บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
1. ความนํา

การวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนและสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย คือ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชามนุษยสัมพันธ
กับปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง รหั สวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกั บกลุ มควบคุม (2) เพื่ อ
เปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม และ (3) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
1.2 สมมติฐานการวิจัย คือ (1) ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธ
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 หลังเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม (2) ผูเรียน
กลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุ มควบคุ ม (3) ผูเรียนกลุม
ทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม และ (4) ผูเรียนกลุม
ทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม
1.3 วิธีดําเนินการวิจัย คือ
1.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานี้ คือผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงปที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 24 คน แบงเปน
2 กลุม ประกอบดวย กลุมทดลอง คือผูเรียนภาควิชาชางกลโรงงาน กลุม 1 จํานวน 12 คน กลุมควบคุม
คือผูเรียนภาควิชาเทคนิคการเชื่อมและการผลิต กลุม 1 จํานวน 12 คน
1.3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย (1) กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR (2) กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ (3) แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู ประกอบดวย 8 ชุด คือชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ ชุดที่ 2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติของมนุษย ชุดที่ 3
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 3 เรื่อง กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสรางสัมพันธระหวางบุคคล
และชุมชน ชุดที่ 4 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 4 เรื่อง การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนา
ในชีวิตและการทํางาน ชุดที่ 5 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 5 เรื่อง การพัฒนาตนเองตาม
หลักศาสนธรรม ชุดที่ 6 ทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 6 เรื่อง การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 7 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 7 เรื่อง ผูนําตามหลักศาสนธรรม
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และชุดที่ 8 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน
วิชามนุษยสัมพันธกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 (4) มาตรวัดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง (5) มาตรวัดวินัยและความรับผิดชอบ (6) แบบประเมินคุณลักษณะความมีวินัยและ
ความรับผิดชอบของผูเรียน ประกอบดวย 2 ดาน คือดานความรับผิดชอบ มี 2 ตัวบงชี้ คือการสงงาน
และความตั้งใจเรียน และดานความมีวนิ ัย มี 2 ตัวบงชี้ คือ การแตงกาย และการเขาเรียน และ (7) มาตรวัด
ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
ผูวิจัย สรุปขอคนพบตามวัตถุประสงคของการวิจัย และขอคนพบที่ไดจากการทดสอบ
สมมติฐาน จากนั้น ผูวิจัยจึงทําการอภิปรายผลที่ไดจากขอคนพบ และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
ในอนาคต

2. สรุปผลการวิจัย

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ที่มีตอ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ผูวิจัย
สรุปผลการวิจัยดังนี้
2.1 ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ผูเรียนกลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. อภิปรายผลการวิจยั

การวิจัยนี้ ผูวิจัยไดคนพบจากการทดลองสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวทุกประเด็น โดย
พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสวิชา 3000-1503 หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม ผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจ
ในตนเองหลังการทดลองสูงกวาผูเรียนของกลุมควบคุม ผูเรียนกลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ
หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม และผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการ
การเรียนรู ซึ่งผูวิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายตามวัตถุประสงคของการวิจัย รายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษา พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยที่ 1
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เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติของ
มนุษย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยที่ 3 เรื่อง กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสรางสัมพันธระหวางบุคคล
และชุมชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยที่ 4 เรื่อง การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิตและการ
ทํ างาน ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนหน วยที่ 5 เรื่อง การพั ฒนาตนเองตามหลั กศาสนธรรม ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหนวยที่ 6 เรื่อง การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหนวยที่ 7 เรื่อง ผูนําตามหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวาผูเรียน
กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 หลังเรียนสูงกวาผูเรียน
กลุมควบคุม
จากผลการศึกษา สอดคลองกับผลการศึกษาของ อุรา ทุมเมฆ และเสนอ ภิรมจิตรผอง
(2555, กรกฎาคม-ธัน วาคม); วิช ญะรัต น ถิระธนบุตรศรี (2556, มิถุนายน-กันยายน); มยุรี สุขมา
(2557) และ เคียววองสะ (Keovongsa, 2559) พบวานักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวานักเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ไมตรี พุทธขันธ (2555); รัตนา พรมเวช (2555); วัลยา บุญอากาศ (2556) และ คํามวน สิตประเสิต (2556)
พบวานักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .01 และสอดคลองกับผลการศึก ษาของ ไมเคิล (Micheal, 2010) พบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ขณะเดียวกันผูวิจัยพบวาการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาดังกลาวใชสถิติทดสอบสมมติฐาน
t (t-test) สํ าหรั บ การศึ ก ษานี้ ผู วิจั ย ใช สถิ ติ ทดสอบสมมติ ฐาน Nonparametric แบบ The MannWhitney U test ทั้งนี้ การทดสอบความแตกตางภายในกลุมทดลอง และกลุมควบคุมของชวงเวลาที่
แตกตางกัน ผูวิจัยใชสถิติทดสอบ Nonparametric แบบ The Wilcoxon signed ranks test เนื่องจาก
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยศึกษามีขนาดเล็ก จํานวน 24 คน และการแจกแจงของประชากรไมเปน
แบบปกติ (Pallant, 2016)
ผลการศึกษา ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิจิตรา สายออง (2557) ที่ใชกิจกรรมการ
เสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
มนุ ษยสั มพั นธในการทํ างาน รหั สวิชา 3000-1606 ของผูเรียนระดั บประกาศนี ยบั ตรวิชาชี พชั้ นสู งป ที่ 1
วิทยาลัยเทคนิคยะลา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แบทเทิล (Battle, 2002) กลาววาความรูสึกเห็นคาในตนเอง
มีความสัมพันธกับพัฒนาการทางสติปญญา สอดคลองกับ บลูม Bloom (1976) กลาวถึงตัวแปรสําคัญ
