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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบและตวัช้ีวัดในการเสรมิสรา้งความรบั

ผิดชอบของนักเรยีนในโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม 
เขต 2 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ในด้านความรับผิดชอบของนักเรียนในโรงเรียน
ขยายโอกาส สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 3) เพือ่พัฒนาโปรแกรม
การเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 การดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 
การศกึษาองคป์ระกอบและตวัช้ีวดัในการเสริมสรา้งความรบัผดิชอบของนกัเรยีนกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูซึง่ตรวจ
สอบความเหมาะสมขององค์ประกอบและตวัช้ีวดัในการเสรมิสรา้งความรบัผดิชอบของนกัเรยีน โดยผูท้รง
คุณวุฒิ จำานวน 5 คน ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์ในการเสริมสร้างความรับ
ผิดชอบนักเรียนในโรงเรยีนขยายโอกาสกลุม่ตวัอย่าง ไดแ้ก ่คร ูสังกดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม
ศึกษา เขต 2 จำานวน 273 คน ใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่อง
มือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม ระยะที่ 3 

การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส การ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน 
โดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบและตวัช้ีวดัของการเสรมิสรา้งความรบัผดิชอบของนกัเรยีน ประกอบดว้ย 3 องค์
ประกอบ 25 ตวัชีว้ดั ประกอบดว้ยดงันี ้องค์ประกอบที ่1 ความรบัผดิชอบตอ่ตนเอง จำานวน 11 ตวัชีว้ดั 
องค์ประกอบที่ 2 ความรับผิดชอบต่อเพื่อน จำานวน 8 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบที่ 3 ความรับผิดชอบ
ต่อโรงเรียน จำานวน 6 ตัวชี้วัด ระดับความเหมาะสมขององค์ประกอบในการเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 
2 โดยการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิว่าทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

2. การเสรมิสรา้งความรบัผดิชอบของนกัเรยีนในโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เรยีงลำาดบัสภาพปจัจุบนัจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ความรับผิดชอบต่อเพื่อน และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ตามลำาดบั ส่วนสภาพทีพึ่งประสงคใ์นการเสรมิสรา้งความรับผิดชอบของนกัเรยีนในโรงเรยีนขยาย
โอกาส สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงลำาดับ สภาพที่พึงประสงค์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ความรับผิดชอบ
ตอ่ตนเอง และความรบัผดิชอบตอ่เพ่ือน ตามลำาดับและผลการวิเคราะห ์คา่ดชันคีวามตอ้งการ PNI

modified
 

ในการเสริมสร้างความรบัผดิชอบของนกัเรยีนในโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความ
รับผิดชอบต่อเพื่อน และความรับผิดชอบต่อโรงเรียน 

3. โปรแกรมการเสรมิสร้างความรบัผดิชอบของนกัเรยีนในโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 สรุปผลจากการทดลองใช้โปรแกรมการเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 พบว่า 3.1 ความรับผิดชอบต่อตนเองเพิ่มมากขึ้น 3.2 ความรับผิดชอบต่อเพื่อน
เพิ่มมากขึ้น 3.3 ความรับผิดชอบต่อโรงเรียนมากขึ้น 

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาโปรแกรม โรงเรียนขยายโอกาส

 

Abstract
The objectives of this research were: 1) to study factors and indicators of reinforce 

responsibility for student in opportunity expansion school mahasarakham primary educational 
service area office 2, 2) to study current situation, desirable characteristic for reinforce re-
sponsibility for student in opportunity expansion school mahasarakham primary educational 
service area office 2, 3) to develop the program for reinforce responsibility for student in 
opportunity expansion school mahasarakham primary educational service area office 2, The 
research process research and development is divided into 3 phases contain, phase 1 ; 
Study component and a measure to strengthen the responsibility of the student to determine 
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the suitability of the information and indicators to strengthen the accountability of students are 
qualified by 5 experts, phase 2 ; current situation, desirable situation for reinforce responsibility 
for student in opportunity expansion school were studied from target group including 273 
teachers and use the technique of stratified random sampling, the instruments for collected 
data were questionnaires phase 3 ; The development of program for reinforce responsibility 
for student in opportunity expansion school To determine the appropriateness and feasibility 
for the development of program for reinforce responsibility for student were validated by 5 
experts, tools for data collection questionnaire. the instruments used were evaluation form. 
The statistics for analyses of data included the mean, percentage, standard deviation.

