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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีความมุ่งหมาย 1)เพื่อศึกษาสภาพปัญหาพฤติกรรมความรับผิดชอบ และวินัย
ในตนเองของนักเรียน 2)เพื่อพัฒนาโปรแกรมด้วยวิธีการวางเงื่อนไขเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
ความรับผิดชอบ และวินัยในตนเอง 3)เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมด้วยวิธีการวางเงื่อนไขเพื่อ
เสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบและวินัยในตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา  จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 42 คน  ด าเนินการด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random 
sampling)  ด าเนินการวิจัยโดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 14 กิจกรรม  เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยได้แก่ โปรแกรมฝึกความรับผิดชอบ และวินัยในตนเอง ด้วยวิธีการวางเงื่อนไข  แบบ
วัดความรับผิดชอบ จ านวน  56 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่ 0.311 – 0.847  ค่าความ
เชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ  0.966 
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และแบบวัดวินัยในตนเอง จ านวน 30 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่ 0.433 – 0.794  ค่าความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.936  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า  
(One – way repeated measure MANOVA) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. สภาพปัญหาพฤติกรรมความรับผิดชอบ และวินัยในตนเองของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่ามีปัญหาด้านพฤติกรรมความรับผิดชอบ และวินัยในตนเองในระดับ
มากที่สุด คือ นักเรียนไม่มีการเตรียมบทเรียนล่วงหน้า ไม่ท าการบ้านส่งตามก าหนด ไม่สนใจ
บทเรียน แต่งกายผิดระเบียบทางโรงเรียนก าหนด และท างานไม่ทันตามก าหนดเวลา  
  2. โปรแกรมฝึกพฤติกรรมความรับผิดชอบ และวินัยในตนเองที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
พบว่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
  3. คะแนนพฤติกรรมความรับผิดชอบ และวินัยในตนเองของนักเรียนหลังการใช้ 
โปรแกรมฝึก (Post - test) และคะแนนเข้าร่วมโปรแกรมฝึก 2 สัปดาห์ (Follow)  สูงกว่า 
คะแนนก่อนการใช้โปรแกรมฝึกพฤติกรรมความรับผิดชอบ และวินัยในตนเอง (Pre - test) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาโปรแกรม,  วิธีการวางเงื่อนไขเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความ 
                รับผิดชอบ 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research 1) to study the problems responsible behavior and 
self-discipline of the students. 2) to develop ways to strengthen the conditions for 
responsible behavior and self-discipline . 3) to study the effects of the program by 
imposing conditions to reinforce responsible behavior and self-discipline. The sample of 
this study were 42 students studying in the Mutthayomsueksa 2 of Nonchaisriwittaya 
School, first semester academic  year 2015 . They were selected though Cluster 
random sampling method, the researchers gave the students participated in 14 
activities were used in this study. The instrument used in this study were the 
Responsibility Program and self-discipline with prescription measure the responsibility of 
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the 56 items with the item discriminative power from 0.311 - 0.847 and a reliability of 
0.966 and a measure of self-discipline of the 30 items with the item discriminative 
power from 0.433 - 0.794 and a reliability of 0.936.The statistics used for analysis were 
mean , standard deviation and One-way repeated measure MANOVA.  
 The results showed that 
  1. Responsible behavior problems and self-discipline students the  
Mutthayomsueksa 2 had found that with behavior problems responsibilities and the self-
discipline is no preparing lessons in advance do not send homework on time, ignoring 
lessons, violation of school dress code requirements and running behind schedule. 
  2. The responsible behavior and self-discipline program were developed find 
its content validity with the appropriate level.  
  3. Students who attend the training program, responsible behavior and self- 
discipline were the values.Training program (Post - test) , and the 2 weeks training 
program (Follow) higher than before the training program responsible behavior and self-
discipline (Pre - test) was statistically significant at the 0.01 level . 

