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 This research aimed to produce the Group Activity programme using the Four 
Paths of Accomplishment to improve the learning responsibility behavior of the Prathom 
Suksa 3 students and to compare the learning responsibility of students before and after 
joining the programme. The sample of the study consisted of 12 Prathom Suksa  
3 students of Wat Pradoo School (Puang-U-Thid) who possessed less or least learning 
responsibility and were studying in the academic year 2009. The tools used in the study 
were the Group Activity programme obtained by using the Principle of the Four Paths of 
Accomplishment to improve the learning responsibility and the learning responsibility 
behavior observation form. 
  
 The findings of the study were as follows: 
 1. The Group Activity programme was obtained by using the Principle of the 
Four Paths of Accomplishment to improve the learning responsibility behavior of the 
students. 
 2. After joining the Group Activity programme students had significantly more 
learning responsibility than activity programme by using the Principle of Four Paths of 
Accomplishment for improving before joining the programme  at .01 level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคณูุปการ 
 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยความกรณุาจากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดว้ย
ความกรณุาอยา่งสงูจาก รองศาสตราจารยช์ชูพี อ่อนโคกสงู อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีก่รุณาให้
คาํปรกึษา ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาเป็นอยา่ง
ยิง่ จงึขอเจรญิพรขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย 
 ขอเจริญพรขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เรียม ศรีทอง รองศาสตราจารย ์
ดร.เมธาว ีอุดมธรรมานุภาพ และอาจารย ์ดร.มณฑริา จารุเพง็ ทีใ่หค้วามกรุณาเป็นผูท้รงคุณวุฒใิน
การตรวจสอบเครือ่งมอืสาํหรบัการวจิยัครัง้น้ี 
 ความสําเร็จใดๆ ในการทําสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผู้วิจยัเจริญพรขอบพระคุณคณาจารย ์
ภาควชิาการแนะแนวและจติวทิยาการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกท่านทีใ่หก้ารอบรม
ถวายความรูแ้ละประสบการณ์ทีด่แีละมคีุณคา่ยิง่แก่ผูว้จิยั 
 เจริญพรขอบพระคุณ อาจารย์ธันยาภัทร องอาจอิทธิชัย ผู้อํานวยการโรงเรียน 
วดัประดู่(พ่วงอุทศิ) อาจารยร์ะพพีรรณ โคมแฝง ครูประจําชัน้นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 และ 
อาจารย์อุษณีย์ กล้าประจนั ที่ให้ความร่วมมือและความสะดวกแก่ผู้วิจยัเป็นอย่างดี ตลอดจน
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนวดัประดู่ (พ่วงอุทศิ) ทุกคน รวมไปถงึผูป้กครองนักเรยีน 
ทุกทา่นทีอ่นุญาตใหน้กัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมหลงัเวลาเลกิเรยีนทุกวนัทีม่กีจิกรรม 
 ขอเจรญิพรขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ร่วมหอ้งสาขาวชิาจติวทิยาการแนะแนว 
รวมไปถงึคณาจารยภ์ายในคณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัทุกท่าน  
ที่คอยช่วยเหลอื เป็นที่ปรกึษา เป็นกําลงัใจ และคอยใหค้ําแนะนําแก่ผูว้จิยัตลอดมา ในช่วงตลอด
ระยะเวลาทีผู่ว้จิยัไดเ้ขา้ศกึษาจนถงึทาํงานวจิยั (พ.ศ. 2550 - 2554)  
 คุณค่าและประโยชน์ใดๆ ของสารนิพนธเ์ล่มน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่คุณพระ
ศรรีตันไตร ทีเ่ป็นทีพ่ึง่ทีร่ะลกึ คุณบดิา มารดาทีใ่หช้วีติ ญาตพิีน้่องทุกทา่น ทีใ่หก้ําลงัใจ บูรพาจารย์
ที่ให้การอบรมสัง่สอนและข้อคิดดีๆ เสมอมา และผู้ที่มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม จนทําให ้
สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ภมิูหลงั 
           ความรับผิดชอบ มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชนในวัยเรียนทุกคน   
เพราะการทีเ่ดก็และเยาวชนจะประสบความสาํเรจ็ในการเรยีนนัน้จะตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่
การเรยีนของตนเป็นสําคญั เพราะคนที่มคีวามรบัผดิชอบ ย่อมทํางานทุกอย่างตามเป้าหมายได้
ทนัเวลา พรอ้มกนันัน้ยงัก่อใหเ้กดิความกา้วหน้าในการเรยีนรวมถงึการไดร้บัความไวว้างใจจากผูอ้ื่น
อกีดว้ย แต่ถ้าขาดความรบัผดิชอบแล้วจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายไดท้นัเวลา และยงัขาดความ
เชื่อถือจากคนอื่นด้วย จงึกล่าวได้ว่าความรบัผดิชอบมคีวามสําคญัและควรปลูกฝงัใหม้ใีนตวัเด็ก 
ทุกคน ซึง่คณะกรรมการส่งเสรมิและประสานงานเยาวชนแห่งชาต ิสาํนกันายกรฐัมนตร ี(2544: 3)  
กม็คีวามเหน็ในทํานองเดยีวกนัว่า ความรบัผดิชอบทางการเรยีนเป็นคุณลกัษณะพืน้ฐานของบุคคล
ทีม่สีาํคญั และจาํเป็นตอ้งปลกูฝงัใหเ้ดก็ เพื่อใหเ้ป็นนกัเรยีนทีด่แีละพลเมอืงดขีองประเทศชาตต่ิอไป  
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิที่ว่าคนดแีละคนเก่งซึ่งเป็นพลเมอืงที่มคีุณภาพสูงที่จะทําใหป้ระเทศชาติ
มัน่คงไดต้อ้งเคารพกฎหมาย ทาํหน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบสงู และรกัษาสุขภาพอนามยัของตนเอง  
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน .2544:24) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10  
(พ.ศ. 2550 - 2554) ยงัไดก้าํหนดใหม้กีารการพฒันาเยาวชนไวห้ลายดา้น ทีส่าํคญัดา้นหน่ึงคอื ใหม้ี
ความรบัผดิชอบสูงทัง้ในการเรยีนและการทํางาน ดงันัน้จงึมคีวามจําเป็นอย่างยิง่ที่จะปลูกฝงัและ
พฒันาให้นักเรยีนมคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนให้มากที่สุดเพื่อประสบความสําเร็จในการเรยีน 
อาชพีการงานในอนาคตต่อไป 
 จากการสงัเกตของผูว้จิยัในฐานะครผููส้อน และจากการสอบถามครูประจําชัน้ ตลอดจน
ครูผูส้อนนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 พบว่าเดก็นักเรยีนมกีารขาดความรบัผดิชอบในหลาย ๆ 
ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ การเขา้เรยีนไม่ตรงเวลา การนํางานอื่นทีไ่มเ่กีย่วของกบัการเรยีนขึน้มาทาํขณะ
ครูสอน ส่งงานไม่ทนัภายในเวลาที่กําหนด ไม่นําอุปกรณ์การเรยีนมาตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย ชอบ
พดูคุยกนัเวลาครสูอน การไมต่ดิตามงานและแกไ้ขงานใหถู้กตอ้ง พฤตกิรรมเหล่าน้ีสง่ผลกระทบต่อ
เดก็นักเรยีน ทําใหน้ักเรยีนมผีลสําฤทธิท์างการเรยีนตํ่า ไม่ประสบผลสําเรจ็ในการเรยีน และทําให้
เกดิปญัหาตามมา ไม่ว่าจะเป็นปญัหาต่อตนเอง คอืเรยีนไม่บรรลุผลสาํเรจ็ตามทีมุ่่งหวงัเอาไว ้และ
ยงัเป็นปญัหาในครอบครวัอกีดว้ย จงึควรปลูกฝงัและสนับสนุนใหน้ักเรยีนมคีวามรบัผดิชอบสูงขึน้  
ในฐานะพระภกิษุผูว้จิยัเหน็วา่หลกัธรรมทางพทุธศาสนาสามารถนํามาใชพ้ฒันาความรบัผดิชอบของ
นักเรยีนได ้หลกัธรรมทีม่คีวามเหมาะสมในการพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีน ไดแ้ก่หลกัอทิธิ
บาท 4 ซึง่ประกอบดว้ย 1) ฉนัทะ (ความพอใจรกัใครใ่นสิง่นัน้)  2) วริยิะ (ความเพยีรพยายามทาํใน
สิง่นัน้)  3) จติตะ (การเอาใจฝกัใฝใ่นสิง่นัน้)  4) วมิงัสา (การพจิารณาใครค่รวญหาเหตุผลในสิง่นัน้) 
เพราะเป็นธรรมะทีท่าํใหป้ระสบความสาํเรจ็ กล่าวคอื ถา้บุคคลใดมฉีนัทะ มคีวามพยายาม ตัง้อยูใ่น
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ความเพยีร ประครองจติตวัเองใหอ้ยูก่บัหน้าที ่มคีวามมุง่มัน่เพื่อสิง่ทีท่าํ เมื่อทาํใหเ้ตม็ทีแ่ลว้ บุคคล
นั ้นย่อมประสบผลสําเร็จ (พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  
2539: 3.5/352) 
 พระธรรมปิฎก (ปอ. ปยุตฺโต) (2542 ข: 844) อธบิายถงึ อทิธบิาท 4 ว่ามคีวามสาํคญัยิง่
ในการศกึษาเล่าเรยีน ไม่ว่าผูน้ัน้จะเป็นเดก็หรอืผูใ้หญ่ เพราะอทิธบิาท 4 จะทําใหผู้ป้ฏบิตัมิคีวาม
พอใจ มคีวามขยนัขนัแขง็ มีความเอาใจใส่ ใคร่ครวญในการเรยีนอยู่เสมอ หากมกีารปฏิบตัิให้
ครบถ้วนสมบูรณ์แลว้ ย่อมประสบความสําเรจ็ในการเรยีนอย่างไม่เหลอืวสิยั ในทางตรงกนัขา้มถ้า 
ไม่มคีวามพอใจ ใจไม่รกัในการเรยีนแลว้ ความเกยีจครา้นกต็ามมา ความเอาใจใส่กไ็ม่ม ีความคดิ
ตรึกตรองก็ไม่เกิดขึ้นในสิ่งนัน้ๆ แม้จะมีใครตักเตือนแนะนําสัง่สอนก็ไม่เชื่อฟงั ไม่ยอมทําตาม
กลายเป็นคนหวัดือ้ ปรากฏแต่ความลม้เหลว ทําอะไรกไ็ม่ประสบความสาํเรจ็ ทัง้น้ีเป็นโทษของการ
ขาดอทิธบิาท 4 นัน่เอง 
  วธิกีารพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีนนัน้ สามารถทําไดห้ลายวธิ ีเช่น ใชก้จิกรรม
กลุ่มสมัพนัธเ์พือ่พฒันาความรบัผดิชอบ การใหค้าํปรกึษากลุ่มเพื่อพฒันาความรบัผดิชอบ การใชต้วั
แบบเพื่อพฒันาความรบัผดิชอบ และโปรแกรมการพฒันาความรบัผดิชอบอื่นๆ ในการวจิยัครัง้น้ี 
ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีนโดยใชโ้ปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 
4 เพือ่ชว่ยใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีน และมคีวามรบัผดิชอบต่อการ
เรียนของตนเอง ทัง้น้ีเป็นเพราะโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มสามารถใช้พฒันาความรบัผิดชอบของ
นักเรียนได้ ดังที่กองศรี เชิญชม (2547:116) ใช้โปรแกรมการเตือนตนเองและโปรแกรมการ 
ชี้แนะด้วยวาจาปรบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  
ภารดี ศรีทอง (2543:65) ใช้โปรแกรมฝึกกิจกรรมเชิงจิตวิทยาเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ 
ต่อการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคนึงนิจ พุ่มพวง  
(2546:67) ใชก้จิกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาความรบัผดิชอบของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีน
ศกึษาสงเคราะหเ์พชรบุร ีจงัหวดัเพชรบุร ีปรากฏว่า นกัเรยีนและนกัศกึษามคีวามรบัผดิชอบต่อการ
เรยีนเพิม่ขึน้ 
 ด้วยเหตุดงักล่าวข้างต้น ผู้วิจยัจึงประสงค์จะพฒันาความรบัผิดชอบต่อการเรยีนของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาป่ีที ่3 โดยใชโ้ปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพื่อใหน้กัเรยีนมี
ความรบัผดิชอบต่อการเรยีนเพิม่มากขึน้ ต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายไวด้งัน้ี 
   1. เพื่อสรา้งโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยอทิธบิาท 4 เพื่อพฒันาความรบัผดิชอบในการ
เรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  



 3 

      2. เพื่อเปรยีบเทยีบความรบัผดิชอบในการเรยีนของนักเรยีนก่อนและหลงัการเขา้ร่วม
โปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยอทิธบิาท 4 เพื่อพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีนของนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3  

 

ความสาํคญัของการวิจยั 
 ผลการวจิยัครัง้น้ี สามารถนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาความรบัผดิชอบดา้นอื่น ๆ ของ
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบให้มากในทุก ๆ ด้าน อันจะส่งผลให้เขาประสบ
ความสาํเรจ็ในการเรยีนและการประกอบอาชพีในอนาคต ต่อไป 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 
             ประชากร 
              นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาป่ีที ่ 3 ปีการศกึษา 2552  โรงเรยีนวดัประดู ่(พว่งอุทศิ) ซึง่มี
ความรบัผดิชอบในการเรยีนน้อยถงึน้อยทีส่ดุ จาํนวน 15 คน 
 
               กลุ่มตวัอย่าง  
               สุม่อยา่งงา่ยจากประชากรทีส่มคัรใจเขา้รว่มโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท  4 
เพือ่พฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 12  คน 
 

     ตวัแปรท่ีวิจยั 
       1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ โปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพื่อพฒันาความ
รบัผดิชอบในการเรยีน 
              2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีนของนกัเรยีน 

 
       นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
     1. พฤติกรรมความรบัผิดชอบในการเรียนของนักเรียน หมายถงึ พฤตกิรรมทีแ่สดงถงึ 

              ส่งงานตรงเวลา ไดแ้ก่ การทํางานทีไ่ดร้บัมอบหมายเสรจ็เรยีบรอ้ยทนัเวลาและส่งตาม
เวลาทีก่าํหนด  
            ไม่นํางานอ่ืนมาทําขณะครูสอน ได้แก่ ฟงัครูสอน ทํากิจกรรมหรอืงานที่ครู
มอบหมาย ไมท่าํกจิกรรมหรอืงานอื่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาทีเ่รยีน  
                 ไม่พดูคยุกนัขณะครสูอน ไดแ้ก่ พดูคุยกนัเกีย่วกบัเรื่องทีค่รุสอน ถามคาํถามและตอบ
คาํถามของคร ูไมพ่ดูคุยกนันอกเหนือจากทีค่รสูอน 
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                      การยอมรบัและปรบัปรุงแก้ไขงานส่วนท่ีผิด ได้แก่ การนํางานที่ผดิมาแก้ไขให้
ถูกตอ้งดว้ยตนเอง 
                   2. โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มด้วยหลกัอิทธิบาท 4 ท่ีมีต่อพฤติกรรมความ 
รบัผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 หมายถงึ กจิกรรมทีส่รา้งขึน้สาํหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 เพื่อพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีน ตามหลกัอทิธบิาท 4 ทีผู่ว้จิยั
สรา้งขึน้ มทีัง้หมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
                    1. ฉันทะ หมายถงึ ความพอใจกบัการเรยีนหรอืงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตัง้ใจฟงัครสูอน
ดว้ยความเอาใจใส ่ตัง้ใจทาํงานทีค่รมูอบหมาย รูจ้กัสรา้งแรงกระตุน้ใหต้นเองหรอืมกีําลงัใจ มคีวาม
พอใจและมคีวามชอบใจในสิง่ทีเ่รยีน  
                    2. วิริยะ หมายถึง นักเรียนมีความเพียรพยายาม มีความมานะบากบัน่ที่จะทํา
หน้าทีข่องตน คอื มคีวามเพยีรพยามยามมคีวามตัง้ใจเรยีน ไม่ว่าวชิาทีเ่รยีนจะมคีวามยากแต่กย็่อ
ทอ้ต่อสิง่ทีเ่รยีน มคีวามทุม่เททัง้กายและใจ 
                    3. จิตตะ หมายถงึ นักเรยีนมใีจจดจ่อและเอาใจใส่อยู่กบัการเรยีนไม่ละทิง้ มใีจตัง้
มัน่ในการเรยีนของตน หรอืทีเ่รยีกว่า ไม่ละทิง้การเรยีนกลางครนั ไม่เกดิความเบื่อหน่ายกลางครนั 
มจีติใจตัง้มัน่อยูก่บัการเรยีนของตนเองมากกวา่ทีจ่ะทาํสิง่อื่น  
                    4. วิมงัสา หมายถึง นักเรยีนหมัน่ตรวจสอบ พจิารณา ไตร่ตรองในการเรยีนหรอื
งานที่ได้รบัมอบหมาย เมื่อประสบปญัหาในการเรยีนก็พจิารณา ไตร่ตรองถึงเหตุและผลของการ
เรียนนัน้ พร้อมทัง้แก้ไขให้ปญัหานัน้หายไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วได้ด้วยตนเองหรือ
คาํแนะนําของคร ู
    โปรแกรมกจิกรรมกลุ่มในการพฒันาความรบัผดิชอบในการ มจุีดมุ่งหมายเพื่อให้
นกัเรยีนไดพ้ฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีนของตนเองโดยการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ คอื เกม (Game) 
บทบาทสมมต ิ(Role Play) กรณตีวัอยา่ง (Case) สถานการณ์จาํลอง ดงัน้ี คอื  

    1. เกม (Game) เป็นวธิกีารทีม่สีถานการณ์สมมตขิึน้ ใหผู้เ้รยีนลงเล่นดว้ย 
ตนเองภายใต้ข้อตกลงหรอืกติกาอนัจะมผีลออกมาในรูปของการแพ้ชนะ ให้ผู้เรยีนได้วิเคราะห์
ความรูส้กึ นึกคดิและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ ทัง้ยงัช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความ
สนุกสนานดว้ย 

     2. บทบาทสมมต ิ(Role - playing) มสีถานการณ์สมมตเิชน่เดยีวกบัเกม แต่ 
มกีารกําหนดบทบาทของผู้เรยีนในสถานการณ์ที่สมมติ โดยอาศยับุคลิกภาพ ประสบการณ์และ
ความรูส้กึนึกคดิของตนเองเป็นหลกั ดงันัน้วธิกีารน้ีจงึมสีว่นชว่ยใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสศกึษาวเิคราะห์
ถงึความรูส้กึและพฤตกิรรมของตนอยา่งลกึซึง้  
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    3. กรณตีวัอยา่ง (Case) นําเรือ่งราวต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ มาดดัแปลงและใช ้
เป็นตวัอย่างในการใหผู้้เรยีนได้ศึกษาวเิคราะห์และอภิปรายกนัเพื่อสรา้งความเขา้ใจ และฝึกฝน
หนทางแกไ้ข การอภปิรายจะช่วยใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นขอ้มลูซึง่กนัและกนั รวมทัง้นําเอา
กรณต่ีาง ๆ ซึง่คลา้ยกบัชวีติจรงิมาใชจ้ะชว่ยใหก้ารเรยีนรูม้ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิ  

    4. สถานการณ์จาํลอง (Simulation) คอื การจาํลองสถานการณ์จรงิหรอืสรา้ง 
สถานการณ์ใหใ้กล้เคยีงกบัความเป็นจรงิ แล้วใหผู้เ้รยีนลงไปอยู่ในสถานการณ์นัน้และมปีฏกิริยิา
โตต้อบกนั วธิกีารจะช่วยใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสทดลองพฤตกิรรมต่างๆ ซึง่ในสถานการณ์จรงิผูเ้รยีน
อาจจะไมแ่สดงออก เพราะอาจเป็นการเสีย่งต่อผลทีจ่ะไดร้บัจนเกนิไป 

              กิจกรรมกลุ่มแต่ละกิจกรรมประกอบด้วย  5 ขัน้ตอน  ดงัน้ี 
           ขัน้ที ่1 ขัน้นํา (ฉนัทะ) 
           ผูนํ้ากลุ่มกล่าวนําเขา้สูเ่น้ือหา 
           ขัน้ที ่2 ขัน้กจิกรรม (วริยิะ จติตะ) 
           ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนลงมอืปฏบิตั ิหรอืทํากจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง รวมทัง้มี

สว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ แลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนัเกีย่วกบัความรบัผดิชอบใน
การเรยีนและหน้าทีข่องตนเอง 

           ขัน้ที ่3 ขัน้วเิคราะหแ์ละอภปิราย (วมิงัสา) 
           ผู้นํากลุ่มให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ และสรุปจากกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติและ

อภปิรายรว่มกนั เพือ่ใหน้กัเรยีนเกดิการพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีนของตนเอง 
           ขัน้ที ่4 ขัน้สรปุและนําหลกัการไปประยกุตใ์ช ้(วมิงัสา) 
           ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนรวบรวมแนวคดิทีไ่ดจ้ากการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ในกลุ่ม 

มาสรุปเป็นหลกัการของตวัเอง และนําหลกัการนัน้มาใชเ้พื่อใหเ้กดิการพฒันาความรบัผดิชอบใน
การเรยีนของตนเอง 
            ขัน้ที ่5 ขัน้ประเมนิผล 
            ผูนํ้ากลุ่มและนักเรยีนร่วมกนัประเมนิผลการเรยีนรูข้องตน และจากกลุ่ม โดยการ
รว่มกนัอภปิรายแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ และใหข้อ้เสนอแนะรว่มกนัของสมาชกิในกลุ่ม 

   3. นักเรียน หมายถงึ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาชัน้ปีที่ 3 โรงเรยีนวดัประดู ่ 
(พว่งอุทศิ) กรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552  
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
   ในการวจิยัเรื่องผลการใช้กจิกรรมกลุ่มด้วยหลกัอทิธบิาท 4 ที่มต่ีอพฤติกรรมความ

รบัผดิชอบในการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 มกีรอบแนวคดิในการศกึษา ดงัน้ี 
 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 
 
 

  
 
 

สมมติฐานในการวิจยั 
   ความรบัผดิชอบในการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 หลงัการเขา้รว่มโปรแกรม

กจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพื่อพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีนมากกว่าก่อนการเขา้ร่วม
โปรแกรม 
 
 

โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มด้วยหลกั 
อิทธิบาท 4 เพ่ือพฒันาความ

รบัผิดชอบในการเรียน 

พฤติกรรมความรบัผิดชอบ 

ในการเรียนของนักเรียน 



บทท่ี 2 
เอกสารท่ีเก่ียวข้องในการวิจยั 

   
 การศกึษาผลการใชก้จิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ในครัง้น้ี ผูว้จิยัศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความรบัผดิชอบในการเรยีน กิจกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาความรบัผดิชอบต่อการเรยีนด้วยหลกั 
อทิธบิาท 4 เพือ่ประกอบการวจิยั โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
     1. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัความรบัผดิชอบ 

  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบ 
  ความหมายของความรบัผดิชอบ 
  ลกัษณะของความรบัผดิชอบ 
  ประเภทของความรบัผดิชอบ 
  ความสาํคญัของความรบัผดิชอบ 
  การปลกูฝงัและพฒันาความรบัผดิชอบ 
  ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบ 
   งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบ 
     2. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบักจิกรรมกลุ่ม 

  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมกลุ่ม 
  ความหมายของกจิกรรมกลุ่ม 
  จุดมุง่หมายของกจิกรรมกลุ่ม 
  ขนาดของกลุ่ม 
  ประโยชน์ของการใชก้จิกรรมกลุ่ม 
  เวลาในการใชก้จิกรรมกลุ่ม 
  ลาํดบัขัน้การเรยีนรูต้ามวธิกีระบวนการกลุ่ม 
  เทคนิคของกจิกรรมกลุ่ม 
  ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมกลุ่ม 
   งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมกลุ่ม 
     3. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัหลกัอทิธบิาท 4 
  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัอทิธบิาท 4 
  ความหมายของหลกัอทิธบิาท 4 
  ลกัษณะของหลกัอทิธบิาท 4 
  องคป์ระกอบของหลกัอทิธบิาท 4 
  ความสาํคญัของหลกัอทิธบิาท 4 
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   ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัอทิธบิาท 4 
   งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัอทิธบิาท 4 
  

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัความรบัผิดชอบ 

 1.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความรบัผิดชอบ 
    1.1.1 ความหมายของความรบัผดิชอบ 

 พุทธทาสภกิข ุ(2521: 376 - 377) กล่าวว่า ความรบัผดิชอบ คอืการยอมรบัรู้
แลว้กระทําตอบสนองดว้ยความสมคัรใจต่อสิง่ทีต่้องกระทําในฐานะทีเ่ป็นหน้าทีข่องตน ไม่ใช่เพยีง
แคค่ดิหรอืรบัอยูใ่นใจ 
 พระเมธธีรรมาภรณ์ (2533: 59 - 67) กล่าวถงึความรบัผดิชอบว่า เกดิจาก
ความสาํนึก คอื มคีวามตระหนกัรูใ้นหน้าทีแ่ละคดิจะทาํหน้าทีอ่ยา่งสมบรูณ์ดว้ยความเตม็ใจ 
 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ(2544: 11-12) ไดก้ล่าวไว้
ว่า ความรบัผดิชอบหมายถงึ การแสดงออกถงึความมุ่งมัน่ในการปฏบิตัหิน้าที่ของนักเรยีน ทัง้ใน
สว่นทีศ่กึษาเล่าเรยีน ในสถานศกึษา และนอกสถานศกึษาซึง่ประกอบดว้ยพฤตกิรรมดงัต่อไปน้ี 
 1. เอาใจใสแ่ละเพยีรพยายามในการทาํงาน 
 2. ยอมรบัในการกระทาํของคนเอง 
 3. ชว่ยเหลอืงานสว่นรวมดว้ยความเตม็ใจ 
 4. รูจ้กัหน้าทีแ่ละทาํหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 5. ไมล่ะเมดิสทิธขิองผูอ้ื่น และรกัษาสทิธขิองตนเอง 
 6. ตรงต่อเวลา 
 7. เคารพต่อระเบยีบ กฎเกณฑ ์
 8. ดแูลรกัษาสว่นรวมเสมอืนเป็นของตน 
                              9. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้

 ราชบณัฑติยสถาน (2542: 944) ไดใ้หค้วามหมายความรบัผดิชอบว่า หมายถงึ 
ยอมรบัผลทัง้ทีด่แีละไมด่ใีนกจิการทีต่นไดท้าํลงไปหรอือยูใ่นความดแูลของตน 
 กรมวชิาการ (2542: 8) ไดใ้หค้วามหมายของความรบัผดิชอบว่า หมายถงึ 
ความสนใจ ความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเพยีรพยายาม ละเอยีดรอบคอบเพื่อใหส้าํเรจ็ตาม
เป้าหมาย ยอมรบัผลการกระทําของตนทัง้ในดา้นที่เป็นผลด ีและผลเสยี ทัง้พยายามปรบัปรุงการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่หด้ยีิง่ขึน้ 
 หน่วยศึกษานิเทศก์ (2526: 62) ให้ความหมายของความรบัผดิชอบว่า 
หมายถงึ การมคีวามมุ่งหมาย ตัง้ใจปฏบิตัิหน้าที่การงานใหบ้รรลุความสําเรจ็ตามความมุ่งหมาย 
ยอมรบัผลการกระทาํนัน้ และพยายามปรบัปรุงการปฏบิตัหิน้าทีใ่หด้ยีิง่ขึน้ ซึง่จาํแนกความรบัผดิชอบ 
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ไวเ้ป็น 4 ดา้น คอื ความรบัผดิชอบในการศกึษาเล่าเรยีน ความรบัผดิชอบ ความรบัผดิชอบต่อ
สถานศกึษา ความรบัผดิชอบต่อครอบครวั และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 ก่อ สวสัดิพ์านิช (2519: 54) กล่าวว่าความรบัผดิชอบ หมายถงึ การควบคุม
ตนเองใหป้ฏบิตัหิน้าทีไ่ดผ้ลสมบูรณ์ ทัง้น้ีรวมไปถงึการควบคุมพฤตกิรรมของตนเองใหถู้กตอ้งตาม
เกณฑด์ว้ย คนที่มคีวามรบัผดิชอบย่อมเป็นที่น่าเชื่อถอืของคน คุณสมบตัดิา้นความรบัผดิชอบจงึ
เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัทีจ่ะทาํใหเ้กดิความสมัพนัธอ์นัดขีองมนุษย ์
 จําเนียร ช่วงโชติ และคนอื่นๆ (2521: 5) อธิบายความหมายของความ
รบัผดิชอบว่า หมายถงึ ลกัษณะนิสยัทศันคตขิองบุคคล ซึง่เป็นเครื่องผลกัดนัใหป้ฏบิตัติามระเบยีบ 
เคารพสทิธขิองผูอ้ื่น ทาํตามหน้าทีข่องตนและมคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 
 ภญิโญ สาธร. (2519: 1) อธบิายวา่ ความรบัผดิชอบ หมายถงึ อาํนาจชนิดหน่ึง
ในจติใจของคนซึ่งสามารถควบคุมพฤตกิรรมของตนเองได ้บุคคลบางคนเกดิความปรารถนาอย่าง
แรงกลา้ทีจ่ะกระทาํการใดตรงกนขา้มกงัทาํนองครองธรรมหรอืหลกัปฏบิตัขิององคก์ารของตนหรอืมี
โอกาสโกงอยากโกงแต่ไมโ่กง บุคคลนัน้คอืคนทีเ่รยีกไดว้า่ มคีวามรูส้กึรบัผดิชอบ  
 พอบคนิ (Popkin.1987: 150) กล่าวว่า ความรบัผดิชอบเป็นกระบวนการเลอืก
ทาํงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงและยอมรบัผลทีเ่กดิขึน้ 
 กลาสเซอร ์(Glasser.1965: 13) ไดใ้หนิ้ยามความหมายของความรบัผดิชอบไว ้
คอื การทีบุ่คคลมคีวามสามรถตอบสนองความตอ้งการของคนเอง โดยไมข่ดัขวางต่อสทิธแิละความ
ตอ้งการของบุคคลอื่น 
 จากเอกสารดงักล่าวสรุปไดว้่าความรบัผดิชอบ คอื ความตัง้ใจเอาใจใส่ในการ
เรียนและการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รบัมอบหมายด้วยความมานะพยายามด้วยความเอาใจใส ่
เพื่อให้งานนัน้สําเรจ็อย่างมปีระสทิธิภาพตามที่มุ่งหมายเอาไว้ และทําให้เสรจ็ทนัเวลาตามที่นัด
หมายเอาไว้ พร้อมทัง้ยอมรบัในผลงานของตนเองทัง้ที่ดแีละไม่ด ีและนํามาแก้ไขเพื่อให้งานนัน้
สมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

 
         1.1.2 ลกัษณะของความรบัผดิชอบ 
    พระเมธธีรรมาภรณ์ (2533: 59 - 67) กล่าวถงึลกัษณะของผูท้ีม่คีวาม

รบัผดิชอบว่า มลีกัษณะ 3 ประการ คอื 1) ทาํหน้าทีอ่ยา่งสมบูรณ์ ไมบ่กพรอ่งต่อหน้าที ่2) ไมล่ะทิง้
หน้าที ่3) ไมทุ่จรติต่อหน้าที ่

     กรมการศาสนา (2536: 42-43) บุคคลที่มคีวามรบัผดิชอบประกอบดว้ย
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
   1. ซื่อตรงต่อหน้าที ่ 
   2. สาํนึกรูส้กึรบัผดิชอบต่อภาวะและฐานะของตน 
          3. รูจ้กัวางแผนและทาํงานอยา่งมรีะบบ 
   4. มุง่มัน่ในวชิาความรูแ้ละความสามารถปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานทุกประการ 
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   5. ยอมรบัผลสาํเรจ็และความลม้เหลวแหง่การกระทาํในการปฏบิตังิานที ่
ทุกอยา่ง 
   6. พยายามปรบัปรงุแกไ้ขหน้าทีก่ารงานทีบ่กพรอ่งใหส้มบรูณ์ 
   7. พยายามปฏบิตังิานในหน้าทีใ่หส้าํเรจ็เรยีบรอ้ย รวดเรว็ ดว้ยความเตม็
ใจและจรงิใจ 

    กรมสามญัศกึษา (2529: 3) ไดใ้หค้วามสําคญัแก่คุณลกัษณะของความ
รบัผดิชอบดา้นการเรยีน และไดก้ําหนดไวเ้ป็นเป้าหมายสําคญัขอ้หน่ึงในการพฒันาการศกึษาโดย
ระบุขอบขา่ยพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความรบัผดิชอบของเดก็นกัเรยีนไวว้่า จะตอ้งเป็นผูท้ีเ่อาใจใส่
ในการทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามซื่อสตัยต่์อหน้าที ่เคารพต่อระเบยีบกฎเกณฑ ์มวีนิัยใน
ตนเอง มีอารมณ์หนักแน่นเมื่อเผชิญกับอุปสรรค รู้จกัหน้าที่ ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครดั  
มคีวามเพยีรพยายามและละเอยีดรอบคอบในการศกึษาเล่าเรยีน เพือ่ใหผ้ลการเรยีนดขีึน้เรือ่ยๆ 

    สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิ(2540: 69) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะ 
ความรบัผดิชอบของนกัเรยีนวา่ดงัน้ี 
 1. ความรบัผดิชอบต่อการเล่าเรยีน หมายถงึ การทีน่ักเรยีนนกัศกึษาตัง้ใจ
ศกึษาเล่าเรยีนจนประสบความสําเรจ็ตามที่มุ่งหวงัดว้ยความขยนัหมัน่เพยีร อดทน และส่งงานที่
ไดร้บัมอบหมายทนักาํหนดเวลา 
 2. ความรบัผดิชอบต่อสถานศกึษา หมายถึง การที่นักเรยีนมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมต่างๆ ของสถานศกึษา ไม่ทะเลาะววิาทกบัโรงเรยีนอื่น รกัษาชื่อเสยีงของโรงเรยีนและให้
ความรว่มมอืกบัโรงเรยีนอยา่งเตม็ที ่
 3. ความรบัผิดชอบต่อครอบครวั หมายถึง การที่นักเรียนมีความตัง้ใจ
ช่วยเหลอืงานต่างๆ ภายในบา้นเพื่อแบ่งเบาภาระซึ่งกนัและกนัตามความสามารถของตนเอง และ
รูจ้กัแสดงความคดิเหน็ปฏบิตัตินเพือ่ความสขุและชื่อเสยีงของครอบครวั 
 4. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม หมายถงึ การทีน่กัเรยีนมสีว่นรว่มในกจิกรรม
ต่างๆ ของชุมชนและสงัคม บําเพญ็ประโยชน์และสรา้งสรรคค์วามเจรญิใหแ้ก่ชุมชนอยา่งเตม็ที ่ช่วย
สอดส่องพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นภยัต่อสงัคมและประเทศชาต ินําความรูค้วามสามารถไปช่วย
แกป้ญัหาของสงัคม 

  ชม ภูมภิาค (2525: 128) กล่าวถงึลกัษณะของบุคคลทีม่คีวามรบัผดิชอบว่า 
จะตอ้งเอาใจใสต่่องาน รอบคอบ ละเอยีดถีถ่ว้นปฏบิตัติามเกณฑ ์

  จากเอกสารดงักล่าวสรุปไดว้่าลกัษณะความรบัผดิชอบ คอื มคีวามซื่อตรงต่อ
หน้าที ่มคีวามสาํนึกรูส้กึรบัผดิชอบต่อภาวะและฐานะของตน รูจ้กัวางแผนและทาํงานอยา่งมรีะบบ 
มคีวามมุง่มัน่ในวชิาความรูแ้ละความสามารถปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานทุกประการ ตอ้งยอมรบัผลสาํเรจ็
และความล้มเหลวแห่งการกระทําในการปฏบิตัิงานที่ทุกอย่าง ปรบัปรุงแก้ไขหน้าที่การงานที่
บกพร่องใหส้มบูรณ์ และพยายามปฏบิตังิานในหน้าทีใ่หส้าํเรจ็เรยีบรอ้ย รวดเรว็ ดว้ยความเตม็ใจ
และจรงิใจ 
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         1.1.3 ประเภทของความรบัผดิชอบ 
     กรมการศาสนา (2525: 1) ร่วมกบัคณะกรรมการจดัทําคู่มอืการปลูกฝงั

ค่านิยมของกลุ่มนกับรหิาร กลุ่มสื่อสารมวลชน กลุ่มสมาคมมลูนิธ ิ และกลุ่มพฒันากําลงัคน โดยได้
แบ่งความรบัผดิชอบออกเป็น 3 ประเภท คอื 
  1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง การรู้จ ักสํานึกในหน้าที่และ
บทบาทของตนเอง โดยปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้าํเรจ็ลุล่วงดว้ยความสามารถของตนเอง มกีารวางแผนใน
การทํางาน เข้าใจแผนงาน และปฏิบัติตามแผนงานจนงานสําเร็จตามจุดประสงค์อย่างมี
ประสทิธภิาพ พรอ้มกนันัน้ตอ้งยอมรบัในผลกระทาํของตนและยนิดหีาวธิแีกไ้ขถา้หากมขีอ้บกพรอ่ง 
และทาํงานใหเ้สรจ็ทนัตามเวลาทีก่าํหนด 
  2. ความรบัผดิชอบต่อครอบครวั หมายถงึ รูจ้กัตระหนักถงึหน้าทีข่องตน
ในครอบครวั ปฏิบตัิตนให้เหมาะสมกบับทบาทเพื่อความผาสุกของครอบครวั ร่วมกิจกรรมของ
ครอบครวั ทาํใหค้รอบครวัมคีวามสขุความเจรญิ 
  3. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม หมายถงึ รูจ้กับทบาทหน้าทีข่องตนเองทีม่ต่ีอ
สงัคม และปฏบิตัตินใหถู้กตอ้งเหมาะสม และสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมสว่นรวม รูจ้กัเสยีสละหน้าที่
ส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม ปฏบิตัิตนตามกฎหมายระเบยีบขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม
ประเพณอีนัดงีามของสงัคม 

     หน่วยศกึษานิเทศก ์(2526: 62 - 69) ไดแ้บ่งประเภทของความรบัผดิชอบ
ออกเป็น 4 ดา้น ดว้ยกนั คอื 
  1. ความรบัผดิชอบในการศกึษาเล่าเรยีน หมายถึง การที่นักเรยีนศกึษา
เล่าเรยีนจนประสบผลสาํเรจ็ตามจุดมุ่งหมาย ดว้ยความขยนัหมัน่เพยีร อดทน เขา้หอ้งเรยีนและส่ง
งานที่ได้รบัมอบหมายตรงตามเวลาที่นัดหมาย เมื่อมปีญัหาหรอืไม่เขา้ใจในบทเรยีน ก็พยายาม
ศกึษาค้นคว้า ซกัถามอาจารย์ใหเ้ขา้ใจ เมื่อทําแบบฝึกหดัผดิก็ยอมรบัว่าผดิ แล้วพยายามแก้ไข
ปรบัปรงุใหถู้กตอ้งดว้ยตนเองอยูเ่สมอ มผีลการเรยีนผา่นทุกวชิาในทุกภาคเรยีน 
                    2. ความรบัผดิชอบต่อสถานศกึษา หมายถงึ การที่นักเรยีนมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมต่างๆ ของสถานศกึษา รกัษาผลประโยชน์ เกยีรตยิศชื่อเสยีงของสถานศกึษา ช่วยกนัรกัษา
ความสะอาดของสถานศกึษา ไมข่ดีเขยีนฝาผนงัหอ้งเรยีน หอ้งน้ํา แต่งเครื่องแบบนกัเรยีนเรยีบรอ้ย 
ไมท่ะเลาะววิาทกบันกัเรยีนโรงเรยีนอื่น คอยตกัเตอืนเพือ่นทีจ่ะหลงผดิอนัทาํใหโ้รงเรยีนเสยีชื่อเสยีง 
เมื่อโรงเรยีนต้องการความร่วมมอืหรอืความช่วยเหลอื กเ็ตม็ใจใหค้วามร่วมมอือย่างเตม็ที ่เขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตามความสนใจ และความสามารถของตนเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่
โรงเรยีน เชน่เป็นนกักฬีา แต่คาํขวญั เรยีงความ และอื่นๆ  
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   3. ความรบัผดิชอบต่อครอบครวั หมายถงึ การทีน่ักเรยีนตัง้ใจช่วยเหลอืงาน
ต่างๆ ภายในบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระซึ่งกนัและกนัตามความสามารถของตน และรูจ้กัแสดงความ
คดิเหน็ และปฏบิตัตินเพื่อความสุขและชื่อเสยีงของครอบครวั ช่วยแกป้ญัหาการทีส่มาชกิไม่เขา้ใจ
กนั ชว่ยครอบครวัประหยดัไฟฟ้า น้ํา อาหาร สิง่ของเครือ่งใชภ้ายในบา้น และอื่นๆ  
          4. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม หมายถงึ การทีน่กัเรยีนมสีว่นรว่มในกจิกรรม
ต่างๆ ของชุมชนและสงัคม บําเพญ็ประโยชน์และสรา้งสรรคค์วามเจรญิใหชุ้มชนและสงัคมอยา่งเตม็
ความสามารถ ช่วยสอดส่องพฤติกรรมของบุคคลที่จะเป็นภัยต่อสังคม ให้ความรู้ ความสนุก
เพลดิเพลนิแก่ประชาชนตามความสามารถของตน ชว่ยคดิและแกป้ญัหาต่างๆ ของสงัคม 
  จากเอกสารดังกล่ าวสรุปได้ว่ าองค์ประเภทของความรับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 1) ความรบัผดิชอบต่อตนเอง คอื การรูจ้กัหน้าที่และการทําหน้าที่ของตนเองที่ได้รบั
มอบหมาย ไมว่า่จะเป็น รบัผดิชอบต่อการเรยีน ตัง้ใจเรยีนหนงัสอื เป็นตน้ 2) รบัผดิชอบต่อครอบครวั 
คอื ช่วยเหลอืงานต่างๆ ภายในบ้านตามที่ไดร้บัมอบหมายตามสมควรแก่หน้าที่และบทบาทของตน  
3) ความรบัผดิชอบต่อสงัคม คอื การทีน่ักเรยีนมคีวามรบัผดิชอบต่อสถาบนัของตนเอง ช่วยเหลอืงาน 
สรา้งชื่อเสยีงใหแ้ก่โรงเรยีน และรกัษาชื่อเสยีงแก่โรงเรยีน รวมไปถงึการใหค้วามรว่มมอืกบัชุมชนทีต่น
อยูอ่าศยั ชว่ยสอดสอ่งดแูลความปลอดภยัและชว่ยกนัรกัษาความสะอาดในชุมชน 

