองนิตย พรอมเพรียง
กันเขาประชุมและเลิกประชุม และการใหความยําเกรง นับถือ และใหเกียรติผูใหญของบานเมือง
คําชี้แจง เลือกคําตอบ ก ข ค ง และ จ ดานลาง ใหสอดคลองกับขอความในขอ 11-15
ก. ความยึดมั่นในหลักยุติธรรม (อวิโรธนะ)
ข. คุณธรรมของสัตบุรุษ (สัปปุรสิ ธรรม)
ค. ความระงับยับยั้งขมใจ (ตะปะ)
ง. การมีธรรมมาภิบาล
จ. ความอดทน (ขันติ)
ขอ 11. สุรียามักจะขมใจตนเองไมใหกิเลสตัณหาเขามาครอบงําจิตใจ และละความชั่วภายในจิตใจ
ตนเอง โดยใชความพากเพียรเปนเครื่องเผากิเลส
ขอ 12. กมลเปนหัวหนางานที่ยึดหลักความถูกตอง ความเหมาะสม ความบริสุทธิ์ และหลักความ
ยุติธรรมในการปฏิบัติงาน
ขอ 13. อานัสเปนผูบริหารทีด่ ีมีศีลธรรม รูจ ักใชเหตุผล รูจ ักวางตัวใหเหมาะสมกับกาละ เทศะ บุคคล
สังคม และสถานการณ
ขอ 14. แมมีอปุ สรรคมากมายในการบริหารงาน แตสมบูรณก็ใชความอดกลั้นตอกําลังกิเลส มีความ
สงบเสงี่ยม รูจกั ถอมตน และยอมรับฟงการวิพากษวิจารณของผูใตบังคับบัญชาเสมอ
ขอ 15. ในการบริหารงาน นายน้ํามนตยึดหลักของความหนักแนนในธรรม ไมมคี วามเอนเอียง
หวั่นไหว ไมประพฤติตนนอกเหนือกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
คําชี้แจง เลือกคําตอบ ก ข ค ง และ จ ดานลาง ใหสอดคลองกับขอความในขอ 16-18
ก. การมีภูมิคุมกันในตัว
ข. ความพอประมาณ
ค. การมีคุณธรรม
ง. ความมีเหตุผล
จ. การมีความรู
ขอ 16. ผูนําตองมีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ สรางองคความรูภูมิปญญา เปดโลกทัศน และมอง
การณไกล
ขอ 17. ผูนําตองดูแลใสใจผูใตบังคับบัญชา และใหความสําคัญทั่วถึง ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวย
ความเมตตา ประสานความแตกตาง ทําเพื่อสวนรวมมากกวาสวนตน
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ขอ 18. ผูนําตองมีการกําหนดเปาหมาย สรางวิสัยทัศนรวม มีเหตุผล ใหความยุติธรรม เปดใจรับฟง
ความคิดเห็น และสงเสริมการมีสวนรวม
คําชี้แจง เลือกคําตอบ ก ข ค และ ง ดานลาง ใหสอดคลองกับขอความในขอ 19-23
ก. การมีภูมิคุมกันในตัว
ข. ความพอประมาณ
ค. ความมีเหตุผล
ง. คุณธรรม
จ. ความรู
ขอ 19. ผูจ ัดการของบริษัท ก. มีความตระหนักวาการทําธุรกิจในอนาคตจะมีการแขงขันดานฐานความรู
และนวัตกรรม บริษัทจึงไดรวบรวมตัวอยางการทํางานที่เปนเลิศไวใน Website ของบริษัท เพื่อให
บุคลากรไดเขาไปศึกษา
ขอ 20. นโยบายการรับบุคลากรของบริษัท ข. เนนบุคลากรมืออาชีพ มีระเบียบวินัยในการทํางาน มี
ความตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยสุจริต และประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม
ขอ 21. นโยบายการรับบุคลากรของบริษทั AB เนนรับจํานวนนอยเทาที่จาํ เปน และมีแผนที่จะโยกยาย
บุคลากรในแตละวิชาชีพ เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสพัฒนาตนเองและมีความเจริญกาวหนาในงานอาชีพ
ขอ 22. การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั ABC เนนคานิยมของความเปนธรรม ความเปนเลิศ คุณคา
ของบุคลากร และความรับผิดชอบตอสังคม มีนโยบายการดูแลบุคลากรโดยใชระบบคณะกรรมการที่ยึดถือ
ระบบความสามารถ และอุดมการณขององคการเปนหลัก
ขอ 23. บริษทั ง. มีการเตรียมความพรอมสําหรับอนาคต โดยการพัฒนาความเปนผูนําขององคการ
อยางตอเนื่องหลายโครงการ และมีโครงการสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน
หนวยที่ 7 เรื่อง ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอ 1. เฉลย ขอ ค.
ขอ 2. เฉลย ขอ ก.
ขอ 3. เฉลย ขอ ค.
ขอ 4. เฉลย ขอ จ.
ขอ 5. เฉลย ขอ ง.
ขอ 6. เฉลย ขอ ข.
ขอ 7. เฉลย ขอ ก.
ขอ 8. เฉลย ขอ ง.
ขอ 9. เฉลย ขอ ข.
ขอ 10. เฉลย ขอ ค.
ขอ 11. เฉลย ขอ ค.
ขอ 12. เฉลย ขอ ง.
ขอ 13. เฉลย ขอ ข.
ขอ 14. เฉลย ขอ จ.
ขอ 15. เฉลย ขอ ก.
ขอ 16. เฉลย ขอ ก.
ขอ 17. เฉลย ขอ ข.
ขอ 18. เฉลย ขอ ง.
ขอ 19. เฉลย ขอ จ.
ขอ 20. เฉลย ขอ ง.
ขอ 21. เฉลย ขอ ข.
ขอ 22. เฉลย ขอ ค.
ขอ 23. เฉลย ขอ ก.
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
คําชี้แจง ใหนกั ศึกษาอานขอความในแตละขอคําถาม และทําเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ
ในชอง ก ข ค และ ง ที่เห็นวาถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 26 ขอ (26 คะแนน)
ขอ 1. ขอความใดกลาวถึงความหมายของมนุษยสัมพันธไดครอบคลุมทีส่ ุด
ก. การแสดงพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามเพื่อใหผูบริหารเกิดความรูสึกประทับใจหรือพึงพอใจ
ข. การใชศาสตรและศิลปะในการจูงใจพนักงานเพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูบริหาร
ค. การใชศาสตรและศิลปะในการเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล
ง. การสรางสัมพันธภาพระหวางผูบริหารกับเจาของกิจการ
ขอ 2. บิดาแหงแนวคิดมนุษยสัมพันธคือใคร
ก. เฟรเดอริก วินสโลว เทเลอ (Frederick Winslow Taylor)
ข. โรเบิรท โอเวน (Robert Owen)
ค. เอลตัน เมโย (Elton Mayo)
ง. แอนดรู ยูรี (Andrew Urie)
ขอ 3. ประโยชนของมนุษยสัมพันธมีความสอดคลองกับขอความใด
ก. เปนปกติของการทํางานเปนทีมที่นายอนันตจะตองมีขอขัดแยงกับทีมงานเสมอ
ข. ทุกครั้งเมื่อทีมงานปฏิบัติภาระกิจเสร็จสิ้นตางก็ตองการผลตอบแทนที่คมุ คากับการลงทุน
ค. เมื่อนายวุฒิชัยทํางานรวมกับผูอื่น ไมเคยเลยสักครั้งที่นายวรวุฒิจะทํางานดวยความราบรื่น
ง. ทุกครั้งที่นายกิตติพันธทํางานรวมกับคนอื่น เขามักเกิดความรูสึกถึงความเปนพวกเดียวกัน
ขอ 4. ขอความใดกลาวถึงธรรมชาติของมนุษยในทัศนะของซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud
ก. มนุษยเกิดมาพรอมกับแรงผลักดันทางสัญชาตญาณ
ข. มนุษยมีคุณคามีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบตอพฤติกรรมและการตัดสินใจของตนเอง
ค. มนุษยแตกตางจากสัตวอื่น เพระมีความคิด คานิยม และมีความสามารถในการเรียนรู
ง. มนุษยมีความแตกตางกันในดานชีวภาพและประสบการณทาํ ใหมนุษยมีความเปนเอกภาพ
ขอ 5. ขอความใดกลาวถูกตอง
ก. ทฤษฎี ERG เชื่อวาเมื่อความตองการลําดับต่ําไมไดรับการสนองบุคคลจะกาวไปสูความ
ตองการลําดับที่สูงขึ้นตอไป
ข. ทฤษฎีความตองการจากการเรียนรู (learned needs theory) เชื่อวาความตองการถูก
กอตัวขึ้นเมื่อบุคคลถูกผลักดันทางสัญชาตญาณ
ค. ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (hierarchy of needs theory) แบงความตองการเปน 2 กลุม
คือความตองการที่เกิดจากความขาดแคลน และความตองการกาวหนาและพัฒนาตนเอง
ง. ทฤษฎี ERG พัฒนามาจากทฤษฎีความตองการจากการเรียนรู (learned needs theory)
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ขอ 6. ความแตกตางระหวางบุคคลขึ้นอยูกบั ปจจัยใดมากที่สุด
ก. พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม
ข. ความสนใจและความถนัด
ค. ความเชื่อและความศรัทธา
ง. ความสนใจและประสบการณ
ขอ 7. “ลักขณามีนิสัยจุกจิกจูจ ี้ และชอบวิพากษวิจารณผูอนื่ ” ตามทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ
(transactional analysis) บุคลิกภาพของลักขณามีความสอดคลองกับขอความใด
ก. แบบเด็กที่เปนธรรมชาติ (NC)
ข. แบบพอแมที่บงั คับควบคุม (CP)
ค. แบบพอแมที่มคี วามเมตตากรุณา (NP)
ง. แบบเด็กที่ไดรับการปรับตัวมาแลว (AC)
ขอ 8. ธนพนธมีนิสัยโมโหงาย หากไมพอใจก็จะแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน ตะโกนดาหรือชก
ตอยผูอื่น บุคคลิภาพของธนพนธตรงกับขอความใด
ก. มีสวนของอิด (id) นอยเกินไป
ข. มีสวนของอิด (id) มากเกินไป
ค. มีสวนของอีโก (ego) นอยเกินไป
ง. มีสวนของอีโก (ego) มากเกินไป
ขอ 9. ธีรพนธทํางานแบบเชาชามเย็นชาม และไมเคยคิดที่จะเปนหัวหนา มีความสอดคลองกับ
ขอความใด
ก. ทฤษฏี X
ข. ทฤษฎี Y
ค. ทฤษฎี Z
ง. ทฤษฎี ERG
ขอ 10. คนบานใกลเรือนเคียงกันตองรูจักเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ยกเวน ขอความใด
ก. บานเย็นไมเคยถือโทษโกรธลีลาวดีที่สงเสียงดังรบกวน
ข. ชวนชมซื้อของมาฝากเพื่อนบานเสมอเมื่อกลับจากตางจังหวัด
ค. บานชื่นไมใหมะลิวรรณยืมสิ่งของเพราะคิดวายืมแลวไมไดคืนแนนอน
ง. บานไมรูโรยขอโทษเพื่อนบานที่สงเสียงดังรบกวนเนื่องจากตองซอมแซมบาน
ขอ 11. “กรกตเพิ่งรูจักกับบุญพัฒน” ลักษณะสัมพันธภาพของทั้งสองคนตามทฤษฎีหนาตางโจฮารี่
(Johari window theory) ตรงกับขอความใด
ก. บริเวณเปดเผยกวาง บริเวณซอนเรนแคบ
ข. บริเวณเปดเผยกวาง บริเวณซอนเรนกวาง
ค. บริเวณเปดเผยแคบ บริเวณซอนเรนแคบ
ง. บริเวณเปดเผยแคบ บริเวณซอนเรนกวาง
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ขอ 12. บุคคลที่ไมรูจักตนเองจะแสดงพฤติกรรมสอดคลองกับขอความใด
ก. วางแผนการทํางานเพื่อใหเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของตน
ข. โตแยงคําสั่งของผูบังคับบัญชาเสมอเพราะคิดวาคําสั่งนั้นไมถูกตอง
ค. ปฏิบัติงานตามระเบียบขอบังคับขององคการเสมอ
ง. มีการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานอยูเสมอ
ขอ 13. การไดรับการยอมรับทางสังคมสงผลตอตัวตน (self) ดานใดมากที่สุด
ก. มีความภาคภูมิใจ
ข. มีผลการเรียนดีขึ้น
ค. มีความเกรงใจผูอื่น
ง. มีความซื่อสัตยตอตนเอง
ขอ 14. I’m not OK - You’re not OK มีความสัมพันธกับขอความใด
ก. พาตีเมาะขาดความมั่นใจในตนเอง
ข. อุสมันมีความหวาดระแวงไมไวใจใครเลย
ค. อดินันทใชวิธีการแกปญหาไดอยางสรางสรรค
ง. สุไลมันมีความรูสึกชิงชังรังเกียจคนที่ต่ําตอยกวาตนเอง
ขอ 15. ขอความใดสอดคลองกับความหมายของศาสนธรรม
ก. ประจักษพยานในการปรากฏของศาสนาในทางรูปธรรมที่แสดงการสืบทอดของศาสนา
ข. สถานที่ปฏิบัติธรรมอันเปนที่รวมกลุมกันแหงศาสนิกชนเพื่อประกอบกิจทางศาสนา
ค. ผูนับถือศาสนาที่ปฏิบัติกิจของศาสนา และปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา
ง. หลักการของศาสนาที่เปนหลักปฏิบัติ เปนใจความสาระของศาสนา
ขอ 16. ขอความใดกลาวถูกตอง
ก. การนมาซเปนการขัดเกลาจิตใจใหสะอาด ลดความเห็นแกตัว และลดชองวางในสังคม
ข. การถือศีลอดเปนการสรางความเทาเทียม และความเสมอภาคในบรรดามุสลิม
ค. การจายซะกาตเปนการอดกลั้นอารมณใฝต่ํา และฝกจิตใจใหมีความอดทน
ง. การไปประกอบพิธีฮัจญ กําหนดใหชาวมุสลิมตองปฏิบัติ
ขอ 17. สุวรรณาเปนหัวหนาธนาคารสาขาประจําภาคใตตอนลาง ในเดือนหนาเขาตองไปปฏิบัติ
หนาที่ในจังหวัดยะลา สุวรรณาพึงปฏิบัติตนตามขอความใด
ก. ควรหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในวันศุกร แตหากจําเปนหรือหลีกเลี่ยงไมไดก็ควร
กําหนดเวลานมาชไวดวย
ข. แมจะไดรับคําเชื้อเชิญใหไปรวมพิธีของชาวมุสลิมแลวก็ตาม แตก็ควรหลีกเลี่ยงการไป
รวมพิธีดังกลาว เนื่องจากแตละศาสนามีพิธีกรรมทีแ่ ตกตางกัน
ค. เมื่อมีโอกาสเขาไปในมัสยิด เราควรเปดอานคัมภีรกุรอานอยางไมรังเกียจเดียจฉันท
ง. ควรหลีกเลี่ยงการศึกษาหลักการ ศาสนบัญญัติ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของมุสลิม
เพราะถือเปนการกาวลวงศาสนาอิสลาม