 

Keywords : Development, Responsible behavior, Self-Discipline, Program, placing  
      conditions 
 
บทน า 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ให้
ความส าคัญกับการส่ง เสริมวินัยในตัว
ผู้ เ รียนโดยก าหนดให้อยู่ ในข้อ  3 ของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจาก
ทั้งหมด 8 ข้อ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 
: 41) ความส าคัญของการศึกษามีความ
เกี่ ย วข้ อ งกั บความ มีวิ นั ย  และความ
รับผิดชอบของนักเรียนเพราะนักเรียนที่มี

วินัยในตนเองและความรับผิดชอบที่ดีจะ
สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขโดย
โรงเรียนมีบทบาทส าคัญในการปลูกฝัง และ
ส่งเสริมความมีวินัยและความรับผิดชอบแก่
นักเรียน 
 ปัจจุบันปัญหาเด่นชัด คือนักเรียน
บางส่ วนขาดคว าม มี วิ นั ยด้ านคว าม
รับผิดชอบไม่สามารถควบคุมตนเอง มี
พฤติกรรมตามใจตนเอง มีพฤติกรรมที่
สังคมไม่ยอมรับ สับสนในตนเอง ปัญหา



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        528                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

          Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

ความรับผิดชอบต่อตนเอง ได้แก่ ไม่เตรียม
บทเรียนล่วงหน้า ไม่ท าการบ้าน ไม่สนใจ
บทเรียน แต่ งกายผิดระเบียบหรือท า
รายงานไม่ทันก าหนด (ประภาพรรณ     
อิ่มกะดี และอุบล สรรพัชญพงษ์. 2556 : 
120) ลักษณะของพฤติกรรมดังกล่าวอาจ
เป็นปัญหาสังคมในอนาคต ในส่วนปัญหา
นักเรียนสร้างปัญหาในการเรียนการสอนท า
ให้นักเรียนไม่เป็นที่รักของเพื่อนๆ และขาด
บุคลิกภาพที่ดีหากไม่ได้การแก้ไขอย่าง
จริงจัง 
 ความส าคัญของวินั ยและความ
รับผิดชอบของนักเรียนจะส่งผลต่อทั้ ง
โรงเรียนและสังคมส่วนรวมทั้งปัจจุบันและ
อนาคต (เกรียงศักดิ์  เจริญวงษ์ศักดิ์. 2551 
: 93)  การมีวินัยในตนเองจะช่วยให้
นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นระเบียบเรียบร้อย  
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่งผลให้ครู
และนักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
ประสบผลส าเร็จในการเรียนการสอน  
ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าต่อตนเอง  
คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลที่มี
วินัยในตนเองนั้น จากการวิเคราะห์แนวคิด
ของนักวิชาการหลายๆ ท่าน  สรุปได้ว่า ผู้
มีวินัยในตนเองต้องเคารพในสิทธิของผู้อื่น 
มีระเบยีบ และพฤติกรรมตามกฎเกณฑ์ของ
สังคม มีความตรงต่อเวลา ยอมรับการ
กระท าของตนเอง เชื่อม่ันในตนเอง  ตั้งใจ
จริง เป็นผู้กระท าและมีความอดทน ที่

ส าคัญคือ ต้องรู้จักวินัยของตนเป็นอย่างดี 
และเคร่งครัดในวินัยเป็นอย่างดี 
 การพัฒนาเสริมสร้างพฤติกรรม
ความรับผิดชอบ และวินัยในตนเอง ผู้วิจัย
ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบ
การกระท าของสกินเนอร์และการเสริมแรง
ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ แ สด งพฤติ ก ร ร มคว าม
รับผิดชอบ และวินัยในตนเองระหว่าง
ด าเนินการจัดกิจกรรมและหลังจากการ
ด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมฝึกจะท าให้
นั ก เ รี ย น เ กิ ด แ ร ง จู ง ใ จ ใ นก า รแ ส ด ง
พฤติ ก ร รม เป้ า หมายนอกจากนี้ ก า ร
เสริมแรงยังท าให้พฤติกรรมเป้าหมายคงอยู่
ได้นาน  โดยการเสริมแรงในระยะแรกของ
การฝึกนั้นต้องให้รางวัลตอบสนองทุกครั้ง
การเรียนรู้จะเริ่มขึ้น และด าเนินไปอย่าง
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่เม่ือเกิดกาเรียนรู้
แล้วควรจะเว้นการเสริมแรงแน่นอนเสียหัน
มาใช้การเสริมแรงแบบเป็นระยะ (ปรียาพร 
วงค์อนุตรโรจน์. 2553 : 51) 
 ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจ ที่
จะเลือกศึกษากับกลุ่มนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 27 และรูปแบบที่ใช้ในการเสริมสร้าง
พฤติกรรมความรับผิดชอบ และวินัยใน
ตนเอง คือ  โปรแกรมด้วยวิธี การวาง
เงื่อนไขเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความ
รับผิดชอบ และวินัยในตนเอง  เพื่อให้
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นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  พัฒนา
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ 
สติปัญญา  มีความรู้ สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาพฤติกรรม
ความรับผิดชอบและวินัยในตนเองของ 
นักเรียน 
 2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมด้วยวิธีการ
วางเงื่อนไขเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความ 
รับผิดชอบและวินัยในตนเอง  
 3. เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมด้วย
วิธีการวางเงื่อนไขเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม 
ความรับผิดชอบและวินัยในตนเอง  
 