        1.1.4 ความสาํคญัของความรบัผดิชอบ 
     พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2540: 17) กล่าวว่าความรบัผดิชอบน้ีมี

ประเดน็สําคญั คอื จะต้องระวงัตัง้ใจใชก้ําลงัเพื่อสรา้งประโยชน์แต่ฝา่ยเดยีว ใหไ้ดท้ัง้ประโยชน์ตน
ทัง้ประโยชน์ส่วนรวม พรอ้มกนันัน้กต็อ้งคอยป้องกนัแกไ้ขอยู่ตลอดเวลา มใิหค้วามเสยีหายเกดิขึน้ 
และทีส่ําคญัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งสรา้งเสรมิกําลงัใหม้ัน่คงหนักแน่นและทวขีึน้ ซึ่งมทีางทําไดห้ลาย
ทาง ทางที่เหมาะอย่างหน่ึงก็คือพยายามทําประโยชน์เสยีสละเพื่อผู้อื่นและส่วนรวมให้มากขึ้น  
การปฏบิตัิงานด้วยความเสยีสละนัน้ ยิง่กระทํามากเท่าใด จะช่วยใหเ้กดิความสามารถและความ
เชีย่วชาญมากขึน้เท่านัน้ ทัง้เมื่อเคยชนิกบัการประพฤตปิฏบิตัคิวามดแีลว้ กส็ามารถป้องกนัความ
ชัว่และความเสือ่มเสยีไดอ้ยา่งดทีีส่ดุดว้ย 

     กรมวชิาการ (2545: 116) กล่าวว่า การรูจ้กัปกครองตนเองใหเ้ป็นผูท้ี่มี
ความรบัผดิชอบ ซึง่เป็นพืน้ฐานของคนทีจ่ะทาํใหก้ารทาํงานสาํเรจ็ได ้หน่วยงานใด ชุมชนใด สงัคม
ใด ประเทศใดก็ตามที่ประชาชนเป็นผู้ที่มคีวามรบัผดิชอบสูง หน่วยงานนัน้ ชุมชนนัน้ สงัคมนัน้ 
ประเทศนัน้ย่อมเจรญิก้าวหน้า การจดัการศกึษาในโรงเรยีนจงึจําเป็นต้องใหค้วามสําคญักบัความ
รบัผดิชอบของนกัเรยีนเป็นอนัดบัแรก 

     กระทรวงศึกษาธิการ (2540: 24) ได้ศึกษาศกัยภาพของไทยในยุค 
โลกาภวิฒัน์ไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัของความรบัผดิชอบ และจาํเป็นทีต่อ้งปลูกฝงัใหเ้กดิขึน้ในตวัเดก็
เพื่อการดํารงชวีติในสงัคมยุคโลกาภวิตัน์ตามเป้าหมายของการจดัการศกึษาและจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรในระดบัปฐมศึกษาและมธัยมศึกษาที่สอดคล้องกับความมุ่งหวังของสงัคมไว้ 3 ด้าน 
ประกอบดว้ย 1) ทกัษะพืน้ฐานที่จําเป็นต่อการเรยีนรูใ้นอนาคต 2) ทกัษะพืน้ฐานที่จําเป็นต่อการ
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ทํางาน และ 3) ลกัษณะพื้นฐานที่จําเป็นต่อการอยู่ร่วมกันในสงัคม โดยเฉพาะในด้านลกัษณะ
พืน้ฐานที่จําเป็นต้องอยู่ร่วมกนัในสงัคม ประกอบดว้ยประเดน็ย่อยที่เป็นองค์ประกอบสําคญัไดแ้ก่ 
การควบคุมตนเองได ้มคีวามรบัผดิชอบ มวีนิยัในตนเอง และชว่ยเหลอืผูอ้ื่น เสยีสละ มุง่มัน่พฒันา 

     กรมการศาสนา (2525: 2) กล่าวว่า ความรบัผดิชอบ เป็นคุณลกัษณะของ
คนไทยอย่างหน่ึงที่จําเป็นต้องปลูกฝงัให้กบัคนไทยสํานึกในหน้าที่และความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ประเทศชาตทิีจ่าํเป็นอยา่งยิง่ เพราะความรบัผดิชอบเป็นลกัษณะของความเป็นพลเมอืงดเีป็นปจัจยั
สาํคญัทีจ่ะชว่ยใหส้งัคมเป็นระเบยีบและสงบสขุ 

     ทองคณู หงสพ์นัธุ ์(2535: 122) ไดก้ล่าวถงึผลดอีนัเกดิจากความรบัผดิชอบ
ไวว้่า ไดร้บัความเชื่อถอืและไวว้างใจจากผูอ้ื่น การงานสาํเรจ็เรยีบรอ้ยไดผ้ลด ีเกดิความเชื่อมัน่ใน
ตนเอง เพราะไดป้ฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างถูกต้องครบถ้วน เกดิความมัน่ใจในสงัคมและชาต ิสงัคมและ
ชาตสิามารถพฒันาไปสูค่วามเจรญิไดร้วดเรว็ มคีวามสะดวกสบายรม่เยน็เป็นสุขเกดิขึน้ในสงัคมและ
ชาต ิ  

      เพญ็แข ประจนปจัจนึก (2527: 41) กล่าวว่าความรบัผดิชอบนัน้หากไดม้ี
การปลูกฝงัใหเ้กดิมใีนสงัคมแล้วจะเป็นการช่วยทัง้บุคคลและสงัคม เพราะคุณลกัษณะน้ีจะช่วยให้
บุคคลอยู่ในสงัคมได ้ถงึแมว้่าสงัคมจะเปลีย่นแปลงไปอยา่งไรกต็าม ในขณะเดยีวกนัในสงัคมหากมี
ประชากรสว่นใหญ่เป็นผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบ สงัคมยอ่มมคีวามเจรญิและมคีวามเป็นปึกแผน่ 

     จากเอกสารดงักล่าวสรุปได้ว่าความสําคญัของความรบัผดิชอบเป็นสิง่ที่
จาํเป็นอยา่งมากทีทุ่กคนจะตอ้งม ีเพราะการขาดความรบัผดิชอบทาํใหเ้กดิปญัหาต่างๆ ไมใ่นสงัคม
ใดก็ตาม หากในสงัคมมคีวามรบัผดิชอบแล้วปญัหาต่างๆ ก็จะลดน้อยลง สงัคมก็จะมคีวาม
เจรญิกา้วหน้าและเกดิความสงบสุขในสงัคม เพราะฉะนัน้จงึควรมกีารปลูกฝงัความรบัผดิชอบใหแ้ก่
เยาวชนตัง้แต่ยงัเดก็เพือ่ความเจรญิกา้วหน้าของสงัคมต่อไป 

         1.1.5 การปลกูฝงัและพฒันาความรบัผดิชอบ 
    กิง่แกว้ อตัถากร (2524: 15 - 19) กล่าวว่าความรบัผดิชอบเป็นสิง่ทีเ่กดิจาก

การฝึกฝนอรรมตัง้แต่วนัเดก็และจะพฒันาไปเรื่อยๆ จนถงึวนัรุ่น ผูใ้หญ่จงึตอ้งเขา้ใจธรรมชาตขิอง
เดก็แนะนําและส่งเรมิในสิง่ที่ถูกที่ควรให้เขาได้รู้จกัแก้ปญัหาและค่อยๆ ปลูกฝงัความรบัผดิชอบ
ใหแ้ก่เขา เพราะนอกเหนือจากการมวีนิัยและความรบัผดิชอบตามธรรมชาต ิอนัอาจเกดิขึน้ไดเ้อง
แล้ว เด็กยงัเรียนรู้วินัยและความรบัผิดชอบจากวฒันธรรม โดยอาศยัการสัง่ฝึกปรือจากบุคคล
แวดลอ้ม ลกัษณะเชน่น้ีเป็นกฎธรรมชาตขิองการอยูร่ว่มกนัในสงัคม 

    เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์(2543: 20 - 21) กล่าวว่าการพฒันาจรยิธรรม
ความรบัผดิชอบจึงควรพฒันาให้ครบถ้วนทัง้ทางร่างกายและจิตใจ กล่าวคือ การพฒันาความรู้
ความคดิและสตปิญัญา การปรบัปรุงแก้ไขพฤตกิรรมใหเ้อื้อเฟ้ือต่อการพฒันาตนเองประเทศชาติ
และการสรา้งมาตรฐานจรยิธรรมความรบัผดิชอบในชวีติของผูเ้รยีนดว้ย 

     ประฌม จัน่ทมิ (2533: 19) กล่าวว่า การทีเ่ดก็จะมคีวามรบัผดิชอบในเรื่อง
การเรยีนไดอ้ยา่งดนีัน้ เดก็จะตอ้งฝึกฝนเกีย่วกบัความรบัผดิชอบดา้นอื่นๆ มาก่อน 
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     ไซดแ์มน (Sideman.1962: 408 - 411) ไดส้รุปรวบรวมทศันะเกีย่วกบัการ
ฝึกความรบัผดิชอบของ มลิตนั (Milton) และแฮรร์สิ (Harris) ไวด้งัน้ี 
  1. ควรเริม่ฝึกฝนความรบัผดิชอบตัง้แต่เดก็ 
  2. เดก็ทุกคนควรมโีอกาสฝึกใหม้คีวามรบัผดิชอบ 
  3. การฝึกใหม้คีวามรบัผดิชอบและการจดัประสบการณ์ความรบัผดิชอบ 
ควรใหเ้หมาะสมกบัแต่ละบุคคล 
  4. ควรใหเ้ดก็ทราบวา่ผูใ้หญ่หวงัอะไรจากตวัเขา 
  5. การฝึกใหเ้ดก็รูจ้กัความรบัผดิชอบ ผูใ้หญ่ตอ้งรูจ้กัยดืหยุ่นในการฝึกไม่
เรง่รดัจนเกนิไป 
  6. เดก็ตอ้งการคาํแนะนําจากผูใ้หญ่ 
  7. เด็กต้องการความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ เมื่อรู้ว่าส่วนไหนอยู่ในความ
รบัผดิชอบของเขา 
  8. เจตคตแิละพฤตกิรรมของผูใ้หญ่ต่อความรบัผดิชอบของตน มอีทิธพิล
ต่อความรบัผดิชอบของเดก็ 

     ประเทนิ มหาขนัธ ์(2536: 29-36) กล่าวว่า การฝึกเดก็ใหม้คีวามรบัผดิชอบ
นัน้ ไม่มเีวลาใดที่จะสายเกนิไป แมว้่าเดก็จะอยู่ในวยัทารก พ่อแม่กส็ามารถฝึกสอนใหเ้ดก็มคีวาม
รบัผิดชอบได้ การฝึกสอนจะได้ดีก็ต่อเมือสถานการณ์เอื้ออํานวย หรือสร้างสถานการณ์ขึ้นใน
ตอนต้นๆ ความรบัผดิชอบที่เดก็พงึจะมตี้องควบคู่ไปกบัการเล่นเสมอ เพราะว่าการเล่นเป็นชวีติ
จติใจของเดก็ เป็นชวีติจติใจของเดก็ แต่การงานและความรบัผดิชอบเป็นสิง่ทีเ่ดก็ไมช่อบ แต่อยา่งไร
กต็ามเดก็จะมคีวามรบัผดิชอบไดด้กีต่็อเมื่อมงีานหรอืกจิกรรมใหท้าํแมว้่าเดก็จะพอใจในการเล่น ถา้
สามารถเปลีย่นของเล่นใหเ้ป็นงานได ้หรอืใหเ้ดก็ทํางานดว้ยความสนุกสนานเพลดิเพลนิเหมอืนกบั
การไดเ้ล่น กจ็ะทาํใหเ้ดก็สามารถทาํงานได ้ความรบัผดิชอบกจ็ะเกดิขึน้ การเล่นจงึเป็นปจัจยัสาํคญั
ในการในการเตรยีมตวัเดก็ใหม้คีวามรบัผดิชอบ เดก็จะเรยีนรูใ้นการรบัผดิชอบถา้หากมคีวามพรอ้ม
หรอืมสีถานการณ์ดงัต่อไปน้ี 
 1. เด็กรู้จกัตดัสนิใจ การตดัสนิใจที่ถูกต้องของเด็กได้รบัความสนใจจาก
ผูใ้หญ่ และเสรมิแรงดว้ยการใหร้างวลัตามความเหมาะสม 
 2. พอ่แม ่และคร ูจะตอ้งสรา้งสถานการณ์หรอืเปิดโอกาสใหเ้ดก็ตดัสนิใจอยู่
เสมอและผูใ้หญ่จะตอ้งสรา้งบรรยากาศใหเ้ดก็มคีวามรบัผดิชอบ ละเวน้การตําหนิตเิตยีน 
 3. พอ่แมแ่ละครจูะตอ้งหลกีเลีย่งการตดัสนิใจแทนเดก็ในเรือ่งทีเ่ดก็สามารถ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เพราะการที่ผู้ใหญ่ตัดสินใจแทนเด็ก เป็นการนําไปสู่การไม่รู้จ ักความ
รบัผดิชอบของเดก็ 

   จากเอกสารดงักล่าวสรุปได้ว่าการปลูกฝงัและการพฒันาความรบัผดิชอบ 
สามารถทําไดด้งัน้ี คอื ควรพฒันาตัง้แต่ยงัเป็นวยัเดก็ และควรจะพฒันาไปเรื่อยๆ ฝึกใหเ้ดก็มรีูจ้กั
ตดัสนิใจดว้ยตนเอง โดยทีผู่ใ้หญ่ไมค่วรตดัสนิใจแทนเดก็ จดัใหเ้ดก็มปีระสบการณ์ความรบัผดิชอบ
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ดว้ยตวัเองอย่างเหมาะสม และควรใหเ้ดก็ทราบดว้ยว่าผูใ้หญ่หวงัอะไรจากตวัของเขา ผูใ้หญ่ต้อง
คอยใหค้าํแนะนําแก่เขาเมือ่เขาตอ้งการความชว่ยเหลอื เป็นตน้  

     1.1.6 ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบ 
   กล่าวถงึทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบต่อการเรยีนโดยตรงยงัไมม่ผีูใ้ด

กล่าวถึง มีแต่เพียงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพาดพิงถึงที่พอจะนํามาใช้ได้ คือ ทฤษฎีพฒันาการทาง
จรยิธรรมของพอีารเ์จต์ และทฤษฎีพฒันาการทางจรยิธรรมของ โคลเบอรก์ ดงัที่สุรางค์ โคว้ตระกูล 
(2549: 66 - 72) ไดก้ล่าวถงึ ทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรมทัง้ 2 พอสรปุไดด้งัน้ี  
 ก. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของพีอาร์เจต์ พีอาร์เจต์ได้แบ่งขัน้
พฒันาการทางจรยิธรรมออกเป็น 2 ขัน้ คอื 

  1. เฮทเทอรอนโนมสั (Heteronomous) เป็นขัน้ที่ผูก้ระทํารบักฎเกณฑ์
หรอืมาตรฐานทางจรยิธรรมจากผูม้อีาํนาจเหนือคน และถอืว่ากฎเกณฑต์อ้งเป็นสิง่ทีต่อ้งปฏบิตัติาม 
เปลีย่นแปลงไมไ่ด ้ลกัษณะทางจรยิธรรมขัน้เฮทเทอรอนโนมสั เดก็ทีม่พีฒันาการทางจรยิธรรมขอ้น้ี 
เป็นเดก็ทีม่อีายุระหว่าง 5 – 8 ขวบ รบักฎเกณฑแ์ละมาตรฐานทางจรยิธรรมมาจากบดิา มารดา คร ู
และเดก็ เดก็วยัน้ีจะมคีวามเชื่อถอืดงัต่อไปน้ี 

 1.1 พฤตกิรรมใดจะถูกตอ้งหรอืดกีต่็อเมื่อผูแ้สดงพฤตกิรรมไดป้ฏบิตัิ
ตามกฎเกณฑ ์
 1.2  กฎเกณฑม์ไีวส้าํหรบัปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดัและแกไ้ขไมไ่ด ้
 1.3  ทุกคนมหีน้าทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามกฎเกณฑโ์ดยเดด็ขาด ถา้ใคร
ทาํตามกฎเกณฑเ์ป็นคนด ีถา้ใครไมท่าํตามกฎเกณฑเ์ป็นคนไมด่ ี
 1.4  การประเมนิตดัสนิใจวา่ใคร “ผดิ” “ถูก” ไมค่าํนึงถงึควาตอ้งการ
แรงจงูใจหรอืเจตนาของผูท้าํ 

 2. ออโทโนมสั (Autonomous) เป็นขัน้ที่ผู้กระทําเชื่อว่ากฎเกณฑ์คือ
ขอ้ตกลงระหว่างบุคคล กฎเกณฑอ์าจเปลีย่นแปลงได ้คอื ความร่วมมอืและการนบัถอืซึง่กนัและกนั
เป็นเรือ่งสาํคญั 
     ลกัษณะของพฒันาการทางจรยิธรรมขัน้ออโทโนมสั 
 2.1 กฎเกณฑค์อืขอ้ตกลงระหวา่งบุคคลและกฎเกณฑ ์อาจ
เปลีย่นแปลงได ้ถา้หากบุคคลทีใ่ชก้ฎเกณฑน์ัน้ตกลงกนัไดว้า่จะเปลีย่น 
 2.2 กฎเกณฑ์จะมีความหมายหรือมีประโยชน์ ก็ต่อเมื่อบุคคลที่
จะตอ้งปฏบิตัยิอมรบักฎเกณฑน์ัน้ 
 2.3 การร่วมมอืและการนับถอืซึ่งกนัและกนัเป็นองค์ประกอบที่สําคญั
ของพฒันาการทางจรยิธรรม 
 2.4 การประเมนิตดัสนิใจว่าใคร “ผดิ” “ถูก” คํานึงถึงความต้องการ 
แรงจงูใจหรอืเจตนาของผูก้ระทาํ 
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   ข. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก โคลเบอร์กได้แบ่ง
พฒันาการทางจรยิธรรมออกเป็น 3 ระดบั แต่ละระดบัแบ่งเป็น 3 ขัน้ ระดบัขัน้ต่างๆ ของพฒันาการ
ทางจรยิธรรมของโคลเบอรก์ มดีงัต่อไปน้ี 
   ระดบัที ่ 1 ระดบัก่อนเกณฑท์างสงัคม (Preconventional Level) ใน
ระดบัน้ี เดก็จะรบักฎเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของพฤตกิรรมที่ดแีละไม่ดจีากผูม้อีํานาจเหนือคน เช่น 
บดิา มารดา ครหูรอืเดก็โต และมกัจะคดิถงึผลลบัทีจ่ะนํารางวลัหรอืการลงโทษมาให ้ซึง่โคลเบอรก์
ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ขัน้ คอื 
  ขัน้ที ่1 การลงโทษและการเชื่อฟงั ถา้เดก็ถูกลงโทษจะคดิว่าตนผดิ 
จะเลีย่งไมท่าํอกี แต่ถา้ไดร้บัคาํชมหรอืรางวลักค็ดิวา่ตนทาํถูก และจะทาํอกีเพือ่หวงัรางวลั 
  ขัน้ที ่2 กฎเกณฑเ์ป็นเครื่องมอืเพื่อประโยชน์ของตน เดก็จะทํา
ตามกฎขอ้บงัคบัเพือ่หวงัผลตอบแทนหรอืรางวลั 
   ระดบัที ่2 ระดบัจรยิธรรมตามกฎเกณฑส์งัคม (Conventional Level) 
ในระดบัน้ีผูท้าํถอืวา่ประพฤตตินตามความคาดหวงัของผูป้กครอง กลุ่มทีต่นทีต่นเป็นสมาชกิ เป็นสิง่
ทีค่วรจะทาํ ไมค่าํนึงถงึผลทีจ่ะเกดิขึน้แก่ตน ระดบัขัน้น้ีแบ่งเป็น 2 ขัน้ คอื 
 ขัน้ที ่1 ความคาดหวงัและการยอมรบัในสงัคมสาํหรบั “เดก็ด”ี เป็น
พฤตกิรรมทีท่าํใหผู้อ้ื่นชอบและยอมรบั 
 ขัน้ที ่2 กฎและระเบยีบ คนด ีหรอืคนทีม่พีฤตกิรรมถูกตอ้ง คอืคน
ทีป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบบงัคบัหรอืกฎหมาย 
    ระดบัที่ 3 ระดบัจรยิธรรมตามหลกัการด้วยวจิารณญาณ หรอืระดบั
กฎเกณฑส์งัคม (Post conventional Level) ระดบัน้ีมกีารตคีวามหมายดว้ยวจิารณญาณก่อนการ
ตดัสนิวา่ถูกหรอืผดิหรอืไมค่วร ระดบัน้ีแบ่งเป็น 2 ขัน้ คอื 
 ขัน้ที ่1 สญัญาและสงัคม ขัน้น้ีเน้นคนส่วนใหญ่ในสงัคมยอมรบัว่า
เป็นสิง่ทีถู่กสมควรปฏบิตัติาม แต่กม็กีารแกไ้ขไดโ้ดยคาํนึงถงึประโยชน์และสถานการณ์แวดลอ้มใน
ขณะนัน้ 
 ขัน้ที ่2 หลกัการและคุณธรรมสากล เป็นหลกัเพื่อมนุษยธรรม เพื่อ
ความเสมอภาคและความยตุธิรรม สิง่ถูกและสิง่ผดิขึน้อยูก่บัมโนธรรมทีบุ่คคลยดึถอื 
     ค. ทฤษฎจีรยิธรรมของโรเจอรส์ (จตุพร เพง็ชยั. 2533: 106 - 110) ได้
กล่าวถงึความตอ้งการของมนุษย ์แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คอื 
    1. ความตอ้งการใหม้ทีศันคตใินทางทีด่ ีซึง่ความตอ้งการน้ีเกดิจากการ
เรยีนรูใ้นเรือ่งความตอ้งการ ความรกั ความอบอุน่ การเคารพนบัถอืจากผูอ้ื่นในทางทีด่ ี
    2. ความต้องการเอาใจใส่ที่ดีเฉพาะตน คือความต้องของบุคคลที่
ต้องการใหผู้อ้ื่นให้ความรกัความอบอุ่น ความเคารพนับถือจากผูอ้ื่น อนัพฒันาจากการที่บุคคลมี
ประสบการณ์กบัพ่อแม่ ถา้พ่อแม่ใหค้วามรกัการยอมรบัเดก็อย่างไม่มเีงื่อนไข เดก็จะพฒันาตนเอง
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ไปในทางทีด่ ีแบบไมม่เีงือ่นไข จงึไมต่อ้งบดิเบอืนประสบการณ์ใดๆ แต่หากพอ่แมแ่สดงการยอมรบั
อยา่งมเีงือ่นไข เดก็กจ็ะไมย่อมรบัรูป้ระสบการณ์นัน้ๆ เพราะแยง้กบัตวัตนของเดก็ 
 
  1.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความรบัผิดชอบ 
                  งานวจิยัในประเทศ 

         คนึงนิจ พุ่มพวง (2546: 67) ศกึษาการใชก้จิกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาความรบัผดิชอบ
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหเ์พชรบุร ีจงัหวดัเพชรบุร ีจาํนวน 36 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม  18 คน และกลุ่มทดลอง 18 คน พบว่า นักเรยีนในกลุ่มทดลองมคีวาม
รบัผดิชอบก่อนและหลงัเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ
นกัเรยีนกลุ่มทดลองกบันกัเรยีนกลุ่มควบคุม มคีวามรบัผดิชอบหลงัเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มแตกต่างกนั 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

          ไอรสี ทลิโฟลท ์(Iris Thielfoldt, 2547: 63) ศกึษาผลของการใชโ้ปรแกรมการให้
คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดทฤษฎีพิจารณาการเผชิญความจริงเพื่อเพิ่มพฤติกรรมความ
รบัผดิชอบทางดา้นการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั รงัสติ 
ซึง่ไดท้ดลองกบันักเรยีนกลุ่มทดลอง จํานวน 9 คน พบว่า นักเรยีนกลุ่มทดลองมพีฤตกิรรมดา้น
ความรบัผดิชอบในห้องเรยีนด้านการพูดคุยในห้องเรยีนดขีึ้นหลงัจากเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และพฤตกิรรมความรบัผดิชอบดา้นการจดงานและดา้นการสง่งานดี
ขึน้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดา้นผลสาํฤทธิท์างการเรยีน โดยจากการนําคะแนนเฉลีย่
สะสม 3 ภาคเรยีน คอื จากมธัยมศกึษาป่ีที ่1 ภาคตน้ ถงึมธัยมศกึษาปีที ่2 ภาคตน้ มาเปรยีบเทยีบ
กบัคะแนนสะสมภาคเรยีนที ่ 4 (ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 ภาคปลาย) เพื่อดกูารเปลีย่นแปลงผลสาํฤทธิ ์
ทางการเรยีน พบว่า นักเรยีนกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยสะสม ดขีึน้กว่าก่อนทีจ่ะเขา้ร่วมโปรแกรม 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

           กองศร ีเชญิชม (2547) ศกึษาผลการใช้โปรแกรมการเตือนตนเองและโปรแกรม
การชี้แนะด้วยวาจาที่มีต่อการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 ซึง่ไดท้ดลองกบักลุ่มนกัเรยีน 8 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 4 คน โดยกลุ่มทดลอง
ที ่1 ใชโ้ปรแกรมการเตอืนตนเอง และกลุ่มทดลองที ่ 2 ใชโ้ปรแกรมการชีแ้นะดว้ยวาจา พบว่า 
นักเรียนที่ได้ร ับโปรแกรมการเตือนตนเองและนักเรียนที่ได้รบัโปรแกรมการชีแนะด้วยวาจา  
มพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบต่อการเรยีนและความรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย เพิม่ขึน้ใน
ระยะการทดลองจากระยะเสน้ฐานอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และนักเรยีนที่ได้รบั
โปรแกรมทัง้สองกลุ่มมคีวามรบัผดิชอบต่อการเรยีนและความรบัผดิชอบต่องานที่ได้รบัมอบหมาย  
ไมแ่ตกต่างกนั 

           แคทลียา แสนนางชน (2549: 38) ศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มที่มต่ีอความ
รบัผดิชอบด้านการทํางานที่เกี่ยวข้องกบัการเรยีนของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีน 
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นาหลวง เขตทุ่งครู กรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มมคีวามรบัผดิชอบดา้น
การทํางานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนมากขึน้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และนักเรยีนทีเ่ขา้
รว่มกจิกรรมกลุ่มมคีวามรบัผดิชอบดา้นการทาํงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนมากกว่านักเรยีนทีไ่ม่ได้
เขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
      งานวจิยัต่างประเทศ 

            เบส (Best. 2001: 4656 - A) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการนําผูใ้หญ่เขา้ไปในหอ้งเรยีนที่
มปีฏสิมัพนัธ์ทางระเบยีบวนิัยและความรบัผดิชอบของครูและนักเรยีนโดยมจุีดมุ่งหมายเพื่อศกึษา
ความเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมนักเรยีน เมื่อนําผูใ้หญ่เขา้ไปแนะนําในหอ้งและใหผู้ใ้หญ่นัง่อยู่ในหอ้ง
ขณะเรยีนและทํากจิกรรม ผลการวจิยัพบว่า เมื่อมผีูใ้หญ่เขา้ไปอยู่ในหอ้งเรยีนปญัหาทางระเบยีบ
วนิัยจะลดน้อยลง นักเรยีนจะตัง้ใจเรยีนและและมคีวามรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ในช่วงประมาณเวลา 30 
นาท ี

             ออสเตอรไ์ลน์ (Osterlind ,1998: 819 - C) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัระเบยีบวนิยัทีม่ต่ีอ
อสิรเสรใีนการทาํงานและการวางแผนงานของนกัเรยีน โดยมจุีดมุง่หมายเพื่อศกึษาว่า นกัเรยีนทีใ่ห้
ทาํงานอยา่งอสิรเสรแีละนกัเรยีนทีท่าํงานโดยมกีารควบคุมอยา่งต่อเน่ือง จะมผีลแตกต่างกนัอยา่งไร 
ผลการวจิยัพบว่า พลงัของนักเรยีนที่รวมกนัเป็นกลุ่มจะอ่อนแอลงเมื่อใหท้ํางานอย่างอสิระ ความ
รบัผดิชอบจะลดน้อยลง แต่นักเรยีนทีท่ํางานเป็นกลุ่มทีม่กีารวางแผน โดยนักเรยีนและครถู่ายทอด
ความรบัผดิชอบใหก้บันักเรยีนและดูแลอย่างต่อเน่ือง แล้วผลของความรบัผดิชอบที่ทํางานอย่าง
อสิระแบบน้ีจะดขีึน้อยา่งชดัเจน 

             สเตอรน์เนอร ์(Sterner, 2003: 3382 - A) ไดศ้กึษาโครงสรา้งของครอบครวัและ
ปญัหาความมรีะเบยีบในโรงเรยีนมธัยมศกึษา โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ ศกึษานิสยัของคนที่มาจาก
ครอบครวัทีต่่างกนัว่ามพีฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหาต่อการมรีะเบยีบวนิัยในโรงเรยีน ผลการวจิยัพบว่า 
การจดัหมวดหมู่นักเรยีนทีม่าจากครอบครวัทีต่่างกนัทัง้หญงิและชายจะมอุีปนิสยัต่างกนั และมผีล
ต่อปญัหาความมรีะเบยีบวนิยั และความรบัผดิชอบทีแ่ตกต่างกนั 

             สกลิลงิ (Skilling, 1997: 53) ไดศ้กึษาถงึความสาํพนัธข์องชวีติครอบครวัทีม่ต่ีอ
ความสําเรจ็ทางการศกึษาของนักเยนที่มาจากครอบครวัที่มผีูป้กครองคนเดยีว พบว่า วฒันธรรม
ของครอบครัวเป็นส่วนเสริมสําคัญร่วมกับวัฒนธรรมโรงเรียนหลายๆ ด้าน การอบรมความ
รบัผดิชอบให้กบันักเรยีน ระเบียบวินัย ปฏิสมัพนัธ์ทางบวกระหว่างนักเรยีน ครอบครวั ครูและ
โรงเรยีน สรา้งความสาํเรจ็ทางการศกึษาใหก้บันกัเรยีน 

             จากงานวจิยัดงักล่าวสรุปไดว้่า กจิกรรมต่างๆ รวมไปถงึโปรแกรมการพฒันานัน้
ทําใหเ้กดิการเรยีนรูนํ้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมในดา้นต่างๆ ซึ่งจากงานวจิยัทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมและกิจกรรมต่างๆ สามารถพฒันาความรบัผดิชอบได ้
ผูว้จิยัจงึประสงคท์ีจ่ะนําโปรแกรมการพฒันาความรบัผดิชอบต่อการเรยีน ไปใชใ้นการพฒันาความ
รบัผดิชอบต่อการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ต่อไป 
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2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบักิจกรรมกลุ่ม 

   2.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมกลุ่ม 
  2.1.1 ความหมายของกจิกรรมกลุ่ม 

     เฮอร์โรล (Herrold, 1952: 492 - 504) กล่าวว่า กจิกรรมกลุ่มเป็น 
กระบวนการที่ทําใหบุ้คคลมโีอกาสรวมกนัเป็นกลุ่มเพื่อแก้ปญัหา หรอืทําอย่างใดอย่างหน่ึงโดย
มจุีดหมายที่แน่นอน 

    โอลเซน (Ohlsen. 1970: 6-7) ไดส้รปุความหมายของกจิกรรมกลุ่มไว ้2  
ประการ คอื  
 1. กจิกรรมกลุ่มที่มผีูนํ้าเป็นผูใ้หข้อ้มูลรายละเอยีดต่างๆ แก่สมาชกิ หรอื
ผูนํ้าอภปิรายเพือ่ทีส่มาชกิไดบ้รรลุถงึความมุง่หมายต่างๆ ของกลุ่ม โดยปกตผิูนํ้าในกลุ่มจะใหข้อ้มลู
เกี่ยวกบัการศกึษา อาชพี หรอืสงัคม และส่งเรมิใหส้มาชกิในกลุ่มนําขอ้มูลเหล่าน้ีมาอภปิรายเพื่อ
ประโยชน์สาํหรบัตน เชน่ การปฐมนิเทศ การปจัฉิมนิเทศ หรอืกจิกรรมต่างๆ ทีจ่ดัขึน้ในชัว่โมง เป็น
ตน้ ในการทาํกจิกรรมกลุ่มแบบน้ี ครจูะเป็นผูด้าํเนินการวางแผนใหก้ลุ่มสมาชกิ 
 2. กิจกรรมกลุ่มแบบต่างๆ ที่สมาชิกเป็นผู้ดําเนินการ คือ นักเรียนได้
วางแผนร่วมกนัจดัขึน้เอง เช่น กลุ่มอภปิรายในเรื่องต่างๆ ที่นักเรยีนสนใจ หรอืกจิกรรมเสรมิ
หลกัสูตร เป็นต้น 

   เคมป์ และ กลัลี ่(Kemp; & Gully) (อา้งใน พงษ์พนัธ ์พงษ์โสภา, 2542: 3)  
ไดใ้หค้วามหมายว่า กลุ่มประกอบดว้ยบุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปมารวมกนั มกีารพึง่พาอาศยัและมี
ปฏสิมัพนัธต่์อกนั มผีลประโยชน์รว่มกนั มคีวามพงึพอใจมกีารยอมรบัและเคารพในความคดิเหน็ซึง่
กนัและกนั มคีวามรูส้กึวา่ตนเองเป็นสว่นหน่ึงของกลุ่ม 

   ทศินา แขมมณี และคณะ (2542: 7) กล่าวว่า ประสบการณ์ไดจ้ากการเขา้
กลุ่มจะทําให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมกระทํากิจกรรมที่ส่งเสริมการวิเคราะห ์
ความรู้สกึ ความต้องการ ตลอดจนพฤติกรรมและความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิในกลุ่มซึ่งช่วยให้
ผูเ้รยีนสามารถพฒันาบุคลกิภาพของตนไดอ้ยา่งด ี

   สมชาต ิกติยรรยง (2539: 10) ไดใ้หค้วามหมายของกจิกรรมกลุ่มว่า กจิกรรม
กลุ่ม คือ เทคนิคการฝึกอบรมที่เน้นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่กลุ่มผู้เข้ารบัการอบรม โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่ ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเรยีนรู ้อนัเน่ืองมาจากการ
คน้พบตนเอง ซึง่เป็นแนวทางสูก่ารพฒันาตนเอง 

      คมเพชร ฉตัรศุภกุล (2546: 6) กล่าววา่ กจิกรรมกลุ่ม หมายถงึ การนําเอา 
ประสบการณ์มาวางแผนแลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั เพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นในสิง่ทีส่มาชกิตอ้งการและ
การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มโดยส่วนรวม ผูนํ้าจะสามารถทํางานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ กต่็อเมื่อเขา
ไดเ้รยีนรูว้ธิกีารทีจ่ะชว่ยอาํนวยความสะดวกใหเ้กดิปฏสิมัพนัธอ์ยา่งสรา้งสรรคร์ะหว่างสมาชกิแต่ละ
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คน โดยวธิดีงักล่าวน้ีประสบการณ์ดงักล่าวจะทําใหเ้กดิพฒันาการในตวับุคคลทุกคนและกลุ่มกจ็ะ
ดาํเนินไปดว้ยความสาํเรจ็ตามจุดมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้

    พรรณพศิ วาณิชย์การ (2535: 24) กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง  
การกระทํากิจกรรมร่วมกันของบุคคลในกลุ่ม ซึ่งร่วมกนัวางแผนงานตามเป้าประสงค์ และจดั
ประสบการณ์เพือ่ก่อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงทีพ่งึประสงคข์ึน้ทัง้ตวับุคคลและในกลุ่ม 

     นิรนัดร ์จุลทรพัย ์(2542: 123) กล่าวว่า กจิกรรมกลุ่ม เป็นวธิกีารทีใ่ชก้บั
กลุ่มของผู้เขา้รบัการฝึกอบรม โดยให้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมกระทํากิจกรรมร่วมกนั หรอืได้มกีาร
แสดงออกร่วมกันภายใต้จุดมุ่งหมายบางประการ ลักษณะของกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการ
เสรมิสรา้งความรูส้กึสรา้งสรรค์ประสบการณ์และสรา้งทศันคตทิีด่งีามต่อกนั โดยมุ่งเน้นใหส้มาชกิ
เรยีนรูด้ว้ยการกระทาํ พรอ้มมกีารตชิมเพือ่ใหส้มาชกิไดร้บัรู ้ดว้ยตนเอง 

     กาญจนา ไชยพนัธุ ์(2549: 3) กล่าวว่า การทีบุ่คคลมารวมกนัเพื่อศกึษา
ประสบการณ์ของกลุ่มหลายๆ ฝา่ย ศกึษาพฤตกิรรมความเป็นผูนํ้า ความคดิ ฝึกปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคล และมกีารศกึษาจากประสบการณ์ โดยผูศ้กึษาจะต้องเขา้ไปมสี่วนร่วมในประสบการณ์การ
เรยีนรูท้ีจ่ดัขึน้ 

     จากเอกสารดงักล่าวสรุปไดว้่า กจิกรรมกลุ่ม คอื การจดัประสบการณ์ใหแ้ก่
ผูเ้รยีน เพื่อใหทุ้กคนมสี่วนร่วมทัง้ความคดิเหน็และการกระทําภายในสถานการณ์ทีก่ําหนด ทําให้
สมาชิกในกลุ่มมกีารวางแผนการทํางานร่วมกนั แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแก้ปญัหาร่วมกนั 
สง่ผลใหส้มาชกิในกลุ่มไดพ้ฒันาตนเอง เกดิการเรยีนรูแ้ละนําไปประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนต่อไป 
                 2.1.2 จุดมุง่หมายของกจิกรรมกลุ่ม 

    บทัทนั (Button. 1971: 1-2) ไดก้ล่าวถงึจุดมุง่หมายของกจิกรรมกลุ่มว่า เพื่อ
ชว่ยสง่เสรมิใหม้นุษยใ์หเ้ตบิโตและพฒันาขึน้ โดยเฉพาะทกัษะทางสงัคม การจดักจิกรรมกลุ่มจงึเป็น
การสรา้งโอกาสใหม้นุษยไ์ดเ้รยีนรูเ้ดีย่วกบัการตดิต่อสมัพนัธก์บับุคคลอื่น ในบรรยากาศทีส่ง่เสรมิซึง่
กนัและกนัโดยใชเ้ทคนิคต่างๆ เพือ่ใหส้มาชกิกลุ่มพยายามช่วยสมาชกิแต่ละคนในกลุ่ม เพื่อใหบ้รรลุ
จุดมุง่หมายทีก่าํหนด 

      กรมวชิาการ (2545: 184) เสนอแนวคดิถงึ กระบวนการกจิกรรมกลุ่มช่วย
แก้ไขขอ้จํากดัในเรื่องเน้ือหาทางดา้นจรยิธรรม ซึ่งค่อนขา้งเป็นนามธรรมและหยุดน่ิงกบัที่ใหเ้ป็น
การเรยีนรูท้ี่น่าสนใจโดยสรา้งบรรยากาศของการเรยีนรูท้ี่มกีารที่มกีารเคลื่อนไหวของผูเ้รยีนและ
เน้ือหาควบคู่กนัไป การจดักระบวนการเรยีนการสอนจงึมุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมทัง้ดา้นร่างกาย 
สติปญัญา อารมณ์ และการปฏิสมัพนัธ์เป็นส่วนใหญ่ โดยมีการใช้กิจกรรมและสื่อการสอนบาง
ประการ เช่น สถานการณ์จําลอง การแสดงบทบาทสมมต ิกรณีตวัอย่าง เป็นต้น ที่ครูสามารถคดิ
จัดทําด้วยตนเองได้ จะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ทางด้านจริยธรรมเป็นรูปธรรมน่าสนใจขึ้น 
สอดคลอ้งกบัวยัพฒันาตนระดบัวุฒภิาวะ และความตอ้งการของนกัเรยีนแต่ละระดบั 
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      บุหงา วชริะศกัดิม์งคล (2535: 33) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของกจิกรรมกลุ่ม 
คอื การช่วยใหบุ้คคลมคีวามเจรญิงอกงาม มทีกัษะในการทํางานกลุ่ม มคีวามเขา้ใจในตนเองและ
ผูอ้ื่น ตลอดจนมคีวามสามารถในการแกป้ญัหาของตนเองในดา้นต่างๆ 