ประการหนึ่ที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือการยอมรับความสามารถของตนเอง กรมสุขภาพจิต
(2541) อธิบายวาความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุนสามารถนําไปสูความสําเร็จหรือลมเหลวได เพราะ
ความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุนมักจะมีอิทธิพลตอแนวความคิด อารมณ ความรูสึก การตัดสินใจ และ
การแสดงพฤติกรรมในอนาคต คูเปอรสมิท (Coopersmith, 1967) อธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมของ
ผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองดานคานิยมสัมฤทธิ์ผล คือการไดรับความสําเร็จ ความสามารถในการเรียน
การเปนนักเรียนที่ดี และมีความรับผิดชอบในผลงาน
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ผูวิจัยมีความคิดเห็นวากิจกรรม SEDR เปนกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางความมีวินัย และความ
รับผิดชอบของผูเรียน ซึ่งเปนตัวแปรหนึ่งที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกลุมทดลองสูงกวา
กลุมควบคุม สอดคลองกับ สุชา จันทนเอม และ สุรางค จันทนเอม (2521) กลาววาผูเรียนที่มีวินัย และ
ความรับผิดชอบจะเปนผูที่มีพฤติกรรมเปนระเบียบเรียบรอย มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และจะประสบผลสําเร็จในการเรียน การมีวินัย และความรับผิดชอบจะทําใหผูเรียนสามารถควบคุม
ตนเองใหประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม ผูที่มีวินัย และความรับผิดชอบเปนผูที่มี
ความมุงมั่นและตั้งใจจริงในการเรียนหรือการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ มีความอดทนไมยอทอตอ
อุปสรรค เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือขอตกลงของชั้นเรียน สอดคลองกับ เมธี ธรรมวัฒนา
(2551) กลาววาผูที่มีความรับผิดชอบวาจะตองมีความมุงมั่นและเพียรพยายามในการเรียน และปฏิบัติงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคทันตามกําหนดเวลา บุญชม ศรีสะอาด (2555) กลาวถึงองคประกอบของความมี
วินัยในตนเองมีลักษณะที่สําคัญ คือมีความมุงมั่น มีความอดทน มีความพากเพียรไมยอทอ มีความ
รับผิดชอบ มีการปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑทางสังคม และมีความเชื่อมั่นในตนเอง สอดคลองกับ
วิวาหวัน มูลสถาน (2523) อธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมของผูมีวินัยในตนเองวาเปนผูที่มีความรับผิดชอบ
มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรูสึกผิดชอบ มีความตั้งใจจริง มีความเปนผูนํา ทําตามกฏเกณฑของสังคม
มีความอดทน และมีลักษณะมุงอนาคต และยังสอดคลองกับ กรมวิชาการ (2544) และ สาโรช บัวศรี (2542)
อธิบายถึงลักษณะของผูที่มีความรับผิดชอบ คือมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ของตนเองใหสําเร็จลุลวง
อยางดีท่ีสุดโดยไมทอถอยตออุปสรรค เปนผูที่เอาใจใสในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย
ตอหนาที่โดยไมคํานึงถึงประโยชนสวนตัว เคารพระเบียบ กฎเกณฑ และวินัยในตนเอง มีอารมณหนักแนน
เมือ่ เผชิญอุปสรรค รูจักหนาที่และกระทําตามหนาที่เปนอยางดี มีความละเอียดรอบคอบและใชความสามารถ
อยางเต็มที่
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนเทคนิคหนึ่งของรูปแบบการเรียนรูแบบ
ร วมมื อ มุ งเน น ให ส มาชิ กกลุ ม ทํ างานร วมกั น และบรรลุ ผ ลสํ าเร็ จตามเป าหมายของกลุ ม เดี ยวกั น
สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2557) อธิบายวาผูเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบรวมมือจะมีความพยายาม
ที่จะบรรลุเปาหมายมากขึ้น ทําใหมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การเรียนรูมีความคงทน
มากขึ้น มีแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สอดคลองกับ สตอหล (Stahl, 1994) กลาววาการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือวาทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางวิจารณญาณอยางเปนเหตุเปน
ผลมากขึ้น และชวยสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน มีปฏิสัมพันธภายในกลุม ยอมรับฟงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่นมากขึ้น และยังสอดคลองกับ ริชารด (Richard, 1994) กลาววา
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีประโยชนตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจากสมาชิกกลุม
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือกัน มีความรับผิดชอบรวมกัน เพื่อใหเกิดการเรียนรู หากสมาชิกกลุม
ยังไมเขาใจเนื้อหาใดสมาชิกภายในกลุมที่เขาใจก็จะชวยกันอธิบายใหเพื่อนฟง เพราะความสําเร็จของ
แตละบุคคลคือความสําเร็จของกลุม
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนกลุมทดลอง ผูวิจัยประเมินผลโดยใช
แบบทดสอบวัด ผลการเรีย นรูวิช าวิช ามนุษ ยสัม พัน ธกับ ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง รหัส วิช า
3000-1503 จํานวน 8 ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 1 เรื่อง ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ จํานวน 13 ขอ ชุดที่ 2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 2 เรื่อง
ธรรมชาติของมนุษย จํานวน 18 ขอ ชุดที่ 3 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 3 เรื่อง กระบวนการ
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ทางจิตวิทยาเพื่อสรางสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน จํานวน 18 ขอ ชุดที่ 4 แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูหนวยที่ 4 เรื่อง การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน จํานวน 14 ขอ
ชุดที่ 5 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 5 เรื่อง การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนธรรม จํานวน 20 ขอ
ชุดที่ 6 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 6 เรื่อง การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน 24 ขอ ชุดที่ 7 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหนวยที่ 7 เรื่อง ผูนําตามหลักศาสนธรรม
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 23 ขอ และชุดที่ 8 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
และหลังเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 จํานวน
26 ขอ ซึ่งเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (แบบปรนัย) แบงการเก็บขอมูลเปน 2 ระยะ คือระยะ
กอนทดลองและหลังการทดลอง สอดคลองกับการศึกษาของ จารุวรรณ บุตรสุวรรณ (2553); รัตนา
เนื่องโนราช (2554); อุรา ทุมเมฆ และเสนอ ภิรมจิตรผอง (2555, กรกฏาคม-ธันวาคม); ไมตรี พุทธขันธ
(2555); รัตนา พรมเวช (2555); วิชญะรัตน ถิระธนบุตรศรี (2556, มิถุนายน-กันยายน); วัล ยา
บุญอากาศ (2556); คํามวน สิตประเสิต (2556); มยุรี สุขมา (2557); เคียววองสะ (Keovongsa, 2559);
โรเซลลี , ฟาเจี ย โน, แพลนทามู ร า และรอสซาน (Roselli, Faggiano, Plantamura & Rossan,
2002) และ ไมเคิล (Micheal, 2010)
ประเด็นคําถามการวิจัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับ
กิจกรรม SEDR สามารถพัฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 หลังเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุมหรือไม
จากผลการทดลองตามวัตถุประสงคขอที่ 1 ผูวิจัยตอบคําถามการวิจัยไดวาการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR สามารถพัฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
หลังเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาตัวแปรที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกลุมทดลองสูงกวา
