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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเจตคติต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมฝึกตนเพื่อเสริมสร้างเจตคติทางบวกต่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความรับผิดชอบต่อตนเอง สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) 
เพื่อทดลองใช้โปรแกรมฝึกตนเพื่อเสริมสร้างเจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความรับ
ผิดชอบต่อตนเอง สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำานวน 21 
คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ โปรแกรมฝึกตนเพื่อเสริมสร้างเจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง แบบสำารวจสภาพปัญหาจากการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนการเรียนการสอนอาเซียน แบบ
วัดเจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อระหว่าง 0.375 – 0.793 
และแบบวัดความรับผิดชอบต่อตนเอง มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อระหว่าง 0.411 – 0.893 ค่าความเชื่อ
มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.973 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำา (One-way repeated measure MANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า 1. การศึกษาสภาพปัญหาเจตคติต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ครูมี
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน ความสนใจทีจ่ะเขา้รว่มกจิกรรมและมคีวามชืน่ชมพรอ้ม
รับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตระหนักในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีระดับ
ความคิดเห็นอยูใ่นระดับนอ้ยทีส่ดุ สว่นนกัเรยีนตระหนกัในการเตรยีมความพรอ้มเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 
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ความเข้าใจเก่ียวกับการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน ความสนใจทีจ่ะเขา้รว่มกจิกรรมและความชืน่ชมพรอ้มรบั
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 2. โปรแกรมฝึกตนเพื่อเสริมสร้าง
เจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความรับผิดชอบต่อตนเอง สำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปทีี ่6 ถกูสรา้งขึน้โดย กจิกรรมเน้นให้ผูเ้รยีนมส่ีวนรว่มและลงมือปฏบิตั ินำาเอากจิกรรมกลุม่สมัพนัธ์
มาใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยขั้นที่ 1 ขั้นนำา ขั้นที่ 2 ขั้นการมีส่วนร่วม ขั้นที่ 3 ขั้นการวิเคราะห์ 
ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและประยุกต์หลักการและขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน มีผล
การประเมินโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 3. นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมฝึกตนมีเจตคติทางบวกต่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความรับผิดชอบต่อตนเอง หลังการใช้โปรแกรมฝึกตนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรมฝึกตน 2 สัปดาห์ สูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมฝึกตน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาโปรแกรมฝึกตน เจตคติทางบวก ประชาคมอาเซียน ความรับผิดชอบต่อตนเอง

Abstract
The purposes of this study were to ; 1) Study the status and problem of an through 

attitude the ASEAN community for grade 6 students. 2) Develop training programs to  
enhance their positive attitude towards the ASEAN community and self-responsibility for 
grade 6 students. 3) Experiment training program to enhance their positive attitude towards 
the ASEAN community and self-responsibility for grade 6 students. The samples of this 
study were 21 students. They were selected though cluster random sampling method. 
The research instruments used in the study were the Training programs to enhance their 
positive attitude towards the ASEAN community and self-responsibility. Surveys of problems 
from the event ASEAN week. Lenarning ASEAN. Measuring a positive attitude towards the 
ASEAN community scale with discriminating power ranging 0.375 – 0.793 and Measuring 
self-responsibility scale with discriminating power ranging 0.411 – 0.893 and a reliability of 
0.973. The statistics used for analyzing the collected data were mean, standard deviation, 
and One-way repeated measure MANOVA The study showed that 1) Study of the attitude 
of the ASEAN community condition survey found that teachers have trouble understanding, 
Interested to attend the event and have admired and awareness in preparation the ASEAN 
community, the levels are minimal. The students realized in preparation, understanding about 
. Attention to participation and appreciation the ASEAN community, the levels are minimal 
2) Training programs to enhance their positive attitude toward the ASEAN community and 
self-responsibility for grade 6 students was created by. Activities focus on the students  
involved and take action. Remove group activities used in the event. Stage one consists of 
two steps leading to the involvement step 3 step 4 step by step analysis and application 
of the five-stage process and evaluation. By 5 experts have evaluated the overall level more 
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appropriate. 3) Students attend their training programs have a positive attitude toward the 
ASEAN community and self-responsibility. After the training program, and after their two-week 
training program than before their training program. Statistically significant at the 0.01 level.
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บทนำา
อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1967 
ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน ลาว เวียดนาม พม่า 
และกัมพูชา (การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน. 2555: 3) ซึ่งคนไทยทุกคน
ต้องมีความตระหนักรู้และมีความพร้อมในการ
กำาหนดนโยบายเพือ่ขบัเคลือ่นประเทศไทยให้กา้ว
สู่ประชาคมอาเซียน ที่สอดคล้องกับนโยบายใน
การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งสร้างคนไทย
ยุคใหม่ให้มีความรู้ความดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อยา่งมีความสขุ (การขบัเคลือ่นนโยบายการศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน. 2555: 8) 