สมมติฐานงานวิจัย 
 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม
ตามโปรแกรมมีคะแนนพฤติกรรมความ 
รับผิดชอบและวินัยในตนเองหลังการใช้
โปรแกรมสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรม 
 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม
ตามโปรแกรมมีคะแนนพฤติกรรมความ
รับผิดชอบ และวินัยในตนเองหลังการใช้
โปรแกรมกับหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 2 
สัปดาห์ สูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มโรงเรียน
สหวิทยาเขตศิลาทอง  อ าเภอโพนทอง  
อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด มีโรงเรียน
ทัง้หมด 9 โรงเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
1,256 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนโนน
ชัยศรีวิทยา อ า เภอโพนทอง  จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน 42 คน ซึ่งได้มาโดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)  โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยใน
การสุ่ม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
เกี่ยวกับสภาพปัญหาพฤติกรรมด้านความ 
รับผิดชอบ และวินัยในตนเองของนักเรียน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ 
โปรแกรมด้วยวิธีการวางเงื่ อนไขเพื่ อ
เสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบ และ
วินัยในตนเอง โดยมีแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จ านวน 14 แผน แต่ละแผนใช้
เวลา 60 นาที   ซึ่ ง โปรแกรมฝึกความ
รับผิดชอบ และวินัยในตนเองที่ผู้วิจัยได้
สร้างและพัฒนาขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิง
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เนื้อหาโดยโปรแกรมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบวัดความรับผิดชอบซ่ึงเป็น 
แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 
56 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (rxy) อยู่
ระหว่าง 0.311 ถึง 0.847  ค่าความเชื่อม่ัน
ทั้งฉบับเท่ากับ  0.966 และแบบวัดวินัยใน
ตนเอง ซึ่งเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ จ านวน 30 ข้อ มีอ านาจจ าแนกราย
ข้อ (rxy) อยู่ระหว่าง 0.433 ถึง 0.794  
ความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.936 
 
ขั้นตอนการวิจัย 
 การด า เนินการวิ จัยผู้ วิ จัยศึกษา
สภาพปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมความ
รับผิดชอบ และวินัยในตนเองด้วยแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่ ง โครงสร้ างและ เก็ บ
รวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 ในการใช้โปรแกรมฝึกด้วยวิธีการวาง
เงื่อนไขเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความ
รับผิดชอบและวินัยในตนเองจ านวน 14 
สัปดาห์  สัปดาห์ละ 1 วันๆ ละ 1 ชั่วโมง 
รวมทั้งหมด 14 ชั่วโมง  มีล าดับขั้นตอน
การด าเนินการดังนี ้
 1. ขั้นก่อนท าการทดลอง ผู้วิจัย
ด าเนินการทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบวัดความรับผิดชอบ และแบบวัดวินัย