กลุม ควบคุ ม เนื่ องจากกลุ ม ทดลองไดรับกิจกรรมการเรียนรูแ บบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับ
กิจกรรม SEDR ซึ่งเปนการนํากิจกรรมการเรียนรู 2 รูปแบบ ที่มีลักษณะสอดคลองและสนับสนุนกัน
สําหรับการจัดการเรียนรู วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503
อันจะชวยใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ คือเปนคนเกง คนดี
และมีความสุข กลาวคือกิจกรรมการเรียน SEDR ของ วิจิตรา สายออง (2557) ประกอบดวย 9 กิจกรรม
คือ (1) คุณคาในตนเอง (2) บันทึกสะสมความสําเร็จ (3) เติมชีวิตใสกระปุก (4) สัญญาใจในการเรียน
(5) “แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเอง (6) ชีวิตที่ตองรับผิดชอบ (7) กิจกรรมเพื่อนคูหูชวยเรียนรู
(8) สัญลักษณแทนตัวตน และ (9) การตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจ เปนกิจกรรมที่เหมาะ
สําหรับเด็กชวงวัยรุน เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู และกระบวนการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวม
(participator learning) มุงเนนใหผูเรียนไดรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยน มีการฝกทักษะการเปนผูนํา
ทักษะการทํางานเปนทีม และทักษะการแกปญหา กรมสุขภาพจิต (2544) กลาววาการเรียนรูแบบ
มีสวนรวม (PL) เปนการเรียนรูที่มีการผสมผสานระหวางการเรียนรูเชิงประสบการณกับการเรียนรู
ดวยกระบวนการกลุม การเรียนรูเชิงประสบการณ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม
ครูผูจัดกิจกรรมตองมีสมรรถนะ 10 ประการ คือ (1) เปนผูเปดใจกวางและเปดโอกาสใหผูเรียนไดมี
โอกาสเรียนรูตามความสนใจของเขาเอง (2) เขาใจปรัชญาการเรียนรูของมนุ ษย (3) มี ความเข าใจ
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จิตวิทยาการเรียนรูและวิธีการจูงใจผูเรียนเพื่อการมีสวนรวม (4) รูและเขาใจความตองการของผูเรียน
และชุมชน (5) รูและเขาใจวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคล
(6) มีทักษะในการสรางบรรยากาศการเรียนรู (7) รูและเขาใจเทคนิคในการแสวงหาและใชสื่อการเรียน
การสอน เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู (8) มีทักษะในการฟง (9) พัฒนาตนเองและแสวงหาความรูใหม
อยูเสมอ และ (10) ประเมินการเรียนรูตามความสามารถของผูเรียน
ขณะเดี ยวกั น การจั ดกิ จกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิ ค STAD ของ สลาวิน (Slavin,
2003) มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมไมซับซอน และสามารถประยุกตใชสอนกับทุกรายวิชา โดยจัดผูเรียน
ออกเปนกลุมยอย คละความสามารถทางการเรียน เพศ และเชื้อชาติ การแบงกลุมผูเรียนสามารถแบง
ได ต ามความถนั ด ความสมั ค รใจ และตามประสบการณ ห รื อ อาจแบ งจากการสุ ม ซึ่ งแต ล ะกลุ ม
ประกอบดวยสมาชิกประมาณ 4-5 คน (Slavin, 1980) ถามีสามาชิก 4 คน ตองเปนคนเกง 1 คน
ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน หากมีสมาชิก 5 คน ตองมีผูเรียนปานกลางเพิ่มอีก 1 คน (Slavin,
2003) และให ผูเรียนทํ าการศึกษาเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด และทั กษะตาง ๆ ตามที่ครูนําเสนอ
(Eggen & Kauchak, 2006) เพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุมเดียวกัน ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการนําเสนอหรือการสอน เปนการนําเสนอความคิดรวบยอดของ
เนื้อหาหรือบทเรียนใหม เนนที่กรอบเนื้อหาสําคัญ (2) ขั้นการฝกปฏิบัติเปนกลุม สมาชิกกลุมตองทํา
หนาที่ ของตนเองใหดีที่ สุดเพื่ อผลงานที่ดีที่ สุดของกลุม และสมาชิกกลุมตองมีการชวยเหลือสมาชิก
ดวยกันภายในกลุม ซึ่งสิ่งสําคัญของการทํางานกลุม คือการใหความรวมมือ และการชวยเหลือกันของ
สมาชิกกลุม (สุลัดดา ลอยฟา และสมชาย รัตนทองคํา, 2554) (3) ขั้นการทดสอบ เปนการทดสอบ
รายบุคคล โดยไมเปดโอกาสใหปรึกษากันในระหวางทําการทดสอบ (Slavin, 1991a) เพื่อวัดความรูความ
เขาใจในเนื้อหา คะแนนที่ไดจากการทดสอบจะถูกแปลงเปนคะแนนกลุม ดังนั้นผูเรียนทุกคนจะตองทํา
คะแนนใหไดดีที่สุดเพื่อใหกลุมของตนบรรลุเปาหมาย (Slavin, 1995) และ (4) ขั้นการรับรองผลงานกลุม
(Slavin, 1995) กลุมที่มีคะแนนพัฒนาการจากการทดสอบสูงหรือคะแนนถึงเกณฑ จะไดรับยกยอง
ชมเชย ใหรางวัล หรือมอบเกียรติบัตร เพื่อเปนการเสริมแรงใหแกผูเรียน (Slavin, 1991a; Naghavi &
Nakhle, 2012) ในประเด็ นดั งกลาว คลอสเมี ยร (Klausmeier, 1985) กล าววาป จจั ยที่ มี อิ ทธิพลต อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก ความสนใจ แรงจูงใจ เจตคติ คานิยม และความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง
สอดคลองกับ อริยา คูหา และบัญญัติ ยงยวน (2547) กลาวถึงองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และอัตมโนทัศน และยังสอดคลองกับการศึกษาของ สุขฤกษ ดีโนนโพธิ์ (2554)
พบวาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมาก คือเจตคติตอการเรียน แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง และความตั้งใจเรียน
จากผลการศึกษา ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาการจัดกิจกรรมกลุมเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง
ที่ทําใหผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสวิชา 3000-1503 หลังเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เปนผล
มาจากพลังหรือแรงผลักดันในความสัมพันธของสมาชิกกลุม ซึ่งสมาชิกกลุมจะมีการปรับตัวเขาหากัน
โดยการพยายามปรับบุคลิกภาพเพื่อใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวกัน กลุมจึงมีความสําคัญกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม สอดคลองกับ สุมน อมรวิวัฒน (2549) กลาววาการจัดกิจกรรมที่มุงเนนการปรับพฤติกรรมจะ
มีประสิทธิภาพตอเมื่อมีลักษณะครบ 4 ประการ คือ (1) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธกัน
(2) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวม (3) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนสนใจและตั้งใจจริง และ (4) เปนกิจกรรมที่
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ผูเรียนนําผลไปใชไดและประจักษผล และสอดคลองกับทฤษฎีสนาม (field theory) ของ เลวิน (Lewin,
1951) กลาววาพฤติกรรมเปนผลมาจากพลังความสัมพันธของสมาชิกกลุม เพราะการรวมกลุมแตละครั้ง
จะตองมีการปฏิสัมพันธ และพยายามชวยกันทํางาน กอใหเกิดพลังหรือแรงผลักดันของกลุมที่ทําใหการ
ทํางานเปนไปดวยดี และสอดคลองกับทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุม (group synatality theory) ของ
แคทแทล (Cattel, 1951) อธิบายวาพลังหรือการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของกลุม เปนความรวมมือของ
สมาชิกกลุมอยางมีจุดมุงหมาย การกระทําของสมาชิกจะมีลักษณะ 2 ประการ คือ (1) ทําใหกลุมรวมกันได
เปนลักษณะของความรวมมือในการกระทํากิจกรรมของสมาชิกเพื่อใหความสัมพันธเปนไปอยางราบรื่น
ก อให เกิ ดความสามั คคี และความร วมแรงร วมใจกั น และ (2) ทํ าให กลุ มประสบความสํ าเร็ จ และยั ง
สอดคลองกับทฤษฎีการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุม (exchange theory) ของ ธิโบลท และเคลลีย
(Thibaut & Kelly, 1959) เชื่อวาความสัมพันธระหวางสมาชิกและกระบวนการกลุมจะกอใหเกิดการ
แลกเปลีย่ นพฤติกรรมและความสัมพันธระหวางสมาชิก และการพยายามกระทําพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายตามที่ตองการ
นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับ ทรอทเซอร (Trotzer, 1977) กลาวถึงชนิดของกลุมวาควรจัด
เปนกลุมแบบปด คือเปนกลุมที่ไมมีการเปดรับสมาชิกใหมในระหวางการทํากิจกรรมแมจะมีสมาชิก
ลาออกจากกลุมไปแลวก็ตาม เพราะการจัดกลุมเปดจะทําใหสมาชิกมีปญหาเรื่องความไววางใจและ
