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The purposes of this study were to compare the students’ responsibilities before 
and after using group work activities. Samples were 36 students of Mathayom Suksa 2 in 
enrolled the frist semester, academic year 2002, Phetchaburi Province school devided by 
those whose responsibilities scores were belows percentile rank of 40, and devided into 
control and experimental group. The experimental group partipated  in 10 secsions. Group 
work activities lasted 1.30 hours each. Instruments used to collect data were 1)  Group work 
activities for developing responsibilities, 2) Responsibilities Inventory, and 3) The 
responsibilities Test. Both control and experimental group took pretest and posttest. Data 
were analized through T–test. The results were:

1. The student’s responsibility after using group work activities was significantly 
higher than that before using group work activities at the 0.01 level.

2. There was no significantly difference of student’s responsibility between 
before and after participating activities.

3. The student’s responsibility after using group work activities was significantly 
higher than that group not using group work activities at the 0.01 level.

In conclusion, the results of this research revealed that group work activities could
improve students’ responsibilities effectively.
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บทที่ 1
                                                     บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดเวลาและเปนไป

อยางรวดเร็ว ทําใหประชาชนในชาติเกิดการแขงขันกันเพื่อความอยูรอดและสรางความมั่นคงให
กับตนเอง สภาพของสังคมไทยโดยรวมจึงเปลี่ยนแปลงตามไปดวย โดยมีความเปนวัตถุนิยมมาก
ข้ึน ซึ่งกอใหเกิดปญหาพฤติกรรมของคนในสังคมตามมาคือ การหยอนในศีลธรรม จริยธรรม    
ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันของคนในสังคม สงผลให      
วิถีชีวิตและคานิยมดั้งเดิมที่ดีงามของคนไทยเริ่มจางหายไปพรอม ๆ กับการลมสลายของสถาบัน
ครอบครัวชุมชน และวัฒนธรรมทองถิ่น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ  2539 : 8) “จริยธรรม” จึงเปนเรื่องที่ไดรับการกลาวถึงมากเรื่องหนึ่ง ดวยเหตุนี้สภาพสังคมที่   
สับสน วุนวาย ขาดความสงบสุข อันเนื่องมาจากสมาชิกในสังคมประพฤติหรือปฏิบัติไมเหมาะสม 
เพราะคนในปจจุบันดอยหรือไรจริยธรรม (สงบ ลักษณะ 2524 : 30) โดยเฉพาะอยางยิ่ง จริยธรรม
ดานความรับผิดชอบ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2524 : 3) ไดจัดลําดับความ
สําคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบไวเปนอันดับหนึ่งรวมกับการพึ่งตนเองและความขยันหมั่นเพียร 
และจากผลการวิจัยของ ธวัชชัย ชัยจริยฉายากุล (2529 : บทคัดยอ) ซึ่งไดศึกษาเกี่ยวกับคานิยม
พื้นฐานทางจริยธรรมของไทยอยางละเอียด เพื่อใชเปนแนวทางในการปลูกฝงจริยธรรมแกเยาวชน 
โดยดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของคานิยมพื้นฐานทางจริยธรรม 10 ลําดับ ไดผลสอดคลอง
กันวา ความรับผิดชอบเปนคานิยมพื้นฐานทางจริยธรรมที่สําคัญ และควรเรงปลูกฝงใหกับคนไทย
เปนอนัดบัหนึง่ และจากโครงการศกึษาศกัยภาพของเดก็ไทยของกองวจิยัทางการศกึษา กรมวชิาการ
(2542ก : บทนํา) พบวา การพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยดานความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง 
ควรมีการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพใหเกิดขึ้นกับเด็ก ใหมีคุณลักษณะพื้นฐานที่จําเปนตอการ
อยูรวมกันในสังคม ความรับผิดชอบจึงนับเปนคานิยมพื้นฐานทางจริยธรรมที่มีความสําคัญและ
จําเปนมากที่สุด (ไพฑูรย  สินลารัตน 2524 : 33–34) ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อบุคคลมีความรับผิดชอบ 
หากจะตองปฏบัิติหนาทีใ่ด ๆ กย็อมสามารถทาํงานไดสําเรจ็เปนทีน่าเชือ่ถอื และนาํมาซึง่ความสาํเรจ็
ของชีวิตการทํางานในที่สุด ความรับผิดชอบยังเปนเครื่องแสดงถึงความเปนผูมีวุฒิภาวะดาน
อุปนิสัยและเปนสวนประกอบที่สําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิตในสังคม ซึ่งหากทุกคนในสังคมรูจัก     
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รับผิดชอบตอหนาที่ตาง ๆ อยางดีแลว ก็ยอมทําใหเกิดสันติ  ตลอดจนความเจริญงอกงามขึ้นใน
สังคม  (วารี  ศิริเจริญ  2536 : 3)

แผนพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมแหงชาต ิฉบับที ่9 (พ.ศ. 2544 – 2549) ใหความสาํคญั
ตอการพัฒนาแบบองครวมที่ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา และการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม ตลอดจนสรางจิตสํานึกใหคนไทยตระหนักถึง
ความจําเปนที่ตองปรับเปลี่ยน กระบวนการคิด ทัศนคติ และกระบวนการทํางานให เอื้อตอการ
เปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการประเทศที่มุงสูประสิทธิภาพ คุณภาพ รูเทาทัน และกาวทันโลก 
โดยมีความสามารถเลือกใชความรูและเทคโนโลยีไดอยางคุมคาและเหมาะสม มีระบบคุมกันที่ดี
และมีความยืดหยุนพรอมรับการเปลี่ยนแปลงควบคูไปกับความมีคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริต 
และมุงเนนการพัฒนาสังคมไทย 3 ดาน  ดานหนึ่ง คือ ดานสังคมคุณภาพ ที่ยึดหลักความสมดุล 
พอดีและพึ่งตนเองได โดยการสรางคนดี คนเกง มีความรับผิดชอบ คือพรอมดวยคุณธรรม       
จริยธรรม และมียุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน และการคุมครองทางสังคมที่มุงพัฒนากระบวน
การเรียนรูดวยการปฏิรูปการศึกษาซึ่งสอดคลองกับที่ทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ดร.สิริกร มณีรินทร ไดรายงานผลการศึกษาในหัวขอเร่ืองหลักสูตรใหม เด็กไทยพัฒนา : หัวใจการ
ปฏิรูปการศึกษาในการใชหลักสูตรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ผลที่ตองการดานคุณภาพ
ของผูเรียนคือ ใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย มีคุณธรรม มีทักษะการคิดและการดําเนิน
ชีวิต พรอมสรางสรรคส่ิงที่ดีงามใหชุมชน สังคม และประเทศ (ทิศนา แขมมณี 2546 : 19)        
การศึกษาจึงนับเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ง ในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและ
แกไขปญหาตาง ๆ ในสังคมได เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่จะชวยใหคนไดพัฒนาตนเอง
ดานตาง ๆ ตลอดชวงชวีติ ต้ังแตการวางรากฐานพฒันาการของชวีติตัง้แตแรกเกดิ การพฒันาศกัยภาพ
และขีดความสามารถดานตาง ๆ ที่จะดํารงชีพและประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขสูงเทากับการ
เปลี่ยนแปลงรวมเปนพลังสรางสรรค การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนได (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ 2540 : 12 ) โดยเฉพาะในวัยนักเรียนมีความสําคัญและจําเปนอยางมาก 
เพราะเปรียบเสมือนรากฐานสําคัญที่สงผลถึงในวัยผูใหญ โดยเฉพาะพัฒนาการทาง จริยธรรมจะ
เร่ิมตนตั้งแตวัยรุนตอนตนและคงระดับไวจนเปนผูใหญ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน   2529 : 3) จึงควร
มุงเนนใหนกัเรยีนปฏบัิติหนาทีก่ารงานของตนเองเกีย่วกบัการศกึษาเลาเรยีนสถานศกึษา ครอบครวั
และสังคม ใหสําเร็จเรียบรอยดวยดีและพยายามปรับปรุงงานและปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น

จากการสัมภาษณคณะครูของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี โดยผูวิจัยได
สัมภาษณ ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ครูประจําเรือนนอน ครูเวรประจําวัน ซึ่งไดใหความ
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เห็นวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีพฤติกรรมไมเอาใจใสตอการเรียน ไมต้ังใจปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมาย ไมสงการบานตามกําหนด ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ขาดการดูแลเอาใจใส
ในเรื่องของใชสวนตัว และทรัพยสินของโรงเรียน พฤติกรรมเหลานี้แสดงถงึความไมรับผิดชอบของ
นกัเรยีน ซึง่สงผลถงึการอยูรวมกนัในโรงเรยีน สงผลตอผลการเรียนของนกัเรยีนทาํใหผลสัมฤทธิท์าง
การเรยีนต่าํไปดวย ดังที ่สัญญา สัญญาววิฒัน (2524 : 76) กลาววาการกระทาํทกุอยางจะดหีรือเลว
ข้ึนอยูกับความรับผิดชอบของบุคคล บุคคลที่มีความรับผิดชอบสูงยอมเอาใจใสหนาที่ของตน     
ทั้งสวนที่เกี่ยวของกับตน และเกี่ยวของกับผูอ่ืน  สวนบุคคลที่มีความรบัผิดชอบต่าํไมสนใจตอ
หนาทีก่ารงาน ปลอยปละละเลย เปนผลใหตนเองและสงัคมเสยีหาย ความรบัผิดชอบจงึเปนคณุลกัษณะ
ที่พึงปรารถนาของสังคม แลวเปนคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคลอันจําเปนตอการพัฒนาประเทศ 
นอกจากนี ้ญาดาพนติ ธรรมเกษร (2546 : 70) ในยคุปฏรูิปการศกึษา ใชกระบวนการเรยีนการสอน
แบบบูรณาการ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูบนพื้นฐานของความรูคู   
คุณธรรม และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการสรางสรรคตอตนเอง และสวนรวมไดอยาง
ถกูตองและเหมาะสม สวนสมุน อมรววิฒัน (2526 : 158) กลาววา แนวทางในการปลกูฝงความรบัผิดชอบ
ในวัยเด็กเปนสิ่งที่จําเปนตอการศึกษา และตองอาศัยเทคนิค วิธีการการจัดการเรียนการสอนที่   
เราใจทาํใหผูเรียนเกดิความสนใจ กระตอืรือรน และมสีวนรวมในกจิกรรม รูจกัแสดงความรบัผิดชอบ
วิจารณ และใหเหตุผล มีศรัทธาที่จะปฏิบัติงานอันจะเปนการสรางเสริมศีลธรรม และจริยธรรมไดดี
กวาการบรรยายและการตําหนิติเตียน

การพัฒนาจริยธรรมและความรับผิดชอบ มีขอจํากัดในเรื่องเนื้อหาทางดานจริยธรรม
ซึ่งคอนขางเปนนามธรรม รูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอน ยังขาดความนาสนใจ จึงไดมีการใช
รูปแบบวิธีการหลากหลายวิธีการ เชน การเลานิทาน การใชตัวแบบ การเขากลุมใหคําปรึกษา   
และกิจกรรมกลุม แตรูปแบบวิธีการชวยแกไขขอจํากัดในเรื่องของเนื้อหาที่เปนนามธรรมใหเปน 
การเรียนรูที่นาสนใจ โดยการสรางบรรยากาศของการเรียนรู ที่มีการเคลื่อนไหวของผูเรียนและ  
เนื้อหาควบคูกันไป คือ วิธีการพัฒนาความรับผิดชอบโดยใชกิจกรรมกลุม เนื่องจาก กิจกรรมกลุม 
มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมทั้งทางดานรางกาย สติปญญา 
อารมณ และปฏิสัมพันธ เปนสวนใหญ และหลักการสอนจะยึดหลักการเรียนรูทางทฤษฎีกลุม
สัมพนัธ (ทศินา แขมมณ ี2522 : 200) ซึง่หลกัการทางทฤษฎกีลุมจะยดึผูเรียนเปนศนูยกลาง ยดึกลุม
เปนแหลงความรูที่สําคัญ ยึดการคนพบตนเอง เปนกระบวนการสําคัญในการเรียนรู ยึดความ
สําคัญของกระบวนการเรียนรูเปนเครื่องมือในการหาความรูและคําตอบ ที่เปนการนําไปใชในชีวิต
ประจําวัน ทิศนา แขมมณี (2546 : 30) ซึ่งไดอธิบายถึงหลักทฤษฎี CIPPA ซึ่งเปนการประสาน 
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แนวคิด 5 แนวคิดเขากับประสบการณทางการสอนของตนเอง เพื่อใหผูเรียนเปนศูนยกลางอยาง
แทจริงและถือเปนกระบวนการเรียนรูที่นาสนใจ หลักสําคัญเกี่ยวกับความรูทั้ง 5 ประการ หรือ 
CIPPA คือ

1. Construction of Knowledge หรือหลักการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งตามทฤษฎี 
Constructivism เชื่อวา การเรียนรูเปนประสบการณเฉพาะตนในการสรางความหมายการเรียนรู
ดวยตนเอง

2. Interaction หรือหลักการปฏิสัมพันธ ตามทฤษฎี Constructivism และ 
Cooperative Learning เชื่อวาการเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคมที่บุคคลจะตองพึ่งพาอาศัยกัน 
เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่เปนประโยชนในการอยูรวมกัน

3. Process Learning  หลักการเรียนรูกระบวนการ ทักษะกระบวนการเปนเครื่องมือ
สําคัญในการเรียนรูซึ่งมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาสาระของการเรียนรู ดังนั้น ในกระบวน  
การสอนจึงควรใหความสําคัญกับการเรียนรูกระบวนการตาง ๆ เชน กระบวนการคิด กระบวน  
การทํางาน หรือกระบวนการแสวงหาความรูเพราะเปนสิ่งที่ผูเรียนจําเปนตองใชตลอดชีวิต

4. Physical Participation/Involvement หลักการมีสวนรวมทางกาย การเรียนรูจะ
ตองอาศัยการรับรูและการเคลื่อนไหวทางกาย เพื่อชวยใหประสาทการรับรูสามารถรับรูไดดียิ่งขึ้น      
ดังนั้น การสอนจะตองมีกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน

5. Application หลักการประยุกตใชความรู การนําความรูไปใชในชีวิตจริง          
หรือการปฏิบัติจริงจะชวยใหผูเรียนเกิดความรูที่ลึกซึ้งขึ้น และสามารถนําความรูที่ไดรับไปใช
ประโยชนในการดําเนินชีวิตตอไป

จากหลักการสอนของทฤษฎีกลุมสัมพันธดังกลาว มีลักษณะเปนกิจกรรมที่เปดโอกาส
ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนโดยทั่วถึงกัน และในขณะเดียวกันก็ชวยใหผูเรียน ได
เรียนรูความคดิ ความรูสึก ปฏิกริิยา พฤตกิรรมของผูอ่ืน และเรยีนรูวธิกีารวเิคราะหขอมลูตาง ๆ ทีไ่ดรับ
ผูเรียนไดคนหาคาํตอบตาง ๆ ดวยตนเองจากกจิกรรมการเรียน และผูเรียนนาํความรูความเขาใจนั้น
ไปใช โดยมีการใชกิจกรรมและสื่อการสอนหลากหลาย เชน สถานการณจําลอง การแสดงบทบาท
สมมติ กรณีตัวอยาง เกม ที่ครูคิดขึ้นดวยตนเอง จะชวยเสริมใหการเรียนรูดานจริยธรรมเปน
รูปธรรมนาสนใจขึ้น สอดคลองกับวัย ระดับวุฒิภาวะ และความตองการของนักเรียนแตละระดับ 
ในที่นี้ผูวิจัยสนใจที่จะใชกิจกรรมกลุม (Group Work) เพราะเปนกระบวนการที่ชวยใหสมาชิกใน
กลุมไดมกีารพฒันาการในเรือ่งทศันคต ิคานยิม ตลอดจนพฤตกิรรมตาง ๆ โดยมกีารนาํเอาประสบการณ
ของแตละคนมาวางแผนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสมาชิก       
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แตละคน ประสบการณในกลุมจึงเปนสวนสําคัญที่จะชวยใหสมาชิกแตละคนไดพัฒนาตนเอง 
(เรวดี วงศพรหมเมฆ 2521 : 33) ซึ่งสอดคลองกับที่ ศุภวดี บุญญวงศ (2527 : 2) กลาววา         
กิจกรรมกลุมเปนวิธีที่เปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมรวมกันวางแผน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางสมาชิกภายในกลุม หรือสมาชิกตอกลุมหรือกลุมตอสมาชิก ซึ่งจะชวยสงเสริมใหสมาชิก
มีปฏิสัมพันธและพัฒนาบุคลิกภาพที่เปนประโยชนตอสมาชิกตลอดทั้งกลุมดวย การวิจัยเรื่อง
ทฤษฎีกระบวนการกลุมสําหรับการสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยสรางบทเรียนไปทดลอง
สอนนักเรียน ผลปรากฏวา กระบวนการกลุมสามารถนําไปประยุกตใชกับนักเรียนที่มีอายุและ
ความสามารถแตกตางกนัได รวมทัง้ยงัพบวา การเรยีนการสอนตามทฤษฎนีีท้าํใหผูเรียนเกดิทศันคติ
คานิยม ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงคไดอีกดวย (เยาวพา เดชะคุปต 2517 : 128) ดังผลการ
วจิยัของ นภิา  วจิติรศริิ (2521 : 49 – 50) ไดทาํการศกึษาผลการใชกจิกรรมกลุมทีม่ตีอความรบัผิดชอบ
ของนักเรียน เชน มัธยมศึกษาปที่ 1 พบวานักเรียนที่ฝกกจิกรรมกลุมมีความรับผิดชอบสูงกวา    
นกัเรยีนกลุมทีไ่มไดรับการฝกอยางมนียัสาํคญั ทางสถติิทีร่ะดบั .05  นอกจากนี ้คมเพชร ฉัตรศภุกลุ  
(2522 : 14) ไดศึกษาผลการใชกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปที่ 1 พบวานักเรียนที่ไดรับการฝกกิจกรรมกลุมมีความรับผิดชอบสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

ดังที่กลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวาการที่จะใหบุคคลเกิดความรับผิดชอบจะตองมีการ
ฝกฝนตั้งแตเด็ก   และเยาวชนเหลานี้ถาหากไดรับการอุปการะเลี้ยงดู และใหไดรับการศึกษาอบรม
โดยเหมาะสมกับวัย ก็จะเจริญเติบโตเปนผูใหญที่มีความรับผิดชอบในอนาคต แตมีเด็กบางกลุม
เจริญเติบโตโดยไมไดรับการเอาใจใสดูแล อบรมตามควรแกวัย เนื่องจากไดมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทําใหครอบครัวตองใชจายเพิ่มข้ึน บิดา
มารดาและผูรับผิดชอบในครอบครัว ตองชวยกันหารายไดมาเลี้ยงชีพ ไมมีเวลาอบรมเลี้ยงดูลูก
อยางใกลชิด บางครอบครัวไมสามารถเลี้ยงดูลูกไดตองปลอยใหเด็กอยูในความดูแลของครู และ
โรงเรียน ซึ่งสภาพความเปนอยูตางจากครอบครัวปกติโดยทั่วไป ที่มีพอแมเปนผูใหการอบรมสั่ง
สอนใหความอบอุนแกเด็ก เพราะสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กในครอบครัวนั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง มี
ทั้งสิ่งที่เปนกายภาพ ภาวะทางสังคม และเรื่องของจิตใจ มีทั้งสิ่งที่มองเห็นไดและไมได ซึ่งพอแม
และสมาชิกในครอบครัวสามารถชวยลดปญหาได คือ การเลี้ยงดูอบรม ทําอยางไรเด็กจึงจะไดส่ิง
แวดลอมที่เหมาะสมอํานวยใหเด็กเกิดพัฒนาการและการจัดการอยางไรจึงจะมีความรับผิดชอบสูง 
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2524 : 253) ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นในตัวเด็กไมใชเกิดขึ้นโดยที่พอแมให
งานแกเด็กทํา แตเกิดจากการที่พอแมมีความสัมพันธโตตอบกับเด็ก ใหความอบอุนเปนแบบอยาง
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ที่ดีแกเด็ก ยังมีเด็กจํานวนหนึ่งซึ่งขาดพอแม หรือพอแมไมสามารถใหการเลี้ยงดูได มาอยูในความ
ดูแลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี ซึ่งเด็กจะขาดการดูแลและแบบอยางที่ดีอยางใกลชิด      
พรชัย รอดสมจิตร (2527 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบของนักเรียนที่อยูใน
ครอบครวัปกติกบัเดก็ทีอ่ยูในสถานสงเคราะห พบวา นกัเรยีนทีอ่ยูในครอบครวัปกติมคีวามรบัผิดชอบ
สูงกวานกัเรยีนทีอ่ยูในสถานสงเคราะห และจากการทบทวนงานวจิยัทีผ่านมาพบวา ผูวจิยัสวนมาก
มักจะศึกษาผลของการใชกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบในกลุมเด็กที่อยูในครอบครัวปกติ 
ยงัไมมกีารศกึษาในกลุมเดก็ทีอ่ยูในสถานสงเคราะหหรือนกัเรยีนกลุมทีไ่มอยูในความดแูลของพอแม
จากการพูดคุยกับคณะครูของโรงเรียนและจากการซักถามครูผูสอน ครูหอพัก ครูเวร จะไดคําตอบ
เหมือนกันคือ ตองมีการควบคุมนักเรียนตลอดใหปฏิบัติหนาที่ของตนเอง ต้ังแตการเอาใจใสใน
เร่ืองของตนเอง เสื้อผา ถาดอาหาร ผาหม ที่นอน การเอาใจใสในการเรียน การสงงาน การดูแล
รักษาทรัพยสินของโรงเรียน ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้บงบอกวานักเรียนขาดความรับผิดชอบที่เปนไปใน 
3 ดานคอื ความรบัผิดชอบทีม่ตีอตนเอง ความรบัผิดชอบตอการศกึษาเลาเรยีน และความรบัผิดชอบ
ตอสถานศึกษา และจากการสอบถามคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี เกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดมี
ความเห็นตรงกันวา ควรจะพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบใน 3 ดาน ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวา
ความรับผิดชอบเปนจริยธรรมที่ควรมีการพัฒนาใหเกิดขึ้นกับนักเรียนกอนเปนอันดับแรก เพราะ
หากนักเรียนมีคุณลักษณะเปนคนที่มีความรับผิดชอบแลวปญหาตาง ๆ ก็จะลดนอยลงหรืออาจ
หมดไปในที่สุด และยังสงผลใหเขาประสบผลสําเร็จในดานการเรียน จะไดเปนผูใหญที่มีคุณภาพ
เปนที่ตองการของสังคมและของประเทศชาติตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การใชกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบของนักเรียนในกลุมทดลอง ระหวางกอน

และหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบของนักเรียนในกลุมควบคุม ระหวางกอน

และหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบของนักเรียนในกลุมทดลอง กับนักเรียนใน

กลุมควบคุมหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม
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สมมติฐานของการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางการศึกษาวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานไว ดังนี้
1. นักเรียนในกลุมทดลองมีความรับผิดชอบกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม

แตกตางกัน
2. นักเรียนในกลุมควบคุมมีความรับผิดชอบกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม

ไมแตกตางกัน
3. นักเรียนในกลุมทดลองและนักเรียนในกลุมควบคุม มีความรับผิดชอบหลังการเขา

รวมกิจกรรมกลุมแตกตาง

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน

ศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ปการศึกษา 2545 โดยใหทําแบบประเมินพฤติกรรม
ความรับผิดชอบของนักเรียน แลวคัดนักเรียนที่มีความรับผิดชอบต่ํากวา เปอรเซนไทลที่ 40 ลงมา 
ไดจํานวน 60 คน

กลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ปการศึกษา 2545 ที่มีความรับผิดชอบต่ํากวาเปอรเซนไทลที่ 40 ซึ่งไดมาโดย
การเรียงคะแนนของนักเรียนตามลําดับ จากสูงมาต่ํา แลวจับคู คนที่มีคะแนนใกลเคียงกันเปน
คูเดียวกัน เพศเดียวกัน ไดนักเรียนจํานวน 36 คน ในแตละคูใชวิธีสุมอยางงายโดยจับฉลาก      
แบงเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม กลุมละ 18 คน

2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน การจัดกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบ
ตัวแปรตาม ความรับผิดชอบของนักเรียน  จําแนกใน 3 ดาน คือ

- ความรับผิดชอบตอตนเองและการกระทําของตน
- ความรับผิดชอบตอการศึกษาเลาเรียน
- ความรับผิดชอบตอสถานศึกษา

3. ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการทดลองจัด     
กิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 จํานวน 5 
สัปดาห ๆ ละ 2 คร้ัง ๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที รวมทั้งสิ้น 10 คร้ัง
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. การจดักจิกรรมกลุมพฒันาความรบัผิดชอบ หมายถงึวธิกีารทีผู่วจิยัจดัประสบการณ

ใหแกนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกันภายในกลุม เรียนรูที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมกัน 
ใหความรวมมือในการคิดวิเคราะห พัฒนาความรับผิดชอบของสมาชิกโดยเรียนรูดวยตนเอง  
ตลอดทัง้มสีวนรวมในการคดิ  วเิคราะห  แกปญหาของสมาชกิในกลุม  และลงมอืกระทาํตอสถานการณ
ใดสถานการณหนึ่ง อยางมีจุดหมายแนนอน อันกอใหเกิดการพัฒนาตนเอง ดานความรับผิดชอบ

2. ความรับผิดชอบ หมายถึง ลักษณะของนักเรียนที่แสดงออกดวยความตั้งใจ ที่
จะปฏิบัติหนาที่ดวยความพากเพียร ความละเอียดรอบคอบ ไมหลีกเลี่ยง ตรงตอเวลา มีการวาง
แผนการทํางาน ตรวจทานงาน และยอมรับผลของการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งผลดี และผล
เสีย เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย ทั้งยังพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหไดผล
ดียิ่งขึ้น

ลักษณะของการกระทาํทีแ่สดงถงึการมคีวามรบัผิดชอบ   จาํแนกออกเปน 3 ดาน คือ
2.1 ความรับผิดชอบตอตนเอง และการกระทําของตนเอง  หมายถึง

การตรงตอเวลา ไดแก การตรงเวลาที่กําหนดนัดหมายไว เชน การไปโรงเรียน
การไปรับประทานอาหาร การฝกกาย การประชุม

การรูจักหนาที่ของตน ไดแก การรูจักสภาพของตนที่กําลังเปนอยู ตนมีหนาที่
ทําอะไร ก็ทําสิ่งนั้นใหสมบูรณ ดวยความขยันหมั่นเพียร  เต็มความสามารถ

การรูจักรักษาสุขภาพอนามัย ไดแก การรักษารางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ     
รูจักระมัดระวังเกี่ยวกับเสื้อผา อาหาร ที่อยูอาศัยใหสะอาด

การรูจักคุมครองตนเอง ไดแก รูจักวิธีรักษาตน ปองกันตนใหพนจากอันตราย
ตาง ๆ

การรูจักควบคุมความประพฤติของตน ไดแก การควบคุม บังคับจิตใจตน ให
ประพฤติตนอยูในศีลธรรม ไมตกเปนทาสในอบายมุข

2.2 ความรับผิดชอบตอการศึกษาเลาเรียนหมายถึง การที่นักเรียนศึกษาเลาเรียน
จนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมาย ดวยความขยันหมั่นเพียร อดทน เขาหองเรียนและสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามเวลาที่นัดหมาย เมื่อมีปญหาหรือไมเขาใจในบทเรียนก็พยายามศึกษา
คนควาซกัถามอาจารยใหเขาใจ เมือ่ทาํแบบฝกหดัผดิกย็อมรับวาทาํผดิ แลวพยายามแกไขปรับปรุง
ใหถูกตองดวยตนเองอยูเสมอ มีผลการเรียนผานทุกวิชาในทุกภาคเรียน
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2.3 ความรับผิดชอบตอสถานศึกษา หมายถึง การที่นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ ของสถานศึกษา รักษาผลประโยชน เกียรติยศชื่อเสียงของสถานศึกษา ชวยกันรักษาความ
สะอาดของสถานศึกษา ไมขีดเขียนผนังหองเรียน หองน้ํา แตงเครื่องแบบนักเรียนเรียบรอย         
ไมทะเลาะวิวาทกับนักเรียนโรงเรียนอื่น คอยตักเตือนเพื่อนนักเรียนที่จะหลงผิด อันทําใหโรงเรียน
เสียชื่อเสียง เมื่อโรงเรียนตองการความรวมมือหรือความชวยเหลือ ก็เต็มใจใหความรวมมืออยาง
เต็มที่ เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนตามความสนใจ และความสามารถของตนเพื่อสราง   
ชื่อเสียงใหแกโรงเรียน เชน เปนนักกีฬา นักแตงคําขวัญ เรียงความ และอื่น ๆ

3. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545

4. กลุมทดลอง หมายถึง นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบ
5. กลุมควบคมุ หมายถงึ นกัเรยีนทีไ่มไดเขารวมกจิกรรมกลุมพฒันาความรบัผิดชอบ

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



10

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมกลุมและ
ความรับผิดชอบ โดยแบงเปนหัวขอตอไปนี้

1. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบ
2. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับกิจกรรมกลุม
3. วัยรุนและพัฒนาการของวัยรุน
4.   โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี
5.   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ

1.   ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบ
1.1 ความหมายของความรับผิดชอบ

มีผูใหความหมายของความรับผิดชอบไวแตกตางกัน ดังนี้
สมพงษ เกษมสิน (2519 : 51) หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู (2522 : 

129) อาวุธ พรหมมานอก (2534 : 69) และคนึงรัตน  ลาโพธิ์ (2535 : 38) ไดใหความหมายของ
ความรับผิดชอบสอดคลองกันวา หมายถึงลักษณะของบุคคลที่แสดงออกดวยความมุงมั่นตั้งใจที่
จะปฏิบัติหนาที่ดวยความผูกพัน ความพากเพียร ความละเอียดรอบคอบ ไมหลีกเลี่ยง ตรงตอเวลา 
และยอมรับผลของการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ทั้งดานผลดีและผลเสีย เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามความมุงหมาย ทั้งพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหไดผลดียิ่งขึ้น สําหรับพลิบโป 
(Flippo, อางถึงในคํานึง อยูเลิศ 2541 : 19) ไดสรุปความหมายของความรับผิดชอบวา เปนความ
ผูกพันในการที่จะปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปได ซึ่งความสําเร็จนี้เกี่ยวของกับปจจัย 3 ประการ
คือ พนัธะผกูพนั หนาทีก่ารงานและวตัถปุระสงค สวนแซนฟอรด (Sanford, อางถงึในคาํนงึ อยูเลศิ
2541 : 19) ระบุวาผูมีความรับผิดชอบ หมายถึง ผูที่สามารถปฏิบัติหนาที่การงาน หนาที่ทางสังคม 
หนาที่อันพึงปฏิบัติตอตนเอง บิดา มารดา ญาติพี่นอง บุคคลทั่วไปและตอประเทศชาติอยางดีที่สุด
เต็มความสามารถ บุคคลที่มีความรับผิดชอบจะตองมีลักษณะนิสัยดังนี้ คือ มีความขยันหมั่นเพียร 
มคีวามละเอยีดรอบคอบ มคีวามสามารถและความรอบรู มคีวามเอาใจใส และมคีวามฝกใฝแสวงหา
ความรูเพิม่เตมิอยูเสมอ (สัญญา สัญญาววิฒัน 2514 : 77) ทานพทุธทาสภกิข ุ (2520 : 376 – 377) 
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กลาววา ความรับผิดชอบ คือการยอมรับรูแลวกระทําการตอบสนองดวยความสมัครใจตอส่ิงทีต่อง
กระทําในฐานะ ที่เปนหนาที่ของตน ไมใชเพียงแตคิดหรือรับรูอยูในใจ และพระเมธีธรรมาภรณ 
(2533 : 59 – 67) กลาวถึงความรับผิดชอบวาเกิดจากความสํานึก คือ มีความตระหนักรูในหนาที่
และคิดจะทําหนาที่อยางสมบูรณดวยความเต็มใจ นอกจากนี้พระเมธีธรรมาภรณยังไดกลาวถึง 
ลักษณะของผูที่มีความรับผิดชอบวามีลักษณะ 3 ประการ คือ 1) ทําหนาที่อยางสมบูรณไม       
บกพรองตอหนาที ่2) ไมละทิง้หนาที ่3) ไมทจุริตตอหนาที ่นอกจากนัน้  วชัรี ธวุธรรม (2539 : 38 – 43)
ไดกลาวถึง องคประกอบของคนที่มีความรับผิดชอบไวดังนี้ คือ การยอมรับตน ไดแก การรูคุณคา 
ความชาญฉลาด การรูจักนําตน ไดแก มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไมชอบมักงาย รูจักการยอมรับ
ความคดิผูอ่ืน ไมชอบตัดสนิวจิารณผูอ่ืน และทาํงานเสรจ็ตามเปาหมาย สวนเกรยีงศกัดิ ์เจริญวงศศักดิ์
(2539 : 83 – 95) กลาววาคนที่มคีวามรับผิดชอบมีลักษณะดังนี้ คือ ทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
อยางดีที่สุดและสุดกําลังความสามารถ ไมวาจะตองเผชิญอุปสรรคมากมายเพียงใดเสร็จและทัน
เวลาที่กําหนด โดยไมมีการควบคุม กลารับในสวนที่เปนความรับผิดชอบของตน เอาจริงเอาจังและ
ขยันขันแข็ง ไมทิ้งงานไปกลางคัน ถึงแมวาจะเปนงานที่ตนไมชอบ ไมผลัดวันประกันพรุงหรือทิ้ง
ปญหาไว ไมโทษผูอ่ืนหากงานนั้นไมเสร็จหรือเกิดความเสียหายและตรงตอเวลาในการทํางานหรือ
นัดหมาย

หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2526 : 66 – 92) ใหความหมายของ 
ความรับผิดชอบวา หมายถงึ การมคีวามมุงหมาย ต้ังใจปฏบัิติหนาทีก่ารงานใหบรรลุความสาํเรจ็
ตามความมุงหมาย ยอมรับผลการกระทํานั้น และพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งขึ้น 
ความรับผิดชอบอาจจําแนกออกไดเปน 4 ดาน ดังนี้

1. ความรับผิดชอบในการศึกษาเลาเรียน หมายถึง การที่นักเรียนศึกษาเลาเรียน
จนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมาย ดวยความขยันหมั่นเพียร อดทน เขาหองเรียนและสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามเวลาที่นัดหมาย เมื่อมีปญหาหรือไมเขาใจในบทเรียน ก็พยายามศึกษา
คนควา ซักถามอาจารยใหเขาใจ เมื่อทําแบบฝกหัดผิดก็ยอมรับวาทําผิด แลวพยายามแกไข    
ปรับปรุงใหถูกตองดวยตนเองอยูเสมอ มีผลการเรียนผานทุกวิชาในทุกภาคเรียน

2. ความรบัผิดชอบตอสถานศึกษา หมายถงึ การทีน่กัเรยีนมสีวนรวมในกจิกรรม
ตาง ๆ ของสถานศึกษา รักษาผลประโยชน เกียรติยศชื่อเสียงของสถานศึกษา ชวยกันรักษาความ
สะอาดของสถานศึกษา ไมขีดเขียนผนังหองเรียน หองน้ํา แตงเครื่องแบบนักเรียนเรียบรอย ไม
ทะเลาะวิวาทกับนักเรียนโรงเรียนอื่น คอยตักเตือนเพื่อนนักเรียนที่จะหลงผิด อันทําใหโรงเรียนเสีย
ชื่อเสียง เมื่อโรงเรียนตองการความรวมมือหรือความชวยเหลือ ก็เต็มใจใหความรวมมืออยางเต็มที่ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



12

เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนตามความสนใจ และความสามารถของตนเพื่อสรางชื่อเสียงให
แก   โรงเรียน เชน เปนนักกีฬา นักแตงคําขวัญ เรียงความ และอื่น ๆ

3. ความรบัผิดชอบตอครอบครวั หมายถงึ การทีน่กัเรยีนตัง้ใจชวยเหลอืงานตาง ๆ
ภายในบาน เพื่อแบงเบาภาระซึ่งกันและกันตามความสามารถของตน และรูจักแสดงความคิดเห็น
และปฏิบัติตนเพื่อความสุขและชื่อเสียงของครอบครัว ชวยแกปญหาการที่สมาชิกในครอบครัว   
ไมเขาใจกัน ชวยครอบครัวประหยัดไฟฟา น้ํา อาหาร ส่ิงของเครื่องใชภายในบาน และอื่น ๆ

4. ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง การที่นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 
ของชุมชนและสังคม บําเพ็ญประโยชนและสรางสรรคความเจริญใหชุมชนและสังคมอยางเต็ม
ความสามารถ ชวยสอดสองพฤติกรรมของบุคคลที่จะเปนภัยตอสังคม ใหความรู ความสนุก
เพลิดเพลิน แกประชาชนตามความสามารถของตน ชวยคิดและแกปญหาตาง ๆ ของสังคม เชน 
ความสกปรก การรักษาสาธารณสมบัติ การเสียภาษี และการรับบริการจากสถานบริการตาง ๆ

