บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ความนํา

การวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา
เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) โดยออกแบบเปนแบบมีกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ทดสอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง (pretest-postest control group desing) มีวิธีการ
ศึกษาดังนี้ (1) การศึกษาคนควาจากเอกสาร โดยการทบทวนวรรกรรมที่เกี่ยวของ และ (2) นําขั้นตอนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของสลาวิน (Slavin, 1995) และกิจกรรม SEDR ของ วิจิตรา
สายออง (2557) มาทดลองใชกับผูเรียนกลุมทดลอง จํานวน 12 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR มี 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการ
นําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม
สําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ประกอบดวย
7 กิจ กรรมการเรียนรู คือ หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ ควบคูกับกิจกรรม
คุณคาในตนเอง หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย ควบคูกับกิจกรรมบันทึกสะสมความสําเร็จ หนวยที่ 3
กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน ควบคูกับกิจกรรมเติมชีวิตใสกระปุก
และกิจกรรมสัญญาใจในการเรียน หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน
ควบคูกับกิจกรรม“แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเอง หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม ควบคู
กับกิจกรรมชีวิตที่ตองรับผิดชอบ หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู
กับกิจกรรมเพื่อนคูหูชวยเรียนรู และกิจกรรมสัญลักษณะแทนตัวตน และหนวยที่ 7 ผูนําตามหลัก ศาสนธรรม
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับกิจกรรมการตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจ ใช
ระยะเวลา 17 สัปดาห ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใหผูเรียนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมประเมินการเรียนรูดวยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ
และแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ผูวิจัยนําคะแนนของผูเรียนกลุมทดลอง และผูเรียน
กลุมควบคุมมาเปรียบเทียบดวยสถิติ t-test วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
การวิจัยนี้มีรูปแบบการดําเนินการวิจัยตามหัวขอตอไปนี้
1. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
2. ประชากรเปาหมายและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
3. แบบแผนการวิจัย
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
6. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
7. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
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2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย

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

3. ประชากรเปาหมายและกลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัย

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานี้ คือผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงปที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 24 คน แบงเปน
2 กลุม ประกอบดวย กลุมทดลองจํานวน 1 หองเรียน คือผูเรียนภาควิชาชางกลโรงงาน กลุม 1 ผูเรียน
จํานวน 12 คน กลุมควบคุมจํานวน 1 หองเรียน คือผูเรียนภาควิชาเทคนิคการเชื่อมและการผลิต กลุม 1
ผูเรียนจํานวน 12 คน

4. แบบแผนการวิจัย

การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi experimental research) โดยใชแบบแผน
การวิจัยแบบเปรียบเทียบกอน-หลัง โดยไมมีการสุม (pretest-posttest nonrandomized comparison
group design) ผูวิจัยไมใชการวิจัยเชิงทดลองอยางแทจริง (true experimental designs) ที่เปน
การสุมตัวอยาง (randomized) เพราะการวิจัยนี้ “เปนการทดลองในคน” (วิจิตรา สายออง, 2554,
2557) ผูวิจัยขอเสนอแบบแผนการวิจัยแบบเปรียบเทียบกอนและหลังทดลอง โดยไมมีการสุม ดังที่ได
แสดงไว (ตารางที่ 3.1)
ตารางที่ 3.1 แบบวิจัยกึ่งทดลองแบบ Pretest-Posttest Nonrandomized Comparison Group
Design (Gliner, Morgan & Leech, 2017)
กลุม
วัดผลกอน
การจัดกิจกรรม
วัดผลหลัง
E
O1
X
O2
C
O1
~X
O2
ความหมายของสัญลักษณ
E แทน กลุมทดลอง
C แทน กลุมควบคุม
O1 แทน การวัดผลกอนทดลอง
O2 แทน การวัดผลหลังทดลอง
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X แทน
~X แทน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกบั กิจกรรม SEDR
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ

กลุมทดลอง หมายถึง ผูเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคู
กับกิจกรรม SEDR มี 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม
(3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม ประกอบดวย 7 กิจกรรมการเรียนรู คือ หนวยที่ 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ ควบคูกับกิจกรรมคุณคาในตนเอง หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย
ควบคูกับกิจกรรมบันทึกสะสมความสําเร็จ หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธ
กับบุคคลและชุมชน ควบคูกับกิจกรรมเติมชีวิตใสกระปุก และกิจกรรมสัญญาใจในการเรียน หนวยที่ 4
การพั ฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน ควบคูกับกิจกรรม“แกวใส” มองเห็น
คุณคาในตนเอง หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม ควบคูกับชีวิตที่ตองรับผิดชอบ
หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับกิจกรรมสัญลักษณะแทน
ตั วตน และ กิ จกรรมเพื่ อนคู หู ช วยเรียนรู และหน วยที่ 7 ผู นํ าตามหลั กศาสนธรรมและปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับกิจกรรมการตระหนักถึงอาชีพ ใชระยะเวลา 17 สัปดาห ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3
ชั่วโมง และผูวิจัยดําเนินการประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน และหลังเรียน วิชามนุษ ยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ดวยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จํานวน 8 ชุด และ
ใหผูเรียนประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองดวยมาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง มาตรวัด
วินัยและความรับผิดชอบ จํานวน 2 ระยะ คือระยะกอนการทดลอง และระยะหลังการทดลอง ตลอดจน
ประเมินมาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับ
กิจกรรม SEDR
กลุมควบคุม หมายถึง ผูเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ มี 3 ขั้นตอน คือ
(1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน (2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล ประกอบดวย 7 กิจกรรมการเรียนรู
คือ หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย หนวยที่ 3
กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเอง
เพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม หนวยที่ 6
การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหนวยที่ 7 ผูนําตามหลักศาสนธรรมและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชระยะเวลา 17 สัปดาห ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง ผูวิจัยดําเนินการ
ประเมินผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รหั สวิ ชา 3000-1503 ด วยแบบทดสอบวั ดผลการเรี ยนรู จํ านวน 8 ชุ ด และให ผู เรี ยนประเมิ น การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองดวยมาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง มาตรวัดวินัยและความ
รับผิดชอบ จํานวน 2 ระยะ คือระยะกอนการทดลอง และระยะหลังการทดลอง ตลอดจนประเมิน
มาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ

