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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ของค่านิยมด้านความรับผิดชอบ        
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  2) เพื่อพัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบเพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่                                     
รูปแบบเพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้  One  way  repeated  measure  ANOVA  
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1.  คา่ นิยมด้านความรับผิดชอบ มี 3 องค์ประกอบ  คอื   1) ความรูแ้ ละเข้าใจในคุณค่าของความรับผิดชอบ 2)  ความ
ศรัทธาในการเป็นผู้มีความรับผิดชอบ  3)  การแสดงออกถึงความรับผิดชอบ  และ 4 พฤติกรรมบ่งชี้ คือ การรู้หน้าที                ่
การปฏิบตั ติ ามระเบียบกฎเกณฑ์  การมีความเพียรพยายามท�ำงานให้ส�ำเร็จและการยอมรับผลของการกระท�ำทีม่ ตี อ่ ตนเอง
และผู้อื่น  
2. รูปแบบเพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย             
1) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ขั้นตอนในการเสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบ                  
4) การวัดและประเมินผล  และมีผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญในระดับเหมาะสมมากที่สุด
3.   ผลการใช้ รู ป แบบเพื่ อ เสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย มด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5                         
พบว่า นักเรียนมีค่านิยมด้านความรับผิดชอบสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ย ระยะหลังร่วมกิจกรรม และระยะติดตามผล                  
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระยะก่อนร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ค�ำส�ำคัญ: ค่านิยม  ความรับผิดชอบ  รูปแบบเพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบ  
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ABSTRACT

This research aimed 1) to study the components and behavioral indicators of responsibility value of
students, 2)  to  develop the model for enhancing  the responsibility  value of students  and 3) to study the results
of the model  for enhancing the responsibility value of Prathomsuksa 5 students. The sample of 20 cases was
drawn from Prathomsuksa 5 students using Multi-stage sampling technique.  Instruments of this study were the
model for enhancing the responsibility values of students and responsibility value assessment form. The Data
were analyzed using mean, standard deviation, and One Way Repeated Measure ANOVA.
The findings were as follows:
1.  Components of responsibility valu consisted of 3 components, which were 1) knowledge  and                 
understanding  of  responsibility  value, 2) beliefs  in  being responsible, and 3) expression  of  responsibility.
There were 4 behavioral indicators which were consisted of knowing duty, compliance with regulations, effort
to achieve task, and acceptance the effects of actions on themselves and others.  
2.  Model for enhancing the responsibility value of students consisted of 4 components which were                   
1) concepts and basic theories, 2) objectives of the model  and  3) the steps o  enhancing the responsibility  
value 4) measurement and evaluation. The suitability of the model assessed by experts was at the highest
level.
3.  Results of implementing the model for enhancing the responsibility value of students showed that;
students have higher responsibility values which the mean of scores after the end of activities and follow-up
period were higher than mean scores before  doing  activities  period at  the  statistical  significant  level of .05.
Keywords: Value, Responsibility, Model for enhancing the responsibility value

บทน�ำ

ค่ า นิ ย มมี ค วามคงทนและเปลี่ ย นแปลงได้ ย าก  
เพราะเป็นความรู้สึกของบุคคลหรือสังคมที่รับรู้  เข้าใจและ
ศรัทธาในคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   ยอมรับเป็นแนวทาง       
แห่ ง การปฏิ บั ติ ต นและพึ ง พอใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามอย่ า ง
สมำ�่ เสมอ  ทงั้ ค่านิยมทีเ่ ป็นศีลธรรมและข้อตกลงของสังคม  
ล้วนมีความส�ำคัญและมีผลต่อความเจริญและความเสื่อม
ของสังคม  ตลอดจนความมัน่ คงของชาติ  เพราะค่านิยมถือ
เป็นวิถีของการจัดรูปแบบความประพฤติ   ที่มีความหมาย
ต่อบุคคลและเป็นแบบฉบับความคิดทีฝ่ งั แน่นส�ำหรับยึดถือ
ในการปฏิบัติตัวของคนในสังคม  หากสังคมมีการสร้างค่า
นิยมที่เหมาะสมให้คนในสังคมยึดถือปฏิบัติ เช่น ความ
ซือ่ สัตย์ ความขยันหมัน่ เพียร ความเสียสละ  ความมีระเบียบ