ในตนเองที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นใช้เป็น
คะแนนก่อนการทดลอง (Pre-test)  
 2. ขั้นด าเนินการทดลอง ผู้วิจัย
ด าเนินการทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างเข้า
รับการฝึกอบรมตามกิจกรรมโปรแกรมการ
พั ฒน า เ ส ริ ม ส ร้ า ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ค ว า ม
รับผิดชอบ และวินัยในตนเอง เป็นเวลา 14 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วันๆ ละ 1 ชั่วโมง ใน
วัน อังคาร รวมทั้งหมด 14 ชั่วโมง โดย
ด าเนินกิจกรรมตามล าดับขั้นตอนในแต่ละ
ครั้ง ตามแผนการจัดกิจกรรม  
 3. ขั้นหลังการทดลอง หลังจาก
ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรม
แล้วผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างตอบแบบ
วัดความรับผิดชอบ และแบบวัดวินัยใน
ตนเองฉบับเดิม และใช้เป็นคะแนนหลังการ
ทดลอง (Post-test) 
 4. ขั้นท าการวัดซ้ า หลังจากที่
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างตอบแบบวัดความ
รับผิดชอบ และแบบวัดวินัยในตนเองหลัง
การทดลอง (Post-test) ผู้วิจัยได้เว้นระยะ 
2 สัปดาห์ แล้วจึงให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ตอบแบบวัดความรับผิดชอบ และแบบวัด
วินัยในตนเองฉบับเดิมอีกครั้ง (Follow) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
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 ตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหาด้าน
พฤติกรรมความรับผิดชอบและวินัยใน
ตนเองของนักเรียนวิเคราะห์โดยวิธีใช้ข้อมูล
จากแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมด้วย
วิธีการวางเงื่อนไขเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
ความรับผิ ดชอบ  และวิ นั ย ในตนเอง
วิเคราะห์โดยวิธีการประเมินความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 
 ตอนที่  3 กา รวิ เ ค ราะห์ ค่ าสถิ ติ
พื้นฐานของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจ าแนก
ตามตัวแปร 
 ตอนที่  4 ก า รวิ เ ค ร า ะห์ พหุ คู ณ
เปรียบเทียบความมีความรับผิดชอบ และ
ความมีวินัยในตนเองก่อน หลังการใช้
โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
ความรับผิดชอบ และวินัยในตนเองและการ
วัดซ้ าหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรม 2 
สัปดาห ์
 
ผลการวิจัย 
 1. การศึกษาสภาพปัญหาพฤติกรรม
ความรับผิดชอบ และวินัยในตนเองของ 

นัก เรี ยน จากการสัมภาษณ์ครูผู้ สอน
โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา พบว่า นักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษ าปี ที่  2 มี ปั ญห าด้ า น
พฤติกรรมความรับผิดชอบ และวินัยใน
ตนเอง ในระดับมากที่สุด คือ นักเรียนไม่มี
การเตรียมบทเรียนล่วงหน้า ไม่ท าการบ้าน
ส่งตามก าหนด ไม่สนใจบทเรียน แต่งกาย
ผิดระเบียบทางโรงเรียนก าหนด และท างาน
ไม่ทันตามก าหนดเวลา  
 2. โปรแกรมฝึกที่ผู้วิจัยได้สร้าง และ
พัฒนาขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจาก
การประเมินโครงร่างโปรแกรมฝึกโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า โปรแกรมฝึกมี
ความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 3. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ( ̅) หลัง
การใช้ โปรแกรมฝึก และหลัง เข้าร่วม
โปรแกรมฝึกอบรม 2 สัปดาห์ สูงกว่าก่อน
การใช้โปรแกรมฝึก ดังตาราง 1 
 4. ความรับผิดชอบ และวินัยใน
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ก่อน หลังการใช้โปแกรมฝึก และหลังเข้า
ร่วมโปรแกรมฝึกอบรม 2 สัปดาห์ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ดังตาราง 1 
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ตาราง 1  การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรับผิดชอบ และวินัยในตนเอง 
            ก่อน หลังการใช้โปรแกรมฝึก และหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรม 2 สัปดาห์  
            โดยใช้สถิติ One-way repeated measure MANOVA 
 

 
  1.1 เม่ือแยกตัวแปรออกทีละตัว
แปร คือ ความรับผิดชอบ และวินัยใน 
ตนเอง มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าก่อน - หลังการ

ใช้โปรแกรมฝึกเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
ความรับผิดชอบ และวินัยในตนเอง และเข้า
ร่วมโปรแกรมฝึกอบรม 2 สัปดาห์ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ดังตาราง 2 

ตัวแปร 

การทดสอบ 

ก่อนการใช ้
โปรแกรมฝึก 

ห ลั ง ก า ร ใ ช้
โปรแกรมฝึก 

ห ลั ง เ ข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมฝึก  2 
สัปดาห์ 

 ̅    ̅    ̅   
ความรับผิดชอบ 
(Responsible) 

3.778 0.622 4.372 0.377 4.270 0.374 

วินัยในตนเอง 
(Self - discipline) 

3.585 0.602 4.055 0.332 3.925 0.140 

        

