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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการจัดการ

เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ 2) พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักศึกษาและ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักศึกษา ได้แก่ ผลการพัฒนาความรับผิดชอบระหว่างเรียน
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และผลการเปรียบเทียบความรับผิดชอบของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กรอบการวิจัยและพัฒนา (R&D) 3 ระยะ ได้แก่ การ
ศึกษาสภาพปัญหาความต้องการในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักศึกษา การ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายและ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในสาขาครุศาสตร์ จำานวน 10 คน นักศึกษาปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 รวม 114 คน ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
และกลุ่มตัวอย่างใช้รูปแบบได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
อาจารย ์แบบสอบถามสภาพการจัดการเรยีนรูข้องนกัศกึษา แผนการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบ และแบบ
ประเมินตนเองด้านความรับผิดชอบของนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การพรรณนาวิเคราะห์ และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Dependent Samples) ซึ่งผลการ
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วจิยั พบวา่ 1. การจดัการเรยีนรู้เสรมิสรา้งความรบัผดิชอบของนกัศกึษา สาขาครศุาสตร ์ในสภาพทัว่ไปจะ 
มุ่งเน้นให้เรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจเน้ือหา และทักษะปฏิบัติที่เก่ียวข้อง แต่ให้ความสำาคัญในการ 
เสรมิสรา้งความรบัผดิชอบค่อนขา้งน้อย ทัง้ความรับผดิชอบตอ่ตนเองและสว่นรวม และเหน็วา่การจดัการ
เรยีนรู้ในรายวชิาท่ีเช่ือมโยงกบัการปฏิบตัตินด้านความรบัผดิชอบ สามารถกระทำาให้บรรลุผลได ้ประกอบ
กับนักศึกษายังมีความต้องการเสริมสร้างคุณลักษณะความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 2. รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เสริมสร้างความรับผิดชอบของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ประกอบด้วย 2.1 แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วย  
6 ขัน้ ไดแ้ก่ 1) การเตรยีมความพรอ้มและวเิคราะหต์นเอง 2) การวเิคราะหแ์บบแผนการปฏบิตัทิีม่คีณุคา่  
3) การวางแผนปฏิบัติด้วยความตระหนัก 4) การปฏิบัติอย่างมีคุณค่า 5) การสะท้อนผลการปฏิบัติ 6) 
การสร้างคุณคา่การปฏิบตัทิีม่ัน่คง 2.4 การประเมนิผลรปูแบบและ 2.5 ระบบสนบัสนนุของรปูแบบ ซึง่ได้
รบัการยนืยนัและสนบัสนนุจากการสมัมนาองิกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ และมผีลการทดลองใชร้ปูแบบการจดัการ
เรียนรู้ พบว่า สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ตามที่กำาหนดในรูปแบบ 3. ผลการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ พบว่า (1) นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียน ตามรูปแบบ มีค่าร้อยละเฉลี่ยของผลการประเมิน
ความรับผิดชอบระหว่างเรียนรวม 3 ระยะ เท่ากับ 25.86, 31.66 และ 38.77 ตามลำาดับ (2) นักศึกษา
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ มีผลการประเมินความรับผิดชอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างม ี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ, ความรับผิดชอบของนักศึกษา

Abstract
The research purposes were: 1) to study the problems and needs in learning  

management for enhancing the undergraduate teacher students’ responsibilities, 2) to develop 
learning management model for enhancing undergraduate teacher students’ responsibility 
and 3) to study the results of implementation of learning management model which were ;  
the effects of developing for the students’ responsibility based on implementing learning 
management model, and the result of comparison of students’ responsibilities between 
before and after providing of learning management model. This R&D process comprised 3 
phases. Those were conducted the problems and needs in learning management to enhance 
undergraduate teacher students’ responsibilities and its developmental components, the 
developing of learning management model, and studying the results of implementation of 
learning management model. The target group and research sample were composed of 10 
lecturers who taught in the field of education, and 114 sophomore teacher students from 
the faculty of education who registered for the foundation courses in the academic year of  
2014. The target participants was provided by purposive sampling and the sample 
group was assigned by cluster random sampling. The research instruments consisted of  
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interviewing form for lecturers, questionnaire for current state concerned with learning  
management, plans for learning management model, and self assessing form for the  
students’ responsibility. The statistical analyses were percentage, mean, standard deviation, 
descriptive narration, and t-test (dependent samples) was employed for testing hypothesis.  
The research results showed that: 1. The learning management for enhancing the  
undergraduate teacher students’ responsibilities found that, learning management within 
general approach was more emphasised on cognitive and psychomotor abilities, whereas, 
learning management to enhance the students ‘responsibilities were performed at a quite 
low level, especially in improving of their responsibilities. It was significant purpose for  
teaching professional development, both in aspects of themselves and social  
responsibility, and found that learning management in concerned courses with real situa-
tions for the students. Thus it could provide learning management successfully, whereas, 
Many students needed to improve their responsibility characteristics effectively. 2. Learning  
management model for enhancing undergraduate teacher students’ responsibility comprised 
of 2.1) the principles and relevant theories, 2.2) the objectives of the model, 2.3) learning 
procedures whith of 6 steps ; a) Preparing of self-readiness and self-analysis, b) Analyzing 
of pattern for valuing performance, c) Planning for performing with awareness, d) Action  
with valuing, e) Reflection of performing, and f) Creating for sustainable and valuable  
performing, 2.4) Assessing of learning management model, and 2.5 Supporting of  
learning model. Furthermore, this model was affirmed with connoisseurship from the  
experts in developing process. the trying out of model was found that learning process those 
provided in model had appropriate progression. 3. The results of implementation of learning 
management model to enhance undergraduate teacher students’ responsibility were found 
that (1) the students improve with their responsibility in 3 stages which the percentage  
average were at 25.86, 31.66, and 38.77 respectively, and (2) the students who were  
provided with learning management model showed higher of responsibility than before  
learning at the .05 level of significance.