The research findings found that:

1. Factors and indicators for reinforce responsibility for student consists of 3 factors 
25 indicators, factors 1 ; self-responsibility 11 indicators, factors 2 ; responsibility friends 
8 indicators, and factors 3 ; responsibility school 6 indicators, appropriate level for factors 
reinforce responsibility for student in opportunity expansion school mahasarakham primary 
educational service area office 2, factors generally properly agreeably.

2. Current situation for reinforce responsibility for student in opportunity expansion 
school mahasarakham primary educational service area office 2, in overall, was in moderately  
level. Sort current situation for descending including responsibility school responsibility 
friends and self-responsibility, desirable characteristic for reinforce responsibility for student 
in opportunity expansion school mahasarakham primary educational service area office 2, in 
overall, was in many level, sort desirable characteristic for ascending including responsibility  
school self-responsibility and responsibility friends, result Analysis priority needs index  
(PNI

Modified
) for reinforce responsibility for student in opportunity expansion school  

mahasarakham primary educational service area office 2, Sort from descending including 
self-responsibility responsibility friends and responsibility school. 

3. program reinforce responsibility for student in opportunity expansion school  
Mahasarakham primary educational service area office 2, found that: 3.1 the responsible 
person: Students are responsible for their increase 3.2 responsibility friends for their increase 
and 3.3 Responsibility for school early

Keywords: Development program, expansion school 
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บทนำา
ยุคที่ โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่าง

รวดเร็ว อันสืบเน่ืองมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้า
ด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิด
ขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำารงชีพ
ของสังคมอย่างท่ัวถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัว
และเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียม
ความพรอ้มใหน้กัเรยีนมทีกัษะสำาหรบัการออกไป
ดำารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจาก
ศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 ที่สำาคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning 
Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียน
รู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความ
สามารถ และทักษะจำาเป็น ซึ่งเป็นผลจากการ
ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ 
ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทำาให้เกิดการเรียนรู้ดัง
กล่าว ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะ
เป็นตัวกำาหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลก
การทำางานท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน 
ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การ
สื่อสารและการร่วมมือทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย 
ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะ
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณและปฏบัิติงานได้หลาก
หลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ ความ
รู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อ ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการดำารง
ชีวิตและทำางานในยุคปัจจุบันให้ประสบความ
สำาเรจ็ นกัเรยีนจะต้องพัฒนาทกัษะชีวติทีส่ำาคญัดัง
ตอ่ไปนี ้ความยดืหยุน่ และการปรบัตวั (Flexibility 
and Adaptability) ความคิดริเริ่มและการช้ีนำา

ตนเอง (Initiative and Self Direction) ทักษะทาง
สังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and 
Cross-Cultural Skills)การเพิม่ผลผลติและความรู้
รับผิด (Productivity and Accountability) ความ
เป็นผู้นำาและความรับผิดชอบ (Leadership and 
Responsibility) ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 
ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้  
3R x 7C 3R คือ (R) Reading อ่านออก (W) 
Writing เขียนได้ และ (A) Arithmetic คิดเลข
เป็น เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศไทย คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่
มคีณุภาพ ดว้ยกระบวนการเรยีนรู ้เพือ่ความเจรญิ
งอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ 
การฝกึ การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การ
สรา้งองคค์วามรูอ้นัเกดิจากการจดัสภาพแวดลอ้ม 
สงัคม การเรยีนรูแ้ละปจัจัยเกือ้หนนุใหบ้คุคลเรยีน
รูอ้ยา่งตอ่เนือ่งตลอดชวิีต การทีจ่ะพฒันาผู้เรยีนให้
มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องอาศัยครู
ผู้สอนที่มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติต่อ
วิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะ
ในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะแห่งอนาคตใหม่ที่
ครคูวรมทีกัษะและคณุลกัษณะทีร่องรบัเขา้ถงึเพือ่
สร้างนวัตกรรมบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ ใน
อันที่จะพัฒนาผู้เรียนที่เยาวชนในยุคใหม่ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องหลักการจัดการ
ศึกษาตาม มาตรา 22 ที่ว่า การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความ
สำาคญัทีส่ดุ กระบวนการจดัการศกึษาต้องสง่เสรมิ
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ (วิจารณ์ พานิช, 2555: 16-21)