ความสนิท สวนการเลือกสมาชิกกลุมควรเลือกตามลําดับชั้นเรียน ตามระดับวุฒิภาวะและอายุตามปปฏิทิน
ระดับสติปญญาและการศึกษาที่ไมแตกตางกันนัก เพื่อจะไดไมมีปญหาดานการสื่อความหมายและ
การเขาใจซึ่งกันและกัน การจัดเพื่อนสนิทใหอยูในกลุมเดียวกันหรือมีปญหาลักษณะคลายกันจะชวยให
สมาชิกเกิดความรูสึกเปนเจาของปญหาและสามารถเขาใจปญหาไดดี ไดรวมกันอภิปรายและชวยให
สมาชิกแตละคนเลือกวิธีการแกปญ
 หาของตน ศูนยวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(2553) กลาววาสมาชิกกลุมควรมาจากความสมัครใจเพราะจะดําเนินการไดงายกวากลุมที่ถูกบังคับ
สําหรับสภาพแวดลอมทางกายภาพควรเปนที่สงบ ผอนคลาย และมีความเปนสวนตัว ขนาดของหอง
ไมควรกวางจนเกินไปเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกทุกคนไดทั่วถึง และควรจัดเปนรูปวงกลม
เพื่อใหมองเห็นกันอยางทั่วถึง และสงเสริมปฏิสัมพันธกันในกลุม
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR เป นกิจกรรมที่
ผูวิจัยมีการวางเปาหมายและมีการดําเนินกิจกรรมกลุมดวยตนเองอยางตอเนื่อง ตลอดภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2560 ใชระยะเวลา 17 ครั้ง สัปดาหละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง การดําเนินกิจกรรมกลุม
อยางตอเนื่องจะทําใหเด็กเกิดความเคยชิน ซึบซับ และยอมรับคานิยมที่พึงประสงคเขาไปเปนสวนหนึ่ง
ของจิตใจ และสามารถแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคไดอยางเปนธรรมชาติ (วิจิตรา สายออง, 2557)
สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540) กลาวถึงแนวทางการสรางวินัยวา
ผูสอนควรทําใหเกิดพฤติกรรมเคยชิน โดยใหเด็กเห็นและใชวัฒนธรรมในสังคมเปนแนวปฏิบัติผสมผสาน
กับแบบอยางที่ดีเพื่อเปนพื้นฐานและใหเด็กปฏิบัติตอเนื่องจนเกิดเปนพฤติกรรมเคยชิน สําหรับเด็ก
ในชวงวัยรุนจะชอบทํากิจกรรมกลุมกับเพื่อนรวมชั้นเรียนเนื่องจากเปนวัยที่มีแนวโนมจะแสดงพฤติกรรม
เลียนแบบกลุมหรือมีแนวโน มคล อยตามกลุ มเพื่ อน และสอดคลองกับ มุ สเซน, จอห น และ เจโรเม
(Mussen, John & Jerome, 1969) อธิบายวาการพั ฒนาวินั ยในตนเองให ได ผลตามที่ ต องการควรใช
วิธีการวางเปาหมายระยะยาวเพื่อใหเด็กยอมรับคานิยมเขาเปนสวนหนึ่งในจิตใจ โดยการใหเหตุผลและ
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ควบคุมพฤติกรรมของเด็กอยางเหมาะสม และใหเด็กวัยรุนไดทํากิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อนเพื่อใหเด็ก
เกิดพฤติกรรมทางจริยธรรมรวมกันเพราะเวลาจะทําอะไรวัยรุนมักจะคลอยตามกลุมเพื่อน
ในประเด็นระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับ
กิจกรรม SEDR ผูวิจัยใชระยะเวลา 17 ครั้ง สัปดาหละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง สําหรับกิจกรรม SEDR
ประกอบดวย 9 กิจกรรม คือ (1) คุณคาในตนเอง (2) บันทึกสะสมความสําเร็จ (3) เติมชีวิตใสกระปุก
(4) สัญญาใจในการเรียน (5) “แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเอง (6) ชีวิตที่ตองรับผิดชอบ (7) กิจกรรม
เพื่อนคูหูชวยเรียนรู (8) สัญลักษณแทนตัวตน และ (9) การตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจ
โดยผูวิจัยทําการประเมินระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู จากจํานวนเวลาในแตละคาบเรียนของ
สถานศึกษา และธรรมชาติของสมาชิกลุม สอดคลองกับ ทรอทเซอร (Trotzer, 1977) กลาววาระยะเวลา
และความถีข่ องการเขากลุมควรจัดสัปดาหละ 1 ครั้ง การกําหนดเวลา และจํานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมในสถานศึกษาตองพิจารณาถึงการจัดเวลาเรียนของสถานศึกษาดวย สวนใหญสถานศึกษาจะ
จัดเวลาเปนคาบ ๆ ละ 50 นาที ซึ่งจะชวยกําหนดเวลาไดวาควรใชเวลาในการเขากลุมนานเทาใด
จํานวนครั้งในการเขากลุมก็ขึ้นอยูกับเปาหมายของกลุม และธรรมชาติของสมาชิกกลุม แตอยางนอยที่สุด
จํานวนครั้งที่ควรเขากลุมไมควรต่ํากวา 8 ครั้ง และหากมากกวานี้ไดถือวาเปนสิ่งที่ดี และยังสอดคลองกับ
แคนเฟอร และโกลดสเตียน (Kanfer & Goldstein, 1975) กลาวถึงจํานวนครั้งในการฝกกิจกรรมวา
ควรจัด 6-8 ครั้ง และหากมากกวานี้ไดถือวาเปนสิ่งที่ดี
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาระยะเวลาดังกลาวเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหผูเรียนกลุม
ทดลองมีผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน วิชามนุษ ยสัม พันธกับ ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัส วิช า
3000-1503 หลังเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อาจเพราะระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่ ต อเนื่ องกั น ส งผลให ผู เรียนเกิ ดการซึ มซั บพฤติ กรรมที่ เหมาะสม และประพฤติ ปฏิ บั ติพฤติกรรมที่
เหมาะสมอยางเปนธรรมชาติและเปนเรื่องปกติที่ตองปฏิบัติในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ สาเหตุสําคัญ
อีกประการหนึ่งที่ทําใหผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเกิดจากกลุมทดลองที่มีลักษณะไมแตกตางกัน ไมวาจะเปนเรื่องเพศ อายุ หรือ
ระดับชั้น กลาวคือกลุมทดลองเปนผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ภาควิชาชางกลโรงงาน
กลุม 1 เปนเพศชายทั้งหมด และมีอายุอยูในชวงวัยใกลเคียงกัน
ในการจัดกลุมยอยผูวิจัยจัดกลุมเปนแบบปด คือผูวิจัยจะไมเปดรับสมาชิกใหมในระหวาง
การจัดกิจกรรม เพราะหากมีสมาชิกใหมเพิ่มเขามาในชวงที่การจัดกิจกรรมกลุมผานไประยะหนึ่ง อาจทํา
ใหเกิดปญ หาความไมวางใจกันและกัน สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพภายในกลุม
สอดคลองกับทรอทเซอร (Trotzer, 1977) กลาวถึงชนิดของกลุมควรจัดเปนกลุมแบบปด คือเปนกลุมที่ไม
มีการเปดรับสมาชิกใหมในระหวางการทํากิจกรรม แมจะมีสมาชิกลาออกจากกลุมไปแลวก็ตาม เพราะ
การจัดกลุมแบบเปดจะทําใหสมาชิกมีปญหาเรื่องความไววางใจและความสนิทสนม การเลือกสมาชิกกลุม
ควรเลือกตามลําดับชั้นเรียน ตามระดับวุฒิภาวะและอายุตามปปฏิทิน ระดับสติปญญาและการศึกษา
ที่ไมแตกตางกันนัก เพื่อจะไดไมมีปญหาดานการสื่อความหมายและการเขาใจซึ่งกันและกัน การจัด
เพื่อนสนิทใหอยูในกลุมเดียวกันหรือมีปญหาลักษณะคลายกันจะชวยใหสมาชิกเกิดความรูสึกเปน
เจาของปญหาและสามารถเขาใจปญหาไดดี ไดรวมกันอภิปรายและชวยใหสมาชิกแตละคนเลือกวิธีการ
แกปญหาของตน และยังสอดสคลองกับ ศูนยวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม (2553)
กลาววากลุมอายุกอนวัยรุนควรจัดกลุมเพศเดียวกัน หากเปนกลุมที่มีทั้งหญิงและชายควรเปนกลุม
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วัยรุนและกลุมผูใหญ สมาชิกกลุมควรมาจากความสมัครใจเพราะจะดําเนินการไดงายกวากลุมที่ถูก
บังคับ สําหรับสภาพแวดลอมทางกายภาพควรเปนที่สงบ ผอนคลาย และมีความเปนสวนตัว ขนาด
ของหองไมควรกวางจนเกินไปเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกทุกคน และควรจัดเปนรูปวงกลม
เพื่อใหมองเห็นกันอยางทั่วถึง และสงเสริมปฏิสัมพันธกันในกลุม
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับ
กลุมควบคุม
ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวา
ผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 ผูเรียนกลุม
ทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม
ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับผลการศึกษาของ วิจิตรา สายออง (2557) พบวาผูเรียน
กลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ ศักรินทร เมืองมูล (2552) พบวากอนและหลังเขารวมกิจกรรมกลุม
การเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ จุฑารัตน เปลวทอง (2551) พบวาเด็กดอยโอกาสที่ไดเขารวมโปรแกรมการฝกตาม
แนว Adler มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองระยะหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของ จุฑารัตน เปลวทอง