  

Keywords: Learning Management model for Enhancing Undergraduate Teacher Students’ 
Responsibilities, Students’ Responsibility
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บทนำา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็น

สถาบันอุดมศึกษา ที่มีภารกิจหลักสำาคัญ คือการ
ผลิตบัณฑิต การค้นคว้าวิจัย การบริการวิชาการ
แก่สังคมและการทำานุบำารุงศิลปะ วัฒนธรรม มี
เป้าหมายมุ่งการสร้างผลผลิตของมหาวิทยาลัย
ให้มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อม
ที่จะออกไปพัฒนาและสนองตอบความต้องการ
ของสังคม ให้เหมาะสมและบังเกิดประสิทธิภาพ 
สามารถเข้าสู่ชีวิตของการทำางานและอยู่รอด
ในสังคมท่ีมีกระแสความเปล่ียนแปลงและการ
แข่งขันอย่างมากมาย ขณะที่การจัดการศึกษา
ต้องเน้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ทั้งด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญาความรู้คุณธรรม
มี จริยธรรม วัฒนธรรมการดำารงชีวิต โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้และการบูรณาการที่เหมาะสม  
มีการผสมผสานสาระความรู้ เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในทุกบริบทการเรียนรู้  
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2545: 41) นอกจากการมุ่งเน้นสมรรถนะความ
สามารถเฉพาะศาสตรแ์ลว้ ยงัมุง่เสรมิสรา้งทกัษะ
สื่อสาร การทำางานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา การ
ออกแบบ และสร้างสรรค์ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
สามารถบริหารจัดการตนเองทางจริยธรรมที่ดี 
ซึ่งความรับผิดชอบของบุคคลจะเป็นแรงจูงใจและ
ความปรารถนาหรือความประสงค์ของตัวเอง ใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมบูรณ์ทุกประเด็น
เพ่ือประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมาย (Corno,  
2011: 370) ขณะที ่Glasser (1965: 13) เหน็วา่  
ความรบัผดิชอบของบุคคล หมายถงึ ความสามารถ
ที่จะเติมเต็มความต้องการเพื่อปฏิบัติสิ่งนั้น  
ในแนวทางที่ ไม่กระทบบั่นทอนการใช้ความ
สามารถของบคุคลอืน่ทีเ่ปน็ความตอ้งการพ้ืนฐาน
อยู่แล้ว ประกอบกับการพัฒนารูปแบบและระบบ

การจัดการเรยีนการสอนเพือ่ผลติคร ูมคีวามสำาคญั
ต่อการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถของผู้เรียน
เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะความรับผิดชอบของผู้เรียนที่
สามารถพัฒนาดว้ยการปฏบิตั ิซึง่การจดัการเรยีน
รู้ที่มีประสิทธิภาพ ควรผสมผสานปัจจัยที่มีผลต่อ
การสร้างเสริมคุณลักษณะความรับผิดชอบ ผ่าน
การจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและหลากหลายเพื่อ
ให้ผู้เรียนมีโอกาสปรับตนเองเข้ากับบริบทสังคม
ได้อย่างเหมาะสม (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักดิ์, 
2545: 32) 

การจั ดการ เ รี ยน รู้ เพื่ อ เ ส ริ มสร้ า ง
คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบของนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ยังไม่ประสบผลสำาเร็จและ
บงัเกดิประสทิธผิลในระดบัทีพ่งึประสงค ์ซึง่พบวา่
ข้อมูลผลจากการติดตามประเมินผลการเรียนใน
รายวิชาพืน้ฐานของนกัศึกษาคณะครศุาสตร ์ยงัไม่
บรรลุผลเท่าที่ควร ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนของ
นักศึกษาตามหลักสูตร ประกอบกับการรายงาน
ผลการฝึกปฏิบัติงานจากสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
และทางสาขาวิชามอบหมาย นกัศกึษาบางสว่นยงั
ขาดความกระตือรือร้นและสนองตอบปฏิบัติด้วย
ความใส่ใจรับผิดชอบ ส่งผลให้สำาเร็จการศึกษา
ล่าช้ากว่ากำาหนด (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม, 2555: 57) ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า
เป็นเงื่อนไขที่ควรได้รับการปรับปรุง เพื่อพัฒนา 
ผู้เรียนที่สำาเร็จตามหลักสูตรให้สามารถนำาความรู ้
ไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ที่เผชิญ การเสริม
สร้างความรับผิดชอบของนักศึกษาครั้งนี้ ได้นำา
บริบทการเรียนรายวิชาการออกกำาลังกายเพ่ือ
คุณภาพชีวิต มาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบให้บรรลุผล ท้ังความรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อสังคมส่วนรวม 