5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

5.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย
5.1.1 กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ประกอบดวย
4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ
(4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม
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5.1.2 กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน
(2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล
5.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
5.2.1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสวิชา 3000-1503 สําหรับใชประเมินการเรียนรูของผูเรียนกลุมตัวอยาง ประกอบดวย 8 ชุด ดังนี้
(1) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลัก
มนุษยสัมพันธ (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติของ
มนุษย (3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 3 เรื่อง กระบวนการทางจิตวิทยา
เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน (4) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน
หนวยที่ 4 เรื่อง การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน (5) แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม (6) แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 6 เรื่อง การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (7) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 7 เรื่อง ผูนําตามหลักศาสนธรรม
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (8) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน วิชา
มนุษยสัมพันธกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
5.2.2 มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง ประกอบดวย 3 ตอน คือตอนที่ 1 เปนขอความ
เกี่ยวกับอัตมโนทัศน ตอนที่ 2 เปนแบบวัดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง และตอนที่ 3 เปนการประเมิน
อัตมโนทัศน
5.2.3 มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ
5.2.4 แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียน ประกอบดวย 2 ดาน คือ (1) คุณลักษณะดาน
ความรับผิดชอบ มี 2 ตัวบงชี้ คือ การสงงาน และความตั้งใจเรียน และ (2) คุณลักษณะดานความมีวินัย
มี 2 ตัวบงชี้ คือ การแตงกาย และการเขาเรียน
5.2.5 มาตรวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการรู

6. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ

6.1 กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR
6.1.1 ผูวิจัยดําเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR โดยการศึกษาโครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
ตลอดจนศึกษาวิธีการ และเทคนิคการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของรายวิชา ทั้งนี้ ผูวิจัย
ประยุกตใชขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของ สลาวิน (Slavin, 1995)
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการ
ทดสอบ และ (4) ขั้ น การรั บ รองผลงานกลุ ม และกิ จ กรรม SEDR ของ วิ จิ ต รา สายอ อ ง (2557)
ประกอบดวย 9 กิจกรรม คือ (1) คุณคาในตนเอง (2) บันทึกสะสมความสําเร็จ (3) เติมชีวิตใสกระปุก
(4) สัญญาใจในการเรียน (5) “แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเอง (6) ชีวิตที่ตองรับผิดชอบ (7) กิจกรรม
เพื่อนคูหูชวยเรียนรู (8) สัญลักษณแทนตัวตน และ (9) การตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจ
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6.1.2 กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR มีขั้นตอน
การเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ
และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม ประกอบดวย 7 กิจกรรมการเรียนรู รายละเอียดดังนี้
หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ ควบคูกับกิจกรรมคุณคาใน
ตนเอง หน วยที่ 2 ธรรมชาติข องมนุษ ย ควบคูกับ กิจกรรมบั นทึ กสะสมความสําเร็จ ประกอบดวย
สัปดาห ที่ 1 หัวขอยอย 1.1 เรื่อง ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของมนุษยสัมพั นธ ควบคูกับ
กิจกรรมคุณคาในตนเอง และสัปดาหที่ 2 หัวขอยอย 1.1 เรื่อง จุดมุงหมาย ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชน
ของมนุษยสัมพันธ
หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน
ควบคูกับกิจกรรมเติมชีวิตใสกระปุก และกิจกรรมสัญญาใจในการเรียน
หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน ควบคูกับกิจกรรม
“แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเอง
หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม ควบคูกับชีวิตที่ตองรับผิดชอบ
หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับกิจกรรม
สัญลักษณะแทนตัวตน และ กิจกรรมเพื่อนคูหูชวยเรียนรู
หน วยที่ 7 ผู นํ าตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ควบคูกั บ
กิจกรรมการตระหนักถึงอาชีพ
วิธีการจัดกิจกรรมเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู มีกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม (participatory learning) โดยแบงกลุมผูเรียนกลุมละ 4 คน ที่มีความสามารถ
คละกัน (เกง ปานกลาง ออน) มีเพศ และศาสนาที่ตางกัน เพื่อทํางานรวมกันใหบรรลุเปาหมายของกลุม
ใหผูเรียนไดรวมอภิปราย แลกเปลี่ยน และฝกทักษะการเปนผูนํา ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการ
แกปญหา
6.1.3 ผูวิจัยนํากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR
ที่พัฒนาขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ณรัณ ศรีวิหะ ผูชวยศาสตราจารย
ดร.อริยา คูหา และ ดร.เนาวรัตน ตรีไพบูลย ประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม และวิเคราะหความ
ตรงเชิงโครงสราง ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข)
6.1.4 ผูวิจัยบันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในแตละกิจกรรมการ
เรียนรู และดํ าเนิ นการปรั บปรุ งแก ไขกิ จกรรมบางประเด็ นกิ จกรรมตามข อเสนอแนะของผู เชี่ ยวชาญ
ตลอดจนนําไปทดลองใช (try out) กับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 38 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จากนั้น ผูวิจัยนํามา
พิจารณาปรับปรุงเพื่อใหไดมาซึ่งกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ที่
มีความเหมาะสม และสามารถใชไดจริง ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก ค)
ผูวิจัยเสนอรายละเอียดของกิ จกรรมการเรียนรูแบบรวมมื อเทคนิ ค STAD ควบคู กั บ
กิจกรรม SEDR ประกอบดวย 7 หนวยการเรียนรู ซึ่งผูวิจัยจัดกิจกรรมใหกับกลุมทดลอง จํานวน 12 คน
ใชระยะเวลา 17 ครั้ง สัปดาหละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 3.2)
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ตารางที่ 3.2 รายละเอียดขั้นตอน และระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูก ับ
กิจกรรม SEDR
หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ

สัปดาหที่ 1-2 จํานวน 6 ชั่วโมง

หัวขอยอย 1.1 เรื่อง ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ

สัปดาหที่ 1 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

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

หัวขอยอย 1.2 เรื่อง จุดมุงหมาย ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชนของมนุษยสัมพันธ

สัปดาหที่ 2 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

สัปดาหที่ 3-4 จํานวน 6 ชั่วโมง

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

3

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

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

หัวขอยอยที่ 2.2 เรื่อง ความแตกตางของมนุษย และทฤษฎีความตองการ

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

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

วัตถุประสงค
5. แยกแยะความแตกตางของมนุษยในดานตาง ๆ
ไดถูกตอง
6. วิเคราะหทฤษฎีความตองการไดถูกตอง

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

หนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกบั บุคคลและชุมชน
หัวขอยอยที่ 3.1 เรื่อง ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ และทฤษฏีจิตวิเคราะห

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

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

5

ประเด็นการเรียนรู
1. ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ
2. ทฤษฏีจิตวิเคราะห

วัตถุประสงค
1. อธิบายทฤษฎีวเิ คราะหติดตอสัมพันธไดถูกตอง
2. อธิบายทฤษฏีจติ วิเคราะหไดถูกตอง

เติมชีวิตใสกระปุก

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

หัวขอยอยที่ 3.2 เรื่อง ทฤษฎีแรงจูงใจ

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

สัปดาหที่ 6 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

6

ประเด็นการเรียนรู
3. ทฤษฎีแรงจูงใจ

วัตถุประสงค
3. วิเคราะหทฤษฎีแรงจูงใจไดถกู ตอง

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

สัญญาใจในการเรียน

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

94

ตารางที่ 3.2 (ตอ)
หัวขอยอยที่ 3.3 เรื่อง การสรางมนุษยสัมพันธกบั บุคคลและชุมชน

สัปดาหที่ 7 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

7

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

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

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

หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน

สัปดาหที่ 8-9 จํานวน 6 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 4.1 เรื่อง การรูจักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา

สัปดาหที่ 8 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

8

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

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

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

“แกวใส” มองเห็นคุณคาใน
ตนเอง

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

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

สัปดาหที่ 9 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

วัตถุประสงค
5. บอกปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาตนเองไดถูกตอง
6. อธิบายวิธีการพัฒนาตนเองไดถูกตอง

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

หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม

สัปดาหที่ 10-11 จํานวน 6 ชั่วโมง

หัวขอยอย 5.1 เรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และความสอดคลองของหลักศาสนธรรม

สัปดาหที่ 10 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

10

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

วัตถุประสงค
1. อธิบายความหมายของศาสนธรรมไดถูกตอง
2. บอกความสําคัญของหลักศาสนธรรมไดถูกตอง
3. วิเคราะหความสอดคลองของหลักศาสนธรรม
ไดถูกตอง

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

ชีวิตที่ตองรับผิดชอบ

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

หัวขอยอยที่ 5.2 เรื่อง การประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง

สัปดาหที่ 11 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

12

ประเด็นการเรียนรู
4. การประยุกตใชหลัก
ศาสนธรรมสําหรับการพัฒนา
ตนเอง

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

หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สัปดาหที่ 12-14 จํานวน 9 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 6.1 เรื่อง ความหมาย และความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สัปดาหที่ 13 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

13

ประเด็นการเรียนรู
1. ความหมายของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ความเปนมาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค
1. บอกความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดถูกตอง
2. อธิบายความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดถูกตอง

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

เพื่อนคูหูชวยเรียนรู

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

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

สัปดาหที่ 14 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

14

ประเด็นการเรียนรู
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

วัตถุประสงค
3. วิเคราะหหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได
ถูกตอง

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

สัญลักษณะแทนตัวตน

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

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

หัวขอยอยที่ 6.3 เรื่อง การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวิต

สัปดาหที่ 15 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

15

ประเด็นการเรียนรู
4. การประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาชีวิต

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

สัปดาหที่ 16-18 จํานวน 9 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 7.1 เรื่อง ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนาํ

สัปดาหที่ 16 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

16

ประเด็นการเรียนรู
1. ความหมายของผูนํา
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา

วัตถุประสงค
1. บอกความหมายของผูนาํ ไดถูกตอง
2. วิเคราะหทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําไดถูกตองไดถูกตอง

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

การตระหนักถึงอาชีพ และสราง
แรงบันดาลใจ

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

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

หัวขอยอยที่ 7.2 เรื่อง บทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนธรรม

สัปดาหที่ 17 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

17

ประเด็นการเรียนรู
3. บทบาทและหนาที่ของผูนาํ
ตามหลักศาสนธรรม
4. คุณลักษณะของผูนําตาม
หลักศาสนธรรม

วัตถุประสงค
3. แยกแยะบทบาทและหนาที่ของผูนาํ ตามหลักศาสน
ธรรมไดถูกตอง
4. จําแนกคุณลักษณะของผูนาํ ตามหลักศาสนธรรมได
ถูกตอง

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

สัปดาหที่ 18 จํานวน 3 ชั่วโมง
หัวขอยอยที่ 7.3 เรื่อง ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัตงิ านของผูนํา และการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานอาชีพ
ขั้นตอนการเรียนรู (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม (3) ขั้นการทดสอบ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม
ครั้งที่

18

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

วัตถุประสงค
5. วิเคราะหลกั ษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูนาํ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกตอง
6. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงาน
อาชีพได

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

6.2 กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
6.2.1 ผูวิจัยดําเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
แบบปกติ โดยการศึกษาโครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 วิชา
มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ตลอดจนศึกษาวิธีการ และ
เทคนิคการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของรายวิชา ทั้งนี้ ผูวิจัยประยุกตใชขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ของ กรมวิชาการ (2546) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นนําเขาสู
บทเรียน (2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล
6.2.2 กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ มีขั้นตอนการเรียนรู 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นนําเขาสู
บทเรียน (2) ขั้นดําเนินการสอน และ (3) ขั้นสรุปผล ประกอบดวย 7 กิจกรรมการเรียนรู คือ หนวยที่ 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย หนวยที่ 3 กระบวนการ
ทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนา
ในชีวิต และการทํางาน หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหนวยที่ 7 ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง วิธีการจัดกิจกรรมเนนการบรรยายประกอบการใชคําถามอธิบาย อภิปรายเนื้อหาสาระหรือ
สิ่งที่ตองการสอนตอผูเรียน
6.2.3 ผูวิจัยนํากิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ที่พัฒนาขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ณรัณ ศรีวิหะ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริยา คูหา และ ดร.เนาวรัตน ตรีไพบูลย
ประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม และวิเคราะหความตรงเชิงโครงสราง ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก ก
และภาคผนวก ข)
6.2.4 ผูวิจัยบันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในแตละกิจกรรมการ
เรียนรู และดํ าเนิ นการปรั บปรุ งแก ไขกิ จกรรมบางประเด็ นกิ จกรรมตามข อเสนอแนะของผู เชี่ ยวชาญ
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ตลอดจนนําไปทดลองใช (try out) กับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 38 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จากนั้น ผูวิจัยนํามา
พิจารณาปรับปรุงเพื่อใหไดมาซึ่งกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ที่มีความเหมาะสม และสามารถใชไดจริง
ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก ค)
ผูวิจัยเสนอรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ประกอบดวย 7 หนวยการ
เรียนรู ซึ่งผูวิจัยจัดกิจกรรมใหกับกลุมควบคุม จํานวน 12 คน ใชระยะเวลา 17 ครั้ง สัปดาหละ 1 ครั้ง
ๆ ละ 3 ชั่วโมง ดังที่ไดแสดงไว (ตารางที่ 3.3)
ตารางที่ 3.3 รายละเอียดขั้นตอน และระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ

สัปดาหที่ 1-2 จํานวน 6 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 1.1 เรื่อง ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ

สัปดาหที่ 1 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

1

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

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

หัวขอยอยที่ 1.2 เรื่อง จุดมุงหมาย ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชนของมนุษยสัมพันธ

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

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

2

ประเด็นการเรียนรู
4. จุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธ
5. ปรัชญาพื้นฐานของมนุษย
สัมพันธ
6. ประโยชนของมนุษยสัมพันธ

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

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

101

ตารางที่ 3.3 (ตอ)
หนวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย

สัปดาหที่ 3-4 จํานวน 6 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 2.1 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะตาง ๆ

สัปดาหที่ 1 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

3

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

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

หัวขอยอยที่ 2.2 เรื่อง ความแตกตางของมนุษย และทฤษฎีความตองการ

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

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

วัตถุประสงค
5. แยกแยะความแตกตางของมนุษยในดานตาง ๆ
ไดถูกตอง
6. วิเคราะหทฤษฎีความตองการไดถูกตอง