วัฒนา สิงหสัมฤทธิ (2527 : 5 – 6) และจินตนา ธนวิบูลยชัย (2540 : 12 – 13) ได
จําแนกความรับผิดชอบสอดคลองกันวา หมายถึง ความสนใจ ความตั้งใจที่จะทํางานและติดตาม
ผลงานที่ไดทําไปแลว เพื่อปรับปรุงแกไขใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ยอมรับในส่ิงที่ตนเองกระทําลงไป
ทั้งในดานที่เปนผลดีและผลเสีย โดยแสดงออกในรูปการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความ
เตม็ใจ ปฏิบัติงานดวยความระมดัระวงัอยางมจีดุมุงหมาย เพือ่ใหบรรลุผลสําเรจ็ตามทีไ่ดรับงานมา

1. ความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน หมายถึง การปฏิบัติหนาที่การงานของตน
ดวยความเอาใจใส ขยันหมั่นเพียร อดทนตอสูอุปสรรค ไมยอทอ มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย  
ตรงตอเวลา ไมละเลยทอดทิ้งหรือหลีกเลี่ยง พยายามปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น รูจักวางแผนระบบงาน
และปองกันความบกพรองเสื่อมเสียในวงงานที่ตนรับผิดชอบ

2. ความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง หมายถึง การยอมรับผลการกระทํา
ของตนทั้งที่เปนผลดีและผลเสีย ไมปดความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองใหผูอ่ืน แตพรอมที่จะ
ปรับปรุงแกไขเพื่อใหไดผลดียิ่งขึ้น ไตรตรองใหรอบคอบวาสิ่งที่ตนทําลงไปนั้นจะเกิดผลเสียขึ้น 
หรือไม ปฏิบัติแตส่ิงที่ทําใหเกิดผลดี และกลาเผชิญตอความจริง

3. ความรับผิดชอบตอตนเอง หมายถึง การรักษาปองกันตนเองใหปลอดภัยจาก
อันตรายโรคภัยไขเจ็บ รักษารางกายใหแข็งแรง บังคับควบคุมจิตใจไมใหตกเปนทาสของกิเลส 
ประพฤติตนอยูในศีลธรรม ละเวนความชั่ว รูจักประมาณการใชจายตามสมควรแกฐานะ จัดหา
เครื่องอุปโภค บริโภคที่เหมาะสมและหมั่นศึกษาเลาเรียนจนประสบผลสําเร็จ
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4. ความรบัผิดชอบตอสวนรวม หมายถงึ การปฏบัิติกจิกรรมของหมูคณะ ครอบครัว
โรงเรียน และชุมชนอยางเต็มกําลังความสามารถ รวมมือแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ประพฤติและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย งดเวนการกระทําอันเปนผลเสียหายแกสวนรวม ดูแลทรัพยสมบัติสาธารณะ
และสรางสรรคความเจริญกาวหนาแกสวนรวม

สุโท เจริญสุข (2528 : 45) ไดอธิบายวา “ความรับผิดชอบ” ตรงกับภาษาอังกฤษ
วา “Responsibility” ซึ่งมาจากคํา 2 คํา คือ “Response” และคําวา”Ability” ซึ่ง หมายถึง ความ
สามารถในการกระทําและการแสดงออกใหเหมาะสมตามหนาที่ และการงานที่ไดรับมอบหมายใน
สังคมอันเปนไปตามหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ วินัย ฯลฯ

ในการวจิยัครัง้นี ้ ผูวจิยัไดกาํหนดการศกึษาพฤตกิรรมความรบัผิดชอบของนกัเรยีน
โดยจําแนกออกเปน 3 ดาน คือ ดานความรับผิดชอบตอตนเอง และการกระทําของตนเอง      
ความรับผิดชอบตอการศึกษาเลาเรียน และความรับผิดชอบตอสถานศึกษา เนื่องจากอยูโรงเรียน
ประเภทอยูประจํา ตองดูแลตนเองทุกอยาง ฉะนั้นสิ่งสําคัญอันดับแรก คือการกระทําของตนเองใน
การดูแลตนเอง ทั้งเรื่องสวนตัว และการศึกษาเลาเรียน รวมทั้งการกระทําตอสถานศึกษาที่   
เปรียบเสมือนทั้งบานที่อาศัย และสถานศึกษาดวย ผูวิจัยจึงไดกําหนดการฝกการกระทําที่แสดงถึง
ความรับผิดชอบของนักเรียน ดังนี้

ความรับผิดชอบ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกดวยความตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ ตรงตอเวลา มีการวางแผนการทํางาน ตรวจทานงาน และยอมรับผลของการกระทํา
ในการปฏบัิติหนาทีท่ัง้ผลดแีละผลเสยี เพือ่ใหบรรลผุลสําเรจ็ตามความมุงหมาย ทัง้พยายามปรบัปรุง
การปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหผลดียิ่งขึ้น

ลกัษณะของการกระทาํทีแ่สดงถงึการมคีวามรบัผิดชอบ จาํแนกออกเปน 3 ดาน คือ
1. ความรับผิดชอบตอตนเอง และการกระทําของตนเอง ไดแก

การตรงตอเวลา ไดแก การตรงเวลาที่กําหนดนัดหมายไว เชน การไปโรงเรียน 
การไปรับประทานอาหาร การฝกกาย การประชุม

การรูจกัหนาทีข่องตน ไดแก การรูจกัสภาพของตนทีก่าํลงัเปนอยู ตนมหีนาทีท่ํา
อะไร ก็ทําสิ่งนั้นใหสมบูรณ ดวยความขยันหมั่นเพียร  เต็มความสามารถ

การรูจักรักษาสุขภาพอนามัย ไดแก การรักษารางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ    
รูจักระมัดระวังเกี่ยวกับเสื้อผา อาหาร ที่อยูอาศัยใหสะอาด

การรูจักคุมคอรงตนเอง ไดแก รูจักวิธีรักษาตน ปองกันตนใหพนจากอันตราย
ตาง ๆ
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การรูจักควบคุมความประพฤติของตน ไดแก การควบคุม บังคับจิตใจตน ให
ประพฤติตนอยูในศีลธรรม ไมตกเปนทาสในอบายมุข

2. ความรับผิดชอบตอการศึกษาเลาเรียนหมายถึง การที่นักเรียนศึกษาเลาเรียน 
จนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมาย ดวยความขยันหมั่นเพียร อดทน เขาหองเรียนและสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามเวลาที่นัดหมาย เมื่อมีปญหาหรือไมเขาใจในบทเรียนก็พยายามศึกษาคน
ควาซักถามอาจารยใหเขาใจ เมื่อทําแบบฝกหัดผิดก็ยอมรับวาทําผดิ แลวพยายามแกไขปรับปรุง
ใหถูกตองดวยตนเองอยูเสมอ มีผลการเรียนผานทุกวิชาในทุกภาคเรียน

3. ความรับผิดชอบตอสถานศึกษา หมายถึง การที่นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ ของสถานศึกษา รักษาผลประโยชน เกียรติยศชื่อเสียงของสถานศึกษา ชวยกันรักษาความ
สะอาดของสถานศึกษา ไมขีดเขียนผนังหองเรียน หองน้ํา แตงเครื่องแบบนักเรียนเรียบรอย ไม
ทะเลาะวิวาทกับนักเรียนโรงเรียนอื่น คอยตักเตือนเพื่อนนักเรยีนที่จะหลงผิด อันทําใหโรงเรียนเสีย
ชื่อเสียง เมื่อโรงเรียนตองการความรวมมือหรือความชวยเหลือก็เต็มใจใหความรวมมืออยางเต็มที่ 
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนตามความสนใจ และความสามารถของตนเพื่อสรางชื่อเสียงให
แกโรงเรียน เชน เปนนักกีฬา นักแตงคําขวัญ เรียงความ และอื่น ๆ

  1.2 ประเภทของความรับผิดชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ (2524 : 22 – 23) แบงความรับผิดชอบออกเปน 2 ประเภท

คือ ความรับผิดชอบตอตนเอง และความรับผิดชอบตอสังคม
ความรับผิดชอบตอตนเอง
กระทรวงศึกษาธิการ (2524 : 22) ใหความหมายความรับผิดชอบตอตนเองวา

หมายถึง หนาที่ของนักเรียนที่จะปฏิบัติตอตนเอง ดังนี้
1. ต้ังใจศึกษาเลาเรียน
2. ดูแลรักษาเครื่องใชสวนตัวใหเปนระเบียบเรียบรอยและอยูในสภาพที่ดี
3. ประพฤติตนเปนคนดีมีระเบียบวินัยและคุณธรรม
4. เอาใจใสสุขภาพอนามัยของตนเอง

ความรับผิดชอบตอสังคม
กระทรวงศึกษาธิการ (2524 : 22 – 23) กลาวถึงความรับผิดชอบตอสังคมวาทุก

คนเปนสวนหนึ่งของสังคม เร่ิมต้ังแตครอบครัว ชั้นเรียน โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ จึงมีหนาที่ 
รับผิดชอบทีจ่ะตองกระทาํตอผูอ่ืนทีอ่ยูรวมในสงัคมเดยีวกนั เพือ่ความสงบสขุ ความเจรญิกาวหนา
และความมั่นคงของสังคม นักเรียนมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอสังคม ดังนี้
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1. หนาที่ตอครอบครัว
1.1 เคารพเชื่อฟงคําสั่งสอนของผูปกครองและบิดามารดา
1.2 ชวยเหลือการงานตามความสามารถและโอกาส
1.3 ประพฤติตนเปนคนดี
1.4 ต้ังใจศึกษาเลาเรียน

2. หนาที่ตอประเทศชาติ
2.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย
2.2 ไมหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
2.3 รวมมือกับเจาหนาที่ในการรักษาความมั่นคงแหงชาติ
2.4 จงรักภักดีและปองกันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยจนสุดชีวิต
2.5 รักษาซึง่ความเปนไทย ศิลปวฒันธรรม และความสามคัคขีองคนในชาติ

1.3 การฝกฝนความรับผิดชอบ
ความรบัผิดชอบเปนสิง่ทีเ่กดิจากการฝกฝนอบรมตัง้แตวยัเดก็ และพฒันาไปเรือ่ย ๆ

จนถึงวัยรุน ผูใหญ จึงตองเขาใจธรรมชาติของเด็ก แนะนําสงเสริมในสิ่งที่ถูกที่ควร ใหเด็กรูจักแก
ปญหาและคอย ๆ ปลูกฝงความรับผิดชอบใหเพราะนอกเหนือจากการมีวินัย และความรับผิดชอบ
จากวัฒนธรรมโดยอาศัยการสั่งสอนฝกฝนจากบุคคลแวดลอม ลักษณะเชนนี้เปนกฎเกณฑธรรม
ชาติของการอยูรวมกันในสังคม (กิ่งแกว อัตถากร 2524 : 15 – 19)

ความรับผิดชอบไมไดติดตัวมาตั้งแตกําเนิดแตเปนสิ่งที่ตองเรียนรู และไดจาก   
การอบรมโดยตรง กลาวคือ ถาการฝกอบรมเปนไปในทางที่ใชอํานาจมากเกินไป ความรับผิดชอบ
ของเด็กจะตึงไปดวย ความเครียดและความวิตกกังวล ที่เกิดจากการกระทําผิดจะขัดขวางการปรับ
ตัวที่ดีของเด็กและในทางกลับกัน ความรูสึกผิดที่ไมไดรับการพัฒนาจะนําไปสูความรับผิดชอบที่
หยอน (Justin, อางถึงใน ดุษฎี ทรัพยปรุง 2529 : 27)

จะเห็นไดวา ความรับผิดชอบเกิดจาการฝกฝน ส่ิงแวดลอมตาง ๆ  มีสวนสําคัญ
และมีผลตอความรับผิดชอบของเด็กดวย การฝกฝนความรับผิดชอบใหแกเด็กนั้นเปนวิธีที่ละเอียด
ออน และผูฝกจําตองมีวิธีรัดกุม เพื่อใหการฝกฝนนั้นสมดังมุงหมาย ไซดแมน (Siedman, อางถึง
ในดุษฎี ทรัพยปรุง 2529 : 28) ไวดังนี้

1. ควรเริ่มฝกความรับผิดชอบตั้งแตวัยเด็ก
2. เด็กทุกคนควรมีโอกาสฝกฝนใหมีความรับผิดชอบ
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3. การฝกใหมีความรับผิดชอบและจัดประสบการณความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับแตละบุคคล

4. ควรใหเด็กทราบวาผูใหญหวังอะไรจากเขา
5. การฝกใหเด็กรูจักความรับผิดชอบ ผูใหญตองรูจักยืดหยุนไมเรงรัดเกินไป
6. เด็กตองการคําแนะนําจากผูใหญตอความรับผิดชอบของตน มีอิทธิพล

ตอความรับผิดชอบของเด็ก

     1.4 ความสําคัญของความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบเปนลักษณะของความเปนพลเมืองที่สําคัญยิ่ง เปนปจจัยอัน

สําคัญที่จะชวยใหสังคมมีระเบียบและสงบสุข การที่สังคมขาดความสงบ กลาวไดวา เกิดจาก
บุคคลกลุมหนึ่งขาดคุณสมบัติ 5 ประการ คือ ความรับผิดชอบ ความสม่ําเสมอ ความเชื่อมั่นในตน
เอง ความซื่อสัตย และความพยายามพึ่งตนเอง (สัญญา  สัญญาวิวัฒน 2524 : 55 – 57)

ดังนั้น ความรับผิดชอบจึงเปนปจจัยหนึ่งที่จะชวยลดปญหาตาง ๆ ในสังคมได 
นอกจากนี้แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520 มีวัตถุประสงคระบุไวขอหนึ่งวามุงหวังให  
นักเรียนเปนคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ ซื่อสัตย อดทน คิดเปน ทําเปน และแก
ปญหาเปน (กระทรวงศึกษาธิการ 2520 : 12) ซึ่งถาจะกลาวถึงความรับผิดชอบแลวอาจกลาวได
วา หากบุคคลมีความรับผิดชอบจะมีผลดีตอไปนี้ คือ

1. คนมีความรับผิดชอบยอมจะทํางานทุกอยางสําเร็จตามเปาหมายทันเวลา
2. คนมีความรับผิดชอบยอมไดรับการสรรเสริญและเปนคุณประโยชนทั้งตอ  

ตนเองและสังคม
3. ความรับผิดชอบเปนสิง่เกือ้หนนุใหบุคคลปฏิบัติงานสอดคลองกบักฎจรยิธรรม

และหลักเกณฑของสังคม โดยไมตองมีผูอ่ืนมาบังคับ
4. ไมเปนตนเหตุของความเสื่อมและความเสียหายแกสวนรวม
5. ทําใหเกิดความกาวหนา สงบสุข เรียบรอยแกสังคม

1.5 ลักษณะของบุคคลที่มีความรับผิดชอบ
สัญญา สัญญาวิวัฒน (2514 : 77) กลาววา บุคคลที่มีความรับผิดชอบประกอบ

ดวยความขยันหมั่นเพียรและความละเอียดรอบคอบ และ นิคม ตังคพิภพ (2516 : 28) กลาวเพิ่ม
เติมวา ผูที่มีความรับผิดชอบจะตองรักความกาวหนาและพึ่งตนเองได สวนเคททเทล (Cattell) 
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กลาววาบุคคลที่มีคความรับผิดชอบสูงจะตองมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความบากบั่น
พากเพียร (อภิสิทธิ์ วงษา 2517 : 6, อางจาก Cattell 1963 : 145)

อรทัย จันทวิชานุวงษ (2523 : 7) กลาววา บุคคลที่มีความรับผิดชอบสูงยอมเอา
ใจใสตอหนาที่ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับตนเองและผูอ่ืน สวนบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่ํายอมไมสนใจ
หนาที่ของตน ทําส่ิงใดก็ปลอยปละละเลยกอใหตนเองและสังคมเกิดความเสียหาย นอกจากนี้ 
นิภา วิจิตรศิริ (2525 : 7) กลาวอีกวาความรับผิดชอบประกอบดวยลักษณะพฤติกรรมดังตอไปนี้

1. เอาใจใสการทํางาน เพื่อผลของงานนั้น
2. มีความเพียรพยายาม
3. ใชความสามารถเต็มที่
4. กลาเผชิญตอความจริง ยอมรับการกระทําของตน
5. ชวยเหลืองานสวนรวมดวยความเต็มใจ
6. รูจักหนาที่และกระทําตามหนาที่อยางดี
7. ไมละเมิดสิทธิและหนาที่ผูอ่ืน
8. มีความไววางในได
9. ตรงตอเวลา
10. เคารพตอระเบียบกฎเกณฑ
11. มีความละเอียดรอบคอบ
12. ดูแลรักษาของสวนรวมเสมือนของตนเอง
13. ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี
14. ปรับปรุงงานในหนาที่ที่มีตอตนเอง และที่มีตอสังคมใหดียิ่งขึ้น

ฉะนั้น บุคคลที่มีความรับผิดชอบจะตองแสดงถึงความตั้งใจจริงปฏิบัติงาน มี
ความพากเพียร พยายาม ความอดทน เพื่อใหงานนั้นบรรลุและสําเร็จตามความมุงหมาย

1.6 การพัฒนาความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบเปนสิ่งที่เกิดจากการฝกฝนอบรมตั้งแตวัยเด็ก และจะพัฒนาไป

เร่ือย ๆ จนถึงวัยรุน ผูใหญจึงตองเขาใจธรรมชาติของเด็ก แนะนําและสงเสริมเขาในสิ่งที่ถูกที่ควร
ใหเขาไดรูจักแกปญหาและคอย ๆ ปลูกฝงความรับผิดชอบใหแกเขา เพราะนอกเหนือจากการมี
วินัยและความรับผิดชอบตามธรรมชาติ อันอาจเกิดขึ้นไดเองแลว เด็กยังเรียนรูวินัยและความรับ
ผิดชอบจากวัฒนธรรมโดยอาศัยการสั่งสอนฝกปรือจากบุคคลแวดลอม ลักษณะเชนนี้เปนกฎธรรม
ชาติของการอยูรวมกันในสังคม (กิ่งแกว อัตถากร 2524 : 15 – 139)
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มิทตัน และแฮริส (อางถึงใน อนุวัฒน คูณแกว 2538 : 60) ไดใหขอเสนอแนะใน
การฝกเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ ดังนี้ การฝกความรับผิดชอบควรเริ่มต้ังแตวัยเด็ก

1. เด็กทุกคนควรไดฝกการรับผิดชอบ
2. จัดประสบการณใหเหมาะกับวัยและความสามารถของแตละบุคคล
3. ควรใหเด็กทราบวาผูใหญหวังอะไรจากเขา
4. ผูใหญตองยืดหยุน ไมเรงรัดเด็กจนเกินไป
5. ตองระลึกเสมอวา เด็กตองการคําแนะนําจากผูใหญ
6. เดก็ตองการความไววางใจจากผูใหญ จงึตองเปดโอกาสใหเขาไดรับผิดชอบ

ตามสมควร
7. ทัศนคติและพฤติกรรมความรับผิดชอบของผู ใหญมี อิทธิพลตอ

พัฒนาการรับผิดชอบของเด็ก
8. ไมควรใหเด็กรับผิดชอบเกินความสามารถ

2. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับกิจกรรมกลุม
2.1 ความหมายของกิจกรรมกลุม

คําวา “กิจกรรมกลุม” มีคําที่ใชเรียกชื่อดวยกันหลายคาํในความหมายเดียวกัน 
เชน กระบวนการกลุม กลุมสัมพันธ พลวัตรกลุม พลังกลุม หรือกลศาสตรกลุม ในภาษาอังกฤษก็มี
คําที่ใชไดหลายคํา เชน Group Dynamics, Group Process, Group Psychology เปนตน 
(ไพโรจน ปานอยู 2536 : 7)

กิจกรรมกลุมเปนวิทยาการแขนงหนึ่ง ซึ่งพยายามศึกษา เร่ือง เกี่ยวกับกลุมคน 
เพื่อใหไดซึ่งความรู ที่จะนําไปใช ในการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรม ของคน
อันจะเปนประโยชนในดานการเสริมสรางความสัมพันธและการปรับปรุงการทํางานของกลุมคนให
มี  ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ทิศนา  แขมมณี และคณะ 2522 : 1)

ไพโรจน ปานอยู (2537 : 7) ไดสรุปความหมายของกิจกรรมกลุมไววา กิจกรรม
กลุมหมายถงึ การรวมตวักนัของกลุมคน เพือ่ดําเนนิกจิกรรมของกลุมใหสําเรจ็ลุลวงตามวตัถปุระสงค
ของกลุมที่ต้ังไว โดยใชศักยภาพของสมาชิกในกลุม สรางสรรคอยางเต็มความสามารถ

สรศักดิ์  ชูโต (2530 : 10) ไดสรุปวา กิจกรรมกลุม หมายถึง การจัดกิจกรรมแลว
ใหทุกคนมีสวนรวมทั้งความคิด และลงมือกระทําในสถานการณที่มีการยอมรับ ซึ่งกันและกัน 
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เคารพในกติกาของกลุมจนเกิดการพัฒนา ความคิด ความเขาใจ และพฤติกรรมของบุคคลอันเปน
ผลตอตนเอง และคนอื่น ที่จะอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนสุข

จากความหมายของกจิกรรมกลุมดังกลาวขางตน สรุปไดวา กจิกรรมกลุม หมายถงึ
การจัดประสบการณตาง ๆ ใหกับสมาชิกในกลุมไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยสมาชิกในกลุม 
ไดมีสวนรวมในการคิด การวิเคราะห การแกปญหา และการลงมือกระทําตอสถานการณใด   
สถานการณหนึ่ง อยางมีจุดมุงหมายแนนอน อันกอใหเกิดการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ

2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมกลุม
ทิศนา   แขมมณี และคณะ (2522 : 11) ได เขียนไวในตํารา กลุมสัมพันธ : ทฤษฎี

และแนวปฏิบัติ เลม 1 มีทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมกลุม ดังตอไปนี้
1. ทฤษฎีสนาม (Field Theory) ของ เคิรท เลวิน (Kurt Lewin) แนวคิดที่สําคัญ

ของทฤษฎีนี้ สรุปได ดังนี้ คือ
1. พฤติกรรมจะเปนผลมาจากพลังความสัมพันธของสมาชิกในกลุม
2. โครงสรางของกลุม จะเกดิจากการรวมกลุมของบคุคลทีม่ลัีกษณะแตกตางกนั
3. การรวมกลุมแตละครั้งจะตองมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม โดย

เปน ปฏิสัมพันธในรูปการกระทํา (act) ความรูสึก (feel) และความคิด (think)
4. องคประกอบดานการกระทาํ ความรูสึก และความคดิ จะกอใหเกดิโครงสราง

ของกลุมแตละครั้ง มีลักษณะแตกตางกันออกไปตามลักษณะของสมาชิกในกลุม
5. สมาชิกในกลุมจะมีการปรับตัวเขาหากัน และพยายามชวยกันทํางาน ซึ่ง

การที่บุคคลพยายามปรับบุคลิกภาพของตนที่มีความแตกตางกันนี้จะกอใหเกิดความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน และกอใหเกิดพลัง หรือแรงผลักดันของกลุมที่ทําใหการทํางานเปนไปไดดวยดี

2. ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุม (Group Synatality Theory) ของ แคทแทล 
(Cattel) ทฤษฎีนี้อาศัยหลักการจากทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) คือ กฎแหงผล 
(Law of Effect) เพื่ออธิบายพฤติกรรมของกลุม แนวคิดในทฤษฎีนี้ ประกอบดวยลักษณะของกลุม 
จะประกอบดวย

1. กลุมแตละกลุมจะประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีพฤติกรรมเฉพาะตัว  
(Population Traits) ไดแก สติปญญา ทัศนคติ บุคลิกภาพ

2. กลุมแตละกลุมจะมีบุคลิกภาพเฉพาะกลุม (Synatality Traits หรือ
Personality Traits) หรือ มีความสามารถที่กลุมไดรับจากสมาชิกจากสมาชิกมาแลว ซึ่งจะทําให
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แตละกลุมมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป บุคลิกภาพของกลุมไดแก ความสามารถกลุมที่มีอยู การ
กระทําของสมาชิดรวมกัน การตัดสินใจ รวมทั้งพฤติกรรมหรือการแสดงออกของสมาชิก

3 .  กลุ ม แต ละกลุ มจะมี ลั กษณะโครงสร า ง  ภายในโดย เฉพาะ  
(Characteristic of Internal Structure) หมายถึง ความสัมพันธระหวางสมาชิก และแบบแผน หรือ
ลักษณะในการรวมกลุม เชนมีการแสดงบทบาท ตําแหนงหนาที่ มีการสื่อสารระหวางสมาชิก

พลังหรือการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของกลุม (Dynamics of Synatality) 
หมายถงึ การแสดงกิจกรรม หรือความรวมมือของสมาชิกในกลุมเพื่อจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง        
การกระทําของสมาชิกจะมีลักษณะ 2 ประการ คือ

1. ลักษณะที่ทําใหกลุมรวมกันได (Maintenance Synergy) หมายถึง 
ลักษณะของความรวมมือในการกระทํากิจกรรมของสมาชิกแตละกลุม เพื่อใหความสัมพันธของ
สมาชิกเปนไปอยางราบรื่นและกอใหเกิดความสามัคคี ความรวมแรงรวมใจกัน

2. ลักษณะที่ทําใหกลุมประสบผลสําเร็จ (Effective Synergy) หมายถึง   
กิจกรรมที่สมาชิกกระทํา เพื่อใหกลุมบรรลุจุดมุงหมายที่ต้ังไว

3. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุม (Exchange Theory) ของ
ธิโบลท และเคลลีย (Thibaut and Kelly) แนวคิดของทฤษฎีนี้ อธิบายความสัมพันธระหวาง
สมาชิกและกระบวนการกลุม ซึ่งกอใหเกิดผลจากการรวมกลุม แนวคิดที่สําคัญของทฤษฎีนี้ คือ

1. ในการรวมกลุมจะมีการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมและความสัมพันธระหวาง
สมาชิก ความสัมพันธที่เกิดจาก การที่สมาชิกมีปฏิสัมพันธตอกันในรูปตาง ๆ เชน การสื่อสาร หรือ
การแสดงพฤติกรรมที่บุคคลหนึ่งแสดงตออีกคนหนึ่ง และจะมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคลนั้นดวย การแสดงพฤติกรรมนี้จะเปนการแสดงออกทางดานการกระทํา หรือ คําพูด ก็ได เพื่อ
ใหบรรลุจุดมุงหมายตามที่ตองการ และเปนพฤติกรรมที่ไดรับการเลือกสรรขัดเกลา หรือพิจารณา
แลววาจะแสดงออกกับใครอยางไรบาง ดังนั้น แนวคิดประการแรก ของทฤษฎีนี้ สรุปไดเปนขอ ๆ
ดังนี้

1. สมาชิกมีความสัมพันธกัน (Inter personal Relationship)
2. สมาชิกมีปฏิสัมพันธตอกัน (Interaction)
3. การแสดงปฏิสัมพันธ หมายถึงการแสดงพฤติกรรมในรูปตาง ๆ ของ

สมาชิก
4. พฤติกรรมที่แสดงออก ภายในกลุม จะเปนพฤติกรรมที่เลือกสรรแลว

(Behavior Refertoire)
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2. การแลกเปลี่ยนพฤติกรรม และความสัมพันธระหวางสมาชิกจะกอใหเกิด
ผลของกลุมข้ึน จงึเปนจากการปฏสัิมพนัธของสมาชกิ ซึง่ประกอบดวยรางวลั จากการมปีฏิสัมพนัธ 
เชน ความสบายใจ ความสนุกสนาน ความอิ่มอกอ่ิมใจ ความพอใจ และเห็นคุณคาของการ
พยายามกระทําพฤติกรรมนั้นใหบรรลุจุดมุงหมายตามที่ตองการ รางวัลและคุณคาที่ไดรับจากการ
แสดงพฤติกรรม พิจารณาไดสองลักษณะ คือ

1. ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล เชน คานิยม ทักษะ ความตองการ    
ทาํใหบุคคลแสดงพฤตกิรรมแตกตางกนั และทาํใหคุณคา และรางวลัทีบุ่คคลไดรับตางกนัออกไปดวย

2. ลักษณะที่ไดรับจากความสัมพันธของสมาชิก เชน ความรวมมือ  
การรูจกัประสานงานกนั ความสามคัค ีของสมาชกิ เปนผลมาจาก การแสดงปฏสัิมพนัธของสมาชกิ

4. ทฤษฎีพื้นฐานความสัมพันธระหวางบุคคล หรือ FIRO (Fundamental -
Interpersonal Relations Orientations) ของ ซูทซ (Schutz) ทฤษฎีนี้ กลาวถึงพฤติกรรมระหวาง
สมาชิกที่พยายามปรับตัวเขาหากัน โดยเชื่อวาทุกคนจะมีลักษณะเฉพาะในการปรับตัวใหเขากับ
ผูอ่ืน ความตองการที่จะมีความสัมพันธกับผูอ่ืน มี 3 ลักษณะ คือ

1. ความตองการเชื่อมโยงกับผูอ่ืน ความตองการอยูรวมกับผูอ่ืน ซึ่งบุคคล
จะแสดงออกเพื่อใหเกิดชื่อเสียง การเปนที่ยอมรับนับถือ ความมีเกียรติ

2. ความตองการในการควบคุม เปนกระบวนการที่บุคคลตัดสินเพื่อจะมี
อิทธิพล มีอํานาจ หรือความตองการที่จะควบคุมผูอ่ืน ซึ่งแสดงออก 2 ลักษณะคือ การควบคุมผูอ่ืน 
หรือการถูกผูอ่ืนควบคุม

3. ความตองการเปนที่รักใครของผูอ่ืน หมายถึง ความรูสึกและอารมณ  
สวนตัวที่เกิดขึ้นระหวางบุคคล เชน ความรัก ความเปนมิตร การชวยเหลือเกื้อกูลกัน การสราง
ความผูกพัน ความใกลชิดสนิทสนม

ลักษณะของบุคคลที่พยายามปรับตัวเขาหากัน มี 3 ลักษณะ คือ
1. การปรับตัวเขาหากัน โดยแสดงความรูสึกที่เปนความตองการของตน   

ถาบุคคลตองการคลายกัน จะมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
2. การปรับตัวเขาหากันโดยมีผูริเร่ิม โดยแสดงความตองการของตนที่จะ    

ริเร่ิมกิจกรรมของกลุม ถาสมาชิกอื่นไมตองการรวมกิจกรรม ความสัมพันธของสมาชิกกลุมจะ   
เขากันไมได
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3. การปรับตัวโดยการแลกเปลี่ยนความตองการ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ตน
ปรารถนา โดยแสดงความตองการใหอีกคนหนึ่งทราบ และถาความพอใจของสมาชิกไมตรงกัน คน
ทั้งคูก็จะเขากันไมได

สรุปทฤษฎีกิจกรรมกลุม ของทิศนา แขมมณี และคณะ (2522 : 38) ที่ไดกลาววา    
กิจกรรมกลุม หมายถึง หลักการศึกษาที่เนน หรือใหความสนใจเปนพิเศษ ในเรื่องของพฤติกรรม
มนุษยที่มีผลตอกัน ทั้งนี้โดยยึดหลักการเรียนรู บางประการ ดังนี้

1. การเรียนรูเปนกระบวนการที่ควรเปน เปนไปอยางมีชีวิตชีวา ผูเรียนมีบทบาท
รับผิดชอบตอการเรียนรูของตน และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนของตน

2. การเรียนรูเกิดขึ้นไดจากแหลงตาง ๆ กัน มิใชจากแหลงใดแหลงหนึ่ง เพียง
แหลงเดียว ประสบการณ ความรูสึกนึกคิด ของแตละบุคคล ถือวาเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญ

3. การเรียนรูที่ดีจะตองเปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากความเขาใจจึงจะชวยให      
ผูเรียนจดจํา และสามารถใชการเรียนรูนั้นใหเปนประโยชนได การเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูคนพบดวย
ตนเอง มีสวนชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจลึกซึ้ง จะจดจําไดดี

4. การเรียนรูกระบวนการเรียนรู สามารถใชเปนเครื่องมือใหนักเรียน แสวงหา
ความรู และคําตอบตาง ๆ ที่ตนตองการ

5. การเรียนรูที่มีความหมายแกนักเรียน คือการเรียนรูที่สามารถนําไปใชได

กิจกรรมการสอนที่ใชหลักกระบวนการกิจกรรมกลุม
กรมวิชาการ (2542ก : 184) เสนอแนวคิดถึง กระบวนการกิจกรรมกลุม ชวยแกไข

ขอจํากัดในเรื่องเนื้อหาทางดานจริยธรรม ซึ่งคอนขางเปนนามธรรมและหยุดนิ่งกับที่ใหเปนการ
เรียนรูที่นาสนใจโดยสรางบรรยากาศของการเรียนรูที่มีการเคลื่อนไหวของผูเรียนและเนื้อหาควบคู
กันไป การจัดกระบวนการเรียนการสอนจึงมุงใหผูเรียนมีสวนรวมทั้งดานรางกาย สติปญญา 
อารมณ และการปฏิสัมพันธเปนสวนใหญ โดยมีการใชกิจกรรมและสื่อการสอนบางประการ เชน 
สถานการณจําลอง การแสดงบทบาทสมมติ กรณีตัวอยาง ฯลฯ ที่ครูสามารถคิดจัดทําดวยตนเอง
ได จะชวยเสริมใหการเรียนรูทางดานจริยธรรมเปนรูปธรรมนาสนใจขึ้น สอดคลองกับวัยพัฒนาตน 
ระดบัวุฒิภาวะ และความตองการของนักเรียนแตละระดับ
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การมีสวนรวม
  ของผูเรียน

นามธรรม วิธีสอน - รางกาย
- สติปญญา รูปธรรม
- อารมณ

หัวขอคุณธรรม กระบวนการ - ปฏิสัมพันธ หัวขอคุณธรรม
 - งาย

 - ยาก  - ขั้นนํา สื่อการสอนบางประเภท  - เคลื่อนไหว
 - หยุดนิ่ง  - ขั้นกิจกรรม  - นาสนใจ
 - ไมนาสนใจ  - ขั้นอภิปราย  - กรณีตัวอยาง

 - ขั้นอภิปราย  - ขาว น.ส.พ.
 - ขั้นสรุปนําไปใช  - แบบฟอรม

 - ใบความรู

แผนภาพที่ 1 การจัดกิจกรรมการสอนที่ใชกระบวนการกิจกรรมกลุม
ที่มา :กรมวชิาการ ก, การสงัเคราะหรูปแบบการพฒันาศกัยภาพของเดก็ไทยดานความรบัผิดชอบและ
วินัยในตนเอง (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา, 2542) 185.