317

ขอ 18. สมพรปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของศาสนา โดยการไมฆาสัตว ไมลักทรัพยผูอนื่ ไมประพฤติ
ผิดในกาม ไมพูดโกหก และไมดื่มหรือเสพของมึนเมา สมพรปฏิบัติตนสอดคลองกับหลักธรรมขอใด
ก. ฆราวาสธรรม
ข. เบญจธรรม
ค. สังคหวัตถุ
ง. เบญจศีล
ขอ 19. ขอความใดอธิบายความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดครอบคลุมทีส่ ดุ
ก. เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนอยางพอเพียง
ข. เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนใหสามารถชวยเหลือผูอื่นในสังคม เพื่อ
ใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
ค. เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนทั้งระดับครอบครัว ชุมชน
และระดับรัฐ รวมทั้งการพัฒนาและการบริหารตามแนวทางทางสายกลาง เพื่อใหสามารถ
พึ่งพิงผูอื่นและสังคมได
ง. เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน และรัฐ
ตลอดจนการพัฒนาและการบริหารประเทศตามทางสายกลาง เพื่อใหกาวทันตอการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
ขอ 20. ขอความใดสอดคลองกับความพอประมาณ
ก. อาทิตยาใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคลองตอความตองการเปนประโยชนตอ
สภาพแวดลอมและเกิดประโยชนตอสวนรวม
ข. สุพัตราไมเคยคิดแกงแยงผลประโยชนและแขงขันในทางการคาขาย และประกอบอาชีพ
แบบตอสูกันอยางรุนแรง
ค. สมจิตรตัดทอนคาใชจายในครัวเรือนทุกดาน และลดความฟุม เฟอยในการดําเนินชีวิตชวย
ลดความสัมพันธระหวางกันในการทํางาน
ง. ศักดิ์สิทธิ์ประกอบอาชีพดวยความถูกตอง สุจริต แมจะตกอยูในภาวะขาดแคลนในการ
ดํารงชีวิต
ขอ 21. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวพระราชดําริของรัชกาลใด
ก. รัชกาลที่ 7
ข. รัชกาลที่ 8
ค. รัชกาลที่ 9
ง. รัชการที่ 10
ขอ 22. ขอความใดสอดคลองกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ก. ยาซีดขยันทํากิน กระทั่งมีเงินใชจายโดยไมเดือดรอน
ข. มูรอดีรูจักกินรูจ ักใช ทําใหมีความเปนอยูที่ไมเดือดรอน
ค. อะฟานขยันทํามาหากิน และรูจักเก็บออม กระทั่งมีเงินใหผูอื่นกู
ง. อาซือมันขยันทํามาหากิน และรูจักเก็บออม ทําใหมีเงินใชจายอยางไมเดือดรอน
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ขอ 23. ขอความใดสอดคลองกับความหมายของผูนํา
ก. ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอยางเปนทางการ มีหนาที่การจัดการเพื่อใหสิ่งหนึ่งสิง่
ใดใหประสบความสําเร็จ สะทอนถึงการรับผิดชอบในภารกิจของตนเอง
ข. ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอยางเปนทางการ และไมเปนทางการ มีหนาที่จัดการ
กับปญหาความยุงยากตาง ๆ ในองคการ และมองสิ่งตาง ๆ ตามบรรทัดฐาน
ค. ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาในระดับตาง ๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ ใหความสําคัญกับการพัฒนา
ง. ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอยางเปนทางการ และใหความสําคัญกับการควบคุม
ระบบและโครงสราง
ขอ 24. “กมลเปนหัวหนางานที่ยึดหลักความถูกตอง ความเหมาะสม ความบริสุทธิ์ และหลักความ
ยุติธรรมในการปฏิบัติงาน” มีความสอดคลองกับขอความใด
ก. ความยึดมั่นในหลักยุติธรรม
ข. คุณธรรมของสัตบุรุษ
ค. ความระงับยับยั้งขมใจ
ง. การมีธรรมมาภิบาล
ขอ 25. “ผูนําตองมีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ สรางองคความรูภูมิปญญา เปดโลกทัศน และ
มองการณไกล” ตรงกับขอความใด
ก. การมีภูมิคุมกันในตัว
ข. ความพอประมาณ
ค. การมีคุณธรรม
ง. ความมีเหตุผล
ขอ 26. ขอความใดมีความสัมพันธกับความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ก. นโยบายการรับบุคลากรของบริษัท AB เนนรับจํานวนนอยเทาที่จําเปน และมีแผนที่จะ
โยกยายบุคลากรในแตละวิชาชีพ เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสพัฒนาตนเองและมีความ
เจริญกาวหนาในงานอาชีพ
ข. การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท ABC เนนคานิยมของความเปนธรรม ความเปนเลิศ
คุณคาของบุคลากร และความรับผิดชอบตอสังคม มีนโยบายการดูแลบุคลากรโดยใชระบบ
คณะกรรมการที่ยึดถือระบบความสามารถ และอุดมการณขององคการเปนหลัก
ค. บริษัท ง. มีการเตรียมความพรอมสําหรับอนาคต โดยการพัฒนาความเปนผูนําของ
องคการอยางตอเนื่องหลายโครงการ และมีโครงการสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอทั้งใน
และตางประเทศ
ง. นโยบายการรับบุคลากรของบริษัท ข. เนนบุคลากรมืออาชีพ มีระเบียบวินัยในการ
ทํางาน มีความตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยสจุ ริต และประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
ขอ 1. เฉลยขอ ค.
ขอ 2. เฉลยขอ ค.
ขอ 3. เฉลยขอ ง.
ขอ 4. เฉลยขอ ก.
ขอ 5. เฉลยขอ ค.
ขอ 6. เฉลยขอ ก.
ขอ 7. เฉลยขอ ข.
ขอ 8. เฉลยขอ ข.
ขอ 9. เฉลยขอ ก.
ขอ 10. เฉลยขอ ค.
ขอ 11. เฉลยขอ ง.
ขอ 12. เฉลยขอ ข.
ขอ 13. เฉลยขอ ก.
ขอ 14. เฉลยขอ ข.
ขอ 15. เฉลยขอ ง.
ขอ 16. เฉลยขอ ข.
ขอ 17. เฉลยขอ ก.
ขอ 18. เฉลยขอ ง.
ขอ 19. เฉลยขอ ง.
ขอ 20. เฉลยขอ ก.
ขอ 21. เฉลยขอ ค.
ขอ 22. เฉลยขอ ง.
ขอ 23. เฉลยขอ ค.
ขอ 24. เฉลยขอ ง.
ขอ 25. เฉลยขอ ก.
ขอ 26. เฉลยขอ ข.
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา
คําชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเพื่อนําขอมูลไปใชประกอบการศึกษาเทานั้น
2. ขอมูลที่นักศึกษาตอบจะไมมีผลเสียหายตอตัวนักศึกษา ครอบครัว หรือตอผลการเรียน
ของนักศึกษาแตอยางใด
3. แบบสอบถามนี้แบงเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอคําถาม 20 ขอ
สวนที่ 2 มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง ขอคําถาม 62 ขอ
สวนที่ 3 มาตรวัดวินัย และความรับผิดชอบของผูเรียน ขอคําถาม 22 ขอ
4. ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากนักศึกษาโปรดสละเวลาอันมีคาเพื่อตอบแบบสอบถาม
โดยขอใหนกั ศึกษาตอบแบบสอบถามตามความรูสกึ หรือตามความเปนจริงเกี่ยวกับตัวของ
นักศึกษาเอง ซึง่ คําตอบของนักศึกษาจะเปนสวนสําคัญอยางยิ่งตอการวิจัยเพื่อนําไปสูก าร
พัฒนาเด็กและเยาวชนตอไป
ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้