(2551) พบวาเด็กดอยโอกาสที่ไดเขารวมโปรแกรมการฝกตามแนว Adler มีความรูสึกเห็นคุณคา
ในตนเอง และลักษณะมุงอนาคตในระยะหลังการทดลองสูงกวาระยะกอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ ผลการทดลองยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ทองเหรียญ อินตะพิงค
(2552) พบวากิจกรรมกลุมสามารถทําใหครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดสมองเห็นคุณคา
ในตนเองสูงขึ้น และมองเห็นศักยภาพในการพึ่งตนเองสูงหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน ปยาภรณ
กันเกตุ (2554) ทําการศึกษาระดับการมองเห็นคุณคาในตนเองของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม พบวา
เยาวชนมีการเห็นคุณคาในตนเองระดับต่ํา จึงไดเสนอแนะใหมีการจัดโครงการฝกอบรมหรือพัฒนาการ
เห็นคุ ณ คาในตนเอง เชน การใชโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมเพื่ อเพิ่มระดับการเห็ น
คุณคาในตนเอง
ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวา
ผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3 ผูเรียนกลุม
ทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม และยังสอดคลองกับ
ผลการศึกษาคุณลักษณะของความมีวินัย และความรับผิดชอบ โดยการประเมินของครูผูสอน ตลอด
ระยะเวลา 17 สัปดาห พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีคุณลักษณะของความมีวินัย และความรับผิดชอบ
สูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอคนพบดังกลาว สอดคลองกับผลการศึกษาของ วิจิตรา สายออง (2557) พบวาผูเรียน
กลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของ อัญชิสา สุรียแสง (2553) เรื่องการใชกิจกรรม
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พัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี พบวา
นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนความมีวินัยในตนเองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และภายหลังการทดลองนักเรียนกลุมทดลองที่เขารวมกิจกรรมพัฒนาความมีวินัย
ในตนเอง มีคะแนนความมีวินัยในตนเองสูงกวากลุมควบคุมที่ไมไดเขารวมกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของ พฤษภา ปุยานุสรณ
(2551) เรื่องการบริหารกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาวินัยในตนเองดานการเรียน พบวา
หลังการทดลองนักศึกษามีคะแนนการมีวินัยในตนเองดานการเรียนสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปรานอม นาวิก, สุทธินี ทาสีดา และสุภาพร
บุญยวงษ (2550) เรื่องผลการใชกิจกรรมกลุมที่มีตอความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
พบวาหลังการทดลองนักเรียนมีวินัยในตนเองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ภาวิณีย แกวอุดม (2550) พบวาหลังการใชชุดกิจกรรมกลุม
พัฒนาวินัยในตนเองนักเรียนมีวินัยในตนเองดานความรับผิดชอบ การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
โรงเรียนและสังคม การตรงตอเวลา และการควบคุมตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ระคน สูงโฮง (2552) พบวาหลักการใชกิจกรรมกลุมนักเรียนมีวินัย
ในตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การประเมินความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบของผูเรียนกลุมทดลอง ผูวิจัย
ประเมินผลโดยใชมาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง ประกอบดวย 3 ตอน คือตอนที่ 1 เปนขอความ
เกี่ยวกับอัตมโนทัศน ตอนที่ 2 เปนแบบวัดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง และตอนที่ 3 เปนการประเมิน
อัตมโนทัศน มาตรวัดวินัย และความรับผิดชอบ สอดคลองกับการจัดกิจกรรม “ฝกคิดแกปญหาพัฒนา
EQ” ของ กรมสุขภาพจิต (2550) และสอดคลองกับการศึกษาของ วิจิตรา สายออง (2557) นอกจากนี้
ผูวิจัยทําการประเมินผลความมีวินัย และความรับผิดชอบในระหวางการทดลองดวยแบบประเมิน
คุณลักษณะของผูเรียน ประกอบดวย 2 ดาน คือ (1) คุณลักษณะดานความรับผิดชอบ มี 2 ตัวบงชี้
คือ การสงงาน และความตั้งใจเรียน และ (2) คุณลักษณะดานความมีวินัย มี 2 ตัวบงชี้ คือ การแตงกาย
และการเขาเรียน สอดคลองกับการศึกษาของ วิจิตรา สายออง (2557)
ประเด็นคําถามการวิจัย: การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับ
กิจกรรม SEDR สามารถพัฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมีความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 หลังเรียนสูงกวาผูเรียน
กลุมควบคุมหรือไม
จากผลการทดลองตามวัตถุประสงคขอที่ 2 ผูวิจัยตอบคําถามการวิจัยไดวาการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR สามารถพัฒนาผูเรียนกลุมทดลองใหมี
ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสวิชา 3000-1503 หลังเรียนสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม
จากผลการศึกษา ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาการที่ผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง
วินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม เนื่องจากผูเรียนกลุมทดลองไดรับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR ทั้งนี้ กิจกรรม SEDR เปนกิจกรรม
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ที่มุงเนนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบสําหรับเด็กในชวงวัยรุน
ของ วิจิตรา สายออง (2557) เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi experimental research) ใชรูปแบบ
การวิจั ยแบบสองกลุม ทดสอบก อ นและหลั งการทดลอง (two group pretest-posttest design)
ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 กลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
แบงเปน 2 กลุม คือกลุมทดลอง จํานวน 19 คน และกลุมควบคุม จํานวน 18 คน ผลการศึกษา พบวา
(1) ผูเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวาผูเรียน
กลุ ม ควบคุ ม อยางมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 (3) ผู เรี ย นของกลุ ม ทดลองมี วิ นั ย และความ
รับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (4) ผูเรียน
ของกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความ
รับผิดชอบ อยูในระดับมาก
การจัดกิจกรรมเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู และใชกระบวนการจัดกิจกรรมแบบ
มีสวนรวม (participatory learning: PL) เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคล
ทั้งดานความรู ทัศนคติ และทักษะไดดีที่สุด โครงสรางพื้นฐานของการเรียนรูแบบมีสวนรวมประกอบดวย
วงจรการเรียนรูเ ชิงประสบการณผสมผสานกับกระบวนการกลุม กรมสุขภาพจิต (2541) และพนม ลิ้มอารีย
(2542) กลาวถึงประโยชนของการจัดกิจกรรมกลุมจะชวยสงเสริมใหสมาชิกเกิดการพัฒนาตนเองในดาน
ทักษะการคิดพิจารณาและแกไขปญหาตาง ๆ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ ทัศนคติ ความคิดเห็น
รวมทั้งการใหกําลังใจซึ่งกันและกัน และยังเปนการสะทอนใหสมาชิกไดพิจารณาแนวทางปรับปรุงแกไข
ตนเอง ตลอดจนชวยเสริมสรางความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมตาง ๆ
ที่สังคมยอมรับ เมื่อสมาชิกเขารวมกลุมตองปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ รวมกัน เพราะสมาชิกมีความ
ตองการแสวงหาการยอมรับจากกลุม และตองการความรักความผูกพันเปนเจาของกลุม
กิจกรรม (SEDR) ประกอบดวย 9 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 คุณคาในตนเอง เปนกิจกรรม
ที่มุงเนนใหผูเรียนสํารวจการเห็นคุณคาในตนเอง ไดรับรูและตระหนักถึงการเห็นคุณคาในตนเอง มีวินัย
และความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น กิจกรรมที่ 2 บันทึกสะสมความสําเร็จ เปนกิจกรรมที่มุงเนน
ใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น กิจกรรมที่ 3 เติมชีวิต
ใสกระปุก เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนวางเปาหมายของการเรียนในระยะสั้น และระยะยาวได
อยางเหมาะสม เกิดความมุงมั่นพยายามศึกษาใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น กิจกรรมที่ 4 สัญญาใจในการเรียน
เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น ไดทบทวนและสัญญาวาจะทําสิ่งดี ๆ
ตอตนเองและบุคคลที่รัก ผูกมัดใหผูเรียนปฏิบัติตามสัญญาที่ตนเองวางไว ใหผูเรียนมีวินัยและความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน กิจกรรมที่ 5 “แกวใส” มองเห็นคุณคาในตนเอง เปนกิจกรรมที่มุงเนน
ใหผูเรียนไดคนหาคุณคาในตนเอง มีแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหเปนผูเห็นคุณคาในตนเอง มองโลก
ในแงดี มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น กิจกรรมที่ 6 ชีวิตที่ตองรับผิดชอบ เปนกิจกรรมที่
มุ งเน นให ผู เรียนรูจั กเตรี ยมความพรอมในการเรียนและการปฏิ บั ติ งาน วางแผนการใช เวลาให เกิ ด
ประโยชนแกตนเองและผูอื่น สามารถดํารงชีวิตอยางสรางสรรค มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น กิจกรรมที่ 7 เพื่อนคูหูชวยเรียนรู มุงเนนใหผูเรียนคนหาเพื่อนคูหูในการชวยเรียนรูรวมกัน
มองโลกในแงดี มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น กิจกรรมที่ 8 สัญลักษณแทนตัวตน
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เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มองโลกในแงดี แสดงความรูสึกที่มีตอตนเอง มีวินัย
และความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น และกิจกรรมที่ 9 การตระหนักถึงอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจ
เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนมองเห็นคุณคาในตนเอง ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียน ตั้งเปาหมาย
และเกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองสูงกวา
ผูเรียนกลุมควบคุม ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเกิดจากกลุมทดลองไดรับกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิ ค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR เพราะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวมีจุดมุงหมาย
สําคัญประการหนึ่งคือการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ทั้งนี้ความภาคภูมิใจ
ในตนเองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เพราะเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจทีละเล็ก
ทีล ะนอยอยางตอเนื่องเริ่มตั้งแตวัยทารกและดําเนินตอไปเรื่อย ๆ จนเติบโตเปนผูใหญ หากผูเรียน
ไดรับการสงเสริมใหไดรับประสบการณที่ดีก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ผูเรียนมีความภาคภูมิใจ
ในตนเองก็ จ ะมี ค วามพยายามที่ จ ะทํ า กิ จ การงานหรื อ พั ฒ นาตนเองให ป ระสบความสํ าเร็ จ ตาม
เปาหมายที่วางไว เกิดความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเอง มีความอดทน และมีความคิดสรางสรรค
ในการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีขึ้น สอดคลองกับการจัดกิจกรรมดังกลาว คือเมื่อการดําเนินการ
ในแตละกิจกรรมเสร็จสิ้น ผูสอนและผูเรียนจะรวมกันสรุปขอคิดที่ไดจากกิจกรรม โดยใหผูเรียนเคารพ
ในความคิดเห็นของกันและกัน มองความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค รับฟง และชื่นชมดวยการปรบมือให
กําลังใจ อันเปนการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองใหเกิดขึ้นกับผูเรียน สอดคลองกับ มาสโลว
(Maslow, 1954) กลาววาบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะมองวาทุกอยางสามารถทําได และมี
ความอดทน สอดคลองกับ ลินเดนฟลด (Lindenfield, 1995) กลาวถึงบุคคลที่มีความภาคภูมิใจ
ในตนเองสูงจะเปนผูที่มีพลัง มีจุดมุงหมาย มีการพัฒนาตนเอง สนุกสนานกับการทําหนาที่ของตนเอง
มีความกระตือรือรน มีแรงจูงใจสูง และมีความคิดสรางสรรคในการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดี และยัง
สอดคลองกับ บริกส (Briggs, 1988) กลาววาผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงเปนผูที่มีความคิดสรางสรรค
รับรูคุณคาของตนเอง ตระหนักถึงศักยภาพ มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีความกระตือรือรน
มีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา และแสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม และสอดคลอง
กับ เบรนเดน (Branden, 1983) กลาววาผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองจะมีการแสดงออกในทางเหมาะสม
และพรอมที่จะเปดรับประสบการณใหม ๆ ที่เขามาในชีวิต
ขณะเดียวกัน ผูเรียนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ําจะมีภาวะของความไมสอดคลองกลมกลืน
ในตนเอง มองตัวเองไรคา มีความวิตกกังวลสูง จึงเกิดความรูสึกมีปมดอย เก็บตัว ปดกั้นตัวเองเพราะ
ขาดความมั่นใจในตนเอง ไมพรอมในการรับรูหรือเรียนรูสิ่งใหม ๆ และไมกลาเปลี่ยนแปลงตนเอง และ
มีค วามยุงยากในการแกปญ หา สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตในทุก ๆ ดาน รวมถึงผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน สอดคลองกับ มาสโลว (Maslow, 1954) อธิบายวาบุคคลที่มีลักษณะการเห็นคุณคา
ในตนเองต่ํา เปนบุคคลที่มีลักษณะขี้อาย อึดอัด ลําบากใจ ไมกลาเปดเผยความรูสึกของตนเอง ไมกลา
แสดงออก ไมกลาคิดอะไรที่แตกตาง เปนผูตามที่ดี ปดกั้นตนเอง มองตัวเองไรคา ปลีกตัวออกจากสังคม
และมีความวิตกกังวลสูง นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับ ซาเทียร (Satir, 1991) กลาวถึงผูที่เห็นคุณคา
ในตนเองต่ําเปนผูที่ดํารงอยูในสภาวะแวดลอมเดิม ๆ ไมตองการการเปลี่ยนแปลง หมกมุนอยูกับ
เหตุการณในอดีต ไมชอบเสี่ยงตอสถานการณใหม ๆ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และไมมีเหตุผล และยัง
สอดคลองกับ ดิงมีเยอร (Dinkmeyer, 1965) กลาววาบุคคลที่เห็นคุณคาในตนเองต่ําจะมองตนเอง
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ไมมีค วามสําคัญ ไมเปนที่ชื่นชอบของบุคคลอื่น เปนคนที่ไมมีความสามารถ ดอยกวาผูอื่น ไมกลา
แสดงความคิดเห็นหรือคัดคานผูอื่น และไมชอบการเปลี่ยนแปลงหรือเปดใจรับสิ่งใหม สอดคลองกับ
บริกส (Briggs, 1988) อธิบายวาผูที่ มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ําจะมองตนเองดอยคา เกิดความ
ยุงยากในการแกปญหา และคิดวาตัวเองเปนผูที่มีขอบกพรองหรือไมดีสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต
ในทุก ๆ ดาน
ในประเด็นดังกลาว เบรดชอร (Bradshaw, 1981) เสนอแนวคิดในการเสริมสรางความ
ภาคภูมิใจในตนเอง คือ (1) การไดรับผลสําเร็จดานวิชาการและประสบความสําเร็จตามเปาหมายตามที่
คาดหวัง (2) การไดรับการยอมรับ ไดรับการเห็นคุณคา และความสนใจเอาใจใสจากบุคคลที่มีความสําคัญ
และมีความหมายตอตนเอง (3) การไดแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมสวนตัวที่มีความสําคัญ
ตอตนเอง และ (4) การไดรับประสบการณที่เพิ่มอํานาจสวนบุคคลหรือการมีอิทธิพลเหนือเหตุการณ
และบุคคลที่มีความสําคัญตอตนเอง สอดคลองกับ คูเปอรสมิท (Coopersmith, 1984) กลาวถึงการ
เสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง ประกอบดวย (1) การไดรับการยอมรับนับถือ ความสนใจ ใสใจ
และการไดรับการปฏิบัติที่ดีจากบุคคลที่มีความสําคัญในชีวิต (2) การประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
การมีอํานาจ มีคุณงามความดี นาเชื่อถือศรัทธา และมีความสามารถ สงผลใหบุคคลเปนที่รูจัก มีสถานภาพ
และตําแหนงทางสังคมสูง (3) การไดกระทําในสิ่งที่สอดคลองกับคานิยม และความปรารถนาของตนเอง