สำาหรับการประยุกต์แนวคิดการจัดการ
เรียนรู้ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อนำามาสังเคราะห์และ
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ออกแบบกิจกรรมการเรียนตามรูปแบบ ได้แก่ 
แนวคิดกลวิธีเมตาคอกนิชัน ทฤษฎีการให้เหตุผล
ด้านคุณธรรมของ Kohlberg ทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคมของ Bandura ทฤษฎีการ จูงใจ แนวคิด
การสร้างคุณค่าในตนเอง และแนวคิดการกำากับ
ตนเอง ประกอบการนำาแนวคิดของ Joyce and 
others (2011: 2) มาสนับสนุนการพัฒนารูป
แบบการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีสาระสำาคัญ
ของแต่ละแนวคิดสนับสนุนดังนี้ (1) แนวคิดกลวิธี
เมตาคอกนิชัน (Metacognition Strategy) เป็น
แนวคิดสนับสนุนให้ผู้เรียนมุ่งมั่นตั้งใจคิดวางแผน
ปฏิบัติให้บรรลุผล ควบคู่กับการใช้ความพยายาม
เข้าชว่ยดว้ยสติปญัญาทีม่คีวามหมาย (Oettingen 
& Gollwitzer, 2010: 128) (2) แนวคิดทฤษฎกีาร
ให้เหตุผลด้านคุณธรรมของ Kohlberg (1976 ; 
Cited in Wood et al, 2011: 310) เป็นทฤษฎีที่
ให้ความสำาคัญในการสรา้งค่านยิมและปรับเปลีย่น
คณุธรรมผ่านการใช้เหตผุล ซึง่บคุคลจะใหน้้ำาหนกั
เหตุผลด้านคุณธรรมในมุมมองทางเลือก เป็น
ข้อตกลงทางสังคมหรือเป็นประโยชน์และสิทธิท่ี
บุคคลยอมรับ (3) แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมของ Bandura (1986 ; cited in Maddux 
et al, 2010: 416) เป็นแนวคิดที่ให้ความสำาคัญ
ในการแปลความหมาย การคาดการณ์เพื่อเรียน
รู้พัฒนาพฤติกรรมและบุคลิกภาพ โดยการคิด
ไตร่ตรองสร้างความเข้าใจความสัมพันธ์กับบุคคล
อื่นที่นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง ประกอบกิจกรรม
สะท้อนกลับตนเองที่มีความหมาย (4) ทฤษฎี 
การจงูใจ เปน็แนวคดิการจงูใจบคุคลในบรบิททาง
สังคมเพื่อช่วยสร้างความสำาเร็จการปฏิบัติ ผ่าน
ประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ในขณะที่มี
แรงจูงใจภายในรวมทั้งการให้ข้อมูลป้อนกลับและ
เสริมแรงการปฏิบัติสู่ความสำาเร็จ (Wood et al, 
2011: 338) (5) แนวคิดการสรา้งคุณคา่ในตนเอง 
จะสะท้อนความรู้สึกนึกคิดการลงความเห็นใน
คุณค่า ความเชื่อมั่นและภูมิใจในตนเองในด้าน

บวก ที่จะปรากฏเมื่อตนประสบผลสำาเร็จในงาน 
(Woolfolk. 2010: 93) (6) แนวคิดดา้นการกำากบั
ตนเอง (Self-Regulation) จะเช่ือมโยงกับความ
สามารถในการควบคมุตนปฏบิตัดิา้นการเรยีน การ
จัดการและยึดมั่นในข้อตกลงการปฏิบัติให้สำาเร็จ  
(Oettingen and Gollwitzer, 2010: 128) 

จากเหตุผลและความสำาคัญดังกล่าวข้าง
ต้น ผู้วิจัยในฐานะที่รับผิดชอบการจัดการเรียน
รู้สาขาวิชาชีพครู ของนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงสนใจท่ี
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบของนักศึกษา
ในวิชาการออกกำาลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต โดย
คาดหวังว่าผลการวิจัยคร้ังนี้จะเป็นแนวทางจัด
กิจกรรมการเรียน ช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนที่
มีประสิทธิภาพ ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครูที่
พึงประสงค์ต่อไป

คำาถามการวิจัย
1. ผลการวิจัยสภาพปัญหา และความ

ต้องการในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความ
รบัผดิชอบของนกัศกึษาปรญิญาตรมีอีงคป์ระกอบ
สำาคัญอะไรบ้าง

2 .  รู ปแบบการ จัดการ เ รียนรู้ เพื่ อ
เสริมสร้างคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ
ของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ มีองค์
ประกอบใดบ้าง มีกรอบองค์ความรู้สนับสนุนและ 
มโีครงสรา้งกระบวนการจดัการเรยีนรู้อยา่งไร และ
มีผลการทดลองใช้เป็นอย่างไร 

3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เสริมสร้าง
คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบของนักศึกษามี
ผลดา้นความรบัผดิชอบอยา่งไร ในระยะกอ่นเรยีน 
ระหว่างเรียนและหลังการเรียนรู้
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความ

ต้องการในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
คณุลกัษณะความรบัผดิชอบของนกัศกึษาปรญิญา
ตรีสาขาครุศาสตร์ 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
รู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความรับผิดชอบของ
นักศึกษาปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์

3. เพือ่ศกึษาผลการใช้รปูแบบการจดัการ
เรยีนรู ้เพ่ือเสรมิสร้างคุณลกัษณะความรบัผดิชอบ
ของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ ดังนี้

3 .1 ผลการพัฒนาความรับผิดชอบ
ระหว่างเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้

3.2 เปรียบเทียบความรับผิดชอบของ
นักศึกษาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้ างความ 
รับผิดชอบ

สมมติฐานการวิจัย
นักศึกษาที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ

การจัดการเรยีนรูเ้สรมิสรา้งคุณลกัษณะดา้นความ
รบัผดิชอบ มคีวามรบัผดิชอบหลังการจดัการเรยีน
รู้ตามรูปแบบเพิ่มขึ้น

เน่ืองจากสมมตฐิานการวจิยัทีก่ำาหนดข้ึน
ครัง้นี ้ไดด้ำาเนินการตามหลกัการแนวคิดทฤษฎีพ้ืน
ฐานสนับสนุน ได้แก่ กลวิธีเมตาคอกนิชัน ทฤษฎี
การใหเ้หตุผลดา้นคณุธรรมของ Kohlberg ทฤษฎี
การเรยีนรูท้างสงัคมของ Bandura ทฤษฎกีารจูงใจ 
แนวคิดการสร้างคุณค่าในตนเอง และแนวคิดการ
กำากับตนเอง