                คมเพชร ฉตัรศุภกุล (2546: 149 - 150) กล่าวถงึ ความมุง่หมายของ 
กจิกรรมกลุ่มไวด้งัน้ี 
   1. เพือ่สรา้งความเขา้ใจในตนเองอยา่งถูกตอ้ง โดยปกตทิัว่ไปอาจจะคดิว่า
ตนเองมคีวามเขา้ใจในตนเอง ไม่จําเป็นต้องใหค้นอื่นชี้แจงว่าตนเป็นคนอย่างไร ในทางจติวทิยา 
แลว้มนุษยย์่อมเขา้ใจตนเอง แต่บางดา้นอาจจะไมเ่ขา้ใจตนเอง ทัง้น้ีเพราะว่าแต่ละคนมกีารปรบัตวั
กบัสิง่แวดลอ้มโดยใชก้ลวธิานแตกต่างกนัไป ดว้ยเหตุน้ีกจิกรรมกอ็าจช่วยมนุษยไ์ด ้โดยเป็นกระจก
เงาสะทอ้นใหเ้หน็ภาพของตนเองทุกๆ ดา้น 
     2. เพื่อสรา้งความเขา้ใจในบุคคลอื่น มนุษยม์คีวามตอ้งการทีจ่ะอยูร่วมกนั
อยา่งมคีวามสขุ ปจัจยัทีส่าํคญัประการหน่ึงกค็อืความเขา้ใจในสมาชกิของกลุ่ม ความเขา้ใจในบุคคล
อื่นจะทาํใหเ้กดิการยอมรบัพฤตกิรรมทีบุ่คคลแสดงออกมา ดงันัน้ในการทาํกจิกรรมกลุ่มรว่มกนั ของ
สมาชกิจะเปิดโอกาสใหส้มาชกิเกดิการเรยีนรูล้กัษณะต่างๆ ของแต่ละคนไดเ้ป็นอยา่งด ี
      3. เพื่อสร้างความสามารถในการทํางาน  ร่วมกันระหว่างสมาชิก  
ซึ่งนอกจากจะอาศยัความรู ้ความสามารถในการทํางานร่วมกนัระหว่างสมาชกิ สิง่ที่สําคญัและมี
ความหมายต่อความสาํเรจ็ของกลุ่ม คอื ความรว่มมอื ซึง่ถา้ขาดความรว่มมอืทีด่จีะทาํใหก้ารทาํงาน 
ของกลุ่มไมป่ระสบความสาํเรจ็เทา่ทีค่วรดงันัน้ในการทาํกจิกรรมกลุ่ม จงึมจุีดมุง่หมายทีจ่ะเสรมิสรา้ง
คุณลกัษณะทีด่ใีหแ้ก่สมาชกิกลุ่มใหม้ทีกัษะทีจ่าํเป็นต่อการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น 

     แทรคเลอร ์และ นอท (Traxler; & North. 1966: 320) ไดก้ล่าวถงึ
จุดมุง่หมายของกจิกรรมกลุ่มวา่  
 1. เพือ่ใหก้ารศกึษาอบรมแก่บุคคลทีย่งัไมคุ่ย้เคยกบัสิง่แวดลอ้มโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในมหาวทิยาลยั หรอืในโรงเรยีน โดยการจดัโครงการ เช่น ปฐมนิเทศนักเรยีนใหม่ หรอื
นําไปจดัในรปูแบบของการแนะแนวไดต้ลอดปี 
 2. เพื่อเสรมิสรา้งประสบการณ์ทีแ่ตกต่างไปจากประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจาก
หลกัสตูร เฉพาะอยา่งยิง่ การจดักจิกรรมในโรงเรยีนเพือ่พฒันาประสทิธภิาพในการศกึษาเล่าเรยีน 
 3. เพือ่เป็นรากฐานทีจ่ะนําไปสูก่ารใหค้าํปรกึษาเป็นรายบุคคล เพราะทาํให้
นกัเรยีนคุน้เคยกบัครแูนะแนวในขณะทีเ่ขา้รว่มจดักจิกรรม 
 4. เพื่อเป็นการปรบัตวั การบําบดัรกัษา และความเจรญิงอกงามของบุคคล
ในกลุ่ม นอกจากน้ีกิจกรรมกลุ่มยงัสามารถนํามาเป็นเครื่องช่วยแก้ไขในเรื่องส่วนตัวได้ เช่น  
การปรบับุคลกิภาพ การพฒันาทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

    จากเอกสารดงักล่าวสรุปไดว้่า จุดมุ่งหมายของกจิกรรมกลุ่มนัน้ คอืการช่วย
ใชบุ้คคลไดม้โีอกาสฝึกทกัษะใหแ้ก่ตนเอง เพื่อใหส้ามารถแก้ไขปญัหาส่วนตวัและของคนอื่น และ
ช่วยให้ค้นพบหนทางในการที่จะช่วยให้สมาชกิปรบัตวัเพื่อนําไปสู่ความเจรญิงอกงามส่วนตวั มี
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ทกัษะในการทํางานกลุ่ม มีความเข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่น ตลอดจนความสามารถในการ
แกป้ญัหาดว้ย 
     2.1.3 ขนาดของกลุ่ม 

   อ๊อตตาเวย ์(Ottaway. 1966: 7) กล่าวว่า กลุ่มควรมขีนาดเลก็เพราะจะช่วย
ใหส้มาชกิมโีอกาสแสดงอย่างอสิระไดอ้ยา่งทัว่ถงึกนั โดยสมาชกิไม่ตอ้งใชเ้สยีงดงัมากนัก ทุกคนใน
กลุ่มกจ็ะไดย้นิอย่างทัว่ถงึกนั ดงันัน้กลุ่มควรมขีนาดอย่างมากทีสุ่ด 12 คน หรอืถ้ามากกว่านัน้ ไม่
เกนิ 15 คน สว่นขนาดของกลุ่มทีม่คีวามเหมาะสมทีสุ่ดนัน้ ควรมสีมาชกิ 9 – 10 คน จงึจะทาํใหก้าร
ทาํงานบงัเกดิผลทีด่ทีีส่ดุ 

   ชอว ์(Shaw. 1981: 4) ไดก้ล่าวถงึขนาดของกลุ่มว่า กลุ่มย่อยควรมสีมาชกิ 
10 คน เป็นอยา่งมาก แต่ถา้มสีมาชกิจาํนวน 30 คนขึน้ไปจะจดัเป็นกลุ่มใหญ่และถงึแมว้่ากลุ่มจะมี
สมาชกิจาํนวน 30 คน กอ็าจเป็นกลุ่มยอ่ยได ้จาํนวนสมาชกิไมไ่ดเ้ป็นปญัหาสาํคญั แต่องคป์ระกอบ
อื่นๆ ซึง่ไดแ้ก่ความสาํคญัของสมาชกิและความรว่มมอืในการทาํงานของสมาชกิจะมคีวามสาํคญัต่อ
การทาํงานกลุ่มมากกวา่ 

   คมเพชร ฉตัรศุภกุล (2546: 110 - 111) กล่าวว่า ขนาดของกลุ่มในการจดั
กจิกรรมนัน้ ไม่ควรเกนิ 15 คน เพราะในกลุ่มทีม่สีมาชกิมากเกนิความจาํเป็น สมาชกิจะตอ้งทาํงาน
ซํ้าซอ้นกนั บางคนอาจจะรบัผดิชอบทัง้หมด ในขณะทีค่นอื่นๆ รูส้กึคบัขอ้งใจทีม่มีงีานทาํในกลุ่ม ไม่
มโีอกาสทีจ่ะใชท้กัษะทีต่นเองมอียู ่แต่ทัง้น้ีกข็ึน้อยูก่บัสถานการณ์ 

   บุหงา วชริะศกัดิม์งคล (2535: 144) กล่าววา่ ขนาดของกลุ่มทีม่ขีนาดเลก็จะมี
ความเหนียวแน่นมากกว่ากลุ่มขนาดใหญ่ เพราะกลุ่มเลก็สามารถสื่อสารกนัไดอ้ยา่งทัว่ถงึซึง่ตรงกนั
ขา้มกบักลุ่มใหญ่และยงัจะมกีลุ่มเลก็เกดิขึน้ในลุ่มใหญ่ มกีารแขง่ขนักนัในกลุ่มเพื่อแยง่ผลประโยชน์ 
ความเหนียวแน่นภายในกลุ่มจงึมน้ีอยกวา่ 

   ทศินา แขมมณี (2545: 153) กล่าวว่า ขนาดของกลุ่มจะมเีท่าใดนัน้ ขึน้อยูก่บั
ลกัษณะและจุดประสงคข์องกจิกรรม กลุ่มขนาดเลก็มกัจะประกอบดว้ยสมาชกิ 2-5 คน ขนาดใหญ่
ประมาณ 10 - 20 คน แต่ขนาดทีนิ่ยมคอื 6-8 คน 
   กาญจนา ไชยพนัธ์ (2549: 18) กล่าวว่า จํานวนสมาชกิของกลุ่มที่จะจดั
เกี่ยวกบัการช่วยในการทํางานหรอืการเรยีนการสอน ที่เหมาะสมคอื 5-10 คน โดยครูควรเลือก 
ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาวชิาและกจิกรรม โดยเฉพาะกลุ่มเลก็ทีส่มาชกิไม่เกนิ 15 คน จะช่วยใหเ้กดิ
การเคลื่อนไหวไดง้า่ย ถา้สมาชกิมากเกนิไปอาจมผีลต่อการแสดงความคดิเหน็และความตอ้งการได้
ไมท่ัว่ถงึ รวมถงึสมาชกิไมเ่กดิความสนใจและอาจออกไปจากกลุ่ม 

    จากเอกสารดงักล่าวสรุปไดว้่า ขนาดของกจิกรรมกลุ่มนัน้ ไม่มกีารกําหนด
จํานวนสมาชกิที่ตายตวั แต่มขีอ้ควรคํานึงคอื กลุ่มที่จะทํากจิกรรมนัน้ไม่ควรมขีนาดใหญ่หรอืเลก็
จนเกินไป และควรจดัให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ การปฏิสมัพนัธ์ รวมทัง้จุดมุ่งหมายของกลุ่ม 
เพือ่ใหก้ลุ่มบรรลุเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
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      2.1.4 ประโยชน์ของการใชก้จิกรรมกลุ่ม 
     โรเจอรส์ (Rogers. 1970: 121-122) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของกจิกรรมกลุ่ม 

ดงัน้ี คอื  
  1. ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางดา้นการรบัรูท้างความรูส้กึ 
  2. มกีารตระหนกัถงึความรูส้กึของตนเองและผูอ้ื่นมากขึน้ ตลอดจนเปิดเผย
ความรูส้กึมคีวามจรงิใจและเป็นไปอยา่งธรรมชาต ิมกีารเปลีย่นแปลงทางความสามารถในการควบคุม
ความรูส้กึต่างๆ ของตนเองมกีารแสดงทีต่รงกบัความรูส้กึของตน 
  3. เกดิแนวทางในการสรา้งแรงจงูใจ หมายถงึ การเขา้ใจตนเอง  
(Self - Actualization) การรูจ้กัตดัสนิใจดว้ยตนเอง 
  4. เกดิการเปลีย่นแปลงทางดา้นทศันคตทิัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่น หมายความ
วา่ บุคคลยอมรบัตนเอง พฒันาในเรือ่งคุณคา่ของตนเอง เขา้ใจตนเองและมคีวามมัน่คงยิง่ขึน้ลดการสัง่
สอนและควบคุมผู้อื่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น และมีความรู้สึกพึ่งพากันและกัน เชื่อใน
ความสามารถของบุคคล มกีารแกป้ญัหาโดยการทาํงานเป็นกลุ่มและเป็นสมาชกิทีด่ขีองกลุ่ม 

     บุหงา วชริะศกัดิม์งคล (2535: 30) กล่าววา่ หลงัการเขา้รว่มกจิกรรม 
กลุ่มประเภทต่างๆ แลว้ นอกจากจะทาํใหไ้ดผ้ลงานตามจุดมุง่หมายของกลุ่มชนิดนัน้ๆ แลว้ยงัมผีล
ทําใหบุ้คคลทีเ่ป็นสมาชกิของกลุ่มมกีารเปลี่ยนแปลงทีด่ขี ึน้ และมปีระโยชน์ต่อผูใ้หบ้รกิารแนะแนว
ในโรงเรยีนและชุมชนอกีดว้ย ไดแ้ก่ 
   1. ประโยชน์ต่อสมาชกิกลุ่ม การเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มจะมผีลใหน้ักเรยีน
ไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการทางสงัคม ทัง้ยงัเป็นการก่อใหเ้กดิพฒันาการในดา้นต่างๆ อกีดว้ย 
เช่น การพฒันาการทางดา้นสตปิญัญา พฒันาการทางดา้นเจตคต ิคอื มกีารเปลีย่นแปลงต่อตนเอง
และผูอ้ื่นเป็นไปในทางทีส่รา้งสรรคข์ึน้ และพฒันาการทางดา้นทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะทางสงัคม ทกัษะ
ในการศกึษาคน้ควา้ ทกัษะทางปญัญา และทกัษะในการทาํงานเป็นกลุ่ม 
   2. ประโยชน์ต่อผูแ้นะแนวหรอืผูนํ้ากลุ่ม ในฐานะผูใ้หบ้รกิารแนะแนวซึ้ง
ตอ้งจดับรกิารใหก้บันกัเรยีนเพือ่สง่เสรมิและพฒันา เพือ่ป้องกนัปญัหา เพือ่แกไ้ขปญัหาใหก้บัผูเ้รยีน 
เพือ่จะใหบ้รกิารนกัเรยีนเป็นกลุ่มไดบ้รรลุตามจุดมุง่หมาย 

   จากเอกสารดงักล่าวสรุปไดว้่า ประโยชน์ของการใชก้จิกรรมกลุ่มนัน้ จะช่วย
ใหส้มาชกิกลุ่มมกีารพฒันาตนเองทัง้ทางดา้นการอยู่ร่วมกนัในสงัคมและตวัของสมาชกิเอง ทําให้
สมาชิกมคีวามรบัผดิชอบมเีหตุผล รวมไปถึงการพฒันาทางด้านความคิด เจตคติ ค่านิยม และ
พฤตกิรรม สามารถทีจ่ะเผชญิกบัสถานการณต่างๆ และเรยีนรูท้ีจ่ะแกไ้ขหรอืสูไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทาํให้
มปีระสบการณ์ในการดาํรงชพีอยา่งอสิระและถูกตอ้ง 
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   2.1.5 เวลาในการใชก้จิกรรมกลุ่ม 
             แพธเธอรส์นั (Patterson, 2000: 105) กล่าววา่ การทาํกจิกรรมเป็นกลุ่ม 

ควรจดัสปัดาห์ละ 2 ครัง้ แต่ถ้าเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมน้ีอยอาจจดัสปัดาห์ละ 3 ครัง้ 
ช่วงเวลาในการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มควรใชเ้วลาไม่เกนิ 1 ชัว่โมง ในระดบัเดก็ประถมศกึษา เพราะ
เดก็อาจเกดิความเบื่อหน่าย 

     วชัรี ทรพัย์มี (2533: 274) กล่าวว่า การเข้ากลุ่มขึ้นอยู่กบัอายุของ
ผูร้บับรกิารและความจํากดัของสถานที ่เดก็ควรใชเ้วลาไม่เกนิ 30 นาท ีแต่ถา้เป็นวยัรุ่นควรใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชัว่โมง เวลาจดักลุ่มสปัดาหล์ะ 2 ครัง้ 

     บุหงา วชริะศกัดิม์งคล (2535: 66) กล่าววา่ ในการกาํหนดความถี ่และ 
ระยะเวลาเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มนัน้ ควรเป็นหน้าทีข่องผูนํ้ากลุ่มที่จะต้องพจิารณาองค์ประกอบต่างๆ 
เชน่ ชนิดของกลุ่ม อาย ุสมาชกิ ประสบการณ์ของผูนํ้ากลุ่ม 

     ทพิยวรรณ กติตพิร (2535: 197) กล่าวว่า ระยะเวลาในการเขา้กลุ่มต้อง
คํานึงถงึความเหมาะสม โดยพจิารณาจากชนิดของกลุ่ม อายุสมาชกิ จุดมุ่งหมายของกลุ่ม ลกัษณะ
ของสมาชกิ ซึ่งสอดคลอ้งโดยตรงกบัความถี่ระยะเวลาเพยีงพอของการพบปะสมาชกิ ซึ่งขึน้อยู่กบั
ผู้นําต้องกําหนดเวลาให้เพยีงพอกบัการปฏิสมัพนัธ์กนัขณะเดียวกนัก็พยายามไม่ให้มเีวลามาก
เกนิไป 

     นิรนัดร ์จุลทรพัย ์(2542: 120) กล่าวว่า เวลามากหรอืน้อยเป็นปจัจยัสาํคญั
ที่วทิยากรควรให้ความสําคญั ถ้าเวลาไม่เกิน 30 นาท ีกิจกรรมอาจประกอบไปด้วย 1 หรอื  
2 กจิกรรม แต่ถา้มเีวลาเกนิ 30 นาที ่แลว้ ควรมรีปูแบบของกจิกรรมทีเ่ปลีย่นไปทุก 30 นาท ีเพื่อ
หลกีเลี่ยงความซํ้าซากและเบื่อหน่าย และวทิยากรควรพจิารณาดว้ยว่ากจิกรรมลกัษณะใดที่จะใช้
กจิกรรมใด  

     จากเอกสารดงักล่าวสรุปได้ว่า เวลาในการใช้กจิกรรมกลุ่มนัน้ ควรจดัโดย
คาํนึงถงึความเหมาะสมกบัสมาชกิกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นอายุของสมาชกิและจุดมุ่งหมายของกลุ่ม ซึง่อยู่
ในดุลพนิิจผูนํ้ากลุ่ม โดยการกดักจิกรรมกลุ่มสาํหรบัเดก็นัน้ไม่ควรเกนิ 30 นาท ีและสาํหรบัวยัรุ่น
หรอืผูใ้หญ่นัน้ไมค่วรเกนิ 1 ชัว่โมง และจาํนวนครัง้ในการจดักจิกรรมกลุ่มในแต่ละสปัดาหน์ัน้ควรจดั
อยา่งน้อยสปัดาหล์ะ 2 ครัง้  
     2.1.6 ลาํดบัขัน้การเรยีนรูต้ามวธิกีระบวนการกลุ่ม 

             กรมวชิาการ (2542: 187) ไดเ้ขยีนตําราการพฒันาศกัยภาพของเดก็ไทย  
มขีัน้ตอนทีใ่ชใ้นกระบวนการกจิกรรมกลุ่ม โดยมขี ัน้ตอน ดงัน้ี คอื 
 1. ขัน้นํา เป็นการเริม่บทเรยีนใหน่้าสนใจ มสีาระ แทรกความสนุกสนาน
และตื่นเตน้ในบางครัง้ เพือ่ชว่ยใหน้กัเรยีนตื่นตวั มสีมาธ ิเกดิความตอ้งการในสิง่ทีจ่ะเรยีนรู ้กจิกรม
ในขัน้นําจะเป็นกจิกรรมสัน้ๆ อาจใชส้ื่อการสอนบางอย่างประกอบดว้ย เช่น การเสนอขา่ว การเชดิ
หุ่น การแสดง การเล่านิทาน ฯลฯ อาจเพิม่เติมเร่องคําแนะนํา กติกา คําสัง่ต่างๆ การแบ่งกลุ่ม  
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การรบัมอบหมายที่กําหนดให ้เพื่อใหก้ารดําเนินกจิกรรมในขัน้ต่อไปเกดิความเขา้ใจตรงกนั ทัง้น้ี
ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดศกึษา ทบทวน และซกัถามความเขา้ใจดว้ย 
 2. ขัน้กิจกรรม นักเรยีนทุกคนจะได้รบับทบาทและหน้าที่ในการดําเนิน
กจิกรรมตามที่ได้รบัมอบหมาย การแยกยา้ยตามกลุ่ม การกําหนดและเลือกประธาน เลขานุการ 
สมาชกิกลุ่มเพื่อประชุมปรกึษาหารอื การวางแผน การเสนอความคดิเหน็ของสมาชกิแต่ละคน การ
หาข้อสรุปคําตอบที่ต้องการ การกําหนดการเสนอผลงาน การแสดงออก การดําเนินกิจกรรมที่
กําหนดไว้ ครูต้องคอยให้ความช่วยเหลือ แนะนํา และดูแลนักเรยีนทุกคนที่เข้ามามสี่วนร่วมใน
กจิกรรมทุกระยะ การจดัเตรยีมอุปกรณ์บางอย่างใหพ้อเพยีง พรอ้มทัง้อํานวยความสะดวกในการ
ดาํเนินกจิกรรมแต่ละกลุ่ม  คอยชว่ยเหลอืกลุ่มทีอ่อกมาเสนอทีเ่กดิปญัหาและขอ้อุปสรรคในบางครัง้ 
 3. ขัน้อภิปราย ขัน้ตอนน้ีจะต้องจดัโอกาสให้นักเรยีนแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ การซกัถาม การอภปิรายในแง่คดิประเดน็ต่างๆ การวพิากษ์วจิารณ์ การใหค้วามคดิเหน็
เพิ่มเติม การตอบปญัหา การเสนอแนะวิธีการต่างๆ ได้พูดคุยสนทนาแกเปลี่ยนความคิด
ประสบการณ์ของตนเองกบัผูอ้ื่น รูจ้กัยอมรบัฟงั และใหเ้กยรตคิวามคดิเหน็ของผูอ้ื่นทีแ่ตกต่างจาก
ตนเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคดิของตนเอง ขน้การอภิปรายจะบรรลุผลสําเรจ็ ครูควร
จะตอ้งตัง้ประเดน็ทา้ทายใหน้กัเรยีนคดิวเิคราะหแ์ละใหเ้หตุผลวพิากษ์วจิารณ์ การตัง้คาํถามทีฝึ่กฝน
ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัการหาคําตอบทีใ่ชค้วามคดิในระดบัสงู มคีวามเชื่อมัน่ในการพดู และการแสดงออกใน
สิง่ทีค่ดิขึน้ได ้ครตูอ้งเตรยีมตวัอย่างเหตุการณ์ เรื่องราวทีเ่กีย่วขอ้ง น่าสนใจประกอบเสมอ เพื่อทํา
ให้ข้อคิดประเด็นต่างๆ ที่นักเรียนได้รบัตัง้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสงัคม 
สิง่แวดลอ้มและการดาํเนินชวีติของบุคคลต่างๆ 
 4. ขัน้สรปุและประยกุตใ์ช้ ในขัน้น้ีนกัเรยีนจะประมวลเน้ือหากจิกรรมและ
ประสบการณ์ดว้ยความคดิเหน็ต่างๆ ใน 2 ลกัษณะ คอื การสรปุสิง่ทีเ่รยีนมาทัง้หมดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ไดร้บัหลกัการแนวคดิทีช่ดัเจน มแีนวทางขอ้เสนอหลายๆ ดา้นทีเ่ป็นประโยชน์ และสามารถปฏบิตัิ
ได ้รวมทัง้คุณลกัษณะดา้นจรยิธรรมของนกัเรยีนจะพฒันาไดส้งูและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ครจูะตอ้ง
พยายามสนับสนุนติดตามให้นักเรยีนนําความรู้ ความคิด ทกัษะต่างๆ ที่ได้รบัไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกบัการดาํเนินชวีติของนกัเรยีนแต่ละคนทัง้ในหอ้งเรยีน ครอบครวัและชุมชนของเขา 

             ประนอม เดชชยั (2531: 103) กล่าวถงึการดาํเนินงานของกลุ่มว่า ไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มในลกัษณะใด จะมกีระบวนการดาํเนินงาน เป็นขัน้ตอน ดงัน้ี 
  1. ขัน้รวมกลุ่ม (Formal Stage) เป็นขัน้แรกทีส่มาชกิของกลุ่มมารวมกนั 
ถา้สมาชกิไมรู่จ้กักนัดพีอ ทุกคนจะสงวนท่าท ีไม่ค่อยแสดงออกในระยะน้ี จงึเป็นหน้าทีข่องผูส้อนที่
จะตอ้งประสานงาน ใหส้มาชกิในกลุ่มรูจ้กัคุน้เคยกนัก่อน  
  2. ขัน้กําหนดจุดมุ่งหมายของกลุ่ม (Normal Stage) เมื่อสมาชกิภายใน
กลุ่มรูจ้กักนัแลว้ กลุ่มจะเริม่คดิถงึเป้าหมายของกลุ่ม และภารกจิของกลุ่มทีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบ ในขัน้
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น้ีผูส้อนจะมบีทบาทร่วมกบัผูเ้รยีน ในการกําหนดเป้าหมาย และการเรยีนรูก้จิกรรมที่สมาชกิของ
กลุ่มจะทาํงานรว่มกนั 
  3. ขัน้ระดมความคดิ (Storming Stage) เป็นขัน้ที่บรรยากาศของการ
ทาํงานเริม่จรงิจงัมากขึน้ สมาชกิภายในกลุ่มพยายามกําหนดรา่งกฎเกณฑ ์และระเบยีบของกลุ่ม ใน
ขัน้น้ีผู้สอนอาจม ี2 บทบาท คือ ปล่อยให้ผู้เรยีนดําเนินการโดยลําพงั หรอืเข้าร่วมในฐานะเป็น
สมาชกิคนหน่ึงของกลุ่ม 
  4. ขัน้กระชบัความสมัพนัธ ์(Reforming Stage) เป็นขัน้ทีก่ลุ่มรูจ้กั คุน้เคย 
และเขา้ใจในบทบาทของตนเองเป็นอยา่งด ีจงึทาํใหก้ารดาํเนินงานของกลุ่มเป็นไปอยา่งด ี
  5. ขัน้สลายตวั (Disbanding Stage) เป็นขัน้สุดทา้ยเมื่อสมาชกิของกลุ่ม
ไดร้ว่มกนัดาํเนินการตามภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย จนบรรลุเป้าหมายแลว้ ภารกจิของกลุ่มเริม่ลดลง
ไปดว้ย ทําใหก้ลุ่มเริม่สลายตวั ในขัน้น้ีผูส้อนจะมบีทบาทในการทบทวนการดําเนินงานของกลุ่มที่
ผา่นมา เพือ่ทาํการสรปุผลและเสนอแนะแนวทางในการนําผลไปใชห้รอืนําไปศกึษาคน้ควา้ต่อไป 

   ทศินา แขมมณ ี(2545: 146-147) กล่าววา่ การสอนโดยใชก้ระบวนการ 
กลุ่มมลีกัษณะเฉพาะบางประการ การเตรยีมการจงึตอ้งคาํนึงถงึลกัษณะดงัน้ี 
  1. การกําหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อใหก้ารจดักจิกรรมไม่ออกนอกลู่นอกทาง 
โดยกําหนดเป็น 2 ลกัษณะ คอื จุดมุ่งหมายทัว่ไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะ ซึง่ลกัษณะเฉพาะน้ีนิยม
เขยีนในเชงิพฤตกิรรม (Behavior or Performance Objective) และยงัแบ่งเป็น 3 ดา้น คอื ดา้น
ความรู ้ (Cognitive Domain) ดา้นทกัษะ (Psychomotor) และดา้นเจตคต ิ(Affective Domain) 
ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมและจุดมุ่งหมาย การกําหนดเช่นน้ีจะทําใหเ้กดิความสะดวกและชดัเจนใน
การจดักจิกรรมและการประเมนิ 
  2. การกําหนดเน้ือหาหรอืความคดิรวบยอด เพื่อใหเ้ขา้ใจชดัเจนเป็นหลกั
ในการออกแบบกจิกรรมสาํหรบัผูเ้รยีน 
  3. การกําหนดกิจกรรมหรือประสบการณ์เรียนรู้สําหรบัผู้เรียน การจดั
กจิกรรมใหส้อดคลอ้งดงักล่าว สามารถใชก้ระบวนการเป็นขัน้ตอนดงัน้ี 
 3.1 ขัน้นํา คือ การเตรยีมความพร้อมให้แก่ผู้เรยีน เช่น การเตรยีม
ความรูแ้ละจดับรรยากาศทีเ่หมาะสม เป็นตน้ 
 3.2 ขัน้กิจกรรม คอื การให้ผู้เรยีนลงมอืทํากิจกรรมที่เตรยีมไว้ ให้มี
สว่นรว่มและรบัผดิชอบ เพือ่ใหเ้กดิประสบการณ์ทีจ่ะนํามาวเิคราะหอ์ภปิรายใหเ้กดิการเรยีนรู ้
 3.3 ขัน้อภปิราย คอื การใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
ความคดิ ความรูส้กึ และการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ 
 3.4 ขัน้สรุปและนําไปใช ้คอื เป็นการรวบรวมความคดิเหน็และขอ้มูล
ต่างๆ จากขัน้กจิกรรมและอภปิรายมาประสานกนั จนไดข้อ้สรุปทีช่ดัเจน รวมทัง้กระตุ้นใหผู้เ้รยีน
นําไปใชใ้นชวีติประจาํวนั 



 27 

  4. การประเมนิผล หลงัจากเสรจ็สิ้นกจิกรรมแล้ว จําเป็นต้องประเมนิผล
เพือ่ดวูา่ไดบ้รรลุจุดมุง่หมายทีต่ ัง้ไวห้รอืไม ่

   คมเพชร ฉตัรศุภกุล (2546: 27 - 28) ยงัไดก้ล่าวถงึ ระยะพฒันาของกลุ่มว่า
พฤติกรรมที่สมาชิกแสดงออกตอนเริ่มเข้ากลุ่มอาจแตกต่างจากภายหลังที่ได้รบัเข้ากลุ่มเป็น
เวลานานแลว้ ทัง้น้ีเพราะวา่การทีจ่ะทาํใหก้ลุ่มเป็นกลุ่มทีส่มบูรณ์ขึน้ จะตอ้งอาศยัเวลาในการพฒันา
กลุ่ม ดงันัน้ มกัจะพบวา่ กลุ่มจะตอ้งผา่นระยะต่างๆ 4 ระยะ คอื 
  1. ระยะที่บุคคลแต่ละคนมกีารแข่งขนั และมศีูนยก์ลางอยู่ที่ตนเอง  
(Individually centered, Competitive phase) 
  2. ระยะของความขดัแยง้ และความคบัขอ้งใจ (Frustration and Conflict 
phase) 
  3. ระยะกลุ่มมคีวามสามคัค ี(Group harmony phase) 
  4. ระยะทีม่ผีลงาน และยดึกลุ่มเป็นศนูยก์ลาง (Group centered 
productive phase) 

   จากเอกสารดงักล่าวสรุปไดว้่า ลําดบัขัน้การเรยีนรูต้ามวธิกีระบวนการกลุ่มจะ
มรีะยะของการพฒันาปฏสิมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิในกลุ่ม ซึ่งลกัษณะของการพฒันาในแต่ละขัน้ จะ
สอดคลอ้งกบัการจดักจิกรรมในแต่ละขัน้ตอน 
   2.1.7 เทคนิคของกจิกรรมกลุ่ม 

           การจดักิจกรรมกลุ่มให้บรรลุจุดมุ่งหมายและได้รบัผลประโยชน์ตามจุดที่
มุ่งหวงัไวห้รอืไม่นัน้ต้องขึน้อยู่กบัเทคนิควธิกีารทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมกลุ่มดว้ย และไดม้ผีูก้ล่าวถงึ
เทคนิคและวธิกีารทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมกลุ่มทีส่าํคญัไวด้งัน้ี 
 ก. กระบวนการสอนโดยใชบ้ทบาทสมมต ิ กรมวชิาการ (2542: 189) ได้
แบ่งขัน้ตอนไวด้งัน้ี 
  1. ขัน้เตรียมการ เป็นขัน้ตอนของการกําหนดวตัถุประสงค์ และการ
จดัเตรยีมบทบาทสมมต ิและสถานการณ์จําลองใหส้อดคลอ้กนั จุดเน้นของการใชบ้ทบาทสมมตจิะ
อยู่ที่ตวัผูแ้สดง ความรูส้กึ ความสกึคดิ เหตุผล และวธิกีารแก้ปญัหาต่างๆ ของนักเรยีน ทัง้น้ีต้อง
ระบุใหช้ดเจนว่า ตอ้งการใหผู้เ้รยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจอะไรบา้งจากการแสดง จากนัน้จงึกําหนด
สถานการณ์และบทบาททีจ่ะนาใชใ้หต้รงกบัวตัถุประสงคโ์ดยพจิารณาเรื่องความยากงา่ย วยั ระดบั
วุฒภิาวะ คุณธรรมที่ใกล้เคยีงกบัความเป็นจรงิ การขดัแงปญัหา และอุปสรรค์ที่จะต้องแก้ไข เพื่อ
สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมโีอกาสในการวเิคราะห ์และตดัสนิใจต่อไป 
  2. ขัน้ดําเนินการแสดง เป็นการเตรียมนักเรียนให้พร้อม โดยการใช้
เทคนิคและวธิกีารนําเขา้สู่บทเรยีนในรูปแบบต่างๆ กนั การเล่าเรื่องราวสถานการณ์ที่เริม่เกดิขึน้ 
การโยงกบัประสบการณ์เดมิของนกัเรยีน จากนัน้คดัเลอืกผูแ้สดงใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ
บทบาททีก่าํหนดขึน้ เมื่อไดผู้แ้สดงตามทีต่อ้งการแลว้ ตอ้งใหเ้วลาสาํหรบันกัเรยีนในการเตรยีมการ
แสดง เพื่อฝึกฝนและทดสอบกบับทบาทที่ตนเองไดร้บั เพื่อสรา้งความมัน่ใจร่วมกนั ต่อจากนัน้จงึ
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ช่วยกันจัดฉากการแสดงให้มีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริง นอกจากน้ีครูต้องเตรียมผู้
สงัเกตการณ์ เพื่อใหน้ักเรยีนทีเ่ป็นผูดู้ไดรู้จ้กัการสงัเกต การบนัทกึขอ้มูลกจิกรรมต่างๆ ดว้ย เมื่อ
หอ้งเรยีนและผูแ้สดงอยูใ่นสถานการณ์ทีพ่รอ้มแลว้จงึเริม่ตน้ใหน้กัเรยีนเริม่แสดงได ้การแสดงนี้ควร
ปล่อยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิครหูรอืผูช้มไมค่วรขดักลางคนั นอกจากในกรณีผูแ้สดงตอ้งการความ
ช่วยเหลอื ในขณะทีแ่สดงครคูวรสงัเกตพฤตกิรรมของผูแ้สดงและผูช้มอยา่งใกลช้ดิ ขอ้ควรระวงั คอื 
บางครัง้การแสดงอาจใชเ้วลามากเกนิไป เยิน่เย่อ ควรตดับทดว้ยวธิกีารทีด่ ีเพื่อป้องกนัการไม่ให้
เสยีเวลา และผูช้มเกดิความเบื่อหน่าย 
 3. ขัน้วเิคราะห์และอภปิรายผลการแสดง เป็นขัน้ที่นักเรยีนจะได้เสนอ
ขอ้มูลพฤติกรรมต่างๆ ที่สงัเกตร่วมกนั รู้จกัการแยกแยะประเด็น วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ให้
ขอ้คดิเหน็อภปิรายจนนําไปสูค่วามรูค้วามเขา้ใจตามคุณธรรมทีต่อ้งการ บทบาททีส่าํคญัของคร ูคอื 
การเตรยีมคาํถามเพื่อเป็นแนวทางในการอภปิรายกระตุน้ใหน้กัเรยีนรจูกัการคดิวเิคราะหแ์ละแสดง
ความคิดเห็น เทคนิคบางประการที่ครูสามารถนํามาใช้ คือ การสมภาษณ์ผู้แสดง ผู้ชม ผู้
สงัเกตการณ์ในเรื่องความรูส้กึ ความคดิทีเ่กดิขึน้ การอภปิรายแสดงความเหน็ต่อคําถามทีนํ่ามาใช้
ครูต้องระมดัระวงัไม่ใหม้กีารวพิากษ์วจิารณ์ในการทดลอง ตเิตยีนขอ้บกพร่องของผูแ้สดง แต่ควร
เน้นในเรือ่งของเหตุผล และพฤตกิรมทีแ่สดงออกเทา่นัน้ 
 4. ขัน้แสดงเพิ่มเติม หลงัการวิเคราะห์และอภิปรายผลการแสดงแล้ว 
นักเรยีนอาจจะเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ในการแกป้ญัหาหรอืการตดัสนิใจ ครูอาจจะใหม้กีารแสดง
เพิม่เตมิกไ็ด ้
 5. ขัน้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุป ครูควรส่งเสรมิให้นักเรยีนได้
แลกเปลีย่นประสบการณ์ ตวัอยา่งเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณธรรมทีศ่กึษารว่มกนั การให้
ขอคดิเหน็เพิม่เตมิ กาสรุปสาระสําคญัของเน้ือหา ความคดิรวบยอดของคุณธรรมที่เรยีนรู ้การจดั
แนวทางและขอ้เสนอแนะเพือ่นําไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิต่อไป 