หลักการที่สําคัญของการจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการกิจกรรมกลุม
การดาํเนนิการใหเกดิความสมัพนัธและการผสมผสานของวธิกีารสอน และเนือ้หา

ทางจริยธรรม ของกรมวิชาการ ควรยึดหลักการที่สําคัญ หลายประการ ซึ่ง กรมวิชาการ (2542 ก :
185) ไดแบงออกเปน 4 วิธี ดังนี้

1. หลักการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ครูตองพยายามจัดการเรียนการ
สอนใหผูเรียนมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมการเรียนใหทั่วถึง และมากที่สุดเทาที่จะทําได เพราะการ
ที่ผูเรียนไดมีบทบาทตาง ๆ จะชวยใหเขาเกิดความพรอม ความกระตือรือรนที่จะเรียนอยางมี
ชีวิตชีวา การมีสวนรวมของผูเรียนในหลักการขอนี้ มี 4 ดาน คือ

1.1 การมสีวนรวมทางดานรางกาย ไดแก การลงมอืปฏิบัติ หรือกระทาํกจิกรรม 
การเรียนรูดวยตนเอง การแสดงบทบาท หรือหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย การแสดงหนาหองเรียน   
การเลียนแบบทาทางตาง ๆ การสมมติตนเองในเหตุการณเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

1.2 การมีสวนรวมทางอารมณ เปนความรูสึก ความนึกคิด ความพอใจ
ไมพอใจ อันเปนปฏิกิริยาทางดานจิตใจและอารมณตอส่ิงที่เรียนรู หรือสถานการณที่กําหนดขึ้น
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ที่ผูเรียนจะแสดงออกไดทางสีหนา แววตา คําพูด ความคิด การกระทํา ฯลฯ การมีสวนรวมทาง
ดานนี้จะสงผลใหผูเรียนสามารถระลึกและจดจําเรื่องราวที่ไดเรียนรูนานยิ่งขึ้น

1.3 การมีสวนรวมทางดานปญญา เปนการใชสติปญญาของผูเรียนตอการ
พิจารณาสิ่งตาง ๆ อยางมีหลักเกณฑและเหตุผล และสามารถคนพบประจักษชัดในส่ิงที่เรียนรู 
สาระขอคิดตาง ๆ ดวยตนเอง ผูเรียนจะเรียนรูและเกิดความเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดอยางแมนยํา และมี
หลักการเสมอ

1.4 การมีสวนรวมทางปฏิสัมพันธ คือ การมีโอกาสไดมีสวนเกี่ยวของกันใน
การศึกษารวมกัน การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เจตคติ คานิยม ความรูสึก อันเปนผลให     
ผูเรียนฝกฝนการเรียนรูไดกวางขวาง และมีทักษะในการอยูรวมกัน สามารถปรับตนเองใหเขากับ  
ผูอ่ืน และสังคมไดอยางปกติสุข

2. หลักการสอนที่ยึดกลุมเปนแหลงความรูสําคัญ การจัดการเรียนการสอน
ตองพยายามใหผูเรียนมโีอกาสเรยีนรูจากกลุมใหมาก ผูเรียนแตละคนจะเปนผูใหขอมลู ประสบการณ
ตัวอยางเหตุการณ เร่ืองราว เนื้อหา แนวคิดตาง ๆ แกสมาชิกทุกคนในกลุม เพื่อศึกษาวิเคราะห
รวมกัน พิจารณาเหตผุล ขอเท็จจริง การคนควาเพิ่มเติม ครูผูสอนตองเตรียมผูเรียนใหสมบูรณใน
เร่ืองของเนื้อหาประสบการณเบื้องตนที่นักเรียนควรจะมีเกี่ยวกับคุณธรรมเรื่องนั้น การระดม  
ความคิดเห็นจากกลุมเพื่อหาแนวทางและขอมูลอยางละเอียด การอภิปราย ซักถาม ตรวจสอบ 
และทบทวนเรื่องราวที่เรียนรูรวมกัน ความรูในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นจากบูรณาการคุณธรรมที่ศึกษา 
ประสบการณเดิมของผูเรียนแตละคน และแนวคดิที่เกิดจากความคิดรวมกันของแตละคน

3. หลักการสอนที่ยึดการคนพบดวยตนเอง กระบวนการศึกษาและคนพบ
สาระของคุณธรรมตาง ๆ ดวยตนเอง จะสงผลใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดของคุณธรรมนั้น
อยางถูกตอง อันจะเปนตอเนื่องถึงพฤติกรรม การแสดงออก รวมทั้งเจตคติของผูเรียนดวย ในการ
ศึกษาคุณธรรมในแตละขอ ครูผูสอนตองสงเสริมใหผูเรียนไดประมวลความรูที่ไดมา ใหไดขอสรุปที่
ถูกตอง และสามารถสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคุณธรรมขอนั้นใหกับตัวเองไดอยางถูกตอง
และสมบูรณ

4. หลักการสอนที่ยึดความสาํคัญของการนาํความรูไปใชในชวีติประจาํวนั
เปนลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนพื้นฐานของการเคลื่อนไหว การสรางขอ
ประเด็นนํามาจากความตองการหรือปญหาของสังคม เนื้อหาของกิจกรรมตาง ๆ ทันกับเหตุการณ
และสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ครูผูสอนตองเชื่อมโยงเนื้อหา กิจกรรม และเหตุการณตาง ๆ ใหสัมพันธ
สอดคลองกัน มีการนําขาวหรือหัวขอใหเกิดการวิเคราะห อภิปราย การแยกแยะประเด็นตาง ๆ 
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การสอนลักษณะนี้จะชวยสงเสริมใหผูเรียนรูจักพิจารณาเหตุการณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง สามารถ
ตัดสินใจวาอะไรถูก อะไรผิด อยางมีหลักเกณฑและแนวทางที่เหมาะสม

ดังนั้น การสอนตาง ๆ ที่ยึดหลักการสอนดังกลาวขางตน เปนกิจกรรมกลุม ซึ่งเปด
โอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม ในกิจกรรมการเรียนโดยทั่วถึงกัน ในขณะเดียวกัน ก็ชวยใหผูเรียนได
เรียนรู ความคดิ ความรูสึก ปฏิกริิยา และพฤตกิรรมของผูอ่ืน และเรยีนรูวธิกีารวเิคราะห ขอมลูตาง ๆ
ที่ไดรับ นอกจากนั้นผูเรียนไดคนหาคําตอบตาง ๆ ดวยตนเอง จากกิจกรรมการเรียน และกระตุนให
ผูเรียนไดนําความรู ความเขาใจไปใชในชีวิตประจําวัน

2.3 วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใชกระบวนการกิจกรรมกลุม
กรมวชิาการ (2542ก : 187) ไดเขยีนตาํราการพฒันาศกัยภาพของเดก็ไทย มข้ัีนตอน

ที่ใชประบวนการกิจกรรมกลุม โดยมีข้ันตอน ดังนี้ คือ
1. ขั้นนํา  เปนการเริ่มบทเรียนใหนาสนใจ มีสระ แทรกความสนุกสนานและ  

ต่ืนเตนในบางครั้ง เพื่อชวยใหนักเรียนตื่นตัว มีสมาธิ เกิดความตองการในสิ่งที่จะเรียนรู กิจกรรม
ในขั้นนํานี้จะเปนกิจกรรมสั้น ๆ อาจใชส่ือการสอนบางประเภทประกอบดวย เชน การเสนอขาว 
การเชดิหุน การแสดง การเลานทิาน ฯลฯ อาจเพิม่เตมิเร่ืองคาํแนะนาํ กตกิา คําสัง่ตาง ๆ การแบงกลุม
การรับมอบหมายงานที่กําหนดให เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมในขั้นตอไปเกิดความเขาใจตรงกัน  
ทั้งนี้ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษา ทบทวน และซักถามความเขาใจดวย

2. ขั้นกิจกรรม นักเรียนทกุคนจะไดรับบทบาทและหนาที่ในการดําเนินกิจกรรม
ตามที่ไดรับมอบหมาย การแยกยายตามกลุม การกําหนดและเลือกประธาน เลขานุการ สมาชิก
กลุมเพื่อประชุมปรึกษาหารือ การวางแผน การเสนอความคิดเห็นของสมาชิกแตละคน การหา   
ขอสรุปคําตอบที่ตองการ การกําหนดการเสนอผลงาน การแสดงออก การดําเนินกิจกรรมที่กําหนด
ไว ครูใหความชวยเหลือ แนะนํา และดูแลใหนักเรียนทุกคนที่เขามีสวนรวมในกิจกรรมทุกระยะ  
การจัดเตรียมอุปกรณบางอยางใหพอเพียงอํานวยความสะดวก ในการดําเนินกิจกรรมแตละกลุม 
การชวยเหลือกลุมที่ออกมาเสนอ และเกิดปญหาขออุปสรรคในบางครั้ง

3. ขั้นอภิปราย ข้ันตอนนี้จะตองจัดโอกาสใหนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การซักถาม การอภิปรายในแงคิด ประเด็นตาง ๆ การวิพากยวิจารณ การใหความคิดเห็นเพิ่มเติม 
การตอบปญหา การเสนอแนะวิธีการตาง ๆ ไดพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ
ของตนเองกับผูอ่ืน รูจักยอมรับฟงและใหเกียรติความคิดของผูอ่ืนที่แตกตางจากตนเอง เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแนวความคิดของตนเอง ข้ันการอภิปรายจะบรรลุผลสําเร็จ ครูจะตองตั้งประเด็นที่  
ทาทายใหนกัเรยีนคดิอยางวเิคราะหและใชเหตผุลวพิากยวจิารณ การตัง้คาํถามที่ฝกฝนใหผูเรียนรูจัก
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การหาคําตอบที่ใชความคิดในระดับสูง มีความเชื่อมั่นในการพูด และการแสดงออกในสิ่งที่คิดขึ้น
ได ครูตองเตรียมตัวอยางเหตุการณ เร่ืองราวที่เกี่ยวของ นาสนใจประกอบเสมอ เพื่อทําใหขอคิด
ประเด็นตาง ๆ ที่นักเรียนไดรับต้ังอยูบนพื้นฐานของความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคม ส่ิงแวดลอม 
และการดําเนินชีวิตของบุคคลตาง ๆ

4. ขัน้สรปุและประยกุตใช ในขัน้นีน้กัเรยีนจะประมวลเนือ้หา กจิกรรมประสบการณ 
ความคิดเห็นตาง ๆ ใน 2 ลักษณะ คือ การสรุปส่ิงที่เรียนทั้งหมดไดอยางถูกตองไดรับหลักการ  
แนวคดิทีช่ดัเจน มแีนวทางขอเสนอหลาย ๆ ดานทีเ่ปนประโยชน และสามารถปฏบัิติได คุณลกัษณะ
ดานจริยธรรมของนักเรียนจะพัฒนาไดสูงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครูจะตองพยายามสนับสนุน
ติดตามใหนักเรียนนําความรู ความคิด ทักษะตาง ๆ ที่ไดรับไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับการ
ดําเนินชีวิตของนักเรียนแตละคนทั้งในหองเรียน ครอบครัวและชุมชนของเขา

ขอควรพิจารณาในการสอนโดยใชกิจกรรมกลุม กรมวิชาการไดสรุปส่ิงที่ควร
พิจารณาในการสอนไวดังนี้ คือ

1. ครูตองระมัดระวังใหมากในเรื่องความรูสึก อารมณ และการกระทําที่เปนขอ
บกพรอง เปนปญหาของพฤติกรรมของนักเรียนบางคน การเปลี่ยนแปลง แกไข ปรับปรุงตนเอง
ตองเนนที่ตัวนักเรียนที่จะคิดขึ้นดวยตนเอง กลุมและกิจกรรมจะเปนเพียงสิ่งที่เสริมและกระตุนให
เขามั่นใจที่ปรับพฤติกรรมของตนเอง

2. ควรใชวิธีการสอนอื่น ๆ เขามาชวยดวย  เชน วิธีสอนแบบแกปญหา วิธีสอน
แบบสืบสวน สอบสวน วิธีการสอนแบบศูนยการเรียน เปนตน และนําทักษะกระบวนการกลุมเขา
สัมพันธ และดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองตอเนื่องกัน

3. การสอนดวยกระบวนการกลุม  เนนอยูที่วิธีการ   กิจกรรม  และประสบการณ
ของผูเรียนเปนสําคัญ ใชส่ือการสอนงาย ๆ ที่ครูและนักเรียนผลิตไดดวยตนเอง เชน กรณีตัวอยาง
หนังสือพิมพ ใบงาน

4. การกําหนดจุดมุงหมายการสอนและความคิดรวบยอดของการสอนดวย
กระบวนการกลุมสัมพันธ ครูควรกําหนดใหชัดเจนทั้ง 2 ดาน คือ ดานเนื้อหาสาระของขอคุณธรรม
นั้น และการใชกระบวนการกลุมเพื่อใหโอกาสนักเรียนไดรับการพัฒนาทั้งดานเนื้อหา เจตคติ และ
การปฏิบัติควบคูไปดวยกันเสมอ

5. ครูผูสอนจําเปนตองมีทักษะการดําเนินกิจกรรมของกลุมใหตอเนื่อง การฝก
ใหผูเรียนมีทักษะในการทํางานกลุม บทบาทสมาชิกกลุม รูปแบบของกระบวนการทํางานที่ดี การ
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เปนผูนํา ผูตามที่ดี และครูตองเตรียมตัวอยางมากสําหรับการตั้งคําถามประเด็นการอภิปราย และ
การใหขอมูลตัวอยางเพิ่มเติมในการเรียนรูดวย

2.4 วิธีการสอนที่สงเสริมทฤษฎีกิจกรรมกลุมในการสอน
การจัดการเรียนการสอน ใหมีลักษณะที่สอดคลองกับทฤษฎีกิจกรรมกลุม (ทิศนา

แขมมณี และคณะ 2522 : 83) สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ที่มีความหมาย และเปน
ประโยชน การจัดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับหลักทฤษฎีดังกลาว มีอยูหลายวิธี ซึ่งวิธีที่นํามา
ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังตอไปนี้

กิจกรรมการเรียนการสอน : การแสดงบทบาทสมมติ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role play) เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดมี

โอกาสแสดงออก เกิดความรูสึก ความนึกคิดในการแสดงบทบาทของคนอื่นที่ไมใชตนเอง ได
ทดลอง หรือฝกประสบการณในการคิดวิเคราะห ตัดสินใจในเหตุการณ ที่สมมตขึ้นมาจากความ
เปนจริง การแสดงบทบาทสมมติจะใหความรู ความเขาใจ เจตคติที่ยาวนานและลึกซึ้งและมีผล
โดยตรงตอพฤติกรรมของนักเรียนในการปรับและแกไขปญหาตาง ๆ ได ไมตองเผชิญกับส่ิงเหลา
นั้นในเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนแตละคน

วัตถุประสงคของการใชบทบาทสมมติ
1. เพือ่ใหนกัเรยีนเกดิความเขาใจในความรูสึก พฤตกิรรม การแสดงออกของผูอ่ืน
2. เพื่อใหนักเรียนมีการปรับหรือเปลี่ยนเจตคติ พฤติกรรมและการปฏิบัติตนใน

สังคมไดอยางเหมาะสม
3. เพื่อใหนักเรียนไดฝกการใชความรูในการเผชิญสถานการณตาง ๆ ฝกการแก

ปญหาและการตัดสินใจ
4. เพื่อใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียน ไดมีโอกาสแสดงออกและไดเรียน

อยางสนุกสนาน
5. เพื่อชวยใหการเรียนการสอนมีความใกลเคียงกับสภาพความเปนจริงมากขึ้น
กระบวนการสอนโดยใชบทบาทสมมติ  กรมวิชาการ (2542ก : 189) ไดแบง

ข้ันตอนไวดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ เปนขั้นตอนของการกําหนดวัตถุประสงค และการจัดเตรียม

บทบาทสมมติ และสถานการณจําลองใหสอดคลองกัน จุดเนนของการใชบทบาทสมมติจะอยูที่ 
ตัวผูแสดง ความรูสึก ความนึกคิด เหตุผล และวิธีการแกปญหาตาง ๆ ของนักเรียน ทั้งนี้ตองระบุ
ใหชัดเจนวา ตองการใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจอะไรบางจากการแสดง จากนั้นจึงกําหนด
สถานการณและบทบาทที่จะนํามาใชใหตรงกับวัตถุประสงคโดยพิจารณาเรื่องความยากงาย วัย 
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ระดับวุฒิภาวะ คุณธรรมที่ใกลเคียงกับความเปนจริง การขัดแยงปญหา และอุปสรรคที่จะตอง   
แกไข เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสในการคิดวิเคราะห และตัดสินใจตอไป

2. ขั้นดําเนินการแสดง เปนการเตรียมนักเรียนใหพรอม โดยการใชเทคนิคและ
วิธีการนําเขาสูบทเรียนในรูปแบบตาง ๆ กัน การเลาเรื่องราวสถานการณที่เร่ิมเกิดขึ้น การโยงกับ
ประสบการณเดิมของนักเรียน ฯลฯ จากนั้นคัดเลือกผูแสดงใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและ    
บทบาทสมมติที่กําหนดขึ้น เมื่อไดผูแสดงตามที่ตองการแลว ตองใหเวลาสําหรับนักเรียนในการ
เตรียมตัวในการแสดง เพื่อฝกฝนและทดลองกับบทบาทที่ตนเองไดรับ เพื่อสรางความมั่นใจรวมกัน 
ตอจากนั้นจึงชวยกันจัดฉากการแสดงใหมีลักษณะใกลเคียงกับความเปนจริง นอกจากนี้ครูตอง
เตรียมผูสังเกตการณ เพื่อใหนักเรียนที่เปนผูดูไดรูจักการสังเกต การบันทึกพฤติกรรมขอมูลตาง ๆ 
ดวย เมื่อหองเรียนและผูแสดงอยูในสถานการณที่พรอมแลวจึงเริ่มตนใหนักเรียนเริ่มแสดงได การ
แสดงนี้ควรปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ ครูหรือผูชมไมควรขัดกลางคัน นอกจากในกรณีผูแสดง
ตองการความชวยเหลือ ในขณะที่แสดงครูควรสังเกตพฤติกรรมของผูแสดงและผูชมอยางใกลชิด 
ขอควรระมัดระวัง คือ บางครั้งการแสดงอาจใชเวลามากเกินไป เยิ่นเยอ ควรตัดบทดวยวิธีการที่ดี
เพื่อปองกันไมใหเสียเวลา และผูชมเกิดความเบื่อหนาย

3. ขั้นวิเคราะหและอภิปรายผลการแสดง เปนขั้นตอนที่นักเรียนจะไดเสนอ 
ขอมูลพฤติกรรมตาง ๆ ที่สังเกตรวมกัน รูจักการแยกแยะประเด็น วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ ให   
ขอคิดเห็นอภิปรายจนนําไปสูความรูความเขาใจตามคุณธรรมที่ตองการ บทบาทที่สําคัญของครู 
คือ การเตรียมคําถามเพื่อเปนแนวนําในการอภิปรายกระตุนใหนักเรียนรูจักการคิดวิเคราะหและ
แสดงความคิดเห็น เทคนิคบางประการที่ครูสามารถนํามาใช คือ การสัมภาษณผูแสดง ผูชม        
ผูสังเกตการณในเรื่อง ความรูสึก ความคิดที่เกิดขึ้น การอภิปรายแสดงความคิดเห็นตอคําถามที่นํา
มาใชครูตองระมัดระวังไมใหมีการวิพากยวิจารณในการแสดง ติขอบกพรองของผูแสดง แตควร
เนนในเรื่องของเหตุผล และพฤติกรรมที่แสดงออกเทานั้น

4. ขั้นแสดงเพิ่มเติม หลังการวิเคราะหและอภิปรายผลการแสดงแลว นักเรียน
อาจจะเสนอแนะแนวทางใหม ๆ ในการแกปญหาหรือการตัดสินใจ ครูอาจจะใหมีการแสดงเพิ่ม
เติมก็ได

5. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณและสรุป ครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดแลก
เปลี่ยนประสบการณ ตัวอยางเหตุการณที่เกิดขึ้น ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมที่ศึกษารวมกัน การให 
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม การสรุปสาระสําคัญของเนื้อหา ความคิดรวบยอดของคุณธรรมที่เรียนรู การจัด
แนวทางและขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริงตอไป
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หลังจากการแสดงบทบาทสมมติแลว ครูควรย้ําและทําความเขาใจกับนักเรียนอีก
คร้ังหนึ่งวา การแสดงที่ผานมาเปนเพียงการแสดงบทบาทสมมติเทานั้น เพราะนักเรียนบางคนอาจ
จะติดอยูกับบทบาท สถานการณ และคําอภิปรายของนักเรียนบางคนจนเกินไป อาจกอใหเกิด
ความรูสึกที่ไมดีเกิดขึ้น ครูจึงตองชี้แจงและทําความเขาใจใหถูกตองเสมอเมื่อเกิดเหตุการณ
ลักษณะประเภทนี้ข้ึน

กิจกรรมการเรียนการสอน : กรณีตัวอยาง
กรณตัีวอยาง (cases) เปนสือ่การสอนทีส่รางขึน้งาย มสีาระ นาสนใจ ใหขอคิดเหน็

ที่เปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการพัฒนาคุณลักษณะทางจริยธรรมมาก 
ครูสามารถสรางกรณีตัวอยางไดหลายรูปแบบ หลายประเภท โดยการเชื่อมโยงเอาสิ่งตาง ๆ ที่เกิด
ข้ึนในสังคมสิ่งแวดลอม ชีวิตประจําวันที่นาสนใจ ชวนติดตาม และยังหาขอสรุปที่เดนชัดไมได    
มาปรับปรุงใหเปนตัวอยางแกนักเรียนอยางมีกระบวนการและขั้นตอนที่เหมาะสม นักเรียนจะได
ฝกฝนกับการเผชิญเรื่องราว ปญหาที่เกิดขึ้นของบุคคลหลายประเภทหลายเหตุการณในรูปแบบ
ของกิจกรรมการสอนที่นําหลักกระบวนการกลุมมาใช นักเรียนจะไดฝกฝนกับการคิดวิเคราะห  
แยกแยะประเด็นปญหา มีความเห็นของตนเองเกิดขึ้น รูจักประเมินคาสิ่งตาง ๆ และตัดสินใจได
อยางมีหลักเกณฑและเหตุผล นอกจากนี้นักเรียนยังไดแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ 
ความรูสึก เจตคติของตนเองตอผูอ่ืนดวย ไดพัฒนาทักษะการเปนผูนํา การทํางานกลุม การ
อภิปรายกลุมยอย และมติของกลุม

แนวทางการสรางกรณีตัวอยาง
1. กําหนดใหเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริง หรือมีสวนใกลเคียงกับการดําเนินชีวิตของ

คนในสังคม
2. เร่ืองที่สรางตองเปนเรื่องที่ยังหาขอยุติหรือขอสรุปไมไดมีประเด็นที่ตองใช

ความคิดเห็นของบุคคลหลาย ๆ ฝาย ทางเลือกของคําตอบมีหลายแนวและเปดกวาง
3. สอดคลองกบัเนือ้หาทางจรยิธรรม เหมาะสมกบัวยัและประสบการณของนกัเรยีน
4. ปรับเปนกิจกรรมที่แสดงออกและเคลื่อนไหว
5. มีสาระนาสนใจ สนุกสนาน แทรกขอคิดเห็นเปนประโยชน
6. มีคําถามหรือประเด็นที่ใชในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แนวทางการจัดการเรียนการสอนกับกรณีตัวอยาง    ดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาแยกแยะหัวขอคุณธรรมที่ตองการสอน เนื้อหาที่เกี่ยวของ การดําเนิน

ความคิดรวบยอด และศึกษาเพิ่มเติมคุณธรรมที่ชวยเสริมคุณธรรมที่ตองการเนน

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



30

2. คัดเลือกขาว เร่ืองราว ตัวอยางเหตุการณที่สอดคลอง และเหมาะสมกับ    
คุณธรรมที่สอน  ปรับใหเขากับวัย ประสบการณ ส่ิงแวดลอมของผูเรียน

3. กาํหนดขัน้ตอนและรายละเอยีดของการนาํไปใช จดุมุงหมายลาํดบัข้ันตอนของ
4. การแสดงออก จํานวนกลุมและนักเรียนในแตละกลุม สถานที่ เวลาที่ใช     

บทบาทของนกัเรยีนบางคนและทัง้หมด ส่ือประกอบการสอน ประเดน็ทีใ่ชอภิปรายแสดงความคดิเหน็
ตัวอยางขอมูลเพิ่มเติม ปญหาอุปสรรคตาง ๆ แนวทางแกไข ฯลฯ

5. การนําไปใชในชั้นเรียน เตรียมหองเรียน และบรรยากาศใหเหมาะสมกับกรณี
ตัวอยาง การอธิบาย การแบงกลุม ขอตกลง หรือกติกาที่นํามาใช การมอบหมายงานใหศึกษา และ
ใหศึกษากรณีตัวอยางดวยตนเอง มีการอภิปรายกลุมยอย เสนอความคิดเห็น การซักถาม        
การเพิ่มเติมขอมูลตัวอยางตาง ๆ การกําหนดผูแสดงบทบาทสมมติ การตอบปญหา หรือประเด็น
พรอมเหตุผลทายกรณีตัวอยางที่กําหนดให

6. การเพิ่มเติมเนื้อหา เอกสารเสริมประสบการณ แบบประเมินตนเอง หรือกลุม
เกี่ยวกับคุณธรรมที่ตองการสอนแนวสรุปและประเด็นที่นักเรียนควรทราบ เพื่อใหเกิดความชัดเจน
ในสิ่งที่เรียนรูความขัดแยงลดนอยลง ครูตองจัดทําแนวสรุปและตั้งคําถามนําเพื่อใหนักเรียนสรุป
แนวคดิ สาระสาํคญัของคณุธรรมไดดวยตนเองเปนสวนใหญ ลักษณะและประเภทของกรณตัีวอยาง
สามารถจัดทําไดจาก  ขาวหนังสือพิมพ เหตุการณ เร่ืองสั้น การเลาเรื่อง รูปภาพ บทสนทนาหรือ
คําพูด

ขอควรพิจารณาในการใชกรณีตัวอยาง
1. การสรางกรณีตัวอยางไมควรเปนเรื่องเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งใน     

ชั้นเรียน ควรหลีกเลี่ยงการนํามาใชโดยตรง แตควรดัดแปลงใหกับสถานการณที่เกิดขึ้นอยางใกล
เคียงที่สุดเทานั้น

2. ครูตองพยายามคลี่คลายความคิดเห็น ขัดแยงที่แตกตางกันของนักเรียนได   
โดยยดึแนวขอสรุปทีไ่ดจากขอตกลงของความคดิเหน็ของกลุมคุณธรรมทีต่องการเนน และความคดิ
รวบยอดของการสอนเปนแกนสําคัญที่นักเรียนไดเรียนรูทั้งหมด

3. ควรนํากิจกรรม หรือส่ือการสอนบางประเภทเขาชวยในการสอนบางครั้ง  เชน   
กิจกรรมบทบาทสมมติ และสถานการณจําลอง เปนตน

4. ควรนํากิจกรรม หรือส่ือการสอนบางประเภทเขาชวยในการสอนบางครั้ง  เชน   
กิจกรรมบทบาทสมมติ และสถานการณจําลอง เปนตน
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5. จดุประสงคสําคญัของกรณตัีวอยางควรมุงเนนใหนกัเรยีนรูจกัสรางความคดิเหน็
ของตนเองใหเกิดขึ้น มีความเชื่อมั่นและกลาแสดงออกอยางมีหลักเกณฑและเหตุผล การสราง  
กฎเกณฑของกลุม การรูจักเคารพมติหรือผลการตัดสินใจของกลุมรวมกัน

6. ตองมีเทคนิคเชื่อมโยงกรณีตัวอยาง ที่นํามาใชใหสัมพันธกับส่ิงที่เกิดขึ้นใน 
ชั้นเรียนไดอยางสอดคลองและกลมกลืนกัน เพื่อประโยชนในการหาแนวทางและขอเสนอแนะแก
นักเรียนที่มีขอบกพรองทางความประพฤติอยู

ประโยชนของการใชสถานการณจําลองในการจัดการเรียนการสอน
1. เปนรูปแบบและกระบวนการที่ฝกฝนใหผูเรียนไดเผชิญกับส่ิงที่เกิดขึ้น ปญหา

ตาง ๆ การรูจักแสวงหาแหลงขอมูล การติดตอส่ือสาร การแกปญหา การคนพบ การวินิจฉัย     
การตัดสินใจ เปนตน

2. ชวยสรางความเขาใจในการบูรณาการของระบบตาง ๆ ในสังคมที่กอใหเกิด
ปญหาจริยธรรมได รูจักการสัมพันธของความคิด ขอมูลที่ไดรับ และการเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติ
จริงตอไป

3. สามารถพัฒนาทักษะนิสัยสวนบุคคลไดในเรื่อง ความรูสึก ความพึงพอใจ 
การชวยเหลือ การทํางานกลุม การอยูรวมกับผูอ่ืน การปรับพฤติกรรม ฯลฯ ส่ิงเหลานี้จะกอใหเกิด
ความเขาใจ เจตคติที่ดีตอการดําเนินชีวิตในสังคมและผูอ่ืน

4. เปนตวัอยางทีดี่แกผูเรียนในการแสวงหาขอเทจ็จริง การทดลองกบัระบบขอมลู
ปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง ทําใหผูเรียนรูจักสังเกต การเปรียบเทียบ ขอเตือนใจ ความระมัดระวัง
ละเอียดรอบคอบในเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือใกลเคียงกับที่ผูเรียนเรียนมา

กระบวนการวางแผนและการออกแบบสถานการณจําลอง
ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจและการวิเคราะหระบบปญหา ครูศึกษาและกําหนด

สถานการณที่สอดคลองกับคุณธรรมที่จะพัฒนา โดยตั้งวัตถุประสงค และขอบเขตของการสอน 
จากนั้นศึกษาระบบปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม วิเคราะหและคัดเลือกปญหาสําคัญที่ตองการสอนแก
นักเรียน การพิจารณาองคประกอบตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอปญหาที่ตองการศึกษา ข้ันตอนนี้ชวย
ใหครูเกิดความมั่นใจ และมีแนวคิดในการวางเคาโครงของสถานการณจําลองใหมีสวนใกลเคียง
กับสถานการณจริง ใหตรงกับปญหาจริยธรรมที่ตองการพัฒนาในตัวนักเรียน ขอบเขตของการนํา
ไปใชในหองเรียน ส่ิงแวดลอมและสถานการณที่จัดขึ้นจะมีความเหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียนรู
ของนักเรียน
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ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบสถานการณจําลอง ดําเนินการดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน และเฉพาะเจาะจงที่ระบุวาสถานการณ

จําลอง ที่สรางขึ้นมุงสอนอะไรแกนักเรียน เนนเรื่องใดเปนหลัก เนื้อหาความจริง มโนมติหรือทักษะ
2. การคัดเลือกสถานการณในชีวิตที่ตองการนํามาจําลองไว เปนกิจกรรมให

นักเรียนไดฝกการเรียนรู การวิเคราะห การตัดสินใจ และทักษะตามที่ตองการ
3. ออกแบบโครงสรางทั่วไปของกิจกรรม มีรายละเอียด เชน

3.1 บทบาทของผูรวมกิจกรรม
3.2 เปาหมายของผูรวมกิจกรรมแตละคน
3.3 ขาวสาร ขอมูล ที่จําเปน
3.4 ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นของผูรวมกิจกรรม
3.5 ลําดับข้ันตอนของเหตุการณ
3.6 การจบของสถานการณจําลอง
3.7 สถานการณส่ิงแวดลอม องคประกอบภายนอก

4. การสรางและออกแบบวสัดุอุปกรณ เครือ่งมอืทีใ่ชในกจิกรรม การกาํหนด
สัญลักษณหรือตัวแทนอะไรในสถานการณจริง เชน กระดาษแข็ง ตารางขอมูล แผนภูมิ กราฟ สถิติ
ตาง ๆ ใบบันทึกคะแนน บัตรคําสั่ง เหรียญ รูปภาพ เปนตน

5. การเขียนกฎเกณฑ กติกาของกิจกรรมการสอน โดยคํานึงขั้นตอนของ
กิจกรรมการเตรียมตัวของนักเรียน การอธิบายสื่อการสอนที่นํามาใชเพื่ออะไร การเริ่มตนของ
กิจกรรม ลําดับของเหตุการณ ขอตกลง เงื่อนไขในแตละตอน กฎเกณฑของการทํากิจกรรมรวมกัน
การระบุคะแนนที่ควรไดรับ

6. การทดลองใช   ครูนําสถานการณจําลองที่สรางขึ้นแลวไปทดลองใชกับ
นักเรียนในระดับเดียวกัน ซึ่งเปนกลุมขนาดเล็ก เพื่อปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการเบื้องตนกอน
การนําไปใชจริง

ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของสถานการณจําลอง ดําเนิน
การ 2 ประการ  คือ

1. ลักษณะที่เปนจริงของสถานการณจําลองที่สรางขึ้นในแงของความตรง
กับสถานการณจริง ความเขาใจและความนาเชื่อถือที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

2. ความสามารถในการนาํมาเลน ในดานของความยากงาย ความสนกุสนาน
ความเหมาะสม กับระดับความสามารถของนักเรียน
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วิธีการใชสถานการณจําลองในชั้นเรียน  มีข้ันตอน 4 ข้ันตอน  ดังนี้
1. ขั้นนําการสอน เปนขั้นนําเขาสูบทเรียน โดยใหขอมูลเบื้องตนแกนักเรียน  

การเลาเรื่องสรุปของสถานการณที่นํามาใช วัตถุประสงคที่ตองการใหนักเรียนไดเรียนรู การแนะนํา
รูปแบบของสถานการณจําลองที่สรางขึ้น ความเขาใจเบื้องตน การแบงกลุม การทําความเขาใจกับ
กฎเกณฑ กติกาตาง ๆ บทบาทของนักเรียนบางคน เปนตน

2.  ขั้นดําเนินกิจกรรม นักเรียนแตละคน แตละกลุม เร่ิมปฏิบัติตามกิจกรรมที่
ระบุไวในบทบาทหนาที่ การศึกษาขาวสารขอมูลจากวัสดุอุปกรณที่กําหนดให การวิเคราะห      
การตดัสนิใจ การหาขอมลูเพิม่เตมิ การไดรับผลคะแนนตามกระบวนการแตละขัน้ตอน การอภปิราย
รวมกัน การหาขอตกลงและวิธีการ การกําหนดแผนงานดําเนินการ ในขั้นตอนนี้ ครูจะเปนผูให   
คําแนะนําชวยเหลือ กําหนดกติกา กฎเกณฑที่ใช การใหคะแนนตามคําถาม หรือผลที่ปรากฏออก
มา ครูไมควรเขาไปขัดหรือหามกระบวนการศึกษาของนักเรียน แตควรสังเกตหรือบันทึกพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาใชในการวิเคราะหและอภิปรายผลในขั้นตอไป

3. ขั้นวิเคราะหและอภิปรายผล เมื่อกิจกรรมสิ้นสุด ครูนําใหนักเรียนทบทวน
และวิเคราะหประสบการณตาง ๆ ในขณะปฏิบัติกิจกรรม สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรม 
ความสัมพันธระหวางกฎเกณฑ กติกา การวางแผน เงื่อนไขที่นํามาใช การตัดสินใจ โอกาสของสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้น การเปรียบเทียบขอมูลที่เกิดขึ้นจากการศึกษารวมกัน ครูควรเพิ่มเติมขอสังเกตหรือ
บันทึกพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อเสริมการอภิปรายในขั้นนี้ดวย

4. ขั้นการสรุปกิจกรรมการเรียนรู ถาครูไดสรางสถานการณจําลองขึ้นมาเปน
ตัวแทนของสถานการณจริงไดอยางถูกตอง สามารถดําเนินการสอนไปตามขั้นตอนที่กําหนดจะทํา
ใหนักเรียนเรียนรูไดอยางมาก การสรุปจึงมักมุงในเรื่องของบูรณาการ การเปรียบเทียบกับเนื้อหา
ของสิ่งที่เรียนรูกับการดําเนินชีวิตจริง การประยุกตเชื่อมโยงของเหตุการณจริง กับสถานการณ
จําลองใหมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริงตอไป

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเกม
นักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน ยังอยูในวัยที่ชอบเลน

ชอบเคลื่อนไหว หากครูไดนําเกมมาจัดกิจกรรมการสอนดานพัฒนาคุณลักษณะทางจริยธรรมโดย
จัดเปนกิจกรรมสลับ คือ จัดสลับกับกิจกรรมหลักที่ใชเวลาสอนนาน ๆ เชน สลับกับการอธิบายของ
ครู สลับกับการอาน คนควารายงาน หรือสลับกับการแบงกลุมปรึกษาหารือ เปนตน

เกม เปนกิจกรรมการเลนที่มีขอตกลงหรือกติกาเฉพาะเรื่อง ซึ่งผูเลนตองแสดง
ความสามารถเฉพาะตน หรือความสามารถในการรวมใจกันของกลุมเพื่อแขงขันใหไดชัยชนะ   
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การสอนโดยใชเกมเปนสื่อนั้นชวยใหครูและนักเรียนมีความสัมพันธสนิทสนมกัน นักเรียนไดแสดง
ออกถึงความสามารถ ความคิด และคุณธรรมในจิตใจของตน นักเรียนเกิดอารมณสนุก ต่ืนเตน 
การสอนโดยใชเกมจึงทําใหนักเรียนไมเบื่อหนายตอการเรียน

ลักษณะของเกมที่ควรใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   มีดังนี้
1. เกม มีจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค
2. เกม ตองทาทายใหรูจักคิด ดวยการกําหนดระยะเวลาใหทํา ใหโอกาสลองทํา
3. เกม มีการเริ่มตนและการสิ้นสุด การเริ่มตนของเกมจะมีสัญญาณ และมีการ

กําหนดเวลาใหหยุดดวยสัญญาณ
4. เกม มีบริเวณ มีขอบเขตกําหนดใหเลน บริเวณหรือขอบเขตจะกวางหรือแคบ

แตกตางไปตามลักษณะของเกม
5. เกม มกีฎ และกตกิา ซึง่ชวยใหผูเลนรูวธิเีลน การมเีสรีภาพ และการถกูควบคมุ

ในการเลน
6. เกม จัดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาและฝกทักษะ
7. เกม ใหโอกาสแกสมาชิกทุกคนไดเลนรวมกัน

ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนดวยเกม   มีดังนี้
1. เกมทีน่าํมาจดักจิกรรม ควรเปนเกมทีแ่ฝงคณุธรรม และสอดคลองกบับทเรียน

และมุงใชเกมเปนสื่อ มิใชมุงแขงขันเพื่อเอาชนะอยางเดียว
2. เปนเกมที่มีวิธีการเลนไมซับซอน และไมใชเวลาเลนนานเกินไป
3. นักเรียนมีโอกาสเลนเกมนั้นหลายคน หรือผลัดกันเลนไดทั่วถึง
4. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเลนอยางชัดเจน นักเรียนเขาใจกติกา รูบทบาท