และ (4) การมีลักษณะในการตอบสนองตอการลดคุณคา ดวยการปฏิเสธและไมใสใจกับการตัดสินใจ
ของผูอื่น และสามารถปกปองคุณคาของตนเองไมใหเกิดความวิตกกังวล สอดคลองกับ แซสซี (Sasse,
1978) เสนอวิธีการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง คือ (1) สรางความเชื่อมั่นในตนเองโดยคํานึงถึง
ความสําเร็จขางหนาของชีวิต (2) ระลึกถึงตนเองเมื่อสามารถทํางานลุลวง และใหรางวัลตนเอง อาจจะ
เปนการชมเชยตนเองหรือใหสิ่งที่มีความหมายจะชวยใหเราเกิดความรูสึกที่ดีตองานสงผลตอความ
ภาคภูมิใจในตน และ (3) สะสมบันทึกความสําเร็จ โดยหาสมุดบันทึกเพื่อเขียนบันทึกความสําเร็จที่ตน
ไดรับสิ่งที่ทําไดดีเปนเวลาติดตอกันหลายสัปดาหหรือหลายเดือนอาจจะเปนความสําเร็จในโครงการตาง ๆ
หรือการใหความชวยเหลือบุคคลอื่น
ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีวินัยและความรับผิดชอบ หลังการทดลองสูงกวา
ผูเรียนกลุมควบคุม ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเกิดจากกลุมทดลองไดรับกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD ควบคูกับกิจกรรม SEDR เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวเปนการใชเทคนิคที่เหมาะสมกับ
ผูเรียนในชวงวัยรุนสําหรับการเสริมสรางวินัยและความรับผิดชอบ ทั้งนี้การใชเทคนิคที่ถูกตองและ
เหมาะสม และเขาใจธรรมชาติของวัยรุนจะทําใหการฝกวินัยและความรับผิดชอบไดผลดี สอดคลองกับ
อุมาพร ตรังคสมบัติ (2542) กลาวถึงเทคนิคการฝกวินัยใหกับวัยรุน คือ (1) ใหความรูมากกวาออกคําสั่ง
โดยการฝกใหคิดใหความรูในสิ่งที่ถูกตองหมาะสม (2) ทําความเขาใจกับพฤติกรรมของวัยรุน การฝกวินัย
ควรใหวัยรุนประพฤติในสิ่งที่ถูกตองโดยเฉพาะกฎเกณฑที่ตั้งไว และมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น
และความรูสึกที่แตกตางได (3) ใชวิธีการลงโทษเฉพาะสภานการณที่รายแรง พยายามหลีกเลี่ยงการลงโทษ
ยกเวนจํ าเปน จริง ๆ เพราะวัยรุนสามารถอดทนตอการลงโทษและมักหาทางตอตานกฏระเบียบ
มากกวาวัยอื่น ๆ (4) ควรระมัดระวังคําพูดในลักษณะตําหนิติเตียนและบน เพราะในความรูสึกของ
วัยรุนถือวาเปนการลงโทษที่รุนแรง (5) อยาตั้งกฏเกณฑมากเกินไป เพราะจะทําใหวัยรุนยิ่งตอตานและ
จะทําผิดมากขึ้น ควรใหอิสรภาพเพียงพอที่จะใหวัยรุนลองทําบางสิ่งดวยตนเอง และเรียนรูจากสิ่งที่
ผิดพลาดบาง (6) หนักแนนและสม่ําเสมอในการฝกระเบียบวินัย ซึ่งจะชวยใหวัยรุนมีความประพฤติ
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ที่เหมาะสมสม่ําเสมอเชนกัน (7) อยากลัวที่จะใชอํานาจปกครอง ควรแสดงใหวัยรุนรับรูวาเรามีสิทธิที่จะ
ควบคุมเขาแตใหทําอยางหนักแนนและมีเหตุผล ไมใชอารมณและเผด็จการ (8) อยาใชอารมณรุนแรง
ขณะที่เผชิญหนากับวัยรุนที่มีอารมณรุนแรง โดยผูใหญไมควรแสดงอารมณหงุดหงิดหรือโกรธตอบ
และอยาพูดในสิ่งที่เราไมตั้งใจ เพราะคําพูดนั้นอาจทําลายความรูสึกของวัยรุน (9) พยายามปฏิบัติตอ
วัยรุนเหมือนผูใหญเขาก็จะตอบสนองไดดีและทําตัวดีขึ้น (10) อยาดูถูก ดูหมิ่นหรือทําใหเขาเสียหนา
เพราะวัยรุนมักจะทระนงตนเองคอนขางสูง จึงควรระวังความรูสึกของวัยรุนเพงเล็งเฉพาะการกระทําไมใช
เพงเล็งไปที่ตัววัยรุนวาเปนคนไมดี (11) เปนแบบอยางที่ดี โดยผูใหญควรมีการควบคุมตนเองที่ดีพอและ
มีความเคารพในสิทธิและความเห็นของผูอื่นเชนกัน และ (12) หากวัยรุนมีปญหาที่เราไมสามารถจัดการได
ควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญ เชน การที่วัยรุนเพิกเฉยหรือฝาฝนกฏบอย ๆ มีอาการซึมเศราอยางรุนแรง และ
มีปญหาสุขภาพอยางรุนแรง
สอดคลองกับ ซิดแมน (Sidman, 1960) กลาววาการจัดกิจกรรมฝกความรับผิดชอบเด็ก
ทุกคนควรไดมีโอกาสรับการฝกใหมีความรับผิดชอบ การฝกหรือจัดประสบการณความรับผิดชอบควร
กระทําใหเหมาะสมกับแตละบุคคล ควรใหเด็กไดรับรูวาผูใหญคาดหวังอะไรจากตัวเขา ในการฝกตอง
ไม เรงรัดเด็ ก จนเกิ น ไป เด็ ก ต องการได รับ ความไววางใจเพื่ อ สามารถเรีย นรู วาส ว นใดอยู ในความ
รับผิดชอบ ทัศ นคติ และพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบของผูใหญมีอิท ธิพลตอพัฒ นาการ
ดานความรับผิดชอบของเด็ก สวนการฝกวินัย กรมวิชาการ (2542) ระบุวาการสรางวินัยไมควรจะมุง
ประเด็นอยูที่การลงโทษ แตควรจะเนนการฝกอบรม และใหความรูมากกวาการลงโทษจะเปนการแกปญหา
ที่จะสงผลกระทบดานลบ แตวิธีการที่ดีคือการทําความเขาใจความตองการและความจําเปน และการขอ
ความรวมมือเพื่อจะไดไปสูจุดหมายรวมกัน แนวคิดการสรางวินัย ไดแก การตักเตือนดวยวาจา และ
ตักเตือนดวยบันทึก
ในประเด็ น ดั งกล าว ยังสอดคลองกับ บรูโน (Bruno, 1983) กลาวถึงการสรางเสริม
ความภาคภูมิใจในตนเอง คือ (1) ใชการเสนอแนะหรือใหขอคิดหรืออาจเปนการไดรับขอเสนอแนะ
โดยบุคคลอื่นหรือโดยตนเอง (2) สรางผลสําเร็จใหกับตนเองมากขึ้นดวยการไปใหถึงวัตถุประสงคที่ตั้งไว
(3) การลดความคาดหวังลง คือการตั้งระดับความคาดหวังใหเหมาะสมกับความสามารถที่แทจริงของ
บุคคล และ (4) การหยุดประมาณคาตนเอง ซึ่งความภาคภูมิใจในตนเองจะเพิ่มขึ้นหากบุคคลเลิกพิจารณา
ตัดสินคุณคาของตนเอง และสอดคลองกับ บลูค (Brook, 1992) กลาวถึงการเสริมสรางความภาคภูมิใจ
ในตนเองของเด็ก ดังนี้ (1) สงเสริมใหเด็กพัฒนาความสามารถในการรับผิดชอบงาน และมีสวนรวม
ในงานของโรงเรียน (2) จัดสถานการณ ใหเด็กไดฝกการตัดสินใจ การเลือกวิธี การแกไขปญ หาให
สอดคลองกับความสามารถตามระดับพัฒนาการและความสนใจของเด็ก (3) ใหความสําคัญตอการให
กําลังใจ และชี้ขอดีในกิจกรรมที่เด็กทําได (4) เสริมสรางการมีวินัยในตนเอง คือสรางแนวทางและวิธี
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมที่เด็กสามารถเขาใจและปฏิบัติได และ (5) ชวยเหลือเด็กโดยเฉพาะในเรื่อง
ความรูสึก เมื่อเด็กทํางานไมเสร็จ ลมเหลว หรือผิดพลาด
วัต ถุป ระสงคขอ ที่ 3 เพื่อ เปรีย บเทีย บความพึงพอใจตอ การจัด กิจ กรรมการเรีย นรู
วิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ระหวางกลุมทดลองกับ
กลุมควบคุม
ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูงกวา
ผูเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4 ผูเรียนกลุม
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ทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู หลังการทดลองสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม ซึ่ง
แตกตางกับผลการศึกษาของ ภูษิต สุวรรณราช, ภูษิต บุญทองเถิง และ สมปอง ศรีกัลยา (2559, มีนาคม)
พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD มีความพึงพอใจตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ระบบสมการเชิงเสน
ในระดับมาก ไมแตกตางกัน ขณะเดียวกันผูวิจัยพบวาการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาดังกลาวใช
สถิติทดสอบสมมติฐาน t (t-test) สําหรับการศึกษานี้ผูวิจัยใชสถิตทิ ดสอบสมมติฐาน Nonparametric
แบบ The Mann-Whitney U test ทั้งนี้ การทดสอบความแตกตางภายในกลุมทดลอง และกลุมควบคุม
ของชวงเวลาที่แตกตางกัน ผูวิจัยใชสถิติทดสอบ Nonparametric แบบ The Wilcoxon signed ranks
test เนื่องจากประชากรและกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยศึกษามีขนาดเล็ก จํานวน 24 คน และการแจกแจงของ
ประชากรไมเปนแบบปกติ (Pallant, 2016)
ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดย
ภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .14 สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ จิราภรณ แปนสุข (2557) พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอ
การสอนแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับผลการศึกษาของ นพนภา ออกดวง เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องคําและหนาที่ของคําในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอน
โดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ พบวานักเรียนกลุมทดลองมีความ
พึงพอใจตอการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD อยูในระดับมากที่สุด
ผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ โดยขอที่ผูเรียนมีความพึง
พอใจมากที่สุด จํานวน 3 ขอ คือ ขอ 13 เนื้อหาสาระจากกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต และงานอาชีพ คาเฉลี่ย 4.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .38 (ระดับมากที่สุด) ขอ 14
กิ จกรรมได พั ฒ นาความรู ความคิ ด และความเข าใจต อ การดํ าเนิ น ชี วิต และการประกอบอาชี พ
คาเฉลี่ย 4.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .38 (ระดับมากที่สุด) และขอ 15 หลังจากเขารวมกิจกรรม
การเรียนรูนักศึกษามีการปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีขึ้น คาเฉลี่ย 4.83
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .38 (ระดับมากที่สุด)
ในประเด็นดังกลาว ผูวิจัยมีความคิดเห็นวากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
ควบคูกับกิจกรรม SEDR เปนกิจกรรมที่เหมาะสําหรับผูเรียนในชวงวัยรุนที่เรียนสายอาชีวศึกษาหรือ
สายอาชี พ เนื่ องจากกิจกรรมดั งกล าวมุงเน นให ผูเรียนฝ กทํ างานรวมกันเป นกลุม แก ป ญหาและมี การ
ชวยเหลื อกันและกัน เพื่ อให งานประสบผลสําเร็จ มีการแสดงความคิดเห็ นและยอมรับกัน มี การ
ตัดสินใจรวมกัน การฝกทักษะที่จําเปนในการดําเนินชีวิตและงานอาชีพ เชน ทักษะมนุษยสัมพันธ
ทักษะความเปนผูนําและผูตาม ทักษะการตัดสินใจ ความมีวินัย และความรับผิดชอบ กอรปกับเนื้อหา
สาระของรายวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนใหผูเรียนศึกษาและปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ วิธีการพัฒนาตนตามศาสนธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เสริม สรางหลักการพั ฒ นาตนและองค กรเพื่ อการพั ฒ นาชีวิตและงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดังกลาวทําใหผูเรียนมองเห็นภาพการทํางานอยางเปนรูปธรรม เพราะผูเรียนไดปฏิบัติจริงในระหวาง
การทํากิจกรรมการเรียนรู ซึ่งกิจกรรมชวยพัฒนาหรือเสริมสรางผูเรียนใหเกิดความรู ปรับเปลี่ยน
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แนวความคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมขึ้น และเกิดความเขาใจตอการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ
ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือขอ 4 สถานที่ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม คาเฉลี่ย 4.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .51 (ระดับ
มากที่สุด) สอดคลองกับผูเรียนกลุมควบคุมมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือขอ 4 สถานที่ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม คาเฉลี่ย 3.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .62 (ระดับมาก) อาจ
เนื่องจากสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนหองเรียนที่อยูชั้น 4 ซึ่งเปนชั้นบนสุดของอาคารเรียน
และเปนหองเรียนที่ไมมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ คือ เครื่องปรับอากาศไมเพียงพอตอสภาพอากาศ
ที่รอนอบอาว นอกจากนี้ ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวาการที่คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ขอ 4 สถานที่ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม ของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมนั้น อาจเนื่องจาก
ผูเรียนกลุมทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูชวงเวลา 08.30 - 11.30 น. อากาศในหองเรียนเย็นสบาย
อุณหภูมิในหองเรียนยังไมสูงมากนัก ขณะที่ผูเรียนกลุมควบคุมจัดกิจกรรมการเรียนรูชวงเวลา 13.30 16.30 น. เปนชวงที่อากาศในหองเรียนรอนหรืออุณหภูมิในหองเรียนสูงกวาชวงเชา นอกจากนี้ ผล
การศึกษา พบวาความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับนอยที่สุด คือ ขอ 4 สถานที่
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสะดวกและเหมาะสม ทั้งนี้ สาเหตุอาจเนื่องมาจากสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเปนหองเรียนปกติที่ใชจัดการเรียนการสอน โตะเกาอี้สําหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนรูประมาณ 40 ตัว ทําใหสถานที่ดูคับแคบอาจไมเหมาะสําหรับการทํากิจกรรมกลุมที่ตองการ
พื้นที่ในการเคลื่อนไหวรางกาย ซึ่งสถานที่ดังกลาวอาจทําใหผูเรียนรูสึกอึดอัด รูสึกรอน และรูสึกไม
พอใจในที่ สุ ด จากผลการศึ ก ษาดั งกล าว ผู วิจั ย จึ งตั้ งข อ สั งเกตวาห อ งเรีย นที่ ไม เหมาะสมและไม
เอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ผลการศึกษา พบวา ขอที่ผูเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ขอ 1 ผูสอนมีความ
เปนกันเองกับนักศึกษา และ ขอ 2 ผูสอนอธิบายจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางแจม
แจงชัดเจน ทั้งนี้ บทบาทของผูสอนไมวาจะจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใดก็ตองอธิบายจุดมุงหมายของ
การเรียนรูใหแจมแจงชัดเจน เพื่อใหผูเรียนไดเห็นความสําคัญหรือประโยชนที่จะไดรับจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู และในการจัดการเรียนรูผูสอนตองมีทาทีที่อบอุนและใสใจ เปนกันเองกับผูเรียน
เพราะทาทีท่ีแสดงออกถึงความอบอุนและใสใจของผูสอนที่มีตอผูเรียนจะเปนแบบอยางใหผูเรียนได
กระทําตาม เพื่อเปนการวางรากฐานสําหรับความใกลชิด ผูกพัน และการใหเกียรติซึ่งกันและกัน
ผลการศึกษา พบวาผูเรียนกลุมควบคุมมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดย
ภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .27 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอผูเรียนกลุมควบคุมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ คือขอ 1 ผูสอนมีความเปน
กันเองกับนักศึกษา คาเฉลี่ย 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .52 (ระดับมาก) และขอ 2 ผูสอนอธิบาย
จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางแจมแจงชัดเจน คาเฉลี่ย 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .52
(ระดับมาก) ในประเด็นดังกลาว ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเปนเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละครั้ง
ผูสอนไดแจงเนื้อหา จุดประสงคการเรียนโดยใชสื่อผังมโนทัศนทําใหผูเรียนมองเห็นภาพอยางเปน
รูปธรรม และใชคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอนเพื่อเปนการทบทวนความรูเดิมของผูเรียน และผูสอน
จะมีการทักทายเรียกชื่อผูเรียนเพื่อใหตอบคําถามอยางเปนมิตร สอดคลองกับ พระมหาธงสวรรค วร
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สิงค (2548) กลาวถึงขั้นตอนการสอนแบบปกติวาในขั้นนํา เปนขั้นที่ครูแจงเนื้อหาและจุดประสงค
การเรียนโดยใชคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอนและทบทวนความรูเดิมของผูเรียน แลวบรรยายเชื่อมโยง
กับความรูใหมเพื่อนําเขาสูบทเรียน และสอดคลองกับ กรมวิชาการ (2546) กลาวถึงขั้นนําเขาสูบทเรียน
เปนขั้นเตรียมผูเรียนใหพรอมที่จะเรียน โดยผูสอนกระตุนใหเกิดความสนใจดวยกิจกรรม และสื่อตาง ๆ
เชน การทายปญหา ซักถาม และทบทวนบทเรียนที่ผานมา และยังสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2560)
กลาววาการบรรยายที่ดีตองอาศัยการเตรียมการที่ดี ผูสอนจําเปนตองศึกษาเนื้อหาสาระที่จะบรรยายให
เขาใจแจมแจง หากมีจุดใดที่ไมเขาใจหรือสงสัยควรศึกษาใหกระจางกอน และคัดเลือกวาเนื้อหาสาระ
ใดจําเปนหรือมีประโยชนตอผูเรียน

4. ขอเสนอแนะ

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