สังคมไทยผู้คนบางกลุ่มมีแนวคิดและค่า
นิยมที่แตกต่างจนนำาไปสู่ความแตกแยก ขัดแย้ง 
และทำาท่าว่าจะลุกลามนำาไปสู่การสูญเสียอย่าง
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ประมาณคา่ไม่ได ้ความตา่งบนความคิดด้วยความ
รู้สึกความชอบ ความเชื่อที่พัฒนาการไปสู่ค่านิยม
ที่ไม่สมควรจะนิยมของกลุ่มคนที่ผ่านมานั้น บัดนี้ 
ได้รับการแก้ไขปกป้องคุ้มครองเยียวยาโดยคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในอดีต ค่านิยม
ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมจนกลายมาเป็นวิถีชีวิตของคน
ไทย คือความเอื้ออาทรเมตตากรุณาต่อกันด้วย
ค่านิยมของความเป็นไทยที่ถูกถ่ายทอดมาอย่าง
ตอ่เน่ือง ชาวต่างชาตทิีไ่ด้มาเย่ียมเยือนตา่งซาบซึง้
และประทับใจในความมวีฒันธรรมด้วยค่านยิมทีดี่
งาม ซึ่งบางชาติไม่มี ประเทศไทยเป็นหนึ่งในโลก
นี้ท่ีมีเสน่ห์ ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส ทรัพยากรเพียบ
พร้อมใครมาเยือนจะประทับใจในมิตรไมตรีที่ไม่
อาจจะลืมเลือนจนมีสื่อมวลชนตลอดจนองค์กร
ต่างๆ ได้เผยแพร่เกียรติภูมิไปทั่วโลกด้วยค่า
นิยมและวิถีชีวิตที่แปรเปลี่ยนซึ่งเป็นพัฒนาการ
ที่เปลี่ยนแปลงของโลกตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ 
นำามาซึ่งวันนี้ คนไทย สังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่บางกลุ่มกำาลังจะลืมและ
ห่างไกลจากค่านิยมท่ีดีงามจนน่าวิตกย่ิง ดังน้ัน
ประเทศไทยมีการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 
ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง 
โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ ได้แก่ 1. มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 3. 
กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4. ใฝ่
หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 6. มี
ศีลธรรม รักษาความสัตย์ 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็น
ประชาธิปไตย 8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย 
ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำา 
10. รู้จักดำารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 11. มคีวามเขม้แขง็ทัง้รา่งกาย และจติใจ 
ไม่ยอมแพ้ต่ออำานาจฝ่ายต่างๆ 12. คำานึงถึงผล
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของ

ตนเอง คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) มีแนว
ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของคนในประเทศไทย
ที่สำาคัญ เพื่อให้สอดคล้องต่อการดำาเนินชีวิตของ
คนในประเทศไทยใหเ้กดิความสงบสขุ และเขม้แขง็ 
นั่นคือ “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” จึง
นำาหลกัการดงักลา่วมาชว่ยในการปลูกฝังและเสรมิ
สร้างความรับผิดชอบให้แก่นักเรียน (พัสณช เหา
ตะวาณิช, 2557: 2)

การศึกษาโรงเรียนที่เป็นเลิศในการด้าน
การทำากิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างความรับผิด
ชอบของนักเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการปฏิบัติท่ี 
เป็นเลิศ โดยเป็นกิจกรรมที่ผ่านการดำาเนินงาน
ตามขั้นตอนที่มีระบบ และมีการปรับปรุงแก้ไข 
พัฒนาจนผลที่ได้สามารถนำาไปปรับใช้ต่อยอด
ได้ต่อไปในอนาคต พบว่า ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการสามารถใช้ภูมิปัญญา ความสามารถ ที่
ตนเองมีอยู่ประกอบกับความร่วมมือของผู้บริหาร 
คร ูนกัเรยีน และคนในชมุชน สรา้งสรรคน์วตักรรม
ใหม่ที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จและสามารถนำาไป
ใชป้ระโยชน ์และเปน็แบบอยา่งทีด่ ีรวมทัง้เปน็การ
ปลกูจติสำานกึด้านความซือ่สตัยส์จุรติ ยตุธิรรม ให้
กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียน
เครือข่าย และเด็กในชุมชน โดยกระบวนการ
ดำาเนินกิจกรรมของแต่ละโรงเรียนจะเร่ิมจาก
การวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยมีนักเรียนเป็น 
ผู้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยคณะกรรมการ
นักเรียนเอง และยังได้รับความช่วยเหลือจากผู้
บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในทุกข้ันตอน เพื่อนำาไปปรับปรุงและ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการประเมินผล 
กิจกรรมเป็นระยะ ระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้อง และนำาผลไปวางแผนพัฒนาในปีต่อ
ไป โดยแต่ละโรงเรียนได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง  
(ศิริพร แย้มนิล และคณะ, 2551: 124–136)