การพัฒนา การเรียนรู้ของเด็กไทยสู่
ประชาคมอาเซียนให้ประสบความสำาเร็จก้าวสู่
เวทีอาเซียนได้จำาเป็นต้องกำาหนดเป้าหมายได้แก่ 
คุณลักษณะของเด็กไทยที่จะพัฒนาสู่การเป็น
ประชาคมอาเซยีนให้ชัดเจน ทัง้ด้านความรู ้ทกัษะ/
กระบวนการ และเจตคติ ซึ่งเจตคติเป็นสิ่งสำาคัญ
อย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวบุคคล 

เจตคติเป็นสิ่งสำาคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การเสริมสร้างจริยธรรมของบุคคล เพราะเจตคติ
เปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้องมีหลักการเปลี่ยนแปลง
ที่ถูกต้อง ทั้งนี้เน่ืองจากเจตคติเป็นคุณลักษณะ
ภายในที่มีความคงทน หากใช้วิธีไม่เหมาะสม 
นอกจากจะไม่ทำาให้เจตคติเกิดการเปลี่ยนแปลง 
อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณลักษณะภายใน

และพฤติกรรมของบุคคลทางลบด้วย หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มีการ
กำาหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียน
กำาหนดว่าควรเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาความ
มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ เน้นการทำางาน
เป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
วฒุภิาวะของผูเ้รยีน (หลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: 19) 

ดังนั้น จากการวิเคราะห์สภาพปัญหา
การดำาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน พบว่า 
นกัเรยีนมคีวามรูจ้ากการจดักจิกรรม ไดร้บัทกัษะ/
กระบวนการ แต่ในด้านเจตคติซึ่งเป็นคุณลักษณะ
ท่ีควรเกิดข้ึนกับนักเรียนต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซยีนนัน้และมคีวามสำาคญัอยา่งมากในการปรับ
ตัวให้เข้ากับการเป็นพลเมืองอาเซียนนั้นนักเรียน
ยงัไมม่คีวามเขา้ใจดีพอ ยงัไมใ่หค้วามสนใจ ความ
ชื่นชม และจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ส่วนของกิจกรรมนักเรียนนั้น พบว่า กระบวนการ
จัดกิจกรรมยังไม่บรรลุเป้าหมายเน่ืองจากผู้เรียน
ไมย่อมรบัฟงัความคดิเหน็ ไมม่คีวามเหน็อกเหน็ใจ 
ขาดความสามัคคี ดังนั้นในการส่งเสริมท้ังในด้าน
เจตคตทิางบวกตอ่การเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนและ
ความรับผิดชอบต่อตนเองของเด็กนั้น กิจกรรม
อยา่งหนึง่ทีส่ามารถสง่เสรมิและพฒันาเดก็ได้ด ีคอื 
กจิกรรมกลุม่สมัพนัธ ์คมเพชร ฉตัรศุภกุล (2546: 
148) กล่าวว่า การให้ประสบการณ์ตรงในการทำา
กจิกรรมกลุม่สมัพนัธเ์ปน็วธิกีารทีด่ ีเหมาะทีจ่ะใช้
ในการพฒันาตวับคุคลและกลุม่ ทัง้นีเ้ปน็เพราะวา่
กิจกรรมกลุ่มเป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติแม้ว่า
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การสร้างสถานการณ์จำาลองก็ตามก็ยังสามารถ
ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีความซาบซึ้งและ
พึงพอใจที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตนเองต่อ
ไปจากประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวคดิขา้งตน้ ผูว้จิยั
จึงได้พัฒนาโปรแกรมฝึกตนเพ่ือเสริมสร้างเจตคติ
ทางบวกต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สำาหรับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 6 ในอำาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย
ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
เจตคติทางบวกตอ่การเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคม วัฒนธรรมหรือประเพณีชนชาติในอาเซียน 
มีความความรูส้ามารถแกไ้ขปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่
ก้าวเป็นพลเมืองอาเซียนต่อไป