ดร.วิจิตรา สายออง
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง เมื่อนักศึกษาอานขอความนี้แลว กรุณาพิจารณาวาขอความใดตรงกับสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับ
ตัวนักศึกษามากที่สุด โปรดเติมขอความหรือทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง
เกี่ยวกับตัวนักศึกษา โปรดตอบทุกขอคําถาม
เพศ  ชาย
 หญิง
อายุ  17-19 ป  20-22 ป  23-25
 อื่น ๆ .................................
นับถือศาสนา  พุทธ
 อิสลาม
 อื่น ๆ ................................................
ลําดับการเกิด  คนโต
 คนกลาง  คนสุดทอง  ลูกคนเดียว
ภูมิลําเนา
 จังหวัดยะลา  จังหวัดปตตานี
 จังหวัดนราธิวาส
 จังหวัดสงขลา
 อื่น ๆ ................................................
6. ปจจุบันนักศึกษาอาศัยอยูกับ
 บิดามารดา
 ญาติพี่นอง
 บานเชาหรือหอพัก  อื่น ๆ ..................................
7. สถานภาพครัว  บิดามารดาอยูรวมกัน  บิดามารดแยกทางกันหรือหยาราง
 อื่น ๆ ................................................
8. รายไดครอบครัวโดยเฉลี่ยตอเดือน  5,000-10,000 บาท  10,001-15,000 บาท
 15,001-20,000 บาท  มากกวา 20,000 บาท
1.
2.
3.
4.
5.

สวนที่ 2 มาตรวัดความภาคภูมใิ จในตนเอง
คําชี้แจง เมื่อนักศึกษาอานขอความนี้แลว กรุณาพิจารณาวาขอความใดตรงกับสภาพความเปนจริง
เกี่ยวกับตัวนักศึกษามากที่สุด โปรดเติมขอความหรือทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรง
กับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวนักศึกษา โปรดตอบทุกขอคําถาม
ตอนที่ 1 โปรดอานแตละประโยคอยางระมัดระวัง ถาประโยคใดตรงหรือเหมือนกับตัวนักศึกษาก็ตอบวา
“ใช” ถาเห็นวาไมตรงหรือไมเหมือนก็ตอบวา “ไมใช” โดยกาเครื่องหมาย  ทับคําตอบนั้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นักศึกษาทําสิ่งที่ไมดีมามาก
นักศึกษาเปนคนไมเชื่อฟงเวลาที่อยูท ี่บาน
นักศึกษาเคยไดรับความลําบากเสมอ
นักศึกษาคิดไปในดานอกุศลเสมอ
นักศึกษาเปนคนที่ไวใจได
นักศึกษาเปนคนเรียนดี
นักศึกษาเปนคนฉลาด
นักศึกษาไมคอยจะรูเรื่องอะไรเลย
นักศึกษาเปนนักอานทีด่ ี
นักศึกษาเรียนอะไรแลวก็ลืมหมด
นักศึกษาเปนคนหนาตาดี
นักศึกษามีหนาตาแจมใสเสมอ

ใช
ใช
ใช
ใช
ใช
ใช
ใช
ใช
ใช
ใช
ใช
ใช

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

นักศึกษามีรูปรางไมดี
นักศึกษาเปนคนแข็งแรง
นักศึกษาเปนผูนําในการเลนและการกีฬา
นักศึกษารองไหเกง
นักศึกษาเปนคนชอบวิตกกังวล
นักศึกษาหวาดกลัวบอย ๆ
นักศึกษาจะวาวุน ใจเมื่อมีคนเรียกนักศึกษา
นักศึกษาเปนคนขี้ตกใจ
เพื่อนหรือบุคคลอื่นมักเลือกนักศึกษาในการเลมเกมตาง ๆ
นักศึกษาเปนคนสุดทายที่ไดรบั เลือกใหเลนเกม
นักศึกษาลําบากใจที่จะเปนเพือ่ นกับใคร
นักศึกษามีเพื่อนมาก
นักศึกษาเปนคนที่ถกู ลืม
นักศึกษาเปนคนที่มีความสุข
นักศึกษาเปนคนที่ไมมีความสุข
นักศึกษาพอใจในสภาพตัวเองขณะนี้
นักศึกษาอยากเปนอยางอื่นที่ไมใชตัวนักศึกษาตอนนี้
นักศึกษาเปนคนราเริง

ใช
ใช
ใช
ใช
ใช
ใช
ใช
ใช
ใช
ใช
ใช
ใช
ใช
ใช
ใช
ใช
ใช
ใช

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช

ตอนที่ 2 โปรดอานแตละขอตอไปนี้อยางระมัดระวัง และทําเครื่องหมาย  ลอมรอบ ขอ ก. หรือ ข.
หรือ ค. หรือ ง. ตามที่นักศึกษาเห็นวาตรงกับความรูสึกของนักศึกษามากที่สุดเพียงขอเดียว
ก = เห็นดวยอยางยิง่
ข = เห็นดวย ค = ไมเห็นดวย
31. นักศึกษาเปนคนมีคุณคาทัดเทียมกับผูอื่น
32. นักศึกษาเปนคนมีคุณสมบัติทดี่ ีหลายอยาง
33. นักศึกษามีความรูสึกวาตัวเองทําอะไรไมสําเร็จเลย
34. นักศึกษามีความสามารถทําสิง่ ตาง ๆ ไดดีเทาผูอื่น
35. นักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเองนอยเหลือเกิน
36. นักศึกษาคิดถึงตัวเองในทางทีด่ ี
37. โดยทั่วไปแลวนักศึกษามีความพอใจในตัวเอง
38. นักศึกษาหวังวานักศึกษาสามารถนับถือตัวเองไดมากกวานี้
39. ขณะนี้นักศึกษารูสึกวาตัวเองเปนคนไรประโยชน
40. บางครั้งนักศึกษาคิดวาตัวเองไมมีอะไรดีเลย

ง = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ก
ข
ค
ก
ข
ค
ก
ข
ค
ก
ข
ค
ก
ข
ค
ก
ข
ค
ก
ข
ค
ก
ข
ค
ก
ข
ค
ก
ข
ค

ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
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ตอนที่ 3 โปรดอานขอความตอไปนี้ตามลําดับอยางถี่ถวนแลวทําเครือ่ งหมาย  ลอมรอบตัวเลข 1 หรือ 2
หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5 ซึ่งตรงกับความรูสึกของทานมากที่สุดเพียงขอเดียว
1 = ไมเคยเลย 2 = ไมบอยนัก 3 = บางครั้ง 4 = บอยครัง้ 5 = ตลอดมา
41. นักศึกษาเปนเพือ่ นกับทุก ๆ คน
1
2
3
4
5
42. นักศึกษามีความสุข
1
2
3
4
5
43. นักศึกษามีความกรุณา
1
2
3
4
5
44. นักศึกษาเปนคนกลา
1
2
3
4
5
45. นักศึกษาเปนคนซื่อสัตย
1
2
3
4
5
46. คนทั่ว ๆ ไปชอบนักศึกษา
1
2
3
4
5
47. นักศึกษาเปนคนที่ไวใจได
1
2
3
4
5
48. นักศึกษาเปนคนดี
1
2
3
4
5
49. นักศึกษาภาคภูมิใจในตัวเอง
1
2
3
4
5
50. นักศึกษาเปนคนเกียจคราน
1
2
3
4
5
51. นักศึกษาใหความรวมมือกับทุกคนเสมอ
1
2
3
4
5
52. นักศึกษาเปนคนราเริงแจมใส
1
2
3
4
5
53. นักศึกษาเปนคนมีความคิด
1
2
3
4
5
54. นักศึกษาเปนทีร่ ูจักของคนทั่วไป
1
2
3
4
5
55. นักศึกษาเปนคนออนโยน
1
2
3
4
5
56. นักศึกษาเปนคนขี้อิจฉา
1
2
3
4
5
57. นักศึกษาเปนคนที่ไมดื้อดึง
1
2
3
4
5
58. นักศึกษาเปนคนสุภาพ
1
2
3
4
5
59. นักศึกษาเปนคนขี้อาย
1
2
3
4
5
60. นักศึกษาเปนคนสะอาด
1
2
3
4
5
61. นักศึกษาเปนคนมีประโยชนตอ ผูอื่น
1
2
3
4
5
62. นักศึกษาเปนคนมีความกตัญู
1
2
3
4
5
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สวนที่ 3 มาตรวัดวินัย และความรับผิดชอบของผูเรียน
คําชี้แจง ขอความกรุณานักศึกษาตอบแบบสอบถามนี้ โดยใหนกึ ถึงเหตุการณทเี่ กิดขึ้นจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติตวั
หรือการแสดงพฤติกรรมของนักศึกษา ในระยะ 3 เดือนที่ผานมา โดยใหทาํ เครือ่ งหมาย  ลงใน
ชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติตัวหรือการแสดงพฤติกรรมตอการเรียนของนักศึกษาเพียงหมายเลขเดียว
เกณฑใหคะแนนเริ่มตัง้ แต 1 ถึง 4 โดยที่
1 หมายถึง ไมเคยปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมนั้นเลย
2 หมายถึง ปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมนั้นเปนบางครัง้
3 หมายถึง ปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมนั้นบอยครั้ง
4 หมายถึง ปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมนั้นทุกครัง้
ระดับการปฏิบตั ิ
ขอ
รายการ
1 2 3 4
1. นักศึกษานั่งรอครูผูสอนในชัน้ เรียนกอนถึงเวลาเรียน
2. นักศึกษามีการเตรียมหนังสือเรียนหรือสมุดเรียนกอนถึงเวลาเรียน
3. นักศึกษาจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องมือตามที่ครูผสู อนสั่งใหนํามา
4. นักศึกษาปฏิบตั งิ านตามขั้นตอนของเอกสาร ตํารา หรือที่ครูผูสอนกําหนดไว
5. นักศึกษารับฟงคําสั่งของครูผูสอนอยางจดจอจนสามารถปฏิบัติงานไดตามที่สั่ง
6. เมื่อครูผูสอนถามคําถาม นักศึกษาจะพยายามตอบคําถามนั้น ๆ ใหได
7. เมื่อปฏิบตั ิงานเสร็จสิ้น นักศึกษาไมมีการตรวจสอบความสมบูรณหรือความถูกตอง
ของงาน
8. นักศึกษาปฏิบตั งิ านตามที่ไดรับมอบหมายเสร็จตามกําหนดเวลา
9. นักศึกษาทําการบานสงครูผูสอนไมครบตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
10. นักศึกษาบากบั่นปฏิบัติงานหลายครั้งจนกวาจะเสร็จตามที่มุงหมาย แมจะใชเวลา
มากกวาที่คาดไว
11. นักศึกษาปฏิบตั งิ านในหนาที่ของตนเองอยางเต็มที่
12. นักศึกษาเลนหรือหยอกลอกับเพือ่ นขณะเรียนหรือปฏิบัติงานตามหนาที่
13. นักศึกษาพูดคุยกับเพื่อนขณะปฏิบัติงานตามหนาที่
14. นักศึกษาไมรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มขณะเรียนหรือปฏิบตั ิงาน
ตามหนาที่
15. เมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานผิดพลาด นักศึกษาจะยอมรับผลที่จะเกิดขึ้น เชน การ
ลงโทษ การหักคะแนน หรือการวากลาวติเตียนจากครูผูสอน
16. นักศึกษาแตงกายถูกตองตามระเบียบของสถานศึกษา
17. นักศึกษาเขาเรียนหรือเขาปฏิบัตงิ านไมตรงตามเวลา
18. นักศึกษาไมทําความเสียหายแกวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรของ
สถานศึกษา
19. นักศึกษาใชโตะหรือเกาอี้เรียนอยางไมทะนุถนอม
20. นักศึกษาทิ้งขยะลงในภาชนะที่สถานศึกษาจัดไว
21. นักศึกษาขีดเขียนทําความสกปรกตามโตะ เกาอี้ เครื่องมือ อุปกรณ หรือตาม
สถานที่ตาง ๆ เชน ผนังหองเรียน หรือในหองน้าํ
22. นักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่ครูผสู อนกําหนด
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แบบประเมินคุณลักษณะความมีวินยั และความรับผิดชอบของผูเรียน
ชื่อ-สกุล................................................. รหัสประจําตัว.........................ระดับชั้น..................กลุม.........
แผนกวิชา................................................................................................................................................
ครั้งที่ประเมิน
คะแนน
รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม
ดานความรับผิดชอบ
การสงงาน
การตั้งใจเรียน
ดานวินัย
การเขาเรียน
การแตงกาย
ลงชื่อ.....................................ครูผูประเมิน
(...................................)
……/…………../…………
เกณฑการใหคะแนน
คุณลักษณะ
ดานความรับผิดชอบ
การสงงาน
การตั้งใจเรียน
ดานวินัย
การเขาเรียน
การแตงกาย