วินัย  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน  จะส่งผลให้สังคมมี
ความมั่นคงก้าวหน้าในทุกด้าน   ส่วนการประพฤติปฏิบัติ
บางอย่างไม่มคี ณ
ุ ค่าควรแก่การกระท�ำ  ถอื เป็นค่านิยมทีผ่ ดิ   
แต่บางครั้งก็นิยมท�ำตาม  ๆ กันจนเป็นรูปแบบเหมือนเป็น
ค่านิยมทีถ่ กู ต้อง  จ�ำเป็นต้องมีการแก้ไข  โดยครอบครัวควร
เป็นแกนน�ำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการเริ่มต้นปลูกฝัง         
ค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม  ให้แก่สมาชิกในครอบครัว  ซึ่ง
เป็นสมบัตโิ ดยส่วนรวมและมีคา่ ยิง่ ของชาติ (ผกา สัตยธรรม,
2556)
ในปัจจุบันการเสริมสร้างค่านิยมด้านต่าง ๆ  ยังคง
มีความส�ำคัญต่อสังคมเป็นอย่างยิง่   โดยเฉพาะค่านิยมด้าน
ความรับผิดชอบ  เนือ่ งจากการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันของคน
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เราต้องเผชิญกับการเลือกสรรอยู่ตลอดเวลา โดยการจะ
เลือกสรรสิ่งใดย่อมต้องยอมรับในผลของการเลือกสรร            
นั้น ๆ  ด้วย  (พระมหาสนอง  ปัจโจปการี, 2553, น. 82)  
ทั้งนี้การยอมรับในผลของการกระท�ำถือเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญของค่านิยมด้านความรับผิดชอบ  และการเสริมสร้าง
ค่านิยม ด้านความรับผิดชอบล้วนเอื้อต่อการเสริมสร้างให้
บุคคลเป็นผูท้ มี่ ลี กั ษณะของความเป็นพลเมืองดี เป็นปัจจัย
อันส�ำคัญที่จะช่วยให้สังคมเป็นระเบียบและสงบสุข  เนื่อง
ด้วยความรับผิดชอบเป็นลักษณะนิสัยและทัศนคติของ
บุคคล  ซงึ่ เป็นเครือ่ งผลักดันให้บคุ คลปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ  
เคารพสิทธิของผู้อื่น  ท�ำตามหน้าที่ของตน  มุ่งมั่นเอาใจใส่
ในการกระท�ำสิง่ หนึง่ สิง่ ใดให้ส�ำเร็จตามจุดมุง่ หมายทีต่ งั้ ไว้  
และในหลายประเทศได้ ก�ำหนดค่ า นิ ย มด้ า นความรั บ              
ผิดชอบเป็นค่านิยมหลัก (Core Values) อาทิ เยอรมัน  
ออสเตรเลีย  และญี่ปุ่น  
ประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการเสริม
สร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบโดยบรรจุลงในหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ หากแต่ไม่สามารถ
ปฏิเสธได้เลยว่ากระบวนการเสริมสร้างค่านิยมด้านความ
รับผิดชอบยังไม่บงั เกิดผล เพราะยังพบปัญหาทีเ่ กิดจากการ
ขาดค่านิยมด้านความรับผิดชอบในเด็กและเยาวชน ดังเช่น  
1)  ปัญหาเด็กติดเกม  ที่เกิดจากการขาดความตระหนักใน
หน้าทีข่ องตนในการศึกษาเล่าเรียน  ซงึ่ พบว่า  สว่ นมากเป็น
เด็กอายุ  14 - 16  ปี  และเริ่มเล่นเกมตั้งแต่อายุ 10 - 13  ปี  
(ประกายเพชร  สุภะเกษ, 2555, น. 65) 2)  ปัญหาการขาด
ความรู้และความรับผิดชอบเรื่องเพศ  ส่งผลให้การมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (ญาณี   เลิศไกร, 2556, น. 11)             
3) ปัญหาความสัมพันธ์กบั ครูและเพือ่ น  ในเด็กอายุระหว่าง
10 -12 ปี   กลายเป็นวงจรของปัญหาการเรียนรู้ของเด็ก       
(ดลจรัส   ทิพย์มโนสิงห์ และคณะ, 2555, น. 13 - 22)             
จากสภาพปัญหาดังกล่าว  เกีย่ วข้องกับเด็กวัยประถมศึกษา
ที่อยู่ในช่วง  “การเตรียมตัว”  เพื่อเป็นเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่
ที่ดี   หากเด็กวัยนี้ได้รับการเสริมสร้างค่านิยมด้านความ          
รับผิดชอบจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหา สร้างความรู้       
เท่าทันการเปลีย่ นแปลงของยุคสมัย ถือเป็นภารกิจทีส่ �ำคัญ
ที่สุดในการพัฒนาประเทศ  