ของตนและใชอุปกรณการเลนไดถูกตอง
5. นกัเรยีนเลนเกม ตามกตกิา และเวลาทีก่าํหนดให มรีะเบยีบวนิยัและรบัผิดชอบ
6. นักเรียนและครูรวมกันสรุปผลและอภิปรายผลของการเลนเกมนั้น พรอมทั้ง

จัดเก็บอุปกรณ และจัดสถานที่ใหเรียบรอย
7. ครูสรุป และเชื่อมโยงไปสูคุณธรรมที่สอนในบทเรียน
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3.  วัยรุนและพัฒนาการของวัยรุน
ชวงความเปนวัยรุน (adolescent) คือ ประมาณอายุ 12 – 25 ป เปนชวงอายุที่ขยาย

ออกไปจากเดมิ เนือ่งจากเดก็ทกุวนันี ้ ตองอยูในสถาบนัการศกึษานานขึน้ การเปนผูใหญทีพ่ึง่ตนเอง
ไดทางเศรษฐกิจตองยืดเวลาออกไป อีกทั้งรูปแบบชีวิตสมัยใหม ทําใหเด็กมีวุฒิภาวะทางจิตใจ   
ชากวายุคสมัยที่ผานมา ชวงของวัยรุนมีความแตกตางจากวัยอื่น ๆ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงมาก 
และรวดเร็วในทุกดานของพัฒนาการ เชน ทางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา การเปลี่ยนทาง
กายภายนอก เชน ความสูง ผิวหนัง รูปรางหนาตา การมีหนาอก ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงภายใน  
รางกาย เชน สมองพัฒนาเต็มที่ ฮอรโมนเพศเริ่มทํางาน ฯลฯ พรอม ๆ กับการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางกาย ก็มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะพัฒนาการดานอื่น ๆ ดวย เชน ทางสังคม ทาง
อารมณ คานิยม ความสนใจ การแสวงหาเอกลักษณ ความสนใจเพศตรงขาม ฯลฯ

ต้ังแตโบราณกาล จนถึงปจจุบัน ไดมีผูสังเกตเห็นความละเอียดออน ความสับสนทาง    
จิตใจของเด็กในวัยนี้ จึงหาทางชวยเหลือแกไขประคับประคองเขาใหผานพนชวงวัยนี้ดวยดี ใหเปน
ผูใหญที่มีสมรรถภาพ สามารถรับผิดชอบตอตนเอง ตอครอบครัว และตอสังคมได

พัฒนาการตาง ๆ ของเด็กวัยนี้มีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอกันและกัน การเปลี่ยน
แปลงบางอยางกระทันหันรวดเร็วไมแนนอน เขาใจคอนขางยาก และละเอียดซับซอน ดังที่จะกลาว
ดังตอไปนี้

พัฒนาการทางกาย
พัฒนาทางกายเปนการเจริญเติบโตทั้งภายนอกที่เห็นไดงาย เชน สวนสูง น้ําหนัก 

รูปหนา สัดสวนของรางกาย ลักษณะเสนผม ฯลฯ และความเจริญสวนภายใน เชน การทํางานของ
ตอมบางชนิด โครงกระดูกแข็งแรงขึ้น การผลิตเซลลสืบพันธุในเด็กชาย การมีประจําเดือนของเด็ก
หญิง มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางรวดเร็ว ความสุขของเด็กตอนตนปและปลายปมีความ
แตกตางอยางมาก เพราะรางกายเจริญเติบโต เด็กจึงหิวเกง กินเกง กินไมเลือก งวงนอนบอย 
กลามเนื้อของเด็กชายเจริญมากขึ้น อวัยวะเพศเริ่มทํางาน เสียงของเด็กชายแตกและหาวขึ้น   
ตอนตนของวัยนี้ รางกายของเด็กไมไดสัดสวน เด็กรูสึกอึดอัด เกิดการรูสึกออนไหวงาย เกี่ยวกับ 
สัดสวนอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย การทํางานของกลามเนื้อกับประสาทสัมผัสตาง ๆ ของเด็กไม
คอยเขารูปเขารอย เด็กจึงเลนกีฬา หรือทํางานที่ตองใชความสามารถทางกลามเนื้อ ประสาท
สัมผัส และการประสานงานของกลามเนื้อกับประสาทสัมผัสก็ไมคอยดี
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พัฒนาการทางอารมณ
ความเปลี่ยนแปลง และเจริญเติบโตทางรางกายทั้งภายในและภายนอก กระทบ

แบบแผนอารมณของวัยรุน เด็กจะมีอารมณเปลี่ยนแปลงงาย สับสน ออนไหว มีความเขมของ
อารมณสูง ไมมัน่คง ระดบัความเขมของอารมณแตละอยาง ๆ ข้ึนอยูกบับุคลกิภาพของเดก็แตละคน
ข้ึนอยูกับตัวเราที่ทําใหเด็กเกิดอารมณ เชน อารมณรอน อารมณข้ีวิตกกังวล อารมณออนไหวงาย 
เจาอารมณ ข้ีอิจฉา ฯลฯ ซึ่งบางครั้งเด็กสามารถรับรูได และยิ่งทวีมากขึ้นไป ชวงปลายวัยรุน ผูรู
เรียกลักษณะอารมณของเด็กวัยรุนวา เปนแบบพายุบุแคม (storm and stress) อารมณที่เกิดขึ้น
กับเด็กมีทุกประเภท เชน รัก ชอบ โกรธ เกลียด อิจฉา ริษยา โออวด แขงดี ถือดี เจาทิฐิ หลงไหล 
วุนวายใจ เห็นอกเห็นใจ สับสน หงุดหงิด ฯลฯ ไมวาอารมณประเภทใด มักมีความรุนแรงออนไหว
งาย เปลี่ยนแปลงงาย ควบคุมอารมณยังไมสูดี ไมคอยเขาระดับพอดี บางครั้งพลุงพลาน บางครั้ง
เก็บกด บางครั้งสนใจสูง บางคราวไมแนใจ หวาดระแวงเห็นแกตัว บางคราวเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเปน
พิเศษ บางครั้งยอมอะไรงาย ๆ บางครั้งดื้อร้ัน ดึงดัน เอาแตใจตนเอง เนื่องจากเขากับบุคคลตางวัย
ยาก เด็กวัยรุนจึงเกาะกลุมกันไดดีมากเปนพิเศษกวาวันอื่น ๆ เพราะเขาใจและยอมรับกันและกัน
ไดงาย

พัฒนาการทางสังคม
สังคมกลุมเพื่อนรวมวัย เด็กใหความสําคัญกับเพื่อนรวมวัยมากกวาในระยะวัย

เด็กตอนกลาง เด็กจะจับกลุมกันไดนาน แนนแฟน และผูกพันกับเพื่อนในกลุมมากขึ้น มีทั้งเพศ
เดียวกันและเพื่อนตางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางกายอยางรวดเร็ว และมากมายเปนแรงกระตุนให
เด็กรวมกลุม เพราะสามารถรวมสุขทุกข แกไขและเราใจปญหาของกันและกันดีกวาคนตางวัยซึ่งมี
ความคับของใจตอกัน Fuhrmann (1990)  ไดศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของกลุมเพื่อนที่ดีตอ
วัยรุน มีใจความสําคัญดังนี้  อิทธิพลของกลุมเพื่อนมีมากกวาอิทธิพลของครอบครัว เด็กวัยรุนจะ
เลือกเขาหาเพื่อนของตนมากกวาพอแม มีการศึกษาที่ใชใหเห็นวา เพื่อนสนิทของคนเรามักจะเปน
เพื่อในชวงวัยรุน

สงัคมระหวางเพศ การเขากลุมนอกจากจะเปนชองทางใหเดก็ไดรับการตอบสนอง
ความตองการขั้นพื้นฐานทางสังคม ในแงตาง ๆ เชน ฐานะ ตําแหนง คํายกยอง มีเพื่อนเขาใจ   
รวมทุกขรวมสุขแลว ยังเปดโอกาสใหเด็กชายและเด็กหญิงไดรูจักมักคุน เขาใจความแตกตาง
ระหวางเพศ รูจกัประพฤตตินตามบทบาทเพศ รูจกัปฏบัิติตนตอเพือ่นรวมเพศและตางเพศ สัมพนัธภาพ
ของชายและหญิงบางคูอาจพนขีดของความสัมพันธกับเพื่อนสูความสัมพันธฉันคูรัก แตความรัก
ใครผูกพันของชายหญิงชวงนี้ เปนแบบไมจริงจังมากนัก (pupy love)
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พัฒนาการทางความคิด
ในวัยรุน มีความเจริญเติบโตทางสมองถึงขีดเต็มที่ จึงสามารถคิดไดในทุก ๆ แบบ   

และทุก ๆ แบบของวิธีคิด หากเด็กไดรับการศึกษาอบรมมาตามขั้นตอนดวยดี ระยะนี้เปนระยะที่
เด็กจะแสดงความปราดเปรื่องอยางชัดเจน และเห็นความแตกตางของเด็กวัยนี้กับวัยอื่น ๆ ไดชัด 
การเรียนรูเร่ืองยาก ๆ เร่ืองนามธรรมซับซอน เด็กก็สามารถเขาใจได

เด็กวัยรุนมีกระบวนความคิดแบบตาง ๆ มากมาย ดังตัวอยางยกมาตอไปนี้
1. รูจักคิดเปนเหตุเปนผล ไมเชื่ออะไรงาย ๆ
2. รูจักคิดแบบวิทยาศาสตร (scientific thinking) จึงรวมถึงลักษณะการคิด

วิเคราะห (analyzation) วิพากวิจารณ (criticism) ตัวอยางมีระเบียบแบบแผน (systematic 
thinking) ตองการคดินกึดวยตนเอง ระยะนีเ้ดก็จงึไมชอบการบงัคบั คําสัง่ใหเชือ่ และตองคลอยตาม

3. รูจักตัดสินในในเรื่องยาก ๆ รวมทั้งหาขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ
4. มคีวามคดิรวบยอด เร่ืองราวตาง ๆ ลึกซึง้ขึน้ ฉะนัน้จงึเชือ่มโยงประสบการณ

ในอดีตเขากับปจจุบันและคาดหรือวางแผนการสําหรับอนาคต
5. เขาใจและมีความคิดรวบยอด เร่ืองทฤษฎี กฎ ระเบียบ วินัย ฉะนั้นจึง

สามารถเรียนเขาใจเรื่องเหลานี้ และสามารถนําไปใช ชอบเลนการเลนที่มีกฎเกณฑวิธีเลนซับซอน
6. รูคิดดวยภาษาจากความคิดภายในมากขึ้น คือคิดโดยไมตองเห็นของจริง 

เพราะความคิดเชิงนามธรรมพัฒนามาก สามารถสรางภาพความคิดในใจไดมากและซับซอน
7. รูคิดดวยภาพ ความคิดในใจ ทําใหสามารถคิดเรื่องนามธรรมที่ยาก ๆ ได 

ผสมผสานกับความสามารถคิดเชิงวิทยาศาสตร
วัยรุนชอบวิพากวิจารณ ชอบทายปญหา เด็กที่มีสมองดีสามารถมีสมาธิในการ

ทํางานมากขึ้น และนานขึ้นกวาเดิม เด็กสมองไมคอยดี ชวงความสนใจเฉพาะหนามักสั้น และ
ทํางานยาก ๆ ไมคอยได เด็กที่มีสติปญญาสูง มีความคิดสรางสรรค รูจักคิดวางแผนการอนาคต มี
อารมณมั่นคง กลาสูปญหา แกไขปญหาชีวิตและเหตุการณประจําวันได

พัฒนาการดานเหตุผล เรื่องความดี – ชั่ว หรือศีลธรรมจรรยา
วัยรุนเปนระยะที่เด็กกําลังสรางรูปแบบของคานิยม เร่ืองศีลธรรมจรรยาเฉพาะตน

และของสังคม ในที่นี้ขอกลาวถึง พัฒนาการดานเหตุผลเร่ืองดี – ชั่ว หรือศีลธรรมจรรยา (moral 
reasoning) โดยนําทฤษฎีพัฒนาการทางศีลธรรมจรรยาของ Kohlberg
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ตารางที่ 1   :  ข้ันตอนพัฒนาการดานศีลธรรมจรรยาของ Kohlberg

ขั้นตอนพัฒนาการทางศีลธรรมจรรยาของ Kohlberg
ข้ันตอนที่ 1 กอนการมีศีลธรรมจรรยาตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยม (อายุ
ประมาณ 4 – 10) (preconventional morality)

ข้ันที่ 1   - เชื่อฟง ทําตามกฎเกณฑเพราะกลัวถูกทําโทษ
ข้ันที่ 2   - ทําตามกฎเกณฑเพื่อหวังวาจะไดรับรางวัลหรือไดรับการ

   แลกเปลี่ยนที่สมน้ําสมเนื้อ
ข้ันตอนที่ 2 ข้ันมีศีลธรรมจรรยาตามขนบธรรมเนียมประเพณี
(วัยรุน หรือวัยผูใหญ) (conventional morality)

ข้ันที่ 3   - ทําตามศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี เพราะอยากเปน
   เด็กดี หรืออยากไดรับความนิยมชมชื่น

ข้ันที่ 4   - ทําตามกฎระเบียบของสังคมเพื่อใหสังคมมีความเปนปกติสุข
ข้ันตอนที่ 3 ข้ันหลังมีศีลธรรมจรรยาตามขนบธรรมเนียมประเพณี
(วัยผูใหญ) (postconventional morality)

ข้ันที่ 5   - ตระหนักวากฎระเบียบประเพณีนิยมขึ้นกับกลุมที่ต้ังสิ่งเหลานี้
   ข้ึนมา และยินดีที่จะปฏิบัติตาม

ข้ันที่ 6  - เขาใจและทําตามกฎเกณฑทางศีลธรรมที่เปนสากล เชน ไมลัก
  ขโมยของที่เจาของเขาไมให

            - เลือกศีลธรรม คานิยม เพื่อปฏิบัติตามที่ตนเห็นเหมาะสม

ที่มา : ศรีเรือน  แกวกังวาล, จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกชวงวัย. เลม 2, วัยรุน วัยสูงอายุ
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545), 354.

ศรีเรือน แกวกังวาล ไดอธิบายขั้นตอนพัฒนาการทางศิลธรรมจรรยาของ Kohlberg
วา ข้ันตอนพัฒนาการทางศีลธรรมจรรยาของเขามีความเปนสากลในดานขั้นตอน แตตางไปใน
ดานระยะอายุและรูปแบบของศีลธรรมจรรยาอยูบาง ข้ันตอนที่ 1 อยูในระยะวัยเด็กตอนตนและ
ตอนกลาง ข้ันตอนที ่3 และ 4 อยูในระยะวยัรุน วยัรุนและวยัผูใหญมพีฒันาการทางศลีธรรมจรรยา
ถึงขั้น 3 และ 4 กลาวคือการเลือกกฎระเบียบและศีลธรรมจรรยานั้นเกิดจากความตองการความรัก
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และความเอื้ออาทรจากผูอ่ืน หรือทําตามกฎหมายบังคับ เด็กวัยรุนตอนปลายบางคนพัฒนา      
ศีลธรรมจรรยากาวหนาไปอกี 1 ข้ัน โดยการแสวงหาเหตผุลแหงกฎเกณฑทางสงัคมและกฎระเบยีบ
ทางจรรยาประเพณี และอาจยกเลิกไมทําตามกฎเกณฑ ประเพณีนิยม คานิยมทางศีลธรรมจรรยา
ที่ตนเห็นวาไมมีเหตุผล หรือลาสมัย

วัยรุนที่เปนปญหา
แมวัยรุนจะมีพัฒนาการดวยดีตามวัย มักจะเขาสูวัยนี้ และผานพนวัยไปอยางไม

เปนคนเขาปญหา แตก็มีวัยรุนที่ปรับตัวไมได หรือปรับตัวไมถูกวิธี กลายเปนวัยรุนที่เปนปญหา   
วัยรุนเหลานี้อาจทําความเดือดรอนมาสูตนเอง หรือครอบครัว สังคม เมื่อแยกแยะปญหาเด็กจะ  
พบวาเหตุที่ทําใหเด็กมีปญหามาจาก พอแม โรงเรียน และสื่อมวลชน ดังจะอภิปรายดังนี้ (ศรีเรือน 
แกวกงัวาล  2545 : 365)

1. แรงกดดันจากพอแม พอแมใชเด็กเปนเครื่องบงบอกสถานะของตนเอง การ
เขาโรงเรียนที่ดีมีชื่อเสียง การแตงตัวดูดี การเรียนพิเศษ การสอบเขามหาวิทยาลัย พอแมพยายาม
ผลักดันใหลูกทํากิจกรรมตลอดเวลา เชน เลนดนตรี นักกีฬา หรืออ่ืน ๆ เนื่องจากเด็กถูกผลักดันให
โตเรว็ และมคีวามรบัผิดชอบเร็วเกนิวยั ปญหาพอแมไมมเีวลาใหกบัเดก็ จะดวยปญหาการหยาราง
ทํางานหนัก พอแมเคี่ยว  พอแมเหลานี้จะผลักภาระความรับผิดชอบไปใหคนอื่น เชน พี่ที่ตัวโตกวา 
อยูกับญาติที่ไมมีเวลาจะดูแล เด็กวัยรุนเปนเด็กที่จะมีปญหามากในกรณีที่พอ แม หยาราง เพราะ
เด็กจะถูกระบายและรับรูความเครียด ความกลัว ความวาเหวของพอแมยุคใหม

2. แรงกดดันจากโรงเรียน โรงเรียนสมัยใหม จะมีการแขงขันกันสูง จึงจับวิชา
ตาง ๆ ยัดเยียดใหเด็กไดรับอยางเรงรีบ เด็กจะถูกสอนใหทําขอสอบมากกวาใหความรู พัฒนาการ
ไปตามลําดับวัยที่เหมาะสมกับเด็ก

3. แรงกดดันจากสื่อมวลชน ภาพยนตรโทรทัศน วีดีโอ ซีดี มีบทบาทตอความคิด
และทัศนคติของเด็ก ภาพความรุนแรง ความสัมพันธทางเพศ มีอิทธิพลตอส่ิงที่เด็กเชื่อถือยึดเอา
เปนแบบอยาง เด็กไดรูไดเห็น ในขณะที่เขายังอยูในวัยที่รับเร่ืองเหลานั้นไมได หรือยังไมสามารถ
แยกแยะตรึกตรองไดวา ส่ิงที่เห็นมีขอดี ขอเสียอยางไร

สรุปไดวาสภาพธรรมชาตขิองวยัรุนคอื แสวงหาปรชัญา อุดมการณชวีติ เลยีนแบบ
และนับถือผูที่ตนชื่นชอบ จึงยึดถือบุคคลจากสื่อเปนแบบอยาง ซึ่งเด็กอาจมีความสามารถไมเพียง
พอตามที่ตนเรียนรู และเลียนแบบจากสื่อมวลชน ทั้งที่รูตัว ไมรูตัว จึงทําใหเกิดความสับสน       
จนอาจเปนวัยรุนที่ใชกลไกปองกันตนเองมากมาย เพอฝน หรือแสดงออกแปลก ๆ ในบางกรณี
กลายเปนเด็กเครงเครียด หรือประพฤติผิดทางเพศอยางใดอยางหนึ่ง

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



40

4.  โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเปนโรงเรียนที่รัฐต้ังขึ้น เพื่อใหเด็กที่ขาดโอกาสที่จะเขาเรียน

ในโรงเรียนปกติ เชน เด็กในทองถิ่นทุรกันดาร เด็กที่ขาดอุปการะ เด็กที่กําพราบิดา มารดา ไมมี
โอกาสเรียนหนังสือ โดยจัดที่พักใหนักเรียนมาเรียนในลักษณะโรงเรียนกินนอน ปจจุบันทั่วประเทศ
มีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  24  โรง

ประวัติโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เปนโรงเรียนอยูประจํา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 15  
ตุลาคม 2518  และเปดสอนในปการศึกษา 2519 ในระดับประถมศึกษา เปดสอนในระดับมัธยม
ศึกษาตอนตนเมื่อปการศึกษา 2532 และเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 
2537 โดยมีผูบริหารของโรงเรียนดังนี้

1. นายใจ บุญรีบสง 15 ต.ค. 2518 – 21 มิ.ย. 2525
2. นายประเมศวร กลั่นบุศย 22 มิ.ย. 2525 – 3 เม.ย. 2526
3. นายธงชัย อุทัยรัศมี 4   เม.ย. 2526 – 20 มี.ค. 2529
4. นายดอกรัก กลั่นบุศย 21 มี.ค. 2529 – 31 ต.ค. 2532
5. นายนิคม พรหมยอย 1   พ.ย. 2532 – 31 ต.ค. 2535
6. นายศุภชัย ธาราศานิต 2   พ.ย. 2535  จนถึงปจจุบัน

สถานที่ต้ัง
โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหเพชรบรีุ จงัหวดัเพชรบรีุ ต้ังอยูเลขที ่122 หมูที ่3 ถนนเลีย่งเมอืง

ชะอํา – ปราณบุรี ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ 858-0-74.5  ไร
สถานภาพของโรงเรียน

เปนโรงเรียนอยูประจําเปดทําการสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จนถึงมัธยม
ศึกษาปที่ 6 มีอาจารย ทั้งหมด 45 คน ครูอัตราจาง 7 คน ในป พ.ศ. 2546 มีจํานวนนักเรียน       
ทั้งหมดประมาณ 876 คน นักเรียนทุกคนเปนนักเรียนประจํา โดยโรงเรียนมีหอพัก 15 หอ และบาน
พักสําหรับนักเรียน 6 หลัง การรับนักเรียนโรงเรียนรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จังหวัดเพชรบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนักเรียนที่รับเขามาเรียน เปนเด็ก
ดอยโอกาส 10 ประเภท  คือ

1. เด็กถูกบังคับใหขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก
2. เด็กเรรอน
3. เด็กที่อยูในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก
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รองผูอํานวยการ
      ฝายธุรการ

รองผูอํานวยการ
     ฝายวิชาการ

รองผูอํานวยการ
    ฝายปกครอง

รองผูอํานวยการ
      ฝายบริการ

4. เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/เด็กกําพรา
5. เด็กที่ถูกทํารายทารุณ
6. เด็กยากจน (มากเปนพิเศษ)
7. เด็กในชนกลุมนอย
8. เด็กที่มีปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
9. เด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดสหรือโรคติดตอรายแรงที่สังคมรังเกียจ
10. เด็กในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

                          ผูอํานายการโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- งานสารบรรณ - งานสงเสริมการเรียนการสอน    - งานปกครองนักเรียน          - งานอนามัย
- งานการเงินและบัญชี - งานประเมินผลการเรียน        - งานสงเสริมความ
- งานโภชนาการ          ความประพฤติ-
- งานพัสดุ - งานทะเบียนนักเรียน          และจริยธรรม        - งานโสต

          ทัศนูปกรณ
- งานทะเบียน - งานกลุมวิชา        - งานหอพัก                      - งานประชา

         สัมพันธ
-ประวัติบุคลากร                -งานพัฒนาบุคลากร        - งานสงเสริม-                      - งาน

           ประชาธิปไตย            สาธารณูปโภค
- งานยานพาหนะ                - งานกิจกรรมนักเรียน        - งานรักษาความ                 -งานสวัสดิการ

                       ปลอดภัย
- งานแผนงาน  - งานหองสมุด        - งานชุมชน                      - งานอาคาร
- งานสารสนเทศ  - งานแนะแนว        - งานลูกจาง

          ประจํา
แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสรางการบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
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วิสัยทัศนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป  

โดยชุมชนเขามามีสวนรวม เพื่อใหนักเรียนมีความรูพื้นฐาน มีทักษะในการประกอบอาชีพและมี 
สุขภาพสมบูรณ

ภารกิจของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี
1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ใหกับผูดอยโอกาสทางการศึกษาใหมี

ความรูพื้นฐานตามที่หลักสูตรกําหนด
2. สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมีความรูทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
3. จัดกิจกรรมใหนักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม และมีนิสัยรักการทํางาน
4. จัดอาหารใหนักเรียนตามหลักโภชนาการทุกมื้อ
5. สงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวางในดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ
6. สงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวางในดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ
7. จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

เปาประสงค
1. ใหนักเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป
2. นักเรียนมีทักษะและประสบการณในการประกอบอาชีพ
3. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งดานรางกายและจิตใจ
4. ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน

สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1. ลักษณะหลักสูตรที่ใชในสถานศึกษา

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยปรับใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน
และทองถิ่น วิชาเพิ่มเติมที่เนนในวิชาการงานและอาชีพ ดานสัตว และพืชเปนหลัก

2. สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- โรงเรียนมุงเนนการเรียนการสอนที่นักเรียนไดฝกและปฏิบัติจริงใน

การเรียนการสอนโดยเฉพาะดานวิชาชีพ
- สงเสริมใหนักเรียนรวมกลุมในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดใน

เวลาเรียน
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- สนับสนุนใหนักเรียนและครูจัดกิจกรรมที่สงเสริมหลักสูตรและการ
เรียนรูของนักเรียน

- จัดบรรยากาศภายในสถานศึกษาเพื่อเปนแหลงเรียนรูของนักเรียน
- สงเสริมสนับสนุนการใชวิทยากรและการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู
- สงเสริมใหครูไดทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อชวยเหลือนักเรียน

3. สภาพการจัดและการประเมินผล
- การวัดและการประเมินผลของโรงเรียนใชจุดประสงคการเรียนรูของ

กลุมโรงเรียน โดยวัดผลตามศักยภาพจริงของโรงเรียน
สภาพการบริหาร

1. หลักสูตรและการเรียนการสอน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เปนโรงเรียนประจํา  

นักเรียนแตละคนแตกตางกันมาก จึงเปนภาระของโรงเรียนที่จะตองดูแลชวยเหลือใหนักเรียนมี  
สุขภาพอนามัย ความเปนอยู ความประพฤติที่ดีของสังคม ครูทุกทานตองเปนทั้งพอและแมของ 
นักเรียนทุกคนซึ่งจะตองใหความรักความอบอุนและสรางเสริมทักษะที่จําเปนในการอยูรวมกับ
สังคมตอไป

ในดานการเรียนการสอนของนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรที่กําหนดและ
โรงเรียนยังจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อสรางเสริมทักษะใหกับนักเรียนเพื่อใหมีประสบการณ
พรอมที่จะออกไปอยูในสังคมในอนาคตภายหนาตอไป

2. การบริหารงานบุคลากร
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี จัดแบงภาระหนาที่ใหบุคลากรทุกทาน

ตามความสามารถและตามวุฒิ โดยมีการบริหารงานตามสายงาน ที่ถือนักเรียนเปนสําคัญ
3. อาคารสถานที่และสภาพแวดลอม

การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห
เพชรบุรี โดยคํานึงทั้งความพรอมและการใชประโยชน   โดยยึดหลักความสะอาด รมร่ืน เอื้อตอ 
การเรียนการสอนและสุขภาพของนักเรียนโดยฝกใหนักเรียนทุกคนเปนเจาของและมีสวนรวมใน
การดูแลรักษาอาคารและพื้นที่ของโรงเรียน
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ตารางที่ 2  ขอมูลนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ประถมศึกษา

ป.1 25 14 37
ป.2 27 12 39
ป.3 31 26 57
ป.4 41 38 79
ป.5 30 39 69
ป.6 46 34 80
รวม 200 163 363

มัธยมศึกษา
ม.1 77 78 155
ม.2 71 73 144
ม.3 63 48 111
ม.4 15 29 44
ม.5 10 10 20
ม.6 19 20 39
รวม 255 258 513

รวมทั้งหมด 455 421 876
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5.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ
งานวิจัยในตางประเทศ

เทรปปา และไฟรค  (Treppa and Frike, อางถึงใน อนุวัติ  คูณแกว 2538 : 30)   
ไดศึกษาผลการเขารวมกิจกรรมกลุมที่มีตอการรูจักและเขาใจตนเองของสมาชิกจํานวน 11 คน  
ผลการศึกษาพบวา การเขารวมกิจกรรมกลุม ทําใหสมาชิกในกลุมมีการเปลี่ยนแปลงความเขาใจ
ในตนเองไปในทางที่ดี ในดานความสามารถในการควบคุมตนเอง คุณคาของการมีชีวิตอยู       
การนับถือตนเอง การยอมรับตนเองและความเขาใจในความเปนมนุษย ความสามารถในการสราง
มนุษยสัมพันธและความคิดเกี่ยวกับตนในอุดมคติ

เล็กซ (Lek, อางถึงใน สิริวรรณ  ฉันทนสานนท 2541 : 28) ไดศึกษาผลของการใช
กลุมสัมพันธที่มีตอทัศนคติในการเรียนวิชากลุมสัมพันธของนักเรียน ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่
เขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธมีทัศนคติตอการเรียนวิชากลุมสัมพันธดีข้ึน มีความพอใจประสบ
การณที่ไดรับ ยินดีที่ไดเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ และตองการเรียนโดยใชกระบวนการกลุม
สัมพันธอีก

โมเบลย (Mobley, อางถึงใน สิริวรรณ  ฉันทนสานนท 2541 : 29)  ทําการศึกษา
ผลของประสบการณกลุมมนุษยสัมพันธตอความภูมิใจในตนเอง และทักษะทางการสื่อสารของ 
นักเรียนที่เรียนระดับ 4 โรงเรียนประถมศึกษาในอลาคัวร ฟลอริดา ผลการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวา     
กิจกรรมกลุมสัมพันธสามารถพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองและทักษะการสื่อสารได

งานวิจัยในประเทศ
ชไมพร มุขโต (2522 : 40) ไดทําการศึกษาผลของการใชกิจกรรมกลุมในการ

พัฒนาความซื่อสัตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร  
โดยมีจุดมุงหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาผลการใชกิจกรรมกลุมในการพัฒนาความซื่อสัตยของ  
นักเรียนกลุมตัวอยาง มีจํานวน 28 คน แบงเปนกลุมทดลอง 14 คน และกลุมควบคุม 14 คน   
กลุมทดลองไดรับการฝกกิจกรรมกลุมโดยใชโปรแกรมการฝกกิจกรรมกลุมจํานวน 18 คร้ัง และ
กลุมควบคุมไดรับขอสนเทศจากการสอนโดยปกติ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาความซื่อสัตย 
จํานวน 18 คร้ัง เชนเดียวกัน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนในกลุมทดลองมีการพัฒนาความซื่อสัตย
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และไมพบความแตกตางในการพัฒนาความซื่อสัตย
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

สาลี่ จบศรี (2531 : 46) ไดทําการศึกษาผลของกิจกรรมกลุมที่มีตอความเปนผูนํา
แบบประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนคลองสิบสาม ผิวศรีราษฎรบํารุง
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จังหวัดปทุมธานี กลุมตัวอยางมีจํานวน 16 คน แบงเปนกลุมทดลอง 8 คน และกลุมควบคุม 8 คน
ผลจากการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความเปนผูนําแบบประชาธิปไตยสูง
ข้ึน และนักเรียนกลุมทดลองมีความเปนผูนําแบบประชาธิปไตยสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม

พวงแกว เนตรโอภารักษ (2533 : 69) ไดทําการศึกษาผลของการใชกิจกรรมกลุม
ที่มีตอความรวมมือในการอภิปรายกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานลานแหลม
จังหวัดนครปฐม จํานวน 14 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 7 คน ผลการวิจัยนี้
ปรากฏวากลุมทดลองที่ไดรับการฝกกิจกรรมกลุมมีความรวมมือในการอภิปรายกลุมสูงกวากลุม
ควบคุม ที่ไดรับขอสนเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุมทดลองมีความรวมมือใน
การอภิปรายกลุมสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากผลงานวิจัยทั้งในตางประเทศและในประเทศ แสดงใหเห็นวากิจกรรมกลุม 
สามารถใชในการพัฒนาบุคคลใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคได เชน การพัฒนาทัศนคติตาง ๆ 
ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมแหงความเปนพลเมืองดี อันไดแก ความซื่อสัตย ความเปนผูนําแบบ
ประชาธิปไตย ความภูมิใจในตนเอง เปนตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนํากิจกรรมกลุมมาใชในการพัฒนา 
ความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี

เพค (Pack, อางถึงในอนุวัฒน คูณแกว 2538 : 81) พบวา ความรับผิดชอบขึ้นอยู
กบัการฝกวนิยัและการฝกวนิยัโดยอาศยัความรกันัน้ จะทาํใหเดก็มพีฒันาการดานความรบัผิดชอบสูง
ดวย สอดคลองกับผลการศึกษาของ เชียร และเสวิน ซึ่งไดสัมภาษณพอแมของเด็กอนุบาลจํานวน 
379 คน เกี่ยวกับการฝกอบรมเด็ก พบวาการใหความรักและการยอมรับลูกในฐานะที่เปนสมาชิก
ของครอบครัว และฝกวินัยโดยใชเหตุผลจะชวยใหเด็กทําตามที่พอแมตองการ และทําใหเด็กมี
พัฒนาการทางดานความรับผิดชอบสูงขึ้น (วารินทร มวงสุวรรณ, 2517 : 195, อางจาก
Brecknridge) พบวาเด็กที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง จะมีความสามารถในการควบคุมตนเอง มี
ความรูสึกรับผิดชอบและสามารถแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอสังคมดวย

โจนส (Jone, อางถึงในอนุวัฒน คูณแกว 2538 : 82) ศึกษาความเปลี่ยนแปลง
ความรูสึกรับผิดชอบของเด็กตามระดับอายุ พบวา เด็กอายุ 9 – 11 ป มีความรูสึกรับผิดชอบนอย
และมีชวงความรับผิดชอบแตกตางกันมาก เด็กอายุ 11 – 13 ป ความรูสึกความรับผิดชอบสูงขึ้น
เล็กนอยและชวงความรับผิดชอบไมตางกัน อายุ 13 ปข้ึนไปจะมีความรับผิดชอบสูงเรื่อย ๆ จนถึง
อายุ 16 – 17 ป จะคงที่คร้ังหนึ่ง
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ฟลาเฮอรด้ี และรุสเซล (Flaherty and Reutzel, อางถึงใน อนุวัฒน คูณแกว  
2538 : 82) ศึกษาเพื่อหาลักษณะบุคลิกภาพของนักเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการเรียนสูงและ   
นกัเรยีนทีป่ระสบผลสาํเรจ็ในการเรยีนต่าํ พบวา ผูทีม่ผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนสงู ไดคะแนนบคุลกิภาพ
ดานความรับผิดชอบสูงกวาผูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และแมคเคลแลนด (Mc Clelland, 
อางถึงใน อนวุัฒน  คูณแกว 2538 : 81) ไดศึกษาลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง    
พบวา บุคคลนั้นมีความรับผิดชอบสูงดวย

สมารท (Smart, อางถึงใน อนุวัฒน คูณแกว 2538 : 83) ศึกษาเกี่ยวกับ
พัฒนาการของเด็ก และสัมพันธภาพที่มีตอครอบครัว ซึ่งพบวา ความรับผิดชอบจะเริ่มตนในวัยเด็ก
และพัฒนาสูวัยรุนและวัยผูใหญและพบวา เด็กหญิงจะมีความรับผิดชอบสูงกวาเด็กชาย ซึ่งตรง
กับการวิจัยของบัตเตอรเวิรท (Butterwatth, อางถึงใน อนุวัฒน  คูณแกว 2538 : 84) ศึกษาความ
รับผิดชอบตอตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 600 คน โดยสุมจากโรงเรียนตาง ๆ 
ในแคลฟิอรเนยี กพ็บวานกัเรยีนหญงิมคีวามรบัผิดชอบสงูกวานกัเรยีนชายอยางมนียัสาํคญัทางสถติิ

วิกกินส (Wiggins, อางถึงใน อนุวัฒน คูณแกว 2538 : 81) กลาวถึงการศึกษา
ของ กอฟ (Gough) เกี่ยวกับการควบคุมตนเองของผูที่มีปญหาทางความประพฤติวา ผูที่มีระดับ
วินัยแหงตนเองจะมีความรับผิดชอบสูง ไมมีความวิตกกังวล มีความอดทนสูง มีเหตุผลที่ดีเปนของ
ตนเอง และมีความยืดหยุนในความคิดและพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม

แพค และอาฟวิกเอิรส (Pack and Havighurst, อางถึงใน อนุวัฒน คูณแกว 
2538 : 82) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กวัยรุนที่มีบรรยากาศแหงประเทศไทยและแบบใช
อํานาจพบวา เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีบรรยากาศประชาธิปไตยมีความเปนอิสระจากตนเอง และ
รับผิดชอบมากกวาเดก็ทีม่าจากครอบครวัแบบอตัตาธปิไตย ซึง่สอดคลองกบัการศกึษาของ เฮอรลอค
(Hurlook, อางถึงใน อนุวัฒน  คูณแกว 2538 : 83) ซึ่งพบวา ผลของการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยใชวิธี
ประชาธปิไตย การใหความรกั ความสนใจและความสาํคญัของเดก็จะทาํใหมคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง  
มีเพื่อนมาก เปนมิตรซื่อสัตย คลองแคลว ราเริง มีอารมณมั่นคง มีความคิดริเร่ิม พึ่งตนเอง 
สามารถจะทําใหเด็กขาดความใกลชิดพอแม ขาดความรูสึกอบอุน ขาดความรูสึกปลอดภัย หรือได
ทํากฎอยางเครงครัด ทําใหขาดความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และขาดความ
รับผิดชอบเพราะไมเคยตัดสินใจดวยตนเองเชนเดียวกับการศึกษาของ เลวิน ลิปปก และไวท   
(อางถึงใน อนุวัฒน  คูณแกว  2538 : 84) ที่พบวาการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนั้นทําใหเด็ก
มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความรับผิดชอบรูสึกใหความรวมมือกับหมูคณะ สวนการอบรมเลี้ยงดู
แบบอตัตาธปิไตยนัน้จะทาํใหเดก็เปนคนกาวราว เนือ่งจากรูสึกวาตนถกูบงัคบักดขี ่ ขาดความรบัผิดชอบ
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และการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยนั้นก็ทําใหคนไมรูจักความรับผิดชอบไวใจไมได       
(กอ สวัสดิพาณิชย. 2522 : 176 – 181 ; อางอิงมาจาก Lewin, Lippit and White. N.d.)