คะแนน/พฤติกรรมบงชี้
ให 1 คะแนน
ให 0 คะแนน
ให 1 คะแนน
ให 0 คะแนน

=
=
=
=

สงงานตามที่ครูกําหนด
สงงานชากวาที่ครูกําหนด
สนใจฟงครูอธิบาย
ไมสนใจฟงครูอธิบาย เชน นั่งคุยหรือหยอกลอกัน

ให 1 คะแนน
ให 0 คะแนน
ให 1 คะแนน
ให 0 คะแนน

=
=
=
=

เขาเรียนตามกําหนดเวลาที่ครูนัดหมาย/กําหนด
เขาเรียนชากวากําหนดเวลาที่ครูนัดหมาย/กําหนด
แตงกายถูกตองตามระเบียบของสถานศึกษา
แตงกายไมถูกตองตามระเบียบของสถานศึกษา
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มาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คําชี้แจง มาตรวัดชุดนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความรูสึก หรือความสุขของทานตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 โปรดทํา
เครื่องหมาย  ลงในชองวางเพียงหมายเลขเดียว ตามระดับความพึงพอใจของทานตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู เกณฑใหคะแนนเริ่มตั้งแต 1 ถึง 5 โดยที่
1
2
3
4
5
ขอ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความรูสึกพึงพอใจนอยที่สุด
มีความรูสึกพึงพอใจนอย
มีความรูสึกพึงพอใจปานกลาง
มีความรูสึกพึงพอใจมาก
มีความรูสึกพึงพอใจมากที่สุด

รายการ

1. ผูสอนมีความเปนกันเองกับนักศึกษา
2. ผูส อนอธิบายจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางแจม
แจงชัดเจน
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ ตละครั้งมีความเหมาะสม
4. สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม
5. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมคี วามเปนกันเอง
6. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ
7. กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน
8. กิจกรรมการเรียนรูมีความสนุกสนาน
9. นักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนรู
10. นักศึกษามีความสุขกับการทํากิจกรรมการเรียนรู
11. การติดตามหรือดูแลระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรูมคี วาม
ตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
12. นักศึกษาไดรับสาระ และประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม
การเรียนรู
13. เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิต และงานอาชีพ
14. กิจกรรมไดพัฒนาความรู ความคิด และความเขาใจตอการดําเนิน
ชีวิต และการประกอบอาชีพ
15. หลังจากเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนักศึกษามีการปรับเปลี่ยน
ความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีขึ้น

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5
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ภาคผนวก จ

ผลการหาคุณภาพเครื่องมือ
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คา IOC ของการประเมินความเหมาะสม
และการวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางของกิจกรรมการเรียนรู
ผลการพิจารณาของผูท รงคุณวุฒิ
คา IOC ความตรงเชิงโครงสราง คา IOC
รายการ
ความเหมาะสม
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 (3 คน) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 (3 คน)
การเรียนรูแบบมีสวนรวมเทคนิค
STAD ควบคูกบั กิจกรร SEDR
กิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 1 +1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
กิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 2 +1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
กิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 3 +1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
กิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 4 +1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
กิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 5 +1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
กิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 6 +1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
กิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 7 +1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
การเรียนรูแบบมีปกติ
กิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 1 +1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
กิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 2 +1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
กิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 3 +1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
กิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 4 +1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
กิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 5 +1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
กิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 6 +1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
กิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 7 +1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
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คา IOC ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
ผลการพิจารณาของผูท รงคุณวุฒิ
รายการประเมิน
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
หนวยที่ 1 เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ
ขอ 1. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 2. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 3. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 4. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 5. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 6. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 7. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 8. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 9. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 10. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 11. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 12. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 13. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
หนวยที่ 2 เรื่องธรรมชาติของมนุษย
ขอ 1. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 2. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 3. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 4. ขอคําถามไมตรงตามเนือ้ หา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 5. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 6. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 7. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 8. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 9. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 10. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 11. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 12. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 13. ขอคําถามไมตรงตามเนื้อหา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 14. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 15. ขอคําถามไมตรงตามเนื้อหา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 16. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 17. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 18. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1

คา IOC
(3 คน)
1
1
1
1
1
.66
.66
.66
1
1
1
1
1
1
1
1
.66
1
1
1
1
1
1
1
1
.66
1
.66
1
1
1
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คา IOC ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
ผลการพิจารณาของผูท รงคุณวุฒิ
รายการประเมิน
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
หนวยที่ 3 เรื่องกระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสราง
มนุษยสัมพันธกบั บุคคลและชุมชน
ขอ 1. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 2. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 3. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 4. ขอคําถามไมตรงตามเนือ้ หา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 5. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 6. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 7. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 8. ขอคําถามไมตรงตามเนือ้ หา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 9. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 10. ขอคําถามไมตรงตามเนื้อหา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 11. ขอคําถามไมตรงตามเนื้อหา (ปรับปรุง)
+1
+1
+1
ขอ 12. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 13. ขอคําถามไมตรงตามเนื้อหา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 14. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 15. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 16. ขอคําถามไมตรงตามเนื้อหา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 17. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 18. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเพื่อความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน
ขอ 1. ขอคําถามไมตรงตามเนือ้ หา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 2. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 3. ขอคําถามไมตรงตามเนือ้ หา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 4. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 5. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 6. ขอคําถามไมตรงตามเนือ้ หา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 7. ขอคําถามไมตรงตามเนือ้ หา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 8. ขอคําถามไมตรงตามเนือ้ หา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 9. ขอคําถามไมตรงตามเนือ้ หา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 10. ขอคําถามไมตรงตามเนื้อหา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 11. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 12. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 13. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 14. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1

คา IOC
(3 คน)
1
1
1
.66
1
1
1
.66
1
.66
.66
1
.66
1
1
.66
1
1
.66
1
.66
1
.66
.66
.66
.66
.66
.66
1
1
1
1
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คา IOC ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
ผลการพิจารณาของผูท รงคุณวุฒิ
รายการประเมิน
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม
ขอ 1. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 2. ขอคําถามไมตรงตามเนือ้ หา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 3. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 4. ขอคําถามไมตรงตามเนือ้ หา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 5. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 6. ขอคําถามไมตรงตามเนือ้ หา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 7. ขอคําถามไมตรงตามเนือ้ หา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 8. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 9. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 10. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 11. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 12. ขอคําถามไมตรงตามเนื้อหา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 13. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 14. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 15. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 16. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 17. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 18. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 19. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 20. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ขอ 1. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 2. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 3. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 4. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 5. ขอคําถามไมตรงตามเนือ้ หา (ปรับปรุง)
0
+1
+1
ขอ 6. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 7. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 8. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 9. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 10. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1
ขอ 11. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
+1
+1
+1

คา IOC
(3 คน)
1
.66
1
.66
1
.66
.66
1
1
1
1
.66
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.66
1
1
1
1
1
1
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คา IOC ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
ผลการพิจารณาของผูท รงคุณวุฒิ
รายการประเมิน
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

หนวยที่ 6 (ตอ)
ขอ 12. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได))
ขอ 13. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 14. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 15. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 16. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 17. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 18. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 19. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 20. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 21. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 22. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 23. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 24. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
หนวยที่ 7 ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ขอ 1. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 2. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 3. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 4. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 5. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 6. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 7. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 8. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 9. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 10. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 11. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 12. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 13. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 14. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 15. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 16. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 17. ขอคําถามไมตรงตามเนื้อหา (ปรับปรุง)
ขอ 18. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 19. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)

คา IOC
(3 คน)

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.66
1
1
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คา IOC ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
ผลการพิจารณาของผูท รงคุณวุฒิ
รายการประเมิน
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

หนวยที่ 7 (ตอ)
ขอ 20. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 21. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 22. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 23. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 24. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอ 1. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 2. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 3. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 4. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 5. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 6. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 7. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 8. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 9. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 10. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 11. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 12. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 13. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 14. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 15. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 16. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 17. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 18. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 19. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 20. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 21. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 22. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 23. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 24. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 25. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)
ขอ 26. ขอคําถามตรงตามเนื้อหา (ใชได)

คา IOC
(3 คน)