ผลการศึ ก ษาทฤษฎี ท่ี สั ม พั น ธ์ กั บ การเสริ ม สร้ า ง         
ค่านิยมด้านความรับผิดชอบ อาทิ ทฤษฎีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม ทฤษฎีการเรียนรู้
ทางปัญญาสังคม และทฤษฎีการเสริมแรง รวมถึงผลงาน
การเสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย มด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ โดยการ
ประยุกต์ใช้หลักการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยและการเสริมแรง
ทางบวก  (ทิศนา  แขมมณี, 2546)  การประยุกต์ใช้แนวคิด
การสังเกตตัวแบบ (นพดล   ภวนะวิเชียร, 2540) ผู้วิจัย          
พบว่า ทัง้ ทฤษฎีและหลักการทีไ่ ด้ศกึ ษาถือเป็นแนวทางหลัก
และมีความสอดคล้องในการน�ำมาเป็นกิจกรรมเสริมสร้าง
ค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนได้  ท�ำให้มีความ
สนใจในการเสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบของ
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 ในรูปแบบกิจกรรมกลุม่
ฝึ ก อบรมที่ เ หมาะสมตามวั ย และให้ นั ก เรี ย นได้ ฝ ึ ก คิ ด               
ฝึกปฏิบตั   ิ เพือ่ เข้าใจบทบาทของตนเองและผูอ้ นื่ และเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบและพฤติ ก รรมบ่ ง ชี้        
ของค่ า นิ ย มด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบของนั ก เรี ย นระดั บ                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
2. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบเพื่ อ เสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย ม            
ด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา          
ปีที่  5
3.  เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบเพื่อเสริมสร้าง
ค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่  5

กรอบแนวคิดในการวิจัย

1.   กรอบแนวคิดการวิจัยระยะที่   1   การศึกษา        
องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ของค่านิยมด้านความรับ
ผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังแสดง
ในภาพที่ 1
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กระบวนการศึกษาองค์ประกอบ
และพฤติกรรมบ่งชี้ตามองค์ประกอบ
ของค่านิยมด้านความรับผิดชอบ
จากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัย  
การสัมภาษณ์ครูและผู้ทรงคุณวุฒิ

39

องค์ประกอบ  พฤติกรรมบ่งชี้ตามองค์ประกอบ  
รวมทั้งทราบสภาพปัญหา  ความต้องการและ
แนวทางในการเสริมสร้างค่านิยมด้านความ
รับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่  5

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษาองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ของค่านิยมด้านความรับผิดชอบ
2.  กรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที  ่ 2 การพัฒนารูปแบบเพือ่ เสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ตามกระบวนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ ดังแสดงในภาพที่  2
กระบวนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ
รูปแบบเพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้านความ
รับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่  5  

รูปแบบเพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบ
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5
1)  แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน  
2)  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  
3)  ขั้นตอนในการเสริมสร้างค่านิยม
4)  การวัดและประเมินผล  

ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5
3.  กรอบแนวคิดการวิจัยระยะที่  3  การเสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่  5   ผู้วิจัยได้น�ำรูปแบบมาเป็นตัวแปรจัดกระท�ำ และค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 เป็นตัวแปรตาม ดังแสดงในภาพที่  3
ตัวแปรจัดกระท�ำ
รูปแบบเพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ได้ประยุกต์ใช้การฝึกอบรมบนพื้นฐานองค์ความรู้และทฤษฎีทางจิตวิทยา  
คือ  1) การพัฒนาด้านจิตพิสัยในการพัฒนาค่านิยม น�ำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตามความต้องการ  เริ่มจากการรับรู้ ตอบ
สนองและเห็นคุณค่า  2) รูปแบบการเรียนรู้จากการสังเกต  ตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางปัญญาสังคมที่เห็นว่าคนส่วนมากรับรู้เรื่องราวต่อสิ่งต่างๆผ่าน
ทางสื่อและการเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการสังเกตจากตัวแบบแล้วรับ
ข้อมูลสู่หน่วยความจ�ำระยะสั้น  3) รูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตามทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการพัฒนาค่านิยมโดยใช้
กระบวนการทางปัญญา 4) การเสริมแรงตามทฤษฎีการเรียนรู้การวาง
เงื่อนไขแบบการกระท�ำ เพื่อท�ำให้ความถี่ของพฤติกรรมเพิ่มขึ้น