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

1. การวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา
และความต้องการพื้นฐานประกอบการพัฒนารูป
แบบการจัดการเรียนรู้ ศึกษาเอกสาร งานวิจัย 
แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งในการจดัการเรยีนรู ้เพือ่
เสริมสร้างคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

1) ประชากรในการวจิยั ไดแ้ก ่คณาจารย์
ประจำาสาขาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จำานวน 94 คน และนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ที่เรียนรายวิชาการออกกำาลัง
กายเพื่อคุณภาพชีวิต สาขาครุศาสตร์ ในปีการ
ศึกษา 2557 จำานวน 480 คน

2) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ 
คณาจารย์ประจำาสาขาครุศาสตร์จำานวน 10 คน 
เพื่อให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง และนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 
จำานวน 40 คน เพื่อให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม
สภาพปญัหาและความตอ้งการในการเรียนทีเ่ชือ่ม
โยงกับการสร้างความรับผิดชอบ ได้มาโดยการสุ่ม
อย่างง่าย 

2. การวิจัยระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ ทดลองใช้และปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ ดำาเนินการโดยผู้วิจัยและผู้ช่วย
วิจัยร่วมจัดเก็บข้อมูล 1 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักศึกษาปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 
สำาหรับทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้นำาร่อง 
1 ห้อง จำานวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง 

3 .  การวิ จั ย ระยะที่  3  ประ เมิ น
ประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 
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สำาหรบัใชจ้ดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบ 1 ห้อง จำานวน 
37 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ดำาเนินการโดย
ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย จำานวน 1 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในระยะที่ 1 
ได้แก่

1. แบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์เกี่ยวสภาพปัญหาและ
ความต้องการด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริม
สร้างความรับผิดชอบของนักศึกษา

2. แบบสอบถามสภาพการจัดการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงการพัฒนาความรับผิดชอบของ
นักศึกษา จำานวน 20 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจิยัในระยะท่ี 2 และ
ระยะที่ 3 ได้แก่

 1. เอกสารคู่มือการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความรับ
ผิดชอบของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขา
ครุศาสตร์

 2 .  แผนการ จัดการ เรี ยนรู้ เพื่ อ
เสริมสร้างคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบของ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี จำานวน 12 แผนๆ 
ละ 3 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง 

 3. แบบบันทึกข้อมูล ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ ในการวิพากษ์รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ประกอบการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ (Con-
noisseurship)

 4. แบบประเมินความรับผิดชอบของ
นักศึกษา จำาแนกเป็น 2 ฉบับ ได้แก่ แบบประเมิน
ความรบัผิดชอบต่อตนเอง และแบบประเมนิความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 

โดยจัดทำาเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
คา่ 5 อนัดบั ฉบบัละ 10 ขอ้ รวม 20 ขอ้ ฉบบัแรก

มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ (r
xy
) อยู่

ระหว่าง 0.38-0.61 และฉบับที่สองมีค่าอำานาจ
จำาแนก (r

xy
) อยูร่ะหว่าง 0.43-0.68 และมคีา่ความ

เชื่อมั่น (α) แต่ละฉบับเท่ากับ 0.78 และ 0.81 
ตามลำาดับ 

ก�รวิเคร�ะห์์ข้อมูล

การวิเคราะห์์ข้อมูลประกอบด้วย 3 ตอน 
ตามกรอบความมุ่งหมาย ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการวิจัยสภาพปัญหา และ
ความตอ้งการในการจดัการเรยีนรู ้เสริมสรา้งความ
รับผิดชอบของนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
สมัภาษณโ์ดยใชก้ารพรรณนาวเิคราะห ์และขอ้มลู
แบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและการทดลอง
ใชร้ปูแบบการจัดการเรียนรูเ้สรมิสร้างคณุลกัษณะ
ด้านความรับผิดชอบของนักศึกษาปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลการสนทนาอิงผู้
เชีย่วชาญดว้ยการพรรณนาวเิคราะห ์และวเิคราะห์
ผลการประเมนิและการทดลองใชร้ปูแบบดว้ยการ
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนที่ 3 ผลการใช้รูปแบบการจัดการ
เรยีนรูเ้สริมสรา้งความรับผดิชอบของนกัศกึษาโดย
ศึกษาผลการพัฒนาความรับผิดชอบระหว่างเรียน
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และเปรียบเทียบ
ความรับผิดชอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยรูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน
ด้วยสถิติ t-test และการพรรณนาวิเคราะห์
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยข้อมูลพื้นฐานในการ

จัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงด้านความรับผิดชอบของ
นกัศกึษาปรญิญาตรสีาขาครศุาสตร ์จากนกัศกึษา
และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดการเรียน
รู้แก่นักศึกษาปริญญาตรีในระยะที่ผ่านมา จะใช้
วิธีการเรียนรู้ด้วยการบรรยาย ควบคู่กับการฝึก
ปฏบัิติในกรณท่ีีมุ่งเนน้ใหเ้กดิทกัษะ แตยั่งขาดการ
สนบัสนุนและเสริมสรา้งใหผู้เ้รียนมคีวามตระหนกั
และมุ่งมั่นใส่ใจรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จึง
ตอ้งการพฒันาใหผู้เ้รยีนมคุีณลกัษณะความรบัผดิ
ชอบเพิ่มขึ้น การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ครัง้นีไ้ดส้งัเคราะหห์ลกัการแนวคิดทฤษฎีเกีย่วขอ้ง
ใช้ประกอบได้แก่ กลวิธีเมตาคอกนิชัน ทฤษฎีการ
ใหเ้หตุผลดา้นคณุธรรมของ Kohlberg ทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสังคมของ Bandura แนวคิดการสร้าง
คุณค่าตนเอง และการกำากับตนเอง มาบูรณาการ
สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
พิจารณาคุณลักษณะ และพฤติกรรมความรับผิด
ชอบของตน ในมุมมองที่ยังไม่สมบูรณ์และเหมาะ
สม แล้วนำาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากำาหนดเป็นเป้า
หมายการปฏิบัติให้สำาเร็จตามความมุ่งหวัง โดย
สร้างแรงจูงใจเพื่อนำาความรู้และกระบวนการ
กำากบัตนเองมาชว่ยสนบัสนุนความรบัผดิชอบของ
นักศึกษาให้บรรลุผล 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
รู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความรับผิดชอบของ
นกัศกึษาการตรวจสอบคุณภาพรปูแบบและนำาไป
ทดลองใช้กับนักศึกษา พบว่า