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

1
1
1
1
1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
รายการประเมิน
คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)
หนวยที่ 1 เรือ่ งความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ
0.42
0.95
 ขอ 1. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดมี าก
0.57
0.65
 ขอ 2. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดมี าก
0.60
0.56
 ขอ 3. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดมี าก
0.57
0.63
 ขอ 4. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดมี าก
0.60
0.38
 ขอ 5. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.42
0.95
 ขอ 6. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดมี าก
0.57
0.57
 ขอ 7. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดมี าก
0.55
0.48
 ขอ 8. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดมี าก
0.55
0.52
 ขอ 9. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดมี าก
0.42
0.95
 ขอ 10. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.57
0.33
 ขอ 11. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.55
0.54
 ขอ 12. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.57
0.56
 ขอ 13. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
ทั้งฉบับ
0.54
0.62
คาความเชื่อมั่น (KR-20) = 0.87
หนวยที่ 2 เรือ่ งธรรมชาติของมนุษย
0.50
0.60
 ขอ 1. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดมี าก
0.50
0.82
 ขอ 2. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดมี าก
0.52
0.68
 ขอ 3. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดมี าก
0.52
0.35
 ขอ 4. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.50
0.68
 ขอ 5. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดมี าก
0.55
0.39
 ขอ 6. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.52
0.32
 ขอ 7. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.57
0.59
 ขอ 8. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดมี าก
0.60
0.47
 ขอ 9. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดมี าก
0.55
0.32
 ขอ 10. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.57
0.39
 ขอ 11. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.50
0.31
 ขอ 12. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.55
0.35
 ขอ 13. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.50
0.53
 ขอ 14. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.52
0.34
 ขอ 15. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.57
0.48
 ขอ 16. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดมี าก
0.47
0.37
 ขอ 17. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.55
0.30
 ขอ 18. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
ทั้งฉบับ
0.53
0.46
คาความเชื่อมั่น (KR-20) = 0.78
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คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
รายการประเมิน
คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)
หนวยที่ 3 เรื่องกระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสรางมนุษย
สัมพันธกับบุคคลและชุมชน
0.47
0.59
 ขอ 1. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.47
0.65
 ขอ 2. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.52
0.71
 ขอ 3. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.52
0.36
 ขอ 4. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.50
0.67
 ขอ 5. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.55
0.37
 ขอ 6. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.52
0.31
 ขอ 7. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.52
0.56
 ขอ 8. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.44
0.34
 ขอ 9. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.55
0.32
 ขอ 10. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.57
0.39
 ขอ 11. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.50
0.30
 ขอ 12. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.55
0.31
 ขอ 13. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.50
0.50
 ขอ 14. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.52
0.40
 ขอ 15. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.52
0.39
 ขอ 16. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.47
0.38
 ขอ 17. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.42
0.31
 ขอ 18. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
ทั้งฉบับ
0.51
0.44
คาความเชื่อมั่น (KR-20) = 0.75
หนวยที่ 4 เรื่องการพัฒนาตนเพื่อความกาวหนาในชีวิตและ
การทํางาน
0.55
0.47
 ขอ 1. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.57
0.61
 ขอ 2. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.57
0.65
 ขอ 3. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.55
0.32
 ขอ 4. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.57
0.63
 ขอ 5. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.57
0.32
 ขอ 6. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.55
0.61
 ขอ 7. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.57
0.35
 ขอ 8. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.57
0.61
 ขอ 9. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.55
0.56
 ขอ 10. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.50
0.35
 ขอ 11. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.52
0.57
 ขอ 12. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
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คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
รายการประเมิน
คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)
หนวยที่ 4 (ตอ)
0.50
0.37
 ขอ 13. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.55
0.48
 ขอ 14. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
ทั้งฉบับ
0.55
0.49
คาความเชื่อมั่น (สูตร KR-20) = 0.76
รายการประเมิน
คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)
หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม
0.47
0.43
 ขอ 1. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.55
0.54
 ขอ 2. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.52
0.35
 ขอ 3. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.52
0.41
 ขอ 4. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.55
0.32
 ขอ 5. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.57
0.61
 ขอ 6. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.55
0.36
 ขอ 7. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.55
0.46
 ขอ 8. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.55
0.64
 ขอ 9. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.55
0.33
 ขอ 10. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.55
0.56
 ขอ 11. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.52
0.31
 ขอ 12. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.52
0.68
 ขอ 13. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.55
0.37
 ขอ 14. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.52
0.57
 ขอ 15. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.52
0.34
 ขอ 16. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.47
0.50
 ขอ 17. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.55
0.49
 ขอ 18. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.52
0.51
 ขอ 19. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.42
0.65
 ขอ 20. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
ทั้งฉบับ
0.53
0.47
คาความเชื่อมั่น (สูตร KR-20) = 0.82
รายการประเมิน
คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)
หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
0.57
0.45
 ขอ 1. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.60
0.42
 ขอ 2. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.52
0.60
 ขอ 3. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
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คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
รายการประเมิน
คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)
หนวยที่ 6 (ตอ)
0.50
0.30
 ขอ 4. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.50
0.57
 ขอ 5. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.55
0.41
 ขอ 6. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.52
0.37
 ขอ 7. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.52
0.48
 ขอ 8. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.55
0.30
 ขอ 9. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.55
0.31
 ขอ 10. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.57
0.47
 ขอ 11. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.50
0.26
 ขอ 12. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.55
0.35
 ขอ 13. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.50
0.59
 ขอ 14. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.60
0.35
 ขอ 15. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.50
0.39
 ขอ 16. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.52
0.41
 ขอ 17. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.60
0.40
 ขอ 18. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.55
0.35
 ขอ 19. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.57
0.31
 ขอ 20. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.65
0.41
 ขอ 21. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.47
0.49
 ขอ 22. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.55
0.34
 ขอ 23. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.55
0.35
 ขอ 24. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
ทั้งฉบับ
0.54
0.40
คาความเชื่อมั่น (สูตร KR-20) = 0.78
รายการประเมิน
คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)
หนวยที่ 7 ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
0.52
0.52
 ขอ 1. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.57
0.47
 ขอ 2. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.52
0.64
 ขอ 3. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.60
0.31
 ขอ 4. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.50
0.72
 ขอ 5. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.55
0.42
 ขอ 6. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.57
0.45
 ขอ 7. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.52
0.37
 ขอ 8. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.57
0.45
 ขอ 9. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก

338

คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
รายการประเมิน
คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)
หนวยที่ 7 (ตอ)
0.55
0.36
 ขอ 10. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.52
0.41
 ขอ 11. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.52
0.49
 ขอ 12. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.55
0.42
 ขอ 13. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.50
0.59
 ขอ 14. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.60
0.32
 ขอ 15. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.50
0.72
 ขอ 16. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.52
0.41
 ขอ 17. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.55
0.33
 ขอ 18. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.55
0.42
 ขอ 19. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.57
0.36
 ขอ 20. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.52
0.49
 ขอ 21. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.47
0.42
 ขอ 22. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.55
0.33
 ขอ 23. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
ทั้งฉบับ
0.543
0.45
คาความเชื่อมั่น (สูตร KR-20) = 0.83
รายการประเมิน
คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธ
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
0.52
0.75
 ขอ 1. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.47
0.64
 ขอ 2. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.52
0.75
 ขอ 3. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.57
0.65
 ขอ 4. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.50
0.53
 ขอ 5. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.55
0.33
 ขอ 6. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.57
0.65
 ขอ 7. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.52
0.42
 ขอ 8. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.57
0.65
 ขอ 9. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.52
0.75
 ขอ 10. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.57
0.65
 ขอ 11. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.47
0.64
 ขอ 12. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.55
0.47
 ขอ 13. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.50
0.59
 ขอ 14. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.55
0.26
 ขอ 15. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดพอใช
0.52
0.75
 ขอ 16. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก

339

คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
รายการประเมิน
คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธ
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ตอ)
0.52
0.32
 ขอ 17. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.55
0.46
 ขอ 18. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.44
0.40
 ขอ 19. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.52
0.51
 ขอ 20. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.63
0.30
 ขอ 21. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดี
0.52
0.75
 ขอ 22. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.55
0.47
 ขอ 23. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.57
0.65
 ขอ 24. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.52
0.40
 ขอ 25. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
0.44
0.40
 ขอ 26. ขอสอบยากพอเหมาะ/จําแนกไดดีมาก
ทั้งฉบับ
0.53
0.54
คาความเชื่อมั่น (สูตร KR-20) = 0.90
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คาความเชื่อมั่นของมาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง
รายการประเมิน

ตอนที่ 1
ขอ. 1 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 2 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 3 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 4 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 5 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 6 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 7 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 8 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 9 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 10 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 11 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 12 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 13 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 14 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 15 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 16 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 17 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 18 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 19 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 20 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 21 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 22 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 23 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 24 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 25 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 26 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 27 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 28 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 29 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 30 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
คาความเชื่อมั่น (คาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา)
ตอนที่ 2
ขอ. 31 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 32 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 33 มีความเชื่อถือไดปานกลาง

คาความเชื่อมั่น
0.55
0.56
0.54
0.55
0.54
0.55
0.50
0.56
0.53
0.54
0.53
0.50
0.57
0.54
0.54
0.55
0.52
0.53
0.52
0.57
0.55
0.55
0.52
0.52
0.53
0.54
0.53
0.54
0.55
0.56
0.53
0.57
0.50
0.50
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คาความเชื่อมั่นของมาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง
รายการประเมิน

ตอนที่ 2 (ตอ)
ขอ. 34 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 35 มีความเชื่อถือไดต่ํา
ขอ. 36 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 37 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 38 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 39 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
ขอ. 40 มีความเชื่อถือไดปานกลาง
คาความเชื่อมั่น (คาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา)
ตอนที่ 3
ขอ. 41 มีความเชื่อถือไดสูง
ขอ. 42 มีความเชื่อถือไดสูง
ขอ. 43 มีความเชื่อถือไดสูง
ขอ. 44 มีความเชื่อถือไดสูง
ขอ. 45 มีความเชื่อถือไดสูง
ขอ. 46 มีความเชื่อถือไดสูง
ขอ. 47 มีความเชื่อถือไดสูง
ขอ. 48 มีความเชื่อถือไดสูง
ขอ. 49 มีความเชื่อถือไดสูง
ขอ. 50 มีความเชื่อถือไดสูง
ขอ. 51 มีความเชื่อถือไดสูง
ขอ. 52 มีความเชื่อถือไดสูง
ขอ. 53 มีความเชื่อถือไดสูง
ขอ. 54 มีความเชื่อถือไดสูง
ขอ. 55 มีความเชื่อถือไดสูง
ขอ. 56 มีความเชื่อถือไดสูง
ขอ. 57 มีความเชื่อถือไดสูง
ขอ. 58 มีความเชื่อถือไดสูง
ขอ. 59 มีความเชื่อถือไดสูง
ขอ. 60 มีความเชื่อถือไดสูง
ขอ. 61 มีความเชื่อถือไดสูง
ขอ. 62 มีความเชื่อถือไดสูง
คาความเชื่อมั่น (คาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา)