 หลงัจากการแสดงบทบาทสมมตแิลว้ ครูควรยํ้าและทําความเขา้ใจกบันักเรยีน
อกีครัง้หน่ึงวา่ การแสดงทีผ่า่นมาเป็นเพยีงบทบาทสมมตเิทา่นัน้ เพราะนกัเรยีนบางคนอาจจะตดิอยู่
กบับทบาท สถานการณ์ และคาํอภปิรายของนกัเรยีนบางคนจนเกนิไป อาจก่อใหเ้กดิความรูส้กึทีไ่ม่
ดเีกดิขึน้ ครจูงึตอ้งชแีนะและทาํความเขา้ใจใหถู้กตอ้งเสมอเมอืเกดิเหตุการณ์ลกัษณะประเภทน้ีขึน้ 
                           ข. แนวทางการจดักาเรยีนการสอนกบักรณตีวัอยา่ง 
 1. ศกึษาแยกแยะหวัขอ้คุณธรรมที่ต้องการสอน เน้ือหาทีเ่กี่ยวขอ้ง การ
ดําเนินการ ความคดิรวบยอด และศกึษาเพิม่เตมิเกี่ยวกบัคุณธรรมที่ช่วยเสรมิคุณธรรมที่ต้องการ
เน้น 
 2. คัดเลือกข่าว ตัวอย่างเหตุการณ์ที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับ
คุณธรรมทีส่อน ปรบัใหเ้ขา้กบัวยั ประสบการณ์ สิง่แวดลอ้มของผูเ้รยีน 
 3. กําหนดขัน้ตอนและรายละเอยีดของการนําไปใช้ จุดมุ่งหมายลําดบั
ขัน้ตอนของกจิกรม 
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 4. การแสดงออก จํานวนกลุ่มและนักเรยีนในแต่ละกลุ่ม สถานที ่เวลาที่
ใช ้บทบาทของนักเรยีนบางคนและทัง้หมด สื่อประกอบการสอน ประเดน็ทีใ่ชอ้ภปิรายแสดงความ
คดิเหน็ ตวัอยา่งขอ้มลูเพิม่เตมิ ปญัหาอุปสรรคต่างๆ และแนวทางแกไ้ข 
 5. การนําไปใชใ้นชัน้เรยีน เตรยีมหอ้งเรยีน และบรรยากาศใหเ้หมาะสม
กบักรณีตวัอยา่ง การอภปิราย การแบ่งกลุ่ม ขอ้ตกลง หรอืกตกิาทีนํ่ามาใช ้การมอบหมายงานทีใ่ห้
ศึกษา และให้ศึกษากรณีตัวอย่างด้วยตนเอง มีการอภิปรายกลุ่มย่อย เสนอความคิดเห็น การ
ซกัถาม การเพิม่เติมขอ้มูลตวัอย่างต่างๆ การกําหนดผูแ้สดงบทบาทสมมต ิการตอบปญัหา หรอื
ประเดน็พรอ้มเหตุผลทา้ยกรณตีวัอยา่งทีก่าํหนดให ้
 6. การเพิม่เตมิเน้ือหา เอกสารเสรมิประสบการณ์ แบประเมนิตนเอง หรอื
กลุ่มเกี่ยวกบัคุณธรรมที่ต้องการสอนแนวสรุปและประเด็นที่นักเรยีนควรทราบ เพื่อใหเ้กดิความ
ชดัเจนในสิง่ทีเ่รยีนรูค้วามขดัแยง้น้อยลง ครตูอ้งจดัทาํแนวสรุปและตัง้คาํถามนําเพื่อใหน้กัเรยีนสรุป
แนวคดิ สาระสาํคญัของคุณธรรมไดด้ว้ยตนเองเป็นสว่นใหญ่ ลกัษณะและประเภทของกรณีตวัอยา่ง
สามารถจดัทําไดจ้าก ข่าวหนังสอืพมิพ ์เหตุการณ์ เรื่องสัน้ การเล่าเรื่อง รูปภาพ บทสนทนา หรอื
คาํพดู 
 แนวทางการสร้างกรณีตวัอย่าง 
 1. กําหนดให้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจรงิ หรอืมสี่วนใกล้เคยีงกบัการดําเนิน
ชวีติของคนในสงัคม 
 2. เรื่องที่สรา้งต้องเป็นเรื่องที่ยงัหาขอ้ยุตหิรอืขอ้สรุปไม่ได ้มปีระเดน็ที่
ตอ้งใชค้วามคดิเหน็ของบุคคลหลายๆ ฝา่ย ทางเลอืกของคาํตอบมหีลายแนวและเปิดกวา้ง 
 3. สอดคลอ้งกบัเน้ือหาทางจรยิธรรม เหมาะสมกบัวยัและประสบการณ์
ของนกัเรยีน 
 4. ปรบัเป็นกจิกรรมทีแ่สดงออกและเคลื่อนไหว 
 5. มสีาระน่าสนใจ สนุกสนาน แทรกขอ้คดิเหน็เป็นประโยชน์ 
 6. มคีาํถามหรอืประเดน็ทีใ่ชใ้นการอภปิรายและแสดงความคดิเหน็ 
 ขอ้ควรพจิารณาในการใชก้รณตีวัอยา่ง 
 1. การสรา้งกรณตีวัอยา่งไมค่วรเป็นเรือ่งเฉพาะบุคคลใดบุคคลหน่ึงในชัน้
เรยีน ควรหลกีเลีย่งการนํามาใชโ้ดยตรง แต่ควรดดัแปลงใหส้ถานการณ์ทีเ่กดิขึน้อยา่งใกลเ้คยีงทีสุ่ด
เทา่นัน้ 
 2. ครูต้องพยายามคลี่คลายความคิดเห็นขัดแย้งที่แตกต่างกันของ
นักเรยีนได ้โดยยดึแนวขอ้สรุปทีไ่ดจ้ากขอ้ตกลงของความคดิเหน็ของกลุ่มคุณธรรมทีต่้องการเน้น 
และความคดิรวบยอดของการสอนเป็นแกนสาํคญัทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนรูท้ ัง้หมด 
 3. ควรนํากิจกรรม หรือสื่อการสอนบางประเภทเข้าช่วยในการสอน
บางครัง้ เชน่ กจิกรรมบทบาทสมมต ิและสถานการณ์จาํลอง เป็นตน้ 
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 4. จุดประสงค์สําคญัของกรณีตวัอย่างควรมุ่งเน้นให้นักเรยีนรู้จกัสร้าง
ความคดิเหน็ของตนเองใหเ้กดิขึน้ มคีวามเชื่อมัน่และกล้าแสดงออกอย่างมหลกัเกณฑแ์ละเหตุผล 
การสรา้งกฎเกณฑข์องกลุ่ม การรูจ้กัเคารพมตหิรอืผลการตดัสนิใจของกลุ่มรว่มกนั 
 5. ต้องมีเทคนิคเชื่อมโยงกรณีตัวอย่าง ที่นํามาใช้ให้สมัพนัธ์กับสิ่งที่
เกิดขึ้นในชัน้เรียนได้อย่างสอดคล้องและกลมกลืนกัน เพื่อประโยชน์ในการหาแนวทางและ
ขอ้เสนอแนะแก่นกัเรยีนทีม่ขีอ้บกพรอ่งทางความประพฤตอิยู ่
                           ค. แนวทางการจดักาเรยีนการสอนกบัสถานการณ์จาํลอง 
 ประโยชน์ของการใชส้ถานการณ์จาํลองในการจดัการเรยีนการสอน 
 1. เป็นรปูแบบและกระบวนการทีฝึ่กฝนใหผู้เ้รยีนไดเ้ผชญิกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ 
ปญัหาต่างๆ การรูจ้กัแสวงหาขอ้มูล การตดิต่อสื่อสาร การแก้ปญัหา การคน้พบ การวนิิจฉัย การ
ตดัสนิใจ เป็นตน้ 
 2. ช่วยสร้างความเข้าใจในการบูรณาการของระบบต่างๆ ในสงัคมที่
ก่อใหเ้กดิปญัหาจรยิธรรมได ้รูจ้กัการสมัพนัธข์องความคดิ ขอ้มลูทีไ่ดร้บั และการเชื่อมโยงไปสู่การ
ปฏบิตัจิรงิต่อไป 
 3. สามารถพฒันาทกัษะนิสยัส่วนบุคคลไดใ้นเรื่อง ความรูส้กึ ความพงึ
พอใจ การช่วยเหลือ การทํางานกลุ่ม การอยู่ร่วมกบัผู้อื่น การปรบัพฤติกรรม เป็นต้น สิง่เหล่าน้ี
ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจ เจตคตทิีด่ต่ีอการดาํเนินชวีติในสงัคมและผูอ้ื่น 
 4. เป็นตวัอย่างที่ดแีก่ผู้เรยีนในการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ การทดลองกบั
ระบบขอ้มูลปญัหาต่างๆ ด้วยตนเอง ทําใหผู้เ้รยีนรูจ้กัสงัเกต การเปรยีบเทยีบ ขอ้เตือนใจ ความ
ระมดัระวงัละเอยีดรอบครอบในเหตุการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้จรงิหรอืใกลเ้คยีงกบัทีผู่เ้รยีนเรยีนมา 
      กระบวนกาวางแผนและการออกแบบสถานการณ์จาํลอง 
 ขัน้ตอนที่ 1 การสํารวจและการวิเคราะห์ระบบปญัหา ครุศึกษาและกําหนด
สถานการณ์ที่สอดคล้องกบัคุณธรรมที่จะพฒันา โดยตัง้วตัถุประสงค์ และขอบเขตของการสอน 
จากนัน้ศกึษาระบบปญัหาที่เกดิขึน้ในสงัคม วเิคราะห์และคดัเลอืกปญัหาสําคญัที่ต้องการสอนแก่
นกัเรยีน การพจิารณาองคป์ระกอบต่างๆ ทมีผีลกระทบต่อปญัหาทีต่อ้งการศกึษา ขัน้ตอนน้ีช่วยให้
ครูเกดิความมัน่ใจ และมแีนวคดิในการวางเค้าโครงของสถานการณ์จําลองใหม้สี่วนใกล้เคยีงกบั
สถานการณ์จรงิ ใหต้รงกบัปญัหาจรยิธรรมทตีอ้งการพฒันาในตวันักเรยีน ของเขตของการนําไปใช้
ในหอ้งเรยีน สิง่แวดล้อมและสถานการณ์ที่จดัขึน้จะมคีวามเหมาะสมกบัพฤตกิรรมการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีน 
 ขัน้ตอนที ่2 การออกแบบสถานการณ์จาํลอง ดาํเนินการดงัน้ี 
 1. กําหนดวตัถุประสงค์ที่ชดัเจน และเฉพาะเจาะจงที่ระบุว่าสถานการณ์จําลอง  
ทีส่รา้งขึน้มุง่สอนอะไรแก่นกัเรยีน เน้นเรือ่งในเป็นหลกั เน้ือหาความจรงิมโนคตหิรอืทกัษะ 
 2. การคดัเลือกสถานการณ์ในชีวิตที่ต้องการนํามาจําลองไว้ เป็นกิจกรรมให้
นกัเรยีนไดฝึ้กการเรยีนรู ้การวเิคราะห ์การตดัสนิใจ และทกัษะตามทีต่อ้งการ 
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  3. ออกแบบโครงสรา้งทัว่ไปของกจิกรรม มรีายละเอยีด เชน่ 
 1. บทบาทของผูร้ว่มกจิกรรม 
 2. เป้าหมายของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมแต่ละคน 
 3. ขา่วสารขอ้มลูทีจ่าํเป็น 
 4. ปฏสิมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
 5. ลาํดบัขัน้ตอนของเหตุการณ์ 
 6. การจบของสถานการณ์จาํลอง 
 7. สถานการณ์สิง่แวดลอ้ม องคป์ระกอบภายนอก 
  4 การสร้างและออกแบบวสัดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรม การกําหนด
สญัลกัษณ์หรอืตวัแทนอะไรในสถานการณ์จรงิ เช่น กระดาษแขง็ ตารางขอ้มล แผนภูม ิกราฟ สถติิ
ต่างๆ ใบบนัทกึคะแนน บตัรคาํสัง่ เหรยีญ รปูภาพ เป็นตน้ 
  5 การเขยีนกฎเกณฑ ์กตกิาของกจิกรรมการสอน โดยคาํนึงขัน้ตอนของกจิกรรม
การเตรยีมตวัของนกัเรยีน การอธบิายสือ่การสอนทีนํ่ามาใชเ้พือ่อะไร การเริม่ตน้ของกจิกรรม ลําดบั
เหตุการณ์ ขอ้ตกลง เงื่อนไขแต่ละตอน กฎเกณฑข์องการทํากจิกรรมร่วมกนั การระบุคะแนนทีค่วร
ไดร้บั 
  6 การทดลองใช ้ครนํูาสถานการณ์จาํลองทีส่รา้งขึน้แลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรยีน
ในระดบัเดยีวกนั ซึ่งเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เพื่อปรบัปรุงขัน้ตอนและกระบวนการเบื้องต้นก่อนการ
นําไปใชจ้รงิ 
 ขัน้ตอนที ่3 การทดสอบและการปรบัปรุงคุณภาพของสถานการณ์จําลอง ดาํเนินการ 
2 ประการ คอื 
  1 ลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของสถานการณ์จําลองที่สรา้งขึน้ในแง่ของความตรงกบั
สถานการณ์จรอง ความเขา้ใจและความน่าเชื่อถอืทีเ่กดิขน้กบันกัเรยีน 
  2 ความสามารถในการนํามาเล่น ในด้านของความยากง่าย ความสนุกสนาน 
ความเหมาะสม กบัระดบัความสามารถของนกัเรยีน 
              วธิกีารใชส้ถานการณ์จาํลองในชัน้เรยีน มขีัน้ตอน 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
            1. ขัน้นําการสอน เป็นขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน โดยใหข้อ้มลูเบือ้งตน้แก่นกัเรยีน
การเล่าเรื่องสรุปของสถานการณ์ทีนํ่ามาใช ้วตัถุประสงคท์ีต่อ้งการใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรู ้การแนะนํา
รูปแบบสถานการณ์จําลองที่สร้างขึ้น ความเข้าใจเบื้องต้น การแบ่งกลุ่ม การทําความเข้าใจกบั
กฎเกณฑ ์กตกิาต่างๆ บทบาทของนกัเรยีนบางคน เป็นตน้ 
            2. ขัน้ดาํเนินกจิกรรม นกัเรยีนแต่ละคน แต่ละกลุ่ม เริม่ปฏบิตัติามกจิกรรมที่
ระบุไวใ้นบทบาทหน้าที่ การศกึษาข่าวสารขอ้มูลจากวสัดุอุปการณ์ทีก่ําหนดให ้การวเิคราะห ์การ
ตดัสนิใจ การหาขอ้มูลเพิม่เตมิ การได้รบัผลคะแนนตามกระบวนการแต่ละขัน้ตอน การอภปิราย
ร่วมกนั การหาข้อตกลงและวธิีการ การกําหนดแผนการดําเนินการ ในขัน้ตอนน้ี ครูจะเป็นผู้ให้
คําแนะนําช่วยเหลือ กําหนดกติกา กฎเกณฑ์การใช้ การให้คะแนนตามคําถาม หรอืผลที่ปรากฏ
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ออกมา ครไูมค่วรไปขดัหรอืหา้มกระบวนการศกึษาของนกัเรยีน แต่ควรสงัเกตหรอืบนัทกึพฤตกิรรม
ทีเ่กดิขึน้เพือ่นํามาใชใ้นการวเิคราะหแ์ละอภปิรายผลในชัน้เรยีนขัน้ต่อไป 
                3. ขัน้วเิคราะหแ์ละอภปิรายผล เมือ่กจิกรรมสิน้สดุ ครนํุานกัเรยีนทบทวน
และวิเคราะห์ประสบการณ์ต่างๆ ในขณะปฏิบตัิกิจกรรม สามเหตุและผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรม 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกฎเกณฑ ์กตกิา การวางแผน เงือ่นไขทีนํ่ามาใช ้การตดัสนิใจ โอกาสของสิง่ที่
จะเกดิขึน้ การเปรยีบเทยีบขอ้มลูทีเ่กดิขึน้จากการศกึษารว่มกนั ครคูวรเพิม่เตมิขอ้สงัเกตหรอืบนัทกึ
พฤตกิรรมของนกัเรยีนเพือ่เสรมิสรา้งการอภปิรายในขัน้น้ีดว้ย 
                4. ขัน้การสรุปกจิกรรมการเรยีนรู ้ถา้ครไูดส้รา้งสถานการณ์จาํลองขึน้มา
เป็นตวัแทนของสถานการณ์จรงิอยา่งถูกตอ้ง สามารถดาํเนินการสอนไปตามขัน้ตอนทีก่ําหนดจะทาํ
ใหน้กัเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมาก การสรุปจงึมกัมุ่งในเรื่องของบูรณาการ การเปรยีบเทยีบกบัเน้ือหาของสิง่
ทีเ่รยีนรูก้บัการดาํเนินชวีติจรงิ การประยุกตเ์ชื่อมโยงของสถานการณ์จรงิ กบัสถานการณ์จําลองให้
มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนั เพือ่นําไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิต่อไป 
                            ง. กจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชเ้กม 
 นักเรยีนในระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนต้น ยงัอยู่ในวนัที่
ชอบเล่นชอบเคลื่อนไหว หากครูได้นําเกมมาจดักิจกรรมการสอนด้านพฒันาคุณลักษณะทาง
จรยิธรรมโดยจดัเป็นกจิกรรมสลบั คอื จดัสลบักบักจิกรรมหลกัทีใ่ชใ้นเวลาสอนนานๆ เช่น สลบักบั
การอธบิายของคร ูสลบักบัการอา่น คน้ควา้รายงาน หรอืสลบักบัการแบ่งกลุ่มปรกึษาหารอื เป็นตน้ 
  เกม เป็นกิจกรรมการเล่นที่มขีอ้ตกลงหรอืกติกาเฉพาะเรื่อง ซึ่งผู้เล่น
ตอ้งแสดงความสามารถเฉพาะตน หรอืความสามารถในการร่วมใจกนัของกลุ่มเพื่อแขง่ขนัใหไ้ดช้ยั
ชนะ การสอนโดยใชเ้กมเป็นสื่อนัน้ช่วยใหค้รูและนักเรยีนมคีวามสมัพนัธ์สนิทสนมกนั นักเรยีนได้
แสดงออกถงึความสามารถ ความคดิ และคุณธรรมในจติใจของตน นกัเรยีนเกดิอารมณ์สนุก ตื่นเตน้ 
การสอนโดยใชเ้กมจงึทาํใหน้กัเรยีนไมเ่บื่อหน่ายต่อการเรยีน 
                    ลกัษณะของเกมทีค่วรใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของนักเรยีน 
มดีงัน้ี 
                1. เกม มจุีดมุง่หมายหรอืวตัถุประสงค ์
                2. เกม ตอ้งทา้ทายใหรู้จ้กัคดิ ดว้ยการกําหนดระยะเวลาใหท้ํา ใหโ้อกาส
ลองทาํ 
                3. เกม มกีารเริม่ต้นและสิ้นสุด การเริม่ต้นของเกมจะมสีญัญาณ และมี
การกาํหนดใหห้ยดุดว้ยสญัญาณ 
                4. เกม มบีรเิวณ มขีอบเขตกําหนดใหเ้ล่น บรเิวณหรอืขอบเขตจะกวา้ง
หรอืแคบ แตกต่างไปตามลกัษณะของเกม 
                5 เกม มกีฎ และกตกิา ซึ่งช่วยใหผู้เ้ล่นรูว้ธิเีล่น การมเีสรภีาพ และการ
ถูกควบคุมในการเล่น 
                6. เกม จดโอกาสใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาและฝึกทกัษะ 
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                7. เกม ใหโ้อกาสแก่สมาชกิทุกคนไดเ้ล่นรว่มกนั 
                   ขัน้ตอนในการจดัการเรยีนการสอนดว้ยเกม มดีงัน้ี 
               1. เกมทีนํ่ามาจดักจิกรรม ควรเป็นเกมทีแ่ฝงดว้ยคุณธรรม และสอดคลอ้ง
กบับทเรยีน และมุง่ใหเ้กมเป็นสือ่ มใิชมุ่ง่แขง่ขนัเพือ่เอาชนะอยา่งเดยีว 
               2. เป็นเกมทีม่วีธิกีารเล่นไมซ่บัซอ้น และไมใ่ชเ้วลานานเกนิไป 
               3. นกัเรยีนมโีอกาสเล่นเกมนัน้หลายคน หรอืผลดักนัเล่นไดท้ัว่ถงึ 
               4. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่นอย่างชดัเจน นักเรียนเข้าใจกติกา รู้
บทบาทของตนและใชอุ้ปกรณ์การเล่นไดถู้กตอ้ง 
               5. นักเรยีนเล่นเกมตามกติกา และเวลาที่กําหนดให ้มรีะเบยีบวนิัยและ
รบัผดิชอบ 
               6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลและอภิปรายผลของการเล่นเกมนัน้ 
พรอ้มทัง้จดัเกบ็อุปกรณ์ และจดัสถานทีใ่หเ้รยีบรอ้ย 
               7. ครสูรปุ และเชื่อมโยงไปสูคุ่ณธรรมทีส่อนในบทเรยีน 

         ทศินา แขมมณ ี(2545 : 152 ) ไดก้ล่าวถงึ เทคนิคและวธิกีารการจดั 
กจิกรรมกลุ่มใหส้อดคลอ้งกบัหลกัทฤษฏ ีมอียูห่ลายวธิ ีดงัน้ี 
  1. เกม (Game) การใช้กิจกรรมเกมเป็นการให้สมาชิกเข้าไปร่วมใน
สถานการณ์ทีผู่เ้ล่นยนิยอม ตกลงกนัทีจ่ะปฏบิตัติามเงือ่นไขใดเงื่อนไขหน่ึงเพื่อใหไ้ดต้ามเป้าหมาย
ตามที่ต้องการ ซึ่งมกัจะมีผลในรูปแบบของการแพ้ชนะ การเล่นเกมจะช่วยให้สมาชิกได้เรียนรู้
ยุทธวธิต่ีางๆ ที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ และไดฝึ้กฝนเทคนิคและทกัษะทีต่้องการ รวมทัง้ช่วยให้
เกดิความสนุกสนาน 
  2. บทบาทสมมต ิ(Role - Play) การใชก้จิกรรมบทบาทสมมต ิเป็น
กจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้ักเรยีนไดม้โีอกาสแดสงออก เกดิความรูส้กึ ความนึกคดิในการแสดงบทบาท
ของคนอื่นทีไ่ม่ใช่ตนเอง โดยใชต้วัละครทีส่มมตขิึน้จากสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงที่ใกลเ้คยีง
ความเป็นจรงิ มาเป็นเครื่องมอืในการจดักจิกรรม โดยใหน้กัเรยีนแสดงบทบาทสมมตนิัน้ๆ และการ
แสดงบทบาทสมมตจิะใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ สามารถแสดงความรูส้กึนึกคดิออกมา วธิกีารน้ีช่วยให้
มโีอกาสศกึษาวเิคราะหถ์งึความรูส้กึและพฤตกิรรมของตนเองและผูอ้ื่นไดอ้ย่างลกึซึ้ง และช่วยให้
เขา้ใจบทบาททีต่่างไปจากตน โดยไม่ตอ้งเผชญิหน้ากบัสิง่เหล่านัน้ในเหตุการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ใน
ชวีติประจาํวนัของนกัเรยีนแต่ละคน 
     วตัถุประสงคข์องการใชบ้ทบาทสมมต ิ
 1. เพื่อใหน้ักเรยีนเกดิความเขา้ใจในความรูส้กึ พฤติกรรม กรแสดงออก
ของผูอ้ื่น 
 2. เพื่อใหน้ักเรยีนมกีารปรบัหรอืเปลี่ยนเจตคต ิพฤตกิรรมและการปฏบิตัิ
ตนในสงัคมอยา่งเหมาะสม 
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 3. เพื่อใหน้ักเรยีนได้ฝึกการใช้ความรูใ้นการเผชญิสถานการณ์ต่างๆ ฝึก
การแกไ้ขปญัหาและการตดัสนิใจ 
 4. เพื่อใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนไดม้โีอกาสแสดงออกไดเ้รยีนอย่าง
สนุกสนาน 
 5. เพื่อช่วยให้การเรยีนการสอนมคีวามใกล้เคยีงกบัสภาพความเป็นจรงิ
มากขึน้ 
 3. กรณีตวัอย่าง (Case) เป็นการสอนทสีรา้งขึน้งา่ยๆ มสีาระ น่าสนใจ ให้
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการพฒันาคุณลักษณะทาง
จรยิธรรมเป็นอยา่งมาก โดยครสูามารถใชก้รณีตวัอยา่งหรอืเรื่องราวต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิมาดดัแปลง
และใชเ้ป็นสื่อ ตวัอยา่ง หรอืเครื่องมอืในการศกึษาวเิคราะหแ์ละอภปิรายกนัเป็นการช่วยฝึกฝน การ
ใช้ความคิดในการแก้ปญัหาหลายๆ แบบ วิธีน้ีช่วยให้คิดพิจารณาข้อมูลที่ตนได้รบัอย่างถี่ถ้วน 
นอกจากนัน้ยงัช่วยใหก้ารเรยีนรูม้ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิ โดยการเชื่อมโยงเอาสิง่ต่างๆ 
ทเีกดิขึน้ในสงัคมสิง่แวดลอ้ม ชวีติประจาํวนัทีน่่าสนใจ ชวนตดิตาม และยงหาขอ้สรุปเด่นชดัไมไ่ดม้า
รบัปรุงใหเ้ป็นตวัอย่างแก่นักเรยีนอย่างมกีระบวนการและขัน้ตอนทีเ่หมาะสม นักเรยีนจะไดฝึ้กฝน
กบัการเผชญิเรื่องราวต่างๆ นักเรยีนจะไดฝึ้กฝนการวเิคราะหแ์ยกแยะประเดน็ปญัหาและตดัสนิใจ
ได้อย่างมหีลกัเกณฑ์อย่างมเีหตุผล นอกจากน้ีนักเรยีนยงัได้แลกเปลี่ยนความคดิ ประสบการณ์ 
ความรูส้กึ เจตคตขิองตนเองต่อผูอ้ื่นดว้ย พรอ้มทัง้ไดพ้ฒันาทกัษะความเป็นผูนํ้า การทํางานเป็น
กลุ่ม การอภปิรายกลุ่มยอ่ย และมตขิองกลุ่ม 
 4. สถานการณ์จําลอง (Simulation) เป็นการใชส้ถานการณ์ทีจ่ําลองขึน้ให้
เหมอืนจรงิ หรอืใกล้เคยีงกบัความเป็นจรงิมาเป็นเครื่องมอื โดยใหเ้ขา้ไปอยู่ในสถานการณ์และมี
ปฏสิมัพนัธ์กบัสิง่ต่างๆ ในสถานการณ์จําลอง ทําใหไ้ดท้ดลองแสดงพฤตกิรรมต่างๆ ทีใ่นชวีติจรงิ
อาจไม่กลา้แสดง การใชส้ถานการณ์จําลองจะช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจลกึซึง้ในองคป์ระกอบทีซ่บัซอ้น
ของความเป็นจรงิ 
 5. ละคร (Acting or Dramatization) คอื วธิกีารทีใ่หผู้เ้รยีนไดท้ดลองแสดง
บทบาทตามทีเ่รยีนหรอืกําหนดไว ้โดยผูเ้รยีนจะต้องพยายามแสดงใหส้มบทบาทตามที่กําหนดไว ้
โดยไม่นําเอาบุคลกิภาพและความรูส้กึนึกคดิของตนเขา้ไปเกีย่วขอ้ง วธิกีารน้ี จะช่วยใหผู้เ้รยีนไดม้ี
ประสบการณ์ในการทีจ่ะเขา้ใจความรูส้กึ เหตุผลและพฤตกิรรมของผูอ้ื่น ทาํใหเ้กดิความเหน็อกเหน็
ใจ กนั นอกจากน้ีผูเ้รยีนไดม้โีอกาสแสดงละครร่วมกนัจะช่วยฝึกใหผู้เ้รยีนเกดิความรบัผดิชอบใน
การเรยีนรูร้ว่มกนัและไดฝึ้กการทาํงานรว่มกนั 
 6. อภปิรายกลุ่มย่อย (Small Group) การใชก้ลุ่มย่อยช่วยเปิดโอกาสให้
สมาชกิไดม้สีว่นรว่มในกจิกรรมอยา่งทัว่ถงึ รวมทัง้ใหส้มาชกิเรยีนรูจ้ากกนัและกนั คอื ไดเ้รยีนรูจ้าก
ความรูส้กึพฤตกิรรม การปรบัตวั การมปีฏสิมัพนัธ ์การเรยีนรูบ้ทบาทหน้าที ่การแกป้ญัหาและการ
ตดัสนิใจร่วมกนั การใชเ้ทคนิคกลุ่มย่อยมหีลายวธิดีว้ยกนัแลว้แต่ผูจ้ดัจะคดิคน้ขึน้ แต่ที่นิยมใชจ้ะ
เป็นกลุ่มระดมสมอง 
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 จากเอกสารดงักล่าวสรุปได้ว่า เทคนิคของกิจกรรมกลุ่มนัน้มหีลากหลายวิธี
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ เกม บทบาทสมมต ิกรณีตวัอย่าง สถานการณ์จาํลอง (Simulation) และกลุ่มย่อย ซึง่
แต่ละวธิจีะมกีารดาํเนินการเฉพาะของแต่ละวธิ ีฉะนัน้ในการทีจ่ะเลอืกใหเ้ทคนิคหรอืวธิกีารใดนัน้ จงึ
ต้องคํานึงถึงหลกัการของแต่ละแบบตามสถานการณ์ที่เกดิขึน้ ความเหมาะสมในทุกด้าน รวมทัง้
คาํนึงถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของกจิกรรมกลุ่มในแต่ละครัง้ดว้ย 
 2.1.8 ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมกลุ่ม 

 1. ทฤษฏสีนาม (Field Theory) ของ Kurt Lewin ลกัษณะของกลุ่มเป็น 2 แบบ 
(วนิิจ เกตุขาํ และคมเพชร ฉตัรศุภกุล, 2522 อา้งจาก กาญจนา ไชยพนัธุ ์2549: 24-32 ) 
  1.1 ลกัษณะตามสภาพของกลุ่ม (Topological Construction) หมายถงึ กลุ่ม
พจิารณาสภาพภายในของกลุ่มเป็นสาํคญั ซึง่ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื  
  ก) พืน้ที ่(Region) สว่นของขนาดและรปูรา่งของกลุ่ม (Social Space) 
มคีวามแตกต่างกนัออกไป ทาํใหก้ลุ่มเกดิความตงึเครยีดหรอืสมดุลได ้
  ข) ขอบเขต (Barrier) เป็นสว่นของขอบเขตทีต่ดิต่อระหวา่งบุคคล ถา้
บุคคลหรอืระหวา่งกลุ่มต่อกลุ่ม มขีอบเขตมากกจ็ะเป็นอุปสรรคในการตดิต่อสือ่สารหรอืการสรา้ง
สมัพนัธก์นั  
  1.2 ลกัษณะตามการเคลื่อนทีข่องกลุ่ม (Dynamics Construction) กลุ่มที่
พจิารณาตามพลงักลุ่มเป็นสาํคญั  
 ก) ลดความตงึเครยีด (Tension) เป็นภาวะทีเ่กดิความไม่สมดุลในกลุ่ม
สมาชกิของกลุ่มตอ้งชว่ยกนัลดความตงึเครยีดลง 
  ข) ทศิทาง (Vector) เป็นการเคลื่อนทีไ่ปสู่จุดหมาย จะช่วยใหก้ลุ่มเกดิ
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถือว่าเป็นพลวตัรของกลุ่ม ดงันัน้ในกระบวนการกลุ่มสมาชิกต้อง
ชว่ยกนัในการดาํเนินกจิกรรมทาํใหท้ศิทางไปสูจุ่ดหมายเรว็ขึน้ 
                       ค) แรงดงึดดู (Valance) เป็นแรงยดึเหน่ียวระหว่างสมาชกิภายในกลุ่ม
และแรงยดึเหน่ียวระหว่างกลุ่ม ทําใหก้ลุ่มบรรลุเป้าหมาย ถา้สมาชกิในกลุ่มมแีรงยดึเหน่ียวสงู กลุ่ม
กจ็ะรวม ตวักนัสงู ก่อใหเ้กดิความสาํเรจ็ในการดาํเนินกจิกรรมกลุ่ม 
  1.3 พฤตกิรรมของบุคคลในกลุ่ม 
  ก) พฤตกิรรมเป็นผลมาจากพลงัความสมัพนัธข์องสมาชกิในกลุ่ม กลุ่ม 
ไมไ่ดเ้กดิจากการรวมตวัของสมาชกิเพยีงอยา่งเดยีว แต่เป็นผลจากการเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นัและกนั
ในกลุ่ม 
  ข) โครงสรา้งของกลุ่มเกดิจากการรวมตวัของบุคคลทีม่ลีกัษณะ
แตกต่างกนั 
    ค) การรวมกลุ่มแต่ละครัง้จะตอ้งมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิในกลุม่ 
โดยเป็นปฏสิมัพนัธใ์นรปูของ การกระทาํ ความรูส้กึ และความคดิ 
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    ง) องคป์ระกอบดา้นปฏสิมัพนัธ ์ไดแ้ก่ การกระทาํ ความรูส้กึและ
ความคดิ จะกอ่ใหเ้กดิโครงสรา้งของกลุ่ม ซึง่มลีกัษณะแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของสมาชกิใน
กลุ่ม 
  จ) สมาชิกในกลุ่มจะมีการปรบัตัวเข้าหากัน และพยายามช่วยกัน
ทาํงาน ซึง่การทีบุ่คคลพยายามปรบับุคลกิภาพของตนทีม่คีวามแตกต่างกนัน้ี จะก่อใหเ้กดิความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดยีวกนั และทาํใหเ้กดิแรงผลกัดนัของกลุ่มในการทาํงานเป็นไปดว้ยด ี

 2. ทฤษฏปีฏสิมัพนัธ ์(Interaction Theory) ของ Bales (อา้งถงึใน ทศินา  
แขมมณ ีและคณะ, 2522) ไดก้ล่าวถงึแนวคดิพืน้ฐานของทฤษฏน้ีี คอื  
  1. กลุ่มจะมปีฏสิมัพนัธโ์ดยการกระทาํกจิกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
  2. ปฏสิมัพนัธจ์ะเป็นปฏสิมัพนัธท์ุกๆ ดา้น คอื  
  ก) ปฏสิมัพนัธท์างรา่งกาย 
  ข) ปฏสิมัพนัธท์างวาจา 
 ค) ปฏสิมัพนัธท์างจติใจ 
  3. กจิกรรมต่างๆ ทีก่ระทาํผา่นการมปีฏสิมัพนัธน้ี์ จะก่อใหเ้กดิ 
อารมณ์ ความรูส้กึ 

  3. ทฤษฏบุีคลกิภาพของกลุ่ม (Group Syntality Theory) ของ Cattell  
ทฤษฏน้ีีอาศยัหลกัการจากทฤษฏกีารเสรมิแรง (Reinforcement Teory) (โยธนิ คนัสนยุทธ.2528) 
คอื กฎแหง่ผล (Low of Effect) เพือ่อธบิายพฤตกิรรมของกลุ่ม แนวคดิในทฤษฏน้ีีประกอบดว้ย 
  1. ลกัษณะของกลุ่มประกอบดว้ย 
  ก) กลุ่มแต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ยสมาชกิซึง่มบุีคลกิภาพเฉพาะตวั  
(Population Traits) ไดแ้ก่ สตปิญัญา ทศันคต ิบุคลกิภาพ เป็นตน้  
 ข) กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมบุีคลกิภาพเฉพาะกลุ่ม (Syntality Traits หรอื 
Personality Traits) ซึง่จะทาํใหแ้ต่ละกลุ่มมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไป บุคลกิภาพของกลุ่มไดจ้าก
ความสามารถของกลุ่มที่มอียู่ในการกระทําของสมาชกิร่วมกนั เช่น การตดัสนิใจ พฤตกิรรม หรอื
การแสดงออกของสมาชกิ เป็นตน้  
 ค )  กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะโครงสร้างภายในโดยเฉพาะ 
(Characteristic of Internal Structure) ซึง่หมายถงึ ความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิและแบบแผนหรอื
ลกัษณะในการรวมกลุ่ม เช่น มกีารแสดงบทบาทตําแหน่งหน้าที ่มกีารสื่อสารระหว่างสมาชกิ เป็น
ตน้ 
 2. พลงัหรอืการเปลีย่นแปลงบุคลกิภาพของกลุ่ม (Dynamics of Syntality) 
หมายถงึ การแสดงกจิกรรมหรอืความร่วมมอืของสมาชกิในกลุ่มเพื่อจุดมุ่งหมาย อย่างใดอย่างหน่ึง 
มลีกัษณะ 2 ประการ คอื 
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  ก) ลกัษณะทีท่าํใหก้ลุ่มรวมกนัได ้(Maintenance Synergy) หมายถงึ 
ลกัษณะของความร่วมมอืในการทํากจิกรรมของสมาชกิแต่ละกลุ่มเพื่อใหค้วามสมัพนัธ์ เป็นไปได้
อย่างราบรื่นและก่อให้เกิดความสามคัคี ความร่วมแรงร่วมใจกัน (Cohesion) ซึ่งจะทําให้การ
รวมกลุ่มไมม่กีารแตกแยกหรอืการถอนตวัออกจากกลุ่ม 
            ข) ลกัษณะทีท่าํใหก้ลุ่มประสบความสาํเรจ็ (Effective Synergy) 
หมายถงึ กจิกรรมทีส่มาชกิกระทาํเพือ่ใหก้ลุ่มบรรลุจุดมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้

 4. ทฤษฎสีมัฤทธผิลของกลุ่ม (A Theory of Group Achivement) ของ Stogdill 
มีวัตถุประสงค์สําคัญในเรื่องผลผลิตหรือสัมฤทธิผลของกลุ่ม แต่เน้นโครงสร้างของทฤษฏี
ประกอบดว้ยตวัแปร 3 ประเภท คอื 
          1. การลงทุนของสมาชกิหรอืตวัแปรทีส่มาชกิป้อนใสเ่ขา้ไป (Member Input) 
คอืการแสดงออกของสมาชกิภายในกลุ่ม รวมถงึการกระทําและการแสดงออก โดยเฉพาะในเรื่อง
ต่อไปน้ี 
 ก) เมื่อบุคคลมาอยู่รวมกนัจะมปีฏสิมัพนัธ ์(Interaction) เกดิขึน้ มกีาร
กระทาํมปีฏกิริยิาตอบสนอง หรอืการแสดงออกระหวา่งสมาชกิตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป 
              ข) การแสดงออก (Performance) หมายถึง การโต้ตอบหรอืการ
ตอบสนองของสมาชกิอนัเป็นสว่นหน่ึงของการมปีฏสิมัพนัธ ์เชน่ การตดัสนิใจ การเตรยีมการสื่อสาร 
การรว่มมอืรว่มใจในการทาํงาน 
            ค) ความคาดหวงั (Expectations) หมายถงึ สิง่ทีป่ระกอบกนัเขา้เพือ่
ชว่ยเสรมิแรงใหส้มาชกิคาดหวงัความพอใจทีจ่ะไดร้บัจากการรวมกลุ่ม เชน่ จุดมุง่หมายของกลุ่ม 
การแสดงบทบาทต่างๆ ความมัน่คงของกลุ่ม 
    2. สือ่กลางของการลงทุนของสมาชกิ (Mediating Variables) เมือ่สมาชกิมี
การลงทุนโดยการกระทาํหรอืมปีฏสิมัพนัธ ์รวมทัง้การคาดหวงัผลรว่มกนัแลว้ สิง่หน่ึงทีจ่ะทาํใหก้ลุ่ม
บรรลุผลตามจุดมุง่หมายทีต่อ้งการ คอื การกาํหนดโครงสรา้งของกลุ่มขึน้ประกอบดว้ย 
     ก) โครงสรา้งอยา่งเป็นทางการ คอื สิง่ทีค่าดหวงัจากการมปีฏสิมัพนัธ ์
ของสมาชกิ เชน่ การกาํหนดตําแหน่งใหแ้ก่สมาชกิแต่ละคนใหม้ฐีานะและหน้าทีต่ามทีค่วรจะเป็น
เพือ่ใหผ้ลของการทาํงานเป็นจรงิขึน้มาได ้
     ข) โครงสรา้งเกี่ยวกบับทบาทสมาชกิ คอื โครงสรา้งของกลุ่มทีเ่ชื่อว่า
จะมอียูภ่ายในตวัสมาชกิแต่ละคน สมาชกิแต่ละคนจะมอีสิระทีจ่ะแสดงบทบาทของตนไดอ้ยา่งเตม็ที ่
บทบาททีก่ล่าวถงึ ไดแ้ก่ ความรบัผดิชอบและอาํนาจในการทาํตามตําแหน่งหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
     ค) ผลของกลุ่มหรอืสมัฤทธผิลของกลุ่ม หมายถงึ ผลทีไ่ดจ้ากการลงทุน
ของสมาชิกจากการแสดงออกการมปีฏิสมัพนัธ์ และการคาดหวงัผลโดยผ่านการแสดงออกตาม
โครงสรา้ง และการกระทาํของกลุ่มทีก่าํหนดขึน้ ผลของกลุ่มทีไ่ดร้บัน้ีมอียู ่3 ประการ คอื  
     ง) ผลผลติของกลุ่ม (Productivity) หมายถงึ การเปลีย่นแปลงอนัเป็นผล
จากพฤตกิรรมของสมาชกิในกลุ่ม ซึง่ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทัง้ทางบวกและทางลบ  
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            จ) จรยิธรรมของกลุ่ม (Morale) ความเป็นอสิระในการทํางานหรอืการ
แสดงพฤติกรรมที่จะใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายดงักล่าว ถ้ากลุ่มมกีารกําหนดโครงสรา้งและปฏบิตัิตาม
โครงสรา้งนัน้ จรยิธรรมของกลุ่มจะมมีากขึน้  
            ฉ) บูรณาภาพของกลุ่ม (Integration) หรอืความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีว 
กนัของสมาชกิในกลุ่ม ซึ่งช่วยใหก้ลุ่มคงสภาพทางโครงสรา้งอยู่ไดแ้ละสามารถดําเนินกจิกรรมกลุ่ม 
ได้ด้วยด ีจะปรากฏเป็นความพอใจของกลุ่มหรอืการตอบสนองความต้องการของสมาชกิในกลุ่ม 
รวมไปถงึความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างสมาชกิ การไดร้บัการสนับสนุนการแสดงปฏกิริยิาทีส่่งผลดต่ีอ
กลุ่ม ลกัษณะเชน่น้ีบางครัง้เรยีกวา่ “แรงยดึเหน่ียวของกลุ่ม (Cohessiveness)” 

        5. ทฤษฏกีารแลกเปลีย่นพฤตกิรรมกลุ่ม (Exchange Theory) ของ Thifaut 
ทฤษฏน้ีีเน้นความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิและกระบวนการเรยีนรู ้ซึ่งแนวคดิน้ีเป็นพืน้ฐานของการ
ทาํหน้าทีใ่นกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งด ีแนวคดิทีส่าํคญัม ี3 ประการ คอื  
          1. ในการรวมกลุ่มทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิด
ความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิ ซึ่งเกดิจากการที่สมาชกิในกลุ่มมปีฏสิมัพนัธ์ต่อกนัในรูปต่างๆ เช่น 
การสื่อสาร หรอืการแสดงพฤตกิรรมทีบุ่คคลหน่ึงแสดงต่ออกีคนหน่ึง เช่น การแสดงพฤตกิรรม การ
กระทาํหรอืคาํพดู 

          สรปุแนวคดิของทฤษฏใีนประการแรกในการรวมกลุ่ม คอื  
      ก) สมาชกิมคีวามสมัพนัธก์นั (Interpersonal Relationship)  
      ข) สมาชกิมปีฏสิมัพนัธต่์อกนั (Interaction) 
      ค) การแสดงปฏสิมัพนัธ ์คอื การแสดงพฤตกิรรมในรปูแบบต่างๆ  

ของสมาชกิ (Behavior Sequences) 
     ง) พฤตกิรรมทีแ่สดงออกภายในกลุ่มจะเป็นพฤตกิรรมทีเ่ลอืกสรร 