ความมุ่งหมายการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเจตคติต่อการ

เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน สำาหรบันกัเรยีนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 6

2. เ พ่ือพัฒนาโปรแกรมฝึกตนเพ่ือ
เสริมสร้างเจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและความรับผิดชอบต่อตนเอง สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. เพื่อทดลองใช้โปรแกรมฝึกตนเพื่อ
เสริมสร้างเจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและความรับผิดชอบต่อตนเอง สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนที่ ได้รับการจัดกิจกรรมด้วย

โปรแกรมฝึกตนเพื่อเสริมสร้างเจตคติทางบวกต่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความรับผิดชอบ
ต่อตนเองหลังการเข้าร่วมโปรแกรมตามกิจกรรม
ที่เน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และหลังสิ้นสุดการ 

เข้าร่วมโปรแกรมฝึกตนเพื่อเสริมสร้างเจตคติทาง
บวกต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความรับ
ผิดชอบต่อตนเองผ่านไป 2 สัปดาห์ มีเจตคติทาง
บวกต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความรับ
ผดิชอบตอ่ตนเองสงูกว่ากอ่นการเขา้รว่มโปรแกรม
ตามกิจกรรมที่เน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วิธีการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนในอำาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 จำานวน 23 โรงเรียน จำานวน
นักเรียน 274 คน

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนนางามวิทยา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถม ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
จำานวน 21 คน วิธีการได้มากลุ่มตัวอย่างโดยการ
สุ่มทั้งอำาเภอ โดยสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วย
ในการสุ่ม (สมบัติ ท้ายเรือคำา. 2555: 57-58) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. โปรแกรมฝึกตนเพื่อเสริมสร้างเจตคติ
ทางบวกต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 จำานวน 14 กิจกรรม รวมเวลา 14 
ชั่วโมง

2. แบบวัดเจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scales) มี 5 ระดับ จำานวน 31 ข้อ 
ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อระหว่าง 0.375 – 0.793 
และแบบวัดความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นแบบ
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มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) มี 5 
ระดับ จำานวน 34 ข้อ ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ
ระหว่าง 0.411 – 0.893 มีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.973 

3. แบบสำารวจสภาพปัญหาจากการจัด
กิจกรรมสปัดาห์อาเซยีน การจดัการเรยีนการสอน
อาเซยีนและการจดักจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน โดยแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จำานวน 12 ข้อ

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

การดำาเนินการวิจัยผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในการ
ใช้โปรแกรมฝึกตนเพื่อเสริมสร้างเจตคติทางบวก
ตอ่การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนและความรบัผดิชอบ
ต่อตนเองรวมทั้งหมด 14 ชั่วโมง มีลำาดับขั้นตอน
ในการดำาเนินงานดังนี้

1. ผู้วิจัยทำาการสำารวจสภาพปัญหา
เจตคติต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จำานวน 12 ข้อ 
จากกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจงมีจำานวน 90 คน คือครูผู้สอนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 – 6 จำานวน 22 คน และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 68 คน

2. ขั้นก่อนทำาการทดลอง ผู้วิจัยให้
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทำาแบบวัดเจตคติทาง
บวกต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแบบวัด
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
และใช้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pre - test) 

3. ขัน้ดำาเนินการทดลอง ผูว้จิยัดำาเนินการ
ทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างเข้ารับการฝึกตนตาม
โปรแกรมฝึกตนเพื่อเสริมสร้างเจตคติทางบวกต่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง โดยการจัดกิจกรรมที่ใช้กระบวนการ
กลุ่มสัมพันธ์ และการใช้ตัวแบบสัญลักษณ์ เป็น
เวลา 14 ชั่วโมง 