2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เสริมสร้าง
ความรับผิดชอบของนักศึกษา มีองค์ประกอบ
สำาคัญ ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 2) วัตถุประสงค์์ของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 3) กระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 
ข้ันตอน คือ ขั้นเตรียมความพร้อมและวิเคราะห์

ตนเอง (ใช้แนวคิดกลวิธีเมตาคอกนิชันและการ
จูงใจ) ข้ันวิเคราะห์แบบแผนการปฏิบัติที่มีคุณค่า 
(ใชแ้นวคดิทฤษฎกีารใหเ้หตขุอง Kohlberg ทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคมของ Bandura การสร้าง
คุณค่าในตนเอง) ข้ันวางแผนปฏิบัติด้วยความ
ตระหนัก (ใช้แนวคิดกลวิธีเมตาคอกนิชันและการ
กำากับตนเอง) ขั้นปฏิบัติอย่างมีคุณค่า (ใช้แนวคิด
การกำากับตนเอง) ข้ันสะท้อนผลการปฏิบัติ (ใช้
แนวคิดการกำากับตนเอง) และขั้นสร้างคุณค่าการ
ปฏบิติัทีม่ัน่คง (ใชแ้นวคดิกลวิธเีมตาคอกนชินัและ
การกำากับตนเอง) 4) การวัดและประเมินผล และ 
5) ระบบสนับสนุน

2.2 ผลการนำาเสนอรูปแบบการจัดการ
เรยีนรูเ้สรมิสรา้งความรบัผดิชอบของนกัศกึษา ให้
ผู้เชีย่วชาญตรวจสอบคณุภาพความเหมาะสม ผ่าน
การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 
พบว่า องค์ประกอบรูปแบบมีความสอดคล้องกัน
ในระดับมาก 

2.3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ พบว่า สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้
ตามทีก่ำาหนดในรปูแบบ ผูเ้รยีนสนใจรว่มกจิกรรม
ค่อนข้างดีและมีพฤติกรรมใส่ใจสะท้อนความรับ
ผดิชอบของตนมากขึน้ รวมทัง้มีบางกจิกรรมทีต่อ้ง
ปรับปรุงให้สอดคล้องความสนใจและความพร้อม
ของนักศึกษามากขึ้น

3. การเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้าน
ความรับผิดชอบของนักศึกษาปริญญาตรีสาขา
ครุศาสตร์ ดังนี้

3 .1 ผลการพัฒนาความรับผิดชอบ
ระหว่างเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า
นกัศกึษามผีลการประเมินความรบัผิดชอบระหว่าง
เรียนรวม3 ระยะ มีค่าเฉลี่ยด้านความรับผิดชอบ
เท่ากับ25.86, 31.66 และ 38.77ตามลำาดับ 
ปรากฏดังตาราง 1



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 84 ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559

ต�ร�ง 1 ผลการประเมินความรับผิดชอบของนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้ระหว่างเรียน 

คว�มรับผิดชอบ

ระยะที่ 1
(สัปด�ห์ที่ 4)

ระยะที่ 2 
(สัปด�ห์ที่ 8)

ระยะที่ 3
(สัปด�ห์ที่ 12)

ค่�เฉลี่ย ค่�เฉลี่ย ค่�เฉลี่ย

ความรับผิดชอบต่อตนเอง 26.97 32.35 39.12

ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 24.76 30.97 38.43

เฉลี่ยรวม 25.86 31.66 38.77

3.2 นักศึกษามีผลการประเมินความ
รับผิดชอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ปรากฏดัง 
ตาราง 2

ต�ร�ง 2 ผลการเปรียบเทียบความรับผิดชอบของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนตามรูป
แบบการจัดการเรียนรู้

คว�มรับผิดชอบ n S.D t p

ก่อนเรียน 37 25.865 3.94 24.56*
24.56* 0.00*

หลังเรียน 37 38.77 3.05
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
การวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรู้เสริมสร้างคุณลักษณะความรับผิดชอบของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ครั้งนี้ มี
ประเด็นการอภิปราย ดังนี้ 