คาความเชื่อมั่น
0.56
0.49
0.58
0.54
0.56
0.51
0.52
0.56
0.75
0.76
0.74
0.75
0.76
0.76
0.76
0.75
0.76
0.75
0.75
0.76
0.75
0.76
0.76
0.76
0.77
0.75
0.79
0.76
0.74
0.76
0.77
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คา IOC และคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินวินัยและความรับผิดชอบ
ผลการพิจารณาของผูท รงคุณวุฒิ คา IOC
รายการประเมิน
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 (3 คน)
ขอ. 1
+1
+1
+1
1
ขอ. 2
+1
+1
+1
1
ขอ. 3
+1
+1
+1
1
ขอ. 4
+1
+1
+1
1
ขอ. 5
+1
+1
+1
1
ขอ. 6
+1
+1
+1
1
ขอ. 7
+1
+1
+1
1
ขอ. 8
+1
+1
+1
1
ขอ. 9
+1
+1
+1
1
ขอ. 10
+1
+1
+1
1
ขอ. 11
+1
+1
+1
1
ขอ. 12
+1
+1
+1
1
ขอ. 13
+1
+1
+1
1
ขอ. 14
+1
+1
+1
1
ขอ. 15
+1
+1
+1
1
ขอ. 16
+1
+1
+1
1
ขอ. 17
+1
+1
+1
1
ขอ. 18
+1
+1
+1
1
ขอ. 19
+1
+1
+1
1
ขอ. 20
+1
+1
+1
1
ขอ. 21
+1
+1
+1
1
ขอ. 22
+1
+1
+1
1
คาความเชื่อมั่น (คาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา)

คาความ
เชื่อมั่น
0.71
0.71
0.68
0.66
0.68
0.74
0.71
0.68
0.74
0.69
0.67
0.76
0.69
0.73
0.69
0.67
0.68
0.72
0.68
0.73
0.68
0.67
0.71
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คา IOC และคาความเชื่อมั่นของมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
ผลการพิจารณาของผูท รงคุณวุฒิ คา IOC คาความ
รายการประเมิน
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 (3 คน) เชือ่ มั่น
+1
+1
+1
1
ขอ 1 มีความเชื่อมั่นระดับสูง
.73
+1
+1
+1
1
ขอ 2 มีความเชื่อมั่นระดับสูง
.74
+1
+1
+1
1
ขอ 3 มีความเชื่อมั่นระดับสูง
.74
+1
+1
+1
1
ขอ 4 มีความเชื่อมั่นระดับสูง
.74
+1
+1
+1
1
ขอ 5 มีความเชื่อมั่นระดับสูง
.77
+1
+1
+1
1
ขอ 6 มีความเชื่อมั่นระดับสูง
.72
+1
+1
+1
1
ขอ 7 มีความเชื่อมั่นระดับสูง
.73
+1
+1
+1
1
ขอ 8 มีความเชื่อมั่นระดับสูง
.73
+1
+1
+1
1
ขอ 9 มีความเชื่อมั่นระดับสูง
.71
+1
+1
+1
1
ขอ 10 มีความเชื่อมั่นระดับสูง
.77
+1
+1
+1
1
ขอ 11 มีความเชื่อมั่นระดับสูง
.74
+1
+1
+1
1
ขอ 12 มีความเชื่อมั่นระดับสูง
.74
+1
+1
+1
1
ขอ 13 มีความเชื่อมั่นระดับสูง
.72
+1
+1
+1
1
ขอ 14 มีความเชื่อมั่นระดับสูง
.72
+1
+1
+1
1
ขอ 15 มีความเชื่อมั่นระดับสูง
.73
คาความเชื่อมั่น (คาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา)
0.75
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ผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย (difficulty index) และคาอํานาจจําแนก (discrimination)
ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ

หนวยที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษย

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

weight
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Average
0.500
0.500
0.526
0.526
0.500
0.553
0.526
0.579
0.605
0.553
0.579
0.500
0.553
0.500
0.526
0.579
0.474
0.553

P Value
0.500
0.500
0.526
0.526
0.500
0.553
0.526
0.579
0.605
0.553
0.579
0.500
0.553
0.500
0.526
0.579
0.474
0.553

R Value
0.607
0.822
0.688
0.359
0.683
0.391
0.321
0.590
0.472
0.327
0.398
0.316
0.353
0.531
0.346
0.488
0.375
0.302
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หนวยที่ 3 เรื่อง กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

weight
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Average
0.474
0.474
0.526
0.526
0.500
0.553
0.526
0.526
0.447
0.553
0.579
0.500
0.553
0.500
0.526
0.526
0.474
0.421

P Value
0.474
0.474
0.526
0.526
0.500
0.553
0.526
0.526
0.447
0.553
0.579
0.500
0.553
0.500
0.526
0.526
0.474
0.421

R Value
0.597
0.650
0.712
0.365
0.674
0.377
0.311
0.565
0.347
0.324
0.391
0.300
0.310
0.500
0.405
0.392
0.383
0.311

หนวยที่ 4 เรื่อง การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน
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หนวยที่ 5 เรื่อง หลักธรรมคําสอนสําหรับการพัฒนาชีวิตและงานอาชีพ

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

weight
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Average P Value R Value
0.474
0.474
0.436
0.553
0.553
0.540
0.526
0.526
0.355
0.526
0.526
0.411
0.553
0.553
0.328
0.579
0.579
0.616
0.553
0.553
0.361
0.553
0.553
0.462
0.553
0.553
0.641
0.553
0.553
0.339
0.553
0.553
0.562
0.526
0.526
0.311
0.526
0.526
0.689
0.553
0.553
0.372
0.526
0.526
0.578
0.526
0.526
0.344
0.474
0.474
0.502
0.553
0.553
0.495
0.526
0.526
0.511
0.421
0.421
0.657
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หนวยที่ 6 เรื่อง การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

weight
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Average P Value R Value
0.579
0.579
0.456
0.605
0.605
0.426
0.526
0.526
0.606
0.500
0.500
0.304
0.500
0.500
0.575
0.553
0.553
0.411
0.526
0.526
0.378
0.526
0.526
0.487
0.553
0.553
0.302
0.553
0.553
0.313
0.579
0.579
0.478
0.500
0.500
0.260
0.553
0.553
0.356
0.500
0.500
0.596
0.605
0.605
0.359
0.500
0.500
0.390
0.526
0.526
0.411
0.605
0.605
0.403
0.553
0.553
0.356
0.579
0.579
0.313
0.658
0.658
0.412
0.474
0.474
0.490
0.553
0.553
0.346
0.553
0.553
0.356
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หนวยที่ 7 เรื่อง ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

weight
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Average P Value R Value
0.526
0.526
0.522
0.579
0.579
0.478
0.526
0.526
0.643
0.605
0.605
0.313
0.500
0.500
0.727
0.553
0.553
0.429
0.579
0.579
0.457
0.526
0.526
0.372
0.579
0.579
0.457
0.553
0.553
0.368
0.526
0.526
0.412
0.526
0.526
0.492
0.553
0.553
0.429
0.500
0.500
0.597
0.605
0.605
0.323
0.500
0.500
0.727
0.526
0.526
0.412
0.553
0.553
0.338
0.553
0.553
0.429
0.579
0.579
0.366
0.526
0.526
0.492
0.474
0.474
0.422
0.553
0.553
0.338

349

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

weight
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Average P Value R Value
0.526
0.526
0.756
0.474
0.474
0.642
0.526
0.526
0.756
0.579
0.579
0.654
0.500
0.500
0.531
0.553
0.553
0.334
0.579
0.579
0.654
0.526
0.526
0.421
0.579
0.579
0.654
0.526
0.526
0.756
0.579
0.579
0.654
0.474
0.474
0.642
0.553
0.553
0.476
0.500
0.500
0.590
0.553
0.553
0.267
0.526
0.526
0.756
0.526
0.526
0.324
0.553
0.553
0.469
0.447
0.447
0.405
0.526
0.526
0.510
0.632
0.632
0.301
0.526
0.526
0.756
0.553
0.553
0.476
0.579
0.579
0.654
0.526
0.526
0.406
0.447
0.447
0.405
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คาความเชื่อมั่นของมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR

ขอ1
ขอ2
ขอ3
ขอ4
ขอ5
ขอ6
ขอ7
ขอ8
ขอ9
ขอ10
ขอ11
ขอ12
ขอ13
ขอ14
ขอ15

Scale Variance Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if
if Item Deleted
Correlation
Item Deleted
.436
.735
7.781
.326
.745
8.075
.275
.749
8.183
.362
.742
7.943
-.005
.775
8.783
.508
.726
7.514
.431
.734
7.648
.411
.737
7.835
.613
.714
7.186
-.016
.772
8.853
.300
.748
8.000
.290
.748
8.205
.492
.727
7.457
.534
.726
7.642
.377
.740
7.967
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ภาคผนวก ฉ

ผลการวิเคราะหขอมูล
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หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมทดลอง และผูเรียนกลุมควบคุม
ผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมควบคุม
เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน
(13 คะแนน)
(13 คะแนน)
(13 คะแนน)
(13 คะแนน)
1
6
13
1
4
6
2
5
11
2
5
8
3
6
12
3
5
6
4
5
10
4
4
9
5
6
10
5
6
10
6
5
10
6
4
8
7
4
11
7
3
9
8
6
10
8
4
6
9
3
10
9
4
7
10
4
12
10
6
11
11
6
12
11
3
6
12
4
10
12
6
12
หนวยที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษย
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมทดลอง และผูเรียนกลุมควบคุม
ผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมควบคุม
เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน
(18 คะแนน)
(18 คะแนน)
(18 คะแนน)
(18 คะแนน)
1
5
12
1
4
7
2
7
15
2
7
11
3
6
13
3
6
8
4
7
10
4
6
10
5
5
11
5
5
10
6
6
13
6
6
6
7
5
11
7
5
9
8
8
13
8
6
11
9
7
10
9
4
6
10
6
10
10
6
11
11
4
12
11
4
8
12
8
16
12
5
10
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หนวยที่ 3 เรื่อง กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสรางสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมทดลอง และผูเรียนกลุมควบคุม
ผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมควบคุม
เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน
(18 คะแนน)
(18 คะแนน)
(18 คะแนน)
(18 คะแนน)
1
7
12
1
6
9
2
5
11
2
3
4
3
5
12
3
5
10
4
4
10
4
6
11
5
4
10
5
5
9
6
5
10
6
4
9
7
5
12
7
5
11
8
6
10
8
5
9
9
4
11
9
4
9
10
5
10
10
6
11
11
4
12
11
7
13
12
6
13
12
6
10
หนวยที่ 4 เรื่อง การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมทดลอง และผูเรียนกลุมควบคุม
ผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมควบคุม
เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน
(14 คะแนน)
(14 คะแนน)
(14 คะแนน)
(14 คะแนน)
1
4
10
1
5
8
2
5
13
2
4
9
3
5
11
3
8
11
4
4
10
4
4
12
5
6
10
5
6
11
6
6
13
6
6
8
7
7
14
7
5
12
8
6
12
8
6
11
9
5
10
9
5
9
10
6
12
10
5
10
11
7
14
11
4
9
12
6
13
12
5
11
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หนวยที่ 5 เรื่อง การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมทดลอง และผูเรียนกลุมควบคุม
ผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมควบคุม
เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน
(20 คะแนน)
(20 คะแนน)
(20 คะแนน)
(20 คะแนน)
1
5
11
1
4
9
2
8
12
2
5
8
3
6
11
3
4
8
4
6
12
4
5
10
5
7
13
5
6
12
6
5
12
6
4
8
7
4
12
7
3
9
8
4
12
8
5
7
9
5
13
9
5
9
10
6
14
10
6
10
11
6
15
11
7
8
12
7
12
12
8
13
หนวยที่ 6 เรื่อง การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมทดลอง และผูเรียนกลุมควบคุม
ผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมควบคุม
เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน
(24 คะแนน)
(24 คะแนน)
(24 คะแนน)
(24 คะแนน)
1
7
18
1
6
9
2
6
14
2
4
9
3
7
16
3
7
12
4
5
12
4
6
12
5
6
13
5
5
9
6
6
18
6
6
12
7
7
14
7
5
13
8
5
12
8
6
12
9
7
12
9
7
12
10
6
13
10
5
11
11
5
14
11
5
14
12
4
14
12
7
12
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หนวยที่ 7 เรื่อง ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมทดลอง และผูเรียนกลุมควบคุม
ผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมควบคุม
เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน
(23 คะแนน)
(23 คะแนน)
(23 คะแนน)
(23 คะแนน)
1
7
15
1
6
11
2
8
19
2
7
10
3
6
13
3
5
7
4
4
12
4
7
11
5
5
12
5
6
18
6
6
14
6
3
10
7
4
13
7
9
12
8
5
12
8
5
10
9
4
13
9
7
10
10
7
12
10
5
10
11
8
16
11
5
10
12
6
13
12
4
8
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของผูเรียนกลุมทดลอง และผูเรียนกลุมควบคุม
ผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมควบคุม
เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน
(26 คะแนน)
(26 คะแนน)
(26 คะแนน)
(26 คะแนน)
1
11
21
1
9
15
2
9
15
2
11
14
3
13
24
3
8
9
4
8
12
4
9
12
5
10
21
5
13
19
6
13
24
6
6
9
7
9
18
7
7
12
8
12
18
8
6
6
9
9
17
9
10
12
10
11
16
10
12
19
11
12
21
11
10
15
12
10
15
12
13
17
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หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ
คะแนนพัฒนาการของผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมทดลอง
เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน เลขที่ คะแนนฐาน คะแนนพัฒนาการ
(13 คะแนน)
(13 คะแนน)
(5 คะแนน)
(13 คะแนน)
กลุม 1