ตัวแปร สถิติทดสอบ Value F 
Hypothesis 
df 

Error 
df 

P-
value 

ความ 
รั บ ผิ ด ช อ บ 
วินัยในตนเอง 

Pilai’s trace 
Wilk’s lambda 
Hotelling’s 
trace 
Roy’s largest 
root 

0.594 
0.406 
1.466 
 
1.466 

13.923 
13.923 
13.923 
 
13.923 
 

4.000 
4.000 
4.000 
 
4.000 

38.000 
38.000 
38.000 
 
38.000 

0.000 
0.000 
0.000 
 
0.000 
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรับผิดชอบ และวินัยในตนเอง   
            ก่อน หลังการใช้โปรแกรมฝึกเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบ และวินัย 
            ในตนเอง และเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรม 2 สัปดาห์ (แยกตัวแปร) 
 

ตัวแปร Measure SS df MS F 
P-
value 

ค ว า ม
รับผิดชอบ 
วินัยในตนเอง 

RUB 8.481 2.000 4.240 31.193 0.000 

SELF 4.948 2.000 2.474 19.099 0.000 

 
  1.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรับผิดชอบ และวินัยในตนเองก่อน 
หลังการใช้โปรแกรมฝึกเพื่อเสริมสร้าง
พฤติกรรมความรับผิดชอบ และวินัยใน
ตนเอง และการเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรม 
2 สัปดาห์ แยกตามตัวแปรดังนี้ 
 5. ความรับผิดชอบ 1) คะแนนหลัง
ใช้โปรแกรมฝึก(Posttest : 2)  สูงกว่า
คะแนนก่อนการใช้โปรแกรมฝึก (Pretest : 
1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    
2) คะแนนหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึก 2 
สัปดาห์ (Follow : 3) สูงกว่าคะแนนก่อน
การใช้โปรแกรม (Pretest : 1) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  3) คะแนน

หลังการใช้โปรแกรมฝึก (Posttest : 2) กับ
คะแนนหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึก 2 สัปดาห์ 
(Follow : 3) ไม่แตกต่างกัน ดังตาราง 3 
 6. ความมีวินัยในตนเอง  1) คะแนน
หลังใช้โปรแกรมฝึก(Posttest : 2)  สูงกว่า
คะแนนก่อนการใช้โปรแกรมฝึก (Pretest : 
1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
2) คะแนนหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึก 2 
สัปดาห์ (Follow : 3) สูงกว่าคะแนนก่อน
การใช้โปรแกรมฝึก (Pretest : 1) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  3) คะแนน
หลังการใช้โปรแกรมฝึก (Posttest : 2) กับ
คะแนนหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึก 2 สัปดาห์ 
(Follow : 3) ไม่แตกต่างกัน ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรับผิดชอบ และวินัยในตนเอง ก่อน หลังการใช้ 
           โปรแกรมฝึกและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึก 2 สัปดาห์ ด้วยการวิเคราะห์ความ  
           แปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า (One – way Repeated  Measure MANOVA)  
           แยกตามตัวแปร 
 

ตัวแปร 

ช่วงเวลาที่
เปรียบเทียบ 

ผลต่างของคะแนน
เฉลี่ย 
(I-J) 

P-value 
(I) 

Time 
(J) Time 

RUB 
1 2 -0.594 0.000 
1 3 -0.492 0.000 
2 3 0.102 0.037 

 
SELF 

1 2 -0.470 0.000 
1 3 -0.340 0.001 
2 3 0.129 0.031 

 
อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
ด้วยวิธีการวางเงื่อนไขเพื่อเสริมสร้าง
พฤติกรรมความรับผิดชอบ และวินัยใน
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
น ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. สภาพปัญหาพฤติกรรมความ
รับผิดชอบและวินัยในตนเองของนักเรียน
พบว่าปัจจุบันมีแนวโน้มที่เริ่มมีปัญหาตั้งแต่
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทุก
ระดับชั้นมีปัญหาพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน 
คือทุกระดับชั้นมีพฤติกรรมความรับผิดชอบ
และวินัยในตนเองอยู่ในระดับพอใช้ซึ่งเป็น

ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจาก
ครูผู้สอนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเมธี ธรรม
วัฒนา(2551:68) ได้ศึกษาการพัฒนา
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบและ
วิ นั ย ใ น ต น เ อ ง ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ช่ า ง
อุตสาหกรรม เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
นักศึกษาส่ วนมากมีพฤติ กรรมความ
รับผิดชอบและวินัยอยู่ในระดับพอใช้  
 2. โปรแกรมฝึกเพื่อเสริมสร้าง
พฤติกรรมความรับผิดชอบและวินัยใน
ตนเองมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ทั้งนี้
เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินโปรแกรมมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากซึ่งโปรแกรม
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ฝึ ก เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง พฤติ ก ร ร มค ว าม
รับผิดชอบและวินัยในตนเองถูกสร้างขึ้น
และพัฒนาขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบ
วิธีการที่เหมาะสม โดยวิเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีจากเอกสารต าราที่เกี่ยวข้อง สร้าง
โปรแกรมฝึกเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความ
รับผิดชอบและวินัยในตนเองให้สอดคล้อง
กับนิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งผู้ เชี่ยวชาญได้
ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยตอบ
แบบประเมินความสอดคล้องของการ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
ความรับผิดชอบและวินัยในตนเองและแบบ
ประเ มินความเหมาะสมของโครงร่าง 
อธิบายได้ด้วยแนวคิดของคาฟาเรลลา  
(วราภรณ์ โพธิ์ศรีประเสริฐ. 2545 : 39 ; 
อ้างอิงมาจาก Caffarella. 1994) ได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของโปรแกรม
ฝึก และหลักการในการพัฒนาโปรแกรมฝึก
ดังนี้  1) การพัฒนาจุดประสงค์ของ
โปรแกรมฝึก 2) การสร้างแผนการเรียนรู้ 
3) การสร้างแผนงานการประเมินผล 
แมคลอฟลิน และเอียเรซ (สุดาเรศ       
แจ่มเตชะศักดิ์. 2543 : 58 ; อ้างอิงมาจาก 
Mclaughin and Eares, 1796 cited in 
Paul and Mclaughlin, 1981) ได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับล าดับขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรมฝึก 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การ
ประเมินผู้เรียน 2) การตั้งเป้าหมายและ
จุดประสงค์การสอน 3) การวิเคราะห์งาน 