1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านความรับ
ผิดชอบของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
ประกอบการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ทีพ่บ
วา่ยงัต้องการพฒันาเพ่ิมขึน้ ทีป่รากฏผลเช่นนีอ้าจ
เนื่องมาจาก การจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
หลักสูตรปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม จะต้องสอดรับกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ ให้เช่ือมโยงกับมาตรฐานหลักสูตร
ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และกรอบมาตรฐาน TQF ด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะทางปญัญา ดา้น
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิ
ชอบ ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ โดยจะต้องบูรณาการให้ครอบคลุม
ทกุหมวดวิชา รวมทัง้บณัฑิตทีพ่งึประสงคจ์ะตอ้งมี
คณุลกัษณะดา้นคุณธรรมจรยิธรรม มจีรรยาบรรณ
วิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ 
วิชาชพี สิง่แวดลอ้ม (คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยั
ราชภัฏมหาสารคาม, 2555: 79-80) ทั้งนี้การ
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มุ่งเน้นความสำาคัญในการพัฒนาคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์แต่ละด้าน ผู้สอนจะต้องระบุและ 
ตรวจสอบให้ปรากฏผลกับผู้เรียนเป็นรูปธรรม
ชัดเจน แต่การจัดการเรียนรู้ยังใช้การบรรยายและ
มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติด้านทักษะมากกว่า
เสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้บังเกิด
ประสิทธิผล และการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ครั้งน้ี จึงได้สังเคราะห์หลักการ
แนวคิดสำาคัญท่ีเก่ียวข้องนำามาใช้ประกอบ ได้แก่ 
กลวิธีเมตาคอกนิชัน (Metacognition Strategy) 
ทฤษฎีการให้เหตุผลด้านคุณธรรมของ Kohlberg 
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning  
Theory) ของ Bandura ทฤษฎกีารจงูใจ (Motivation  
Theory) แนวคิดการสร้างคุณค่าในตนเอง (Self-
Esteem) และการกำากบัตนเอง (self-Regulation) 
สนับสนุน ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีผู้เชี่ยวชาญเห็น
ด้วย ว่าสามารถนำามาปรับใช้กับกระบวนการ
เรยีนรู้ในรูปแบบใหบ้รรลผุลสำาเรจ็ เนือ่งจากแตล่ะ
แนวคิดทฤษฎี มีหลักการสนับสนุนช่วยพัฒนา
ความรับผิดชอบ ดังน้ี กลวิธีเมตาคอกนิชันเป็น
กลวิธีที่สามารถเสริมสร้างให้บุคคลเป็นผู้มีการ
ตระหนักรู้ และลงความเห็นหรือตัดสินใจเกี่ยวกับ 
เหตุการณ์ผ่านประสบการณ์ความรู้  ซึ่งการ
ตระหนักรู้และการใช้ความรู้ของบุคคลเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการสติปัญญา เพื่อตรวจสอบกำากับ
ติดตาม และชี้นำาตนให้ประสบผลสำาเร็จ รวมทั้ง
การปรับปรุงตนให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสม (Harris 
& Hodges, 1995 ; cites in Griffith & Ruan,  
2005: 4) นอกจากนี้ กลวิธีเมตาคอกนิชันยัง
เป็นปัจจัยสำาคัญที่ต้องนำามาสร้างความเข้าใจ 
เพื่อระบุวิธีการปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เป็นวิธีการสร้างความเข้าใจและปรับเปล่ียนให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน ซึ่งมีผลการวิจัยตามแนวคิด
ดงักลา่วสนบัสนนุว่า ผูท้ีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
สูงจะมีกลวิธีเมตาคอกนิชันสูงกว่านักเรียนท่ีมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำา (Sternberg, 1985 ;  

cited in Hartman, 2001: 34) ขณะที่ทฤษฎี
การให้เหตุผลด้านคุณธรรมของ Kohlberg เชื่อว่า 
บคุคลจะพฒันาปรบัปรงุพฤตกิรรมการปฏบิตัขิอง
ตนผา่นการใชเ้หตผุล และการคิดว่าสิง่ไหนถกูตอ้ง
ควรกระทำา ซึ่งผู้เรียนวัยนี้จะพัฒนาการคุณธรรม
ที่ยึดตัวย่างแบบแผนของคนในสังคม เชื่อว่าเป็นก
รอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบสงัคมทีด่ ี(Minton, 
2012: 24)

ส่วนหลักการทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
ของ Bandura (1979 ; cited in Franzoi. 
2009: 444) ที่ให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้ผ่าน
การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติของบุคคลที่เป็น
ตัวแบบที่ดีในการปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคม ที่เช่ือว่าการปรับพฤติกรรม
ให้เหมาะสม สามารถใช้หลักการเง่ือนไขเพื่อจัด
กระทำากบับคุคลทัง้ทางตรงและทางออ้ม การเรียน
รูต้ามแนวคดินีจ้ะเกดิจากการสงัเกตพฤตกิรรมของ
ตวัแบบทางสงัคมด้วยความตัง้ใจ และปรบัเปลีย่น
ตนตามแบบพฤติกรรมดังกล่าว โดยมีบุคคล
อื่นที่ผู้เรียนสัมพันธ์เกี่ยวข้องช่วยชี้นำาผู้เรียนให้
เข้าใจคุณค่าของตนมากขึ้น (Reissman, 2006: 
78) รวมท้ังหลักการด้านการกำากับตนเอง (Self-
regulation) จะเป็นแนวทางการสร้างแรงจูงใจ
ของตนที่เกิดขึ้นภายใน เพื่อนำาไปสู่ความต้องการ
ที่จะปฏิบัติด้วยความพยายามให้สำาเร็จ เนื่องจาก
เป็นการสร้างความตั้งใจในแนวทางที่หลากหลาย 
ให้บรรลุความสามารถและควบคุมตนเองในการ
เรียนรู้ โดยจะใช้การตรวจสอบสะท้อนผลตัวเอง
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งพยายามเรียนรู้สิ่งที่ค่อนข้าง
ยากซับซ้อนให้สำาเร็จ (Zimmerman, 2011: 50) 
ดังนั้น การออกแบบการจัด การเรียนรู้ดังกล่าว 
จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น