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
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ศึกษามหาสารคามเขต 2 ได้จัดการศึกษาตาม
แนวทางหลกัสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยมีหลักสูตรสถานศึกษารองรับการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตร แต่
จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถาน
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 3 (พ.ศ. 
2554–2558) โดยสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่า 
การจัดการศึกษาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐาน
ด้านผู้เรียน มาตรฐานด้านครู และมาตรฐานด้าน
ผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
เฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
อยู่ในระดับปรับปรุง จากการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาดังกล่าวพบว่าส่วนหนึ่งเกิดจากนักเรียน
ขาดวินัยด้านความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ
ส่วนรวม เช่น มาโรงเรียนสาย หนีเรียน ไม่ตั้งใจ
เรียน แต่งกายผิดระเบียบ มีกิริยามารยาทไม่
เหมาะสม ก้าวร้าว ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ทิ้งขยะไม่เป็น
ที ่ไมใ่หค้วามรว่มมอืในการจดักจิกรรมตา่งๆ ของ
โรงเรียน ไม่ทำาความสะอาดห้องเรียนและบริเวณ
โรงเรียน บางส่วนทำาลายทรัพย์สินของโรงเรียน 
จึงทำาให้มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 
1 ผู้เรียนขาดคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

จากประเด็นปญัหาดังกลา่วขา้งตน้ ทำาให้
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาเพื่อนำา
ไปสร้างโปรแกรมเสริมสร้างความรับผิดชอบของ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม 
เขต 2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมที่ดีขึ้น มี
ความสมบูรณ์ท้ังทางความรู้ คุณภาพ จริยธรรม 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งจะส่งผลให้
นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบมากขึน้ อยู่รว่มกบัสงัคม

ได้อย่างมีความสุข สามารถเชื่อมโยงไปสู่การยก
ระดับคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาใน
โอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด

ในการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนใน
โรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่ 
พงึประสงคใ์นดา้นความรบัผดิชอบของนกัเรยีนใน
โรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาการ
เสรมิสรา้งความรบัผดิชอบของนกัเรยีนในโรงเรยีน
ขยายโอกาส สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยการพัฒนาโปรแกรมการเสริม

สรา้งความรบัผดิชอบของนกัเรยีนในโรงเรยีนขยาย
โอกาส สงักดั สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม
ศกึษามหาสารคาม เขต 2 ในครัง้น้ีผูว้จิยัไดก้ำาหนด
ขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้�นเนื้อห� 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งการพัฒนาโปรแกรม
การเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนใน
โรงเรยีนขยายโอกาส สงักดั สำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์องค์ประกอบของความรับผิดชอบจาก
แนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการ ประกอบด้วย  
1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง 2) ความรับผิดชอบ
ต่อเพื่อน 3) ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน 
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2. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายการ
วิจัย ผู้วิจัยจึงนำาเสนอแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดจากเอกสาร ตำารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนซึ่ง
ตรวจสอบความเหมาะสมขององคป์ระกอบและตัว
ชีวั้ดในการเสรมิสร้างความรับผดิชอบของนกัเรยีน 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน

ระยะที ่2 การศกึษาสภาพปจัจบุนัสภาพ
ที่พึงประสงค์ในการเสริมสร้างความรับผิดชอบ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส

1. ประชากร คือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความ
รับผิดชอบของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 
721 คน จาก 48 โรงเรียน 