ตัวแปรตาม
ค่านิยมด้านความรับผิดชอบ
ของนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5
1.  ความรู้และเข้าใจในคุณค่า
ของความรับผิดชอบ  
2.  ความศรัทธาในการเป็น
ผู้มีความรับผิดชอบ
3.  การแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบ  

ภาพที่ 3  กรอบแนวคิดในการเสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5
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ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและพฤติกรรม       
บ่งชี้ของค่านิยมด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนระดับ       
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอน  คอื 1)  ศกึ ษา
แนวคิ ด ทฤษฎี ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ ค่ า นิ ย มด้ า นความรั บ           
ผิดชอบ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนด
องค์ ป ระกอบของค่ า นิ ย มด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ และ
พฤติกรรมบ่งชี้ โดยวิเคราะห์เนื้อหา  (Content  Analysis)
จากข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบ
ของค่ า นิ ย มด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ   พฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ ข อง             
ค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่  5  2)  สัมภาษณ์ครูและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยัน
พฤติกรรมบ่งชี้ของค่านิยมด้านความรับผิดชอบ และเพื่อ
ทราบสภาพปัญหา  ความต้องการและแนวทางในการเสริม
สร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสร้างค่า
นิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่   5  โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบ        
น�ำข้ อ มู ล จากการศึ ก ษามาสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ แ ละ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้แนวทางการสร้างรูปแบบ
เพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   5   จากนั้นสร้างรูปแบบเพื่อ       
เสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่   5  คู่มือการใช้งานรูปแบบ  แบบวัด
ค่านิยมด้านความรับผิดชอบ แล้วด�ำเนินการตามขั้นตอน
การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ และหาคุณภาพ
ของแบบวัดค่านิยมด้านความรับผิดชอบ  
ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบเพื่อเสริม
สร้างค่านิยม ด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่   5  โดยก�ำหนดรูปแบบการศึกษาผลการ
ใช้รูปแบบเพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  คือ  รูปแบบการวิจัย
เชิงทดลอง โดยใช้กลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว  มี  Posttest  
2 ครั้ง จากนั้นคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  จ�ำนวน  
7,252  คน  ได้กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่  5  ในโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา  2559  จ�ำนวน  20  คน  โดยการสุ่มแบบหลาย
ขัน้ ตอน  ด�ำเนินการวัดค่านิยมด้านความรับผิดชอบของกลุม่
ตัวอย่างเป็นข้อมูลระยะก่อนการทดลอง   แล้วให้กลุ่ม
ตัวอย่างท�ำกิจกรรมร่วมกันตามรูปแบบเพื่อเสริมสร้างค่า
นิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่   5  หลังจากยุติกิจกรรม  วัดค่านิยมด้านความ      
รับผิดชอบเป็นข้อมูลระยะหลังการทดลองและวัดอีกครั้ง
ภายหลังยุติกิจกรรม  2  สัปดาห์   เป็นข้อมูลระยะติดตาม
ผล น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์   โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน   ได้แก่             
ร้อยละ   ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน             
ค่านิยมด้านความรับผิดชอบ และใช้สถิติส�ำหรับทดสอบ
สมมติฐานในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่   5  ระยะก่อนการทดลอง  ระยะหลังการ
ทดลอง  และระยะติดตามผล หลังจากการทดสอบข้อมูล
ตามข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติพบว่าข้อมูลมีการแจกแจง
แบบปกติ  (ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน, 2554, น. 107-109)  จึงใช้
สถิติ   One  way repeated  measure  ANOVA  ในการ
ทดสอบสมมติฐาน  (ทรงศักดิ์   ภูสีอ่อน, 2554, น. 147)        
สรุปวิธีด�ำเนินการวิจัยทั้ง  3  ระยะ  ดังแสดงในภาพที่ 4
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การวิจัยระยะที่ 1 (R1)
การศึกษาองค์ประกอบ  
สภาพปัญหา  ความต้องการ
และแนวทางในการเสริมสร้าง
ค่านิยมด้านความรับผิดชอบ
ของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ขั้นตอนที่  1  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  ข้อมูลที่เกี่ยวกับค่านิยมด้าน
ความรับผิดชอบจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  สรุปสังเคราะห์
องค์ประกอบ  พฤติกรรมบ่งชี้ตามองค์ประกอบของค่านิยมด้านความ
รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่  2  สัมภาษณ์ครูและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันพฤติกรรมบ่งชี้
ตามองค์ประกอบของค่านิยมด้านความรับผิดชอบ  และเพื่อทราบ
สภาพปัญหา  ความต้องการและแนวทางในการเสริมสร้างค่านิยม
ด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ได้องค์ประกอบ  พฤติกรรมบ่งชี้ตามองค์ประกอบ  ทราบสภาพปัญหา  ความต้องการและแนวทาง
ในการเสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การวิจัยระยะที่ 2 (D1)
การพัฒนารูปแบบ
เพื่อเสริมสร้างค่านิยม
ด้านความรับผิดชอบ
ของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  