2. ผลการพฒันารปูแบบการจัดการเรยีนรู ้
เสริมสร้างความรับผิดชอบของนักศึกษา การ 
ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบและนำาไปทดลอง
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ใช้ที่พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีองค์
ประกอบสำาคัญ ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ 2) 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมความ
พร้อมและวิเคราะห์ตนเอง ขั้นวิเคราะห์แบบแผน
การปฏิบัติที่มีคุณค่า ขั้นวางแผนปฏิบัติด้วยความ
ตระหนัก ข้ันปฏิบัติอย่างมีคุณค่า ขั้นสะท้อนผล
การปฏิบัติ และขั้นสร้างคุณค่าการปฏิบัติที่มั่นคง 
4) การวดัและประเมนิผล และ 5) ระบบสนบัสนุน
โดยผ่านความคิดเห็นและการให้ข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญประกอบนั้น เห็นว่า เป็นกระบวนการ
ตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
ที่ได้ออกแบบบนพ้ืนฐานหลักการแนวคิดสำาคัญ
และมีความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะแนวคิดด้านการ
ใช้หลักการเมตาคอกนิชัน ประกอบเง่ือนไขการ
กำากับตนเองในการปฏิบัติ และการสร้างแรงจูงใจ
ผ่านการใช้เหตุผลและแนวทางที่สังคมยอมรับ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Yorke & Knight 
(2004: 5) ที่เห็นว่าความรับผิดชอบของบุคคล
จะเกิดขึ้นบนเงื่อนไขของปัจจัยสนับสนุนและการ
ผสมผสานกันระหว่าง ความเข้าใจในความรู้ที่ลุ่ม
ลึกในแต่ละประเด็นและความหมายของบริบท
ข้อมูลดังกล่าว มีทักษะและการปฏิบัติในบริบท
เกี่ยวข้อง สามารถนำาไปปรับใช้อย่างเหมาะสม มี
ความเชื่อในความสามารถของตนเองและยอมรับ
ในคุณภาพที่เชื่อมโยงการรับรู้เป้าหมายสำาคัญ  
รู้คุณค่าความสามารถที่จะกระทำาให้เป็นไปได้ 
สง่ผลต่อวธิกีารปฏบิตังิานในระยะตอ่ไป ประกอบ
กับ Robinson & Dowson (2011: 266) เห็นว่า 
การจดัการเรยีนรูเ้สรมิสรา้งความรบัผดิชอบใหก้บั
ผู้เรยีน มใิชก่ารใชค้วามพยายามเพ่ือจดัการเรยีนรู้ 
พัฒนาความรับผิดชอบโดยตรง เพื่อกระตุ้นให้คิด
สร้างมุมมองใหม่ว่าเป็นกรอบความรับผิดชอบที่
มีหลายระดับ รวมทั้งการสะท้อนผลการปฏิบัติ
ผ่านการสังเกตท่ีมีความเป็นอิสระและมีเหตุผล 
จะช่วยเชื่อมโยงการปฏิบัติที่ควบคุมให้เกิดความ

รบัผดิชอบได ้นอกจากนีย้งัมผีลการวจิยัสนบัสนนุ
การนำาแนวคิดการกำากับตนเอง มาใช้เป็นกลวิธี
จัดการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหา สำาหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่พบว่าผู้เรียนได้รับรู้
ในความรับผิดชอบการเรียนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
กิจกรรมที่สนับสนุนช่วยสร้างแรงจูงใจภายในใน
การเรียน ผ่านการใช้เหตุผลกำาหนดเป้าหมายการ
เรียน ด้วยความพยายามควบคุมตนเองให้ประสบ
ผลสำาเรจ็ (Heo, 1998: 116) จากปจัจยัดงักลา่ว
จึงส่งผลให้การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ครั้งนี้มีคุณภาพตามเงื่อนไขการนำาไปใช้

3. การเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เสริมสร้างคุณลักษณะด้านความรับ
ผดิชอบของนกัศกึษา ทีพ่บวา่ 1) การพฒันาความ
รับผิดชอบของนักศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบ มีคะแนนผลการประเมินความรับผิด
ชอบระหว่างเรียนรวม 3 ระยะ เท่ากับ 25.86, 
31.66 และ 38.77 ตามลำาดับ และ 2) นักศึกษา
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน 
มีผลการประเมินความรับผิดชอบสูงกว่าก่อน
เรียน การที่ปรากฏผลการวิจัยเช่นนี้เนื่องมาจาก 
นกัศกึษาไดร้บัการจัดกจิกรรมตามรปูแบบระหว่าง
เรียนจะเอ้ือให้รับรู้เข้าใจตัวเอง โดยเฉพาะความ
รู้สึกจูงใจด้านบวก และความเชื่อในประโยชน์ที่
จะได้รับจากการกำากับตนเอง ซึ่งมีเง่ือนไขสำาคัญ
ได้แก่ (1) การเสริมสร้างความตั้งใจในการเรียนรู้
และใส่ใจในผลที่จะปรากฏตามมามีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (2) การสร้างแรงจูงใจของผู้เรียนเพิ่มขึ้น
(3) การสร้างแรงจูงใจผ่านการใช้ความพยายาม
ในการเรียนรู้ที่ยากซับซ้อนในการทำางานให้สำาเร็จ 
(4) การกระตุ้นสนับสนุนให้มีความคงอยู่หรือ
ใส่ใจการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะหลายระดับใน
การกำากับตนเองและปรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
(Zimmerman.2011: 50) รวมทั้ง Derry &  
Murphy (1986: 7) เห็นว่ากิจกรรมตามแนวคิด
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การกำากับตนเองจะยึดกระบวนการสนับสนุน
ให้ผู้ เรียนปฏิบัติในแนวทางที่ เป็นไปได้ ด้วย
ประสบการณ์ควบคู่กับการตรวจสอบตนเอง ซึ่ง
กิจกรรมจะส่งผลดีและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
ดว้ยสถานการณก์ารแกป้ญัหา ทีใ่ช้ในการวางแผน 
การกำากับติดตาม เลือกกิจกรรมการปฏิบัติ 
การประเมินตรวจสอบและการปรับปรุงพัฒนา 
กระบวนการกำากับตนเองยังช่วยเสริมสร้างการ
จูงใจ ความสามารถตนเอง การเสริมแรงและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน อีกทั้ง 
Winne (1995: 178) ยังเชื่อว่า การจัดเงื่อนไข
สนับสนุนประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ควรประกอบดว้ย การกำาหนดเง่ือนไขทีเ่ปดิโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจเลือกใช้กลวิธีด้านการรู้คิด
ด้วยตนเองและกระทำาด้วยความมั่นใจเช่ือถือได้ 
นำาทักษะและความรู้กระบวนการรู้คิด มาผสม
ผสานใช้ประกอบการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ 
และ Gibbs (1991: 89) เห็นว่า การให้เหตุผล
เชิงคุณธรรมจะได้รับอิทธิพลจากตัวแปรทาง
สังคมและตัวบุคคล เช่นเดียวกับค่านิยมที่ส่งผ่าน
เงื่อนไขทางสังคมของเพื่อน ที่เกี่ยวข้องกับภาวะ
ทางอารมณ ์ทกัษะการใหเ้หตุผลด้านการรูค้ดิ และ
ความเชื่อด้านความรู้หรือความจริงที่ปรากฏ รวม
ทั้งปทัสถานทางวัฒนธรรมสังคมที่ส่งผลต่อการ
สร้างบทบาทหน้าที่และความมีวินัยที่ยอมรับได้ 
นอกจากนี้ Piaget (1965 ; cited in Bendixen, 
Schraw, & Dunkle, 1998: 187) และ Kohlberg  
(1984 ; cited in Bendixen, Schraw, & Dunkle, 
1998: 188) ยังเชื่อว่าผู้เรียนจะรับเอามุมมอง
ความเห็นบุคคลอื่นมาเป็นทางเลือกในการปฏิบัติ
ของตน ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือ
สร้างมาตรฐานการให้เหตุผลคุณธรรมและการ
ใช้หลักปฏิบัติจูงใจให้มีความรับผิดชอบด้วยหลัก
คุณธรรมเพิ่มขึ้น ขณะที่ Bandura (1991: 71-
72) เห็นว่า การยอมรับการปฏิบัติด้านคุณธรรม 
จะเป็นการใช้เหตุผลตัดสินลงความเห็นเพื่อเลือก 

ปฏบิตั ิดว้ยการไตรต่รองในพฤตกิรรมเปรยีบเทยีบ
ความเปน็ประโยชน์ของเหตกุารณ ์และปรบัเปล่ียน
ความรับผิดชอบ ซึ่งเงื่อนไขของการปฏิบัติด้วย
หลักการดังกล่าวจะส่งผลให้นักศึกษาที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมตามรูปแบบ มีแนวโน้มความเชื่อชี้นำา
พฤติกรรมความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและส่วน
รวมให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการ ดังผลท่ี
ปรากฏในการวิจัยครั้งนี้ 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช้

1.1 สถาบันที่เก่ียวข้องกับจัดการศึกษา
สาขาครุศาสตร์ ควรทบทวนหลักสูตรที่เน้นและ
เสริมสร้างวิชาชีพครู โดยปรับปรุงให้มีสาระของ
การเสริมสร้างความรับผิดชอบผ่านกิจกรรมเช่ือม
โยงกับหลักการแนวคิดพื้นฐานสนับสนุน ให้
ประสบผลสำาเร็จมากขึ้น 

1.2 สนับสนุนให้้มีการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูเ้พือ่เนน้คณุธรรมจรยิธรรมในมติขิองจรรยา
บรรณวิชาชีพครู ผ่านแบบแผนการเรียนรู้ที่เหมาะ
กับความต้องการและบริบทผู้เรียน 

1.3 เสรมิสรา้งและสนบัสนนุกจิกรรมการ
เรียนรู้ด้านความรับผิดชอบผ่านการสะท้อนความ
คดิเหน็ผูเ้รยีน เพือ่นำาไปสูค่วามรบัผดิชอบและแรง
จูงใจภายในอย่างต่อเนื่อง

1.4 ควรใช้กิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อเปิด
โอกาสให้นักศึกษาวิเคราะห์เข้าใจตนเอง ควบคู่
กับการประเมินด้านความรับผิดชอบ รวมทั้งการ
ทบทวนการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล  

1.5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรใช้
กับกลุ่มผู้เรียนมีจำานวนไม่มากเกินไป พร้อมท้ังมี
ผู้ช่วยสอนหรือทีมงาน เพื่อช่วยสังเกตและกำากับ
ติตามพฤติกรรมผู้เรียน อย่างใกล้ชิด 
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2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรศึกษาวิจัยคุณลักษณะความรับ
ผิดชอบในดา้นอืน่ด้วย เช่นความซือ่สตัย์สจุรติ การ
ปฏิบัติตนในการแสวงหาความรู้ หรือการกำากับ
ตนเองในการเรียนรู้ของนักศึกษา

2.2 ควรดำาเนินการสังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎอีืน่ทีป่รากฏเกีย่วขอ้ง มาสนบัสนนุกิจกรรม

การเรียนใหม้ปีระสทิธภิาพ เพือ่เสรมิสรา้งความรบั
ผิดชอบของนักศึกษาให้มากขึ้น เช่น แนวคิดด้าน
กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต 
การใช้ทฤษฎีการปรับเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู้ การ
สร้างคุณค่าในตัวเอง หรือ Self-Determination 
Theory 
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