4. ขัน้หลงัการทดลอง หลงัจากดำาเนนิจดั
กจิกรรมตามโปรแกรมฝกึตนเพือ่เสรมิสรา้งเจตคติ
ทางบวกต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความ
รับผิดชอบต่อตนเองแล้วผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมดำาเนินการทำาแบบวัด
เจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และแบบวัดความรับผิดชอบต่อตนเองฉบับเดิม ที่
ผูวิ้จยัพฒันาขึน้และใชเ้ปน็คะแนนหลงัการทดลอง 
(Post – test) 

5. ข้ันทำาการวัดซ้ำา หลังจากที่นักเรียน
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบวัดเจตคติทางบวกต่อการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและแบบวัดความรับผิด
ชอบต่อตนเองหลังการทดลอง (Post – test) ผู้
วิจัยได้เว้นระยะ 2 สัปดาห์แล้วให้นักเรียนตอบ
แบบวัดเจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและแบบวัดความรับผิดชอบต่อตนเอง
ฉบับเดิมอีกครั้ง (Follow up) 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้นำาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามลำาดับ ดังนี้

ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาเจตคติ
ตอ่การเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน สำาหรบันกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปท่ีี 6 โดยหาคา่รอ้ยละจากการตอบ
แบบสำารวจสภาพปัญหาแยกเป็นกลุ่มครูผู้สอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6

ตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมฝึกตนเพื่อ
เสริมสร้างเจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
ประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมฝึกตนด้วย
การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์พหุคูณเปรียบ
เทยีบความแตกตา่งของเจตคตทิางบวกต่อการเขา้
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สู่ประชาคมอาเซยีนและความรบัผดิชอบตอ่ตนเอง 
ก่อน หลังการใช้โปรแกรมฝึกตนเพ่ือเสริมสร้าง
เจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และความรับผิดชอบต่อตนเอง และหลังเข้าร่วม
โปรแกรมฝึกตนเพื่อเสริมสร้างเจตคติทางบวกต่อ
การเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนและความรับผดิชอบต่อ
ตนเอง 2 สปัดาห ์โดยใชส้ถติ ิOne-way repeated 
measure MANOVA

ผลการวิจัย
1. การศึกษาสภาพปัญหาเจตคติต่อ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากการจัดกิจกรรม
สปัดาหอ์าเซยีน การจดัการเรยีนการสอนอาเซยีน
และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า จาก
การจัดกิจกรรม ครูจำานวน 22 คนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความสนใจ
ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมและมีความช่ืนชมพร้อมรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และครูตระหนักใน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด นักเรียน
จำานวน 68 คน ตระหนกัในการเตรยีมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความสนใจที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรมและมีความชื่นชมพร้อมรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซยีน มรีะดับความคดิเห็นอยู่ในระดับ
น้อยท่ีสุด ปัญหาจากการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 
พบว่า ครูจำานวน 22 คน คิดว่ากิจกรรมส่งเสริม

ให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นคนอื่น ฝึกให้มีความ
เห็นอกเห็นใจคนอ่ืน และส่งเสริมความสามัคคี
ในหมู่คณะ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
ที่สุด นักเรียนจำานวน 68 คน คิดว่ากิจกรรมฝึก
ให้มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น กิจกรรมส่งเสริม
ให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นคนอ่ืน และกิจกรรม 
ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ มีระดับความคิด
เห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

2. โปรแกรมฝึกตนเพื่อเสริมสร้างเจตคติ
ทางบวกต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปทีี ่6 ถกูสรา้งขึน้โดย กจิกรรมเน้นใหผู้้เรยีน 
มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ นำาเอากิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์มาใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
ขั้นที่ 1 ขั้นนำา ขั้นที่ 2 ขั้นการมีส่วนร่วม ขั้นที่ 3 
ขัน้การวิเคราะห์ ขัน้ที ่4 ขัน้สรปุและประยกุตห์ลัก
การและข้ันที่ 5 ข้ันประเมินผล โดยผู้เช่ียวชาญ 
จำานวน 5 ท่าน มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก

3. ผลการเปรียบเทยีบเจตคติทางบวกตอ่
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
กอ่น - หลงัการใชโ้ปรแกรมฝกึตนและหลงัเขา้รว่ม
โปรแกรมฝึกตนเพื่อเสริมสร้างเจตคติทางบวกต่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง 2 สัปดาห์ ปรากฏดังตาราง 1
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จากตาราง 1 พบวา่ นักเรียนมเีจตคติทาง
บวกต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความรับ
ผิดชอบต่อตนเอง หลังการใช้โปรแกรมฝึกตนเพื่อ
เสริมสร้างเจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซยีนและความรบัผดิชอบต่อตนเองและหลงัเขา้
ร่วมโปรแกรมฝึกตน 2 สัปดาห์สูงกว่าก่อนการใช้
โปรแกรมฝึกตนเพื่อเสริมสร้างเจตคติทางบวกต่อ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.1 เมื่อทดสอบแยกตัวแปรตามที่
ต้องการศึกษา คือ เจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ปรากฏผลดังตาราง 2

ต�ร�ง 1 การเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของเจตคตทิางบวกตอ่การเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ก่อน - หลังการใช้โปรแกรมฝึกตน และหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึกตน 2 
สัปดาห์ โดยใช้สถิติ One-way repeated  measure MANOVA

ตัวแปร

ก�รทดสอบ

ก่อนก�รใช้โปรแกรม
ฝึกตน

หลังก�รใช้โปรแกรม
ฝึกตน

หลังเข้�ร่วม
โปรแกรมฝึกตน 2 

สัปด�ห์

X S X S X S

เจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ATE) 

2.156 0.129 4.058 0.269 4.033 0.340

ความรับผิดชอบต่อตนเอง (SRB) 2.183 0.151 4.184 0.353 4.138 0.371

ต�ร�ง 2 การเปรียบเทยีบความแตกต่างเจตคตทิางบวกตอ่การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนและความรบัผดิ
ชอบตอ่ตนเอง กอ่น - หลงัการใช้โปรแกรมฝกึตนและหลงัเขา้รว่มโปรแกรมฝกึตน 2 สปัดาห์

ตัวแปร Measure SS df MS F Sig.

เจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ATE 49.984 2 24.992 326.989 0.000

ความรับผิดชอบต่อตนเอง SRB 54.813 2 27.407 260.163 0.000
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จากตาราง 2 พบวา่ นักเรียนมเีจตคติทาง
บวกต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความรับ
ผิดชอบต่อตนเอง หลังการใช้โปรแกรมฝึกตนเพื่อ
เสริมสร้างเจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและความรับผิดชอบต่อตนเอง หลังเข้า
ร่วมโปรแกรมฝึกตน 2 สัปดาห์ และก่อนการใช้
โปรแกรมฝึกตนเพื่อเสริมสร้างเจตคติทางบวกต่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความรับผิดชอบ

ต่อตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

3.2 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่เจตคตทิาง
บวกต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความรับ
ผิดชอบต่อตนเอง ก่อน – หลังการใช้โปรแกรมฝึก
ตนและหลงัเขา้รว่มโปรแกรมฝกึตนเพือ่เสรมิสรา้ง
เจตคตติอ่การเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนและความรบั
ผดิชอบตอ่ตนเอง 2 สัปดาห ์ปรากฏผลดงัตาราง 3

ต�ร�ง 3 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่เจตคตทิางบวกต่อการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนและความรับผดิชอบ
ต่อตนเอง ก่อน-หลังการใช้โปรแกรมฝึกตนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึกตนเพ่ือเสริมสร้าง
เจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความรับผิดชอบต่อตนเอง 2 สัปดาห์

ตัวแปร

ช่วงเวล�ที่ ผลต่�งของ
คะแนนเฉลี่ย

(l-J) 
Sig.เปรียบเทียบ

(l) Time (J) Time

เจตคติทางบวกต่อ การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1 2 -1.902 0.000

1 3 -1.877 0.000

2 3 0.025 0.818

ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง 

1 2 -2.001 0.000

1 3 -1.955 0.000

2 3 0.046 0.121

จากตาราง 3 พบว่า 1. เจตคติทางบวก
ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1) คะแนนหลังการใช้โปรแกรมฝึกตน 
(Post-test: 2) สงูกวา่คะแนนกอ่นการใช้โปรแกรม
ฝึกตน (Pre-test: 1) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับนัยสำาคัญ .01 

2) คะแนนหลงัเขา้รว่มโปรแกรมฝึกตน 2 
สัปดาห์ (Follow up: 3) สูงกว่าคะแนนก่อนการ
ใชโ้ปรแกรมฝกึตน (Pre-test) อย่างมนัียสำาคญัทาง