ขั้นตอนที่  1  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบที่เกี่ยวข้อง
กับการเสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบ  
ขั้นตอนที่  2  สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อสรุปและสังเคราะห์ให้ได้
รูปแบบเพือ่ เสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบ\ของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
ขั้นตอนที่   3  สร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบเพื่อเสริมสร้างค่า
นิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  
ขั้นตอนที่  4  ทดลองใช้  (Try  Out)  รูปแบบเพื่อเสริมสร้างค่านิยม
ด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  

ได้รูปแบบเพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5

การวิจัยระยะที่ 3 (R2 D2)
การศึกษาผลการใช้รูปแบบ
เพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้าน
ความรับผิดชอบของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  

ด�ำเนินการทดลองและเก็บข้อมูลผลการใช้รูปแบบเพื่อเสริมสร้าง
ค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่  5  

ได้ผลการใช้รูปแบบเพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5
ภาพที่ 4  ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
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ค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถม
ตอนที่ 1  ผลการศึกษาองค์ประกอบและพฤติกรรม ศึ ก ษาปี ที่ 5 จ�ำนวน 3 ขั้ น คื อ ขั้ น การรั บ รู ้ แ ละใส่ ใ จ     
บ่งชี้ของค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้น (Awareness)  ขนั้ การสร้างความรู  ้ (Knowledge  building)  
ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ค่านิยมด้านความรับผิดชอบ   ขั้นการแสดงพฤติกรรมและสะท้อนคุณค่า (Action and  
ประกอบด้วย  3  องค์ประกอบ  คือ  1)  ความรู้และเข้าใจ Reflect) 4)  การวัดและประเมินผล  และมีผลการประเมิน
ในคุณค่าของความรับผิดชอบ  2)  ความศรัทธาในการเป็น ความเหมาะสมของรู ป แบบโดยผู ้ เ ชี่ ย วชาญในระดั บ        
ผู้มีความรับผิดชอบ  3)  การแสดงออกถึงความรับผิดชอบ   เหมาะสมมากที่สุด  (X =  4.84 ,  S.D.  =  0.27)  
ตอนที่ 3  ผลการใช้รูปแบบเพื่อเสริมสร้างค่านิยม
มีพฤติกรรมบ่งชี้ 4  พฤติกรรม  คือ  การรู้หน้าที่  การรู้หน้าที่  
การปฏิบตั ติ ามระเบียบกฎเกณฑ์  การมีความเพียรพยายาม ด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท  ี่
ท�ำงานให้ส�ำเร็จและการยอมรับผลของการกระท�ำที่มีต่อ 5   พบว่า   นักเรียนมีความตั้งใจในการร่วมกิจกรรมตาม          
รูปแบบ  มคี า่ นิยมด้านความรับผิดชอบสูงขึน้ โดยพิจารณา
ตนเองและผู้อื่น  
ตอนที่ 2  ผลการพัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสร้างค่า จากคะแนนเฉลี่ยของค่านิยมด้านความรับผิดชอบ พบว่า  
นิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถม คะแนนระยะหลังการทดลองและคะแนนระยะติดตามผล
ศึกษาปีท  ี่ 5  ได้รปู แบบเพือ่ เสริมสร้างค่านิยมด้านความรับ สูงกว่าคะแนน ระยะก่อนการทดลอง  อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
ผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มี   4    สถิติที่ระดับ .05 ส่วนคะแนนระยะหลังการทดลองกับ
องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) แนวคิ ด และทฤษฎี พื้ น ฐาน                            คะแนนระยะติดตามผลไม่แตกต่างกัน  แสดงว่านักเรียนมี
2)  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  3)  ขั้นตอนในการเสริมสร้าง ความคงทนในค่านิยมด้านความรับผิดชอบ ดังแสดงใน
ตารางที่  1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการแปลผลค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5  ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล

ผลการวิจัย

องค์ประกอบ
ของค่านิยมด้านความ
รับผิดชอบ
ความรู้และเข้าใจ
ในคุณค่าของความ
รับผิดชอบ
ความศรัทธาในการ
เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
การแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบ
โดยรวม

ระยะก่อนการทดลอง
X
S.D. แปลผล
น้อย

ระยะหลังการทดลอง
X
S.D. แปลผล

ระยะติดตามผล
X
S.D. แปลผล

9.70

2.03

25.30

2.83

มาก

24.65

1.09

มาก

11.10

2.72 ปานกลาง 27.42

2.11

มาก

28.68

1.34

มาก

9.85

2.60

27.00

2.03

มาก

26.15

2.08

มาก

10.22

1.76 ปานกลาง 26.57

1.83

มาก

26.49

0.86

มาก

น้อย

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยค่านิยมด้านความรับผิดชอบ   ระยะก่อนการทดลองในระดับ           
ปานกลาง (10.22) ระยะหลังการทดลองระดับมาก (26.57) และระยะติดตามผล ระดับมาก (26.49) ตามล�ำดับ และ                
ผู้วิจัยน�ำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาแสดงเป็นแผนภูมิรูปภาพเพื่อแสดงให้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ดังแสดงในภาพที่ 5  
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ระยะก่อนทดลอง          ระยะหลังทดลอง          ระยะติดตามผล
ค่าเฉลี่ยคะแนนค่านิยมด้านความรับผิดชอบ

ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงผลพัฒนาการค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  
จากภาพที  ่ 5  พบว่า  ผลพัฒนาการค่าเฉลีย่ คะแนน
ค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยระยะหลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผลสูงขึ้นจากระยะก่อนการทดลอง  และมีแนวโน้ม
คงที่จนถึงระยะติดตามผล  

อภิปรายผล

1.  ผลการศึกษาองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้
ของค่านิยมด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5
องค์ประกอบของค่านิยมด้านความรับผิดชอบ  
ประกอบด้วย ความรู้และเข้าใจในคุณค่าของความรับผิด
ชอบ  ความศรัทธาในการเป็นผู้มีความรับผิดชอบ และการ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ได้มาจากการศึกษาเอกสาร  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  แล้วสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบของ
ค่านิยมด้านความรับผิดชอบ  อันเป็นผลรวมระหว่างความ
รับผิดชอบกับแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของค่านิยมที่
แท้จริง  ของ  Raths,  Harmin  and  Simon (1978, p.  
27-29) และ  Rokeach  (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, 2544,
น. 264 – 267  ;  อ้างอิงมาจาก  Rokeach, 1968) โดยทั้ง
สองแนวคิ ด เสนอองค์ ป ระกอบของค่ า นิ ย มไว้ 3 องค์
ประกอบ คือ  คา่ นิยมมีลกั ษณะเป็นความรูค้ วามเข้าใจ  เช่น  
ความคิดเห็น  ความเชือ่   คา่ นิยม เป็นความรูส้ กึ ด้านอารมณ์

