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

12

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

43

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
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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

47

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
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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
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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
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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)

74

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

77

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