สถิติที่ระดับนัยสำาคัญ .01 

3) คะแนนหลังการใช้โปรแกรมฝึกตน 
(Post-test: 2) กับคะแนนหลังเข้าร่วมโปรแกรม
ฝึกตน 2 สัปดาห์ (Follow up: 3) ไม่แตกต่างกัน

2. ความรับผิดชอบต่อตนเอง 1) คะแนน
หลังการใช้โปรแกรมฝึกตน (Post-test: 2) สูงกว่า
คะแนนก่อนการใช้โปรแกรมฝึกตน (Pre-test: 
1) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำาคัญ 
.01 2) คะแนนหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึกตน 2 
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สัปดาห์ (Follow up: 3) สูงกว่าคะแนนก่อนการ
ใชโ้ปรแกรมฝกึตน (Pre-test) อย่างมนัียสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับนัยสำาคัญ .01 3) คะแนนหลังการใช้
โปรแกรมฝึกตน (Post-test: 2) กับคะแนนหลัง
เข้าร่วมโปรแกรมฝึกตน 2 สัปดาห์ (Follow up: 
3) ไม่แตกต่างกัน 

อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม

ฝึกตนเพื่อเสริมสร้างเจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำามา
อภิปรายผลได้ดังนี้

1. ผู้วิจัยดำาเนินการศึกษาสภาพปัญหา
เจตคติต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ปัญหาที่
เก่ียวขอ้งกับเจตคตทิางบวกตอ่การเขา้สูป่ระชาคม
อาเซียน ได้แก่ นักเรียนไม่มีความเข้าใจดีพอ ไม่
ให้ความสนใจและไม่ให้ความช่ืนชมต่อการเป็น
ประชาคมอาเซียนทำาให้ไม่มีความพร้อมต่อการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาก
ที่สุดคือครูผู้สอนที่ต้องมีการเตรียมความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานวัตกรรม 
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
การสร้างความตระหนักความภูมิใจในความเป็น
อาเซียน ทำาให้นักเรียนมีเจตคติทางบวกต่อการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งในด้านความรู้ความ
เขา้ใจ ความรูส้กึ และแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรม
ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพรศ ทิวารัศชัย (2555: 47 - 48) 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการ
บริหารจัดการในช้ันเรียนของครูโรงเรียนสัตหีบ
เขตฐานทัพเรือ และเขตกองเรือยุทธการ สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน
สู่ประชาคมอาเซียน ประมวล เซ็นนอก (2555: 

87) ไดศ้กึษาการเตรยีมความพรอ้มเพือ่กา้วสูก่าร
เป็นประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา ในอำาเภอ
ลำาทะเมนชัย สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 