แลว้ (Behavior Repertoire)  
            2. แลกเปลีย่นพฤตกิรรมและความสมัพนัธร์ะหว ่างสมาชกิ จะ
ก่อใหเ้กดิผลของกลุ่ม (Group Outcome) จงึเป็นผลจากการปฏสิมัพนัธข์องสมาชกิ (Consequences of 
Interaction) ซึง่ประกอบดว้ยรางวลัจากการมปีฏสิมัพนัธ ์เชน่ ความสบายใจ ความสนุกสนาน ความอิม่
เอมใจ ความพอใจ และเหน็คุณค่าของการพยายามกระทําพฤตกิรรมนัน้ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายตามที่
ตอ้งการ 

        6. ทฤษฏสีงัคมมติ ิ(Sociometric Theory)  
        โมเรโน่ (Moreno) คอื ผูก้่อตัง้ทฤษฏแีละอาศยัพืน้ฐานทางทฤษฏ ี
ดงัน้ี 
   1. การกระทําและจรยิธรรมหรอืขอบเขตการกระทําของกลุ่มจะเกิด
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิในกลุ่ม 
   2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาความสมัพนัธ์ คือ การแสดงบทบาท
จาํลอง (Role Playing) หรอืสงัคมมติ ิ(Sociometric) 
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 2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมกลุ่ม 
                  งานวจิยัในประเทศ 
                     นรารตัน์ กจิเจรญิ ( 2547: 78 – 79) ไดศ้กึษาผลของกจิกรรมกลุ่มทีม่ต่ีอการรบัรู้
ความสามารถในการแกป้ญัหาดา้นการเรยีนของนกัศกึษาชัน้ปีที ่3 วทิยาลยัมชิชัน่ มวกเหลก็ พบว่า 
หลงัใชโ้ปรแกรมกจิกรรมกลุ่ม ทําใหน้ักศกึษาแก้ปญัหาดา้นการเรยีนไดด้ขีึน้ เพราะกจิกรรมกลุ่ม
เป็นวธิกีารทีด่ใีนการนําไปพฒันาบุคคลและกลุ่ม เพราะเป็นการใหป้ระสบการณ์ตรง เรยีนรูโ้ดยการ
ปฏบิตัปิฏบิตั ิชว่ยใหผู้เ้ขา้รว่มกลุ่มมคีวามซาบซึง้ใจ และพอใจทีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรบัปรงุตน 
                 อรญัญา วนักิง่ (2546: 59) ไดศ้กึษาผลของกจิกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์ดา้นการจดัการอารมณ์ของตนเอง ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนบุรรีมัยพ์ทิยา
คม จงัหวดีบุรรีมัย ์พบวา่ นกัเรยีนมคีวามเฉลยีวฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัการอารมณ์ของตนเอง
สูงขึน้ หลงัจากที่ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาความเฉลยีวฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัการ
อารมณ์ของตนเอง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มมคีวาม
เฉลยีวฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัการอารมณ์ของตนเองสูงกว่านักเรยีนทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรม
กลุ่ม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
                 จริุตถ ์ภู่เจรญิ (2551: 67) ไดศ้กึษาผลการใชก้จิกรรมกลุ่มทีส่ง่ผลต่ออตัมโนทศัน์ของ
นกัศกึษาทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิในมหาวทิยาลยัราชภฏั พบว่า นกัศกึษาทีม่คีวามบกพรอ่ง
ทาการไดย้นิเมื่อทดลองใชก้จิกรรมกลุ่มแลว้ส่งผลอตัมโนทศัน์ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้น
ลกัษณะพฤตกิรรม ดา้นสตปิญัญาของนกัศกึษา ดา้นรปูรา่งและคุณลกัษณะ ดา้นความสุขและความ
พงึพอใจ สาํหรบัดา้นอตัมโนทศัน์ดา้นความวติกกงัวล และลกัษะความเป็นคนน่านิยม มรีะดบัอยูใ่น
ระดบัปานกลาง และนกัศกึษาทีม่คีวามบกพรอ่งทาการไดย้นิ หลงัจากทาํกจิกรรมกลุ่มแลว้ มอีตัมโน
ทศัน์มากกวา่ก่อนการทาํกจิกรรมกลุ่ม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
                 ภณิตา เจรญิสุข (2549: 60-61) ไดศ้กึษาเรื่องการใชก้จิกรรมกลุ่มเพื่อพฒันามนุษย
สมัพนัธ์ของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาเผ่าม้ง พบว่า หลงัเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม นักเรยีนมคีะแนน
มนุษยสมัพนัธ์ทัง้ 5 ดา้น คอื ดา้นเขา้ใจและยอมรบัตนเอง ดา้นเขา้ใจและยอมรบัผูอ้ื่น ดา้นการ
ตดิต่อสื่อสารระหว่าบุคคล ดา้นการแสดงความซาบซึง้และขอบคุณ และดา้นการเคารพในสทิธแิละ
ความเป็นตวัของตวัเองของบุคคล สงูกวา่ก่อนเขา้รว่มกจิกรรม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
                 ศุภร บุตรสุวรรณ (2550: 66) ได้ศกึษาเรื่องผลการใชโ้ปรแกรมกจิกรรมกลุ่มเพื่อ
พฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 พบว่า นักเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมคีะแนนความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างกนัโดยนักเรยีนกลุ่มทดลองมคีะแนนสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 และนักเรยีนที่เขา้ร่วมโปรแกรมกจิกรรมกลุ่ม แบบ
กลุ่มเปิดและกลุ่มปิด มคีะแนนความคดิสรา้งสรรคแ์ตกต่างกนั โดยนักเรยีนกลุ่มปิดมคีะแนนสงูกว่า
นกัเรยีนกลุ่มเปิด อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 



 40 

                   พมิลรตัน์ ธรรมา (2545: 51-52) ไดศ้กึษาเรือ่งการใชก้จิกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาอตัมโน
ทศัน์ของวยัรุ่นตอนตน้ พบว่า ผลในการจดักจิกรรมกลุ่มในแต่ละครัง้ดาํเนินไปดว้ยความเป็นกนัเอง 
สนุกสนาน นักเรยีนใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมดมีาก ทุกคนกลา้พูด กลา้แสดงความคดิเหน็ มคีวาม
มัน่ใจ ทาํใหน้กัเรยีนรบัรูแ้ละเขา้ใจความรูส้กึของตนเองและผูอ้ื่นทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ คาํนึงถงึ
ความรูส้กึของผูอ้ื่น มคีวามรกัและความผูกพนัมากขึน้ และผลการสงัเกตเป็นรายบุคคล พบว่า ใน
การเขา้รว่มกจิกรรมในครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 นกัเรยีนยงัไม่กลา้แสดงความคดิเหน็ นักเรยีนบางคน
พดูดว้ยความไมม่ัน่ใจ แต่หลงัจากไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มในครัง้ที ่3 เป็นตน้ไป นักเรยีนมพีฤตกิรร
มีเ่ปลีย่นแปลงอย่างเหน็ไดช้ดั โดยนักเรยีนกลา้พูด กลา้แสดงความคดิเหน็ มคีวามมัน่ใจในตนเอง
มากขึน้ มคีวามสขุ มคีวามพงึพอใจในตนเองมากขึน้  
 งานวจิยัในต่างประเทศ 
                    แบรนนิแกน (Brannigan, 2007: 61-62) ไดท้าํการวจิยัโดยการใชก้จิกรรมกลุ่ม กบั
หลกัทางจติวทิยาการศกึษา เป็นรปูแบบในการพฒันาความสามารถทางดา้นวชิาการ ที ่Queensbury 
Middle School ซึง่วยัรุน่ตอนกลางอายุระหว่าง 10 – 15 ปี เป็นช่วงวยัแหง่การเปลีย่นแปลงทัง้ดา้น
พฒันาการต่างๆ มกัคดิดา้นลบกบัตนเอง ซึง่ส่งผลใหเ้กดิความเครยีดและขาดความมัน่ใจในตนเอง 
รวมถงึการเรยีนในระดบัน้ีต้องสามารถอธบิายเกี่ยวกบัการพฒันาทางดา้นวชิาการ เดก็วยัน้ีจะถูก
คาดหวงัและเกดิแรงกดดนัทางสงัคมในเรื่องการเรยีน การออกแบบการวจิยัครัง้น้ีส่งผลใหน้ักเรยีน
ได้รูก้ารใช้ทกัษะการสื่อสาร ทําอย่างไรจงึจะสรา้งความสมัพนัธ์ที่ดกีบัครูและเพื่อนๆ การบรหิาร
เวลาในการทาํการบา้น การสนบัสนุนจากพ่อแม ่ซึง่สิง่เหล่าน้ีจะกระตุน้ใหเ้ดก็ลดความกลวั มคีวาม
ภาคภมูใิจในตนเอง และสามารถเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุพรอ้มทัง้พฒันาความสามารถดา้นวชิาการให้
สงูยิง่ขึน้ 
                    โจนส ์(Jones, 2007: 41) ไดท้าํการวจิยัโดยการใชก้จิกรรมกลุ่ม ในการพฒันา  
เดก็หญงิวยัรุน่ตอนตน้ที ่Nancy Khattab Victory Elementary School ในเรื่องการพฒันาทกัษะการ
เรยีนรู ้ทกัษะการอยูใ่นสงัคม การพฒันานิสยั บทบาทการวางตวัของวยัรุน่ การเหน็คุณค่าในตนเอง 
การมองตนเองในแงบ่วกในเรือ่งการเปลีย่นแปลงทางรา่งกายของวยัรุน่ พบวา่กลุ่มสามารถพฒันาใน
เรื่องต่างๆ ไดด้ ีเน่ืองจากกลุ่มทําใหเ้กดิการพฒันาทกัษะดา้นการสื่อสาร ทาํใหเ้กดิความสมัพนัธใ์น
หมูเ่พือ่น และมปีระสทิธภิาพต่อการเปลีย่นแปลงของวยัรุน่ในอนาคต 
                     เคอรต์สิ (Curtis 2000: 114) ไดส้าํรวจกจิกรรมการแนะแนวระดบัมธัยมศกึษา โดยมี
เป้าหมายเพื่อพฒันาทกัษะความฉลาดทางอารมณ์ และพฒันาอตัมโนทศัน์ของนักเรยีน โดยแบ่ง
นกัเรยีนเป็น 3 กลุ่ม เขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ รวม 6 ครัง้ พบว่านกัเรยีนมทีกัษะความ
ฉลาดทางอารมณ์เพิม่มากขึน้และมอีตัมโนทศัน์ดขีึน้ 
                     แฮมม ์(Hamm, 2007: 56-57) ไดท้าํการวจิยัโดยการใชก้จิกรรมกลุ่ม ในการพฒันา
ทกัษะความสมัพนัธใ์นหมูว่ยัรุน่ตอนตน้ ที ่Middle School โดยทีค่วามสาํคญัของการเขา้กลุ่มเพื่อน
จะเกดิโอกาสทีด่ใีนการทาํงานกลุ่มใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ เมื่อกลุ่มเกดิความไวว้างใจ การสรา้งป
ทดัฐานในกลุ่ม ความรูส้กึที่เกดิจะมคีุณค่าและเกดิการรบัฟงัเหตุผลซึ่งกนัและกนัมากขึน้ และยงั
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พบว่าการเขา้กลุ่มทําใหเ้กดิศกัยภาพในการพฒันาความสามารถในการคดิอย่างมเีหตุผล ซึ่งจะทํา
ใหเ้ขา้ใจบุคคลทีอ่ยูร่อบขา้งมากขึน้โดยลดความขดัแยง้ลง  
                     จากงานวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ แสดงใหเ้หน็ว่า กจิกรรมกลุ่ม สามารถ
ใชใ้นการพฒันาบุคลกิและพฤตกิรรมในดา้นต่างๆ ใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคไ์ด ้เช่น การพฒันา
ทศันคติดา้นต่างๆ ความภาคภูมใิจในตนเอง ความมมีนุษยสมัพนัธ์ ความฉลาดทางอารมณ์ และ
ความรบัผดิชอบในด้านต่างๆ เป็นต้น ผู้สนใจจงึประสงค์ที่จะนํากจิกรรมกลุ่มมาใช้ในการพฒันา
ความรบัผดิชอบในดา้นการเรยีน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ต่อไป  

 

3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัหลกัอิทธิบาท 4 
  3.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัอิทธิบาท 4 
 3.1.1 ความหมายของหลกัอทิธบิาท 4 
    พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (2539: 35/342 - 
347) ไดก้ล่าวถงึ อทิธปิาทวภิงัค ์สตุตนัตภาชนีย ์ดงัน้ี 
    คําว่า อทิธ ิมอีธบิายว่า ความสําเรจ็ ความสําเรจ็ดว้ยด ีกริยิาทีส่ําเรจ็ กริยิาที่
สําเรจ็ดว้ยด ีความได ้ความไดเ้ฉพาะ ความถงึ ความถงึดว้ยด ีความถูกต้อง การทําใหแ้จง้ ความ
เขา้ถงึธรรมเหล่านัน้ 
    คาํว่า อทิธบิาท มอีธบิายว่า เวทนาขนัธ ์สญัญาขนัธ ์สงัขารขนัธ ์และวญิญาณ
ขนัธข์องบุคคลผูเ้ป็นอยา่งนัน้ (ผูไ้ดธ้รรมทีม่ฉีนัทะ วริยิะ จติตะ และวมิงัสา) 
    คําว่า เจรญิอทิธบิาท มอีธบิายว่า ภกิษุเสพ เจรญิ ทําใหม้ากซึ่งธรรมเหล่านัน้ 
เพราะฉะนัน้จงึเรยีกวา่ เจรญิอทิธบิาท 
    อทิธิบาท 4 คอื คุณธรรมที่ทําใหผู้้ปฏบิตัิตามประสบความสําเรจ็ 4 ประการ 
ดงัน้ี 

 
    ฉันทิทธิบาท 
                         ภกิษุเจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉนัทสมาธแิละปธานสงัขาร เป็นอยา่งไร 

               ถ้าภกิษุทําฉันทะใหเ้ป็นอธบิดแีล้วได้สมาธ ิได้เอกคัคตาจติ น้ีเรยีกว่า ฉันทส
มาธ ิภิกษุนัน้สร้างฉันทะ พยายามปรารภความเพยีร ประครองจติ มุ่งมัน่เพื่อป้องกนับาปอกุศล
ธรรมทีย่งัไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ สรา้งฉนัทะ พยายามปรารภความเพยีร ประครองจติ มุง่มัน่เพื่อละบาป
อกุศลธรรมที่เกดิขึ้นแล้ว สร้างฉันทะ พยายามปรารภความเพยีร ประครองจติมุ่งมัน่เพื่อยงักุศล
ธรรมที่ยงัไม่เกดิใหเ้กดิขึน้ สรา้งฉันทะ พยายามปรารภความเพยีร ประครองจติ มุ่งมัน่เพื่อความ
ดาํรงอยู่ ไม่เลอืนหาย ภยิโยภาพ ไพบูลย ์เจรญิเตม็ทีแ่หง่กุศลธรรมทีเ่กดิแลว้ ธรรมเหล่าน้ีเรยีกว่า 
ปธานสงัขาร 
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                ประมวลย่อฉันทสมาธิและปธานสงัขารเข้าเป็นอย่างเดียวกัน จึงนับได้ว่า
ฉนัทสมาธแิละปธานสงัขาร ดว้ยประการฉะน้ี 

       
     วิริยิทธิบาท 

 ภกิษุเจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธแิละปธานสงัขาร เป็นอยา่งไร 
 ถ้าภิกษุทําวริยิะใหเ้ป็นอธิบดแีล้วได้สมาธิ ได้เอกคัคตาจติ น้ีเรยีกว่า วริยิ

สมาธ ิภกิษุนัน้สรา้งฉันทะ พยายามปรารภความเพยีร ประครองจติ มุ่งมัน่เพื่อป้องกนับาปอกุศล
ธรรมทีย่งัไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ สรา้งฉนัทะ พยายามปรารภความเพยีร ประครองจติ มุง่มัน่เพื่อละบาป
อกุศลธรรมที่เกดิขึ้นแล้ว สร้างฉันทะ พยายามปรารภความเพยีร ประครองจติมุ่งมัน่เพื่อยงักุศล
ธรรมที่ยงัไม่เกดิใหเ้กดิขึน้ สรา้งฉันทะ พยายามปรารภความเพยีร ประครองจติ มุ่งมัน่เพื่อความ
ดาํรงอยู่ ไมเ่ลอืนหาย ภยิโยภาพ ไพบูลย ์เจรญิเตม็ทีแ่หง่กุศลธรรมทีเ่กดิแลว้ ธรรมเหล่าน้ีเรยีกว่า 
ปธานสงัขาร 

    ประมวลย่อวริยิสมาธแิละปธานสงัขารเขา้เป็นอย่างเดยีวกนั จงึนับไดว้่าวริยิ
สมาธแิละปธานสงัขาร ดว้ยประการฉะน้ี 

       
      จิตติทธิบาท 

 ภกิษุเจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธแิละปธานสงัขาร เป็นอยา่งไร 
 ถา้ภกิษุทาํจติใหเ้ป็นอธบิดแีลว้ไดส้มาธ ิไดเ้อกคัคตาจติ น้ีเรยีกว่า จติตสมาธ ิ

ภกิษุนัน้สรา้งฉนัทะ พยายามปรารภความเพยีร ประครองจติ มุง่มัน่เพื่อป้องกนับาปอกุศลธรรมทีย่งั
ไม่เกดิมใิหเ้กดิขึน้ สรา้งฉันทะ พยายามปรารภความเพยีร ประครองจติ มุ่งมัน่เพื่อละบาปอกุศล
ธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ สรา้งฉนัทะ พยายามปรารภความเพยีร ประครองจติมุง่มัน่เพื่อยงักุศลธรรมทีย่งั
ไม่เกดิใหเ้กดิขึน้ สรา้งฉันทะ พยายามปรารภความเพยีร ประครองจติ มุ่งมัน่เพื่อความดํารงอยู่ ไม่
เลอืนหาย ภยิโยภาพ ไพบลูย ์เจรญิเตม็ทีแ่หง่กุศลธรรมทีเ่กดิแลว้ ธรรมเหล่าน้ีเรยีกวา่ ปธานสงัขาร 

    ประมวลยอ่จติตสมาธแิละปธานสงัขารเขา้เป็นอยา่งเดยีวกนั จงึนบัไดว้่าจติต
สมาธแิละปธานสงัขาร ดว้ยประการฉะน้ี 

 
      วิมงัสิทธิบาท 

 ภกิษุเจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิงัสาสมาธแิละปธานสงัขาร เป็นอยา่งไร 
 ถา้ภกิษุทาํวมิงัสาใหเ้ป็นอธบิดแีลว้ไดส้มาธ ิไดเ้อกคัคตาจติ น้ีเรยีกวา่ วมิงัสา

สมาธ ิภกิษุนัน้สรา้งฉันทะ พยายามปรารภความเพยีร ประครองจติ มุ่งมัน่เพื่อป้องกนับาปอกุศล
ธรรมทีย่งัไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ สรา้งฉนัทะ พยายามปรารภความเพยีร ประครองจติ มุง่มัน่เพื่อละบาป
อกุศลธรรมที่เกดิขึ้นแล้ว สร้างฉันทะ พยายามปรารภความเพยีร ประครองจติมุ่งมัน่เพื่อยงักุศล
ธรรมที่ยงัไม่เกดิใหเ้กดิขึน้ สรา้งฉันทะ พยายามปรารภความเพยีร ประครองจติ มุ่งมัน่เพื่อความ
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ดาํรงอยู่ ไม่เลอืนหาย ภยิโยภาพ ไพบูลย ์เจรญิเตม็ทีแ่หง่กุศลธรรมทีเ่กดิแลว้ ธรรมเหล่าน้ีเรยีกว่า 
ปธานสงัขาร 

    ประมวลย่อวมิงัสาสมาธแิละปธานสงัขารเขา้เป็นอย่างเดยีวกนัจงึนับได้ว่า
วมิงัสาสมาธแิละปธานสงัขาร ดว้ยประการฉะน้ี 
        พทุธทาสภกิข ุ(2537 ข: 9) ไดอ้ธบิายวา่ อทิธบิาทแยกเป็น อทิธ ิแปลวา่  
ความสําเรจ็ บาท แปลว่า ฐาน เชงิรอง ดงันัน้อทิธบิาทจงึแปลว่า รากฐานแหงความสําเรจ็ ซึ่งม ี4 
อยา่งคอื ฉนัทะ วริยิะ จติตะ และวมิงัสา 
        พระธรรมปิฎก (2546: 842) ไดใ้หค้วามหมายว่า อทิธบิาท 4 ธรรมทีเ่ป็นเหตุ
ใหป้ระสบความสาํเรจ็ม ี4 อยา่ง คอื ฉนัทะ มคีวามพอใจ มใีจรกั คอื พอใจทีจ่ะทาํสิง่นัน้ และทาํดว้ย
ใจรกั ตอ้งการทาํใหเ้ป็นผลสาํเรจ็อยา่งด ีแหง่กจิกรรมหรอืงานทีท่าํ มใิชส่กัวา่ทาํใหเ้สรจ็ๆ หรอืเพยีง
เพราะอยากไดร้างวลัหรอืผลกาํไร วริยิะ พากเพยีรทาํ คอื ขยนัหมัน่ประกอบหมัน่กระทาํสิง่นัน้ ดว้ย
ความพยายามเขม็แขง็อดทน เอาธุระไมท่อดทิง้ ไมท่อ้ถอย จติตะ เอาใจฝกัใฝ ่คอื ตัง้จติรบัรูใ้นสิง่ที่
ทํานัน้ด้วยความคิดไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอย ใช้ความคิดเรื่องนัน้บ่อยๆ เสมอๆ วิมงัสา ใช้
ปญัญาสอบสวน คอื หมัน่ใช้ปญัญาพจิารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบขอ้ยิง่
หย่อนเกนิเลยบกพรอ่งขดัขอ้ง เป็นตน้ แปลใหง้า่ยตามลําดบัว่า “มใีจรกั พากเพยีรทํา เอาจติฝกัใฝ ่
ใชป้ญัญาสอบสวน” 
      พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2550: 160/231) ไดใ้หค้วามหมายอทิธิ
บาท 4 ว่า คุณเครื่องใหถ้งึความสําเรจ็ คุณธรรมที่นําไปสู่ความสําเรจ็แห่งผลทีมุ่่งหมายม ี4 อย่าง 
คอื 
  1. ฉนัทะ ความพอใจ คอื ความตอ้งการทีจ่ะทาํ ใฝใ่จรกัจะทาํสิง่นัน้อยู่เสมอ 
และปรารถนาจะทาํใหผ้ลดยีิง่ๆ ขึน้ไป 
  2. วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหมัน่ประกอบสิ่งนัน้ด้วยความพยายาม 
เขม้แขง็ อดทน เอาธุระไมท่อ้ถอย 
  3. จิตตะ ความคิดมุ่งไป คือ ตัง้จิตรับรู้ในสิ่งที่ทําและทําในสิ่งนัน้ด้วย
ความคดิ เอาจติฝกัใฝไ่มป่ล่อยใหฟุ้้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทศิตวัอุทศิใจใหส้ิง่ทีท่าํ 
  4. วิมังสา ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมัน่ใช้ปญัญาพิจารณา
ใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิง่หย่อนในสิง่ที่ทํานัน้ มกีารวางแผน วดัผล คิดค้น
วธิแีกไ้ขปรบัปรงุ เป็นตน้ 
         จารมุาศ เรอืงสวุรรณ (2548: 35) ไดส้รุปหลกัอทิธบิาท 4 ไวว้่า เป็นหลกัแหง่
การประกอบการงานใดๆ ใหส้าํเรจ็ ประกอบดว้ย ฉันทะ คอื ความพอใจและรกัทีจ่ะทําในงานนัน้ๆ 
วริยิะ คอื ความพากเพยีรในทํางานอย่างไม่ย่อท้อจนงานสําเรจ็ จติตะ คอื การตัง้ใจทํางานหมัน่
ตรวจตรางานอยู่เสมอ เอาใจใส่ในสิง่ที่ทําไม่เอาใจไปคดิในเรื่องอื่น วมิงัสา คอื การคดิไตร่ตรอง
เกีย่วกบังานทีท่าํ ใชส้ตปิญัญาคดิใครค่รวญขอ้ดขีอ้เสยี และปรบัแกอ้ยา่งมเีหตุผล 
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        สุชพี ปุญญานุภาพ (2541: 19) ไดใ้หค้าํแปลของอทิธบิาท 4 ไว ้2 ทาง คอื 
หน่ึง แปลว่า ขอ้ปฏบิตัทิีใ่หรู้ฤ้ทธิ ์(Basic of Psychic Power) อกีอยา่งหน่ึงแปลว่า ขอ้ปฏบิตัทิีใ่ห้
บรรลุถงึความสาํเรจ็ (Low of Success) และสุชพี ปุญญานุภาพ (2539: 676) ไดใ้หค้วามหมายอทิธิ
บาท 4 ไวอ้กีวา่ เป็นคุณใหบ้รรลุความสาํเรจ็ 4 อยา่ง ไดแ้ก่ ฉนัทะ ความพอใจรกัใครใ่นสิง่นัน้ วริยิะ 
ความเพยีร จติตะ เอาใจใส ่วมิงัสา ใชป้ญัญาพจิารณาสอบสวน 
           บุญม ีแท่นแกว้. (2539: 142) กล่าวว่า ตามหลกัพุทธศาสนากล่าวไวว้่าผู้
หวงัความเจรญิควรปฏบิตัใินธรรมอนัเป็นเครื่องนําไปสู่ความเจรญิ หรอืสําเรจ็ตามความประสงค ์
หมายความว่าเมื่อตอ้งการความเจรญิกา้วหน้าตอ้งสรา้งเหตุผลเพื่อใหเ้กดิผลนัน้ๆ เพราะผลยอ่มมา
จากเหตุ การสรา้งเหตุนัน้ถงึแมจ้ะยากยิง่เพยีงใด หากใชคุ้ณธรรมเขา้สนบัสนุนแลว้ยิง่จะสาํเรจ็ตาม
ความประสงคไ์ด ้คุณธรรมทีจ่ะชว่ยใหส้าํเรจ็หรอืความเจรญิกา้วหน้าดงัประสงค ์คอื อทิธบิาท 4  
           สุทธพิงษ์ ศรวีชิยั (2550: 238) กล่าวว่า อทิธบิาท 4 คุณธรรมทีนํ่าไปสู่
ความสําเรจ็แห่งผลทีมุ่่งหมายหรอื หนทางแห่งการดําเนินชวีติไปสู่ความสําเรจ็ ความถูกต้อง และ
การเขา้ถงึประโยชน์สขุ นอกจากน้ีอทิธบิาทยงัเป็นธรรมทีอ่นุโลมไดว้า่ มจุีดมุง่หมายเพือ่ความสาํเรจ็
ในการปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานของบุคคล เชน่ ประสบความสาํเรจ็ทางดา้นการเรยีน การประกอบอาชพี 
การดาํรงชวีติ เป็นตน้ 
           ปรญิญ ์จงวฒันา (2550: 144 - 145) กล่าววา่ อทิธบิาท 4 คอื คุณธรรม 4  
ประการทีเ่ป็นบาทฐานนําไปสูค่วามสาํเรจ็ ดงัน้ี 
      1. ฉันทะ ความพอใจ ความพึงใจที่จะกระทํากิจใดๆ เพื่อที่ให้ได้ร ับ
ผลสาํเรจ็ตามปรารถนา 
  .     วริยิะ ความเพยีร คอื มคีวามขยนัหมัน่เพยีรที่จะกระทํากจิใดๆ ที่ได้
ตัง้ปรารถนาไวแ้ลว้และไดม้คีวามพอใจ พงึใจ กระทาํแลว้ใหส้าํเรจ็ลุล่วงตามปรารถนา 
      3. จิตตะ จิตจดจ่อ คือ มีสติ มีสมาธิ ในการที่จะกระทํากิจใดๆ ที่ตัง้
ปรารถนาไวแ้ล้วได้มคีวามพอใจ พงึใจก่อกจิกรรมนัน้แล้วไดใ้ชค้วามเพยีรพยายามแล้ว กต็้องใช้
กําลงัใจ กําลงัความคดิ กําลงัสตปิญัญา และสมาธ ิไม่หนัเหไปทางอื่น การกระทํากจินัน้ๆ ใหส้ําเรจ็
ลุล่วงไปตามปรารถนา 
      4. วมิงัสา ความไตร่ตรอง ทดสอบ ทดลอง พนิิจพจิารณา เมื่อกระทําสิง่
ใดๆ แล้วย่อมประสบปญัหา ใหญ่บ้างเล็กบ้าง ก็ต้องใช้การใคร่ครวญพิจารณาถึงปญัหาต่างๆ 
เหล่านัน้ดว้ยอุบายปญัญา ตัง้ขอ้สมมตฐิานเป็นเหตุ เพื่อที่จะหาปจัจยัองค์ประกอบในสิง่ที่ตนรูม้า
เป็นขอ้เปรยีบเทยีบเชงิกระทบ เพื่อทีจ่ะสามารถแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ได ้และทาํการทดสอบทดลอง
ว่า สามารถใหผ้ลไดจ้รงิตามทีต่ ัง้ขอ้สมมุตหิรอืไม่ กระทําซํ้าแลว้ซํ้าอกีจนมคีวามแน่ใจ จนสามารถ
ประสบกบัความสาํเรจ็ไดต้ามปรารถนาตัง้ใจ 
        จากเอกสารดงักล่าวสรุปไดว้่าความหมายของอทิธบิาท 4 คอื หลกัธรรมที่
นําไปสู่ความสําเร็จทัง้ในด้านการเรียนและการงานอื่นๆ ให้สําเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตนเอง
ตัง้เป้าหมายเอาไว ้ซึง่ม ี4 อยา่ง คอื ฉนัทะ ความรกัความพอใจในหน้าทีก่ารงานการเรยีน วริยิะ คอื 
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มคีวามขยนัหมัน่เพยีรพยายามทํางานทีไ่ดร้บัมอบหมายนัน้ใหเ้สรจ็สมบูรณ์ถูกตอ้งและทนัเวลา จติ
ตะ คือ เอาใจใส่ในหน้าที่ มีจิตจดจ่ออยู่กับหน้าที่ที่ทํา ไม่คิดฟุ้งซ่านอันเป็นบ่อเกิดให้ทํางาน
ผดิพลาดไดง้า่ย และวมิงัสา คอื คอยตรวจสอบหาสว่นทีผ่ดิพลาด แลนํ้ามาแกไ้ขดว้ยสตปิญัญาของ
ตน 

         3.1.2 ลกัษณะของหลกัอทิธบิาท 4 
               ลกัษณะของอทิธบิาท 4 เป็นคุณธรรมที่มคีวามสมัพนัธ์และมผีลต่อกนั
หมายความวา่ ผูท้ีป่ฏบิตังิานหรอืหน้าทีโ่ดยทีม่คีุณธรรมดา้นใดดา้นหน่ึงเด่นหรอืสงูมาก จะสง่ผลให้
คุณธรรมดา้นอื่นๆ สงูตามไปดว้ย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2538: 845 - 846) ไดก้ล่าวว่า 
อทิธบิาท 4 ความจรงิอทิธบิาท 4 อยา่งน้ี เกือ้หนุนกนั และมกัมาดว้ยกนั เช่นเกดิฉนัทะ มใีจรกัแลว้ 
กท็ําใหพ้ากเพยีร เมื่อพากเพยีร กเ็อาใจใสอ่ยู่เสมอ และเปิดช่องใหใ้ชป้ญัญาพจิารณาไตร่ตรอง แต่
ทีแ่ยกพจิารณาแต่ละขอ้ กด็ว้ยถอืเอาภาวะทีเ่ด่นเป็นใหญ่ เป็นตวันํา เป็นตวัชกัจงูขอ้อื่นๆ ในแต่ละ
กรณี เช่น เมื่อฟงัธรรมดว้ยกนั คนหน่ึงชอบศกึษาธรรม ฟงัดว้ยความรกัความพอใจในธรรมอยากรู้
อยากเขา้ใจในธรรมใหย้ิง่ๆ ขึน้ไป จงึฟงัดว้ยจติแน่วแน่ กม็ฉีันทะเป็นตวัเด่นชกันําสมาธแิละกุศล
ธรรมขอ้อื่นๆ อกีคนหน่ึงมนิีสยัหรอืความรูส้กึเกดิขึน้ในขณะนัน้ว่า เมื่อพบอะไรทีพ่งึทํากต็อ้งสูต้อ้ง
เอาชนะ ตอ้งเขา้เผชญิและทาํใหส้าํเรจ็ จงึฟงัดว้ยความรูส้กึวา่เป็นสิง่ทีท่า้ทาย จะตอ้งพยายามเขา้ใจ
ใหไ้ด ้กม็วีริยิะเป็นธรรมเด่น อกีคนหน่ึงมนิีสยัเอาใจใสร่บัผดิชอบ ไม่ว่าอะไรทีต่นเกีย่วขอ้งกจ็ะตอ้ง
ใส่ใจเอาจติจดจ่อตดิตาม จงึตัง้ใจฟงัเอาจติตดิตามเน้ือความไป กม็จีติตะเป็นใหญ่ อกีคนหน่ึงคดิจะ
ตรวจสอบว่าธรรมทีแ่สดงนัน้เป็นจรงิหรอืไม่ ดหีรอืไม่ หรอืจะคน้หาเหตุผลในธรรมทีฟ่งั ฟงัไปกค็ดิ
ใครค่รวญพจิารณาสอบสวนไป ใจจงึแน่วแน่อยูก่บัธรรมทีฟ่งั กม็วีมิงัสาเป็นใหญ่ ดว้ยเหตุน้ีบางแหง่
บางท่านจงึเรยีกอทิธบิาท 4 น้ีว่า เป็นอธบิด ีหรอือธปิไตย 4 โดยกําหนดเอาภาวะทีเ่ป็นใหญ่ เป็น
หวัหน้า ในกรณีนัน้ๆ ดว้ยเหตุน้ีลกัษณะคุณธรรมอทิธบิาท 4 ของแต่ละบุคคลจงึมลีกัษณะเด่นหรอื
สงูในแต่ละดา้นแตกต่างกนัได ้และอาจมคีุณธรรมเป็นลกัษณะเดน่หรอืสงูมากกวา่หน่ึงดา้นกไ็ด ้ 
          ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2544: 2 - 4) ไดแ้บ่งลกัษณะของอทิธบิาท 4 
ประกอบดว้ย 
    1. ฉนัทะ ความพอใจในสิง่ทีท่าํ 
    2. วริยิะ ความพากเพยีร ไมท่อ้ถอยในสิง่ทีท่าํ 
    3. จติตะ ความเอาใจใสจ่ดจอ่ต่อสิง่ทีท่าํ 
    4. วมิงัสา ความไตรต่รองในสิง่ทีท่าํไปแลว้ 
       ตามพฤตกิรรมของมนุษยไ์ว ้4 ประการ ดงัน้ี 
    1. ความรูใ้นดา้นอทิธบิาท 4 ถือว่า เป็นลกัษณะที่สําคญัอย่างหน่ึง ซึ่งใช้
เป็นหลกัธรรมนําไปใชใ้นการศกึษาเล่าเรยีนของนักเรยีนนักศกึษาใหเ้หมาะสมตามหลกัจรยิธรรม 
หลกัจรยิธรรมนัน้เป็นขอ้ปฏบิตัิที่นักศกึษาจะเลอืกหลกัธรรมไปใชป้ระกอบในการศกึษาเล่าเรยีน
เพือ่ใหเ้กดิผลสาํเรจ็มปีระสทิธภิาพสงู 
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    2. นักเรยีนนักศกึษามคีวามรูส้กึมัน่ใจทีจ่ะนําเอาหลกัอทิธบิา 4 ไปใชใ้น
การศกึษาศกึษาเล่าเรยีน โดยหลกัธรรมดงักล่าวนัน้หากนําไปใชใ้นการศกึษาดงักล่าวแลว้จะประสบ
ผลสาํเรจ็หรอืไมม่ากน้อยเพยีงใดนัน้ ตอ้งขึน้อยูก่บัพฤตกิรรมของนกัศกึษาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกั
อิทธิบาท 4 ขอบข่ายของหลักอิทธิบาทมีความหมายกว้างขวาง นักเรียนนักศึกษาต้องมี
วจิารณญาณและปญัญาหาเหตุผลกลัน่กรองทีจ่ะนําหลกัอทิธบิาท 4 ไปใชใ้นการศกึษาเล่าเรยีน เป็น
ดรรชนีบ่งชีท้ีจ่ะบอกถงึความสาํเรจ็ในการศกึษาเล่าเรยีนตามเป้าหมายทีต่นเองกาํหนดไว ้
    3. เหตุผลทางจรยิธรรมกเ็ป็นสว่นประกอบอกีอยา่งหน่ึงในการนําหลกัอทิธิ
บาท 4 ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรยีน เพื่อให้เกิดผลสําเรจ็และมปีระสทิธิภาพสูงสุด จรยิธรรมเป็น
เครื่องจงูใจ และเป็นปจัจยัทีจ่ะผลกัดนัใหน้กัเรยีนนกัศกึษาไดนํ้าหลกัอทิธบิาท 4 ไปประยุกตใ์ชใ้น
การศกึษาเล่าเรยีนอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
            4. พฤตกิรรมเชงิจรยิธรรม กเ็ป็นสิง่ทีส่าํคญัเชน่เดยีวกนั ทีจ่ะทาํให ้
นกัศกึษามคีวามนิยมชมชอบทีจ่ะนําหลกัอทิธบิาท 4 ไปประกอบใชใ้นการศกึษาเล่าเรยีน จรยิธรรม
เชงิพฤตกิรรมกเ็ป็นค่านิยมในการศกึษาทีจ่ะทาํใหน้กัศกึษานิยมชอบพอใจ มคีวามเพยีร มจีติมัน่ มี
การไตรต่รอง ในการศกึษาเล่าเรยีนเป็นอยา่งดเีลศิ 
 การศกึษาหลกัธรรมจรยิธรรมเป็นองคป์ระกอบในการเลอืกสรรหลกั 
อทิธบิาท 4 จะทําใหท้ราบว่าบุคคลมพีฤตกิรรมเหมาะสมที่จะนําหลกัอทิธบิาท 4 เป็นเครื่องมอืใน
การศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนนักศึกษา ถ้านักเรียนนักศึกษาขาดหลักจริยธรรมก็จะไม่มี
หลกัเกณฑ์ในการนําหลกัอทิธิบาท 4 ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรยีน หลกัจรยิธรรมและอทิธิบาท 4 
จะตอ้งใชค้วบคู่กนัไปเสมอ มคีวามสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ดิ วถิทีางในการนําเอาหลกัอทิธบิาท 4 ไปใช้
ปฏบิตัจิาํเป็นอยา่งยิง่จะตอ้งอาศยัหลกัจรยิธรรมเป็นขอ้นําทาง 
     จากเอกสารดงักล่าวสรุปไดว้่าลกัษณะของอทิธบิาท 4 ไดว้่า ลกัษณะของอทิธิ
บาท 4 นัน้ จะมคีวามสอดคลอ้งกนั คอื เมื่อมฉีนัทะ พอใจทีจ่ะเรยีนแลว้ กอ้ก่อใหเ้กดิความเพยีร
พยามเกดิขึน้เพราะหวงัทีจ่ะเรยีนใหไ้ดผ้ลดตีามทีต่นเองปรารถนา เมื่อขณะทีเ่รยีนกม็คีวามเอาใจใส่
เชื่อฟงัตามทีค่รูสอน ไม่หยอกลอ้เพื่อเล่น ไม่ละทิง้งานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากครู เมื่อส่งครแูลว้เหน็
ความบกพรอ่งหรอืผดิพลาดเกดิขึน้กอ้พจิารณาหาขอ้ผดิพลาดนัน้ แลว้กแ็กไ้ขเพื่อทีจ่ะทาํใหง้านนัน้
สมบรูณ์ยิง่ขึน้ไป 
  3.1.3 องคป์ระกอบของหลกัอทิธบิาท 4 
     องคป์ระกอบของอทิธบิาท 4 ในความหมายของพุทธศาสนานัน้มกีารกล่าว
เอาไวอ้ย่างมากมาย แต่หลกัๆ แล้วจะมคีวามหมายความหมายทีเ่ป็นแก่นแทใ้นการปฏบิตัเิพื่อให้
เหน็ชอบเพยีง 4 อยา่ง พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (2539: 35/342 - 
347) ไดก้ล่าวถงึ อทิธปิาทวภิงัค ์สตุตนัตภาชนีย ์ดงัน้ี 
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  1. ภกิษุในธรรมวนิัยน้ีเจรญิอทิธบิาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธแิละปธาน
สงัขาร 
  2. ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเจรญิอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิรยิสมาธิและปธาน
สงัขาร 
  3. ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเจรญิอทิธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและปธาน
สงัขาร 
  4. ภกิษุในธรรมวนิัยน้ีเจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิงัสาสมาธแิละปธาน
สงัขาร 
        บรรดาธรรมเหล่านัน้ ฉันทะ เป็นไฉน 

         ฉนัทะ คอื ความพอใจ การทาํความพอใจ ความเป็นผูป้ระสงคจ์ะทาํ 
ความฉลาด ความพอใจในธรรม น้ีเรยีกวา่ ฉนัทะ 
     สมาธิ เป็นไฉน 