1
2
3
4

6
5
6
5

13
11
12
10

5
6
7
8

6
5
4
6

10
10
11
10

9
10
11
12

3
4
6
4

10
12
12
10

ระดับความสามารถ
ผูเรียนเกง

ผูเรียนปานกลาง

กลุม 2

กลุม 3

เลขที่

อันดับคะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อกลุม
A
B
C
D
E
F
H
G
F
E
D
C

357

หนวยที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษย
คะแนนพัฒนาการของผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมทดลอง
เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน เลขที่ คะแนนฐาน คะแนนพัฒนาการ
(18 คะแนน)
(18 คะแนน)
(18 คะแนน)
(18 คะแนน)
กลุม 1

1
2
3
4

5
7
6
7

12
15
13
10

5
6
7
8

5
6
5
8

11
13
11
13

9
10
11
12

7
6
4
8

10
10
12
16

กลุม 2

กลุม 3

358

หนวยที่ 3 เรื่อง กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสรางสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน
คะแนนพัฒนาการของผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมทดลอง
เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน เลขที่ คะแนนฐาน คะแนนพัฒนาการ
(18 คะแนน)
(18 คะแนน)
(18 คะแนน)
(18 คะแนน)
กลุม 1

1
2
3
4

7
5
5
4

12
11
12
10

5
6
7
8

4
5
5
6

10
10
12
10

9
10
11
12

4
5
4
6

11
10
12
13

กลุม 2

กลุม 3

359

หนวยที่ 4 เรื่อง การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน
คะแนนพัฒนาการของผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมทดลอง
เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน เลขที่ คะแนนฐาน คะแนนพัฒนาการ
(14 คะแนน)
(14 คะแนน)
(14 คะแนน)
(14 คะแนน)
กลุม 1

1
2
3
4

4
5
5
4

10
13
11
10

5
6
7
8

6
6
7
6

10
13
14
12

9
10
11
12

5
6
7
6

10
12
14
13

กลุม 2

กลุม 3

360

หนวยที่ 5 เรื่อง การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม
คะแนนพัฒนาการของผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมทดลอง
เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน เลขที่ คะแนนฐาน คะแนนพัฒนาการ
(20 คะแนน)
(20 คะแนน)
(20 คะแนน)
(20 คะแนน)
กลุม 1

1
2
3
4

5
8
6
6

11
12
11
12

5
6
7
8

7
5
4
4

13
12
12
12

9
10
11
12

5
6
6
7

13
14
15
12

กลุม 2

กลุม 3

361

หนวยที่ 6 เรื่อง การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คะแนนพัฒนาการของผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมทดลอง
เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน เลขที่ คะแนนฐาน คะแนนพัฒนาการ
(24 คะแนน)
(24 คะแนน)
(24 คะแนน)
(24 คะแนน)
กลุม 1

1
2
3
4

7
6
7
5

18
14
16
12

5
6
7
8

6
6
7
5

13
18
14
12

9
10
11
12

7
6
5
4

12
13
14
14

กลุม 2

กลุม 3

362

หนวยที่ 7 เรื่อง ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คะแนนพัฒนาการของผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมควบคุม
เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน เลขที่ คะแนนฐาน คะแนนพัฒนาการ
(23 คะแนน)
(23 คะแนน)
(23 คะแนน)
(23 คะแนน)
กลุม 1

1
2
3
4

7
8
6
4

15
19
13
12

5
6
7
8

5
6
4
5

12
14
13
12

9
10
11
12

4
7
8
6

13
12
16
13

กลุม 2

กลุม 3

363

ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียน
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
กอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมทดลอง

กอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมควบคุม

กอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม

364

หนวยที่ 1 เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ
ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมทดลอง

ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมควบคุม

ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ของผูเรียนกลุมทดลอง และผูเรียนกลุมควบคุม

365

หนวยที่ 2 เรื่องธรรมชาติของมนุษย
ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมทดลอง

ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมควบคุม

ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ของผูเรียนกลุมทดลอง และผูเรียนกลุมควบคุม

366

หนวยที่ 3 เรื่องกระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสรางสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน
ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมทดลอง

ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมควบคุม

ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ของผูเรียนกลุมทดลอง และผูเรียนกลุมควบคุม

367

หนวยที่ 4 เรื่องการพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน
ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมทดลอง

ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมควบคุม

ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ของผูเรียนกลุมทดลอง และผูเรียนกลุมควบคุม

368

หนวยที่ 5 เรื่อง หลักธรรมคําสอนสําหรับการพัฒนาชีวิตและงานอาชีพ
ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมทดลอง

ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมควบคุม

ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ของผูเรียนกลุมทดลอง และผูเรียนกลุมควบคุม

369

หนวยที่ 6 เรื่อง การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมทดลอง

ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมควบคุม

ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ของผูเรียนกลุมทดลอง และผูเรียนกลุมควบคุม

370

หนวยที่ 7 เรื่อง ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมทดลอง

ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมควบคุม

ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ของผูเรียนกลุมทดลอง และผูเรียนกลุมควบคุม

371

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คะแนนความภาคภูมิใจในตนเองของผูเรียนกลุมทดลอง และผูเรียนกลุมควบคุม
ผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง เลขที่ กอนการทดลอง หลังการทดลอง
(190 คะแนน)
(190 คะแนน)
(190 คะแนน)
(190 คะแนน)
152
173
1
148
155
158
176
2
143
157
162
178
3
158
162
148
161
4
162
168
159
170
5
136
166
154
177
6
149
151
155
172
7
150
154
152
171
8
128
149
135
168
9
143
156
142
167
10
156
166
169
178
11
155
155
153
172
12
147
167

372

ผลการวิเคราะหความภาคภูมิใจในตนเอง
กอนการทดลองและหลังการทดลองของผูเรียนกลุมทดลอง

ผลการวิเคราะหความภาคภูมิใจในตนเอง
กอนการทดลองและหลังการทดลองของผูเรียนกลุมควบคุม

ผลการวิเคราะหความภาคภูมิใจในตนเอง
กอนการทดลองและหลังการทดลองของผูเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม

373

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คะแนนวินัยและความรับผิดชอบของผูเรียนกลุมทดลอง และผูเรียนกลุมควบคุม
ประเมินโดยครูผูสอน
ผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง เลขที่ กอนการทดลอง หลังการทดลอง
(88 คะแนน)
(88 คะแนน)
(88 คะแนน)
(88 คะแนน)
60
73
1
60
66
67
80
2
59
62
70
72
3
60
61
57
70
4
69
73
62
74
5
67
70
67
79
6
59
61
59
70
7
56
63
60
69
8
52
62
57
68
9
57
62
61
71
10
64
69
65
82
11
58
63
62
73
12
54
70

374

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คะแนนวินัยและความรับผิดชอบของผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียนกลุมควบคุม
ประเมินโดยผูเรียน
ผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง เลขที่ กอนการทดลอง หลังการทดลอง
(88 คะแนน)
(88 คะแนน)
(88 คะแนน)
(88 คะแนน)
61
75
1
59
65
69
81
2
61
64
72
80
3
58
67
59
73
4
68
71
61
75
5
70
74
68
81
6
60
65
58
73
7
58
67
61
74
8
62
66
59
71
9
59
65
61
73
10
67
70
67
84
11
60
65
60
74
12
68
71
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คะแนนเฉลี่ยวินัยและความรับผิดชอบของผูเรียนกลุมทดลอง และผูเรียนกลุมควบคุม
ประเมินโดยครูผูสอนและผูเรียน
ผูเรียนกลุมทดลอง
ผูเรียนกลุมควบคุม
เลขที่ กอนการทดลอง หลังการทดลอง เลขที่ กอนการทดลอง หลังการทดลอง
(88 คะแนน)
(88 คะแนน)
(88 คะแนน)
(88 คะแนน)
1
60.50
74.00
1
59.50
65.50
2
68.00
80.50
2
60.00
63.00
3
71.00
76.00
3
59.00
64.00
4
58.00
71.50
4
68.50
72.00
5
61.50
74.50
5
68.50
72.00
6
67.50
80.00
6
59.50
63.00
7
58.50
71.50
7
57.00
65.00
8
60.50
71.50
8
57.00
64.00
9
58.00
69.50
9
58.00
63.50
10
61.00
72.00
10
65.50
69.50
11
66.00
83.00
11
59.00
64.00
12
61.00
73.50
12
61.00
70.50
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ผลการวิเคราะหวินัย และความรับผิดชอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง
ของผูเรียนกลุม ทดลอง ประเมินโดยครูผูสอน

ผลการวิเคราะหวินัย และความรับผิดชอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง
ของผูเรียนกลุม ควบคุม ประเมินโดยครูผูสอน

ผลการวิเคราะหวินัย และความรับผิดชอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง
ของผูเรียนกลุม ทดลองและผูเ รียนกลุมควบคุม ประเมินโดยครูผูสอน
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ผลการวิเคราะหวินัย และความรับผิดชอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง
ของผูเรียนกลุม ทดลอง ประเมินโดยผูเรียน