เช่น ความรูส้ กึ   ความชอบ  ความไม่ชอบ  และค่านิยมมีองค์
ประกอบของพฤติกรรม เช่น  การกระท�ำ  และพบพฤติกรรม
บ่งชีค้ า่ นิยมด้านความรับผิดชอบจากการศึกษาเอกสารและ
ได้รับการยืนยันจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4  พฤติกรรม  คือ การรู้
หน้าที่  การปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์  การมีความเพียร
พยายามท�ำงานให้ส�ำเร็จและการยอมรับผลของการกระท�ำ
ที่มีต่อตนเองและผู้อื่น  ส่วนแนวทางการเสริมสร้างค่านิยม
ที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องให้จัดท�ำในรูปแบบ
กลุม่ ฝึกอบรม ทีเ่ น้นกิจกรรมหลากหลาย ค�ำนึงถึงความถนัด
และความสนใจของนักเรียน ไม่ให้มีขั้นตอนมากเกินไป
เนื่องจากกลุ่มฝึกอบรมสามารถพัฒนานักเรียนได้ทั้งความ
รู้ความเข้าใจ  ทักษะและทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรม  (วีระพันธ์  
แก้วรัตน์, 2553) รวมถึงกลุม่ ฝึกอบรมมีเทคนิคทีห่ ลากหลาย  
ง่ายต่อการน�ำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวัย 10 -12 ปี  
ที่กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ      
ของเด็กในทุกทาง  (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2549, น. 261-268)      
2.   ผลการพัฒนารูปแบบเพือ่ เสริมสร้างค่านิยมด้าน
ความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5
การพัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้าน
ความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
มี ผ ลการประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบโดยผู ้
เชีย่ วชาญอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทีเ่ ป็นเช่นนี้ ผูว้ จิ ยั พบว่าเป็น
ผลมาจากการสร้างข้อสรุปจากข้อมูลทีไ่ ด้ศกึ ษาการพัฒนา
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รูปแบบในภาพรวม ท�ำให้เห็นภาพของรูปแบบเป็นระบบ
โครงสร้าง มีองค์ประกอบเชิงสาเหตุที่น�ำไปสู่การสร้าง
เครื่องมือวัดผลจากการใช้รูปแบบได้ โดยอาศัยแนวคิด
ทฤษฎี วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ผู้วิจัยได้น�ำข้อสรุปการ
พัฒนารูปแบบ ร่วมกับข้อมูลองค์ประกอบของค่านิยมด้าน
ความรับผิดชอบ แนวคิด ทฤษฎีในการเสริมสร้างค่านิยม
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบมาสนับสนุนและก�ำหนดเป็นองค์
ประกอบของรูปแบบการเสริมสร้างค่านิยม โดยได้รับค�ำ
แนะน�ำจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท�ำให้ได้รูปแบบ
ที่มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน                
2)  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  3) ขั้นตอนในการเสริมสร้าง
ค่านิยมด้านความรับผิดชอบ 4) การวัดและประเมินผล           
ซึง่ ในองค์ประกอบที่ 3 มีขนั้ ตอนทีไ่ ด้จากการน�ำขัน้ ตอนตาม
แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานของการพัฒนาจิตพิสัยของ  Bloom
(5 ขั้ น ตอน) แนวคิ ด การจั ด การเรี ย นรู ้ โดยการสั ง เกต                  
(4 ขั้นตอน) แนวคิดการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์           
(4 ขั้นตอน) มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านเป้าหมายของ
แต่ละขั้นตอน  ท�ำให้ได้ข้ันตอนในการจัดกิจกรรมกลุ่มฝึก
อบรมร่วมกัน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู้และใส่ใจ  ขั้นที่  
2 ขัน้ สร้างความรู้ ขัน้ ที่ 3 ขัน้ การแสดงพฤติกรรมและสะท้อน
คุณค่า เมื่อรวมทั้ง 3 ขั้นตอนจะส่งผลต่อเป้าหมายในการ
เสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย มด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบครบทั้ ง 3                          
องค์ประกอบ ตรงตามแนวทางที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นพ้องกัน
และดังที่ วีระพันธ์  แก้วรัตน์  (2553, น. 23-25) ได้เสนอว่า
ขั้นตอนการฝึกอบรม (Training  Program  Design)  เป็น
กระบวนการทีก่ ระท�ำภายหลังการวิเคราะห์ความจ�ำเป็นใน
การฝึกอบรมแล้ว ซึ่งจ�ำนวนล�ำดับขั้นตอนเป็นผลจากการ
วิเคราะห์เป้าหมายและกลุ่มผู้เข้าอบรม
3. ผลการใช้รูปแบบเพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้าน
ความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
พบว่า  นกั เรียนมีความตัง้ ใจและยินยอมปฏิบตั กิ จิ กรรมตาม
รูปแบบทุกขัน้ ตอน  มคี า่ นิยมด้านความรับผิดชอบสูงขึน้ ซึง่
มีคะแนนเฉลี่ยของค่านิยมด้านความรับผิดชอบระยะหลัง
ร่วมกิจกรรม  และระยะติดตามผลสูงกว่าคะแนนระยะก่อน
ร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ทั้งนี้      