2. โปรแกรมฝึกตนเพื่อเสริมสร้างเจตคติ
ทางบวกต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นมีความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและการประเมินโครงร่าง
โปรแกรมฝึกตน มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากท้ังนี้เนื่องจากโปรแกรมฝึก
ตนถูกสร้างข้ึนและพัฒนาข้ึนอย่างเป็นข้ันตอน
และมีระบบวิธีการที่เหมาะสม โดยวิเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีจากเอกสารตำาราที่เกี่ยวข้อง นำา
ข้อมูลที่ได้มากำาหนดจุดประสงค์ เนื้อหาสาระ
ของแต่ละกิจกรรม โดยกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนและลงมือปฏิบัติจริง สร้างกิจกรรมโดยนำา
กระบวนการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการใช้ตัว
แบบสัญลักษณ์มาใช้ในการจัดกิจกรรม สร้าง
โปรแกรมฝึกตนสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ
และจุดประสงค์ของกิจกรรมแต่ละครั้งพร้อมทั้ง
จดัทำาคูม่อืการใชแ้ลว้นำาเสนอใหป้ระธานกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณาความครบถ้วน
ครอบคลุมเนื้อหารูปแบบและการใช้ภาษาแล้ว
ปรบัปรงุแกไ้ขตามคำาแนะนำาของประธานกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ นำาโปรแกรมฝึกตนที่ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขแล้วนำาไปเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความ
สอดคล้องของโปรแกรมฝึกตน และความเหมาะ
สมของโครงร่างโปรแกรมฝึกตนว่าครอบคลุมเรื่อง
ที่จะวัดหรือไม่ โบเยล (วราพร โพธิ์ศรีประเสริฐ. 
2545: 37 ; อ้างอิงมาจาก Boyle. 1981) 
ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบในการ
พัฒนาโปรแกรมสรุปได้ดังนี้ 1) การสร้างปรัชญา 
พื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรม 2) การวิเคราะห์
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สถานการณ์ปัญหา ความต้องการหรือสิ่งที่ผู้เข้า
ร่วมโปรแกรมกังวลห่วงใย 3) การมีส่วนร่วมของ
ผูร้บับรกิาร 4) ระดับทางสติปญัญาและสถานภาพ
ทางสังคมของผู้เข้าร่วมโปรแกรม 5) ศึกษาแหล่ง
ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และกำาหนดวัตถุประสงค์
ของโปรแกรม 6) การยอมรับเรื่องข้อจำากัดเกี่ยว
กับสถาบันและบุคคล 7) ระดับความยืดหยุ่นของ
การวางแผนโปรแกรม 8) การเลือกและการจัด
กิจกรรมเชิงประสบการณ์เรียนรู้ 9) การประเมิน
ประสิทธิภาพผล และผลกระทบ 10) การเลือก
วิธีการ เทคนิค และอุปกรณ์การเรียนการสอน
อย่างเหมาะสมโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เลือก ซึ่งโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีทฤษฎีการ
เรียนรู้ (Learning theory) รองรับ ซึ่งการเกิด
เจตคติมีผลมาจากการเช่ือมโยงความสมัพันธ ์การ
เสริมแรงและการเลียนแบบซึ่งการเรียนรู้จะทำาให้
เกิดเจตคติและประเมินได้ทั้งทางบวกและทาง
ลบ ความรับผิดชอบต่อตนเองมีทฤษฎีพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของ Piaget รองรับซึ่งเกี่ยวข้องใน
ขั้นการมีจริยธรรมด้วยตนเองเป็นการพัฒนาของ
เด็กที่วัยสูงกว่า 8 ปี ความรู้ความเข้าใจของเด็ก
จะพัฒนามากขึ้น เข้าใจในเรื่องนามธรรมมากข้ึน 
ใช้เหตุผลมากขึ้น เด็กในวัยนี้จะเข้าใจเรื่องความ
ร่วมมือ การตอบแทน การยอมรับนับถือกัน และ
สามารถจะเข้าใจได้ว่า ข้อกำาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ 
ไมใ่ชส่ิง่ตายตวั แตเ่ปน็เรือ่งทีม่พีืน้ฐานมาจากการ
ให้และการรับ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ยืดหยุ่นได้ จากทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึง
ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิคซึ่งประกอบ
ด้วยเกม อภิปราย กรณีตัวอย่าง สถานการณ์
จำาลองและยังใช้การเรียนรู้จากการเลียนแบบโดย
ใช้ตัวแบบสัญลักษณ์มาเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมในโปรแกรมฝึกตนเพื่อเสริมสร้างเจตคติ
ทางบวกตอ่การเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนความรบัผดิ
ชอบต่อตนเอง จึงส่งผลให้โปรแกรมฝึกตนที่สร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพซึ่งสอด คล้องกับงานวิจัยของ  

จิราวรรณ กองทุ่งมน (2553: 75 - 76) ศึกษา
ผลการพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ
ของนักเรียนช่วงช้ันที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
นครราชสีมา เขต 7 สิริวรรณ ศุขอร่าม (2554: 
172 - 176) ได้ศึกษาผลการพัฒนาโปรแกรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนโนนป่าง้ิววิจิตวิทยา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 

3. นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมฝึกตนเพื่อ
เสริมสร้างเจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซยีนและความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง คะแนนลงั
การใช้โปรแกรมฝึกตน (Post - test) และคะแนน
หลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึกตน 2 สัปดาห์ (Follow 
up) สงูกวา่คะแนนกอ่นการใชโ้ปรแกรมฝกึตน (Pre 
- test) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
เปน็ ไปตามสมมตุฐิานการวจิยั จากการตรวจสอบ 
เอกสารและการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
หลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึกตน พบว่า นักเรียนมี
เจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสูง
ขึน้ เหน็ความสำาคญัตอ่การเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน 
รู้สึกดีและพร้อมรับการเป็นพลเมืองอาเซียน และ
นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองสูงขึ้น ทั้ง
ในด้านการศึกษาเล่าเรียน การตรงต่อเวลา การ
เอาใจใส่สุขภาพอนามัย ด้านความประพฤติ และ
ดา้นเศรษฐกจิสว่นตวั ซึง่สงัเกตไดจ้ากการเขา้รว่ม
กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน นักเรียนพึงพอใจที่จะ
เปลีย่นแปลงและปรบัปรงุตวัเอง มกีารแลกเปลีย่น
ซึง่กนัและกนัมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งสมาชิกกลุ่ม ได้
รบัการยอมรับจากสมาชกิกลุม่ นกัเรยีนมีสว่นรว่ม 
ในกิจกรรมและเนื้ อหาในกิจกรรมมีความ 
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราวรรณ กองทุ่งมน 
(2553: 75 - 76) ศึกษาผลการพัฒนาโปรแกรม
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เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 
โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสำานกั งาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า 
นกัเรยีนมรีะดบัจติสาธารณะหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม
และหลงัเขา้รว่มโปรแกรม 2 สปัดาหม์ากกวา่กอ่น
เข้าร่วมโปรแกรม ราตรี เรืองทอง (2557: 84) 
ศกึษาการพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีนรูด้้วย
ชุดฝึกอบรมที่เน้นกิจกรรมกลุ่มสำาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความรับ
ผิดชอบในการเรียน หลังการทดลองและหลังสิ้น
สุดการทดลองผ่านไป 2 สัปดาห์ สูงกว่าก่อนการ
ทดลอง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. หากมีผู้ประสงค์จะนำาโปรแกรมฝึก
ตนเพื่อเสริมเสร้างเจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและความรับผิดชอบต่อตนเอง
ไปใช้ควรวิเคราะห์ถึงความใกล้เคียงของสภาพ
ปัญหาของข้อมูลเบ้ืองต้น สภาพสังคมและชุมชน
เพื่อให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพ

2. ควรนำากจิกรรมกลุม่สมัพันธไ์ปปรบัใช้
กบัการจดักระบวนการเรยีนการสอนในรายวชิาทีม่ี
ความเขา้ใจยากเพือ่พัฒนาให้นักเรยีนมเีจตคติทาง
บวกและมีความรบัผดิชอบตอ่ตนเองด้านการเรียน

3. ผู้ท่ีจะนำาโปรแกรมฝึกตนเพื่อเสริม

สร้างเจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและความรับผิดชอบต่อตนเองไปใช้ต้อง
ศึกษารายละเอียดของโปรแกรมฝึกตนให้ชัดเจน
ตลอดจนทำาความเข้าใจกับทุกฝ่ายเพื่อความ
สะดวกในการปฏบิตักิจิกรรมและควรปรบัปรงุหรอื
ยืดหยุ่น ในเรื่องของเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมให้
เวลามีความเหมาะสม

4. นักเรียนไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมใน
ลักษณะนี้มาก่อน ดังนั้นในระยะแรกของของการ
ดำาเนนิการวจิยันกัเรยีนจงึไมก่ลา้แสดงออก แสดง
ความคิดเห็นเท่าที่ควร ครูต้องใช้เทคนิคในการจัด
กจิกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ เล่นเกมใหท้กุคนมสีว่น
ร่วม ทายปัญหา การเสริมแรงด้วยรางวัล เป็นต้น 
เพ่ือใหก้ารจดักจิกรรมเปน็ไปดว้ยความสนกุสนาน
ไม่ตึงเครียด

2. ขอ้เสนอแนะในการศกึษาคน้ควา้ตอ่ไป

1. ควรมีการติดตามผลการเสริมสร้าง
เจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และความรับผิดชอบต่อตนเองในการเรียนที่เป็น
แผนการพฒันายัง่ยนื และควรพฒันาหลายๆ ดา้น
ในระดบัชัน้เรยีน ตา่งหนว่ยงาน หรอืสงักดัอืน่ เพือ่
พัฒนาศักยภาพของบุคคล หน่วยงาน

2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการดำาเนินการ
วิจัยให้มากข้ึน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และสามารถ
ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนต่อไป
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