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนในโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จาก 48 
โรงเรยีน ซึง่ผูว้จิยัได้ดำาเนนิการเพ่ือใหไ้ด้มาซึง่กลุม่
ตัวอย่างดังนี้

2.1 กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดย
ใช้ตารางของ Krejcie and Morgan (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545: 43) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 
273 คน 

2.2 การสุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิ โดยใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็น
หน่วยการสุ่ม

2.3 การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม โดย
ทำาการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่ม โดยให้ภายใน

กลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีคุณลักษณะต่างๆ 
กัน ครบถ้วนตามประชากรท่ีต้องการศึกษา และ
ระหว่างกลุ่มมีคุณลักษณะเหมือนกันมากที่สุด 

ระยะที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมการเสริม
สร้างความรับผิดชอบของนักเรียนในโรงเรียน
ขยายโอกาส การตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของการพัฒนาโปรแกรมการเสริม
สรา้งความรบัผดิชอบของนกัเรยีน โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
จำานวน 5 คน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้
โปรแกรมใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยยึดหลัก
ความสะดวกเป็นสำาคัญในการเลือกโรงเรียนที่นำา
ไปทดลองใช้

วิธีดำาเนินการวิจัย
โดยดำาเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ี
วัดในการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน
ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์ในการเสริมสร้างความรับผิดชอบของ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2

ระยะที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมการเสริม
สรา้งความรบัผดิชอบของนกัเรยีนในโรงเรยีนขยาย
โอกาส สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 2 

ระยะการวจิยั ขัน้ตอนดำาเนนิการและผล
ที่คาดหวัง แสดงโดยแผนภาพ ดังภาพที่ 1
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 ระยะก�รวิจัย ขั้นตอนดำ�เนินก�ร ผลที่ค�ดหวัง

1. ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดการ
เสริมสร้างความรับผิดชอบนักเรียนที่ได้จาก
การศึกษาเอกสาร
3. ประเมินความเหมาะสมขององค์
ประกอบ และตัวชี้วัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 5 คน

1. ศึกษาองค์ประกอบ
และตัวชี้วัดด้านความรับ
ผิดชอบของนักเรียน

องค์ประกอบและตัวชี้วัด
- ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง 
1. การรู้จักระมัดระวัง
รักษาสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง 
2.หมั่นใฝ่หาความรู้และ
ฝึกฝนตนเองและรู้จัก
ประหยัดอดออม
- ความรับผิดชอบต่อ
เพื่อน
1. การให้ความช่วยเหลือ
ให้คำาแนะนำาแก่เพื่อนมี
ความรักและความจริงใจ
2. มีความเสียสละไม่
เอาเปรียบเพื่อนและมี
ความเคารพในสิทธิซึ่งกัน
และกัน
- ความรับผิดชอบต่อ
โรงเรียน
1. พฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน
2. แต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบที่สถานศึกษา
กำาหนด
3. ไม่ทะเลาะวิวาทกัน 
ไม่ทำาลายทรัพย์สินของ
โรงเรียน

2. ศึกษาสภาพ ปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์
ด้านความรับผิดชอบของ
นักเรียน

3. โปรแกรมการเสริม
สร้างความรับผิดชอบ
ของนักเรียน

ได้โปรแกรมการเสริม
สร้างความรับผิดชอบ
ของนักเรียนในโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2

ทราบสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึง
ประสงค์ด้านความรับผิดชอบนักเรียน

1. นำาผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่ 2 มา
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการ ความ
จำาเป็นและจัดลำาดับความต้องการ
2. ศึกษา Best Practices เกี่ยวกับวิธีการ
เสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน
3. ร่างโปรแกรมการพัฒนาการเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบของนักเรียน
4. ประเมินโปรแกรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 5 คน

1. นำาองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ได้จาก
ระยะที่ 1 มาสร้างเป็น แบบสอบถามสภาพ
ปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และแบบตรวจ
สอบรายการวิธีการ
2. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 
จำานวน 273 คน
3. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสภาพปัจจุบันด้านความรับผิด
ชอบของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส

ภ�พที่ 1 ระยะการวิจัย ขั้นตอนดำาเนินการ และผลที่คาดหวัง
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เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม ระยะ
ที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความรับ
ผิดชอบของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส การ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของโปรแกรมการเสริมสร้างความรับผิดชอบของ
นักเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน เครื่อง
มือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
การพฒันาโปรแกรมการเสรมิสรา้งความ

รับผิดชอบของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. องคป์ระกอบและตวัช้ีวดัของการเสรมิ
สร้างความรับผิดชอบของนักเรียน ประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบ 25 ตัวชี้วัด ดังนี้ องค์ประกอบ
ที่ 1 ความรับผิดชอบต่อตนเอง จำานวน 11 ตัว
ชี้วัด องค์ประกอบที่ 2 ความรับผิดชอบต่อเพื่อน 
จำานวน 8 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบที่ 3 ความรับ
ผิดชอบตอ่โรงเรยีน จำานวน 6 ตวัชีว้ดั ระดับความ
เหมาะสมขององคป์ระกอบในการเสรมิสรา้งความ
รับผิดชอบของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 โดยการตรวจสอบจากผู้ทรง
คุณวุฒิว่าทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด

2. สภาพปัจจุบันการเสริมสร้างความ
รับผิดชอบของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เรยีงลำาดบัสภาพปจัจุบันจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก ่
ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ความรับผิดชอบต่อ
เพื่อน และความรับผิดชอบต่อตนเอง ตามลำาดับ 
ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ในการเสริมสร้างความ
รับผิดชอบของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เรยีงลำาดบั สภาพทีพ่งึประสงคจ์ากมากไปหานอ้ย 
ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ความรับผิด
ชอบตอ่ตนเอง และความรบัผดิชอบตอ่เพือ่น ตาม
ลำาดับและผลการวิเคราะห์ ค่าดัชนีความต้องการ 
PNImidified ในการเสรมิสรา้งความรบัผิดชอบของ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 
2 เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความรับ
ผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อเพื่อน และ
ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน 

3. โปรแกรมการเสริมสร้างความรับ
ผิดชอบของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 สรุปผลจากการทดลอง
ใช้โปรแกรมการเสริมสร้างความรับผิดชอบของ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 
2 ดังตารางที่ 1 
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ต�ร�งที่ 1 ค่าเฉลี่ย สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการเสริมสร้างความรับผิดชอบของ
นักเรียน ค่าดัชนีความต้องการ PNI

modified
 และลำาดับความต้องการจำาเป็น โดยรวมจำาแนก

ตามรายองค์ประกอบ

องค์ประกอบ D I PNI
modified

ลำ�ดับคว�ม
ต้องก�รจำ�เป็น

1. ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรม 3.48 4.90 0.408 8

2. นักเรียนตั้งใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 3.50 4.80 0.371 11

3. นักเรียนรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 3.50 4.60 0.314 17

4. นักเรียนรู้จักบทบาทและหน้าที่
ของตน 3.50 4.80 0.371 12

5. นักเรียนเชื่อฟังคำาสั่งสอน คำา
แนะนำาของครู 3.40 4.60 0.353 13

6. นักเรียนเป็นคนสุภาพ เรียบร้อย 3.50 4.70 0.343 15

7. นักเรียนมีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม 
ถ่อมตนต่อครู 

3.30 4.70 0.242 18

2. ความรับผิดชอบ
ต่อเพื่อน

1. นักเรียนรักใคร่สามัคคี ไม่ทะเลาะ
วิวาท 3.45 4.90 0.420 7

2. นักเรียนมีความเคารพการตัดสินใจ
ของเพื่อน 3.14 4.60 0.465 6

3. นักเรียนมีความรักใคร่และจริงใจ
ต่อเพื่อน 3.14 4.90 0.561 1

4. นักเรียนมีความเสียสละไม่เอา
เปรียบเพื่อน 3.16 4.80 0.519 3

5. นักเรียนให้เกียรติและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นเพื่อน 3.29 4.88 0.483 4