อาจเนื่องมาจาก 1) ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของขั้นตอน
ในรูปแบบและการให้นักเรียนทวนซ�้ำ ย�้ำปฏิบัติ  คือ ขั้นที่ 1
ขั้นรับรู้และใส่ใจที่สร้างการรู้จักตนเอง  เกิดความตระหนัก
ทีจ่ ะกระท�ำตนตามแบบอย่างทีด่ แี ล้ว  น�ำสูข่ นั้ ที  ่ 2  ขนั้ สร้าง
ความรู  ้ ทนี่ กั เรียนจะเข้าใจในบทบาทของการเป็นผูม้ คี วาม
รับผิดชอบ มีแนวคิด แนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มี
ความรับผิดชอบ  แล้วน�ำสู่ขั้นที่  3  ขั้นการแสดงพฤติกรรม
และสะท้อนคุณค่า  ทนี่ กั เรียนได้แสดงพฤติกรรมด้านความ
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นจากการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
เกิ ด ความศรั ท ธาและเห็ น คุ ณ ค่ า ของการเป็ น ผู ้ มี ค วาม             
รับผิดชอบ   ส่งผลให้การจัดกิจกรรมตามแต่ละขั้นของ            
รูปแบบบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นไปตามที่  Hanus, Hamilton
& Russell (2008, p. 6-11)  ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
พุ ท ธิ พิ สั ย กั บ จิ ต พิ สั ย ตามแนวคิ ด ด้ า นจิ ต พิ สั ย ของ              
Krathwohl  และคณะ ว่าทั้งพุทธิพิสัยและจิตพิสัยเริ่มต้น      
ที่การระลึก การจ�ำ การรับรู้ (ขั้นที่ 1) ขยายความรู้สู่ความ
เข้าใจและการตอบสนอง (ขัน้ ที่ 2) น�ำความรูท้ เี่ กิดจากความ
เข้าใจไปใช้ท�ำให้บคุ คลเห็นคุณค่า (ขัน้ ที่ 3) และผลการวิจยั
สอดคล้องกับแนวคิดของ  รวีวรรณ  ชินะตระกูล  (2540,  
น. 81) ทีก่ ล่าวถึงการเสริมสร้างค่านิยมไว้วา่   ควรให้นกั เรียน
ปฏิบตั กิ จิ กรรมทีเ่ ป็นค่านิยมแบบซ�ำ 
้ ๆ  ตดิ ต่อกันไป  จะช่วย
ให้มคี วามรูส้ กึ ต่อการกระท�ำนัน้ จนติดเป็นนิสยั 2)  กจิ กรรม
ในแต่ละขั้นตอนมีความน่าสนใจ  แตกต่างจากกิจกรรม       
การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ   สอดคล้องกับความ
สนใจและวัยของนักเรียน  มีการเสริมแรงทางบวกด้วยค�ำ
ชมเชยในขณะที่นักเรียนร่วมท�ำกิจกรรมทุกขั้นตอน  ท�ำให้
นักเรียนเห็นคุณค่าและศรัทธาในการมีความรับผิดชอบ          
ส่งผลให้มกี ารแสดงพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบเพิม่ มาก
ขึน้   สอดคล้องกับงานวิจยั ของ  Joel  Roache  (2011)  จาก
ผลการศึกษาเรื่อง  Teachers’  Views  on  the  Impact  of
Classroom  Management  on  Student  Responsibility
ที่เห็นว่าการชม  การยกย่อง  เห็นความส�ำคัญในพฤติกรรม
ของนักเรียนซึ่งเป็นการเสริมแรงทางบวกจะส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปใช้
1.1   จากผลการวิจยั พบว่ารูปแบบเพือ่ เสริมสร้าง
ค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 สามารถเสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบ
ของนักเรียนให้สูงขึ้น   ดังนั้นครูและผู้สนใจสามารถน�ำ            
รูปแบบเพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   5  ไปใช้ในสถาบันการ
ศึกษาอื่น ๆ ได้
1.2   จากผลการวิจยั พบว่ากิจกรรมตามรูปแบบ
ทีส่ ร้างขึน้ มาให้สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนท�ำให้
นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  ดังนัน้ ก่อนสร้างกิจกรรมควร
มี ก ารส�ำรวจความสนใจของนั ก เรี ย นก่ อ นการทดลอง               
เพื่อน�ำข้อมูลมาปรับตัวแบบตามความสนใจของนักเรียน
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนรับรู้และใส่ใจมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัยพบว่ายังมีค่านิยมที่ควรเสริม
สร้างให้แก่นักเรียนในปัจจุบัน  จึงควรมีการพัฒนารูปแบบ
เพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้านอื่น ๆ ของนักเรียนโดยใช้ล�ำดับ
ขั้นจากรูปแบบนี้เป็นแนวทาง
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