4) การเลือกและใช้กลยุทธ์การสอนรวมทั้ง
วัสดุอุปกรณ์ 5) การประเมินผลโปรแกรม 
ซึ่งโปรแกรมฝึกเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
ความรับผิดชอบและวินัยในตนเองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นนี้มีทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบ
การกระท าของสกินเนอร์ และการเสนอตัว
แบบตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมของแบนดูรา (Bandura)  มาเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมในโปรแกรมฝึก
เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบ
และวินัยในตนเองจึงส่งผลให้โปรแกรมฝึก
เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบ
และวินัยในตนเองที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาพัณย์ อุร
บุญนวลชาติ (2549 : 99-100) ได้ศึกษาผล
การใช้ โปรแกรมฝึ กตามแนวคิ ดทาง
ไตรสิกขาเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
นิตยา กระชับกลาง (2551 : 47) ได้ศึกษา
ผ ล ข อ ง ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถทางภาษาตามแนวคิด
พัฒนาการและการเรียนรู้ที่สอดคล้องสมอง
ของเด็กปฐมวัย  
 3. นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อ
เสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบและ
วินัยในตนเองคะแนนพฤติกรรมความ
รับผิดชอบและวินัยในตนเองหลังการใช้
โปรแกรม (Post-test) และคะแนนหลังเข้า
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ร่วมโปรแกรม 2 สัปดาห์ (Follow) สูงกว่า
คะแนนก่อนการใช้โปรแกรมเพื่อเสริมสร้าง
พฤติกรรมความรับผิดชอบและวินัยใน
ตนเอง(Pre-test) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้จากการตรวจสอบ
เอกสารและการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึกส่งผลให้
นักเรียนมีพฤติกรรมความรับผิดชอบและ
วินัยในตนเองสูงขึ้น อาจเนื่องจากนักเรียน
เห็นความส าคัญของความรับผิดชอบและ
ความมีวินัยในตนเองจากการเข้าร่วม 
กิจกรรมต่างๆ ของห้องเรียนและโรงเรียน 
ท าให้นักเรียนการแต่งกายถูกตามระเบียบ
ของทางโรงเรียน ท างานที่ได้รับมอบหมาย
ได้เรียบร้อยเสร็จทันตามก าหนดเวลา มี
ความพยายามในการท างานไม่ทิ้งงาน
ถึงแม้งานที่ได้รับมอบหมายจะมีความ
ยากล าบาก  จากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็น
ว่าการได้รับแรงเสริมด้วยเบี้ยอรรถกรตาม
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท ามีผล
ท า ให้ เ ปลี่ ยนแปลงพฤติ ก ร รมคว าม
รับผิดชอบ และวินัยในตนเองเพิ่มมากขึ้น
ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากการได้รับแรงเสริมด้วย
เบี้ยอรรถกรท าให้บุคคลมีความพึงพอใจ 
และท าให้ เกิดการเรียนรู้ ในเรื่องความ
รับผิดชอบ และวินัยในตนเองมากขึ้นตรง
กับที่สกินเนอร์ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 
2556 : 32 อ้างอิงจาก Skinner. 1974)  ได้
อธิบายเกี่ ยวกับการเกิดพฤติกรรมว่ า 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น ข อ ง บุ ค ค ล จ ะ
แปรเปลี่ ยนไปเนื่องมาจากผลกรรมที่
เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมนั้นได้แก่ผลกรรม
ที่ เ ป็ นตั ว เ ส ริ มแ ร งทางบวก  ที่ ท า ให้
พฤติกรรมที่บุคคลกระท าอยู่นั้นมีอัตราการ
กระท าเพิ่มมากขึ้นซึ่งผลการวิจัยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิภา ทาโบราณ (2542 : 
52) ผลของการได้รับแรงเสริมตามทฤษฎี
การวางเงื่อนไขผลการกระท าเพื่อปรับ
พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 
พบว่านักเรียนที่ได้รับการปรับพฤติกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง และความ
รับผิดชอบต่อเพื่อนด้วยโปรแกรมการ
พัฒนาความรับผิดชอบต่อตนเองและความ
รับผิดชอบต่อเพื่อนโดยได้รับแรงเสริมตาม
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขผลการกระท ามีความ
รับผิดชอบสูงขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการปรับ
พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และความรับผิดชอบต่อ เพื่ อนอย่ าง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  จารุวรรณ 
ใจอ่อน(2550 : 47) ผลการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม
ร่วมมือแบบ Learning Together โดยใช้
การเสริมแรงที่มีต่อความรับผิดชอบด้าน
การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน
ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ LT โดยใช้การ
เสริมแรงที่มีต่อความรับผิดชอบด้านการ
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เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
เพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพบปัญหาใน
การใช้โปรแกรมฝึกกับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม 
ตัวอย่าง จึงได้น าปัญหามาเสนอแนะดังน้ี 
   1.1 การพัฒนาโปรแกรมฝึกใน
ครั้งนี้ได้ศึกษาสภาพปัญหาการจัดกิจกรรม 
เสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบและ
วินัยในตนเองจากแนวคิด ทฤษฎีและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง หากมีผู้ประสงค์จะน า
โปรแกรมฝึกไปใช้ควรค านึงถึ งความ
ใกล้ เคียงของสภาพปัญหาของข้อ มูล
เบื้องต้นเพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมฝึกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.2 ผู้ที่จะน าโปรแกรมฝึกเพื่อ
เสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบและ 
วินัยในตนเองไปใช้ควรศึกษารายละเอียด
ของโปรแกรมให้เข้าใจและชัดเจนเพื่อความ

สะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม และควร
ปรับปรุ งยืดหยุ่น เรื่ อ ง เวลาให้ มีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรม  
   1.3 ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ระยะแรกครูควรใช้ เทคนิคด้วยการท า
กิจกรรมร่วมกันให้มาก เพราะนักเรียนยัง
อาจไม่กล้าแสดงออกเท่าท่ีควร 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมฝึก
เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบ
และวินัยในตนเองในระดับชั้นต่างหน่วยงาน
หรือต่างต้นสังกัดเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพ และตอบสนองความแตกต่างของ
แต่ละบุคคล 
  2.2 กิจกรรมที่ใช้ในการแสวงหา
ความรู้ โปรแกรมฝึกควรเพิ่มโอกาสให้
นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและ
ชุมชนเพื่อที่นักเรียนจะได้แสดงพฤติกรรม
ตรงตามที่ผู้วิจัยต้องการวัดมากขึ้น 
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