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

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

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

4

ประเด็นการเรียนรู
5. ความแตกตางของมนุษยใน
ดานตาง ๆ
6. ทฤษฎีความตองการ

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

102

ตารางที่ 3.3 (ตอ)
หัวขอยอยที่ 3.2 เรื่อง ทฤษฎีแรงจูงใจ

สัปดาหที่ 6 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

6

ประเด็นการเรียนรู
3. ทฤษฎีแรงจูงใจ

วัตถุประสงค
3. วิเคราะหทฤษฎีแรงจูงใจไดถกู ตอง

หัวขอยอยที่ 3.3 เรื่อง การสรางมนุษยสัมพันธกบั บุคคลและชุมชน

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

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

7

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

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

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

หนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน

สัปดาหที่ 8-9 จํานวน 6 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 4.1 เรื่อง การรูจักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา

สัปดาหที่ 8 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

8

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

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

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

103

ตารางที่ 3.3 (ตอ)
หัวขอยอยที่ 4.2 เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพล และวิธกี ารพัฒนาตนเอง

สัปดาหที่ 9 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

9

ประเด็นการเรียนรู
5. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
พัฒนาตนเอง
6. วิธีการพัฒนาตนเอง

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

หนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม

สัปดาหที่ 10-11 จํานวน 6 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 5.1 เรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และความสอดคลองของหลักศาสนธรรม

สัปดาหที่ 10 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

10

ประเด็นการเรียนรู
1. ความหมายของศาสนธรรม
2. ความสําคัญของหลัก
ศาสนธรรม

วัตถุประสงค
1. อธิบายความหมายของศาสนธรรมไดถูกตอง
2. บอกความสําคัญของหลักศาสนธรรมไดถูกตอง
3. วิเคราะหความสอดคลองของหลักศาสนธรรม
ไดถูกตอง

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

104

ตารางที่ 3.3 (ตอ)
หัวขอยอยที่ 5.2 เรื่อง การประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง

สัปดาหที่ 11 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

11

ประเด็นการเรียนรู
4. การประยุกตใชหลัก
ศาสนธรรมสําหรับการพัฒนา
ตนเอง

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

หนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สัปดาหที่ 12-14 จํานวน 9 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 6.1 เรื่อง ความหมาย และความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สัปดาหที่ 12 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

12

ประเด็นการเรียนรู
1. ความหมายของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ความเปนมาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค
1. บอกความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดถูกตอง
2. อธิบายความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดถูกตอง

หัวขอยอยที่ 6.2 เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

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

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

วัตถุประสงค
3. วิเคราะหหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไดถูกตอง

สื่อการเรียนรู
1. ผังมโนทัศน (concept
map)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ใบงานที่ 6.2 เรือ่ ง หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผูเรียน
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ตารางที่ 3.3 (ตอ)

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

สัปดาหที่ 15-17 จํานวน 9 ชั่วโมง

หัวขอยอยที่ 7.1 เรื่อง ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนาํ

สัปดาหที่ 15 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

15

ประเด็นการเรียนรู
1. ความหมายของผูนํา
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา

วัตถุประสงค
1. บอกความหมายของผูนาํ ไดถูกตอง
2. วิเคราะหทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําไดถูกตองไดถูกตอง

หัวขอยอยที่ 7.2 เรื่อง บทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนธรรม

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

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

16

ประเด็นการเรียนรู
3. บทบาทและหนาที่ของผูนาํ
ตามหลักศาสนธรรม
4. คุณลักษณะของผูนําตาม
หลักศาสนธรรม

วัตถุประสงค
3. แยกแยะบทบาทและหนาที่ของผูนาํ ตามหลักศาสน
ธรรมไดถูกตอง
4. จําแนกคุณลักษณะของผูนาํ ตามหลักศาสนธรรมได
ถูกตอง

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

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

17

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

วัตถุประสงค
5. วิเคราะหลกั ษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูนาํ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกตอง
6. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงาน
อาชีพได

สัปดาหที่ 17 จํานวน 3 ชั่วโมง

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

6.3 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
การสรางและหาคุณ ภาพของแบบทดสอบวัด ผลการเรีย นรูกอนเรียนและหลังเรีย น
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จํานวน 8 ชุด ดังนี้ (1) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ จํานวน 13 ขอ (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลัง
เรียน หนวยที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษย จํานวน 18 ขอ (3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
และหลังเรียน หนวยที่ 3 เรื่อง กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน
จํานวน 18 ขอ (4) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง การพัฒนา
ตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน จํานวน 14 ขอ (5) แบบทดสอบวัดผลทางการเรียนรู
กอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม จํานวน 20 ขอ (6)
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หนวยที่ 6 เรื่อง การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 24 ขอ (7) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน
หนวยที่ 7 เรื่อง ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 23 ขอ และ (8)
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 จํานวน 26 ขอ
แบบทดสอบวัดผลทางการเรียนรูดังกลาวขางตน ผูวิจัยสรางขึ้นตามลําดับดังนี้
6.3.1 ผูวิจัยศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูจากตํารา และเอกสาร
ตาง ๆ ไดแก การสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร เทคนิคการเขียนขอสอบ และวิธีการสรางแบบทดสอบแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก
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ตัวอยาง แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอ 1. อัญชรียเกิดความขัดแยงภายในจิตใจ เนื่องจากอาจารยมองวาอัญชรียมีนิสัยเกเรชอบ