นภิา   วจิติรศริิ (2525 : 47 – 50) ไดศึกษาผลของกจิกรรมกลุมทีม่ตีอความรบัผิดชอบ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 32 คน แบงเปน 2 กลุม คือ   กลุมทดลองไดรับการฝก
โดยใชกิจกรรมกลุม และกลุมควบคุมที่ไมไดรับการฝก กลุมละ 16 คน ผลการศึกษาพบวา กลุม
ทดลองมีความรับผิดชอบสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบ
เทียบระหวางนักเรียนที่มีความรับผิดชอบสูง กลาง และต่ํา พบวากลุมทดลองมีความรับผิดชอบสูง
กวากลุมควบคุม

ดุษฎี ทรัพยปรุง (2529 : 34 – 55) ไดศึกษาการใชบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาความ
รับผิดชอบตอหนาที่การงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งมีความรับผิดชอบตอหนาที่การ
งานต่ํา จํานวน 30 คน โดยสุมเปนกลุมทดลองซึ่งไดรับการสอนโดยใชบทบาทสมมติ และกลุมควบ
คุมซึ่งไดรับการสอนแบบปกติ กลุมละ 15 คน ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการ
ใชบทบาทสมมติมีพัฒนาการ และมีความแตกตางในดานความรับผิดชอบตอหนาที่การงานสูง
กวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ

ดวงจันทร   หนูทอง (2538 : 82 – 91) ศึกษาผลของการใชแมแบบหนังตะลุงที่มี
ตอการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 24
คน ที่ใชภาษาทองถิ่นที่บาน และมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานเหตุผลตํ่ากวาจริยธรรมขั้นที่ 3 ลงมา
แลวแบงเปน 2 กลุม คือกลุมทดลองไดรับการสอนโดยใชแมแบบ และกลุมควบคุมซึ่งไดรับการ
สอนตามปกติ กลุมละ 12 คน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนทั้ง 2 กลุมมีการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม
ดานความรับผิดชอบสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุมทดลองมีการใชเหตุผล
เชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อนุวัฒน คูณแกว (2538 : 152) ไดศึกษาการใชกิจกรรมกลุมบทบาทสมมติ
เทคนิคแมแบบ สถานการณจําลอง และกรณีตัวอยาง พัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 88 คน แบงเปน 2 กลุม คือกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผลการศึกษา
พบวา กลุมทดลองมีความรับผิดชอบสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คํานึง อยูเลิศ (2541 : 40) ศึกษาผลของการใชกิจกรรมกลุมที่ดีตอการรับผิดชอบ
ดานการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 12 คน ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่มี
ความรับผิดชอบดานการเรียนดีข้ึนหลังจากเขารวมกิจกรรมกลุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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.01 และนกัเรยีนทีเ่ขารวมกจิกรรมมคีวามรบัผิดชอบดานการเรยีนดกีวานกัเรยีนทีไ่มเขารวมกจิกรรม
กลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

พิจิตรา พงษจินดากร (อางถึงใน วัลลภา  ถนอมศิริ 2539 : 40) ทดลองสอนความ
รับผิดชอบแกเด็ก  ที่มีระดับพัฒนาการทางสติปญญาตางกันโดยใชกลุมสัมพันธ   ทําใหนักเรียนมี
ทัศนคติเกี่ยวกับเร่ืองความรับผิดชอบดีกวาวิธีการสอนแบบธรรมดา และมีความคงทนของการ
เรียนรูทั้งในดานความรู ความเขาใจและทัศนคติเกี่ยวกับความรับผิดชอบ  ซึ่งสอดคลองกับ วิริยะ  
บุญยะนิวเสน  (อางถึงใน วัลลภา ถนอมศิริ  2539  :  40) เปรียบเทียบการสอนจริยธรรมโดยวิธี
กระบวนการกลุมสัมพันธกับการสอนแบบธรรมดา  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชเวลาใน 
การสอนรวม 9 ชั่วโมง ในการสอนโดยกระบวนการกลุมสัมพันธมีทัศนคติ ทางจริยธรรมดานความ
มีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย  และความรับผิดชอบสูงกวากลุมที่สอนแบบธรรมดา

ดวงจันทร  หนูทอง  (อางถึงใน วัลลภา ถนอมศิริ  2539 : 40)  ศึกษาผลการใช  
แมแบบหนังตะลุงที่มีตอการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุมมีการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 นอกจากนี้นักเรียนกลุมทดลองมีการ
ใหเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบสูงกลาวนักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .05

วัลลภา ถนอมศิริ (2539 : 57)  ไดศึกษาการใชกิจกรรมและการใหคําปรึกษา  
แบงกลุมเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบดานการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา       
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุม  มีความรับผิดชอบดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .01

จากงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ จะเห็นวากิจกรรมกลุมเปนวิธีการ
สอนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนานักเรียนในดานตาง ๆ เชน การยอมรับตนเอง การควบคุมตนเอง 
และการนบัถอืตนเอง นอกจากนัน้ยงัสามารถพฒันาจรยิธรรมในหลาย ๆ ดานดวย เชน ความซือ่สัตย
ความมีระเบียบวินยั รวมทั้งความรับผิดชอบดวย ซึ่งจะเนนความรับผิดชอบเปนรายดานเชนความ
รับผิดชอบดานการเรียน ความรับผิดชอบตอการทํางาน แตงานวิจัยในครั้งนี้ศึกษาความรับผิดชอบ 
3 ดานคือ ความรับผิดชอบตอตนเองและการกระทําของตน ความรับผิดชอบตอการศึกษาเลาเรียน 
และความรับผิดชอบตอสถานศึกษา

ความรับผิดชอบเปนจริยธรรมที่สามารถฝกและพัฒนาใหเกิดขึ้นไดในตัวบุคคล 
โดยตองฝกฝนและอบรมตั้งแต วัยเด็ก และจะพฒันาไปเรื่อย ๆ จนถึงวัยรุน ซึ่งจากงานวิจัยที่ตาง ๆ 
สวนใหญศึกษาวิจัยในนักเรียนระดับประถมศึกษาซึ่งอยูในวัยเด็ก โดยใชกิจกรรมการเรียน       
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การสอนที่หลากหลาย ทั้งที่ใชกิจกรรมอยางเดียว  และใชหลาย ๆ  กิจกรรม แลวแตแตกตางกันไป     
เชน  กิจกรรมกลุม เทคนิคแมแบบ สถานการณจําลอง การใหคําปรึกษาแบบกลุม เปนตน  ในการ
ศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาในเด็กวัยรุนคือนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 และใชการพัฒนา 
ความรบัผิดชอบดวยกจิกรรมกลุม โดยใชกจิกรรมกลุมสัมพนัธ เกม สถานการณจาํลอง กรณตัีวอยาง
เปนตน เพื่อใหเหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียน และไมเกิดความเบื่อหนาย  เนื่องจากใชวิธีการ
ฝกหลาย ๆ วิธี

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

กิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบ
- บทบาทสมมติ
- กรณีตัวอยาง
- สถานการณจําลอง
- กิจกรรมกลุมสัมพันธ

ความรับผิดชอบของนักเรียน
- ความรับผิดชอบตอตนเอง
- ความรับผิดชอบตอการศึกษา

เลาเรียน
- ความรับผิดชอบตอสถานศึกษา
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวจิยัเรือ่ง “การใชกจิกรรมกลุมพฒันาความรบัผิดชอบของนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปที ่2
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี” เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Randomized Control 
Group Pretest Posttest Design) โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
เพชรบุรี เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับวิธี
ดําเนินการวิจัย ประกอบดวย ประชากร และกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช        
ดังรายละเอียดตอไปนี้

ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 โดยใหทําแบบประเมิน
พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนและมีคะแนนความรับผิดชอบต่ํากวาเปอรเซนไทลที่ 40   
ลงมา ไดนักเรียนจํานวน 60 คน

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศึกษา

สงเคราะหเพชรบรีุ ภาคเรยีนที ่ 1 ปการศกึษา 2545 ทีม่คีะแนนความรบัผิดชอบต่าํกวาเปอรเซนไทล     
ที่ 40 ลงมา จํานวน 60 คน แลวนํามาสุมแบบจับคูคนที่มีคะแนนความรับผิดชอบใกลเคียงกัน 
เพศเดียวกัน เปนคูกัน และในแตละคู ใชสุมอยางงายโดยการจับฉลาก เพื่อแยกเปนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม ไดนักเรียนกลุมละ 18 คน โดยมีข้ันตอนการสุมตัวอยาง ดังนี้

1. ผูวจิยัใหนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหเพชรบรีุ ภาคเรยีนที่ 1 
ปการศึกษา 2545 จํานวน 163 คน ตอบแบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ

2. ผูวิจัยตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด แลวนําคะแนนของนักเรียนทุกคนมา
เรียงลําดับจากคะแนนสูงมาต่ํา และคัดเฉพาะผูที่มีความรับผิดชอบต่ํากวาเปอรเซ็นไทลที่ 40     
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ลงมา จํานวน 60 คน แลวสอบถามความสมัครใจในการเขารับการทดลอง ปรากฏวานักเรียน
สมัครใจทุกคน

3. สุมนักเรียนที่สมัครใจ ในขอ 2 โดยจับคูคนที่มีคะแนนใกลเคียงกัน เพศเดียวกัน
เปนคูกัน ไดนักเรียนจํานวน 36 คน แลวสุมอยางงายอีกครั้งหนึ่ง เปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม
กลุมละ 18 คน

ตารางที่ 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
จํานวน (คน) กลุม วิธีสอนที่ใช

18

18

ทดลอง

ควบคุม

เขารวมกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบ

ไมไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาความรับผิดชอบ

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน
ตัวแปรตาม คือ ความรับผิดชอบของนักเรียน 3 ดาน

- ดานความรับผิดชอบตอตนเองและการกระทําของตน
- ดานความรับผิดขอบตอการศึกษาเลาเรียน
- ดานความรับผิดชอบตอสถานศึกษา

รูปแบบการทดลอง
ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง Randomized Control Group Pretest

Posttest Design  ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

Pretest Posttest
RE   01 X     02
RC   03     04

เมื่อ R คือ การสุม
E คือ กลุมทดลอง
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C คือ กลุมควบคุม
01 03 คือ Pretest ทดสอบกอนการเขารวมกิจกรรมกลุม
02 04 คือ Posttest ทดสอบหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม
X คือ การสอนในกลุมทดลองใชการจัดกิจกรรมกลุม

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
1. กจิกรรมกลุมพฒันาความรบัผิดชอบของนกัเรยีน จาํนวน 10 กจิกรรม (ภาคผนวก ก)

เปนแผนการจดักจิกรรมทีม่รีายละเอยีดเนือ้หาเกีย่วกบัความรับผิดชอบ   3  ดานคอื  ดานความรบัผิดชอบ
ตอตนเองและการกระทําของตน ดานความรับผิดชอบตอการศึกษาเลาเรียน และความรับผิดชอบ
ตอสถานศึกษา สําหรับใหนักเรียนในกลุมทดลองเขารวมกิจกรรมพัฒนาความรับผิดชอบทั้ง 10   
กิจกรรม  ซึ่งแตละกิจกรรมใชกระบวนการกลุมหลากหลาย เชน สถานการณจําลอง กรณีตัวอยาง  
กิจกรรมกลุมสัมพันธ  ฯลฯ

2. แบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน เปนแบบประเมินใหนักเรียน
ทําเพื่อคัดเลือกนักเรียนทดลองเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม  โดยแบงออกเปน  2  ชุดคือ

-  ชุดที่ 1 เปนแบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน (ภาคผนวก ข)  
ใหนกัเรยีนเปนผูประเมนิตนเองทัง้ 3 ดาน คือ ดานความรบัผิดชอบตอตนเองและการกระทาํของตน   
ดานความรับผิดชอบตอการศึกษาเลาเรียน และความรับผิดชอบตอสถานศึกษา จํานวน 60 ขอ  
ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 อันดับ ซึ่งแตละขอแสดงถึงการกระทําที่        
นักเรียนไดปฏิบัติจริงของนักเรียน

-  ชดุที ่ 2 เปนแบบประเมนิพฤตกิรรมความรบัผิดชอบของนกัเรยีน  (ภาคผนวก ค)    
ใหครูเปนผูประเมินพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับการกระทําตามความเปนจริงของนักเรียนทั้ง 3   
ดาน ดานความรับผิดชอบตอตนเองและการกระทําของตน ดานความรับผิดชอบตอการศึกษา   
เลาเรียน และความรบัผิดชอบตอสถานศกึษา เพือ่เปนการตรวจสอบคะแนนความรบัผิดชอบ จากการที่
นักเรียนประเมินตนเองและครูประเมินนักเรียนดวย วานักเรียนเปนกลุมที่ควรพัฒนาพฤติกรรม
ความรับผิดชอบจริง

3. แบบสอบถามวัดความรับผิดชอบของนักเรียน (ภาคผนวก ง) เปนแบบสอบถาม
เกีย่วกบัพฤตกิรรมความรบัผิดชอบทัง้ 3 ดาน ดานความรบัผิดชอบตอตนเองและการกระทาํของตน   
ดานความรับผิดชอบตอการศึกษาเลาเรียน และความรับผิดชอบตอสถานศึกษา ซึ่งแตละขอเปน
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สถานการณหรือเหตุการณตาง ๆ ในชวีติประจาํวนั ใหนกัเรยีนอานและทาํความเขาใจสถานการณ
หรือเหตุการณนั้น ๆ แลวใหนักเรียนพิจารณาตัวเลือกหรือคําตอบที่กําหนดไว 4 ตัวเลือก โดยเลือก
ตอบขอเดียวที่ตรงกับความประพฤติหรือการกระทําของนักเรียน ซึ่งแบบวัดนี้ นักเรียนในกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมจะทํากอนและหลังการจัดกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบ เพื่อนํา
คะแนนที่ไดมาวิเคราะหผลทางสถิติ

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
1. การสรางและพัฒนาคุณภาพ แผนการจัดกิจกรรมกลุม

1.1 ศึกษารายละเอยีด เนือ้หา เร่ืองความรบัผิดชอบของนกัเรยีนดานความรบัผิดชอบ
ตอตนเอง และการกระทําของตน ความรับผิดชอบตอการศึกษาเลาเรียน และความรับผิดชอบตอ
สถานศึกษา

1.2 ศึกษาการสรางแผนการจัดกิจกรรมกลุม โดยใชกระบวนการกิจกรรมกลุม
และประยุกตใชทฤษฎีกิจกรรมกลุม ของ ดร.ทิศนา  แขมมณี  (2522 :  30 )

1.3 สรางแผนการจัดกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบตอหนาที่ของนักเรียน
ขั้นตอนวิธีสอนใชกิจกรรมกลุม

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

แผนภูมิที่ 2 ลําดับข้ันตอนวิธีสอนกิจกรรมกลุม
1.4 เสนอแผนการจัดกิจกรรมกลุม ตออาจารย ผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อ

พิจารณาและปรับปรุง
1.5 เสนอแผนการจัดกิจกรรมกลุมที่ปรับปรุงแลว ตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตอง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นปรับปรุง แผนการจัดกิจกรรมกลุม ตามคําแนะนํา 
ของผูเชี่ยวชาญ

ข้ันนํา

ข้ันกิจกรรม

ข้ันอภิปราย

ข้ันสรุป นําไปใช
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1.6 นําแผนการจัดกิจกรรมกลุม นําไปทดลองใช (Try out) ทดลองกับนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มิใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 20 คน ทั้ง 10 กิจกรรมที่มิใช         
กลุมตัวอยางในการวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงเชิงเนื้อหา แลวนําแผนการจัด   
กิจกรรมกลุมมาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ กอนนําไปใชทดลองจริง

การสรางแผนการจัดกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบตอหนาที่ของนักเรียน        
มีข้ันตอนการสราง ดังแสดงในแผนภูมิ

ขั้นที่ 1

แผนภูมทิี ่3 ข้ันตอนการพฒันา แผนการจดักจิกรรมกลุมพฒันาความรบัผิดชอบตอหนาทีข่องนกัเรยีน

2. การสรางแบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน ดานความ
รับผิดชอบตอตนเองและการกระทําของตน ความรับผิดชอบตอการศึกษาเลาเรียน และดานความ
รับผิดชอบตอสถานศึกษา

ศึกษารายละเอียด เนื้อหา ความรับผิดชอบตอหนาที่ของนักเรียน

ศึกษาการสรางแผนการจัดกิจกรรมโดยใชกิจกรรมกลุม

สรางแผนการจัดกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบตอหนาที่ของนักเรียน

เสนอแผนการจัดกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบตอหนาที่ของนักเรียนตอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ

ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมกลุมตามคําแนะนํา ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยา
นิพนธ และผูเชี่ยวชาญ และนําไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 2 ที่มิใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 20 คน

นําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาความรับผิดชอบตอหนาที่ของนักเรียนไปใชเปน
เครื่องมือในการวิจัย

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

ขั้นที่ 6

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



56

แบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการกระทําบาง
ประการตามความเปนจริงของนักเรียนเอง โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานความรับผิดชอบตอ
ตนเองและการกระทาํของตน ความรบัผิดชอบตอการศกึษาเลาเรยีน ความรบัผิดชอบตอสถานศกึษา
จํานวน  60  ขอ ซึ่งแตละขอแสดงถึงการกระทําที่นักเรียนไดปฏิบัติจริง มากนอยแตกตางกัน  
อยางไร โดยมีวิธีการใหคะแนน ดังนี้

ให 5   คะแนน สาํหรับคําตอบ มากที่สุด
ให 4   คะแนน สําหรับคําตอบ มาก
ให 3   คะแนน สําหรับคําตอบ ปานกลาง
ให 2   คะแนน สําหรับคําตอบ นอย
ให 1   คะแนน สําหรับคําตอบ นอยที่สุด

โดยมีวิธีการสราง และการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาหลักการเขียน และการสรางแบบสอบถาม
2. สรางแบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน
3. เสนอแบบประเมินใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผู เชี่ยวชาญ      

ตรวจสอบ การใชภาษา ความตรงตามเนื้อหา และความถูกตอง
4. ปรับปรุง แบบประเมิน ตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และ     

ผูเชี่ยวชาญ
5. นําแบบประเมินไปทดลองใช กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไมใช     

กลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน
6. นําผลการทดลองมาวิเคราะห มาหาคาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่น  

พรอมทั้งปรับปรุงจนไดแบบสอบถามที่สมบูรณ

3. การสรางและพฒันาแบบวดัความรบัผิดชอบ ของนกัเรยีนดานความรบัผิดชอบ
ตอตนเองและการกระทาํของตนเอง ดานความรบัผิดชอบตอการศกึษาเลาเรยีนและความรบัผิดชอบ    
ตอสถานศึกษา

ซึ่งผูวิจัยปรับปรุงมาจากแบบวัดความรับผิดชอบของกรมวิชาการ (2542ข) เปน
แบบกําหนดสถานการณ หรือเหตุการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ใหนักเรียนเลือกตอบเพียงคําตอบ
เดียวที่ตรงกับความคิดเห็น หรือความรูสึกของนักเรียนมากที่สุด โดยแตละขอของตัวเลือกมี
คะแนน ดังนี้
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1 รับรู
2 รูสึกและตระหนัก
3 เห็นคุณคา
4 ปฏิบัติ
โดยมีวิธีการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาการสรางแบบวัดความรับผิดชอบ
2. สรางแบบวดัความรบัผิดชอบตอตนเอง และการกระทาํของตน ความรบัผิดชอบ

ตอการศึกษาเลาเรียน และความรับผิดชอบตอสถานศึกษา
3. นําแบบสอบถามวัดความรับผิดชอบใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และ         

ผูเชีย่วชาญตรวจสอบความถูกตอง
4. ปรับปรุงแบบวดัความรบัผิดชอบ ตามคาํแนะนาํของอาจารยผูควบคมุวทิยานพินธ 

และผูเชี่ยวชาญ

การดําเนินการทดลอง
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชการวิจัยแบบ Randomized Control

Group Pretest – Posttest Design
โดยผูวิจัยดําเนินการทดลอง และรวบรวมขอมูล ดังนี้

1. ดําเนินการสุมตัวอยางจากประชากร
2. นัดหมายกลุมตัวอยาง เพื่อทําแบบวัดความรับผิดชอบกอนการทดลอง 

(Pretest) ของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทั้ง 36 คน ดวยแบบวัดความรับผิดชอบ นําผลที่ไดมา
วิเคราะหหาคาเฉลี่ย

3. จากนั้นนํากลุมทดลองเขารวมกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบตอหนาที่
ของนักเรียน สวนกลุมควบคุมไมตองเขารวมกิจกรรมกลุม ไมมีการเรียนการสอนใด ๆ ทั้งสิ้น

4. ดําเนินการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) ทั้ง 2 กลุม ดวยแบบวัดความ
รับผิดชอบตอหนาที่ของนักเรียน

5. นาํผลทีไ่ดมาวเิคราะหขอมลู ดวยการทดสอบความแตกตางของความรบัผิดชอบ
ตอหนาที่ของนักเรียน

6. สรุปผล  อภิปรายผล  เขียนรายงานเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
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โดยขั้นตอนดังกลาว สามารถแสดงเปนแผนภูมิ ไดดังนี้

แผนภูมิที่ 4  แสดงขั้นตอนการดําเนินการทดลอง

สุมกลุมตัวอยาง

กลุมทดลอง

Pretest

การเขารวมกิจกรรมกลุม

Posttest

กลุมควบคุม

Pretest

ไมไดเขารวมกิจกรรมกลุม

Posttest

วิเคราะหขอมูล

สรุปผล
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ตารางที่ 4  กําหนดการดําเนินการทดลอง

กิจกรรมที่ ชื่อกิจกรรม วัน เดือน ป เวลา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pretest
รูจักหนาที่ตนเอง
ต้ังใจเรียน
การรับผิดชอบในงานที่รับมอบหมาย
คิดเปนทําเปน
ความเพียรพยายาม
การวางแผนอนาคตอันใกล
ตรงตอเวลา
การตรวจทานงาน
การปรับปรุงแกไข
สรุป / Posttest

31 พ.ค. 2545
4 มิ.ย. 2545
6 มิ.ย. 2545
11 มิ.ย. 2545
13 มิ.ย. 2545
18 มิ.ย. 2545
20 มิ.ย. 2545
25 มิ.ย. 2545
27 มิ.ย. 2545
2 ก.ค. 2545
4 ก.ค. 2545

14.30 – 16.00
14.30 – 16.00
14.30 – 16.00
14.30 – 16.00
14.30 – 16.00
14.30 – 16.00
14.30 – 16.00
14.30 – 16.00
14.30 – 16.00
14.30 – 16.00
14.30 – 16.00

 
การวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน

1. หาคามัชฌิมเลขคณิต (   ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความ
รับผิดชอบ การทดสอบกอนทดลอง (Pretest) การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) ของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม

2. คํานวณหาคาความแตกตางของความรบัผิดชอบของกลุมทดลอง และกลุมควบคมุ
เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบของนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม กอนและหลังทดลอง 
โดยใช t – test (Dependent Sample)

3. คํานวณหาคาความแตกตางของความรบัผิดชอบของกลุมทดลอง และกลุมควบคมุ
โดยใช t – test (Independent Sample)

X
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

สัญลักษณและอักษรที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล และแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยได

กําหนดสัญลักษณตาง ๆ ที่ใชแทนความหมาย ดังตอไปนี้

n แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง
แทน คาคะแนนเฉลี่ย

S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
t แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา t - distribution

ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแยกออก

เปน 3 ตอน คือ ตอนที ่1 เปนการนาํเสนอผลการวเิคราะหขอมลู การศกึษาเปรยีบเทยีบความรบัผิดชอบ
ของนักเรียนในกลุมทดลองกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม ตอนที่ 2 เปนการนําเสนอผล 
การวิเคราะหขอมูล การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบของนักเรียนในกลุมควบคุมกอนและ
หลังการเขารวมกิจกรรมกลุม ตอนที่ 3 เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การศึกษาเปรียบ
เทียบความแตกตางของความรับผิดชอบของนักเรียนในกลุมทดลองกับนักเรียนในกลุมควบคุม 
หลังการเขารวมกิจกรรมกลุม โดยการนําเสนอความรับผิดชอบของนักเรียนในภาพรวม และแยก
ออกเปน 3 ประเด็น คือ 1) ความรับผิดชอบของนักเรียนตอตนเองและการกระทําของตน  2) ความ
รับผิดชอบของนักเรียนตอการศึกษาเลาเรียน 3) ความรับผิดชอบของนักเรียนตอสถานศึกษา   
รายละเอียดของผลการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบของนักเรียนใน
กลุมทดลองกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม ความรับผิดชอบโดยรวม และแยก
เปนสามดานคอืดานความรบัผิดชอบตอตนเองและการกระทาํของตน ดานความรบัผิดชอบ
ตอการศึกษาเลาเรียน ดานความรับผิดชอบตอสถานศึกษา ดังแสดงในตารางที่  5

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบของนักเรียนในกลุมทดลอง
กอนและหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม โดยรวมและแยกออกเปนรายดานโดยใช t-test

กลุมตัวอยาง n S.D. t
ความรับผิดชอบโดยรวม
       กอนการเขารวมกิจกรรมกลุม
       หลังการเขารวมกิจกรรมกลุม

18
18

73.83
98.05

6.02
7.17 17.02**

ดานความรับผิดชอบตอตนเอง
       กอนการเขารวมกิจกรรมกลุม
       หลังการเขารวมกิจกรรมกลุม

18
18

23.44
28.50

2.74
3.45 4.10**

ดานความรับผิดชอบตอการศึกษาเลาเรียน
       กอนการเขารวมกิจกรรมกลุม
       หลังการเขารวมกิจกรรมกลุม

18
18

27.94
34.38

4.67
4.21 3.85**

ดานความรับผิดชอบตอสถานศึกษา
       กอนการเขารวมกิจกรรมกลุม
       หลังการเขารวมกิจกรรมกลุม

18
18

25.88
32.38

4.78
3.03 5.76**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 5 เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบของนักเรียน

ในกลุมทดลองกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม พบวาคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบของ   
นักเรียนแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบโดย
รวมพบวา มีคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบของนักเรียน ในกลุมทดลองหลังการเขารวมกิจกรรม
กลุม (  =98.05) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการเขารวมกิจกรรมกลุม (  =73.83) เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานความรบัผิดชอบตอตนเองและการกระทาํของตนมคีาเฉลีย่คะแนนความรบัผิดชอบ
ของนักเรียนกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 โดย
คาเฉลี่ยคะแนนหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม (  = 28.50) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการเขารวม       
กจิกรรมกลุม (   = 23.44) ดานความรบัผิดชอบตอการศกึษาเลาเรยีนมคีาเฉลีย่คะแนนความรบัผิดชอบ

X

X X

X
X

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



62

ของนักเรียนกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 โดย
คาเฉลี่ยคะแนนหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม (  = 34.38) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการเขารวม   
กิจกรรมกลุม (  = 27.94) ดานความรับผิดชอบตอสถานศึกษามีคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบ
ของนักเรียนกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 โดย
คาเฉลี่ยคะแนนหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม (  = 32.38) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการเขารวม   
กจิกรรมกลุม (   = 25.88) แสดงใหเหน็วานกัเรยีนในกลุมทดลองมคีาเฉลีย่คะแนนความรบัผิดชอบ
กอนและหลังการเขารวมกิจกรรมกลุมทั้งโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบของนักเรียนใน
กลุมควบคุมกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม โดยรวมและแยกเปนรายดานคือดาน
ความรับผิดชอบตอตนเองและการกระทําของตน ดานความรับผิดชอบตอการศึกษา   
เลาเรียน ดานความรับผิดชอบตอสถานศึกษา ดังแสดงในตารางที่  6

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบของนักเรียนในกลุมควบคุม
กอนและหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม โดยรวมและแยกเปนรายดานโดยใช  t-test

กลุมตัวอยาง n S.D. t
ความรับผิดชอบโดยรวม
       กอนการเขารวมกิจกรรมกลุม
       หลังการจัดกิจกรรมกลุม

18
18

74.11
75.05

9.02
7.46 0.62

ดานความรับผิดชอบตอตนเอง
       กอนการเขารวมกิจกรรมกลุม
       หลังการเขารวมกิจกรรมกลุม

18
18

23.38
23.77

5.29
4.38 0.26

ดานความรับผิดชอบตอการศึกษาเลาเรียน
       กอนการเขารวมกิจกรรมกลุม
       หลังการเขารวมกิจกรรมกลุม

18
18

26.11
26.77

3.77
3.49 0.38

ดานความรับผิดชอบตอสถานศึกษา
       กอนการเขารวมกิจกรรมกลุม
       หลังการเขารวมกิจกรรมกลุม

18
18

25.72
25.33

4.48
3.72 0.33

X

X
X

X

X
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จากตารางที่ 6 เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบของนักเรียน
ในกลุมควบคุมกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม   พบวาคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบของ
นักเรียนไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบโดยภาพรวม พบวามีคาเฉลี่ย
คะแนนความรับผิดชอบของนักเรียนกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมกลุมไมแตกตางกัน โดย    
คาเฉลี่ยหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม (  = 75.05) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการเขารวมกิจกรรม
กลุม (  = 74.11) นอยมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความรับผิดชอบตอตนเองและ
การกระทําของตนมีคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบของนักเรียนกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม
กลุมไมแตกตางกัน โดยคาเฉลี่ยคะแนน หลังการเขารวมกิจกรรมกลุม (  = 23.77) สูงกวาคะแนน
เฉลี่ยกอนการเขารวมกิจกรรมกลุม (  = 23.38) นอยมาก ดานความรับผิดชอบตอการศึกษา      
เลาเรียนมีคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบของนักเรียนกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม     
ไมแตกตางกัน โดยคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม (  = 25.77)      
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการเขารวมกิจกรรมกลุม (   = 26.11) นอยมาก ดานความรับผิดชอบตอ
สถานศึกษา มีคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมกลุมไมแตกตาง
กัน โดยคาเฉลี่ยคะแนนหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม (  = 25.33) ตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยกอนการเขา
รวมกจิกรรมกลุม (   = 25.72) แสดงใหเหน็วานกัเรยีนในกลุมควบคมุมคีาเฉลีย่คะแนนความรบัผิดชอบ
กอนและหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม ทั้งโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานขอที่ 2

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของความรับผิด
ชอบของนักเรียนในกลุมทดลองกับนักเรียนในกลุมควมคุมหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม 
โดยรวมและแยกเปน 3 ดาน คือ ความรับผิดชอบตอตนเองและการกระทําของตน    
ความรับผิดชอบตอการศึกษาเลาเรียน ความรับผิดชอบตอสถานศึกษาดังแสดงในตาราง  7
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบของนักเรียนในกลุมทดลองกับนักเรียน
ในกลุมควบคุมหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม โดยรวมและแยกออกเปนรายดาน    
โดยใช  t-test

กลุมตัวอยาง n S.D. t
ความรับผิดชอบโดยรวม
       กลุมทดลอง
       กลุมควบคุม

18
18

98.05
75.05

7.17
7.46 9.42**

ดานความรับผิดชอบตอตนเอง
       กลุมทดลอง
       กลุมควบคุม

18
18

28.50
23.77

3.45
4.38 3.58**

ดานความรับผิดชอบตอการศึกษาเลาเรียน
       กลุมทดลอง
       กลุมควบคุม

18
18

34.38
25.77

4.21
3.49 6.67**

ดานความรับผิดชอบตอสถานศึกษา
       กลุมทดลอง
       กลุมควบคุม

18
18

32.38
25.33

3.03
3.72 6.23**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 7 เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบของนักเรียน
ในกลุมทดลองกับนักเรียนในกลุมควมคุมหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม พบวาคาเฉลี่ยคะแนน
ความรับผิดชอบของนักเรียนในกลุมทดลองกับนักเรียนในกลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมี
นยัสาํคญัทีร่ะดบั .01 เมือ่พจิารณาของคาคะแนนเฉลีย่ความรบัผิดชอบโดยภาพรวมพบวามคีาเฉลีย่
คะแนนความรับผิดชอบของนักเรียนในกลุมทดลองหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม (  = 98.05)      
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยความรับผิดชอบของนักเรียนในกลุมควบคุมหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม       
(   = 75.05) เมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวา ดานความรบัผิดชอบตอตนเองและการกระทาํของตน
มีคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบของนักเรียนในกลุมทดลอง กับนักเรียนในกลุมควบคุมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบของนักเรียน
ในกลุมทดลองหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม (  = 28.50) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยความรับผิดชอบของ
นักเรียนในกลุมควบคุมหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม (  = 23.77) ดานความรับผิดชอบตอการ
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ศึกษาเลาเรียน มีคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบของนักเรียนในกลุมทดลอง กับนักเรียนในกลุม
ควบคมุมคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 โดยคาเฉลีย่คะแนนความรบัผิดชอบ
ของนกัเรยีนในกลุมทดลองหลงัการเขารวมกจิกรรมกลุม (  = 34.38) สูงกวาคะแนนเฉลีย่ความรบัผิดชอบ
ของนักเรียนในกลุมควบคุมหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม (  = 25.77) และดานความรับผิดชอบ
ตอสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบของนักเรียนในกลุมทดลอง กับนักเรียนในกลุม
ควบคมุมคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 โดยคาเฉลีย่คะแนนความรบัผิดชอบ
ของนกัเรยีนในกลุมทดลองหลงัการเขารวมกจิกรรมกลุม (  = 32.38) สูงกวาคะแนนเฉลีย่ความรบัผิดชอบ
ของนักเรียนในกลุมควบคุมหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม (  = 25.33) ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนใน
กลุมทดลองกับนักเรียนในกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบหลังการเขารวมกิจกรรม
กลุม ทั้งโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐาน ขอที่ 3
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวจิยั  การใชกจิกรรมกลุมพฒันาความรบัผิดชอบของนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 2
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี คร้ังนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ความรับผิดชอบของนักเรียนในกลุมทดลอง ระหวางกอน
และหลัง การเขารวมกิจกรรมกลุม

2. เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบ  ความรับผิดชอบของนักเรียนในกลุมควบคุม ระหวางกอน
และหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ความรับผิดชอบของนักเรียนในกลุมทดลอง กับนักเรียน
ในกลุมควบคุมหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม

การวิจัย การใชกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี คร้ังนี้ใชรูปแบบการดําเนินการทดลองแบบ 
Randomized Control Group Pretest – Posttest Design

ประชากรที่ใชในการวิจัยการใชกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน    
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี คร้ังนี้ ไดแก นักเรียน          
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีความรับผิดชอบต่ํากวาเปอรเซ็นไทลที่ 40 ลงมา กลุมตัวอยางที่ใชใน   
การวจิยัครัง้นีไ้ดจากการสุมประชากรโดยการจบัคูคนทีม่คีะแนนใกลเคยีงกนั เพศเดยีวกนั เปนคูกนั
ไดจํานวน 36 คน แลวสุมอยางงาย เปนกลุมทดลองและควบคุมกลุมละ 18 คน

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ เปนแบบการวิจัยการใชกิจกรรมกลุมพัฒนา
ความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี ที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงออกเปน 3 ชุด
คือ ชดุที ่1 เปนแบบประเมนิพฤตกิรรมความรบัผิดชอบของนกัเรยีน ชดุที ่2 คือ แบบวดัความรบัผิดชอบ
ของนักเรียน ชุดที่ 3 คือ แผนการจัดกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยติดตอของความรวมมือกับคณะครู และนักเรียน และ
ดําเนินการทดลอง และรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางกับนักเรียนกลุมตัวอยางในชวงเดือน
พฤษภาคม 2545 ถึง กรกฎาคม 2545

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย การใชกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบของ       
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  ใชวิธีการวิเคราะห
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เชิงปริมาณ เปรียบเทียบความแตกตางของความรับผิดชอบของนักเรียนกอนและหลังการเขารวม
กจิกรรมกลุม และเปรยีบเทยีบความรบัผิดชอบของนกัเรยีนในกลุมทดลองกบันกัเรยีนในกลุมควบคมุ    
โดยใช  t – test