ผลการวิเคราะหวินัย และความรับผิดชอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง
ของผูเรียนกลุม ควบคุม ประเมินโดยผูเรียน

ผลการวิเคราะหวินัย และความรับผิดชอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง
ของผูเรียนกลุม ทดลองและผูเ รียนกลุมควบคุม ประเมินโดยผูเรียน
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ผลการวิเคราะหวินัย และความรับผิดชอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง
ของผูเรียนกลุม ทดลอง (ภาพรวม)

ผลการวิเคราะหวินัย และความรับผิดชอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง
ของผูเรียนกลุม ควบคุม (ภาพรวม)

ผลการวิเคราะหวินัย และความรับผิดชอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง
ของผูเรียนกลุม ทดลองและผูเ รียนกลุมควบคุม (ภาพรวม)
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คะแนนการประเมินคุณลักษณะความมีวินัยและความรับผิดชอบของผูเรียนกลุมทดลอง
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คะแนนความมีวินัย
การเขาเรียน การแตงกาย
(12)
(12)

11
12
12
10
12
11
12
10
10
12
11
12

11
10
11
11
10
11
10
10
12
10
12
11

คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค
รวม
(24)

22
22
23
21
22
22
22
20
22
22
23
23

คะแนนความรับผิดชอบ
การสงงาน ตั้งใจเรียน
(12)
(12)

11
10
11
10
11
10
11
11
10
11
11
11

12
12
12
10
11
10
12
12
11
11
12
11

รวม
(24)

คะแนนรวม
(48)

23
22
23
20
22
10
22
23
21
22
23
22

45
44
46
41
44
32
44
43
43
44
46
45
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คะแนนการประเมินคุณลักษณะความมีวินัยและความรับผิดชอบของผูเรียนกลุมควบคุม
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คะแนนความมีวินัย
การเขาเรียน การแตงกาย
(12)
(12)

10
9
10
7
9
10
10
9
8
10
10
11

9
11
8
11
10
9
9
10
9
8
7
7

คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค
รวม
(24)

19
20
18
18
19
19
19
19
17
18
17
17

คะแนนความรับผิดชอบ
การสงงาน ตั้งใจเรียน
(12)
(12)

8
7
9
10
9
10
7
9
8
10
7
9

10
10
9
8
10
8
9
8
9
7
8
10

รวม
(24)

คะแนนรวม
(48)

18
17
18
18
19
18
16
17
17
17
15
19

37
37
36
36
38
37
35
36
34
35
32
36
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ผลการวิเคราะหคะแนนคุณลักษณะความมีวินัยของผูเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม

ผลการวิเคราะหคุณลักษณะความรับผิดชอบของผูเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม

ผลการวิเคราะหคุณลักษณะความมีวินัยและความรับผิดชอบของผูเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
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คะแนนความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ของกลุมทดลองและผูเรียนกลุม ควบคุม
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
5
5
4
5
4
5
5
5
4
5
5
5

2
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4

3
5
5
4
5
4
5
5
5
4
5
5
5

4
4
5
5
4
5
5
4
4
5
4
5
5

5
5
5
5
4
5
4
5
4
5
5
5
5

6
5
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
4

7
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4

ขอ
8 9
5 5
5 4
4 5
5 5
4 4
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
4 4

10
5
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
4

11
4
5
5
4
5
5
4
4
5
5
4
5

12
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4

13
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5

14
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5

15
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5

รวม
(75)
73
70
69
70
68
72
71
72
73
74
74
68

15
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
5
4

รวม
(75)
57
62
59
55
57
64
65
59
68
65
66
62

คะแนนความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ของกลุมควบคุม
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
4
5
4
4
4
5
5
4
5
5
5
4

2
4
5
4
4
4
5
5
4
5
5
5
4

3
4
4
4
4
4
5
4
3
5
5
5
4

4
3
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5

5
4
4
4
4
4
5
4
4
5
5
5
4

6
4
4
4
3
3
4
4
3
5
4
4
5

7
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4

ขอ
8 9
4 4
4 4
4 4
4 3
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4

10
4
4
4
3
4
4
4
4
5
4
4
4

11
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4

12
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4

13
4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
4
4

14
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
5
4
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ขอ1
ขอ2
ขอ3
ขอ4
ขอ5
ขอ6
ขอ7
ขอ8
ขอ9
ขอ10
ขอ11
ขอ12
ขอ13
ขอ14
ขอ15
Total

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนกลุมทดลอง
Descriptive Statistics
N
Minimum Maximum Mean Std. Deviation
12
4.00
5.00
4.7500
.45227
12
4.00
5.00
4.7500
.45227
12
4.00
5.00
4.7500
.45227
12
4.00
5.00
4.5833
.51493
12
4.00
5.00
4.7500
.45227
12
4.00
5.00
4.7500
.45227
12
4.00
5.00
4.7500
.45227
12
4.00
5.00
4.7500
.45227
12
4.00
5.00
4.7500
.45227
12
4.00
5.00
4.7500
.45227
12
4.00
5.00
4.5833
.51493
12
4.00
5.00
4.7500
.45227
12
4.00
5.00
4.8333
.38925
12
4.00
5.00
4.8333
.38925
12
4.00
5.00
4.8333
.38925
12
4.53
4.93
4.7444
.14448

ขอ1
ขอ2
ขอ3
ขอ4
ขอ5
ขอ6
ขอ7
ขอ8
ขอ9
ขอ10
ขอ11
ขอ12
ขอ13
ขอ14
ขอ15
Total

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนกลุมควบคุม
Descriptive Statistics
N
Minimum Maximum Mean Std. Deviation
12
4.00
5.00
4.5000
.52223
12
4.00
5.00
4.5000
.52223
12
3.00
5.00
4.2500
.62158
12
3.00
5.00
3.7500
.62158
12
4.00
5.00
4.3333
.49237
12
3.00
5.00
3.9167
.66856
12
3.00
4.00
3.8333
.38925
12
4.00
4.00
4.0000
.00000
12
3.00
4.00
3.9167
.28868
12
3.00
5.00
4.0000
.42640
12
3.00
4.00
3.8333
.38925
12
4.00
5.00
4.1667
.38925
12
4.00
5.00
4.1667
.38925
12
4.00
5.00
4.1667
.38925
12
4.00
5.00
4.2500
.45227
12
3.67
4.53
4.1056
.27628
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ผลการทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ระหวางผูเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม (รายขอ)
Descriptive Statistics

ขอ1
ขอ2
ขอ3
ขอ4
ขอ5
ขอ6
ขอ7
ขอ8
ขอ9
ขอ10
ขอ11
ขอ12
ขอ13
ขอ14
ขอ15
grop

ขอ1
ขอ2
ขอ3
ขอ4
ขอ5
ขอ6
ขอ7
ขอ8

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum
24 4.6250
.49454
4.00
5.00
24 4.6250
.49454
4.00
5.00
24 4.5000
.58977
3.00
5.00
24 4.1667
.70196
3.00
5.00
24 4.5417
.50898
4.00
5.00
24 4.3333
.70196
3.00
5.00
24 4.2917
.62409
3.00
5.00
24 4.3750
.49454
4.00
5.00
24 4.3333
.56466
3.00
5.00
24 4.3750
.57578
3.00
5.00
24 4.2083
.58823
3.00
5.00
24 4.4583
.50898
4.00
5.00
24 4.5000
.51075
4.00
5.00
24 4.5000
.51075
4.00
5.00
24 4.5417
.50898
4.00
5.00
24 1.5000
.51075
1.00
2.00

grop
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00

N

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Mean
Rank
14.00
11.00
14.00
11.00
15.13
9.88
16.33
8.67
15.00
10.00
16.38
8.63
17.25
7.75
17.00
8.00

Ranks
Sum of
Ranks
168.00 ขอ9
132.00
168.00 ขอ10
132.00
181.50 ขอ11
118.50
196.00 ขอ12
104.00
180.00 ขอ13
120.00
196.50 ขอ14
103.50
207.00 ขอ15
93.00
204.00
96.00

grop
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00

25th
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
1.0000

N

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Percentiles
50th (Median)
5.0000
5.0000
5.0000
4.0000
5.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.5000
4.5000
5.0000
1.5000

Mean
Rank
17.13
7.88
16.63
8.38
16.42
8.58
16.00
9.00
16.50
8.50
16.50
8.50
16.00
9.00

75th
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
2.0000

Sum of
Ranks
205.50
94.50
199.50
100.50
197.00
103.00
192.00
108.00
198.00
102.00
198.00
102.00
192.00
108.00
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ขอ1
ขอ2
ขอ3
ขอ4
ขอ5
ขอ6
ขอ7
ขอ8
54.000 54.000 40.500 26.000 42.000 25.500 15.000 18.000
132.000 132.000 118.500 104.000 120.000 103.500 93.000 96.000
-1.238 -1.238 -2.073 -2.907 -2.005 -2.945 -3.705 -3.715
.216
.216
.038
.004
.045
.003 .000 .000
b
b
b
b
b
.319
.319
.068
.007
.089
.006b .000b .001b
ขอ9
ขอ10
ขอ11
ขอ12
ขอ13
ขอ14
ขอ15
16.500 22.500 25.000 30.000 24.000 24.000
30.000
94.500 100.500 103.000 108.000 102.000 102.000
108.000
-3.700 -3.257 -3.172 -2.807 -3.197 -3.197
-2.807
.000
.001
.002
.005
.001
.001
.005
b
b
b
b
b
b
.001
.003
.006
.014
.005
.005
.014b

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: grop
b. Not corrected for ties.

ผลการทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ระหวางผูเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม (ภาพรวม)
Descriptive Statistics
Std.
N

Mean

Percentiles

Deviation

Total

24

4.4250

grop

24

1.5000

Minimum

Maximum

50th (Median)

25th

3.67

4.93

4.1333

4.5333 4.7833

.51075

1.00

2.00

1.0000

1.5000 2.0000

Ranks
grop
Total

1.00

75th

.39112

N

Mean Rank

Sum of Ranks

12

18.42

221.00

2.00

12

6.58

79.00

Total

24
Test Statisticsa
Total

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: grop
b. Not corrected for ties.

1.000
79.000
-4.110
.000
.000b
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ภาคผนวก ช

ภาพการจัดกิจกรรม

387

388

389

ประวัติผูวิจยั
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีท่ ํางาน
การศึกษา
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2554

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2558

นางสาววิจิตรา สายออง
25 เมษายน 2518
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถนนพิพิธภักดี อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
สถาบันราชภัฏยะลา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
แขนงวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เจาหนาที่ธุรการ (งานบริหารทั่วไป)
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี
เจาหนาที่บันทึกขอมูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
เจาหนาที่ธุรการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา
เจาพนักงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ครู ระดับ 4 วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ครู คศ.1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ครู คศ.2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ครู คศ.3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา

การเขียนบทความทางเว็บไซต
Family counseling: Satir’s theory and techniques
http://vijtr.wordpress.com
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