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

6.3.2 ผู วิ จั ยสร างแบบทดสอบวั ดผลการเรี ยนรู วิ ชามนุ ษ ยสั ม พั นธ กั บ ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ทั้ง 8 ชุด เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก สําหรับใชทดสอบวัดผล
การเรียนรูกอนเรียน และหลังเรียน
6.3.3 ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จํานวน 8 ชุด ที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ณรัณ ศรีวิหะ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริยา คูหา และ
ดร.เนาวรัตน ตรีไพบูลย พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) พิจารณาความครอบคลุมผล
การเรียนรูที่คาดหวัง ความสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง และความเหมาะสม
ของคําถามและตัวเลือก ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข)
6.3.4 ผูวิจัยบันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในแตละขอเพื่อนําไป
หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ผลปรากฏวาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 1 จํานวน 13 ขอ
มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.66-1.00 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 2 จํานวน 18 ขอ คาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต 0.66-1.00 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 3 จํานวน 18 ขอ คาดัชนีความ
สอดคล องตั้ งแต 0.66-1.00 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หน วยที่ 4 จํานวน 14 ขอ คาดั ชนี ค วาม
สอดคลองตั้งแต 0.66-1.00 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 5 จํานวน 20 ขอ คาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.66-1.00 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 6 จํานวน 24 ขอ คาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.66-1.00 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 7 จํานวน 23 ขอ คาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.66-1.00 และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน วิชามนุษยสัมพันธ
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 จํานวน 26 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง
ตั้งแต 0.66-1.00 ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ)
ผูวิจัยคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ซึ่งแสดงวามี
ความตรงเชิงเนื้อหา และผูวิจัยดําเนินการปรับปรุงแกไขบางประเด็นตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
6.3.5 ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทั้ง 8 ชุด ที่ไดรับการตรวจและปรับปรุง
แกไขเรียบรอยไปทดลองใช (try out) กับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 38 คน
6.3.6 ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทั้ง 8 ชุด มาวิเคราะหหาคาความยาก
ง าย (difficulty index) และค าอํ านาจจํ าแนก (discrimination) ด วยโปรแกรมสํ าเร็ จรู ปสํ าหรั บการ
วิเคราะหขอสอบแบบเลือกตอบในลักษณะขอสอบแบบ 2 ตัวเลือกขึ้นไป อิทธิพัทธ สุวทันพรกุล (2557)
อธิบายการพิจารณาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) รายละเอียดดังนี้
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ความยากงาย (p)
ความหมาย
0.00 – 0.19
ขอสอบยากมาก ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง
0.20 – 0.39
ขอสอบคอนขางยาก สามารถเก็บไวใชไดตอไป
0.40 – 0.60
ขอสอบยากพอเหมาะ สามารถเก็บไวใชไดตอไป
0.61 – 0.80
ขอสอบคอนขางงาย สามารถเก็บไวใชไดตอไป
0.81 – 1.00
ขอสอบงายมาก ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง
คาความยากงายของขอสอบควรอยูระหวาง 0.20–0.80 และคาเฉลี่ยของขอสอบทั้ง
ฉบับควรอยูประมาณ 0.50
คาอํานาจจําแนก (r)
ความหมาย
ต่ํากวา 0
ขอสอบจําแนกไมได ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง
0.00 – 0.19
ขอสอบจําแนกไดต่ํา ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง
0.20 – 0.29
ขอสอบจําแนกไดพอใช สามารถเก็บไวใชไดตอไป
0.30 – 0.39
ขอสอบจําแนกไดดี สามารถเก็บไวใชไดตอไป
0.40 ขึ้นไป
ขอสอบจําแนกไดดีมาก สามารถเก็บไวใชไดตอไป
คาอํานาจจําแนกที่ดีจะตองมีคาเปนบวก และควรมีคาตั้งแต 0.2 ขึ้นไป
6.3.7 ผูวิจัยดําเนินการเลือกขอคําถามของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ทั้ง 8 ชุด ได
ขอคําถามที่มีคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกรายขอและทั้งฉบับ ดังนี้
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 1 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย
และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 13 ขอ คาความยากงายรายขอระหวาง 0.42-0.60
คาความยากงาย ทั้งฉบับ 0.54 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.38-0.95 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.62
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 2 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย
และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 18 ขอ คาความยากงายระหวาง 0.47–0.60
คาความยากงายทั้งฉบับ 0.53 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.30-0.82 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.46
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 3 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย
และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 18 ขอ คาความยากงายระหวาง 0.42–0.57
คาความยากงายทั้งฉบับ 0.51 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.30–0.71 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.44
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 4 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย
และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 14 ขอ คาความยากงายระหวาง 0.50–0.57
คาความยากงายทั้งฉบับ 0.55 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.32–0.61 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.49
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 5 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย
และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 20 ขอ คาความยากงายระหวาง 0.42–0.57
คาความยากงายทั้งฉบับ 0.53 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.42–0.57 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.47
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 6 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย
และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 24 ขอ คาความยากงายระหวาง 0.47–0.65
คาความยากงายทั้งฉบับ 0.54 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.26–0.60 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.40
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หนวยที่ 7 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย
และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 23 ขอ คาความยากงายระหวาง 0.47–0.60
คาความยากงายทั้งฉบับ 0.54 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.31–0.72 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.45
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงาย และคา
อํานาจจําแนกตามเกณฑ ไดขอคําถาม จํานวน 26 ขอ คาความยากงายระหวาง 0.44–0.57 คาความ
ยากงายทั้งฉบับ 0.53 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.26–0.75 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับ 0.54 ดังที่ได
แสดงไว (ภาคผนวก จ)
6.3.8 ผูวิจัยนําผลการทดลองใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่ไดทดลองกับผูเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 จํานวน 38 คน ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง มาวิเคราะห
หาคาความเชื่อมั่นดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารสัน (Kuder Richardson)
ผลปรากฎวาแบบทดสอบหน วยที่ 1 ค าความเชื่อมั่ น 0.87 แบบทดสอบหน วยที่ 2 คาความเชื่ อมั่ น 0.78
แบบทดสอบหนวยที่ 3 คาความเชื่อมั่น 0.75 แบบทดสอบหนวยที่ 4 คาความเชื่อมั่น 0.74 แบบทดสอบ
หนวยที่ 5 คาความเชื่อมั่น 0.77 แบบทดสอบหนวยที่ 6 คาความเชื่อมั่น 0.79 แบบทดสอบหนวยที่ 7
คาความเชื่อมั่น 0.79 และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 คาความเชื่อมั่น 0.80 ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ)
6.3.9 ผูวิจัยไดแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทั้ง 8 ชุด (ฉบับสมบูรณ) เพื่อนําไปทดลอง
ใชจริงกับกลุมทดลอง
6.4 มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง
มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง มีจํานวน 62 ขอ ซึ่งผานการทดลองใช (try out) กับ
ผูเรียนระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิ คยะลา ที่ มีลักษณะใกล เคียงกับกลุม
ตัวอยางจริง จํานวน 35 คน ในงานวิจัยของ วิจิตรา สายออง (2557) ไดคาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา คือ
ตอนที่ 1 คาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา 0.55 ตอนที่ 2 คาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา 0.56 และตอนที่ 3
คาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา 0.77 ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ)
มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง เปนมาตรวัดที่ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปที่ 1 ประเมินตนเองตามความรูสึกหรือทัศนคติที่มีตอตนเองวาเปนอยางไร มาตรวัดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง มีจํานวน 62 ขอ ประกอบดวย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอความเกี่ยวกับอัตมโนทัศน จํานวน 30 ขอ เปนแบบเลือกตอบรับหรือปฏิเสธ
โดยกาเครื่องหมาย  (กากบาท) ทับคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” โดยในแตละขอมีการตรวจใหคะแนน
แตกตางกันตามลักษณะของขอความ ดังนี้
เมื่อขอความมีลักษณะทางบวก ไดแก ขอ 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 21, 24, 26, 28 และ 30
ถาตอบ “ใช” ได 2 คะแนน
ถาตอบ “ไมใช” ได 1 คะแนน
เมื่อขอความมีลักษณะทางลบ ไดแก ขอ 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
25, 27 และ 29
ถาตอบ “ไมใช” ได 2 คะแนน
ถาตอบ “ใช” ได 1 คะแนน
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ตัวอยาง มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเองตอนที่ 1
1. นักศึกษาเปนคนที่มีความสุข
2. นักศึกษาเปนคนหนาตาดี