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผลได ดังนี้
1. การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบของนักเรียนในกลุมทดลองระหวางกอน

และหลงัเขารวมกจิกรรมกลุม พบวานกัเรยีนในกลุมทดลองมคีวามรบัผิดชอบกอนและหลงัการเขารวม
กิจกรรมกลุมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบของนักเรียนในกลุมควบคุมระหวางกอน
และหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม พบวานักเรียนในกลุมควบคุมมีความรับผิดชอบกอนและหลัง
การเขารวมกิจกรรมกลุมไมแตกตางกัน

3. การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบของนักเรียนในกลุมทดลองกับนักเรียน  
ในกลุมควบคุม หลังการเขารวมกิจกรรมกลุม พบวานักเรียนในกลุมทดลองกับนักเรียนใน        
กลุมควบคุม มีความรับผิดชอบหลังการเขารวมกิจกรรมกลุมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
จากการศกึษา การใชกจิกรรมกลุมพฒันาความรบัผิดชอบของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา    

ปที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สามารถสรุปเปนผลตามวัตถุประสงคของ
การวิจัย ดังนี้

1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบของนักเรียนใน      
กลุมทดลองระหวางกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม พบวาคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบ
ของนกัเรยีนในกลุมทดลองแตกตางกนั อยางมนียัสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 ซึง่เปนไปตามสมมตฐิาน
ขอที่ 1 ที่ต้ังไว แสดงใหเห็นวา กิจกรรมกลุมสามารถพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนได    
กลาวคือการเขารวมกิจกรรมกลุมสามารถพัฒนาใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูพฤติกรรมที่พึงประสงค
จากการมีสวนรวมในการกระทํากิจกรรมกลุม สงผลใหมีความรับผิดชอบดานการเรียนสูงขึ้น      
ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของทิศนา  แขมมณี (2522 : 7)  ที่กลาววาประสบการณไดจากการ
เขากลุมจะทําใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูจากการมีสวนรวมกระทํากิจกรรมที่สงเสริมการวิเคราะห
ความรูสึก ความตองการ ตลอดจนพฤติกรรมและความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมซึ่งชวยให   
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ผูเรียนสามารถพฒันาบุคลกิภาพของตนไดอยางด ี และนอกจากนีย้งัสอดคลองกบัคมเพชร  ฉัตรศภุกลุ
(2530 : 10)  ที่กลาววา  การทํากิจกรรมกลุมมีคุณคาสําหรับสมาชิกมากเพราะในขณะที่ดําเนิน 
กิจกรรมกลุมนั้นสมาชิกจะไดรับการตอบสนองทั้งรางกายและจิตใจอยางสมดุล มีโอกาสเรียนรู
เร่ืองการปฏิบัติตนในสังคม ขณะเดียวกันก็จะไดเรียนรูเร่ืองการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ
ดวย และยังเกิดความเจริญงอกงามดานความรูและทักษะบางประการซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
พรรณพิศ  วาณิชยการ (2528 : 87) ที่กลาววา กิจกรรมกลุม สามารถสนองความตองการพื้นฐาน
ของมนษุย ซึง่ไดแก ความรูสึกอบอุน ปลอดภยั และความรูสึกทีเ่ปนสวนหนึง่ของกลุม ความตองการ
เหลานี ้ เมือ่ไดรับการตอบสนองกจ็ะสงเสริมใหบุคคลในกลุม สามารถรูจกัตนเอง และยอมรบัตนเอง
อันเปนแรงผลักดัน ใหเกิดการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ตอไป และประนอม  เดชชัย (2531 :
101 – 102) กลาววากิจกรรมกลุม จะชวยนึกประสบการณตาง ๆ ของผูเรียนใหพัฒนาข้ึน ทําให   
ผูเรียนเขาใจตนเอง และบุคคลอื่นในกลุมดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ เทรปปา และ
ไฟรค (Treppa and Frike, อางถึงในอนุวัฒน  คูณแกว 2538 : 20) ไดศึกษาผลของการเขารวม  
กจิกรรมกลุม พบวาการเขารวมกจิกรรมทาํใหสมาชกิในกลุมมกีารเปลีย่นแปลงความเขาใจในตนเอง  
ไปในทางที่ดี ในดานความสามารถในการควบคุมตนเอง คุณคาของการมีชีวิตอยู การนับถือตนเอง 
การยอมรับตนเอง และความเขาใจในความเปนมนุษย ความสามารถในการสรางมนุษยสัมพันธ 
และความคิดเกี่ยวกับตนในอุดมคติ ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ พวงแกว   
เนตรโอภารกัษ (2533 : 69) ทีไ่ดศึกษาผลการใชกจิกรรมกลุมทีม่ตีอความรวมมอืในการอภปิรายกลุม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานลานแหลม จังหวัดนครปฐม พบวา นักเรียนที่    
เขารวมกจิกรรมกลุมมคีวามรวมมอืในการอภปิรายกลุมสูงขึน้อยางมนียัสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01
และนอกจากนี้ผลการศึกษาของ ชไมพร  มุขโต (2522 : 40) ที่ไดศึกษาผลของการใชกิจกรรมกลุม
ในการพัฒนาความซื่อสัตยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา การใชกิจกรรมกลุม ทําใหนักเรียนมีความซื่อสัตยสูงขึ้น 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ผลจากการศึกษาครั้งนี้ แสดงใหเห็นวากิจกรรมกลุม เปนวิธีการหนึ่งที่สามารถนํามา
ใชในการพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนใหดีข้ึนได ทั้งนี้เพราะการเขารวมกิจกรรมกลุม เปน
การทํากิจกรรมรวมกันระหวางนักเรียนทําใหไดรับประสบการณตรงจากการวิเคราะหปญหาตาง ๆ 
และจากการปฏิบัติจริงดวยตนเอง นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักเรียน        
ยังสงผลใหนักเรียนสามารถรวบรวมแนวคิดของตนเอง และของเพื่อน ๆ มาสรุป และนํามาใชเปน
ประโยชนตอตนเองได เขาใจความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน รวมทั้งนักเรียนในกลุมทดลอง เปนผูที่
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มีอายุระหวาง 12 – 14 ป เปนชวงที่เขาสูวัยรุน ซึ่งชอบการรวมกลุม ชอบการแสดงออก ตองการ
การยอมรับของสังคม ดังที่ ประดับ  เรืองมาลัย (2531 : 61) กลาววา  วัยรุน ชอบการรวมกลุม  
การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ตองการการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงไดมีโอกาสแสดงออก 
และเปนทีย่อมรับของกลุม รวมทัง้มโีอกาสเขารวมกจิกรรมการเรยีนไดอยางทัว่ถงึ เพราะการทีผู่เรียน
ไดมีบทบาทตาง ๆ จะชวยใหเขาเกิดความพรอม เกิดความกระตือรือรนที่จะเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา 
ตามหลักการการสอนกิจกรรมที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (กรมวิชาการ 2542ก : 20) โดยเนนให    
ผูเรียนมีสวนรวมทางดานรางกาย ดวยการลงมือปฏิบัติ หรือกระทํากิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง 
การเลียนแบบทาทางตาง ๆ การสมมติตนเองในเหตุการณ เร่ืองราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้น จากการสงัเกต
ของผูวิจัยพบวา นักเรียนใหความสนใจและมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมตลอดเวลาทําให
บรรยากาศของกลุมเต็มไปดวยความสนุกสนานและชวงปจฉิมนิเทศผูวิจัยไดใหนักเรียนรวมกัน
สรุปส่ิงที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมกลุม นักเรียนตางมีความเห็นวา นอกจากความสนุกสนานที่ได
จากกิจกรรมแลว ส่ิงที่นักเรียนไดรับและมีคุณคาอยางยิ่งตอนักเรียนก็คือ ประสบการณที่เปน
ประโยชน  ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาตนเองใหมีความรับผิดชอบสูงขึ้นได ดังเชนผลของกิจกรรมที่ 4
คิดเปน ทําเปน (ภาคผนวก ก กิจกรรมที่ 4) เปนการกําหนดกิจกรรมใหนักเรียนรวมกันคิด รวมกัน
ทํางานชิ้นหนึ่ง ซึ่งผลจากการทํางานนี้ทําใหนักเรียนมีสวนไดแสดงออกทั้งดานความคิด พรอมกับ
ไดแสดงออกทั้งสิ่งที่ปรากฏเปนผลงาน และไดแสดงถึงการรวมมือ รวมแรงกันในการปฏิบัติงานให
ประสบผลสําเร็จ ซึ่งตอนแรกมีการโตเถียงกันบาง แตก็สามารถตกลงกันไดในที่สุด และเมื่อผลงาน
เสร็จสมบูรณนักเรียนแสดงออกถึงอารมณ และความรูสึกตอกัน รวมมือ รวมใจกันแกปญหา      
ซึ่งปญหาที่พบจะมีขอจํากัดทั้งทางดานอุปกรณและเวลา แตก็สามารถบรรลุผลสําเร็จ ดวยการมี
สวนรวมของทุกคนทั้งทางการรวมมือตอกลุมและตั้งใจแสดงความคิดเห็นขณะเขากลุม ดังนั้นการ
เขารวมกิจกรรมกลุม ซึ่งประกอบดวย เกม บทบาทสมมติ กรณีตัวอยาง ซึ่งทําใหรูสึกสนุกสนาน 
เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ซึ่งสงผลใหนักเรียนมีความรับผิดชอบสูงขึ้น แมในระยะแรกของการทํา
กิจกรรมกลุม นักเรียนยังไมคอยกลาแสดงออก การจัดการเรียนการสอน จึงใชหลักการที่ตองยึด
กลุมเปนแหลงความรูที่สําคัญ (ทิศนา  แขมมณี 2542 : 31) โดยใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูจากกลุม
ใหมาก ผูเรียนแตละคนจะเปนผูใหขอมูล ประสบการณ ตัวอยางเหตุการณ เร่ืองราว เนื้อหา     
แนวคิดตาง ๆ แกกันและกันในกลุม เพื่อศึกษาวิเคราะหรวมกันพิจารณาเหตุผล ขอเท็จจริง       
การคนควาเพิ่มเติม โดยครูจะตองเตรียมผูเรียนใหพรอมเกี่ยวกับเนื้อหาประสบการณเบื้องตนที่ 
นกัเรยีนควรมกีารระดมความคดิเหน็จากกลุมเพือ่หาแนวทางและขอมลูอยางละเอยีด การอภปิราย
ซกัถาม ตรวจสอบ และทบทวนเรือ่งราวทีเ่รียนรูรวมกนั ดังเชนกจิกรรมที ่6 การวางแผน (ภาคผนวก ก
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กิจกรรมที่ 6) นักเรียนตางใชความรูเดิมของการปฏิบัติงานโครงงานอาชีพซึ่งนักเรียนแตละคนเคย
มีประสบการณ แตชวงแรกของการทํากิจกรรมนักเรียนตางจะใชโครงงานของตนแตเมื่อมีการ
กําหนดใหทํางานโครงงานอาชีพใหสอดคลองกับองคประกอบสําหรับการวางแผน แตละกลุมตาง
พยายามเลือกโครงงานวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติจริงไดซึ่งกิจกรรมนี้เปนการดึงประสบการณเดิม
ของนักเรียนมาใชแลวยังเปนการใชวิธีหลักการสอนโดยยึดความสําคัญที่นําความรูไปใชในชีวิต
ประจําวัน ส่ิงที่นักเรียนไดพบไดเจอดวยตนเอง และยังทําใหนักเรียนเชื่อมโยงเนื้อหา กิจกรรม และ
เหตุการณตาง ๆ ใหสัมพันธสอดคลองกันไดชวยสงเสริมใหผูเรียนพิจารณาเหตุการณตาง ๆ ได
อยางถูกตอง สามารถตัดสินใจไดวาอะไรถูก อะไรผิด อยางมีหลักเกณฑและแนวทางที่เหมาะสม

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบของนักเรียนในกลุมควบคุมกอนและ
หลังการเขารวมกิจกรรมกลุม  พบวาคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบของนักเรียนโดยภาพรวมและ
รายดานนักเรียนมีคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบไมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานของ  
ขอที่  2

แสดงใหเห็นวานักเรียนในกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบกอนและ
หลังการทดลองไมแตกตางกัน นั่นแสดงวา การเขารวมกิจกรรมกลุม มีผลทําใหความรับผิดชอบ
ของนักเรียนสูงขึ้น และการที่นักเรียนไมไดรับการแลกเปลี่ยนประสบการณกัน และไมไดมีโอกาสที่
จะปฏิบัติจริงดวยตนเอง จึงไมกระตือรือรนและสนใจเทาที่ควร จึงทําใหนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
กลุมมีความรับผิดชอบสูงกวานักเรียนที่ไมเขารวมกิจกรรมกลุม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ       
กิ่งแกว  อัตถากร (2524 : 15 – 39) ที่กลาววาความรับผิดชอบเปนสิ่งที่เกิดจากการฝกฝน อบรม 
ต้ังแตวัยเด็กและสามารถพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนถึงวัยรุน โดยผูใหญตองเขาใจธรรมชาติของเด็ก  
แนะนําและสงเสริมในส่ิงที่ถูกที่ควรใหเขาไดรูจักแกปญหา และคอย ๆ ปลูกฝงความรับผิดชอบให
แกเขา สอดคลองกับ มิทตัน  และแฮริส (Mitton and Harris, อางถึงใน อนุวัฒน  คูณแกว 2538 :
60) ที่กลาววา การจัดประสบการณใหเหมาะกับวัยและความสามารถของแตละบุคคลและเด็ก ๆ 
ทุกคนควรไดรับการฝกความรับผิดชอบ เปนสิ่งที่สามารถพัฒนาความรับผิดชอบใหกับเด็กได     
ซึ่งประสบการณที่ควรจัดใหกับนักเรียนใหเหมาะกับความสามารถของนักเรียนแตละคนนั้น      
การพัฒนาความรับผิดชอบดวยกิจกรรมกลุมเปนการจัดประสบการณที่สามารถตอบสนองความ
ตองการทุกดานไมวาจะเปนความเหมาะสมทางดานความหลากหลายของกิจกรรม ตอบสนอง
ความตองการของเด็กที่มีความสามารถรับรู แสดงออก ประสบการณที่ไมเหมือนกันเปนการจัด
ประสบการณที่สนองตอการเรียนรูของนักเรียน ทั้งการใชกิจกรรม สถานการณจําลองที่ใกลเคียง
กับเหตุการณจริงในชีวิตประจําวัน การใชกรณีตัวอยางที่ใหนักเรียนเห็นภาพชัดเจน ดังเชน        

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



71

กิจกรรมตรงตอเวลา การใชเกม ใหนักเรียนไดทํารวมกันคิด รวมกันแกปญหา ในกิจกรรม       
ความเพยีรพยายาม ไมยอทอตออุปสรรค (ภาคผนวก ก กจิกรรมที ่ 5) และกจิกรรมความรบัผิดชอบ
ตอการเรียนและตองานที่ไดรับมอบหมาย (ภาคผนวก ก กิจกรรมที่ 2,3) เปนการใชสถานการณ 
และบทบาทสมมต ิ ใหนกัเรยีนรูจกัหนาที ่ ความรบัผิดชอบตอการศกึษาเลาเรยีน และความรบัผิดชอบ
ตอสถานศึกษา ดวยกิจกรรมที่หลากหลายของการจัดประสบการณใหกับนักเรียนดวยการใช     
กจิกรรม จงึทาํใหนกัเรยีนทีเ่ขารวมกจิกรรมสามารถพฒันาตนเองดานความรบัผิดชอบสงูกวานกัเรยีน
ที่ไมไดเขารวม ซึ่งผลของการเขารวมกิจกรรมอาจเปนตัวกระตุนใหนักเรียนเห็นภาพปญหา และ
มองเห็นการกระทําของตนเองชัดเจน พรอมสามารถคาดการณส่ิงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลได 
จึงทําใหผลของการเขารวมกิจกรรมกลุมของนักเรียนเปนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและมีความรับผิดชอบ
ตอการกระทาํของตนเอง ความรบัผิดชอบตอการศกึษาเลาเรยีนและความรบัผิดชอบตอสถานศกึษา
สูงขึ้น ภายหลังจากการเขารวมกิจกรรมแลว นอกจากนั้นยังมีผลตอความรับผิดชอบของนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรมกลุม ซึ่งมีความรับผิดชอบสูงกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรมกลุม จากผล     
ดังกลาวพอจะสรุปไดวา กิจกรรมกลุมเปนการจัดประสบการณที่สามารถพัฒนาความรับผิดชอบ
ดานการกระทาํของตนเอง ความรบัผิดชอบตอการศกึษาเลาเรยีน และความรบัผิดชอบตอสถานศกึษา
ไดเปนอยางดี

3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบของนักเรียนในกลุมทดลองกับนักเรียน
ในกลุมควบคมุหลงัการเขารวมกจิกรรมกลุม พบวานกัเรยีนในกลุมทดลองกบันกัเรยีนในกลุมควบคมุ
มีคาเฉลี่ยคะแนนความรับผิดชอบทั้งโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 ที่ต้ังไว แสดงใหเห็นวา กิจกรรมกลุมสามารถ
พัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนไดดีกวา นักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรมกลุม ซึ่งสอดคลองกับ
แนวความคิดของ คมเพชร  ฉัตรศุภกุล (2522 : 96 – 98) ที่กลาววา จุดมุงหมายของการใช        
กจิกรรมกลุมเพือ่พฒันาบคุคล เพราะวากจิกรรมกลุมเปดโอกาสใหผูเรียนใหผูเรียนทีเ่ขารวมกจิกรรม
ไดเลน เกม แสดงบทบาทสมมติ อภิปรายกลุม ตลอดจนศึกษากรณีตัวอยาง ทําใหผูเรียนมี        
ปฏิสัมพนัธกนัภายในกลุม มสีวนรวมในการแกปญหา มกีารอภปิรายและสรปุรวมกนั และสอดคลอง
กับผลการวจิัยของ อนุวัฒน  คูณแกว (2538 : 152) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชกิจกรรมกลุม       
บทบาทสมมติ เทคนิคแมแบบ สถานการณจําลอง และกรณีตัวอยาง พัฒนาความรับผิดชอบของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 1 ผลการศกึษาพบวา นกัเรยีนทีเ่ขารวมกจิกรรมกลุม มคีวามรบัผิดชอบ
สูงกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรมกลุม อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลอง
กบัการศกึษาของ คํานงึ  อยูเลศิ (2541 : 40) ทีไ่ดศึกษาผลการใชกจิกรรมกลุมทีม่ตีอความรับผิดชอบ
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ดานการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุม 
มีความรับผิดชอบ ดานการเรียนดีกวานักเรียนที่ไมเขารวมกิจกรรมกลุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01

จากการศึกษาครั้งนี้ แสดงใหเห็นวากิจกรรมกลุมสามารถพัฒนา ความรับผิดชอบของ
นักเรียนใหดีข้ึนได ทั้งนี้เพราะกิจกรรมกลุมนั้นเปดโอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงดวยตนเอง     
การใชเทคนิค เกม กรณีตัวอยาง ทําใหนักเรียนกระตือรือรน ใหความสนใจในการรวมกัน แสดง
ความคิดเห็น รวมกันแกปญหา และรูจักการรับฟงเหตุผลของเพื่อน ๆ แลวนํามาเปรียบเทียบกับ
เหตุผลเดิมของตนเองทําใหนักเรียนเขาใจตนเองและผูอ่ืนมากขึ้น และยอมรับเหตุผลคนอ่ืนได  
รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํากิจกรรมของนักเรียน ไมวาเปนความรับผิดชอบตอ
ตนเอง และการกระทําของตน ความรับผิดชอบตอการศึกษาเลาเรียนและความรับผิดชอบตอ
สถานศกึษา กอนดาํเนนิการทดลองนกัเรยีนจะปฏบัิติตอเมือ่มคีนมาคอยกระตุน ตองมกีารตรวจสอบ
ตองคอยบังคับใหปฏิบัติ ตองสั่งใหทําตาม ตองติดตามงานตลอดเวลา แตหลังจากดําเนินการ
ทดลองแลว นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมกลุม นักเรียนเอาใจใสดูแลรักษาเครื่องแตงกาย ของใชสวน
ตัวดูแลเอาใจใสสุขภาพของตนเองโดยไมมีการบีบบังคับ ไมตองลงโทษ ซึ่งสอดคลองกับคํากลาว
ของทานพุทธทาสภิกขุ (2520 : 376 – 377) กลาววา ส่ิงที่บงบอกวามีความรับผิดชอบ คือยอมรับรู
แลวกระทําการตอบสนองดวยความสมัครใจตอส่ิงที่ตองกระทําในฐานะที่เปนหนาที่ของตน ไมใช
เพียงแตคิด หรือรับรูในใจ และพระเมธีธรรมาภรณ (2533 : 59 – 69) ไดกลาวถึงความรับผิดชอบ
วาเกิดจากความสํานึก คือมีตระหนักรูในหนาที่และคิดจะทําหนาที่อยางสมบูรณดวยความเต็มใจ 
และยังกลาววา ลักษณะของผูที่มีความรับผิดชอบ มี 3 ประการคือ 1) ทําหนาที่อยางสมบูรณไม
บกพรองตอหนาที่ 2) ไมละทิ้งหนาที่ 3) ไมทุจริตตอหนาที่ ในเร่ืองของความรับผิดชอบตอการ
ศึกษาเลาเรียน นักเรียนตั้งใจเรียน ทํางานสงทันตามกําหนด และพยายามศึกษาคนควาเพิ่มเติม
จากหองสมุด ซักถามปญหาที่ยังไมเขาใจ และตรงตอเวลาในการนัดหมาย สวนความรับผิดชอบ
ตอสถานศึกษา นักเรียนเต็มใจ และพยายามปรับปรุงแกไขกับการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ
สถานศึกษา ไมวาจะเปนการดูแลรักษาความสะอาดของสถานศึกษา การแตงเครื่องแบบนักเรียน 
เมื่อโรงเรียนตองการความรวมมือ หรือความชวยเหลือก็เต็มใจใหความรวมมืออยางเต็มที่ เขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ดวยความสนใจ ดังที่ เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2539 : 83 – 95) กลาวไว คนที่มี
ความรับผิดชอบ จะมีลักษณะดังนี้คือ ทําหนาที่อยางดีที่สุด และสุดกําลังความสามารถ ไมวาจะ
ตองเผชิญอุปสรรคมากมายเพียงใด เสร็จและทันเวลาที่กําหนดโดยไมมีการควบคุม กลารับในสวน

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



73

ที่เปนความรับผิดชอบของตน เอาจริงเอาจังและขยันขันแข็ง ไมทิ้งงานไปกลางคัน ถึงแมวาจะเปน
งานทีต่นไมชอบ ไมผลัดวนัประกนัพรุงหรอืทิง้ปญหาไว และตรงตอเวลาในการทาํงานหรอืนดัหมาย

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

1.1 จากการวจิยัครัง้นี ้แสดงใหเหน็วา กจิกรรมกลุม สามารถพฒันาความรบัผิดชอบ
ของนักเรียนได จึงควรสงเสริมใหครูรูวิธีการนํากิจกรรมกลุม เทคนิคเกม บทบาทสมมติ และกรณี
ตัวอยาง ไปพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน

1.2 ควรมีการฝกอบรมครู ในการใชกิจกรรมกลุม ใหเกิดความชํานาญเพื่อให
สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนานักเรียนในดานอื่น ๆ ตอไป

1.3 ควรมีการพัฒนากิจกรรมเพื่อนํามาพัฒนานักเรียนใหเหมาะสมกับหลักสูตร
และทองถิ่น ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการติดตามผลในระยะยาว หลังจากเสร็จส้ินการทดลองไปแลว เพื่อ   

ดูวาความรับผิดชอบของนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาไปแลว ยังคงอยูกับนักเรียนมากนอยเพียงใด
2.2 ควรทดลองใชกิจกรรมกลุม เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบกับนักเรียนในระดับ

ชั้นอื่น ๆ เชน นักเรียนในระดับประถมศึกษา นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.3 ควรทดลองใชกิจกรรมพัฒนานกัเรียนในดานอื่น ๆ เชน ดานความมีวินัย 

ความซื่อสัตย ความขยันหมั่นเพียร เปนตน
2.4 อาจจะใชเทคนิคอื่นมาประกอบเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของ  

นักเรียน เชน เทคนิคการปรับพฤติกรรมโดยการวางเงื่อนไข เทคนิคแมแบบ เปนตน
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                   . กรอบวิสัยทัศนและทิศทางแผนพัฒนา ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2544 – 2549. กรุงเทพ ฯ : 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 
2543.

                   . แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544).กรุงเทพ ฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540.
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สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. เคาโครงคูมือปลูกฝงและเสริมสรางคานิยม. 
กรุงเทพฯ : กองวิจัยและวางแผน  กระทรวงศึกษาธิการ, 2524.

สิริวรรณ ฉันทนสานนท. ”ผลของกิจกรรมกลุมที่มีตอการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความเอื้อเฟอ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม กรุงเทพฯ.” 
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 
2541.

สุชา  จันทรเอม. จิตวิทยาพัฒนาการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2540.
สุโท เจริญสุข. “ขอคิดพัฒนาคนใหมีความรับผิดชอบ.” วารสารแนะแนว  9, 6 (ธันวาคม 2527 – 

มกราคม  2528) : 19.
อนุวัฒน คูณแกว. ”การวัดและการพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.“ 

ปริญญานิพนธดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2538.
อาวุธ พรหมมานอก. ”การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบในการเรียน

วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการสอนดวยบทเรียนโมดูลกับ
การสอนตามคูมือครูของสสวท.” ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2534.
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แผนการจัดกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1   รูจักหนาที่ตนเอง

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความตระหนัก เร่ือง ความรับผิดชอบในหนาที่ใหนักเรียน
2. เพือ่ใหนกัเรยีนรูถงึผลดขีองการรบัผิดชอบตอหนาที ่ และผลเสยีของการไมรับผิดชอบ    

ตอหนาที่ของตน
สาระสําคัญ

ในการอยูรวมกัน พฤติกรรม และการแสดงออกของสมาชิกแตละคน มีผลตอตนเอง
บุคคลอื่นและสวนรวม จึงเปนสิ่งจําเปนที่สมาชิกทุกคนตองรูจัก และปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยาง
ดี รูจักรับผิดชอบหนาที่ของตน ซึ่งหนาที่ ที่นักเรียนตองรับผิดชอบและจําเปนสําหรับนักเรียน และ
ตองประพฤติปฏิบัติ จําแนกออกเปน 3 ลักษณะ คือ

1. หนาที่ตอตนเองและการกระทําของตนเอง
2. หนาที่ตอการศึกษาเลาเรียน
3. หนาที่ตอสถานศึกษา

อุปกรณ
1. ใบกําหนดสถานการณ
2. ใบงานตอบคําถาม
3. ใบงานสรุป

การดําเนินกิจกรรม
 1. ขั้นนํา
 1.1 ครูใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 5 คน 4 กลุม พรอมแจกใบกําหนดสถานการณ
ใหกลุมละ 1 ใบ
 1.2 ครูชี้แจงบทบาท หนาที่ และสิ่งที่นักเรียนตองปฏิบัติจากกิจกรรมนี้
 1.3 ใหนักเรียนซักถาม เพื่อความเขาใจ ในปญหาตาง ๆ ของกิจกรรมนี้
 2. ขั้นกิจกรรม
 2.1 ใหนกัเรยีนแตละกลุมรวมกนัอภิปราย ตามประเดน็ทีก่าํหนดใหตามสถานการณนัน้ ๆ
 2.2 หลังจากอภิปรายเปนกลุมแลว ครูใหนักเรียนนําเสนอ และทําความเขาใจ
รวมกันถึงปญหาแตละสถานการณ เพื่อหาขอสรุปรวมกัน โดยพิจารณาเหตุผล
 3. ขั้นวิเคราะห

ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปราย ตามใบงาน
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 4. ขั้นสรุป
 4.1 ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกันสรุป เพื่อใหไดแนวคิดถึงการอยูรวมกัน   
การมีความสนใจและเขาใจปฏิบัติหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ ไมทํา
เฉพาะครู หรือพอแมบังคับ หรือควบคุมตักเตือนเทานั้น
 4.2 ใหนักเรียนแตละคนเขียนลงในใบงานสรุป
 5. ขั้นประเมินผล
 5.1 สังเกตในการเขารวมกิจกรรม และการแสดงความคิดเห็น
 5.2 ประเมินผลจากการเขียนตอบคําถามในใบงานสรุป
 5.3 จากการตอบคําถามในใบประเมินพฤติกรรม
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ใบกําหนดสถานการณ
สถานการณที่ 1

ครูมอบหมายใหสมชาย สมหมาย และสมพงษ ดูแลการเก็บผักบุง เพื่อนําสงโรงครัว
ในตอนเชากอน 08.30 น. เพื่อทําอาหารมื้อกลางวัน สมชายบอกเพื่อนวา ขอไปเลนฟุตบอลกอน
แลวจะตามมาทีหลัง สมหมายก็ทําไป เลนไปชวยกับสมพงษจนถอนผักบุงเสร็จแลว วางผักบุงไว
รอใหสมชายมาลางตอ และนําสงโรงครัว แตสมชายก็ไมไดมา

อภิปราย
1. นักเรียนคิดวา จากการกระทําของนักเรียนทั้ง 3 คนในสถานการณนี้จะเกิดอะไรขึ้นบาง

ตอตนเอง                                                                                                                         
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
ตอสวนรวม                                                                                                                      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

2.  นักเรียนคิดวา เพราะเหตุใด จึงทําใหเกิดผลเชนนั้น 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

3.   ถานักเรียนเปนสมชายจะมีวิธีปฏิบัติตนอยางไร เพื่อมิใหเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้น
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

กลุม                                              
วันที่         /                   /    2545     
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ใบกําหนดสถานการณ
สถานการณที่ 2

การทาํความสะอาดอางลางถาด เชาวนันี ้ เปนเวรทาํความสะอาดของนกัเรยีนเรอืนนอน
10 จํานวน 8 คน หลังรับประทานอาหาร มีนักเรียนมาทําความสะอาด 2 คน และในชวงบายนั้น
เองมีบุคคลภายนอกเขามาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมโรงเรียน ซึ่งโรงอาหารและบริเวณอางลางถาด
ก็เปนสถานที่แรกที่เขาตองการมาดู งานครั้งนี้

อภิปราย
1. นักเรียนคิดวา จากการกระทําในสถานการณนี้จะเกิดอะไรขึ้นบาง

ตอตนเอง                                                                                                                         
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
ตอสวนรวม                                                                                                                      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

2. นักเรียนคิดวา เพราะเหตุใด จึงทําใหเกิดผลเชนนั้น
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

3. นักเรียนมีวิธีปฏิบัติตนอยางไร เพื่อมิใหเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นอีก
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

กลุม                                              
วันที่         /                   /    2545     
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ใบงาน
ใหนักเรียนตอบคําถาม และสรุปเปนความคิดเห็นของกลุม พรอมนําเสนอกลุมใหญ
1. การกระทําใดใน 2 สถานการณ ที่เปนการกระทําที่แสดงถึงการไมรูจักหนาที่รับผิดชอบ เพราะ

เหตุใด                                                                                                                              
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

2. ผลดีของการกระทําตามหนาที่ ที่รับผิดชอบ
ตอตนเอง                                                                                                                         
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
ตอสวนรวม                                                                                                                      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

3. ผลเสียของการกระทํา ที่ละเลยตอหนาที่ ที่รับผิดชอบ
ตอตนเอง                                                                                                                         
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
ตอสวนรวม                                                                                                                      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

4. นักเรียนเคยกระทําในสิ่งที่แสดงวาละทิ้งหนาที่ของตนเอง หรือไม (ยกตัวอยาง) และนักเรียนมี
วิธีที่จะแกไขการกระทําของตนเองอยางไรบาง
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

กลุม                                              
วันที่         /                   /    2545     
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ใบงานสรุป

1. หนาที่ของนักเรียนมีอะไรบาง
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

2. นักเรียนจะปฏิบัติหนาที่ ที่รับผิดชอบ ของตนเองอยางไร
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

ลงชื่อนักเรียน                                                
วันที่         /                   /    2545     
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แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน
(การรูจักหนาที่ตนเอง)

คําชี้แจง  ใหใสเครือ่งหมาย ลงในชองทีต่รงกบัการกระทาํของนกัเรยีนมากทีสุ่ดขณะทาํกจิกรรม

ขอ การกระทําของนักเรียน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1.

2.
3.

4.

5.

มีความตั้งใจปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมาย
ชวยกลุมคิด และตอบคําถาม
เขารวมกิจกรรมกลุมตรงตอ
เวลา
ชวยกลุมทําอยางตอเนื่องจน
งานเสร็จ
มีการแสดงความคิดเห็น และ
ซักถามภายในกลุม
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สรุปแบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน
(การรูจักหนาที่ตนเอง)

ขอ การกระทําของนักเรียน มากที่สุด
(%)

มาก
(%)

ปานกลาง
(%)

นอย
(%)

นอยที่สุด
(%)

1.

2.
3.

4.

5.

มีความตั้งใจปฏิบัติงานที่ได
รับมอบหมาย
ชวยกลุมคิดและตอบคําถาม
เขารวมกิจกรรมกลุมตรงตอ
เวลา
ชวยกลุมทําอยางตอเนื่องจน
งานเสร็จ
มีการแสดงความคิดเห็น
และซักถามภายในกลุม

22.22

27.78
55.56

38.89

5.56

44.44

33.33
44.44

44.44

33.33

27.78

27.78
-

16.67

55.56

5.56

11.11
-

-

5.56

-

-
-

-

-
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แผนการจัดกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 2  ความรับผิดชอบตอการเรียน

วัตถุประสงค
เพือ่ใหนกัเรยีนรูถงึผลดี ของการรบัผิดชอบตอการเรียน และผลเสยีของการไมรับผิดชอบ

ตอการเรียน
สาระสําคัญ

หนาทีท่ีอ่ยูในความรบัผิดชอบของนกัเรยีนอกีหนาทีห่นึง่คอื ความรบัผิดชอบตอการเรยีน
และการกระทําที่แสดงวานักเรียนมีความรับผิดชอบในหนาที่ การเรียนของตนเอง โดยปฏิบัติ ดังนี้

1. ต้ังใจฟงขณะครูสอน
2. สงการบานสม่ําเสมอ
3. ไมเลนกับเพื่อนขณะครูสอน
4. เขาเรียนสม่ําเสมอ
5. ขณะครูสอน ฟง และอานหนังสือตามในบทเรียนพรอมศึกษาคนควาเพิ่มเติม
6. มีการซักถามในสิ่งที่ตนของใจ และมีการแสดงความคิดเห็น

อุปกรณ
 1. ใบกําหนดพฤติกรรม 2 – 3 พฤติกรรม
 2. ใบงานตอบคําถาม
 3. ใบงานสรุป
การดําเนินกิจกรรม

1. ขั้นนํา
1.1 ครูแบงกลุมนักเรียนออกเปน 4 กลุม
1.2 ครูชี้แจงกติกา บทบาท หนาที่ งานที่นักเรียนตองปฏิบัติในกิจกรรมนี้
1.3 ใหนักเรียนซักถาม เพื่อความเขาใจ ในปญหาตาง ๆ ของกิจกรรมนี้

2. ขั้นกิจกรรม
2.1 ครูใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนมาจับฉลาก แสดงบทบาทสมมติ
2.2 ใหแตละกลุมหาวิธีแสดงออกของพฤติกรรมตามที่จับฉลากได โดยใชเวลา

แสดง 5 นาที
2.3 ครูใหนักเรียนเริ่มแสดงตามพฤติกรรมที่ได และกลุมที่เหลือทายพฤติกรรม

และเขียนคําตอบวาเพื่อนแสดงพฤติกรรมอะไร และเฉลยหลักการแสดงบทบาทสมมติ
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ใบกําหนดพฤติกรรม การมีความรับผิดชอบตอการเรียน
กลุมที่ 1 การตั้งใจฟงขณะครูสอน และ การไมเลนกับเพื่อนขณะครูสอน
กลุมที่ 2 การเขาเรียน และ การสงการบานอยางสม่ําเสมอ
กลุมที่ 3 ฟง และอานหนังสือตามในบทเรียน ขณะครูสอน และมีการศึกษาคนควาเพิ่มเติม
กลุมที่ 4 การซักถามในสิ่งที่ตนของใจ ไมเขาใจ และการแสดงความคิดเห็นในหองเรียน

3. ขั้นวิเคราะห
ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปราย ตามใบงาน

4. ขั้นสรุป
4.1 ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกันสรุป เพื่อใหไดแนวคิดที่แสดงถึงหนาที่ 

ความรับผิดชอบของนักเรียนดานการเรียน เปนแนวปฏิบัติที่บงบอกถึง ความสนใจ และตั้งใจ
ปฏิบัติกิจกรรมของตนเอง ดานการเรียน

4.2 ครูใหนักเรียนเขียนคําตอบลงในใบงานสรุป
5. ขั้นประเมินผล

5.1 สังเกตในการเขารวมกิจกรรม และการแสดงความคิดเห็น
5.2 ประเมนิผลจากการเขยีนตอบคาํถามในใบงานสรปุและใบประเมนิพฤตกิรรม
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ใบงาน

1. นักเรียนกระทําหรือ ปฏิบัติตัวแสดงความรับผิดชอบ ตอการเรียน เหลานี้หรือไม และประพฤติ
ตัวอยางไร เมื่ออยูในหองเรียน
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

2. นักเรียนกระทําหรือปฏิบัติตัวแสดงความรับผิดชอบตอการเรียนเหลานี้ เพราะเหตุใด
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

3. นักเรียนคิดวาการกระทําแบบนี้มีผลตอนักเรียนอยางไรบาง และถานักเรียนไมกระทํา จะมีผล
ตอตนเองอยางไร
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

4. การกระทําที่แสดงวา นักเรียนมีความรับผิดชอบตอการเรียน สามารถแสดงออกไดยางไรบาง
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

กลุม                                              
วันที่         /                   /    2545     
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ใบงานสรุป

1. ผลดีของการมีความรับผิดชอบตอการเรียนคือ                                                                     
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
ผลเสียของการไมมีความรับผิดชอบตอการเรียนคือ                                                              
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

2. การมีความรับผิดชอบตอการเรียนทุกคนสามารถทําไดหรือไม                                               
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
และมีการปฏิบัติตนอยางไร                                                                                                
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

กลุม                                              
วันที่         /                   /    2545     
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แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน
(ความรับผิดชอบตอการเรียน)

คําชี้แจง  ใหใสเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับการกระทําของนักเรียน มากที่สุด

ขอ การกระทําของนักเรียน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1.
2.
3.