6. นักเรียนช่วยเหลือและให้คำาแนะนำา
แก่เพื่อนเวลาที่เพื่อนเดือดร้อน

3.48 4.68 0.345 14
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จากตารางที่ 1 พบว่า ลำาดับความ
ต้องการจำาเป็นในการพัฒนาโปรแกรมการเสริม
สร้างความรับผิดชอบของนักเรียนในโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 เรยีงลำาดับความ
ต้องการจำาเป็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ นักเรียน
มีความรกัใครแ่ละจรงิใจต่อเพ่ือน นักเรยีนแต่งกาย
สะอาด ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน นักเรียน
มีความเสียสละไม่เอาเปรียบเพ่ือน นักเรียนให้
เกียรติและยอมรับฟังความคิดเห็นเพื่อน นักเรียน
ไม่ทำาลายทรัพย์สินและช่วยรักษาสมบัติของ
โรงเรียน นักเรียนมีความเคารพการตัดสินใจของ
เพ่ือน นักเรียนรักใคร่สามัคคี ไม่ทะเลาะวิวาท 
นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนอยู่ใน
หลักศีลธรรม นักเรียนปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียน นักเรียนให้ความร่วมมือ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน นักเรียน
ตั้งใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน นักเรียนรู้จักบทบาทและหน้าที่
ของตน นักเรียนเชื่อฟังคำาสั่งสอน คำาแนะนำาของ
ครู นักเรียนช่วยเหลือและให้คำาแนะนำาแก่เพื่อน

เวลาที่เพื่อนเดือดร้อน นักเรียนเป็นคนสุภาพ 
เรียบร้อย นักเรียนไม่ปฏิบัติตนให้เส่ือมเสียช่ือ
เสยีงของโรงเรยีน นกัเรยีนรับผิดชอบในงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย และนักเรียนมีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม  
ถ่อมตนต่อครู 

อภิปรายผล
จากผลวิ เคราะห์ ข้ อมูลการพัฒนา

โปรแกรมการเสริมสร้างความรับผิดชอบของ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 
2 มีประเด็นน่าสนใจนำามาอภิปรายผล ดังนี้

1. องค์ประกอบและตัวช้ีวัดในการเสริม
สร้างความรับผิดชอบของนักเรียนในโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 พบวา่ ม ี3 องค์
ประกอบ 25 ตัวชี้วัดที่นำามาสร้างเป็นโปรแกรม
เสรมิสรา้งความรบัผดิชอบของนกัเรยีนในโรงเรยีน
ขยายโอกาส สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ต�ร�งที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบ D I PNI
modified

ลำ�ดับคว�ม
ต้องก�รจำ�เป็น

3. ความรับผิดชอบ
ต่อโรงเรียน

1. นักเรียนแต่งกายสะอาด ถูกต้อง
ตามระเบียบของโรงเรียน 3.24 4.92 0.519 2

2. นักเรียนไม่ทำาลายทรัพย์สินและ
ช่วยรักษาสมบัติของโรงเรียน 3.12 4.58 0.468 5

3. นักเรียนให้ความร่วมมือและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 3.48 4.82 0.385 10

4. นักเรียนปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียน 3.33 4.68 0.405 9

5. นักเรียนไม่ปฏิบัติตนให้เสื่อมเสียชื่อ
เสียงของโรงเรียน 3.44 4.53 0.317 16



Journal of Education, Mahasarakham University 203 Volume 13 Number 1 January-March 2019

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เพื่อใช้พัฒนา
และเสรมิสรา้งความรบัผดิชอบของนกัเรียนในด้าน
ต่างๆ ให้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สุพจน์ สนุ่นไพบูลย์ (2550: 114) 
พบว่า การพัฒนาการดำาเนินงานเสริมสร้างวินัย
นกัเรยีน โดยใชก้ลยทุธ ์การมส่ีวนรว่มในการศกึษา
สภาพปัญหา และการกำาหนดกิจกรรมการพัฒนา 
การดำาเนินการตามกิจกรรมการสร้างความเขาใจ
และใหค้วามร ูกจิกรรมตรวจการแต่งกาย กจิกรรม
ประกวดการแตง่กาย และกลยุทธก์ารเสรมิแรงโดย
การชมเชย มอบรางวัลและประชาสัมพันธ์ โดย
ท้ังชื่อกิจกรรม เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม วิธีดำาเนินการหรือกระบวนการดำาเนิน
งาน และผลการดำาเนินงานที่ไดรับมีความเหมาะ
สมอยู่ในระดับมาก และผลการพัฒนาทำาให้กลุ่ม
เป้าหมาย มีพฤติกรรมการแต่งกายถูกตองตาม
ระเบียบของโรงเรียนดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาของการดำาเนินงาน
ตามพฤติกรรมบ่งชี้ที่กำาหนดในดานการแต่งกาย 
ทำาให้นักเรียนไม่มีปัญหาดานการแต่งกาย 

2. สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์
ในด้านความรับผิดชอบนักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษามหาสารคาม เขต 2 พบวา่ สภาพปจัจบุนัของ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 ขาดความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ทำาให้
นักเรียนไม่เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
ซ่ึงแตกต่างจากสภาพทีพึ่งประสงค์ทีค่รตูอ้งการให้
นักเรียนเกิดความรับผิดชอบทั้ง ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อเพื่อน และความรับ
ผิดชอบต่อโรงเรียน เมื่อนักเรียนเกิดความรับผิด
ชอบทุกๆ ดา้น นักเรียนจะเปน็ผูเ้รียนทีม่ศัีกยภาพ
ตามสมรรถนะของผูเ้รียนตามทีห่ลักสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐานได้กำาหนดไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาของ จำาลอง พนมชัย (2551: 110) 
พบว่า การพัฒนาการดำาเนินงานเสริมสร้างวินัย
ในตนเองของนักเรียน โดยใหค้รทูีป่รกึษาแตล่ะชัน้
คอยแนะนำาตกัเตอืนอยา่งใกลช้ดิ และขอความรว่ม
มือจากผู้ปกครอง ให้ดูแลแนะนำาในเรื่องการแต่ง
กาย โดยพยายามให้แต่งกายถูกตองตามระเบียบ
ของโรงเรียนให้มากที่สุด สร้างความตระหนักให้
กับนักเรียนด้วย นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การแต่งกายดีขึ้น และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของวีระกูล มูลพงษ์ (2550: 97) พบว่า การ
พัฒนาการดำาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียน 
ดานการแตง่กาย การพฒันานกัเรยีนไดดำาเนินการ
แกไขปัญหา โดยใช้กิจกรรมโฮมรูม ทำาให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมดีขึ้น

3. โปรแกรมการเสริมสร้างความรับ
ผิดชอบของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 พบว่า นักเรียนตัวอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบ
ต่อเพื่อน และมีความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของประภาภรณ์ วงศ์
เป็นพันธุ์ (2550) พบว่าการพัฒนาการดำาเนิน
งานเพื่อเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบของ
นักเรียน โดยใช้กลยุทธ์การประชุมระดมความ
คิด การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย และการกำากับ
ติดตาม ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีความรับผิด
ชอบด้านการรักษาความสะอาดด้านการเข้าแถว
มากสอดคล้องกับผลการศึกษาของพิชิต บุญสาร  
(2550) พบว่า การพัฒนาการดำาเนินงานเสริม
สร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบของ
นักเรียน โดยใช้กลยุทธ์การประชุมแบบมีส่วนร่วม 
โครงการพฒันางานเสริมสรา้งวินยัดา้นความรบัผิด
ชอบ 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมประกวดมารยาท 
กิจกรรมประกวดการแต่งกายถูกระเบียบโรงเรียน 
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กิจกรรมประกวดเขตพื้นที่รับผิดชอบ กิจกรรม
ห้องเรียนน่าอยู่ และการนิเทศ กำากับติดตาม ส่ง
ผลทำาให้วินัยด้านความรับผิดชอบของนักเรียนได้
ผลดีมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการใช้
โปรแกรมการส่งเสรมิความรบัผิดชอบของนักเรยีน
อย่างต่อเน่ืองตามบริบทของโรงเรียนเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

1.2 การศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีผลการ
ปฏบิติัทีเ่ปน็เลศิ (Best Practice) ใหไ้ด้ขอ้มลูครบ
ถ้วนและมีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูล ควรไป

เก็บข้อมูลหลายๆ ครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง
และครบถ้วนในทุกๆ ด้าน และตรงตามที่ผู้วิจัย
ต้องการ

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ในการทดลองใช้โปรแกรมควรใช้
ระยะเวลามากขึ้น เพื่อให้นักเรียนเกิดผลที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น

2.2 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มองค์
ประกอบและตัวช้ีวัดของความรับผิดชอบให้
ครอบคลุมทุกด้าน 

2.3 ควรมีการนำาเอาโปรแกรมการเสริม
สร้างความรับผิดชอบนักเรียนขยายโอกาส สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 
ไปใช้ในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
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