ใช
ใช

ไมใช
ไมใช

ตอนที่ 2 แบบวัดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง จํานวน 10 ขอ เปนมาตรวัดชนิดมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) 4 ระดับ (ก-ง) โดยใหทําเครื่องหมาย  (วงกลม) ลอมรอบตัวอักษรที่แสดงวา
“เห็นดวยอยางยิ่ง” “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” หรือ “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” แตละขอมีการตรวจใหคะแนน
แตกตางกันตามลักษณะของขอความ ดังนี้
เมื่อขอความมีลักษณะทางบวก ไดแก ขอ 31, 32, 34, 36, และ 37
ถาตอบ “ก” หรือ “ข” ได 2 คะแนน
ถาตอบ “ค” หรือ “ง” ได 1 คะแนน
เมื่อขอความมีลักษณะทางลบ ไดแก ขอ 33, 35, 38, 39, และ 40
ถาตอบ “ก” หรือ “ข” ได 1 คะแนน
ถาตอบ “ค” หรือ “ง” ได 2 คะแนน
ตัวอยาง มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเองตอนที่ 2
1. นักศึกษาเปนคนมีคุณคาทัดเทียมกับผูอื่น
2. บางครั้งนักศึกษาคิดวาตัวเองไมมีอะไรดีเลย

ก
ก

ข
ข

ค
ค

ง
ง

ตอนที่ 3 การประเมินอัตมโนทัศน จํานวน 22 ขอ เปนมาตรวัดชนิดมาตราสวนประมาณคา
(rating scale) 5 ระดับ (1-5) โดยใหทําเครื่องหมาย  (วงกลม) ลอมรอบตัวอักษรที่แสดงวา “ไมเคยเลย”
“ไมบอยนัก” “บางครั้ง” “บอยครั้ง” หรือ “ตลอดมา” และในแตละขอมีการตรวจใหคะแนนแตกตางกัน
ตามลักษณะของขอความ ประกอบดวย ขอความมีลักษณะทางบวก ไดแก ขอ 41, 42 ,43, 44, 45, 46
47, 48, 49 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, และ 62 และขอความมีลักษณะทางลบ ไดแก ขอ 50,
56 และ 59
ขอความดานบวก
ขอความดานลบ
ถาตอบ “1” จะได 5 คะแนน
ถาตอบ “1” จะได 1 คะแนน
ถาตอบ “2” จะได 4 คะแนน
ถาตอบ “2” จะได 2 คะแนน
ถาตอบ “3” จะได 3 คะแนน
ถาตอบ “3” จะได 3 คะแนน
ถาตอบ “4” จะได 2 คะแนน
ถาตอบ “4” จะได 4 คะแนน
ถาตอบ “5” จะได 1 คะแนน
ถาตอบ “5” จะได 5 คะแนน
ตัวอยาง มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเองตอนที่ 3
1. นักศึกษาใหความรวมมือกับทุกคนเสมอ
2. นักศึกษาเปนที่รูจักของคนทั่วไป

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
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การคิดคะแนนรวม โดยการรวมคะแนนทั้ง 62 ขอ ของผูตอบมาตรวัดเขาดวยกัน เปนคะแนน
ความภาคภูมิใจในตนเองของผูตอบมาตรวัดแตละคน ซึ่งมีชวงคะแนนโดยทฤษฎี (theretical range of
scores) ตั้งแต 62-190 (กรมสุขภาพจิต, 2550) มีการแบงระดับของคะแนนความภาคภูมิใจในตนเอง ดังนี้
คะแนนตั้งแต 159-190 เปนผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองในระดับสูง
คะแนนตั้งแต 95-158 เปนผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองในระดับปานกลาง
คะแนนตั้งแต 62-94 เปนผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองในระดับต่ํา
6.5 มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ
มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ ของ วิจิตรา สายออง (2557) มีจํานวน 22 ขอ ซึ่งผาน
การพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) พิจารณาความสอดคลองระหวางขอความ
กับนิยามศัพท โดยการหาคา IOC มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 และผานการทดลองใช (try out) กับ
ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปท่ี 1 วิทยาลัยเทคนิคยะบา ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยางจริง จํานวน 35 คน และนํามาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (reliability) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ไดคาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา 0.71 ดังที่ไดแสดงไว (ภาคผนวก จ)
มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ ของ วิจิตรา สายออง (2557) เปนมาตรวัดที่ใหผูเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 นึกถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหรือการ
แสดงพฤติกรรมตอการเรียนของตนเองในระยะ 3 เดือนที่ผานมา โดยใหทําเครื่องหมาย ลงในชองที่
ตรงกับระดับการปฏิบัติตัวหรือการแสดงพฤติกรรมตอการเรียนของนักศึกษา เกณฑใหคะแนนเริ่ม
ตั้งแต 1 ถึง 4 โดยที่
1 หมายถึง ไมเคยปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมนั้นเลย
2 หมายถึง ปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมนั้นเปนบางครั้ง
3 หมายถึง ปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมนั้นบอยครั้ง
4 หมายถึง ปฏิบัติตัวหรือแสดงพฤติกรรมนั้นทุกครั้ง
มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ มีขอคําถาม 22 ขอ ในแตละขอคําถามมีการตรวจ
ใหคะแนนแตกตางกันตามลักษณะของขอความ ประกอบดวย ขอความมีลักษณะทางบวก ไดแก ขอ 1,
2 , 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20 และ 22 และขอความมีลักษณะทางลบ ไดแก ขอ 7,
13, 17, 19 และ 21
ขอความดานบวก
ขอความดานลบ
ถาตอบ “1” จะได 1 คะแนน
ถาตอบ “1” จะได 4 คะแนน
ถาตอบ “2” จะได 2 คะแนน
ถาตอบ “2” จะได 3 คะแนน
ถาตอบ “3” จะได 3 คะแนน
ถาตอบ “3” จะได 2 คะแนน
ถาตอบ “4” จะได 4 คะแนน
ถาตอบ “4” จะได 1 คะแนน
ตัวอยาง มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ
ขอ
1.
2.

รายการ
นักศึกษานั่งรอครูผูสอนในชั้นเรียนกอนถึงเวลาเรียน
นักศึกษาพูดคุยกับเพื่อนขณะปฏิบัติงานตามหนาที่

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

รายการ

1. ผูสอนมีความเปนกันเองกับนักศึกษา
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5