4.
5.

ต้ังใจทํางานกลุมที่มอบหมาย
ชวยกลุมคิด และตอบคําถาม
พยายามแสดงบทบาทที่ตนได
รับมอบหมาย
สนใจและตั้งใจ ดู ฟง กลุมอ่ืน
มีการซักถามในสิ่งที่ตนของใจ
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สรุปแบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน
(ความรับผิดชอบตอการเรียน)

ขอ การกระทําของนักเรียน มากที่สุด
(%)

มาก
(%)

ปานกลาง
(%)

นอย
(%)

นอยที่สุด
(%)

1.

2.
3.
4.

5.

ต้ังใจทํางานกลุมที่มอบหมาย
ชวยกลุมคิด และตอบคําถาม
พยามยามแสดงบทบาทที่ตน
ไดรับมอบหมาย
สนใจและตั้งใจ ดู ฟง กลุม
อ่ืน ๆ
มีการซักถามในสิ่งที่ตนของใจ

38.89

44.44
27.78
44.44

22.22

44.44

44.44
55.56
44.44

38.89

16.67

11.11
16.67
11.11

27.78

-

-
-
-

11.11

-

-
-
-

-
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แผนการจัดกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 3  ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย

วัตถุประสงค
1. เพือ่ใหนกัเรยีนตัง้ใจปฏบัิติงานทีไ่ดรับมอบหมาย และรูจกัการทาํงานอยางมข้ัีนตอน
2. เพื่อใหนักเรียนรูถึงผลดี ของการรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และผลเสีย

ที่เกิดขึ้นในการไมรับผิดชอบ ตองานที่ไดรับมอบหมาย
สาระสําคัญ

หากเราตองการใหงานทีไ่ดรับมอบหมาย ประสบความสาํเรจ็ มคุีณภาพ และประสทิธภิาพ
ทุกคนตองรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย โดยมีการแสดงออกดังนี้ คือ
 รวมคิด รวมกันวางแผน การปฏิบัติงาน
 มีการทํางานอยางตอเนื่อง
 มีความกระตือรือรนที่เขามาทํางานรวมกัน
 มีความเพียรพยายาม จนงานสําเร็จ
 สนใจ ซักถาม ในงานที่ตนรับผิดชอบ
อุปกรณ
 กระดาษชารตสี
 กาว, กรรไกร, มีดคัตเตอร, ไมบรรทัด
 ใบงานตอบคําถาม
 ใบประเมินพฤติกรรม
การดําเนินกิจกรรม

1. ขั้นนํา
1.1 แบงกลุมนักเรียนออกเปน 4 กลุม ๆ ละ 5 คน
1.2 ครูชี้แจง บทบาท หนาที่ และส่ิงที่นักเรียนตองทําในกิจกรรมนี้

2. ขั้นกิจกรรม
2.1 ใหทุกกลุมมารับเอกสารคําสั่ง และอุปกรณประดิษฐชิ้นงาน
2.2 ใหแตละกลุมนําเสนอผลงานของกลุม

3. ขั้นวิเคราะห
ครูใหนักเรยีนรวมกันอภิปราย ตามใบงาน ดังนี้
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4. ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนสรุป รวมกันเพื่อใหไดแนวคิดที่วา การรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมายทุกคน ตองรวมคิด รวมวางแผน มีการทํางานอยางตอเนื่อง มีความกระตือรือรน มี
ความเพียรพยายาม สนใจ ซักถามในงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย

5. ขั้นประเมินผล
 สังเกตจากผลงานการประดิษฐชิ้นงาน
 จากการตอบคําถามใบงาน และใบประเมินพฤติกรรม
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เอกสารคําสั่ง

กลุมของทานไดรับมอบหมาย ใหสรางหุนจําลองบานที่สมบูรณแบบที่สุด โดยทําใหได
มากที่สุด จากอุปกรณที่มีอยู ภายในเวลา 20 นาที พรอมนําเสนอผลงานของกลุม และ อธิบายขั้น
ตอนการทําตั้งแตจุดเริ่มตน จนถึงจุดสุดทาย

อุปกรณที่ใชประดิษฐชิ้นงาน
1. กาว
2. กรรไกร
3. มีดคัตเตอร
4. ไมบรรทัด
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ใบงาน
ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้
 นักเรียนคิดวาสิ่งใดสําคัญ และจําเปนสําหรับการทํางานครั้งนี้ เพราะอะไร
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
 นักเรียนเคยปฏิบัติในสถานการณใดบาง (ยกตัวอยาง)
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
 นักเรียนมีวิธีการปฏิบัติอยางไร ถาไดรับมอบหมายใหทํางานลักษณะเชนนี้อีก
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             

ลงชื่อนักเรียน                                                
วันที่         /                   /    2545     
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แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน
(ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย)

คําชี้แจง  ใหใสเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับการกระทําของนักเรียน มากที่สุด

ขอ การกระทําของนักเรียน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่
สุด

1.

2.

3.
4.

5.

ชวยกลุมคิด และวางแผน การ
ทํางาน
ชวยกลุมทํางานตลอดอยางตอ
เนื่องจนงานเสร็จ
พยายามทํางานใหเสร็จทันเวลา
ต้ังใจทํางานที่ตนไดรับมอบ
หมาย
มีการตรวจความเรียบรอยของ
งานที่ตนทํา
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สรุปแบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน
(ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย)

ขอ การกระทําของนักเรียน มากที่สุด
(%)

มาก
(%)

ปานกลาง
(%)

นอย
(%)

นอยที่สุด
(%)

1.

2.

3.

4.

5.

ชวยกลุมคิด และวางแผน
การทํางาน
ชวยกลุมทํางานตลอดอยาง
ตอเนื่องจนงานเสร็จ
พยายามทํางานใหเสร็จทัน
เวลา
ต้ังใจทํางานที่ตนไดรับมอบ
หมาย
มีการตรวจความเรียบรอย
ของงานที่ตนทํา

44.44

38.89

38.89

27.78

38.89

44.44

55.56

55.56

61.11

44.44

11.11

5.56

5.56

11.11

16.67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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แผนการจัดกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 4  คิดเปน ทําเปน

วัตถุประสงค
เพื่อฝกใหนักเรียนรูจักคิดเปน ทําเปน และมีความสามารถในการแกปญหา

สาระสําคัญ
การคดิเปน ทาํเปน และแกปญหาเปน เปนสิง่จาํเปน และมสีวนชวยใหการปฏบัิติหนาที่

ประสบความสําเร็จ และมีประสิทธิภาพสงูสุด การประพฤติและปฏิบัติที่บงบอกวา คิดเปน ทําเปน 
และแกปญหาได มีดังนี้ คือ

1. กําหนดเปาหมายในการทํางาน ระบุส่ิงที่ทํา
2. ประมวลสิ่งที่เกี่ยวของ วัสดุ งานที่จะทํา
3. มีการวางแผนการทํางาน
4. ต้ังใจปฏิบัติงาน แบงหนาที่ทํางาน
5. แกไขปญหาเฉพาะหนาได

อุปกรณ
1. วัสดุเหลือใชเปนกระดาษ
2. กาว กรรไกร เชือก มีด สี
3. ใบงาน
4. ใบงานสรุป

การดําเนินกิจกรรม
1.  ขั้นนํา

1.1 ครูใหนักเรียนนั่งเปนวงกลม หันหนาเขาหากัน
1.2 ครูชี้แจง บทบาท หนาที่ และงานที่ตองปฏิบัติจากกิจกรรมนี้
1.3 ใหนักเรียนซักถาม ความเขาใจ ในการทํากิจกรรม

2. ขั้นกิจกรรม
2.1 ครูใหนักเรียนทุกคนลุกขึ้นไปหยิบวัสดุ โดยใหแตละคน หยิบไดเพียงคนละ 2

ชิ้นเทานั้น
2.2 แบงนกัเรียนออกเปน 2 กลุม เพื่อใหแตละกลุมนําวัสดุที่หยิบมาคนละ 2 ชิ้น 

นํามาประดิษฐเปนอะไรก็ได ที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนได โดยผลงานที่ประดิษฐนั้น เกิด
จากวัสดุของทุกคน ที่หยิบมา โดยใช กาว กรรไกร และอุปกรณอ่ืน ๆ ที่ครูเตรียมมาใหได ซึ่งใช
เวลาประมาณ 20 นาที
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2.3 ครูใหนักเรียนรวมกันตรวจสอบผลงานที่ทําขึ้น โดยใหนักเรียนบอกวาเปน
อะไร ใชประโยชนทําอะไร และไดแนวคิดมาจากไหน

3. ขั้นวิเคราะห
ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปราย ตามใบงาน ตอไปนี้

4. ขั้นสรุป
ครูใหเรียนสรุปใหไดแนวคิดที่วา การคิดเปน ทําเปน และความสามารถในการแก

ปญหา เปนสิ่งจําเปนและสําคัญในการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ และรับมอบหมาย
5. ขั้นประเมินผล

5.1 จากผลงานของนักเรียน
5.2 จากการตอบคําถามใบงาน และแบบประเมินพฤติกรรม
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ใบงาน
คําอธิบาย

ใหนักเรียนตอบคําถาม ตอไปนี้

1. ส่ิงที่นักเรียนคิดวาสําคัญ สําหรับการปฏิบัติงาน คร้ังนี้ คือ                                                    
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
เพราะ                                                                                                                              
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

2. จุดเริ่มตน ต้ังแตการลงมือปฏิบัติงานชิ้นนี้ จนถึงจุดสุดทาย นักเรียนคิดวามีอะไรบาง
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

3. นักเรียนรูสึกอยางไร
เมื่อตองทําสิ่งที่ไมไดวางแผนลวงหนา                                                                                 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

กลุม                                              
วันที่         /                   /    2545     
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แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน
(คิดเปน  ทําเปน)

คําชี้แจง  ใหใสเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับการกระทําของนักเรียน มากที่สุด

ขอ การกระทําของนักเรียน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1.

2.

3.

4.

5.

ชวยกลุมคิด และวางแผนการ
ทํางาน
ชวยกําหนดเปาหมายในการ
ทํางาน
มีความกระตือรือรนในการ
ทํางาน
เพียรพยายามตั้งใจทํางานให
เสร็จ
ชวยแกปญหาภายในกลุม
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สรุปแบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน
(คิดเปน ทําเปน)

ขอ การกระทําของนักเรียน มากที่สุด
(%)

มาก
(%)

ปานกลาง
(%)

นอย
(%)

นอยที่สุด
(%)

1.

2.
3.

4.
5.

ชวยกลุมคิด และวางแผน การ
ทํางาน
ชวยกลุมทํางานจนเสร็จ
มีความกระตือรือรนในการ
ทํางาน
เพียรพยายามทํางานใหเสร็จ
ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ไม
หลีกเลี่ยงงาน

33.33

44.44
11.11

38.89
38.89

44.44

44.44
50.00

38.89
44.44

11.11

11.11
38.89

22.22
16.67

11.11

-
-

-
-

-

-
-

-
-
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แผนการจัดกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 5   ความเพียรพยายามไมยอทอตออุปสรรค

วัตถุประสงค
เพื่อฝกใหนักเรียนมีความเพียรพยายาม มีความอดทน ไมยอทอตออุปสรรค

สาระสําคัญ
ความเพียรปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ ไมยอทอตออุปสรรค ไมยอมแพอะไรงาย ๆ เอา

ใจจดจอตองาน ชวยกันแกปญหา เพื่อเอาชนะอุปสรรค สงผลใหการปฏิบัติตน ความรับผิดชอบ
ของนักเรียน ประสบผลสําเร็จ เปนไปตามตองการ การประพฤติปฏิบัติที่แสดงวา มีความเพียร
พยายาม ไมยอทอตออุปสรรค คือ

1. มีความตั้งใจประพฤติและปฏิบัติ
2. มีความอดทนในการประพฤติและปฏิบัติจนสําเร็จ
3. มีใจจดจอตอการประพฤติและปฏิบัติไมละทิ้ง
4. ชวยแกปญหา เพื่อใหประสบความสําเร็จ
5. เสียสละเพื่อการประพฤติและปฏิบัติงานนั้น ๆ

อุปกรณ
 1. ถังน้ําเจาะรู ประมาณ 20 รู , กระปองตักน้ํา 2 ใบ
 2. บัตรคําสั่ง
 3. ใบงานตอบคําถาม
 4. ใบประเมินพฤติกรรม

การดําเนินกิจกรรม
1. ขั้นนํา

1.1 ครูแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม เทา ๆ กัน
1.2 ครูชี้แจงกติกา ที่นักเรียนตองปฏิบัติในการทํากิจกรรมนี้

2. ขั้นกิจกรรม
2.1 ครูมอบหมายใหทั้ง 2 กลุม หาวิธีการตักน้ําใหเต็มถัง โดยใชอุปกรณที่มีอยู

ในกลุมเทานั้น
2.2 ใหสมาชิกกลุมชวยกนั ตักน้ําใหเต็มถึงเมื่อน้ําลนถังแสดงวางานสําเร็จ

3. ขั้นวิเคราะห
ใหนักเรียนรวมกันอภิปราย ตามใบงาน ดังนี้
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4. ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนสรุปรวมกัน เพื่อใหไดแนวคิดที่วาความเพียรปฏิบัติงานดวยความ

ต้ังใจ ชวยกันแกปญหา เพื่อเอาชนะอุปสรรค สงผลใหงาน ประสบความสําเร็จ
5. ขั้นประเมินผล

5.1 สังเกตจากการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็น
5.2 สังเกตจากการตอบคําถามในใบงาน และใบประเมินพฤติกรรม
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ใบงาน
คําอธิบาย

ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้
1. ปญหา/อุปสรรค ของงานชิ้นนี้ คืออะไร                                                                                

                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

2. นักเรียนใชวิธีการใด จึงจะชนะอุปสรรคนี้ได และทําอยางไร                                                   
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

3. นักเรียนคิดวาสิ่งที่สําคัญ ที่ทําใหงานประสบผลสําเร็จ มีอะไรบาง
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

4. นักเรียนคิดวาความเพียรพยายาม   ความอดทน   ไมยอทอตออุปสรรค   นําไปใชกับตนเอง
ในกิจกรรม อะไรบาง และทําไดอยางไร
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

5. นักเรียนมีสวนรับผิดชอบในการทํางานและไดแสดงออกถึงลักษณะ ดังตอไปนี้ (บทบาทขณะที่
นักเรียนไดแสดงออกขณะทํากิจกรรม)
1. การชวยเหลือกันและกัน                                                                                              
2. ความเสียสละ                                                                                                             
3. การวางแผนการทํางาน                                                                                               

กลุม                                              
วันที่         /                   /    2545     
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บัตรคําสั่ง การปฏิบัติกิจกรรม

มอบหมายใหกลุม ตักน้ํา ใหเต็มถัง โดยใชอุปกรณคือ กระปองตักน้ํา 2 ใบ และ
อุปกรณที่มีอยูในตัวของสมาชิกแตละคนได  โดยมีกติกา ดังนี้ คือ

1. ถังน้ํา อยูหางจากแหลงน้ํา ประมาณ 3 เมตร
2. กําหนดเวลาในการตักน้ํา 10 นาที
3. น้ําลนถัง ถือวา ทํางานสําเร็จ
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แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน
(ความเพียรพยายาม ไมยอทอตออุปสรรค)

คําชี้แจง  ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับการกระทําของนักเรียน มากที่สุด

ขอ การกระทําของนักเรียน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1.
2.

3.

4.

5.

ต้ังใจทํางานของกลุม
มีความอดทน เพียรพยายาม
จนงานเสร็จ
มีใจจดจอตองาน ไมยอทอตอ
อุปสรรค
ชวยกลุมแกปญหา เพื่อใหงาน
สําเร็จ
มีความเสียสละ ในการทํางาน
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สรุปแบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน
(ความเพียรพยายาม ไมยอทอตออุปสรรค)

ขอ การกระทําของนักเรียน มากที่สุด
(%)

มาก
(%)

ปานกลาง
(%)

นอย
(%)

นอยที่สุด
(%)

1.
2.

3.

4.

5.

ต้ังใจทํางานของกลุม
มีความอดทน เพียรพยายาม จน
งานเสร็จ
มีใจจดจอตองาน ไมยอทอตอ
อุปสรรค
ชวยกลุมแกปญหา เพื่อใหงาน
สําเร็จ
มีความเสียสละ ในการทํางาน

50.00
22.22

50.00

22.22

11.11

50.00
61.11

50.00

55.56

50.00

-
16.67

-

22.22

38389

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-
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แผนการจัดกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 6   การวางแผนอนาคตอันใกล

วัตถุประสงค
1. เพื่อฝกใหนักเรียนรูจักคิด รูจักขั้นตอนการวางแผน กอนลงมือปฏิบัติงาน
2. เพือ่ฝกใหนกัเรยีน มกีารวางแผนดวยกระบวนการงาย ๆ เพือ่ใหบรรลุวตัถปุระสงค  

ที่ต้ังไว
สาระสําคัญ

การวางแผนงาน เปนจุดเริ่มตนของการทํางาน เพราะไดรูถึงลําดับข้ันตอน การทํางาน 
ที่จะชวยใหส่ิงที่นักเรียนรับผิดชอบ บรรลุผลสําเร็จได โดยเราเขาใจในลําดับข้ันตอน รับรูเปาหมาย 
ดังนั้น การปฏิบัติงาน จะมีประสิทธิภาพได  ตองมีการวางแผน เขาใจแผนงาน เขาใจบทบาท   
หนาที่ของตนเอง การประพฤติปฏิบัติที่บงบอกวา มีการวางแผนการทํางาน มีดังนี้
 1. มีเปาหมายในการทํา
 2. กําหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน
 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางไว
 4. มีการติดตามงาน
 5. มีการใชขอมูลชวยในการตัดสินใจ
อุปกรณ
 1. ภาพวาดรูปมือ
 2. กระดาษ
 3. ใบงาน ตอบคําถาม
 4. ใบประเมินพฤติกรรม
การดําเนินกิจกรรม

1. ขั้นนํา
1.1 ครูชี้แจงสิ่งที่นักเรียนตองปฏิบัติในการทํากิจกรรมนี้
1.2 ใหนักเรียนทุกคนศึกษาดวนตนเอง เกี่ยวกับองคประกอบ 5 อยาง ที่ใชใน

การวางแผน (ใชภาพรูปมือประกอบ)
- ทําไม (Why) เหตุผลที่เราคิดจะทําสิ่งนั้น
- ใคร (Who) บุคคลใดบางที่จะปฏิบัติ หรือรวมปฏิบัติ
- อยางไร (How) วิธีการที่จะทําอยางเปนขั้นตอนชัดเจน
- อะไร (What) ทรัพยากรหรอืวสัดุอุปกรณ อะไรบางทีท่าํใหงานบรรลเุปาหมาย
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- เมือ่ไร (When) ระยะเวลาในการลงมอืปฏิบัติและเสรจ็ส้ิน
ใหนักเรียนฝกวางแผน ตามองคประกอบ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

2. ขั้นกิจกรรม
2.1 ใหนักเรียนทดลองการวางแผนงาน การจัดทําโครงงานอาชีพ กลุมละ 1

อาชีพ โดยใช องคประกอบ 5 อยาง และ สามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง
2.2 ใหแตละกลุมนําเสนอผลงานของกลุม และกลุมอ่ืน รวมกันตรวจสอบ   

ความถูกตอง และความเปนไปได ในการปฏิบัติจริง
3. ขั้นวิเคราะห

ใหนักเรียนรวมกันอภิปราย ตามใบงาน
4. ขั้นสรุป

ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เพื่อใหไดแนวคิดที่วา การวางแผนงานอยางเปน     
ข้ันตอน มีผลตอการลงมือปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของงาน

5. ขั้นประเมินผล
5.1 สังเกตจากการทํากิจกรรม
5.2 สังเกตจากการตอบคําถามในใบงาน และใบประเมินพฤติกรรม
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ใบงาน
คําอธิบาย

ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้

1. การวางแผนงานอยางเปนขั้นตอนมีผลตอการปฏิบัติงานอยางไร
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

2. นักเรียนมีการวางแผนกอนลงมือปฏิบัติงานใดบาง
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

กลุม                                              
วันที่         /                   /    2545     
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แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน
(การวางแผนอนาคตอันใกล)

คําชี้แจง  ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับการกระทําของนักเรียน มากที่สุด

ขอ การกระทําของนักเรียน มากที่สุด มาก ปาน
กลาง

นอย นอยที่สุด

1.
2.

3.
4.
5.

มีการตั้งเปาหมายปฏิบัติงาน
กําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติ
งาน
ปฏิบัติตามขั้นตอน
ติดตามงาน
ใชขอมูลชวยตัดสินใจ
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สรุปแบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน
(การวางแผนอนาคตอันใกล)

ขอ การกระทําของนักเรียน มากที่สุด
(%)

มาก
(%)

ปานกลาง
(%)

นอย
(%)

นอยที่สุด
(%)

1.

2.

3.
4.

5.

ต้ังใจและสนใจในการทํากิจ
กรรมกลุม
ชวยกลุมคิด และแสดงความ
คิดเห็น
เขารวมกลุมตรงเวลา
พยายามทํางานกลุมเสร็จทัน
เวลา
มีความกระตือรือรนที่จะ
ทํางาน

16.67

33.33

50.00
22.22

22.22

55.56

44.44

38.89
61.11

55.56

29.78

22.22

11.11
16.67

22.22

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
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แผนการจัดกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 7  ตรงตอเวลา

วัตถุประสงค
1. เพื่อฝกใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการตรงตอเวลา
2. เพื่อใหนักเรียนรูถึงผลดีของการตรงตอเวลา และผลเสียของการไมตรงตอเวลา

สาระสําคัญ
การตรงตอเวลาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการประพฤติปฏิบัติหรือทุกหนาที่ที่นักเรียน

รับผิดชอบ เพราะการเปนคนตรงตอเวลาจะกอใหเกิดผลดีตอตนเอง ตองาน ตอหนาที่ และตอ
สังคมสวนรวม การกระทําที่แสดงวาเปนคนตรงตอเวลา มีดังนี้
 1. มาทันเวลาที่นัดหมาย
 2. ปฏิบัติหนาที่ตามเวลาที่กําหนด
 3. ทํางานเสร็จทันเวลา
อุปกรณ
 1. กรณีตัวอยาง เร่ือง เอ
 2. ใบงานตอบคําถาม
 3. ใบประเมินพฤติกรรม
การดําเนินกิจกรรม

1.  ขั้นนํา
1.1 ครูใหนักเรียนแบงกลุม ออกเปน 4 กลุม กลุมละ 5 คน
1.2 ครูชี้แจง บทบาท หนาที่ ที่นักเรียนตองปฏิบัติในการทํากิจกรรมนี้
1.3 ใหนักเรียนซักถาม ความเขาใจ ในการทํากิจกรรม

2.  ขั้นกิจกรรม
2.1 ใหนักเรียนแตละกลุม มารับเอกสาร “กรณีตัวอยาง เร่ือง เอ” และตอบคําถาม

ลงใบงาน
3.  ขั้นวิเคราะห

ใหนักเรียนรวมกันอภิปราย
4. ขั้นสรุป

ครูใหเรียนรวมกันสรุป เพื่อใหไดแนวคิดที่วา การตรงตอเวลา เปนสิ่งจําเปน
สําหรับการลงมือปฏิบัติ หรือลงมือกระทํางานทุกอยาง เพื่อผลสําเร็จของงาน
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5. ขั้นประเมินผล
5.1 สังเกตจากการทํากิจกรรม และแสดงความคิดเห็น
5.2 จากการตอบคําถามและแบบประเมินพฤติกรรม



117

ใบงานที่ 1
คําอธิบาย

ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้

1. ผลจากการกระทําใดของ เอ  ที่ทําใหผลการแขงขัน ตอบปญหาของโรงเรียนเปนที่ 3
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

2. จากการกระทําของ เอ เกิดผลตอตนเอง และตอสวนรวมอยางไร
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

3. นักเรียนคิดวาเอ ควรปฏิบัติอยางไร เพื่อสรางชื่อเสียงและผลประโยชนใหกับโรงเรียนของตน
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

กลุม                                              
วันที่         /                   /    2545     
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ใบงานที่ 2
คําอธิบาย

ใหนักเรียนรวมกันอภิปราย ในหัวขอตอไปนี้

1. ผลดีของการตรงตอเวลา                                                                                                    
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
ผลเสียของการไมตรงตอเวลา                                                                                             
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

2. ประโยชนของการตรงตอเวลา
ตอตนเอง                                                                                                                         
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
ตอสวนรวม                                                                                                                      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

3. วิธีปฏิบัติตัวใหเปนคนตรงตอเวลา                                                                                      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

กลุม                                              
วันที่         /                   /    2545     
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กรณีตัวอยาง “เอ”

เอ เปนนกัเรยีนทีเ่รียนเกง มกัไดรับการคดัเลอืกเปนตวัแทนไปทาํกจิกรรมนอกโรงเรยีน
เสมอ ซึ่งเพื่อน ๆ และอาจารยยอมรับในความสามารถ เอจึงไดรับการคัดเลือก ใหเปนตัวแทนอีก
คร้ัง  และในการไปเปนตัวแทนตอบปญหาครั้งนี้ เอมาชากวาเวลาที่กําหนดนัดหมาย 10 นาที โดย
คิดวา ทุกคนตองรอเธอ เพราะเธอเรียนเกง และเปนตัวสําคัญของทีม แตครูไดนํานักเรียนคนอื่นไป
แขงขันตอบปญหาแทนแลว ผลการแขงขันปรากฏวาโรงเรียนของเธอ ไดที่ 3 ทําใหเอ เสียใจมาก  
ที่การมาชาทําใหเธอพลาดโอกาส ที่จะไดแสดงความสามารถ และมีสวนชวยเพื่อน ๆ ตอบปญหา 
อันนําชื่อเสียงมาสูโรงเรียน และตนเอง จึงสํานึกไดวา ความผิดพลาดครั้งนี้ เกิดจากตัวเธอ มีสวน
ทําใหโรงเรียนเสียผลประโยชน
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แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน
(การตรงตอเวลา)

คําชี้แจง  ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับการกระทําของนักเรียนมากที่สุด

ขอ การกระทําของนักเรียน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1.
2.

3.
4.

5.

ชวยกลุมคิด และตอบคําถาม
ใหความสนใจ และรับฟง
ความคิดเห็น
มาเขากลุมกิจกรรมตรงเวลา
มีความกระตือรือรนในการ
ทํางาน
พยายามทํางานอยางตอ
เนื่องจนงานเสร็จ
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สรุปแบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน
(การตรงตอเวลา)

ขอ การกระทําของนักเรียน มากที่สุด
(%)

มาก
(%)

ปานกลาง
(%)

นอย
(%)

นอยที่สุด
(%)

1.
2.

3.
4.

5.

ชวยกลุมคิด และตอบคําถาม
ใหความสนในและรับฟง
ความคิดเห็น
มาเขารวมกิจกรรมตรงเวลา
มีความกระตือรือรนในการ
ทํางาน
พยายามทํางานอยางตอ
เนื่องจนงานเสร็จ

38.89
33.33

61.11
22.22

27.78

44.44
50.00

38.89
55.56

61.11

16.67
16.67

-
22.22

11.11

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
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แผนการจัดกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 8  การตรวจทานงาน

วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการตรวจทานงาน ตรวจความเรียบรอย

ของงาน
สาระสําคัญ

การลงมือปฏิบัติตามหนาที่รับผิดชอบมีการวางแผนการทํางานอยางมีข้ันตอน มีการ
แบงงาน มอบหมายงาน และสามารถปฏิบัติตามแผนอยางถูกตอง มีผลทําใหงานสําเร็จตาม    
เปาหมายไดแตบางครั้ง อาจจะไมบรรลุเปาหมาย ดังนั้นเพื่อความมั่นใจ วาถูกตอง มีประสิทธิภาพ
สูงสุดจึงตองมีการตรวจทานงาน ตรวจความเรียบรอยของงาน เพื่อนํามาแกไข ปรับปรุงตอไป   
การกระทําที่บงบอกวามีการตรวจทานงานคือ

1. มีการติดตามงานที่สมาชิกกลุมรับผิดชอบ
2. มีการตรวจความเรียบรอยของงาน
3. มีการปรับปรุง แกไขงาน
4. ประเมินผลงานของกลุม

อุปกรณ
 1. กระดาษ
 2. บัตรคําสั่ง
 3. ใบงานตอบคําถาม
 4. ใบประเมินพฤติกรรม
การดําเนินกิจกรรม

1. ขั้นนํา
1.1 ใหนักเรียนแบงกลุม ออกเปน 4 กลุม ๆ ละ 5 คน
1.2 ครูชี้แจงบทบาทหนาที่ ที่นักเรียนตองปฏิบัติ ในการทํากิจกรรมครั้งนี้

2. ขั้นกิจกรรม
2.1  ใหผูนํามารับเอกสารคําสั่งและกระดาษ ไปปฏิบัติหนาที่กลุมของตน
2.2 ใหแตละกลุมตอบคําถามทายกิจกรรม
2.3 แตละกลุมนําเสนอ ผลงานของกลุมตน

3. ขั้นวิเคราะห
ครูใหนักเรียนรวมกันอภปิราย ตามใบงาน
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4. ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เพื่อใหไดแนวคิด การใชการตรวจทานงาน เพื่อ     

ประสิทธิภาพของงาน และบรรลุเปาหมายของงาน
5. ขั้นประเมินผล

5.1 จากการมีสวนรวมตอบคําถามในขณะทํากิจกรรม
5.2 จากการตอบในใบประเมินพฤติกรรม
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เอกสารคําสั่ง

กลุมนี้ เปนบริษัทที่ไดรับมอบหมาย ใหผลิตเรือ เครื่องบิน และจรวด ใหไดอยางนอย
อยางละ 5 ลํา ภายใน 15 นาที โดยเลือกปฏิบัติตามวัตถุประสงคขอใด ขอหนึ่ง จากการตกลงกัน
ของสมาชิกกลุม

วัตถุประสงค 1 ผลิตเรือ 5   ลํา
ผลิตเครื่องบิน 5   ลํา
ผลิตจรวด 5   ลํา

หรือ
วัตถุประสงค 2 ผลิตเรือ 15  ลํา

ผลิตเครื่องบิน 15  ลํา
ผลิตจรวด 15  ลํา

เงื่อนไข
ขณะปฏิบัติหามลุกจากที่เวนแตไดรับมอบหมายจากกลุม
ใชเวลา 20  นาที  อภิปรายกลุม  หาขอสรุปเพื่อตอบคําถามตอไปนี้และเตรียมนํา

เสนอตอเพื่อน ๆ
1. กลุมเลือกวัตถุประสงคใด ผลิตอะไร ผลการทํางานเปนอยางไร
2. กลุมมีวิธีการทํางานอยางไรบาง จากเริ่มตน ถึงจุดสุดทาย
3. ส่ิงสําคัญที่ทําใหงานสําเร็จ บรรลุเปาหมาย มีอะไรบาง
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ใบงาน
คําอธิบาย

ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้

ถาไมมีการตรวจทาน ตรวจความเรียบรอย โดยเปรียบเทียบกับชิ้นงานตัวแบบ
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
ผลดีของการตรวจทานมีอะไรบาง
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
นักเรียนมีการตรวจทานงานในเรื่องใดบาง และทําอยางไร
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             

กลุม                                              
วันที่         /                   /    2545     
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แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน
(การตรวจทานงาน)

คําชี้แจง  ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับการกระทําของนักเรียนมากที่สุด

ขอ การกระทําของนักเรียน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1.
2.

3.

4.

5.

ต้ังใจทํางานที่ตนรับผิดชอบ
พยายามทํางานใหเสร็จทัน
เวลา
ชวยตรวจความเรียบรอยผล
งานของกลุม
ชวยกลุมคิดและวางแผนการ
ทํางาน
ชวยปรับปรุงแกไข งานกลุม
ตนเอง
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สรุปแบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน
(การตรวจทานงาน)

ขอ การกระทําของนักเรียน มากที่สุด
(%)

มาก
(%)

ปานกลาง
(%)

นอย
(%)

นอยที่สุด
(%)

1.
2.

3.

4.

5.

ต้ังใจทํางานที่ตนรับผิดชอบ
พยายามทํางานใหเสร็จทัน
เวลา
ชวยตรวจความเรียบรอยผล
งานของกลุม
ชวยกลุมคิดและวางแผนการ
ทํางาน
ชวยปรับปรุงแกไข งานกลุม
ตนเอง

38.89
22.22

33.33

27.78

38.89

38.89
66.67

38.89

33.33

44.44

22.22
11.11

27.78

38.89

16.67

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-
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แผนการจัดกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 9  การปรับปรุงแกไขผลงาน

วัตถุประสงค
เพือ่ฝกใหนกัเรยีนมกีารปรบัปรุงแกไข ผลของการประพฤตปิฏิบัติหนาทีค่วามรบัผิดชอบ

ของตน
สาระสําคัญ

ในการทํางาน ปฏิบัติงาน หากมีการปรับปรุง แกไขผลงาน ยอมทําใหงานที่ทํามี    
ประสิทธิภาพ และมคุีณภาพยิ่งขึ้น  โดยมีแนวในการประพฤติ และปฏิบัติ ดังนี้ คือ
 1. รวบรวมผลของการปฏิบัติ
 2. สรุปผลของการปฏิบัติ
 3. รวมกันตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของผลการปฏิบัติ
 4. มีการปรับปรุง แกไข ผลการปฏิบัติ
อุปกรณ

1. ดินน้ํามัน
2. ใบงานตอบคําถาม
3. ใบประเมินพฤติกรรม

การดําเนินกิจกรรม
1.  ขั้นนํา

1.1 ครูใหนักเรียนแบงกลุม ออกเปน 4 กลุม ๆ ละ 5 คน
1.2 ครูชี้แจง บทบาท หนาที่ ที่นักเรียนตองปฏิบัติในการทํากิจกรรมนี้

2. ขั้นกิจกรรม
2.1 ครูใหดินน้ํามันกับนักเรียนกลุมละ 5 กอน โดยมอบหมายใหแตละกลุมปน

ตุกตากลุมละ 1 ตัว โดยมีเงื่อนไขวาสมาชิกของกลุมตองทําสวนประกอบของหุน 1 สวน เชน      
ทําแขน, ขา หรือ หัว อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น และตางคนตางทํา

2.2 สมาชิกกลุมนําสวนประกอบของตัวเอง มารวมกันเปนของกลุม
2.3 ใหสมาชิกกลุม ชวยกันดูวา ควรมีการแกไข ปรับปรุงสวนใดบาง ใหสมาชิก

คนเดิมทําการแกไข ถาทําไมได ใหกลุมชวยได
2.4 นําสวนที่ปรับปรุงแกไขแลว มารวมเปนงานกลุมอีกครั้ง
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3. ขั้นวิเคราะห
ใหนักเรียนรวมกันอภิปราย ตามใบงาน

4. ขั้นสรุป
4.1 ใหนักเรียนตอบคําถามลงในใบงานสรุป
4.2 ครูและนกัเรยีนรวมกนัเพือ่ใหไดแนวคดิทีว่าการตดิตามผลงานและการปรบัปรุง

แกไขงาน ทําใหงานสําเร็จ และผลงานมี คุณภาพดี
5.  ขั้นประเมินผล

5.1 สังเกตจากการทํากิจกรรม และการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
5.2 จากการตอบคําถามในใบงาน, ใบงานสรุป, แบบประเมินพฤติกรรม
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ใบงาน
คําอธิบาย

ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้

1. นักเรียนคิดวา ผลงานครั้งที่ 1 และผลงานครั้งที่ 2 แตกตางกันเพราะเหตุใด
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

2. ส่ิงที่ทําใหผลงานชิ้นที่ 2 ของนักเรียนสมบูรณแบบ คืออะไร
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

3. นักเรียนคิดวา มีข้ันตอนอะไรบาง ที่ทําใหชิ้นงานสําเร็จ ตามเปาหมาย     และสมบูรณแบบ
มากที่สุด (เรียงตามลําดับ)
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

กลุม                                              
วันที่         /                   /    2545     
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ใบงานสรุป
คําอธิบาย

ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้

1. ผลของการติดตาม และปรับปรุงแกไข กอใหเกิดสิ่งใดบาง
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

2. นักเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตนเอง ในการติดตาม และปรับปรุงแกไข ตอความรับผิดชอบ
ในหนาที่ของตนเอง การศึกษาเลาเรียน และตอสถานศึกษา ไดอยางไรบาง
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

กลุม                                              
วันที่         /                   /    2545     
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แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน
(การปรับปรุงแกไขผลงาน)

คําชี้แจง  ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับการกระทําของนักเรียน มากที่สุด

ขอ การกระทําของนักเรียน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1.