 ความตัง้อยู่แห่งจิต ความดํารงอยู่ ความตัง้มัน่ ความไม่ส่ายไป ความไม่
ฟุ้งซ่านแหง่จติ ภาวะทีจ่ติไมซ่ดัสา่ย สมถะ สมาธนิทรยี ์สมาธพิละ สมัมาสมาธ ิน้ีเรยีกวา่ สมาธ ิ
     ปธานสงัขาร เป็นไฉน 

 การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบัน่ ความ
ขวนขวาย ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขม้แขง็ ความหมัน่ ความมุง่มัน่อยา่ง
ไม่ท้อถอย  ความไม่ทอดทิ้ ง ฉันทะ  ความไม่ทอดทิ้ ง ธุ ร ะ  ความ เอา ใจ ใส่ ธุ ร ะ  วิริย ะ  
วริยินิทรยี ์วริยิะพละ สมัมาวายามะ น้ีเรยีกวา่ ปธานสงัขาร 

 ภกิษุผูเ้ขา้ไปถงึแลว้ เขา้ไปถงึแลว้ดว้ยด ีเขา้มาถงึแลว้ เขา้มาถงึแลว้ดว้ยด ี
เข้าถึงแล้ว เข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขารน้ี ด้วยประการฉะน้ี 
เพราะฉะนัน้จงึเรยีกวา่ ประกอบดว้ยฉนัทสมาธปิธานสงัขาร 
    บรรดาธรรมเหล่านัน้ วิริยะ เป็นไฉน 

         วริยิะ คอื การปรารภความเพยีรทางใจ ความพอใจ การทาํความพอใจ  
ความเป็นผูป้ระสงคจ์ะทาํความฉลาด สมัมาวายามะ น้ีเรยีกวา่ วริยิะ 
    สมาธิ เป็นไฉน 

 ความตัง้อยู่แห่งจิต ความดํารงอยู่ ความตัง้มัน่ ความไม่ส่ายไป ความไม่
ฟุ้งซ่านแหง่จติ ภาวะทีจ่ติไมซ่ดัสา่ย สมถะ สมาธนิทรยี ์สมาธพิละ สมัมาสมาธ ิน้ีเรยีกวา่ สมาธ ิ
    ปธานสงัขาร เป็นไฉน 

 การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบัน่ ความ
ขวนขวาย ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขม้แขง็ ความหมัน่ ความมุง่มัน่อยา่ง
ไม่ท้อถอย  ความไม่ทอดทิ้ ง ฉันทะ  ความไม่ทอดทิ้ ง ธุ ร ะ  ความ เอา ใจ ใส่ ธุ ร ะ  วิริย ะ  
วริยินิทรยี ์วริยิะพละ สมัมาวายามะ น้ีเรยีกวา่ ปธานสงัขาร 
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 ภกิษุผูเ้ขา้ไปถงึแลว้ เขา้ไปถงึแลว้ดว้ยด ีเขา้มาถงึแลว้ เขา้มาถงึแลว้ดว้ยด ี
เข้าถึงแล้ว เข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขารน้ี ด้วยประการฉะน้ี 
เพราะฉะนัน้จงึเรยีกวา่ ประกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร 

 
    บรรดาธรรมเหล่านัน้ จิต เป็นไฉน 

         จติตะ คอื จติ มโน มานสั การทาํความพอใจ ความเป็นผูป้ระสงคจ์ะทาํ 
ความฉลาด มโนวญิญาณธาตุทีเ่หมาะสมกนั น้ีเรยีกวา่ จติ 
    สมาธิ เป็นไฉน 

 ความตัง้อยู่แห่งจิต ความดํารงอยู่ ความตัง้มัน่ ความไม่ส่ายไป ความไม่
ฟุ้งซ่านแหง่จติ ภาวะทีจ่ติไมซ่ดัสา่ย สมถะ สมาธนิทรยี ์สมาธพิละ สมัมาสมาธ ิน้ีเรยีกวา่ สมาธ ิ
    ปธานสงัขาร เป็นไฉน 

 การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบัน่ ความ
ขวนขวาย ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขม้แขง็ ความหมัน่ ความมุง่มัน่อยา่ง
ไม่ท้อถอย  ความไม่ทอดทิ้ ง ฉันทะ  ความไม่ทอดทิ้ ง ธุ ร ะ  ความ เอา ใจ ใส่ ธุ ร ะ  วิริย ะ  
วริยินิทรยี ์วริยิะพละ สมัมาวายามะ น้ีเรยีกวา่ ปธานสงัขาร 

 ภกิษุผูเ้ขา้ไปถงึแลว้ เขา้ไปถงึแลว้ดว้ยด ีเขา้มาถงึแลว้ เขา้มาถงึแลว้ดว้ยด ี
เขา้ถงึแลว้ เขา้ถงึแลว้ดว้ยด ีประกอบแลว้ดว้ยจติน้ี ดว้ยสมาธน้ีิและดว้ยปธานสงัขารน้ี ดว้ยประการ
ฉะน้ี เพราะฉะนัน้จงึเรยีกวา่ ประกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร 

 
    บรรดาธรรมเหล่านัน้ วิมงัสา เป็นไฉน 

         วมิงัสา คอื ปญัญา ความรูช้ดั ความเป็นผูป้ระสงคจ์ะทาํความฉลาดไมห่ลง 
งมงาย ความเลอืกเฟ้นธรรม สมัมาทฐิ ิน้ีเรยีกวา่ วมิงัสา 
    สมาธิ เป็นไฉน 

 ความตัง้อยู่แห่งจิต ความดํารงอยู่ ความตัง้มัน่ ความไม่ส่ายไป ความไม่
ฟุ้งซ่านแหง่จติ ภาวะทีจ่ติไมซ่ดัสา่ย สมะถะ สมาธนิทรยี ์สมาธพิละ สมัมาสมาธ ิน้ีเรยีกวา่ สมาธ ิ
    ปธานสงัขาร เป็นไฉน 

 การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบัน่ ความ
ขวนขวาย ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขม้แขง็ ความหมัน่ ความมุง่มัน่อยา่ง
ไม่ท้อถอย  ความไม่ทอดทิ้ ง ฉันทะ  ความไม่ทอดทิ้ ง ธุ ร ะ  ความ เอา ใจ ใส่ ธุ ร ะ  วิริย ะ  
วริยินิทรยี ์วริยิะพละ สมัมาวายามะ น้ีเรยีกวา่ ปธานสงัขาร 

         ภกิษุผูเ้ขา้ไปถงึแลว้ เขา้ไปถงึแลว้ดว้ยด ีเขา้มาถงึแลว้ เขา้มาถงึแลว้ดว้ยด ี 
เข้าถึงแล้ว เข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปธานสงัขารน้ี ด้วยประการฉะน้ี 
เพราะฉะนัน้จงึเรยีกวา่ ประกอบดว้ยวมิงัสาสมาธปิธานสงัขาร 
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 จากขอ้ความขา้งตน้ไดม้ผีูอ้ธบิายเกีย่วกบัองคป์ระกอบของอทิธบิาท 4 ไว ้ 
ดงัน้ี      
       ฉันทะ ความพอใจรกัใคร่ในส่ิงนัน้ 

           พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต) (2550: 35) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบั ฉนัทะ  
ว่า ฉันทะ มใีจรกั คอืพอใจจะทําสิง่นัน้ และทําดว้ยใจรกัต้องการทําใหเ้ป็นผลสําเรจ็อย่างดแีห่งกจิการ
งานทีท่าํ มใิชส่กัวา่ทาํพอใหเ้สรจ็ๆ หรอืเพยีงเพราะอยากไดร้างวลัหรอืผลกาํไร 
               พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) (2542 ข: 842) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบั ฉนัทะ  
ไวด้งัน้ี 
    ฉนัทะ ไดแ้ก่ ความพอใจรกัในสิง่ทีท่าํและพอใจฝกัใฝใ่นจุดหมายของสิง่ทีท่าํ
นัน้ อยากทําสิ่งนัน้ๆ ให้สําเร็จ อยากให้งานนัน้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย พูดง่ายๆ ว่ารกังานและ
จุดมุ่งหมายของงาน พูดใหล้กึลงไปในทางธรรมว่าความรกั ความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะที่ดงีาม 
เตม็เป่ียมสมบูรณ์ ซึง่เป็นจุดหมายของสิง่ทีก่ระทาํ หรอืซึง่จะเขา้ถงึดว้ยการกระทาํนัน้ อยากใหส้ิง่ๆ 
นัน้เขา้ถงึหรอืดํารงอยู่ในภาวะทีด่ทีีง่ดงาม ทีป่ระณีต ทีส่มบูรณ์ทีสุ่ดของมนั หรอือยากใหภ้าวะทีด่ี
งามเตม็เป่ียมสมบูรณ์ของสิง่นัน้ๆ ของงานนัน้ๆ เกดิมจีรงิขึน้ อยากทาํใหส้าํเรจ็ผลตามจุดมุ่งหมาย
ที่ดงีามนัน้ ความอยากที่เป็นฉันทะน้ีเป็นคนละอย่างกนักบัความอยากได้ในสิง่นัน้ๆ มาเสพเสวย
หรอืเอามาเพื่อตวัตนในรูปใดรูปหน่ึง ซึ่งเรยีกว่าตณัหา ความอยากของฉันทะนัน้ใหเ้กดิความสุข
ความชื่นชมเมือ่เหน็สิง่นัน้ๆ งานนัน้ๆ บรรลุความสาํเรจ็เขา้ถงึความสมบรูณ์อยูใ่นภาวะอนัดงีามของ
มนัหรอืพูดแยกออกไปว่า ขณะเมื่อสิง่นัน้กําลงัเดนิหน้าไปสู่จุดหมายที่เกดิปีตเิป็นความอิม่เอบิใจ 
ครัน้สิง่หรอืงานทีท่ําบรรลุจุดหมายกไ็ดร้บัโสมนัสเป็นความฉ่ําชื่นใจ ทีพ่รอ้มไปดว้ยความรูส้กึโปร่ง
โล่งผ่องใสเบกิบานแผ่ออกไปเป็นอสิระไรข้อบเขต สว่นความอยากของตณัหาใหเ้กดิความสุขความ
ชื่นชมเมื่อไดส้ิง่นัน้มาเสพเสวยรสอร่อย หรอืปรนเปรอความยิง่ใหญ่พองขยายของตวัตน เป็นความ
ฉ่ําชื่นใจที่เศรา้หมอหมกหมกัตวักดีกัน้กกัตนไวใ้นความคบัแคบ และมกัตดิตามมาดว้ยความหวง
แหนหว่งกงัวลเศรา้เสยีดายและหวัน่กลวัหวาดระแวง 
      พระธรรมวสิุทธาจารย ์(ม.ป.ป.: 4-5) กล่าวว่า ฉนัทะ เป็นยาแกโ้รคเบื่องาน
ไดเ้ป็นอยา่งด ีเพราะอานุภาพของความรกัมมีาก สามารถทาํใหเ้กดิความหว่งใยและถนอมสิง่ทีร่กัที่
ใหก้ล้าที่จะเสยีสละ ทําใหล้มืความลําบากและทําใหเ้กดิกําลงัใจในการทํางาน เมื่อรกัที่จะเป็นคน
เจรญิรุ่งเรื่องใหพ้ยายามปลูกฉนัทะ คอืรกัวชิาทีก่ําลงัศกึษาอยู่ แลว้ดูแลใหง้อกงาม ความเบื่อหน่าย
ทอ้แทก้จ็ะลม้ไปเอง และน่ีคอืทางแหง่ความสาํเรจ็ทีมุ่ง่หมายไว ้
              บุญม ีแทน่แกว้ (2539: 141) กล่าววา่ ฉนัทะคอื ความพงึพอใจหรอืตอ้งการที่
จะทาํหรอืใฝใ่จจะทาํสิง่นัน้อยูเ่สมอ และปรารถนาจะทาํใหไ้ดผ้ลดยีิง่ๆ ขึน้ไป 
      สุทธพิงษ์ ศรวีชิยั (2550: 238) กล่าวว่า ฉนัทะ คอื ความรกั ความชอบ ความ
สนใจในสิง่ทีก่ระทาํ หรอืหมายถงึการมคีวามรกัและความรบัผดิชอบต่องาน ต่อหน้าทีข่องตน 
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       วิริยะ ความเพียรพยายามทาํในส่ิงนัน้ 
           พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต) (2550: 35) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบั วริยิะ วา่  

วริยิะ ความพากเพยีร คอืขยนัหมัน่ประกอบ หมัน่กระทําสิง่นัน้ดว้ยความพยายาม เขม็แขง็ อดทน 
เอาธุระ ไมท่อดทิง้ ไมท่อ้ถอย กา้วไปขา้งหน้าจนกวา่จะสาํเรจ็ 

 พุทธทาสภกิข ุและปญัญานนัทภกิข ุ(2544: 178 - 182) ไดอ้ธบิายว่า วริยิะ 
ตอ้งมคีวามเพยีรมัน่ คอื เมื่อมกีําลงัใจเป็นสิง่สาํคญัแลว้ ต่อไปกม็คีวามมัน่ในความเพยีร ภาษาบาลี
เรยีกวา่ วริยิะ พระพทุธภาษติทีว่า่ วริเิย ทุกฺขมจฺเจต ิคนทีจ่ะพน้ทุกขไ์ดเ้พราะความเพยีร หรอืว่าคาํ
ทีพ่ระมหาชนก กล่าวว่า วายเมเถว ปุรโิส ยาว อตฺถสฺส นิปปฺทา เกดิเป็นคนตอ้งทาํเรื่องไป จนกว่า
จะถงึจุดหมายปลายทาง 

 บุคคลผูท้ีม่คีวามเพยีรนัน้ยอ่มไมก่ลวัต่ออุปสรรค ไม่กลวัต่อความลําบาก ไม่
กลวัต่ออะไรทัง้สิน้ เมื่อเราจะไปแลว้กไ็ปใหต้ามจุดทีเ่ราตัง้ไว ้แต่ขอใหต้ัง้จุดมุง่หมายในทางทีด่งีาม 
ไม่ตัง้จุดมุ่งหมายทีเ่กดิความเดอืดรอ้นแก่ใคร และความเพยีรนัน้ต้องเพยีรสมํ่าเสมอ ไม่ใช่เพยีรชัว่
ครัง้ชัง่คราว ดงัทีพ่ระผูม้พีระภาคเจา้ทรงตกัเตอืนว่า “ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย เมื่อเธอยงัไมถ่งึจุดหมาย
ทีเ่ธอตอ้งการ อยา่ละความเพยีรเป็นอนัขาด” 

           พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) (2542: 843) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบั วริยิะไวด้งัน้ี 
                 วริยิะ ความเพยีร ไดแ้ก่ ความอาจหาญแกลว้กลา้บากบัน่กา้วไปใจสูไ้มย่่อทอ้ 

ไม่หวัน่กลวัต่ออุปสรรคและความยากลําบาก เมื่อคนรูว้่าสิง่ใดมคีุณค่าควรแก่การบรรลุถงึ ถ้าวริยิะ
เกิดขึน้แก่เขาแล้วแม้ได้ยนิว่าจุดหมายนัน้จะลุถึงได้ยากนัก มอุีปสรรคมาก หรอือาจใหเ้วลายาว
เท่านัน้ปี เท่านัน้เดอืน เขาก็ไม่ท้อถอย กบัเหน็เป็นสิง่ที่ท้าทายที่เขาจะเอาชนะใหไ้ด้ทําใหส้ําเรจ็ 
สว่นผูท้ีข่าดความเพยีรอยากบรรลุความสาํเรจ็เหมอืนกนั แต่พอไดย้นิวา่ตอ้งใชเ้วลาเป็นปีกห็มดแรง 
ถอยหลงั คนที่มคีวามเพยีรเท่ากบัมแีรงหนุน เวลาทํางานหรอืปฏบิตัธิรรมกต็าม จติใจจะแน่วแน่
มัน่คง พุง่ตรงต่อจุดหมาย สมาธกิเ็กดิขึน้ไดเ้รยีกวา่วริยิสมาธ ิพรอ้มทัง้มปีธานสงัขาร คอืความเพยีร
สรา้งสรรคเ์ขา้ประกอบคูไ่ปดว้ยกนั 

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมพิลอดุลยเดชฯ (2542: 24 - 26) ไดต้รสัถงึ
คาํวา่ วริยิะ (ความเพยีร) วา่ ทา่นใดถงึพรอ้มดว้ยความพยายามโดยธรรม ไมจ่มลงในหว้งมหรรณพ
ซึ่งประมาณมไิด้เหน็ปานน้ี ด้วยกจิคอื ความพากเพยีรของบุรุษ ท่านนัน้จงไปในสถานที่ที่ใจของ
ท่านยนิดนีัน้เถดิ และว่าบุคคลเมื่อกระทาํความเพยีร แมจ้ะตายกไ็มช่ื่อว่าเป็นหน้ีในระหว่างหมูญ่าต ิ
เทวดา และบดิามารดา อน่ึง บุคคลเมือ่ทาํกจิของผูช้าย ยอ่มไมเ่ดอืดรอ้นในภายหลงั 

    พ. สุวรรณ (2541: 60 - 61) ไดอ้ธบิายว่า วริยิะหรอืความเพยีรน้ีเป็นคุณ
ค่าที่ก่อใหเ้กดิพลงังานในการทํากจิต่างๆ มลีกัษณะแสดงใหเ้หน็ว่าคนๆ นัน้เป็นคนรบัผดิชอบต่อ
หน้าที่การงานไม่ทอดทิ้งกจิการงานนัน้ ดําเนินการงานที่คดิว่าจะทํานับว่าเป็นผูไ้ม่เบื่องาน เมื่อมี
งานมาถงึกร็บีทําโดยไม่ชกัชา้มคีวามกระตอืรอืรน้ในการทํางาน ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง ผูม้ลีกัษณะ
ทัง้หมดทีก่ล่าวมาน้ียอ่มไดช้ื่อว่ามวีริยิะหรอืมคีวามเพยีรซึง่สามารถประสบความสาํเรจ็ในทุกกจิการ 
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ส่วนคนทีม่นิีสยัเกยีจครา้น หนักไม่เอาเบาไม่สู ้ชอบผลดัวนัประดนัพรุ่งมกัหาเหตุมาอา้งแกต้วัเพื่อ
ไมต่อ้งทาํงานจนตดิเป็นนิสยั ยอ่มเอากบัใครลาํบาก อาชพีการงานยอ่มยํ่าอยูก่บัทีต่ ัง้ฐานไมไ่ด ้

 ทศบารม ีทศพธิราชธรรม (2531: 155) ไดอ้ธบิายคําว่า วริยิะ หมายความว่า 
ความพยายามที่เรยีกว่า วริยิะ แปลว่า ความเพยีร อนัจดัเป็นพระบารมขีอ้หน่ึงของพระสมัมาสมั
พุทธเจา้ที่ไดท้รงบําเพญ็เป็นลําดบั คําว่า วริยิะ หรอืความเพยีร ตามศพัท ์แปลว่า ความเป็น วรีะ 
คอื คนกลา้ หมายความว่า กลา้ทัง้ในทางไมท่าํ ทัง้ในทางทีท่าํจงึยงัเป็นคาํกลางๆ ซึง่พุทธทาสภกิข ุ
(2518 : 90) ไดอ้ธบิายเพิม่เตมิว่า วริยิะ คอืความเพยีรทีจ่ะกลา้บากบัน่ มคีวามหมายเป็นความกลา้
หาญ ความเขม้แขง็ ความพยายาม ความไม่ยอมหยุด ความไม่ถอยหลงั และความกา้วไปขา้งหน้า 
ความหมายมากมายเหล่าน้ีล้วนเป็นชื่อของความเพยีร ซึ่งสามารถใช้แทนกนัได้ รวมไปถึงคําว่า 
พระราชา หรอืกษตัรยิ ์กม็คีวามหมายเดยีวกนั ดงัประโยคทีว่่า เกดิมาเป็นบุรุษ ตอ้งเพยีรไปจนกว่า
จะพบความสาํเรจ็ การทาํงานดว้ยวริยิะเป็นธรรมอยา่งหน่ึง วริยิะ ชนิดทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัว่า “วริเิยน 
ทุกฺขกมจฺเจติ” (คนล่วงทุกขเ์สยีได้ด้วยเพราะวริยิะ) ส่วนที่เป็นขา้ศกึหรอืเป็นปฏปิกัษ์ ของความ
เพยีร คอื ความเกยีจครา้น ตามศพัทว์่า โกสชฺช ความนอนจม เมื่อกําจดัความเกยีจครา้นไดแ้ลว้ จงึ
จะมคีวามเพยีรขึน้ได ้และความเพยีรจะหายไปเมื่อความเกยีจครา้นเกดิขึน้มาก ลกัษณะของความ
ทรงตวัอยู่อย่างเขม็แขง็ของความเพยีร เรยีกว่า ธาตุ กําหนดเป็น 3 วาระ คอื เริม่ตน้ (อารมฺภธาตุ) 
ดําเนิน (นิกฺกมธาตุ) กา้วไปขา้งหน้า (ปรกฺกมธาตุ) ส่วนเหตุของความเกยีจครา้น ทีค่วรละมหีลาย
อย่าง เช่น ความติดสุข ความสุขสบาย ความกลัวลําบากตรากตรํา ความมักง่าย ความ
ผดัวนัประกนัพรุง่ เป็นตน้  

 วศนิ อนิทสระ (2530: 43) ไดใ้หค้วามหมายของ วริยิะ แปลตามตวัอกัษรว่า 
ความเป็นผูก้ลา้ คอื แกลว้กลา้ในกจิทีท่าํไมย่อ่ทอ้ ยอ่หยอ่น ทาํกจิดว้ยกําลงัทัง้หมด มคีวามบากบัน่
มัน่คง (ทฬฺหปรกฺกโม) ไม่ทอทิ้งธุระกลางคนั หรอืละทิ้งงานเสยีกลางคนั (อนิกฺขตฺิตธุโร) มคีวาม
เพยีรอยู่เสมอไม่จบัจด หรอืหยุดงานเสยี ทําจนกว่าจะถึงจุดมุ่งหมายนัน้ๆ (อารทฺธวริโิย) ชื่อว่า 
ความเพยีร สตัว์ทัง้หลายควรทํา (วริยิํ นาเมตํ สตฺเตห ิกตฺตพฺพํ) ความเพยีรเป็นสิง่ที่นักปราชญ์
สรรเสริญ เมื่อบุคคลได้ทําความเพียรเต็มกําลังของตนแล้วถึงไม่สําเร็จ ใครเล่าจะตําหนิได ้
นกัปราชญต์ําหนิคนทีล่ม้เหลว เพราะความเพยีรยอ่หยอ่นนัน้เอง  

 บุญม ีแท่นแก้ว (2539: 141) กล่าวว่า วริยิะ คอื ความเพยีรหรอืความ
ขยนัหมัน่เพยีรประกอบสิง่นัน้ดว้ยความพยายาม เขม้แขง็อดทน เอาธุระไมท่อ้ถอย  

            สทุธพิงษ์ ศรวีชิยั (2550: 239) กล่าววา่ วริยิะ คอื ความเพยีร ขยนัหมัน่ 
ประกอบสิง่นัน้ดว้ยความพยายาม เขม้แขง็อดทน เอาธุระ ไมท่อ้ถอย จดัเป็นการฝึกหดัอบรมตนเองให้
มศีกัยภาพในการทาํงานหรอืการเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่งูยิง่ๆ ขึน้ไปเป็นขัน้ๆ หรอืเป็นระดบัๆ ไป 
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      จิตตะ การเอาใจฝกัใฝ่ในส่ิงนัน้ 
         พทุธทาสภกิข.ุ (2542: 36) ไดอ้ธบิายวา่ จติตะ หมายถงึ กาํลงัจติ กาํลงั 

สมาธหิรอืคุณภาพของจติ คุณภาพส่วนทีพ่งึปรารถนาของจติเรยีกว่ากําลงัจติ หรอืกําลงัสมาธ ิซึง่
เลยเพ่งเลง็ไปแก่ส่วนทีอ่บรมดแีล้ว คอืจติทีอ่บรมดแีล้ว เดนิมาถูกทางแล้วจงึจะมคีุณสมบตัแิล้วมี
กาํลงัมหาศาลของมนั 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2550: 36) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบั จติตะ ว่า 
จติตะ เอาจติฝกัใฝ ่คอืตัง้สตริบัรูใ้นสิง่ทีท่าํ และทาํสิง่นัน้ดว้ยความคดิ ไมป่ล่อยจติใจใหฟุ้้งซ่านเลื่อน
ลอย ใชค้วามคดิในเรือ่งนัน้บ่อยๆ เสมอๆ ทาํกจิหรอืงานนัน้อยา่งอุทศิตวัอุทศิใจ 

 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) (2542 ข: 843) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบั จติตะ  
ไวด้งัน้ี 

                 จติตะ ความคดิจดจอ่หรอืเอาใจใสฝ่กัใฝ ่ไดแ้ก่ ความมจีติผกูพนัจดจอ่ 
เฝ้าเรื่องนัน้ ใจอยูก่บังานนัน้ไมป่ล่อยไม่หา่งไปไหน ถา้จติตะเป็นไปอย่าแรงกลา้ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง
หรอืงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงคนผูน้ัน้จะไมส่นใจไมร่บัรูเ้รื่องอื่นๆ ใครพดูอะไรในเรื่องอื่นๆ ไมส่นใจ แต่
ถา้พดูเรือ่งนัน้งานนัน้จะสนใจเป็นพเิศษทนัท ีบางทีจ่ดัทาํเรือ่งนัน้ งานนัน้ขลุกงว่นอยูไ่ดท้ัง้วนัทัง้คนื 
ไมเ่อาใจใสร่า่งกายการแต่งเน้ือแต่งตวั อะไรเกดิขึน้กไ็มส่นใจ เรื่องอื่นๆ เกดิขึน้ใกล้ๆ  บางทีก่ไ็มรู่ ้ทาํ
จนลมืวนัลมืคนื ลมืกนิลมืนอน ความมใีจจดจ่อเช่นน้ีย่อมทาํใหส้มาธเิกดิขึน้ จติจะแน่วแน่แนบสนิท
ในกจิทีท่ํา มกีําลงัมาเฉพาะทําจตินัน้เรยีกเป็นจติตสมาธ ิพรอ้มกนันัน้กเ็กดิปธานสงัขาร คอืความ
เพยีรสรา้งสรรคร์ว่มสนบัสนุนไปดว้ย 

 ป่ิน มุทุกนัต์ (2535: 184) ไดอ้ธบิายว่า จติตะ แปลว่า คดิถงึงานซึ่งบอก
ความหมายไดห้ลายคํา เช่น ความสนใจ ความใฝฝ่นั ความตัง้ใจ ความใสใ่จ ความเอาใจใส่ เป็นตน้ 
คนที่มีจิตตะเป็นที่ไม่ปล่อยปะละเลยกับงานของตน คอยตรวจตรางานอยู่เสมอ การงานจึงไม่
บกพรอ่ง จติตะจงึมปีระโยชน์ทีก่าํจดัเสยีซึง่ความประมาทเลนิเล่อ    

         บุญม ีแท่นแกว้ (2539: 141) กล่าวว่า จติตะคอื ความคดิหรอืตัง้จติรบัรูใ้นสิง่
ทีท่าํ และทาํสิง่นัน้ดว้ยความคดิ ไมป่ล่อยใหใ้จฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป 

        สทุธพิงษ์ ศรวีชิยั (2550: 239) กล่าววา่ จติตะ ความคดิมุง่ไป ตัง้จติรบัรู ้
ในสิง่ทีท่ํา และทําสิง่นัน้ดว้ยความคดิ เอาจติฝกัใฝไ่ม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทศิตวัอุทศิใจใหส้ิง่ทีท่ํา
อยา่งมัน่คง  
    
       วิมงัสา การพิจารณาใคร่ครวญหาเหตผุลในส่ิงนัน้ 

        พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2550: 36) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบั วมิงัสา ว่า 
วมิงัสา ใชป้ญัญาสอบสวน คอืหมัน่ใชป้ญัญาพจิารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบ
ขอ้ยิง่หยอ่นเกนิเลย บกพรอ่งขดัขอ้ง เป็นตน้ ในสิง่ทีท่ํานัน้ โดยรูจ้กัทดลอง วางแผน วดัผล คดิคน้
วธิแีกไ้ขปรบัปรงุ เป็นตน้ เพือ่จดัการและดาํเนินงานนัน้ใหไ้ดผ้ลดยีิง่ขึน้ไป 
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          พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) (2542 ข: 843) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบั วมิงัสา  
ไวด้งัน้ี 

                   วิมังสา ความสอบสวนไตร่ตรอง ได้แก่ การใช้ปญัญาพิจารณาหมัน่
ใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบขอ้ยิง่หยอ่นเกนิเลยบกพร่อง หรอืขอ้ขอ้งใจเป็นตน้ ใน
กจิทีท่าํ รูจ้กัทดลองและคดิหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลองเมือ่ทาํอะไรกค็ดิพจิารณาทดสอบไป เช่น 
คดิว่าเหตุผลน้ีเกดิจากเหตุอะไร ทําไมถงึเป็นอย่างน้ี ผลคราวน้ีเกดิจากปจัจยัทีเ่ป็นองคป์ระกอบน้ี
เขา้ไป จะเกดิผลอยา่งน้ี ลองเปลีย่นองคป์ระกอบนัน้แลว้ไมเ่กดิผลอยา่งทีค่าดหมาย เป็นเพราะอะไร
จะแก้ไขจุดไหน ฯลฯ การคิดหาเหตุผลและสอบสวนทดลองอย่างน้ี ย่อมช่วยรวมจิตใจให้คอย
กําหนดและตดิตามเรื่องทีพ่จิารณาอยา่งตดิแจตลอดเวลา เป็นเหตุใหจ้ติแน่วแน่แล่นดิง่ไปกบัเรื่องที่
พจิารณา ไม่ฟุ้งซ่าน ไมว่อกแวก และมกีําลงั เรยีกว่าเป็นวมิงัสาสมาธซิึง่กจ็ะมปีธานเป็นสงัขาร คอื
ความเพยีรสรา้งสรรคเ์กดิมาดว้ย 

  พระเทพวิสุทธิญาณ (2538: 95) ได้อธิบายว่า วมิงัสา แปลว่า ความ
พจิารณาไตร่ตรองหาเหตุผลในสิง่นัน้ๆ หมายความว่าใชป้ญัญาสอดส่องเทยีบเคยีงเปรยีบเทยีบทัง้
เหตุทัง้ผลในความดต่ีางๆ ทีต่นกระทํามาแล้ว คอืยอ้นกลบัไปดุว่าตนเองไดท้ําเหตุ ปลูกฉันทะ ใช้
วริยิะ ไดต้ัง้จติตะในการนัน้ๆ ไวม้ากน้อยเท่าไร แลว้ไดผ้ลเท่าไร เมื่อบุคคลพจิารณาสอบสวนการ
กระทาํของตนดว้ยตน กย็อ่มเขา้ใจตนเอง สามารถปรบัตนเองใหท้าํงานไดถู้กตอ้ง 

   ป่ิน มทุุกนัต ์(2535: 184) ไดใ้หค้วามเหน็วา่ สุดยอดของวธิทีาํงานใหส้าํเรจ็
รวมอยู่ในอิทธิบาทข้อสุดท้ายน้ี คือ วิมงัสา แปลว่า พนิิจพเิคราะห์ หมายความว่า ทํางานด้วย
ปญัญา ด้วยสมองคดิ ไม่ใช่สกัแต่ว่าทํา คนเราถึงจะรกังานเท่าไร บ่างบัน่ปานใดและเอาใจใส่อยู่
ตลอดเวลา แต่ถา้ขาดการใชป้ญัญาพจิารณางานดว้ยแลว้ ผลงานกจ็ะไมเ่รยีบรอ้ย ตอ้งมาทาํกนัใหม่
อยูอ่ยา่งนัน้ เขา้กบัลกัษณะทีว่า่ทาํเสรจ็แลว้แต่งานมนัยงัไมส่ิน้สดุ 

      บุญม ีแท่นแก้ว (2539: 141) กล่าวว่า วมิงัสา คอื ความไตร่ตรองหรอื
ทดลอง ไดแ้ก่ หมัน่ใชป้ญัญาพจิารณา ใครค่รวญตรวจตรา หาเหตุผล และจรวจสอบขอ้ยิง่หยอ่นใน
สิง่ทีท่าํนัน้ มกีารวางแผนวดัผล คดิคน้วธิแีกไ้ขปรบัปรงุ เป็นตน้ 

   สุทธพิงษ์ ศรวีชิยั (2550: 239) กล่าวว่า วมิงัสา ความไตร่ตรอง หมัน่ใช้
ปญัญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทํานัน้ มีการ
วางแผน วดัผล คดิคน้วธิแีกไ้ขปรบัปรงุอยูเ่สมอ 

      สรุางค ์โคว้ตระกลู. (2549: 326) ไดอ้ธบิายความคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
เป็นการคดิที่เป็นเครื่องมอืสําคญัที่สุด ในสงัคมประชาธปิไตย ในสมยัสารสนเทศเพื่อจะเป็นผูท้ี่มี
ความฉลาดรบัรูข้อ้มูลข่าวสารทีม่าจากสื่อสารมวลชนต่างๆ และเพื่อเป็นพลเมอืงดมีกีารตดัสนิใจที่
ฉลาด ถูกตอ้ง รวดเรว็ 
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   พอล (Paul. 1992: 40) บุคคลผูไ้ดร้บัซึง่เอตทคัคะเกีย่วกบัการคดิอย่างมี
วจิารณญาณ ไดนิ้ยามการคดิอยา่งมวีจิารณญาณวา่ เป็นศลิปะของการคดิเพื่อทีจ่ะทาํใหก้ารคดิดขีึน้ 
ชดัเจนขึน้ มคีวามแม่นตรงมากขึน้ หรอืป้องกนัตนเองไดม้ากขึน้ นอกจากนัน้ยงัไดร้ะบุว่า การคดิ
ยา่งมวีจิารณญาณเป็นการคดิอยา่งมเีหตุผลทีค่ดิดว้ยตนเอง ซึง่ยนืยนัวา่เรารูอ้ะไร หรอืไมรู่อ้ะไร 

   วดูส ์(Woods. 1993: 65) ไดอ้ธบิายว่า สภาเพื่อความเป็นเลศิในการคดิ
วจิารณญาณแหง่ชาต ิ(National Council for Excellence in Critical Thinking) ไดใ้หค้วามหมาย
ของการคดิอย่างมวีจิารณญาณว่า เป็นกระบวนการทางสตปิญัญาทีค่ล่องแคล่ว และมทีกัษะในการ
สรา้งมโนทศัน์ การประยกุต ์การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมนิผลจากขอ้มลูทีไ่ดร้วบรวม
มาหรอืเป็นกระบวนการทางสตปิญัญาทีเ่กดิจากการสงัเกต การมปีระสบการณ์ การไตรต่รอง การใช้
เหตุผล หรอืการตดิต่อสือ่สาร เพือ่ทีจ่ะนําไปสูก่ารเชื่อมหรอืการกระทาํ 

   เอนนิส (Ennis. 1985: 10) ได้กล่าวว่า การคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
หมายถงึ การคดิพจิารณาอย่างมเีหตุผล มจุีดมุ่งหมายเพื่อการตดัสนิใจว่า สิง่ใดควรเชื่อ สิง่ใดไม่
ควรเชื่อ สิง่ใดควรทาํ สิง่ใดไมค่วรทาํ เพือ่ชว่ยใหต้ดัสนิสภาพการณ์ไดถู้กตอ้ง 

   จากเอกสารดงักล่าวสรุปได้ว่าองค์ประกอบของอทิธบิาท 4 ประกอบด้วย
หลกัธรรมทีก่่อใหเ้กดิความสาํเรจ็ในดา้นการเรยีนและดา้นอื่นๆ อกีดา้ย ม ี4 ประการคอื 

 1. ฉนัทะ คอื ความรกัความพอใจในหน้าทีก่ารเรยีนและการงานของตนที่
ไดร้บัมอบหมาย ไมท่าํเพือ่สกัแต่วา่ทาํ มคีวามทุม่เทเพือ่หวงัใหก้ารเรยีนนัน้ออกมาไดเ้ป็นทีช่ื่นชอบ
และพอใจทัง้ตนเองและผูอ้ื่นดว้ย 

 2. วริยิะ คอื ความเพยีรพยายามในหน้าทีก่ารเรยีน ไมย่อ่ทอ้ต่อการเรยีน 
ไม่ว่าจะยากหรือง่ายก้อพยายามจนให้ถึงที่สุด ไม่ย่อท้อจนกว่าการเรียนจะประสบความสําเร็จ 
หรอืไมล่ม้เลกิความเพยีรก่อนทีจ่ะไดล้องทาํดว้ยตนเอง 

 3. จติตะ คอื ความเอาใจใส่ในการเรยีนของตนเอง ไม่คดิไปในเรื่องอื่น
นอกจากเรื่องเรียน เมื่อทําหน้าที่ของตนเองไม่สําเร็จ มีความใส่ใจเอาใจส่อยู่ตลอดเวลา คอย
ตรวจหาขอ้บกพรอ่งอยูเ่สมอเพือ่ทีจ่ะไดนํ้ามาแกไ้ขใหด้ขีึน้ 

 4. วิมงัสา คือ การใคร่ครวญไตร่ตรองหาเหตุผลของความผดิพลาดที่
เกดิขึน้วา่มนัเกดิขึน้ไดเ้พราะอะไร แลว้หาหนทางแกไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้ใหด้ยีิง่ขึน้ไป 
 3.1.4 ความสาํคญัของหลกัอทิธบิาท 4 
            พระธรรมปิฎก (2531: 143) ใหค้วามสําคญัของหลกัอทิธบิาท 4 ว่า อทิธบิาท 
4 น้ี มคีวามสําคญัต่อการเรยีนรู้และเป็นปจัจยัสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั ความพอใจอย่างเดียวก็ไม่
สามารถสรา้งผลแห่งความสาํเรจ็ของการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามพอใจแลว้พยายามขวนขวายหา
ความรูบ้่อยๆ โดยไมเ่ลกิกลางคนั มคีวามเพยีร พจิารณาหาขอ้บกพรอ่งในการเรยีน แลว้ปฏบิตัสิิง่ที่
เกื้อกูลต่อการเรยีน ลด ละ เลกิ สิง่ทีไ่ม่เกื้อกูลต่อการเรยีน เพื่อใหป้ระสบความสําเรจ็ในการศกึษา
เล่าเรยีนของตน 
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    ป่ิน มุทุกนัต์ (2539: 10) ปญัหาหรอือุปสรรคทีจ่ะขดัขวางใหก้ารทํางานนัน้
ลม้เหลวหรอืไมป่ระสบความสาํเรจ็มหีลายทางคอื เกดิจากตวัเองกม็ ีเกดิจากการเหตุการณ์แวดลอ้ม
กม็ ีเกดิจากเน้ืองานทีท่าํนัน้เองกม็ ีแต่อุปสรรคทีส่าํคญัอยา่งยิง่ทีเ่กดิจากตวัเราทีท่าํงานใหล้ม้เหลว
ม ี4 อยา่ง คอื ความเบื่อหน่าย ความเกยีจครา้น ความทอดธุระ ความโงเ่ขลา ดงันัน้พระพุทธเจา้จงึ
สอนวธิกีารทํางานไวม้ ี4 ขอ้ เรยีกว่า อทิธบิาท แปลว่าทางแห่งความสําเรจ็ คอืฉันทะ ความพอใจ 
วริยิะ ความเพยีร จติตะ ความใส่ใจ วมิงัสา ความคดิคน้ ถ้ามอีทิธบิาท 4 น้ีครบแล้ว ย่อมบรรลุถงึ
ความสาํเรจ็ไดส้มประสงคห์ากสิง่นัน้ไมเ่หลอืวสิยั  
    พระเมธธีรรมาภรณ์ (2539: 10) กล่าวว่า อทิธบิาท 4 นอกจากจะเป็นคุณธรรม
ทีนํ่าไปสูค่วามสาํเรจ็ในงานทีท่าํแลว้ อทิธบิาทยงัเป็นอายวุฒันธรรมคอื ธรรมเป็นเหตุใหค้นมอีายยุนื
ยาวอกีดว้ย ดงัทีม่พีุทธดํารสัรบัรองไวใ้นมหาปรนิิพพานสตูรว่า “ยสฺส กสฺสจ ิอานนฺท จตฺตาโร อทฺิธิ
ปาทา” เป็นต้น แปลความว่า “อานนท ์อทิธบิาท 4 บุคคลใดเจรญิ ทําใหม้าก ทําใหเ้ป็นดุจยาน ทํา
ใหเ้ป็นพืน้ฐานตัง้ไว ้อบรม เริม่ไวด้แีลว้ บุคคลนัน้เมื่อปรารถนากพ็งึดํารงชวีติอยู่ตลอดกปัหรอืเกนิ
กว่ากปั” พระอรรถกถาจารยอ์ธบิายว่า การเจรญิอทิธบิาททาํใหค้นมชีวีติอยู่ตลอดอายุกปั หมายถงึ 
มชีวีติอยูไ่ดจ้นครบเกณฑอ์ายขุยัประมาณได ้100 ปีหรอืมากกวา่นัน้ 
    วตัสนัต์ (Watson อา้งองิจาก พงษ์พนัธ ์พงษ์โสภา. 2542: 92) การเรยีนรูจ้ะ
เกดิขึน้เพราะมกีารวางเงื่อนไข และการทีพ่ฤตกิรรมใดจะมคีวามเขม้ขน้รุนแรงนัน้ มใิช่เป็นเพราะ
รางวลั หรอืการเสรมิแรงอยา่งเดยีว แต่เป็นเพราะการเชื่อมโยงเกีย่วพนักบัสิง่เรา้ คอื สิง่ทีก่ระตุน้ให้
นักเรยีนมคีวามต้องการเรยีนรู ้มอีทิธิบาทสมบูรณ์ก็เพราะสิง่เร้าทัง้ภายในและภายนอกที่ทําให้
นักเรยีนมแีรงกระตุ้นที่จะเรยีนรู ้มสีิง่กระตุ้นทีส่ําคญัอย่างหน่ึงคอื แรงจูงใจที่อยากจะเรยีน ภาษา
ทางพระพทุธศาสนาวา่ ฉนัทะ ความพอใจหรอืความตอ้งการ มคีวามสมัพนัธก์บัความเพยีรพยายาม 
(วริยิะ) สนใจในการเรยีนรูโ้ดยมเิหน็แก่ความยากลาํบาก คอื ตัง้ใจเรยีนรู ้(จติตะ) และ การหาวธิกีาร
หรอืการพจิารณา (วมิงัสา) สิง่ที่เกื้อกูลต่อการเรยีน ละสิง่ที่ไม่เกื้อกูลต่อการเรยีน ทําให้ตนเอง
ประสบความสาํเรจ็การศกึษาไดเ้พราะมสีิง่เรา้ 
    สุทธพิงษ์ ศรวีชิยั (2550: 239) อทิธบิาท 4 มคีวามสาํคญัเป็นอยา่งมาก ทัง้น้ีก็
เพราะว่า การฝึกหดัคนใหม้คีุณธรรมตามหลกัอทิธบิาท 4 น้ีจดัเป็นการใชป้ญัญาในการพจิารณาหา
เหตุผลและกระบวนการทํางาน โดยวมิงัสาเป็นผลของจติตะ คอืเมื่อตรวจตราดูแล้วเห็นว่า การ
ทาํงานของตนยงับกพร่องอยูห่รอืผดิวตัถุประสงค ์อกีอยา่งหน่ึงคอืพจิารณาหาเหตุผลในการทาํงาน
ตามขัน้ตอน งานทีล่งมอืทาํแลว้นัน้ไดผ้ลเป็นขัน้ๆ อยา่งไร เป็นการทบทวนผลว่าเป็นทีพ่งึปรารถนา
หรือไม่ ถ้าได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจหรือได้ผลที่ไม่พงึปรารถนา ก็จดัการแก้ไขหรือปรบัปรุงตาม
กระบวนการอทิธบิาท 4 นัน้ 
    จากเอกสารดงักล่าวสรุปไดว้่าความสําคญัของอทิธบิาท 4 ว่า มคีวามสาํคญัต่อ
การเรยีนการศกึษาเป็นอยา่งมาก เพราะถา้ขาดหลกัอทิธบิาท 4 แลว้ ยอ่มทําใหบุ้คคลนัน้ไมป่ระสบ
ความสาํเรจ็ในการเรยีน เพราะอทิธบิาท 4 จะทําใหบุ้คคลทีนํ่าไปปฏบิตันิัน้ เกดิสรา้งความพอใจใน
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หน้าทีก่ารงานของตน พรอ้มทัง้มคีวามขยนัหมัน่เพยีร เอาใจใส่ในหน้าทีข่องตน และกลบัมาทบทวน
ไตรต่รองหาขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ แลว้จงึนําขอ้ผดิพลาดนัน้ไปแกไ้ขใหด้ยีิง่ขึน้ไป 
 3.1.5 ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัอทิธบิาท 4 
           1. ทฤษฎตีน้ไมจ้รยิธรรมของ ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ 

      ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2544) ไดศ้กึษาและวเิคราะหส์าเหตุของพฤตกิรรม  
คนดแีละคนเก่ง สามารถสรุปปออกมาในรปูของทฤษฎตีน้ไมจ้รยิธรรม ซึง่วเิคราะหไ์ดว้่ามอีงคป์ระกอบ
ทางจติเกี่ยวขอ้งอยู่ 8 จติลกัษณะ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื จติลกษณะทีเ่ป็นพืน้ฐานทางจติใจ 3 
ดา้น และลกัษณะที่เป็นสาเหตุทางจติอกี 5 ดา้น ซึ่งมคีวามเชื่อมโยงกนั เมื่อนําไปประกอบเป็นภาพ
ตน้ไม ้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คอื 1) ส่วนดอกและผลไมบ้นตน้ไม ้2) ส่วนลําตน้ของต้นไม ้3) ส่วนรากของ
ตน้ไม ้มรีายละเอยีดดงัน้ี 

   1. สว่นดอกและผลไมบ้นตน้ไม ้คอื พฤตกิรรมประเภทต่างๆ ทีร่วมเขา้ 
เป็นพฤตกิรรมของคนดคีนเก่ง พฤตกิรรมของพลเมอืงด ีพฤตกิรรมการกระทําความดแีละละเวน้ความ
ชัว่ พฤตกิรรมที่เอื้อเฟ้ือต่อการพฒันาประเทศ และพฤตกิรรมการทํางานอาชพีอย่างขยนัขนัแขง็เพื่อ
สว่นรวม 

   ผลทีอ่อกมาเป็นพฤตกิรรมต่างๆ ทีน่่าปรารถนานี้ มสีาเหตุมาจากสาเหตุ 
ทางจติใจทีเ่ป็นสว่นของตน้ไม ้และลกัษณะทางพืน้ฐานทางจติใจทีเ่ป็นสว่นของรากตน้ไม ้

 2. สว่นลาํตน้ของตน้ไม ้คอื สาเหตุทางจติใจของพฤตกิรรม  
ประกอบดว้ยจติลกัษณะ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1. การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รบัผดิชอบต่อหน้าที่ มรีะเบียบวินัย มคีวามเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม ประเทศชาต ิ
มนุษยชาตแิละหลกัการ มากกวา่ประโยชน์สว่นตน 
  2. จติลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน คอื รูจ้กัคาดการณ์ไกล รูจ้กั
ควบคุมตวัเองได ้สามารถอดไดร้อได ้มคีวามภมูใิจในการทาํความด ีแมจ้ะไมม่คีนอื่นเหน็ 
 3. ความเชื่ออํานาจในตน คอื เชื่อว่าผลทีเ่กดิกบัตนมาจากการกระทํา
ของตนเอง ไมใ่ชเ่กดิจากความบงัเอญิ หรอืโชคเคราะห ์สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์หรอืบุคคลอื่นบนัดาลให ้
 4. แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์คอื มคีวามมุง่มัน่ในการทีจ่ะทาํงานใหส้าํเรจ็ตาม
จุดมุง่หมายโดยไมย่อ่ทอ้ 
 5. ทศันคติ คุณธรรม ค่านิยม คือ (ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม หรือ
ค่านิยมนัน้ๆ ) คอื มองเหน็ และเขา้ใจในคุณค่า ประโยชน์ ความดขีองการปฏบิตัหิน้าที่เกดิความพงึ
พอใจ มคีวามพรอ้มทีจ่ะมพีฤตกิรรมการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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 3. สว่นรากของตน้ไม ้คอื ลกัษณะพืน้ฐานทางจติใจของพฤตกิรรม 
ประกอบดว้ย จติลกัษณะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
                   1. สตปิญัญา คอื ความเฉลยีวฉลาดมกีารรูค้ดิทีเ่หมาะสมกบัอายุเมื่อ
เป็นผูใ้หญ่กม็คีวามสามารถทางความคดิทีเ่ป็นนามธรรมขัน้สงูได ้กล่าวคอื คดิแบบเป็นระบบไดเ้มื่อ
ผูใ้หญ่ 
                   2. มสีุขภาพจติทีด่ ีไดแ้ก่ มคีวามสุขในการทํางาน มกีารปรบัตวัทีด่ ีมี
ความวติกกงัวลน้อยเหมาะสมกบัเหตุการณ์ มอีารมณ์มัน่คง มคีวามพงึพอใจในสภาพแวดลอ้มของการ
ทาํงาน 
                 3. มปีระสบการณ์ทางสงัคมสงู คอื การเขา้ใจมนุษยแ์ละสงัคม รูจ้กัเอา
ใจเขามาใสใ่จเรา ไดร้บัประสบการณ์อยา่งเพยีงพอเหมาะสมตามอาย ุ
 ถา้บุคคลมลีกัษณะทางจติใจ 3 ดา้น ทีเ่ป็นสว่นรากของตน้ไมใ้นปรมิาณทีส่งูเหมาะสมกบั
อายุ และอยู่ในสภาพแวดลอ้มทางบา้น ทางโรงเรยีน และทางสงัคมทีเ่หมาะสม กจ็ะเป็นผูท้ีม่คีวาม
พรอ้มทีจ่ะพฒันาทางจติลกัษณะทัง้ 5 ดา้น อนัเป็นสาเหตุทางจติใจทีเ่ป็นสว่นลาํตน้ของตน้ไมไ้ด ้
    2. ทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรมของเพค 
         เพค (Peck. 1960: 79-50) ไดแ้บ่งขัน้ของพฒันาการทางจรยิธรรมไว ้ดงัน้ี 
 ขัน้ที ่1 ไม่มจีรยิธรรมอะไรเลยขาดความรู ้ความสาํนึกกว่าสิง่ใดกต็ามที่
ตวัเองกระทําลงไปนัน้มผีลดหีรอืผลเสยีต่อบุคคลอื่นอยา่งไร ผูม้จีรยิธรรมอยูใ่นขัน้น้ีไดแ้ก่ ทารก ใน
หมูน่กัเรยีนอาจมอียูบ่า้งแต่กน้็อย 
 ขัน้ที ่2 เป็นการกระทาํดว้ยตนเอง เอาใจใสใ่นเรือ่งของตนเองวา่ 
ตนเองมคีวามตอ้งการอะไรบา้ง ทาํตามอารมณ์หรอืความพอใจของตนเองฝา่ยเดยีว ทัง้ๆ ทีรู่ว้่าสิง่ที่
ตนพอใจนัน้คนอื่นไมพ่อใจ 
 ขัน้ที่ 3 เป็นการกระทําตามเพื่อฝงู หรอืทําตามแบบแผนที่หมู่คณะเขา
ปฏบิตักินัโดยไมใ่ครไ่ตรต่รองวา่สิง่ทีท่าํนัน้ดหีรอืเลว เป็นผลเสยีแก่บุคคลอื่นไหน 
 ขัน้ที ่4 เป็นการกระทําตามระเบยีบแต่ขาดความเขา้ใจในเรื่องเหตุผลว่า 
ทาํไมตอ้งทาํสิง่นัน้ 
 ขัน้ที่ 5 เป็นการกระทําอย่างมเีหตุผลและมสีตสิมัปชญัญะ ขัน้น้ีเป็นขัน้
สงูสดุ เป็นการปฏบิตัทิีเ่ป็นผลดต่ีอทุกๆ คน แมว้่าบางครัง้จะละเมดิระเบยีบแบบแผนหรอืผดิไปจาก
หลกัการปฏบิตัติามหมูค่ณะกต็าม 
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          3.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัอิทธิบาท 4 
               พระมหาสมคดิ โครธา (2547: 66) ไดท้าํการวจิยัเรื่องการใชอ้ทิธบิาท 4 ในการเรยีน
ของพระนิสติมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั พบว่า การใช้อิทธิบาท4 ของพระนิสติ 
โดยรวมและที่เป็นรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านฉันทะ ด้านจิตตะ ด้านวิริยะ และด้านวิมงัสา กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนิสติของมหาวทิยาลยัชัน้ปีที ่1 ถงึ ชัน้ปีที ่ 4 จาํนวน 384 รปู พระนิสติมกีารใชห้ลกั
อทิธบิาท 4 อยู่ในระดบัมาก พระนิสติทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั มกีารใชห้ลกัอทิธบิาท 4 
ในการเรยีนโดยรวมต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 
                พนัเอกจารุมาศ เรอืงสุวรรณ (2548: 253) ไดท้ําการวจิยัเรื่องการสงัเคราะห์แบบ 
จาํลองการสอนวชิาชพีช่างซ่อมจกัรยานยนต์ตามหลกัอทิธบิาท 4 ของพลทหารในส่วนสนับสนุน
กองบญัชาการกองทพับก พบว่า แบบจําลองการสอนตามหลกัอทิธบิาท 4 แตกต่างจากการสอน
แบบปกติมากที่สุด จากการเปรียบเทียบการจําลองการสอนตามหลักอิทธิบาท 4 กับการสอน
หลงัจากปรบัอทิธพิลตวัแปรรว่มออกแลว้ พบว่า แบบจาํลองการสอนตามหลกัอทิธบิาท 4 มผีลสาํ
ฤทธิส์งูกวา่การสอนแบบปกต ิอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
                 เสกสนัต ์บุญยะ (2549: 73 - 74) ไดท้าํการวจิยัเรื่อง การใชอ้ทิธบิาท 4 ในการบรหิาร
บุคคลของผูบ้รหิาร โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมขนาดเลก็ แผนกสามญัศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาเชยีงใหม ่เขต 4 พบวา่ ผูบ้รหิารและครผููส้อนมพีฤตกิรรมการใชอ้ทิธบิาท 4 ดงัน้ี  
                 ด้านฉันทะ มีการใช้อยู่ในระดับดีมากที่สุด ในเรื่องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติ
กรรมการบรหิารบุคคลของผูบ้รหิารสถานศกึษาในเรื่องมอีธัยาศยัและมน้ํีาใจทีด่ต่ีอทุกคน และมกีาร
ใชท้ีอ่ยู่ในระดบัปานกลาง ในเรื่อง การใชค้ําพดูทีเ่หมาะสมในการตกัเตอืนผูร้่วมงานทุกคน มคีวาม
หว่งใยในผูร้ว่มงานทุกคน และเปิดโอกาสใหทุ้กคนมสีว่นรว่มในการบรหิารงานในสถานศกึษา 
                 ดา้นวริยิะ มกีารใชอ้ยู่ในระดบัดมีากที่สุด ในเรื่องไม่ใชอ้ํานาจหน้าที่บงัคบัใหท้ํางาน
เกินกําลงัความสามารถ และมกีารใช้อยู่ในระดบัดีมากในเรื่อง ส่งเสรมิสนับสนุนให้บุคลากรใน
สถานศกึษานําเอาหลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการบรหิารงาน เอาใจใสต่่อการปฏบิตังิานของบุคลากรใน
สถานศกึษา และสง่เสรมิในการใหค้วามรูแ้ก่บุคลากร ผูป้กครองและนกัเรยีนใหเ้หน็คุณคา่ของการใช้
หลกัพทุธธรรมในการแกป้ญัหาชวีติ 
                 ด้านจิตตะ มกีารใช้อยู่ในระดบัดมีากที่สุด ในเรื่องเป็นมติรกบัผู้ร่วมงานทุกคนและ
รกัษาความลบัของทางราชการและของผูร้ว่มงาน และมกีารใชอ้ยูใ่นระดบัดมีากในเรื่องชื่นชมผลงาน
การปฏบิตัิงานของบุคลากรด้วยความบรสิุทธิใ์จ เอาใจใส่ช่วยเหลือและแก้ไขปญัหาใหผู้้ร่วมงาน
เสมอ สง่เสรมิใหบุ้คลากรเขา้รบัการอบรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการทาํงาน 
                 ดา้นวมิงัสา มกีารใชอ้ยู่ในระดบัดมีากทีสุ่ด ในเรื่องปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ 
และมกีารใชอ้ยูใ่นระดบัดมีากในเรือ่งอดทนต่อปญัหาต่างๆ ในทีท่าํงาน อุทศิเวลาในการทาํงานอยา่ง
เตม็ที ่และขม่ใจ รกัษาอารมณ์ของตนเองไดอ้ยา่งมัน่คง 
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 สถติ รชัปตัย ์(2548: 52 - 53) ไดท้าํการวจิยัเรื่อง การประยุกตห์ลกัอทิธบิาท 4 ไปใช้
ในการศกึษาเล่าเรยีนของนักศกึษาคฤหสัถ์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตรอ้ยเอด็ 
พบวา่ นกัศกึษาไดป้ระยกุตห์ลกัอทิธบิาท 4 มาใชใ้นการเรยีนดงัน้ี 
                      ด้านฉันทะ ในการเรยีนทุกครัง้จะเริม่ต้นด้วยการชอบในเน้ือหาวชิาที่เรยีนก่อน
เพื่อใหก้ารศกึษาเล่าเรยีนมคีวามสนุกสนาน ศกึษาถงึขอ่ยขา่ยเน้ือกาวชิาทีเ่รยีน คาํนึงถงึเป้าหมาย
ที่ตนเองต้องการ คือความสําเร็จการศึกษา ไม่มีอคติต่อครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชัน้ และสร้าง
จติสํานึกที่ดต่ีอสถาบนัของตนเอง เมื่อมคีวามชอบใจแล้ว ความเพยีรพยายามก็จะทําให้ตนเอง
ประสบความสาํเรจ็ตามทีต่นเองตัง้ใจไวก้ค็งไมย่ากเกนิไป 
 ดา้นวริยิะ ในการสรา้งความเพยีรพยายามในสิง่ทีต่นเองกําลงักระทํานัน้ จะต้อง
ทําตนเองใหม้คีวามขยนัหมัน่เพยีร มคีวามกระตอืรอืรน้ในในเน้ือหาวชิาที่กําลงัศกึษาเล่าเรยีนอยู ่
เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการศกึษาเล่าเรยีนมากทีทุ่ด ไมท่ิง้หรอืทอ้ถอยกลางคนัทัง้ทีไ่มรู่ว้่าตนเอง
ทาํเตม็ทีแ่ลว้หรอืยงั เขา้เรยีนสมํ่าเสมอตรงต่อเวลา ไมช่กัชา้เอาเปรยีบเพื่อนรว่มชัน้คนอื่นๆ หากมี
การงานเป็นกลุ่มกท็าํงานชว่ยเหลอืกนั แลกเปลีย่นความรูแ้ละความคดิเหน็ซึง่กนัและกนัอยูเ่สมอ ไม่
เกยีจครา้นในการศกึษาเล่าเรยีน 
 ด้านจิตตะ มุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาอย่างเต็มความสามารถ หรือเต็ม
ศกัยภาพทีต่นม ีเอาใจใส่และจดจ่ออยู่กบัเน้ือหาวชิาทีเ่รยีนในระหว่างทีอ่าจารยบ์รรยาย เอาใจใส่ที่
จะปฏบิตักิจิกรรมใดๆ ทีจ่ดัขึน้อยา่งเตม็อกเตม็ใจ ไม่ละทิง้หน้าที ่หรอืเลอืกทีช่อบหรอืไมช่อบในสิง่
ใดสิง่หน่ึง ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัในหมู่เพื่อร่วมชัน้ จะฝึกหดัดา้นสมาธอิยู่เสมอๆ มจีติใจทีแ่น่วแน่ 
มสีตติัง้ใจและจดจอ่อยูก่บัสิง่ทีต่นเองกาํลงักระทาํ สรา้งความผอ่นคลายควบคูก่บัการศกึษาดว้ย เพือ่
ไมใ่หต้นเองตงึเครยีดกบัการศกึษาเล่าเรยีน 
 ดา้นวมิงัสา ในเวลานอกเหนือจากเวลาเรยีนในหอ้งเรยีนจะหมัน่ศกึษาหาความรู้
เพิม่เตมินอกเหนือจากวชิาทีต่นเองเรยีน และพยายามปรบัปรุงการเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
พจิารณาใหเ้ป็นขัน้เป็นตอน หากพบปญัหากจ็ะศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิหรอืปรกึษาอาจารยผ์ูส้อน 
ในการเรยีนตอ้งมอุีปสรรคและปญัหาอยู่สมํ่าเสมอ ไม่ละทิง้และทอ้ถอย จะต่อสูก้บัปญัหานัน้ๆ โดย
พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ นอกจากน้ีแล้วยงัมีการจบักลุ่มทํางานกันเป็นทีม การแก้ไข
อุปสรรคต่างๆ มคีวามคดิหลากหลาย มกีารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยกนัแก้ไขปญัหาที่
เกดิขึน้ในการศกึษาเล่าเรยีนใหป้ระสบผลสาํเรจ็ดยีิง่ขึน้ 
 บุญม ีบุญเอีย่ม (2544: 54) ไดท้าํการวจิยัเรื่อง ศกึษาการนําอทิธบิาท 4 ไปใชใ้นการ
ทํางานของพนักงานการควบคุมการบินภูเก็ต บรษิัท วทิยุการบินแห่งประเทศไทย จํากดั พบว่า 
พนักงานศูนยก์ารควบคุมการบนิภูเกต็ บรษิทั วทิยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากดั มรีะดบัการนํา
หลกัอทิธบิาท 4 ไปใชใ้นการทาํงานโดยภาพรวมและองคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัมาก และพนกังานทีม่ี
ประวตักิารการผ่านการฝึกอบรมต่างกนั มรีะดบัการนําหลกัอทิธบิาท 4 ไปใชใ้นการทํางานโดย
ภาพรวมและองคป์ระกอบ ไม่แตกต่างกนั นอกจากน้ียงัพบว่า พนักงานฯมกีารนําหลกัอทิธบิาท 4 
ไปใชใ้นการทาํงานใหป้ระสบผลสาํเรจ็ โดยมกีารนําไปใชใ้นระดบัมากน้อยขึน้อยูก่บัลกัษณะของงาน
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ที่ทํา นอกจากน้ีการนําหลกัอทิธบิาท 4 ไปใชย้งัขึน้อยู่กบัแรงจูใจภายนอกอกีดว้ย เช่น เงนิเดอืน 
สวสัดกิาร เป็นตน้ 
  จากเอกสารงานวจิยัดงักล่าวสรปุไดว้า่ หลกัอทิธบิาท 4 สามารถทาํใหผู้ท้ีนํ่าไปปฏบิตัิ
มคีวามรบัผดิชอบต่องานที่ตนเองได้รบัมอบหมาย ไม่ว่าจะในด้านการเรยีน และในด้านอื่นๆ ที่
ตนเองไดร้บัทําหน้าทีน่ัน้บรรลุจดประสงคต์ามทีต่นเองไดต้ัง้เป้าหมายเอาไว ้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
แสดงว่า หลักอิทธิบาท 4 สามารถนําไปพัฒนาความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 ได ้ผูว้จิยัจงึมปีระสงคท์ีจ่ะนําหลกัอทิธบิาท 4 ไปใชใ้นการพฒันาความรบัผดิชอบ
ดา้นการเรยีนกบัเดก็นกัเรยีนต่อไป 



บทท่ี 3 
วิธีการดาํเนินการวิจยั 

  
 การศึกษาเรื่อง ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มด้วยหลกัอทิธิบาท 4 ที่มต่ีอพฤติกรรมความ
รบัผดิชอบในการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ประกอบดว้ยขัน้ตอน ดงัน้ี  

       1. การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง  
       2. การสรา้งเครือ่งมอืในการวจิยั 
       3. แบบแผนการทดลอง 

       4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
       5. การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

1. การกาํหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากร 
             นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาป่ีที ่3 ปีการศกึษา 2552 โรงเรยีนวดัประดู่ (พ่วงอุทศิ) ซึง่ได้
คะแนนเฉลี่ยจากการสงัเกตพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีน  โดย ครปูระจําชัน้ ครูผูส้อน และ
ผูว้จิยั ในระดบัน้อยถงึน้อยทีส่ดุ จาํนวน 15 คน 
 
         กลุ่มตวัอย่าง  
              สุม่อยา่งงา่ยจากประชากรทีส่มคัรใจเขา้รว่มโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท  4 
เพือ่พฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 12  คน 
 
         ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 
              การวจิยัครัง้น้ี ทาํการทดลองโดยผูว้จิยัดาํเนินการทดลองดว้ยตนเองในภาคการเรยีนที ่2 
ปีการศึกษา 2552 ใช้เวลาในการทดลอง 12 ครัง้ โดยทําการสงัเกตพฤติกรรมก่อนการทดลอง  
(Pre-test) 1 สปัดาห์ ดําเนินการทดลองด้วยกจิกรรมกลุ่ม จํานวน 12 ครัง้ และทําการสงัเกต
พฤตกิรรมหลงัจากเขา้รว่มกจิกรรมเสรจ็ (Post-test) 1 สปัดาห ์
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2. การสรา้งเครือ่งมือในการวิจยั 
          เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา มดีงัน้ี 
           1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีน 
           2. โปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพือ่พฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีน 
 
           วิธีดาํเนินการสร้างเครื่องมือ 
           1. แบบสงัเกตพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการเรียน ลาํดบัขัน้ตอนในการสรา้งดงัน้ี 
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การสรา้งและการหาคุณภาพเครื่องมอืที่ใชใ้นการสงัเกตพฤตกิรรมความรบัผดิชอบใน
การเรยีน มขีัน้ตอนการสรา้ง ดงัแสดงในภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 ขัน้ตอนการสรา้งและการหาคุณภาพเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสงัเกตพฤตกิรรม  
               ความรบัผดิชอบในการเรยีน 

 

 

ศกึษาเอกสารการสรา้งเครือ่งมอื 

กาํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะ 

สรา้งแบบสงัเกตพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ 

นําแบบสงัเกตพฤตกิรรมความรบัผดิชอบเสนออาจารย ์
ทีป่รกึษาตรวจสอบ 

ปรบัปรงุแบบสงัเกตตามแนะนํา 

นําแบบสงัเกตพฤตกิรรมใหผู้เ้ชีย่วชาญ 3 ทา่นตรวจสอบ
คุณภาพแบบสงัเกตพฤตกิรรม (IOC) 

เลอืกขอ้ความทีใ่ชไ้ดแ้ลว้หรอืปรบัปรงุ 

ปรบัปรงุโปรแกรมใหส้มบรูณ์ แลว้นําไปทดลองใช ้(Try out) กบั
นกัเรยีนชัน้ ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนวดัพระยาทาํทีไ่มใ่ช ่

กลุ่มตวัอยา่ง 

ปรบัปรงุ - และนําไปใชก้บักลุ่มทดลอง 



 

 

64 

             1.1 ผู้วิจยัศึกษาตํารา เอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัการสงัเกต การบนัทึกการ
สงัเกตและพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีน 
             1.2 ผูว้จิยักําหนดจุดมุ่งหมาย ในการสงัเกตพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีน ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 
             1.3 ผูว้จิยัสรา้งแบบสงัเกตพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีน ทีใ่ชใ้นการทดลองตาม
แนวคดิของ วเิชยีร เกตุสงิห ์(วเิชยีร เกตุสงิห.์ 2538: 9) ทีส่รา้งแบบ Rating Scale 4 ระดบั โดยให้
ครอบคลุมเน้ือหาในการทดลอง จาํนวน 15 ขอ้  
             1.4 นําแบบสงัเกตพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีนทีส่รา้งเสรจ็แลว้ เสนอต่ออาจารย์
ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ตรวจสอบความสอดคล้องกบันิยามศพัท์เฉพาะ แล้วนําไปปรบัปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษา 
             1.5 นําแบบสงัเกตพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีนทีผ่า่นการพจิารณาจากอาจารย์
ทีป่รกึษาแลว้ พรอ้มหนังสอืขอความร่วมมอืเพื่อการวจิยัจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวิโรฒน เพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ .ดร .เรียม  
ศรีทอง รศ.ดร. เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และอาจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง ตรวจสอบความ
เทีย่งตรง (Content Validity) ของเครื่องมอื เพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยพจิารณา
ความเหมาะสมของวตัถุประสงค์ ความเหมาะสมของเนื้อหา แล้วคดัเลอืกเฉพาะแบบสงัเกตทีม่คี่า
ความสอดคลอ้ง ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป เพือ่นํามาปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งในการใชภ้าษาตามคาํแนะนํา
ของผูเ้ชีย่วชาญ ใชไ้ดท้ัง้หมด 15 ขอ้ มคี่าความสอดคลอ้งที ่0.66 – 1.00 แลว้จดัพมิพเ์ป็นแบบ
สงัเกตพฤตกิรรมความรบัผดิชอบทางการเรยีน 
             1.6 นําแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแกไ้ขสมบูรณ์แลว้ และหนังสอืขอความร่วมมอืจาก
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ส่งถึงผู้อํานวยการโรงเรยีนวดัพระยาทํา เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการให้ครูประจําชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 และครูผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมความ
รบัผดิชอบในการเรยีน  พรอ้มทัง้นกัเรยีนเพื่อเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มเป็นการทดสอบ (Try out) จํานวน 
12 คน เพือ่หาคา่อาํนาจจาํแนกของแบบสงัเกตพฤตกิรรม โดยใชว้ธิหีาคา่สหสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนราย
ขอ้กบัคะแนนรวมทัง้ฉบบั (Item-total correlation) คดัเลอืกขอ้ทีม่คี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์.20
ขึน้ไป แบบสงัเกตพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีนทีม่คี่าอํานาจจําแนก 15 ขอ้ และไดค้่า
ความเชื่อมัน่โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึง่ไดค้่า
ความเชื่อมัน่เทา่กบั .83  
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ตวัอย่าง แบบบนัทึกการสงัเกตพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการเรียนของนักเรียน 
ชื่อ/นามสกุลผูถู้กสงัเกต.................................................. ครัง้ที.่........ชัน้ประถมศกึษาปีที.่.......... 
ผูส้งัเกต.............................................................สถานทีท่ีส่งัเกต................................................. 
วนัทีส่งัเกต..................................................เวลาทีส่งัเกต......................................................... 
 
 คาํช้ีแจง 

1. พฤติกรรมความรบัผิดชอบในการเรียนของนักเรียน หมายถงึ พฤตกิรรมดงัต่อไปน้ี 
คอื 
     ส่งงานตรงเวลา ได้แก่ การทํางานที่ไดร้บัมอบหมายเสรจ็เรยีบรอ้ยทนัเวลาและส่ง
งานตามเวลาทีก่าํหนด 
     ไม่นํางานอ่ืนมาทําขณะครูสอน ได้แก่ ฟงัครูสอน ทํากิจกรรมหรอืงานที่ครู
มอบหมาย ไมท่าํกจิกรรมหรอืงานอื่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาทีเ่รยีนในขณะครสูอน 

ไม่พดูคยุกนัขณะครสูอน ไดแ้ก่ พดูคุยกนัเกีย่วกบัเรือ่งทีค่รสูอน ถามคาํถาม 
และตอบคาํถามของคร ูไมพ่ดูคุยกนันอกเหนือจากทีค่รสูอน 
     การยอมรบัและปรบัปรงุแก้ไขงานส่วนท่ีผิด ไดแ้ก่ การนํางานทีผ่ดิมาแกไ้ขให้
ถูกตอ้งดว้ยตนเอง 
 2. โปรดสงัเกตพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการเรียนของนักเรียนท่ีท่านสอนแต่ละ
คนใน 1 สปัดาห์แล้วประเมินว่านักเรียนทาํพฤติกรรมต่างๆ ท่ีแสดงถึงความรบัผิดชอบใน

การเรียนมากน้อยเท่าใด โดยขีดเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีท่านเหน็สมควร 

 

ข้อท่ี พฤติกรรม 
ความถ่ี 

ทุกครัง้ บางครัง้ นานๆ ครัง้ ไมเ่คย 

0 สง่งานทนัเวลาทีก่าํหนด     

0 มคีวามตัง้ใจทีจ่ะสง่งานตรงเวลา      

 
 
 
 

ลงชื่อ......................................ผูส้งัเกตพฤตกิรรม 
             (....................................) 
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เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ในกรณขีอ้ความทีม่คีวามหมายทางบวก (Positive) ใหค้ะแนนดงัน้ี 
      ความถีข่องพฤตกิรรม  ใหค้ะแนน 

ทุกครัง้         4    
  บางครัง้         3  
  นานๆ ครัง้        2  
  ไมเ่คย         1  
 ในกรณขีอ้ความทีม่คีวามหมายทางลบ (Negative) ใหค้ะแนนดงัน้ี 
           ความถีข่องพฤตกิรรม  ใหค้ะแนน 

ทุกครัง้         1    
  บางครัง้         2  
  นานๆ ครัง้        3  
  ไมเ่คย         4  
 
 เกณฑก์ารแปลความหมาย 
  ผูว้จิยัใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย และกําหนดเกณฑก์ารแปลความหมายในการวจิยัครัง้
น้ี ตามแนวคดิของ วเิชยีร เกตุสงิห ์(วเิชยีร เกตุสงิห.์ 2538: 9) ดงัน้ี  
     คะแนนเฉลีย่  3.4 - 4.0  หมายถงึ มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนมากทีส่ดุ 
     คะแนนเฉลีย่  2.6 - 3.3  หมายถงึ มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนมาก 
                       คะแนนเฉลีย่  1.8 - 2.5  หมายถงึ มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนน้อย 
                       คะแนนเฉลีย่  1.0 – 1.7  หมายถงึ มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนน้อยทีส่ดุ 
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              2. โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มด้วยหลกัอิทธิบาท 4 เพ่ือพฒันาความรบัผิดชอบในการ
เรียน 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งและหาคุณภาพของโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 
เพือ่พฒันาความรบัผดิชอบต่อการเรยีน โดยมลีาํดบัขัน้ตอนการสรา้ง ดงัน้ี 

 
   การสรา้งและการหาคุณภาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมกลุ่มพฒันาความรบัผดิชอบ
ในการเรยีนดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 มขีัน้ตอนการสรา้ง ดงัแสดงในภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนการสรา้งและการหาคุณภาพคุณภาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง 
 
 

ศกึษาทฤษฎ ีเอกสาร ตํารา และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมกลุม่ 

ศกึษาคน้ควา้หลกัธรรมอทิธบิาท 4 จากเอกสาร ตํารา บทความ 
พระไตรปิฎก และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

สรา้งโปรแกรมกจิกรรมตามหลกัธรรมอทิธบิาท 4 

นําโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 ใหแ้ก่อาจารย ์
ทีป่รกึษาตรวจสอบความถกูตอ้ง 

ปรบัปรงุกจิกรรมตาม อาจารยท์ีป่รกึษาแนะนํา 

นําโปรแกรมใหผู้เ้ชีย่วชาญ 3 ทา่นตรวจสอบความสอดคลอ้งของ 
คาํนิยามศพัทก์บัโปรแกรม (IOC) 

ปรบัปรงุโปรแกรมใหส้มบรูณ์ แลว้นําไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรยีน
ชัน้ ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนวดัพระยาทาํทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่ง 

นําโปรแกรมไปใชก้บักลุ่มทดลอง 
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               2.1 ผู้วจิยัศกึษารายละเอยีดและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัความรบัผดิชอบต่อการเรยีน 
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดเน้ือหาและกิจกรรม ให้เหมาะสมกับ
พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีน 
               2.2 ผูว้จิยัสรา้งโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพื่อทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมกลุ่ม 
ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาพฤตกรรมความรบัผดิชอบในการเรยีน โดยกําหนดจุดมุ่งหมาย เน้ือหา 
ระยะเวลาทีใ่ช ้สถานที ่และกจิกรรม ใหส้อดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ โดยใหค้รอบคลุมเน้ือหา 
จาํนวน 12 กจิกรรม 
                2.3 นําโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 ไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์
ตรวจสอบลายละเอียด ความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ แล้วนําไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษา 
                2.4 นําโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพื่อพฒันาพฤตกิรรมความ
รบัผดิชอบในการเรยีน ไปใหอ้าจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน ไดแ้ก่ ดร.มณฑริา จารุเพง็ รศ.ดร.เรยีม 
ศรทีอง และรศ.ดร.เมธาว ีอุดมธรรมานุภาพ ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Content Validity) ของ
เครื่องมอื เพื่อหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) เพื่อพจิารณาความสอดคล้องของโปรแกรมกบั
วตัถุประสงค์ เน้ือหา คํานิยามศพัท์เฉพาะ ภาษาที่ใช้ สถานการณ์ และกิจกรรมที่ใช้ แล้วนํามา
ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ โดยมคี่าความสอดคลอ้งที ่1.00 แลว้นําไปใชเ้ป็น
โปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพื่อพฒันาพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีน 
ต่อไป 
                2.5 นําโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มด้วยหลกัอทิธบิาท 4 เพื่อพฒันาพฤติกรรมความ
รบัผดิชอบในการเรยีนทีป่รบัปรุงแลว้ไปทดลอง (Try out) ใชก้บันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 ปี
การศกึษา 2552 โรงเรยีนวดัพระยาทํา กรุงเทพมหานคร ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างและมลีกัษณะ
ใกลเ้คยีงกบัตวัอย่าง จํานวน 12 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในเรื่องของ เวลา สถานการณ์ 
การใชภ้าษา ลกัษณะกจิกรรม และเน้ือหาในการฝึก และนําขอ้มลูทีไ่ดม้าปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม
และถูกตอ้งก่อนนําไปใชท้ดลองจรงิ 
                2.6 นําโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพื่อพฒันาความรบัผดิชอบในการ
เรยีน ที่ได้รบัการปรบัปรุงแล้วไปใช้ทําการทดลองกบันักเรยีนกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัทําการทดลอง  
12 ครัง้ๆ ละ 60 นาท ีสปัดาหล์ะ 3 ครัง้ รวมทัง้หมดเป็นเวลา 5 สปัดาห ์ตัง้แต่เวลา 15.00 นาฬกิา 
ถงึเวลา 16.00 นาฬกิา ตัง้แต่เดอืน มกราคม  ถงึ เดอืนกุมภาพนัธ ์2553  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  1. ผู้วิจัยติดต่อขอรับหนังสือขอความร่วมมือเพื่อการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเป็นผูท้รงคุณวุฒติรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมอื ไดแ้ก่ แบบสงัเกตพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีน และโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ย
หลกัอทิธบิาท 4 เพือ่พฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีน 
  2. ผู้วิจัยติดต่อขอรับหนังสือขอความร่วมมือเพื่อการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ถึงผู้อํานวยการโรงเรยีนวดัพระยาทํา กรุงเทพมหานคร เพื่อขอ
ความอนุเคราะหใ์นการสงัเกตพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่3 และเขา้รว่มโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพื่อพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีน 
ในการทดลองเครือ่งมอื เพือ่นําผลไปวเิคราะหป์รบัปรงุและพฒันาเครือ่งมอืต่อไป 
  3. ผู้วิจัยติดต่อขอรับหนังสือขอความร่วมมือเพื่อการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ถงึผูอ้ํานวยการโรงเรยีนวดัประดู่ (พ่วงอุทศิ) กรุงเทพมหานคร เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 3 และเขา้ร่วมโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพื่อพฒันาความ
รบัผดิชอบในการเรยีน  

  
 การดาํเนินการและการวิเคราะหข้์อมลู 

   แบบแผนการวิจยั 
             แบบแผนการทดลองในการวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง โดยดาํเนินการ 
วจิยัแบบกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดยีว (One Group Pretest – Posttest Design) มกีารสอบก่อนและหลงั
ทดลอง ซึง่มแีบบแผนการทดลอง ดงัน้ี (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2543: 60) ซึง่มรีปูแบบการทดลองดงัน้ี 
 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง แบบ One Group Pretest – Posttest Design 
 

กลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง(Pre-test) ทดลอง(Treatment) หลงัทดลอง(Post-test) 
RE T1 X T2 

 
    ความหมายของสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 
       RE แทน กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดลอง  
        T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง เป็น Pretest 
        T2 แทน การทดสอบหลงัการทดลอง เป็น Posttest 
        X  แทน การเขา้รว่มโปรแกรมการฝึกตามหลกัอทิธบิาท 4 เพือ่พฒันา  

ความรบัผดิชอบในการเรยีน 
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   วิธีดาํเนินการทดลอง 
       หลงัจากทีไ่ดเ้ลอืกกลุ่มตวัอยา่งแลว้ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองตามขัน้ตอนไดด้งัน้ี 

  1. ขัน้ก่อนการทดลอง 
      ผูว้จิยั ครปูระจาํชัน้ และครผููส้อน สงัเกตพฤตกิรรมความรบัผดิชอบใน 

การเรยีนของกลุ่มตวัอย่างตามแบบบนัทกึการสงัเกตพฤติกรรมความรบัผดิชอบในการเรยีนของ
นกัเรยีน แลว้ใหค้ะแนนเพือ่หาคา่เฉลีย่เกบ็ไวเ้ป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pre–test) 
   2. ขัน้ดาํเนินการทดลอง 

                ผูว้จิยัทดลองใชโ้ปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพือ่พฒันาความ
รบัผดิชอบในการเรยีน กบักลุ่มตวัอยา่งเป็นระยะเวลา 5 สปัดาห์ๆ  ละ 3 ครัง้ๆ ละประมาณ  
60 นาท ีจาํนวน 12 ครัง้ ดงัตาราง    

 