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

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

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

7. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

7.1 วิธีดําเนินการทดลอง : การวิจัยนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการทดลอง ดังนี้
7.1.1 กอนการทดลอง : ผูวิจัยทําการสํารวจขอมูลพื้นฐานของผูเรียนกลุมตัวอยาง
คือ ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ภาควิชาชางกลโรงงาน กลุม 1 จํานวน 12 คน และ
ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ภาควิชาเทคนิคการเชื่อมและการผลิต กลุม 1 จํานวน
12 คน ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน (pre-test) ดวยแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 จํานวน
26 ขอ และใหผูเรียนกลุมตัวอยางประเมินตนเอง โดยใชมาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง และมาตรวัด
วินัยและความรับผิดชอบ สําหรับผูวิจัยทําการประเมินพฤติกรรมของผูเรียนกลุมตัวอยาง ดวยมาตรวัด
วินัยและความรับผิดชอบฉบั บเดียวกับของผูเรียน จากนั้น ผูวิจัยดําเนินการบันทึกคะแนนของกลุม
ตัวอยางที่ไดจากการทดสอบไวเปนคะแนนกอนการทดลอง โดยแยกเปน 2 กลุม คือ คะแนนของกลุม
ทดลอง และคะแนนกลุมควบคุม
7.1.2 การดําเนินการทดลอง : ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR กับผูเรียนกลุมทดลอง จํานวน 1 หองเรียน คือผูเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ภาควิชาชางกลโรงงาน กลุม 1 จํานวน 12 คน โดยผูวิจัยเปนผูจัด
กิจกรรมการเรียนรูด วยตนเอง มีขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน ใชระยะวลา 17 ครั้ง สัปดาหละ 1 ครั้ง ๆ
ละ 3 ชั่วโมง รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมการเรียนรูห นวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ
หัวขอยอยที่ 1.1 เรื่อง ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ มี
ขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายความหมาย ประวัติ
ความเปนมา และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนให
สมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ตลอดจน
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ใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 1 “คุณคาในตนเอง” (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแต
ละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 1.1 เรื่อง ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ และ
(4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของกลุม จากนั้นผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
หัวขอยอยที่ 1.2 เรื่อง จุดมุงหมาย ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชนของมนุษยสัมพันธ
มีข้ันตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายจุดมุงหมายของ
มนุษยสัมพันธ ปรัชญาพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ และประโยชนของมนุษยสัมพันธ โดยใชผังมโนทัศน
(2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 1.2 เรื่อง จุดมุงหมาย ปรัชญา
พื้นฐาน และประโยชนของมนุษยสัมพันธ (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ
ยอยที่ 1.2 เรื่อง จุดมุงหมาย ปรัชญาพื้นฐาน และประโยชนของมนุษยสัมพันธ และ (4) ขั้นการรับรอง
ผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ย
ของกลุม จากนั้นผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
กิจกรรมการเรียนรูห นวยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย
หัวขอยอยที่ 2.1 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะตาง ๆ มีขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน
คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายธรรมชาติของมนุษยในทัศนะตาง ๆ โดยใชผังมโนทัศน
(2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 2.1 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษยใน
ทัศนะตาง ๆ ตลอดจนใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 2 “บันทึกสะสมความสําเร็จ” (3) ขั้นการ
ทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 2.1 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะตาง ๆ
และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และ
ประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากนั้นผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการ
สูงสุด
หัวขอยอยที่ 2.2 เรื่อง ความแตกตางของมนุษย และทฤษฎีความตองการ มีขั้นตอน
การเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายความแตกตางของมนุษย และ
ทฤษฎีความตองการ โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบ
งานที่ 2.2 เรื่อง ความแตกตางของมนุษย และทฤษฎีความตองการ (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียน
แตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 2.2 เรื่อง ความแตกตางของมนุษย และทฤษฎีความตองการ และ
(4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของกลุม จากนั้นผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
กิจกรรมการเรียนรูหนวยที่ 3 กระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับ
บุคคลและชุมชน
หัวขอยอยที่ 3.1 เรื่อง ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ และทฤษฏีจิตวิเคราะห มีขั้นตอน
การเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ
และทฤษฏีจิตวิเคราะห โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกัน
ทําใบงานที่ 3.1 เรื่อง ทฤษฎี วิเคราะหติดตอสัมพั นธ และทฤษฏีจิตวิเคราะห ตลอดจนใหผูเรียนทํา
กิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 3 “เติ มชีวิตใสกระปุ ก” (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทํ า
แบบทดสอบยอยที่ 3.1 เรื่อง ทฤษฎีวิเคราะหติดตอสัมพันธ และทฤษฏีจิตวิเคราะห และ (4) ขั้นการ
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รับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนน
เฉลี่ยของกลุม จากนั้นผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
หัวขอยอยที่ 3.2 เรื่อง ทฤษฎีแรงจูงใจ มีขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการ
นําเสนอหรือการสอน : ผูสอนอธิบายทฤษฎีแรงจูงใจ โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม:
ผูสอนใหสมาชิกชวยกันกลุมทําใบงานที่ 3.2 เรื่อง ทฤษฎีแรงจูงใจ ตลอดจนใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR
กิจกรรมที่ 4 “สัญญาใจในการเรียน” (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 3.2
เรื่อง ทฤษฎีแรงจูงใจ และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของ
ผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากนั้นผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุม
ที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
หัวขอยอยที่ 3.3 เรื่อง การสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน มีขั้นตอนการเรียนรู
4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายการสรางมนุษยสัมพันธกบั บุคคลและชุมชน
โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 3.3 เรื่อง การ
สรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ
ยอยที่ 3.3 เรื่อง การสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลและชุมชน และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอน
ทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากนั้นผูสอน
ประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
กิจกรรมการเรียนรูหนวยที่ 4 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิต
หัวขอยอยที่ 4.1 เรื่อง การรูจักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา มีขั้นตอนการเรียนรู
4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายการรูจักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา
โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 4.1 เรื่อง การ
รูจักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา ตลอดจนใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 5 “แกวใส”
มองเห็นคุณคาในตนเอ (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 4.1 เรื่อง
การรูจักตนเองและผูอื่นตามหลักจิตวิทยา และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมิน
คะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากนั้นผูสอนประกาศผล
และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
หัวขอยอยที่ 4.2 เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพล และวิธีการพัฒนาตนเอง มีขั้นตอนการเรียนรู
4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายปจจัยที่มีอิทธิพล และวิธีการพัฒนาตนเอง
โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 4.2 เรื่อง
ปจจัยที่มีอิทธิพล และวิธีการพัฒนาตนเอง (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ
ยอยที่ 4.2 เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพล และวิธีการพัฒนาตนเอง และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอน
ทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากนั้นผูสอน
ประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
กิจกรรมการเรียนรูหนวยที่ 5 การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม
หัวขอยอย 5.1 เรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และความสอดคลองของหลักธรรมทาง
ศาสนา มีขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายความหมาย
ความสําคัญ และความสอดคลองของหลักธรรมทางศาสนา โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติ
เปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมทําใบงานที่ 5.1 เรื่อง ความหมาย และความสําคัญของหลักศาสนธรรม
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ตลอดจนใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 6 “ชีวิตที่ตองรับผิดชอบ” (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนให
ผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 5.1 เรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และความสอดคลองของ
หลักธรรมทางศาสนา และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการ
ของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากนั้นผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลให
กลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
หัวขอยอยที่ 5.2 เรื่อง การประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง มี
ขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายการประยุกตใช
หลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนให
สมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 5.3 เรื่อง การประยุกตใชหลักศาสนธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง
(3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 5.3 เรื่อง การประยุกตใชหลักศาสน
ธรรมสํ าหรั บการพั ฒ นาตนเอง และ (4) ขั้ นการรั บรองผลงานกลุ ม: ผู สอนทํ าการประเมิ นคะแนน
พัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากนั้นผูสอนประกาศผล และมอบ
รางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
กิจกรรมการเรียนรูหนวยที่ 6 การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวขอยอยที่ 6.1 เรื่อง ความหมาย และความเปนมาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายความหมาย
และความเปนมาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม:
ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 6.1 เรื่อง ความหมาย ความเปนมา และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 7 “เพื่อนคูหูชวยเรียนรู” (3) ขั้นการ
ทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 6.1 เรื่อง ความหมาย และความเปนมาของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนน
พัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากนั้นผูสอนประกาศผล และ
มอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
หัวขอยอยที่ 6.2 เรื่อง ความสอดคลองของหลักธรรมทางศาสนา มีขั้นตอนการเรียนรู
4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช
ผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 5.2 เรื่อง หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนใหผูเรียนทํากิจกรรม SEDR กิจกรรมที่ 8 “สัญลักษณะแทน
ตัวตน” (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 5.2 เรื่อง หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของ
ผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากนั้นผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุม
ที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
หัวขอยอยที่ 6.3 เรื่อง การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ชีวิต มีขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายการประยุกตใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวิต โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม:
ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 6.2 เรื่อง การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนาชีวิต (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 6.2 เรื่อง
การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวิต และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม:
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ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากนั้น
ผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
กิจกรรมการเรียนรูหนวยที่ 7 ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
หัวขอยอยที่ 7.1 เรื่อง ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา มีขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน
คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 7 เรื่อง ผูนําตาม
หลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นผูสอนอธิบายความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับ
ผูนํา โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบงานที่ 7.1
เรื่อง ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา โดยใหผูเรียนรวมกันศึกษา ตลอดจนใหผูเรียนทํากิจกรรม
SEDR กิ จกรรมที่ 9 “บั นทึ กสะสมความสํ าเร็ จ” (3) ขั้ นการทดสอบ: ผู สอนให ผู เรี ย นแต ล ะคนทํ า
แบบทดสอบยอยที่ 7.1 เรื่อง ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม:
ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากนั้น
ผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
หัวขอยอยที่ 7.2 เรื่อง บทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนธรรม
มีขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน: ผูสอนอธิบายบทบาท หนาที่ และ
คุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนธรรม โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนให
สมาชิกกลุมทําใบงานที่ 7.2 เรื่อง บทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนธรรม (3) ขั้นการ
ทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 7.2 เรื่อง บทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของผูนํา
ตามหลักศาสนธรรม และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของ
ผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากนั้นผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุม
ที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
หัวขอยอยที่ 7.3 เรื่อง ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูนํา มีขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือ
การสอน: ผูสอนอธิบายลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของผูนํา โดยใชผังมโนทัศน (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม: ผูสอนใหสมาชิกกลุมชวยกันทําใบ
งานที่ 7.3 เรื่อง ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของผูนํา (3) ขั้นการทดสอบ: ผูสอนใหผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอยที่ 7.3 เรื่อง ลักษณะ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูนํา และ (4) ขั้นการ
รับรองผลงานกลุม: ผูสอนทําการประเมินคะแนนพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และประเมินคะแนน
เฉลี่ยของกลุม จากนั้นผูสอนประกาศผล และมอบรางวัลใหกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
7.1.3 หลังการทดลอง : ผูวิจัยใหผูเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หลังเรียน (post-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 จํานวน 26 ขอ และใหผูเรียนกลุมตัวอยางประเมินตนเอง โดย
ใชมาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง และมาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ จากนั้น ผูวิจัยใหกลุมตัวอยาง
ประเมินความพึงพอใจ ดวยมาตรวัดความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู สําหรับผูวิจัยทํา
การประเมินพฤติกรรมของผูเรียนกลุมตัวอยาง ดวยมาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบฉบับเดียวกับของ
ผูเรียน
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ผูวิจัยทําการประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนกลุมตัวอยางที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการจัดการเรียนการสอน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
ดวยแบบประเมินคุณลักษณะ 2 ดาน คือ (1) ดานความรับผิดชอบ ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ ไดแก การสงงาน
และความตั้งใจเรียน และ (2) ดานวินัย ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ ไดแก การแตงกาย และการเขาเรียน
ระยะเวลาในการประเมิน จํานวน 17 ครั้ง สัปดาห ๆ ละ 1 ครั้ง
เมื่อดําเนินการประเมินผลเสร็จสิ้นแลว ผูวิจัยดําเนินการบันทึกคะแนนของกลุมตัวอยาง
ที่ไดจากการทดสอบไวเปนคะแนนหลังการทดลอง (post-test) โดยแยกเปน 2 กลุม คือ คะแนนของ
กลุมทดลอง และคะแนนกลุมควบคุม ผูวิจัยนําผลการประเมินที่ไดจากกลุมทดลองและกลุมควบคุมทั้ง
กอนและหลังการทดลองมาวิเคราะหขอมูล โดยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยตอไป

8. วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ดังนี้

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการหาสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป รายละเอียด

8.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คามัธยฐาน คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
8.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ประกอบดวย
8.2.1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสวิชา 3000-1503 โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความยากงายของขอสอบ (difficulty
index) ค าอํ านาจจํ าแนกของข อสอบ (discrimination index) และค าความเชื่ อมั่ น (reliability) ของ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson)
8.2.2 กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR และ
กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
8.2.3 มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และคาความ
เชื่อมั่น (reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา (alpha coefficient of reliability)
8.2.4 มาตรวัดวินัย และความรับผิดชอบ หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และคา
ความเชื่อมั่น (reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา (alpha coefficient of reliability)
8.2.5 แบบประเมินตนเองของผูเรียนที่มีตอการเขารวมกิจกรรมการรู หาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) และคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา (alpha
coefficient of reliability)
8.2.6 ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู หาคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC) และหาคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา (alpha coefficient of
reliability)
8.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวย
8.3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม โดยใชสถิติทดสอบสมมติฐาน Nonparametric แบบ
The Mann-Whitney U test (Pallant, 2016)
8.3.2 เปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเองของผูเรียน ระหวางกลุมทดลองกับกลุม
ควบคุม โดยใชสถิติทดสอบสมมติฐาน Nonparametric แบบ The Mann-Whitney U test
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8.3.3 เปรียบเทียบวินัยและความรับผิดชอบของผูเรียน ระหวางกลุมทดลองกับกลุม
ควบคุม โดยใชสถิติทดสอบสมมติฐาน Nonparametric แบบ The Mann-Whitney U test
8.3.4 เปรียบเทียบความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม โดยใชสถิติทดสอบ
สมมติฐาน Nonparametric แบบ The Mann-Whitney U test
การทดสอบความแตกตางภายในกลุมทดลอง และกลุมควบคุมของชวงเวลาที่แตกตางกัน
ใชสถิติทดสอบ Nonparametric แบบ The Wilcoxon signed ranks test (Pallant, 2016)