 2.

3.
4.

5.

ชวยกลุมคิด และวางแผนการ
ทํางาน
รวมมือกับกลุมทํางานจน
สําเร็จ
รวมตรวจสอบผลงานของกลุม
ยอมรับผลการกระทําของตน
เอง
ชวยกลุมในการแกไขปรับปรุง
งาน
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สรุปแบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน
(การปรับปรุงแกไขผลงาน)

ขอ การกระทําของนักเรียน มากที่สุด
(%)

มาก
(%)

ปานกลาง
(%)

นอย
(%)

นอยที่สุด
(%)

1.

2.
3.

4.

5.

ชวยกลุมคิด และวางแผน
การทํางาน
รวมกับกลุมทํางานจนเสร็จ
พยายามทําในสวนที่ตนรับ
ผิดชอบ
ยอมรับผลการกระทําของตน
เอง
ชวยกลุมในการแกไขปรับ
ปรุงงาน

44.44

22.22
16.67

16.67

22.22

44.44

50.00
66.67

44.44

44.44

11.11

27.78
16.67

33.33

33.33

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
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แผนการจัดกิจกรรมกลุมพัฒนาความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 10   องคประกอบรวมความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนสรุปและทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรม เกี่ยวกับ      

องคประกอบของความรับผิดชอบ
สาระสําคัญ

การที่คนเราปฏิบัติหนาที่ของตนเอง และหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหไดดี และมี     
ประสิทธิภาพ จะตองทาํดวยความตั้งใจ เพียรพยายาม ไมยอทอตออุปสรรค มีการตรวจทานสิ่งที่
ทําไป และพยายามปรับปรุงแกไข ตรงตอเวลา ซื่อสัตย ไมละทิ้ง ซึ่งเหลานี้คือ องคประกอบของ
ความรับผิดชอบ
อุปกรณ
 บัตรคาํ องคประกอบของความรบัผิดชอบ/บัตรไมใชองคประกอบของความรบัผิดชอบ
 ใบงาน
 ใบประเมินพฤติกรรม
การดําเนินกิจกรรม

1. ขั้นนํา
1.1 ใหนักเรียนแบงกลุม ออกเปน 4 กลุม
1.2 ครูชี้แจง บทบาท หนาที่ ที่นักเรียนตองปฏิบัติในกิจกรรมนี้

2. ขั้นกิจกรรม
2.1 ใหนักเรียนแตละกลุม มารับบัตรคําที่ครู จํานวน 10 ใบ
2.2 ใหสมาชิกแตละกลุม ชวยกัน คัดเลือกบัตรคําที่เปนองคประกอบของความ

รับผิดชอบ ภายในเวลา 3 นาที
2.3 ใหแตละกลุมอภิปรายในกลุมตน ในสิ่งที่กลุมไดจัดองคประกอบ และให   

ตัวแทนรายงานใหทุกคนทราบ
3. ขั้นวิเคราะห

ใหนักเรียนรวมกันอภิปราย ตามในกลุมของตน เกี่ยวกับส่ิงที่ไดรับจากการเรียนรู     
จากการเขารวมกิจกรรมกลุม พรอมแนวทางการนําไปปฏิบัติ แลวสรุปผลการอภิปราย และให    
ตัวแทนออกมารายงานผลการสรุป ใหสมาชิกทุกคนทราบ
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4. ขั้นสรุป
นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น ในการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ และครูชวยเสริม

ในจุดที่บกพรอง
5. ขั้นประเมินผล

5.1 สังเกตจากการอภิปราย และแสดงความคิดเห็น
5.2 สังเกตจากการตอบคําถาม
5.3 จากการตอบในใบประเมินพฤติกรรม
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ตัวอยาง  บัตรคํา องคประกอบรวมความรับผิดชอบ

  ต้ังใจ ปรับปรุง สามัคคี ซักถาม

พยายาม ตรงเวลา ตอรอง โตตอบ

ตรวจทาน เสียสละ เหตุผล ไหวพริบ

วางแผน สนใจ



ภาคผนวก ข
แบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน

(สําหรับนักเรียน)
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แบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน
(สําหรับนักเรียน)

ชื่อนักเรียนที่ประเมิน………………………………………………………….ชั้น ม.2 /…………….
วัน เดือน ป ที่ประเมิน………………………………………………………………………………..
ชื่อผูประเมิน………………………………………………………………………………………….

พฤติกรรมที่ประเมิน
คําอธิบาย

แบบสอบถามนีม้จีาํนวน 60 ขอ แตละขอประกอบดวย ขอคําถามทีเ่กีย่วกบัความรับผิดชอบ
ของนักเรียน 3 ดาน คือ ความรับผิดชอบตอตนเอง และการกระทําของตนเอง ความรับผิดชอบ  
ตอการศึกษาเลาเรียน และความรับผิดชอบตอสถานศึกษา ใหนักเรียนพิจารณาการกระทําของ  
นักเรียนที่ประเมินวาไดมีการปฏิบัติในแตละประเด็นมากนอยแคไหน แลวกาเครื่องหมาย ลงใน
ชองทางขวามือ ตามความเปนจริง

ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ พฤติกรรมความรับผิดชอบ

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1.

นักเรียนไดประพฤติตนเพื่อแสดงถึง
ความรับผิดชอบตอตนเองและการ
กระทําของตนเองในดานตอไปนี้
อยางไร
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง

2. ดูแลรักษาเครื่องใชสวนตัวเปน
ระเบียบเรียบรอยอยูในสภาพดี

3. ดูแลระวังตนเพื่อใหปลอดภัยจาก
โรคภัยไขเจ็บ

4. เลือกรับประทานผัก และอาหารที่มี
คุณคาทางโภชนาการ

5. เลือกใสเสื้อผาที่สะอาดและ
เหมาะสมกับกาลเทศะ
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ พฤติกรรมความรับผิดชอบ

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
6. ดูแลรักษาความสะอาดของรางกาย
7. ดูแลรักษาและ ทําความสะอาด  

ผาหม ที่นอน
8. ดูแลระวังตนเองเพื่อใหปลอดภัย

จากอันตรายตาง ๆ
9. จะซื้อของเฉพาะเทาที่จําเปน
10. รวมฝกกายบริหารตอนเชา
11. ไปรับประทานอาหารครบทุกมื้อ

และ ตรงเวลา
12. เขาแถวเคารพธงชาติ
13. เขา – ออก หอพัก ตรงเวลา
14. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
15. ควบคุมตนเองไมใหตกเปนทาสของ

ยาเสพติด
16. ประพฤติตนอยูในศีลธรรม ละเวน

ความชั่ว
17. สามารถใชจายซื้อของเทาที่จําเปน
18. ไมปดความรับผิดชอบที่ตนตอง

กระทําใหผูอ่ืนทําแทน
19. หากทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาด จะ

ปรับปรุงแกไขการกระทําของตนเอง
20. ยอมรับผลการกระทําของตนทั้ง   

ผลดี ผลเสีย



140

ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ พฤติกรรมความรับผิดชอบ

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1.

นักเรียนไดประพฤติตนเพื่อแสดงถึง
ความรับผิดชอบตอการศึกษาเลา
เรียนในดานตอไปนี้อยางไร
เตรียมอานบทเรียนลวงหนากอน
เขาชั้นเรียน

2. เตรียมอุปกรณการเรียนมาทุกครั้ง

3. ฝกทําแบบฝกหัดลวงหนา

4. เอาใจใสตอการเรียนทุกวิชา
5. เขาเรียนทุกชั่วโมง
6. ไมนาํงานอืน่ขึน้มาทาํในขณะครสูอน
7. ขณะเรียนตั้งใจฟงครูสอน
8. ถาเรียนวิชาใดไมเขาใจ จะซักถาม

ครูจนเขาใจ
9. เขาเรียนตรงเวลา
10. ไมเลนขณะครูสอน
11. แสดงความคิดเห็นในกิจกรรม

การเรียนการสอน
12. หมั่นใฝหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ
13. ทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแลว
14. ทําตารางและปฏิบัติตามตารางใน

การดูหนังสือ/ทําการบาน
15. ตรวจความถูกตองของงานที่ทํา

เสร็จกอนสงครู
16. สงการบานที่ครูใหทําตรงเวลา
17. ทําการบานทุกวิชาดวยตนเอง
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ พฤติกรรมความรับผิดชอบ

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
18. ประพฤติตามระเบียบกฎเกณฑใน

การสอบ
19. เมื่อผลการเรียนไมดี ไดคะแนนนอย

จะพยายามอานหนังสือมากขึ้น
20. ถาขาดเรียน จะติดตามบทเรียน

จากเพื่อนหรือครู
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ พฤติกรรมความรับผิดชอบ

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

 1.

นักเรียนไดประพฤติตนเพื่อแสดงถึง
ความรับผิดชอบตอสถานศึกษาใน
ดานตอไปนี้อยางไร
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหอพัก

2. ดูแลรักษาความสะอาดของหอพัก
3. ดูแลรักษาอุปกรณของใชสวนรวม
4. ปดไฟฟา และกอกน้ําที่มีผูอ่ืนเปด

ทิ้งไว
5. รวมกิจกรรมตาง ๆ ของหอพัก
6. ชวยงานของหอพักที่ตนอยู
7. ทํางานรวมกับผูอ่ืน และชวยเหลือ

เต็มความสามารถ
8. ดูแลชวยเหลือรุนนอง
9. ต้ังใจชวยเหลืองานตาง ๆ ของหอพัก
10. ใหความรวมมือแกปญหาในหอพัก
11. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
12. ขออนุญาตเมื่อตองการออกนอก

บริเวณโรงเรียน
13. พยายามทํางานที่ไดรับมอบหมาย

อยางดีที่สุด
14. เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน
15. ทํางานรวมกับผูอ่ืนชวยเหลืออยาง

เต็มความสามารถ
16. แตงกายถกูตองตามระเบยีบของโรงเรยีน
17. เขา-ออก นอกบริเวณโรงเรียนตรง

เวลา
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ พฤติกรรมความรับผิดชอบ

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
18. หามปรามเพื่อน  เมื่อเห็นเพื่อน

ทําลายวัสดุส่ิงของ ของโรงเรียน
19. ประพฤติปฏิบัติตนโดยคํานึงถึง

ชื่อเสียงของโรงเรียน
20. ทิ้งขยะในที่ที่โรงเรียนจัดไว

ลงชื่อ…………………………………
วันที่…………../……………../..2545



ภาคผนวก ค
แบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน

(สําหรับครู)
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แบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน
(สําหรับครู)

ชื่อนักเรียนที่ประเมิน………………………………………………………….ชั้น ม.2 /…………….
วัน เดือน ป ที่ประเมิน………………………………………………………………………………..
ชื่อผูประเมิน………………………………………………………………………………………….

พฤติกรรมที่ประเมิน
คําอธิบาย

แบบสอบถามนีม้จีาํนวน 60 ขอ แตละขอประกอบดวย ขอคําถามทีเ่กีย่วกบัความรับผิดชอบ
ของนักเรียน 3 ดาน คือ ความรับผิดชอบตอตนเอง และการกระทําของตนเอง ความรับผิดชอบ  
ตอการศึกษาเลาเรียน และความรับผิดชอบตอสถานศึกษา ใหนักเรียนพิจารณาการกระทําของ  
นักเรียนที่ประเมินวาไดมีการปฏิบัติในแตละประเด็นมากนอยแคไหน แลวกาเครื่องหมาย ลงใน
ชองทางขวามือ ตามความเปนจริง

ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ พฤติกรรมความรับผิดชอบ

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1.

นักเรียนไดประพฤติตนเพื่อแสดงถึง
ความรับผิดชอบตอตนเองและการ
กระทําของตนเองในดานตอไปนี้
อยางไร
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง

2. ดูแลรักษาเครื่องใชสวนตัวเปน
ระเบียบเรียบรอยอยูในสภาพดี

3. ดูแลระวังตนเพื่อใหปลอดภัยจาก
โรคภัยไขเจ็บ

4. เลือกรับประทานผัก และอาหารที่มี
คุณคาทางโภชนาการ

5. เลือกใสเสื้อผาที่สะอาดและ
เหมาะสมกับกาลเทศะ
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ พฤติกรรมความรับผิดชอบ

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
6. ดูแลรักษาความสะอาดของรางกาย
7. ดูแลรักษาและ ทําความสะอาด  

ผาหม ที่นอน
8. ดูแลระวังตนเองเพื่อใหปลอดภัย

จากอันตรายตาง ๆ
9. จะซื้อของเฉพาะเทาที่จําเปน
10. รวมฝกกายบริหารตอนเชา
11. ไปรับประทานอาหารครบทุกมื้อ

และตรงเวลา
12. เขาแถวเคารพธงชาติ
13. เขา – ออก หอพัก ตรงเวลา
14. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
15. ควบคุมตนเองไมใหตกเปนทาสของ

ยาเสพติด
16. ประพฤติตนอยูในศีลธรรม ละเวน

ความชั่ว
17. สามารถใชจายซื้อของเทาที่จําเปน
18. ไมปดความรับผิดชอบที่ตนตอง

กระทําใหผูอ่ืนทําแทน
19. หากทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาด จะ

ปรับปรุงแกไขการกระทําของตนเอง
20. ยอมรับผลการกระทําของตนทั้ง   

ผลดี ผลเสีย
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ พฤติกรรมความรับผิดชอบ

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1.

นักเรียนไดประพฤติตนเพื่อแสดงถึง
ความรับผิดชอบตอการศึกษาเลา
เรียนในดานตอไปนี้อยางไร
เตรียมอานบทเรียนลวงหนากอน
เขาชั้นเรียน

2. เตรียมอุปกรณการเรียนมาทุกครั้ง

3. ฝกทําแบบฝกหัดลวงหนา

4. เอาใจใสตอการเรียนทุกวิชา
5. เขาเรียนทุกชั่วโมง
6. ไมนาํงานอืน่ขึน้มาทาํในขณะครสูอน
7. ขณะเรียนตั้งใจฟงครูสอน
8. ถาเรียนวิชาใดไมเขาใจ จะซักถาม

ครูจนเขาใจ
9. เขาเรียนตรงเวลา
10. ไมเลนขณะครูสอน
11. แสดงความคิดเห็นในกิจกรรม

การเรียนการสอน
12. หมั่นใฝหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ
13. ทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแลว
14. ทําตารางและปฏิบัติตามตารางใน

การดูหนังสือ/ทําการบาน
15. ตรวจความถูกตองของงานที่ทํา

เสร็จกอนสงครู
16. สงการบานที่ครูใหทําตรงเวลา
17. ทําการบานทุกวิชาดวยตนเอง
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ พฤติกรรมความรับผิดชอบ

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
18. ประพฤติตามระเบียบกฎเกณฑใน

การสอบ
19. เมื่อผลการเรียนไมดี ไดคะแนนนอย

จะพยายามอานหนังสือมากขึ้น
20. ถาขาดเรียน จะติดตามบทเรียน

จากเพื่อนหรือครู
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ พฤติกรรมความรับผิดชอบ

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

 1.

นักเรียนไดประพฤติตนเพื่อแสดงถึง
ความรับผิดชอบตอสถานศึกษาใน
ดานตอไปนี้อยางไร
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหอพัก

2. ดูแลรักษาความสะอาดของหอพัก
3. ดูแลรักษาอุปกรณของใชสวนรวม
4. ปดไฟฟา และกอกน้ําที่มีผูอ่ืนเปด

ทิ้งไว
5. รวมกิจกรรมตาง ๆ ของหอพัก
6. ชวยงานของหอพักที่ตนอยู
7. ทํางานรวมกับผูอ่ืน และชวยเหลือ

เต็มความสามารถ
8. ดูแลชวยเหลือรุนนอง
9. ต้ังใจชวยเหลืองานตาง ๆ ของหอพัก
10. ใหความรวมมือแกปญหาในหอพัก
11. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
12. ขออนุญาตเมื่อตองการออกนอก

บริเวณโรงเรียน
13. พยายามทํางานที่ไดรับมอบหมาย

อยางดีที่สุด
14. เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน
15. ทํางานรวมกับผูอ่ืนชวยเหลืออยาง

เต็มความสามารถ
16. แตงกายถกูตองตามระเบยีบของโรงเรยีน
17. เขา-ออก นอกบริเวณโรงเรียนตรง

เวลา
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ระดับการปฏิบัติ
ขอที่ พฤติกรรมความรับผิดชอบ

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
18. หามปรามเพื่อน  เมื่อเห็นเพื่อน

ทําลายวัสดุส่ิงของ ของโรงเรียน
19. ประพฤติปฏิบัติตนโดยคํานึงถึง

ชื่อเสียงของโรงเรียน
20. ทิ้งขยะในที่ที่โรงเรียนจัดไว

ลงชื่อ…………………………………
วันที่…………../……………../..2545



ภาคผนวก ง
แบบวัดความรับผิดชอบของนักเรียน
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แบบวัดความรับผิดชอบของนักเรียน

ชื่อนักเรียน…………………………………………………………………….ชั้น ม.2 /…………….
วัน เดือน ป ………...………………………………………………………………………………...
คร้ังที่  1  2

คําอธิบาย
ในแตละขอจะมีสถานการณหรือเหตุการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ใหนักเรียนอาน 

และทําความเขาใจสถานการณ หรือเหตุการณนั้น ๆ แลวใหนักเรียนพิจารณาตัวเลือก หรือคําตอบ
ที่กําหนดไว 4 ตัวเลือก โดยเลือกตอบเพียงขอเดียว ที่ตรงกับความประพฤติของนักเรียน หรือ    
การกระทําสวนตัวของนักเรียนมากที่สุด แลวทําเครื่องหมาย X ลงใน  ที่อยูใตตัวอักษรที่        
นักเรียนตองการในกระดาษคําตอบ
……………………………………………………………………………………………………
1. วิษณุ ขอยืมหนังสือจากหองสมุดของ  

โรงเรียนมาอาน พอถึงกําหนดคืน วิษณุ
ไมไดนําหนังสือมาคืนตามกําหนด
ถานกัเรยีนเปนวษิณุ นกัเรยีนจะทาํอยางไร
ก. ยอมเสียคาปรับ เพราะลืมดูกําหนด

วันคืนหนังสือ
ข. ไมคืน เพราะทําหนังสือหาย
ค. สงคืนหนังสือตามกําหนดเวลา
ง. ใหเพื่อนนําสงคืนแทน

2. ในการสอบเก็บคะแนนครั้งที่แลว สมชาย
ไดคะแนนต่ํา ในรายวิชาภาษาไทย
ถานักเรียนเปนสมชาย  นักเรียนจะ
ปฏิบัติอยางไร
ก. ไปเรียนพิเศษ
ข. ใหเพื่อนที่เรียนเกงชวยอธิบาย
ค. ต้ังใจเรียนขณะครูสอน
ง. ฝกปฏิบัติเพิ่มเติมอยูเสมอ

3. แตน จะอานหนังสือเรียนทุกวันกอนนอน 
ไมวาจะสอบหรือไมก็ตาม
ถานักเรียนเปนแตน  นักเรียนจะปฏิบัติ
เชนนี้   เพราะเหตุใด
ก. ปฏิบัติ เพราะใกลสอบแลว
ข. ปฏิบัติ เพราะตองการทบทวนเนื้อหา

ที่เรียนไป
ค. ปฏิบัติ เพราะตองการใหเพื่อนและ

ครูชม
ง. ปฏิบัติ เพราะไมมีการบาน

4. มนตสิทธิ์ เปนคนไมชอบการฝก
กายบริหารตอนเชา

     ถานักเรียนเปนมนตสิทธิ์ จะทําอยางไร
ก. ไปรวมฝกกายบริหาร
ข. อานหนังสืออยูที่หอ
ค. รวมฝกกายบริหาร กิจกรรมที่สนใจ
ง. รวมฝกกายบริหารดวยความเต็มใจ
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5. ปอ กับปาน ไดรับมอบหมายใหทําความ
สะอาดพื้นปูน ปอรับหนาที่กวาดพื้น, 
เก็บขยะ ปานรับหนาที่ถูพื้น ทั้งสองตาง
ก็พูดวา ทํางานมากกวาอีกฝาย
ถานักเรียนเปนเพื่อนของทั้ง 2 คน
นักเรียนจะเลือกพูดตามขอใด
ก. เราเปนเพื่อนกันควรชวยกันทํางาน
ข. ทุกคนทํางานเทากันแลวละ
ค. หยุดพูดกันเถอะ แลวรีบทํางาน
ง. ทุกคนทําหนาที่ของตนดีแลว

6. เสื้อกันหนาวของกุก เกาแลว กุกอยาก
ซื้อใหม แตแมบอกวาตัวเกายังใชได แต
พี่สาวบอกวาโตแลว อาจใชตัวเกาไมได
ถาเปน นักเรียนเปนกุก นักเรียนจะทํา
อยางไร
ก. ไมซื้อเพราะตัวเกายังใชได
ข. ซื้อใหม เพราะเห็นดวย กับเหตุผลพี่สาว
ค. ซื้อใหม เพราะอยากได
ง. ไมซื้อ แตนําตัวเกามาตกแตงใหใหม

7. สมศรี มักถูกเพื่อนลอวา เรียนหนังสือไม
ไดเร่ือง ครูถามอะไรก็ตอบไมได โดนดุ
เปนประจํา

     ถานักเรียนเปนสมศรีนักเรียนจะปฏิบัติตัว
     อยางไร

ก. ฉันคงตองขยนั คนควาเพิม่เตมิใหมากขึน้
ข. ขอบใจนะทีบ่อก ฉันคงตองสาํรวจตนเอง
ค. ฉันจะสนใจเรียน และอานหนังสือให

มากขึ้น
ง. ฉันคิดวาฉันไมไดเปนคนเชนนั้น

8. หัวหนากลุมจา นัดสมาชิกกลุมมาทํา
รายงาน ในวันเสาร ซึ่งสมาชิกมักจะมา
ไมพรอมกัน
ถานกัเรยีนเปนจา นกัเรยีนจะปฏบัิติอยางไร
ก. ไปถึงตามเวลานัด
ข. ไปถึงกอนเวลานัด
ค. ถึงเวลานัดจึงจะไป
ง. ไปเวลาไหนก็ได

9. ในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สมปอง
มักจะแปลคําศัพทไมได
ถานักเรียนเปนสมปอง นักเรียนจะหา
คําตอบไดจากที่ไหน
ก. ถามเพื่อนที่สนิท
ข. ถามเพื่อนที่เกงภาษาอังกฤษ
ค. ถามครูที่สอนภาษาอังกฤษ
ง. คนจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

10. ในวันพัฒนาหอพัก ทุกคนรวมกันพัฒนา
หอเพื่อความสะดวกสบายของทุกคน
นักเรียนเปนสมาชิกของหอพักนี้ นักเรียน
จะปฏิบัติอยางไร
ก. เขารวมกิจกรรม
ข. ยืนดูวาเขาทําอะไรกันบาง
ค. บอกใหเพื่อน ๆ ไปชวยทํา
ง. บอกใหสมาชิกชาวหอไปชวย
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11. สมศรีไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ลาง
อาง ลางถาด สมรไดมาชวนไปดูซอม
ดนตรี โดยที่ยังไมไดลางอาง
ถานักเรียนเปนสมศรี นักเรียนจะบอกวา
อยางไร
ก. บอกสมรใหไปดูพรุงนี้ เพราะยังทํา

ไมเสร็จ
ข. บอกสมรใหรอสักครู จะรีบลางใหเสร็จ
ค. ตอบตกลงไปดูทันที
ง. ไปดูพรอมสมรแลวกลับมาลางตอ

12. นักเรียนไดรับมอบหมายใหปลูกตนไม
กลุมละ 1 แปลง พรอมดูแลรักษา
นักเรียนทําอะไรจึงจะทําใหตนไมที่ปลูก
เจริญเติบโตเต็มที่
ก. แบงหนาที่ ดูแลรักษาตนไมแตละวัน
ข. ทาํตารางดแูลการเจรญิเตบิโตของตนไม
ค. ชวยกันดูแลรักษา และบันทึกผล

ตามแผนที่กําหนด
ง. ชวยกันกําหนดขั้นตอนและวิธีดูแล

รักษา
13. ครูใหมานี และเพื่อน ๆ ทํารายงาน โดย

ใหมานีเปนหัวหนา
 ถาเธอเปนมานีควรทําอยางไร

ก. ตรวจสอบรายงานทีท่าํเสรจ็แลวนาํสงครู
ข. ดูแลการทํารายงาน และชวยปรับ

ปรุงจนเสร็จ
ค. คอยถามเพื่อนวาในการทํามีปญหา

อะไรบาง
ง. บอกใหเพือ่นทาํใหเรียบรอยกอนสงครู

14. กิ่ง ไมคอยดูแล เครื่องใชสวนตัว เสื้อผา
ที่นอน
นกัเรยีนคดิอยางไรเกีย่วกบัการกระทาํของกิง่
ก. กิง่นาจะทาํความสะอาดหองเรยีนบาง
ข. ถาทุกคนทําอยางกิ่ง จะสกปรกขึ้น
ค. ทําอยางไรจึงจะทําใหกิ่งรักษาความ

สะอาดบาง
ง. นาจะไปชักชวนใหกิ่งชวยกันรักษา

ความสะอาด
15. บริเวณหนาเสาธง และพืน้ทีห่นาอาคาร

เรียน มหีญาขึน้รกมาก   นกัเรยีนและ
เพือ่น ๆ ไดรับมอบหมายจากครใูห
พฒันาบรเิวณหนาเสาธงและหนาอาคาร
นักเรียนมีความคิดเห็นตรงกับขอใด
ก. ดีใจ เพราะไดทาํงานตามทีค่รูมอบหมาย
ข. ภูมใิจ ทีม่สีวนรวมในการพฒันาโรงเรยีน
ค. รวมพัฒนาโรงเรียน ทําใหโรงเรียน
นาอยู นาเรียนมากขึ้น

ง. ไดรวมกบัเพือ่น ๆ  ในการพฒันาโรงเรยีน
16. ครูมอบหมายใหกลุมของมาลี ดูแล

นองที่หอพัก
 ถานักเรียนเปนสมาชิกในกลุมของมาลี
 นักเรียนจะปฏิบัติอยางไร
ก. เขารวมทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย
ข. รวมมือกับกลุม เสนอความคิด และ
ทํางานจนสําเร็จ

ค. รวมมือชวยเหลือใหทํางานสําเร็จ
ง. ทํางานตามคําสั่งของมาลีซึ่งเปน
หัวหนากลุมเทานั้น
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17. เมื่อนักเรียนไดรับคัดเลือกใหเปน
หัวหนาในการทํางานกลุม นักเรียน
จะตองปฏิบัติอยางไร
ก. ประชุมกลุมแบงงานกันทําตามถนัด
ข. ประชมุกลุมแบงงานกนัทาํแลวรายงานผล
ค. ประชุมกลุมแลวลงมือทําทันที
ง. ประชุมกลุม แบงงานกันทําตาม

ความสมัครใจ
18. ดิเรก และเพื่อนไดรับมอบหมายให

ขุดลอกคูระบายน้ําของโรงเรียน ขณะ
ทํางานอยู ชัยเห็นดิเรกและเพื่อน ๆ
ทํางานชามาก จึงแนะนําวา “นี่ดิเรก
ถาเธอมีการวางแผนการทํางานที่ดี
งานของเธอจะเสร็จเร็วกวานี้”
ถานักเรียนเปนดิเรกจะปฏิบัติอยางไร
ก. ปรึกษาหารือเพื่อปรับแผนการ

ทํางานทันที
ข. เห็นดวย และทําตามคําแนะนํา
ค. เห็นดวย ตามที่ชัยพูด
ง. ไมเห็นดวย แลวทําตามปกติ

19. ในการประชุมคณะกรรมการนักเรียน
ของโรงเรียน เพื่อเตรียมจัดงานวันทําดี
เราเชิดชู
ถานักเรียนตองรับผิดชอบเปนกรรมการใน
การจัดงาน คําถามใดจะใหรายละเอียด
ของงานไดมากที่สุด
ก. เราจะจัดงานเมื่อไร
ข. เราจะจัดงานอยางไร
ค. เราตองเตรียมสิ่งใดบาง

ง. เราจะใชงบประมาณเทาไร
20. ประสิทธิไดรับมอบหมายใหดูแล

โรงอาหาร แตขณะเดียวกันก็มี
การบานที่จะตองสงอาจารยใน
วันรุงขึ้นหลายวิชา
ถานกัเรยีนเปนประสทิธิจ์ะเลือกทาํในขอใด
ก. จางเพื่อนทํางานแทนแลวประสิทธิ์

ทําการบาน
ข. ชวยเพื่อนทําจนเสร็จ แลวจึงกลับไป

ทําการบาน
ค. ขอเพื่อนไปทําการบานกอน แลว

สัญญาจะทําชดเชยวันหลัง
ง. ชวยเพื่อนทําบางสวน แลวขอตัวไป

ทําการบาน
21. ในแตละครั้งที่เปลี่ยนชั่วโมงเรียน ตอง

ยายหองเรียน เพื่อเรียนวิชาตอไป
      นักเรียนปฏิบัติตัวอยางไร

ก. เขาหองเรียนชา ๆ เพราะไมอยาก
เรียนวิชาตอไป

ข. แวะดื่มน้ําสักครู ครูไมวาอะไรถาเขา
หองเรียนชา

ค. พยายามควบคมุตนเอง เขาหองตรง
เวลา

ง. กลับหอพักไปเอาหนังสือ/สมุด กอน
เขาหองเรียน

”
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22. สันติไดรับมอบหมายใหเขียนโครงการ
เร่ือง การกาํจดัขยะมลูฝอยภายในโรงเรยีน
สันติ เสนอโครงการแลว ปรากฏวาครูให
มาปรับปรุงโครงการใหมถึง 3 คร้ัง
ถานักเรียนเปนสันติ นักเรียนจะทําอยางไร
ก. ปรับปรุงแกไขใหมและปฏิบัติตาม

คําชี้แนะของครู
ข. เสนอครูของานอื่นแทน
ค. บอกครูวาตนไมสามารถทําไดดีกวา

นี้แลว
ง. ใหเพื่อนเขียนโครงการให

23. ปูเป ไดรับมอบหมายใหทํางานกลุม
แลวแบงงานใหเพื่อน ๆ ทําแลว ปรากฏ
วาผลงานมีขอบกพรองตองแกไข
ถานักเรียนเปนปูเป
นักเรียนจะทําอยางไร
ก. แกไขผลงานใหถูกตอง เพราะถือวา

เปนผลงานที่ไมไดต้ังใจทํา
ข. แกไขเฉพาะที่บกพรอง
ค. ไมแกไข ทําแลวใหคนอื่นทําบาง
ง. พยายามปรับปรุงแกไข ใหดีที่สุด

24. หลังจากที่ครูสอนบทเรียนแลว ส่ังให
นักเรียน ทําการบานในชั้นเรียน และ
ตองสงการบาน  หลังหมดชั่วโมง แต
แพรพลอย ไมคอยเขาใจ เนือ้หาเทาทีค่วร

      ถานักเรียนเปนแพรพลอย นักเรียนจะทํา
      อยางไร

ก. ทําขอที่คิดวาทําได สวนขอไหนที่ทํา
ไมไดก็เวนไว

ข. พยายามทําใหเสร็จ ถาขอไหนทําไม
ไดก็ปรึกษากับเพื่อน

ค. การบานยากเกินไปเลยไมทํา คิดวา
นั่งคุยกับเพื่อนดีกวา

ง. ไปลอกเพื่อน ๆ ในหองเรียน
25. ธนาตองมีการบานมาที่หอพัก แตพอ

มาถึง  เวลาเขาหอ มักมีรายการ
โทรทัศนที่ตนเองชอบมาก
และอยากดูมาก
ถานกัเรยีนเปนธนา นกัเรยีนจะทาํอยางไร
ก. ดูรายการโทรทัศนที่ชอบ และทําการ

บานพรอม ๆ กัน
ข. ดูรายการโทรทัศนที่ชอบ จนดึกแลว

ไปลอกเพื่อนที่โรงเรียน
ค. รีบทําการบานทุกอยางใหเสร็จ แลว

ดูรายการที่ตนเองชอบมาก ๆ
ง. ใหเพื่อนชวยทําให

26. ในหองเรียนประจําจะเตรียมจัดบอรด
ของหองหนูนาเปนคนหนึ่งที่ทํางานรวม
กับเพื่อน ๆ และตองเตรียมอุปกรณบาง
อยางมา
ถานักเรียนเปนหนูนา นักเรียนจะทํา
อยางไร
ก. ไมนําอุปกรณมา เพราะคิดวาไม

อยากทํา
ข. ไมนําอุปกรณมา เพราะจะมาขอยืม

จากเพื่อน
ค. เตรียมอุปกรณใหพรอมสําหรับจัด

บอรด
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ง. เตรียมอุปกรณมาบาง แตเอามาไม
ครบทุกอยาง

27. เอกมักทํางานเสร็จอยางรวดเร็ว แตบาง
คร้ังทํางานแบบขอไปที ทําใหทํางาน
ผิดพลาดบอย  คิดวาไมมีใครรูใครเห็น
จนถูกครูตําหนิ

      ถานกัเรยีนเปนเอก นกัเรยีนจะทาํอยางไร
ก. วางแผนการทํางานทุกครั้งเสมอ
ข. ทําไปกอนแลวแกไขทีหลัง
ค. รีบทํางานใหเสร็จเพราะหวงเลน
ง. ทาํใหผาน ๆ ไปกอน

28. รุงทําขอสอบแตละวิชาเสร็จกอนเวลาที่
กําหนดไวเสมอ ผลการสอบปรากฏวา
รุงไดคะแนนต่ําทุกวิชา

      ถานักเรียนเปนรุง นักเรียนจะทําอยางไร
ก. อานอยางละเอียดทีละขอ กอนสอบ

เมื่อเสร็จแลวก็ตรวจทานอีกครั้ง
ข. มั่นใจวาทําถูกตอง ไมตองตรวจทาน
ค. เลือกตรวจทานเปนบางขอ
ง. คอย ๆ ทําทีละขอ เพื่อจะไดไมตอง

มาตรวจทานภายหลัง

29. ปอมไดรับมอบหมาย จัดปายนิเทศ
งานสัปดาหหองสมุด ซึ่งตองอาศัย
ความประณีต รอบคอบ

      ถานักเรียนเปนปอมจะปฏิบัติอยางไร
ก. พยายามจัดปายนิเทศอยางสุด

ความสามารถ และตรวจทานความ
เรียบรอยอีกครั้งหนึ่ง

ข. คิดวาทําดีที่สุดแลว ไมจําเปนตอง
ตรวจทานผลงาน

ค. รีบทําใหเสร็จโดยเร็วภายในเวลา จะ
ไดไปทําอยางอื่น

ง. ทําเสร็จแลว ตามมอบหมาย โดยไม
คอยสนใจผลงานเทาไร

30. สาลี่ มีหนาที่ปฏิบัติเวรกองกลาง โดย
ทําความสะอาด ศาลาอเนกประสงค
ถานักเรียนเปนสาลี่ นักเรียนจะปฏิบัติ
ตัวอยางไร
ก. บางครั้งก็มาสาย บางครั้งก็มาเชา
ข. มาสายบอยครั้ง บอกวาตองทํางาน

ที่หอ
ค. พยายามมาใหทันเวลา จะไดไมถูก

ตําหนิ
ง. มาตรงเวลาพรอมเพื่อน
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ตาราง 8    การใชคะแนนของแบบวัดความรับผิดชอบของนักเรียน
ขอที่ ก ข ค ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2
1
2
3
4
4
3
3
4
4
4
2
1
1
1
2
4
4
1
1
1
4
3
3
3
1
4
4
4
1

1
2
4
1
2
2
2
4
3
1
3
1
4
2
2
4
2
3
4
4
3
3
2
4
2
2
3
1
3
2

4
4
1
2
1
3
4
2
2
2
1
4
3
3
4
3
1
2
3
2
4
2
1
1
4
4
1
2
2
3

3
3
3
4
3
1
1
1
1
3
2
3
2
4
3
1
3
1
2
3
2
1
4
2
1
3
2
3
1
4
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