ตารางการทดลอง 

ครัง้ท่ี วนั/เดือน/ปี หวัข้อ ส่ิงท่ีต้องการจะพฒันา 

1 13 มกราคม  
พ.ศ.2553 

ปฐมนิเทศ ประโยชน์และความรบัผดิชอบในการ
เรยีน 

2 15 มกราคม  
พ.ศ.2553 

ความเพยีรพยายามใน
การเรยีน 

ความตรงต่อเวลา 

3 18 มกราคม  
พ.ศ.2553 

ความเพยีรพยายามใน
การเรยีน 

การเหน็คุณคา่และความสาํคญัของ
การทาํงานรว่มกนั 

4 20 มกราคม  
พ.ศ.2553 

ความเพยีรพยายามใน
การเรยีน 

การทุม่เทเอาใจใสใ่นการเรยีน 

5 22 มกราคม  
พ.ศ.2553 

เอาใจใสใ่นงานตามที่
ไดร้บัมอบหมาย 

ความเอาใจใสใ่นการทาํงานตามที่
ไดร้บัมอบหมาย 

6 25 มกราคม  
พ.ศ.2553 

เอาใจใสใ่นงานตามที่
ไดร้บัมอบหมาย 

ความเอาใจใสใ่นการทาํงานตามที่
ไดร้บัมอบหมาย 

7 27 มกราคม  
พ.ศ.2553 

เอาใจใสใ่นงานตามที่
ไดร้บัมอบหมาย 

ความเอาใจใสใ่นการทาํงานตามที่
ไดร้บัมอบหมาย 

8 29 มกราคม  
พ.ศ.2553 

ความละเอยีดรอบคอบ 
ในการทาํงาน 

ความละเอยีดรอบคอบในงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 

9 1 กุมภาพนัธ ์ 
พ.ศ.2553 

ความละเอยีดรอบคอบ 
ในการทาํงาน 

ความละเอยีดรอบคอบในงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 

10 3 กุมภาพนัธ ์ 
พ.ศ.2553 

การปรบัปรงุแกไ้ขงานที่
ไดร้บัมอบหมาย 

การปรบัปรงุแกไ้ขงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 
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ครัง้ท่ี วนั/เดือน/ปี หวัข้อ ส่ิงท่ีต้องการจะพฒันา 

11 5 กุมภาพนัธ ์ 
พ.ศ.2553 

การปรบัปรงุแกไ้ขงานที่
ไดร้บัมอบหมาย 

การปรบัปรงุแกไ้ขงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 

12 8 กุมภาพนัธ ์ 

พ.ศ.2553 

ปจัฉิมนิเทศ การนําหลกัอทิธบิาท 4 ไปพฒันา
ความรบัผดิชอบในการเรยีน 

  
   3. ขัน้หลงัการทดลอง 

        ผูว้จิยั ครปูระจาํชัน้ และครผููส้อนสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ต่อการเรยีน ใหค้ะแนน หาคา่เฉลีย่ใชเ้ป็นคะแนนหลงัการทดลอง (Post–test) 
   

การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 
    การวิเคราะหข้์อมลู 
    เปรยีบเทยีบความรบัผดิชอบต่อการเรยีน ก่อนและหลงัที่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมกจิกรรม

กลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพื่อพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีน โดยใช ้t – test แบบ Dependent 
group 

  
     สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
      1. สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่  

                  1.1 คา่เฉลีย่ X  (Mean) (บุญชม ศรสีะอาด. 2535: 102) 
        1.2 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน S.D.(Standard Deviation)  

(บุญชม ศรสีะอาด. 2535: 104) 
 
     2. สถิติสาํหรบัวิเคราะหค์ณุภาพเครื่องมือ ไดแ้ก่ 
        2.1 หาค่าดชันีความเทีย่งตรง (Content Validity) ของเครื่องมอื ระหว่างเหมาะสม

ของวตัถุประสงค ์และของเน้ือหา ของแบบสงัเกตพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีน โดยใชส้ตูร 
Rowinelli; & Hambletion (ลว้น สายยศ, องัคณา สายยศ.2539: 249) ดงัน้ี 
           2.2 หาคา่ความเชื่อมัน่ของแบบสงัเกตพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีน โดยวธิี
หาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha - Coefficient) โดยใชส้ตูรของครอนบาค (Cronbach)  
(ชศูร ี วงศร์ตันะ. 2541: 76) 
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         3. สถิติสาํหรบัทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ 
 เปรยีบเทยีบความรบัผดิชอบต่อการเรยีน ก่อน และหลงัการทดลองของนกัเรยีน 

ทีไ่ดเ้ขา้รว่ม โปรแกรมการใชก้จิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 ทีม่ต่ีอความรบัผดิชอบในการเรยีน
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โดยใชว้ธิทีางสถติ ิt-test แบบ Dependent Samples  
(พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2543: 161) 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัแสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูและไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
     1. สญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

        2. ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

สญัลกัษณ์และอกัษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

  ในการนําเสนอผลการวจิยัเรื่อง ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มด้วยหลกัอทิธิบาท 4 ที่มต่ีอ
พฤติกรรมความรบัผดิชอบในการเรยีนของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ
ตรงกนัในการนําเสนอและการแปลความหมายของผลการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัจงึกาํหนดสญัลกัษณ์
และอกัษรยอ่ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 

     n แทน  จาํนวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

     X  แทน คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 
    S.D. แทน คะแนนความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

     ∑D แทน ผลรวมของคะแนนความแตกต่างจากการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
     ∑D2

 แทน ผลรวมของคะแนนความแตกต่างจากการทดสอบก่อนและหลงัการ 
ทดลองแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 

     t แทน  คา่สถติ ิt ทีใ่ชพ้จิารณาใน Distribution 
     p แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ
     T1 แทน  คะแนนก่อนการทดลอง 
     T2 แทน  คะแนนหลงัการทดลอง 
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

             ผลการใชโ้ปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมความรบัผดิชอบใน
การเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 แสดงดงัในตาราง 2 
 
ตาราง 2 การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีนก่อนและหลงัเขา้รว่มโปรแกรม 
     กจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพือ่พฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีนของนกัเรยีน   
     ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 (n = 12) 
 

ผูส้งัเกต
พฤติกรรม 

 X S.D. แปลผล ∑D ∑D2 t p 

ครปูระจาํชัน้ 
ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 

2.555 
3.100 

0.199 
0.243 

น้อย 
มาก 

98 906 9.128 .000 

ครผููส้อน 
ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 

2.244 
2.777 

0.256 
0.347 

น้อย 
มาก 

96 864 9.381 .000 

ผูว้จิยั 
ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 

1.972 
2.722 

0.228 
0.281 

น้อย 
มาก 

135 1599 14.428 .000 

ผลการ
สงัเกต

พฤตกิรรม
โดยรวม 

ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 

2.259 
2.866 

0.331 
0.331 

น้อย 
มาก 

108.6
8 

1029.
95 

16.962 .000 

 
  จากตาราง 2 พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีนของนักเรยีนก่อนและหลงัการเขา้

รว่มโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพือ่พฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีน แตกต่างกนั
อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไม่ว่าจะเป็นจากการสงัเกตของผูว้จิยั ครูผูป้ระจําชัน้ และ
ครผููส้อน หรอืการสงัเกตโดยรวมกต็าม สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานของการวจิยั  



บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

            การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง เพื่อเปรยีบเทยีบผลการใช้กิจกรรมกลุ่มด้วยหลกั 
อทิธบิาท 4 ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีนของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 สรุป
ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

  

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายดงัน้ี 
 1. เพื่อสรา้งโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยอทิธบิาท 4 เพื่อพฒันาความรบัผดิชอบในการ
เรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  
        2. เพื่อเปรยีบเทยีบความรบัผดิชอบในการเรยีนของนักเรยีนก่อนและหลงัการเขา้ร่วม
โปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยอทิธบิาท 4 เพื่อพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีนของนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 

  

สมมติฐานในการวิจยั 

 ความรบัผดิชอบในการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 หลงัการเขา้รว่มโปรแกรม
กจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพื่อพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีนมากกว่าก่อนการเขา้ร่วม
โปรแกรม 
 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 ประชากร 
           นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาป่ีที ่3 ปีการศกึษา 2552 โรงเรยีนวดัประดู่ (พ่วงอุทศิ) ซึง่ได้
คะแนนเฉลี่ยจากการสงัเกตพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีน โดย ครูประจําชัน้ ครูผูส้อน และ
ผูว้จิยั ในระดบัน้อยถงึน้อยทีส่ดุ จาํนวน 15 คน 
 
 กลุ่มตวัอย่าง  
    สุ่มอย่างง่ายจากประชากรที่สมคัรใจเขา้ร่วมโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 
เพือ่พฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 12 คน 
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  ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 
             การวจิยัครัง้น้ี ทาํการทดลองโดยผูว้จิยัดาํเนินการทดลองดว้ยตนเองในภาคการเรยีนที ่2 
ปีการศึกษา 2552 ใช้เวลาในการทดลอง 12 ครัง้ โดยทําการสงัเกตพฤติกรรมก่อนการทดลอง  
(Pre - test) 1 สปัดาห ์ดําเนินการทดลองดว้ยกจิกรรมกลุ่ม จํานวน 12 ครัง้ และทําการสงัเกต
พฤตกิรรมหลงัจากเขา้รว่มกจิกรรมเสรจ็ (Post - test) 1 สปัดาห ์
 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้น้ี เป็นเครือ่งมอืทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ประกอบดว้ย 
   1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีน  
   2. โปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพือ่พฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีน 

 
การดาํเนินการทดลอง 
  หลงัจากทีไ่ดเ้ลอืกกลุ่มตวัอยา่งแลว้ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองตามขัน้ตอนไดด้งัน้ี 
    1. ขัน้ก่อนการทดลอง 
           ผูว้จิยั ครปูระจําชัน้ และครผููส้อน สงัเกตพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีนของ
กลุ่มตวัอย่างตามแบบบนัทกึการสงัเกตพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีนของนักเรยีน แลว้ให้
คะแนนเพือ่หาคา่เฉลีย่เกบ็ไวเ้ป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pre – test) 
    2. ขัน้ดาํเนินการทดลอง 
                 ผูว้จิยัทดลองใชโ้ปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพือ่พฒันาความ
รบัผดิชอบในการเรยีน กบักลุ่มตวัอยา่งเป็นระยะเวลา  5  สปัดาห ์ๆ ละ 3 ครัง้ ๆ ละประมาณ  
60  นาท ีจาํนวน 12 ครัง้  
   3. ขัน้หลงัการทดลอง 
      ผูว้จิยั ครปูระจาํชัน้ และครผููส้อนสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมความรบัผดิชอบต่อการ
เรยีน ใหค้ะแนน หาคา่เฉลีย่ใชเ้ป็นคะแนนหลงัการทดลอง (Post – test) 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 

   วเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
 1. วเิคราะหค์ุณภาพของเครือ่งมอื  
         2. เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีนก่อนและหลงัการทดลอง 
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สรปุผลการวิจยั 
 1.ไดโ้ปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพือ่พฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีน  
 2.หลงัการเขา้รว่มโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพื่อพฒันาความรบัผดิชอบ
ในการเรยีน นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนมากกว่าก่อนเขา้รว่มโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ย
หลกัอทิธบิาท 4 เพือ่พฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

อภิปรายผล 
 1. การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 
เพื่อพฒันาความรบัผิดชอบในการเรียน ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวดัประดู ่ 
(พว่งอุทศิ) กรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ซึง่อภปิรายผลได ้ดงัน้ี  
 1.1 การสรา้งโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพื่อพฒันาความรบัผดิชอบ
ในการเรยีนขึน้  ทาํใหไ้ดโ้ปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพื่อพฒันาความรบัผดิชอบใน
การเรยีน สาํหรบัใชใ้นการทดลองเพื่อการวจิยั  ทัง้น้ีโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มทีส่รา้งขึน้มขี ัน้ตอนของ
กิจกรรมอย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นการให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้มีส่วนร่วม ได้มี
ประสบการณ์ และเน้นการเรยีนรูผ้่านกจิกรรมดว้ยกระบวนการกลุ่ม ซึ่งการเล่นกจิกรรมกลุ่มน้ีจะ
ชว่ยเสรมิสรา้งใหน้กัเรยีนเกดิกระบวนการคดิและการปฏบิตัอิยา่งเป็นระบบ รวมไปถงึการใชเ้ทคนิค
กิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บทบาทสมมติ กรณีตวัอย่าง สถานการณ์จําลอง เกม ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรยีนได้ทํากิจกรรมด้วยตนเอง ได้เรยีนรู้ ได้ลงมอืทํา การได้แสดงความ
คดิเหน็ การคดิหาวธิแีกไ้ขสถานการณ์ดว้ยตวัของนกัเรยีนเอง จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีท่าํใหโ้ปรแกรม
กจิกรรมกลุ่มทีส่รา้งขึน้ สามารถพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีนใหเ้พิม่ขึน้ได ้โดยแต่ละเทคนิค
สามารถชว่ยพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีน ไดด้งัน้ี 
 บทบาทสมมต ิทําใหน้ักเรยีนไดแ้สดงถงึบทบาทที่ตนเองไดร้บัมาแสดงตวัละคร ได้
แสดงออกถึงอารมณ์ พฤติกรรม ของตัวละครนัน้ ทําให้นักเรียนสนุกกับบทบาทที่ได้รบั ได้รู้
พฤตกิรรมของตวัละครว่า ตวัละครแต่ละตวันัน้ มคีวามรบัผดิชอบในหน้าทีก่ารเรยีน หรอืขาดความ
รบัผดิชอบในหน้าทีก่ารเรยีนอยา่งไร จะชว่ยใหน้กัเรยีนนํามาปรบัปรงุความรบัผดิชอบของตนเองได ้
 กรณีตวัอย่าง ช่วยใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากสถานการณ์กรณีตวัอย่างทีส่รา้งขึน้มา
เพือ่ใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาถงึตวัละครในกรณีตวัอยา่งว่า พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ควรเป็นแบบอยา่งหรอืไม ่ 
และจะนํามาปรบัปรงุในการพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีนไดอ้ยา่งไร 
 สถานการณ์จําลอง เพื่อใหน้ักเรยีนไดแ้สดงบทบาทในสถานการณ์จําลองนัน้ ได้
แสดงออกถงึอารมณ์ พฤตกิรรม ของของตวัละครในสถานการณ์จาํลองว่าขณะอยูใ่นสถานการณ์นัน้ 
ๆ  กบัหน้าที่ที่ได้รบัหมอบหมาย ได้รบัรู้ถึงโทษของการบกพร่องต่อหน้าที่ ทําให้นักเรยีนนํามา  
ปรบัปรงุและพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีนของตนเองไดอ้ยา่งไร 
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 เกม  ทําให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ตื่นเต้น ได้ใช้ความสามารถของตนเอง
ร่วมกบัสมาชกิในกลุ่ม รู้จกัการวางแผนก่อนลงมอืทํากิจกรรม  ได้เรยีนรู้จากการทํางานเป็นทีม   
มคีวามสามคัค ี รูจ้กัขอ้บกพรอ่งในการทาํกจิกรรมกลุ่ม และสามารถนํามาพฒันาความรบัผดิชอบใน
การเรยีนของแต่ละคนได ้
 ซึง่เทคนิคต่าง ๆ เหล่าน้ี ไดนํ้ามาสรา้งเป็นโปรแกรมดว้ยหลกัอทิธบิาท  4 เพือ่พฒันา
ความรบัผดิชอบในการเรยีน  จะช่วยใหน้ักเรยีนนํามาปรบัปรุงความรบัผดิชอบของตนเองได ้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั กาญจนา ไชยพนัธุ ์(2549: 3) กล่าวว่า การทีบุ่คคลมารวมกนัเพื่อศกึษาประสบการณ์
ของกลุ่มหลายๆ ฝา่ย ศกึษาพฤตกิรรมความเป็นผูนํ้า ความคดิ ฝึกปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และมี
การศกึษาจากประสบการณ์ โดยผูศ้กึษาจะตอ้งเขา้ไปมสี่วนร่วมในประสบการณ์การเรยีนรูท้ีจ่ดัขึน้ 
ซึง่สอดคลอ้งกบั กรมวชิาการ (2542ก: 189) และทศินา แขมมณี (2545: 152) กล่าวว่า กจิกรรม
กลุ่มที่ ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุผลต้องมีความหลากหลายซึ่งประกอบด้วย  
1) เกม (Game)  2) บทบาทสมมต ิ(Role - Play)  3) กรณีตวัอยา่ง (Case)  4) สถานการณ์จาํลอง 
(Simulation) 5) ละคร (Acting or Dramatization) 6) อภปิรายกลุ่มย่อย (Small Group)  
และภณิตา เจรญิสุข (2549: 60 – 61) ไดใ้ชก้จิกรรมกลุ่มเพื่อพฒันามนุษยสมัพนัธข์องนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาเผ่ามง้ พบว่า หลงัเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มนักเรยีนมคีะแนนมนุษยสมัพนัธ์ทัง้ 5 ดา้น  
คอื ด้านเขา้ใจและยอมรบัตนเอง ด้านเขา้ใจและยอมรบัผูอ้ื่น ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่าบุคคล 
ดา้นการแสดงความซาบซึง้และขอบคุณ และดา้นการเคารพในสทิธแิละความเป็นตวัของตวัเองของ
บุคคล สงูกวา่ก่อนเขา้รว่มกจิกรรม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 1.2 การสรา้งโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพื่อพฒันาความรบัผดิชอบ
ในการเรยีน แสดงใหเ้หน็ว่า การนําหลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาประยุกตใ์ชก้บักจิกรรมกลุ่มทีส่รา้งขึน้
นัน้ สามารถพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีนของนักเรยีนที่เขา้ร่วมกจิกรรมใหเ้พิม่ขึน้ได ้ทัง้น้ี
เพราะหลกัธรรมอทิธบิาท 4 เป็นหลกัธรรมที่ใหผู้ป้ฏบิตัิตามประสบผลสําเรจ็ ซึ่งประกอบดว้ย  
1) ฉนัทะ ความพอใจทีจ่ะเรยีน 2) วริยิะ ความเพยีรพยายามในการเรยีน 3) จติตะ ตัง้ใจ เอาใจใสใ่น
เรื่องทีเ่รยีน 4) วมิงัสา ตรวจดูความผดิพลาดแลว้นําไปแกไ้ข ซึง่กจิกรรมกลุ่มไดฝึ้กใหน้ักเรยีนรูจ้กั
นําหลกัอทิธบิาท 4 ไปใชใ้นทุก ๆ ขัน้ตอนของกจิกรรมเพื่อเป็นการพฒันาความรบัผดิชอบในการ
เรยีนของนกัเรยีนใหด้ขีึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2550: 160/231) ได้
กล่าวว่าการเรยีนใหป้ระสบผลสําเรจ็นัน้ต้องมหีลกัธรรมอทิธบิาท 4 คอื 1) ฉันทะ มคีวามพอใจ 
กระตอืรอืรน้ในการเรยีน 2) วริยิะ มคีวามเพยีรพยายามในการเรยีน 3) จติตะ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเรยีน 
4) วิมงัสา ตรวจสอบข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง ธรรม 4 อย่างน้ีทําให้นักเรยีนร่วมกนัทํา
กจิกรรมภายในกลุ่มของตนเองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และนําไปสูก่ารพฒันาความรบัผดิชอบในการ
เรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัพนัเอกจารุมาศ เรอืงสุวรรณ (2548: 253) ไดท้าํการวจิยัเรื่องการสงัเคราะห์
แบบจําลองการสอนวชิาชพีช่างซ่อมจกัรยานยนต์ตามหลกัอทิธิบาท 4 ของพลทหารในส่วน
สนบัสนุนกองบญัชาการกองทพับก พบว่า แบบจาํลองการสอนตามหลกัอทิธบิาท 4 มผีลสาํฤทธิส์งู
กว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ีผลการศึกษาของ 
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พระมหาสมคดิ โครธา (2547: 66) ไดท้าํการวจิยัเรื่องการใชอ้ทิธบิาท 4 ในการเรยีนของพระนิสติ
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั พบว่า การใช้อทิธิบาท4 ของพระนิสติที่มผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนต่างกนั มกีารใชห้ลกัอทิธบิาท 4 ในการเรยีนโดยรวมต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 ซึง่สอดคลอ้งกบัสถติ รชัปตัย ์(2548: 52 - 53) ไดท้าํการวจิยัเรื่อง 
การประยุกต์หลกัอทิธบิาท 4 ไปใชใ้นการศกึษาเล่าเรยีนของนักศกึษาคฤหสัถ์ มหาวทิยาลยัมหา 
มกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตรอ้ยเอด็ พบว่า นักศกึษาไดป้ระยุกตห์ลกัอทิธบิาท 4 มาใชใ้นการเรยีน
ทาํใหม้ผีลการเรยีนทีด่ขี ึน้  
   2. ความรบัผดิชอบในการเรยีนของนกัเรยีน  ภายหลงัจากเขา้รว่มโปรแกรมกจิกรรมกลุ่ม
ดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพือ่พฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ครัง้
น้ี พบว่า นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีเ่ขา้รว่มโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพื่อ
พฒันาความรบัผิดชอบทางการเรียนก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมกลุ่ม
สามารถพฒันาความรบัผดิชอบในการเรียนของนักเรียนได้ เน่ืองจากการที่นักเรยีนได้เข้าร่วม
กจิกรรมกลุ่ม เป็นการพฒันาความรบัผดิชอบของนักเรยีน ส่งผลใหพ้ฤตกิรรมความรบัผดิชอบใน
การเรยีนเพิม่ขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ กรมวชิาการ (2542: 185) ทีก่ล่าวว่า การทีน่ักเรยีน
ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม ทาํใหไ้ดม้สีว่นรว่มทัง้ทางดา้นรา่งกาย ไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง ทาํใหน้กัเรยีนมี
อารมณ์ร่วมต่อสิง่ที่ได้เรยีนรู้ ได้ใช้สติปญัญาพจิารณาสิง่ต่างๆ อย่างมหีลกัเกณฑ์และเหตุผล มี
โอกาสไดศ้กึษา แลกเปลีย่นความคดิเหน็ภายในกลุ่มอนัเป็นผลทําใหไ้ดฝึ้กฝนการเรยีนรูท้ําใหเ้กดิ
การพฒันาและปรบัตวัใหเ้ขา้รว่มกบักลุ่มและสงัคม และนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัคมเพชร ฉตัรศุภกุล 
(2546: 6) ทีก่ล่าวว่า การทาํกจิกรรมกลุ่ม การนําเอาประสบการณ์มาวางแผนแลกเปลีย่นซึง่กนัและ
กนั เพื่อใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการในสมาชกิแต่ละคน และการเปลี่ยนแปลง ของกลุ่มโดย
ส่วนร่วม การปฏสิมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิในกลุ่มโดยวธิกีารดงักล่าวน้ี จะทําใหเ้กดิการพฒันาในตวั
บุคคลทุกคน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของนิรนัดร ์จุลทรพัย ์(2542: 123) ไดก้ล่าวว่า กจิกรรมกลุ่ม 
เป็นวธิกีารทีใ่ชก้บักลุ่มของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม โดยใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมกระทาํกจิกรรมรว่มกนั 
มกีารแสดงออกร่วมกนั ลกัษณะของกจิกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการเสรมิสรา้งความรู้สกึสรา้งสรรค์
ประสบการณ์และสรา้งทศันคติที่ดงีามต่อกนั โดยมุ่งเน้นใหส้มาชกิเรยีนรูด้ว้ยการกระทํา พรอ้มมี
การติชมเพื่อใหส้มาชกิได้รบัรู้ ด้วยตนเอง ทําใหเ้กดิการพฒันาทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สตปิญัญา และสงัคมซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ทศินา แขมมณี (2545: 7) กล่าวว่า ประสบการณ์
ไดจ้ากการเขา้กลุ่มจะทําใหผู้เ้รยีนมโีอกาสเรยีนรูจ้ากการมสี่วนร่วมกระทํากจิกรรมที่ส่งเสรมิการ
วเิคราะห ์ความรูส้กึ ความตอ้งการ ตลอดจนพฤตกิรรมและความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิในกลุ่มซึ่ง
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพฒันาบุคลิกภาพของตนได้อย่างดี เพราะว่ากิจกรรมกลุ่มเปิดโอกาสให้
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เล่น เกม แสดงบทบาทสมมติ ศึกษากรณีตัวอย่าง ตลอดจน
สถานการณ์จําลอง ทําใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมมปีฏสิมัพนัธก์นัภายในกลุ่ม มสี่วนร่วมในการแกป้ญัหา 
มกีารอภปิรายและรว่มกนั สว่นกิง่แกว้ อตัถากร (2524: 15 - 19) กล่าวว่าความรบัผดิชอบเป็นสิง่ที่
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เกิดจากการฝึกฝน อบรมตัง้แต่วยัเด็กและสามารถพฒันาไปเรื่อยๆ จนถึงวยัรุ่น โดยผู้ใหญ่ต้อง
เข้าใจธรรมชาติของเด็กแนะนําและส่งเสริมในสิ่งที่ถูกที่ควรให้เขาได้รู้จกัแก้ปญัหา และค่อยๆ 
ปลูกฝงัความรบัผดิชอบใหแ้ก่เขา ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของคนึงนิจ พุ่มพวง (2546: 67) 
ศกึษาการใช้กจิกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาความรบัผดิชอบของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีน
ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมี
คะแนนสงูกว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัผล
การศกึษาของแคทลยีา แสนนางชน (2549: 38) ศกึษาผลของกจิกรรมกลุ่มทีม่ต่ีอความรบัผดิชอบ
ดา้นการทาํงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนนาหลวง เขตทุ่ง
คร ูกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มมคีวามรบัผดิชอบดา้นการ
ทาํงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนมากขึน้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 นอกจานี้ผลการศกึษา
ของศุภร บุตรสุวรรณ (2550: 66) ที่ไดศ้กึษาเรื่องผลการใช้โปรแกรมกจิกรรมกลุ่มเพื่อพฒันา
ความคดิสรา้งสรรค ์ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ผลการศกึษาพบว่า นักเรยีนกลุ่มทดลองมี
คะแนนความคดิสรา้งสรรคส์งูกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 ผลการศกึษาครัง้น้ี แสดงใหเ้หน็ว่ากจิกรรมกลุ่ม เป็นวธิกีารหน่ึงทีส่ามารถนํามาใชใ้นการ
พฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีนของนักเรยีนใหด้ขีึน้ได ้ทัง้น้ีเพราะการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มนัน้
เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรยีนได้ปฏิบตัิและมปีระสบการณ์จากการลงมอืปฏิบตัิจรงิด้วยตวัของ
นกัเรยีนเอง นอกจากน้ียงัไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่าสมาชกิในกลุ่ม การใชเ้ทคนิคต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็น เกม กรณีตวัอย่าง บทบาทสมมต ิสถานการณ์จําลอง ระดมสมอง เหล่าน้ีทําใหน้ักเรยีนมี
ความกระตอืรอืรน้ มคีวามพอใจทีไ่ดเ้ป็นทีย่อมรบัของกลุ่ม ใหค้วามสนใจในการรว่มกจิกรรม และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างทัว่ถึง ช่วยให้นักเรียนเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา ตาม
หลักการเล่นกิจกรรมที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน่ืองจากนักเรียนได้มีส่วนร่วมใจกิจกรรมทุก
กจิกรรม ได้แสดงความคดิเหน็ ร่วมแก้ปญัหา และรู้จกัรบัฟงัเหตุผลของเพื่อน ๆ ทําให้เขา้ใจใน
ความคดิเหน็ของเพื่อนๆ และยอมรบัเหตุผลของคนอื่น มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง และการกระทํา
ของตน รบัผดิชอบต่อการศกึษาเล่าเรยีน ก่อนเขา้รว่มกจิกรรมนักเรยีนจะปฏบิตัเิมื่อมคีนมากระตุน้ 
คอยบงัคบั และตอ้งตดิตามงานตลอด แต่หลงัจากทีน่กัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมแลว้รวมไปถงึขณะรว่ม
กิจกรรมนักเรยีนมคีวามกระตือรอืร้น มคีวามรบัผดิชอบในหน้าที่ของตน ไม่ต้องมคีนบงัคบั ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัพระเมธธีรรมาภรณ์ (2533: 59 – 69) ไดก้ล่าวถงึความรบัผดิชอบวาเกดิขึน้จากความ
สาํนึก คอืตระหนกัรูใ้นหน้าทีแ่ละคดิจะทาํหน้าทีอ่ยา่งสมบูรณ์ ดว้ยความเตม็ใจ และลกัษณะของผูท้ี่
มคีวามรบัผดิชอบนัน้ ม ี3 ประการ คอื 1) ทําหน้าทีอ่ย่างสมบูรณ์ไม่บกพร่องต่อหน้าที ่2)ไม่ละทิ้ง
หน้าที ่3) ไม่ทุจรติต่อหน้าที ่ในส่วนของความรบัผดิชอบต่อการศกึษาเล่าเรยีน นักเรยีนตัง้ใจเรยีน 
ทํางานส่งทนัตามกําหนด และพยายามศกึษาค้นควา้เพิม่เตมิจากหอ้งสมุด ซกัถามปญัหาที่ยงัไม่
เขา้ใจ และตรงต่อเวลาในการนดัหมาย ดงัทีท่่านพุทธทาสภกิข ุ(2521: 376 - 377) ทีก่ล่าวว่า ความ
รบัผดิชอบ คอืการยอมรบัรูแ้ลว้กระทาํตอบสนองดว้ยความสมคัรใจต่อสิง่ทีต่อ้งกระทาํในฐานะทีเ่ป็น
หน้าที่ของตน ไม่ใช่เพยีงแค่คดิหรอืรบัรูอ้ยู่ในใจ ในเรื่องของการมคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนนัน้ 
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จากการเขา้ร่วมกจิกรรมนักเรยีนมคีวามพอใจกระตอืรอืรน้ในกจิกรรม มคีวามพยายามในการร่วม
กจิกรรม เอาใจใส ่ตัง้ใจเล่นกจิกรรม รวมไปถงึตรวจสอบความผดิพลาดในการกระทาํของตนเองและ
สมาชกิในกลุ่มเพื่อแก้ไขใหส้มบูรณ์นัน้เป็นการนําหลกัธรรมมาใช้ในการเล่นกิจกรรมอกีด้วย ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัวตัสนัต ์(Watson อา้งใน พงษ์พนัธ ์พงษ์โสภา. 2542: 92) การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้เพราะ
มกีารวางเงือ่นไข และการทีพ่ฤตกิรรมใดจะมคีวามเขม้ขน้รุนแรงนัน้ มใิช่เป็นเพราะรางวลั หรอืการ
เสรมิแรงอยา่งเดยีว แต่เป็นเพราะการเชื่อมโยงเกีย่วพนักบัสิง่เรา้ คอื สิง่ทีก่ระตุน้ใหน้กัเรยีนมคีวาม
ตอ้งการเรยีนรู ้มอีทิธบิาทสมบรูณ์กเ็พราะสิง่เรา้ทัง้ภายในและภายนอกทีท่าํใหน้กัเรยีนมแีรงกระตุน้
ทีจ่ะเรยีนรู ้มสีิง่กระตุน้ทีส่าํคญัอย่างหน่ึงคอื แรงจูงใจทีอ่ยากจะเรยีน ภาษาทางพระพุทธศาสนาว่า 
ฉันทะ ความพอใจหรอืความต้องการ มคีวามสมัพนัธ์กบัความเพยีรพยายาม (วริยิะ) สนใจในการ
เรยีนรูโ้ดยมเิหน็แก่ความยากลําบาก คอื ตัง้ใจเรยีนรู ้(จติตะ) และ การหาวธิกีารหรอืการพจิารณา 
(วมิงัสา) สิง่ที่เกื้อกูลต่อการเรยีน ละสิง่ที่ไม่เกื้อกูลต่อการเรยีน ทําให้ตนเองประสบความสําเรจ็
การศกึษาไดเ้พราะมสีิง่เรา้ 
 จากสาเหตุต่าง ๆ ดงักล่าว อาจมผีลต่อการพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีนของนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 หลงัจากที่กลุ่มตวัอย่างไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 
เพือ่พฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีน สง่ผลใหก้ลุ่มตวัอยา่งมคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนสงูกว่าก่อน
การเขา้รว่มโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มเพือ่พฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีน ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าโปรแกรม
กจิกรรมกลุ่มด้วยหลกัอทิธบิาท 4 เพื่อพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีน โดยใช้กจิกรรมกลุ่มด้วย
เทคนิคต่าง ๆ ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่างที่เขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีนสูงกว่า
ก่อนการเขา้รว่มโปรแกรมพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีนซึง่สอดคลอ้งตามสมมตุฐิานในการวจิยั 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาผลการใชก้จิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4 เพื่อพฒันาความรบัผดิชอบใน
การเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ครัง้น้ี ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  1.1 จาการวจิยัครัง้น้ีแสดงใหเ้หน็ว่า กจิกรรมกลุ่มสามารถพฒันาความรบัผดิชอบใน
การเรยีนของนกัเรยีนได ้จงึสง่เสรมิใหค้รนํูากจิกรรมกลุ่ม มเีทคนิคเกม เทคนิคกรณตีวัอยา่ง เทคนิค
บทบาทสมมต ิเทคนิคสถานการณ์จําลอง เทคนิคระดมสมอง ไปใชพ้ฒันาความรบัผดิชอบในการ
เรยีนของนกัเรยีนในการเรยีนการสอน 
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  1.2 ครูที่ใช้กจิกรรมเพื่อพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีนของนักเรยีนด้วยเทคนิค
ต่าง ๆ ควรศึกษาและฝึกกิจกรรมที่ใช้ในการเล่นกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น เทคนิคบทบาทสมมต ิ 
เทคนิคสถานการณ์จําลอง เกม กรณีตวัอย่าง ละคร เป็นต้น ใหเ้กดิความชํานาญ เพื่อใหเ้กดิความ
คล่องตวัในการเล่นกจิกรรม และเพือ่นําไปพฒันาดา้นอื่น ๆ ต่อไป 
 1.3 ควรมกีารพฒันากจิกรรมเพื่อใหเ้หมาะสมกบันักเรยีนในแต่ละช่วงชัน้ทีน่ักเรยีน
เรยีนอยู่ โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนต้นนัน้ ควรใชก้จิกรรมที่มตีวัหนังสอืน้อย  
และภาษาทีใ่ชค้วรเป็นภาษาทีท่าํใหน้กัเรยีนเขา้ใจงา่ยไมซ่บัซอ้น 
              2. ข้อเสนอแนะในการทาํการวิจยัครัง้ต่อไป 
               2.1 ควรมกีารศกึษาการเปรยีบเทยีบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กล่าวคอื วดัเกรดเฉลีย่  
เป็นรายวชิาเช่น วชิาคณิตศาสตร ์วชิาภาษาองักฤษ วชิาภาษาไทย เป็นตน้ ในภาคเรยีนที ่1 เป็น
การวดัก่อนเขา้รว่มกจิกรรม และภาคเรยีนที ่2 เป็นการวดัหลงัเขา้รว่มกจิกรรม 
  2.2 ควรมกีารตดิตามผลระยะยาว หลงัจากเสรจ็สิน้การทดลองไปแลว้ เพื่อดวู่าความ
รบัผดิชอบของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการพฒันาไปแลว้ยงัคงอยูก่บันกัเรยีนมากน้อยเพยีงใด 
  2.3 ควรใช้กิจกรรมกลุ่มในการพฒันานักเรยีนด้านอื่น ๆ เช่น ความกล้าแสดงออก 
ความมวีนิยั  ความซื่อสตัย ์เป็นตน้ 
  2.4 การสงัเกตพฤตกิรรมควรสงัเกตในช่วงทีม่สีถานการณ์และเวลาเดยีวกนั ในวชิา
เดยีวกนั เช่น จะสงัเกตความรบัผดิชอบในการเรยีนของนักเรยีน ในรายวชิาคณิตศาสตร์ ก็ควร
สงัเกตขณะทีน่กัเรยีนเรยีนวชิานัน้พรอ้มกนั เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 
อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ ์

อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
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อาจารยท่ี์ปรึกษา 
ท่ีปรกึษาสารนิพนธ ์
รองศาสตราจารยช์ชูพี ออ่นโคกสงู  อาจารยป์ระจาํคณะศกึษาศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจเครือ่งมือ 
1. อาจารย ์ดร.มณฑริา   จารเุพง็  อาจารยป์ระจาํคณะศกึษาศาสตร ์ 
  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.เมธาว ีอุดมธรรมานุภาพ  อาจารยป์ระจาํคณะครศุาสตร ์
  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.เรยีม ศรทีอง  อาจารยป์ระจาํ  

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

 
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสถิติ 
อาจารยช์วลติ  รวยอาจณิ  อาจารยป์ระจาํ  

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขออนุญาตในการดาํเนินการวิจยั 
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ภาคผนวก ค 
ตารางค่าสถิติท่ีได้จากการประเมินข้อมลู 
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ตาราง 3 คะแนนหาคา่สถติทิดสอบสมมตฐิาน 
คะแนนครผููส้งัเกตพฤติกรรม ท่านท่ี 1 
 

นักเรียน
คนท่ี 

คะแนนก่อน คะแนนหลงั d =  X หลงั 
 - Xก่อน d2 

1 41 53 12 144 

2 39 43 4 16 

3 39 50 11 121 

4 35 44 9 81 

5 40 47 7 49 

6 41 50 9 81 

7 34 42 8 64 

8 32 45 13 169 

9 40 44 4 16 

10 39 43 4 16 

11 39 46 7 49 

12 41 51 10 100 

รวม 460 558          98         906 

 

    X  . 2.55 3.10   
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คะแนนครผููส้งัเกตพฤติกรรม ท่านท่ี 2 
 

นักเรียน
คนท่ี 

คะแนนก่อน คะแนนหลงั d =  X หลงั 
 - Xก่อน d2 

1 38 49 11 121 

2 36 46 10 100 

3 37 45 8 64 

4 40 48 8 64 

5 35 45 10 100 

6 28 35 7 49 

7 29 39 10 100 

8 29 33 4 16 

9 33 40 7 49 

10 35 36 1 1 

11 31 41 10 100 

12 33 43 10 100 

รวม 404 500 
 

        96 

 

          864 

 

    X  . 2.24 2.77   
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คะแนนครผููส้งัเกตพฤติกรรม ท่านท่ี 3 
 

นักเรียน
คนท่ี 

คะแนนก่อน คะแนนหลงั d = X หลงั  
- Xก่อน d2 

1 32 48 16 256 

2 33 44 11 121 

3 29 40 11 121 

4 36 46 10 100 

5 31 42 11 121 

6 25 36 11 121 

7 23 37 14 196 

8 28 35 7 49 

9 30 45 15 225 

10 29 38 9 81 

11 30 38 8 64 

12 29 41 12 144 

รวม 355 490 
 

        135 

 

         1599 

  

    X  . 1.97 2.72   
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คะแนนเฉล่ียผูส้งัเกตพฤติกรรมทัง้ 3 ท่าน 
 

นักเรียน
คนท่ี 

คะแนนก่อน คะแนนหลงั d = X หลงั 
 - Xก่อน d2 

1 37 50 13 169 

2 36 43.33 7.33 53.73 

3 35 45 10 100 

4 37 46 9 81 

5 35.33 44.67 9.34 87.24 

6 31.33 40.33 9 81 

7 28.67 39.33 10.66 113.64 

8 29.67 37.67 8 64 

9 34.33 43 8.67 75.12 

10 34.33 39 4.67 21.81 

11 33.33 41.67 8.34 69.56 

12 34.33 45 10.67 113.85 

รวม 406.32 515 
 

        108.68           1029.95 

 

    X  . 2.25 2.86   
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ภาคผนวก ง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

                             1. แบบสงัเกตพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการเรียน 
                             2. โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มด้วยหลกัอิทธิบาท 4  
                                 เพ่ือพฒันาความรบัผิดชอบในการเรียน 
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แบบบนัทึกการสงัเกตพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการเรียนของนักเรียน 
 

ชื่อ/นามสกุลผูถู้กสงัเกต....................................................................ชัน้ประถมศกึษาปีที.่.......... 
ผูส้งัเกต.............................................................สถานทีท่ีส่งัเกต..................................ครัง้ที.่..... 
วนัทีส่งัเกต..................................................เวลาทีส่งัเกต......................................................... 

คาํช้ีแจง 
1. พฤติกรรมความรบัผิดชอบในการเรียนของนักเรียน หมายถงึ พฤตกิรรมดงัต่อไปน้ี 

คอื 
       ส่งงานตรงเวลา ได้แก่ การทํางานที่ไดร้บัมอบหมายเสรจ็เรยีบรอ้ยทนัเวลาและส่ง
งานตามเวลาทีก่าํหนด 
        ไม่นํางานอ่ืนมาทําขณะครูสอน ได้แก่ ฟงัครูสอน ทํากิจกรรมหรอืงานที่ครู
มอบหมาย ไมท่าํกจิกรรมหรอืงานอื่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาทีเ่รยีนในขณะครสูอน 

ไม่พดูคยุกนัขณะครสูอน ไดแ้ก่ พดูคุยกนัเกีย่วกบัเรือ่งทีค่รสูอน ถามคาํถาม 
และตอบคาํถามของคร ูไมพ่ดูคุยกนันอกเหนือจากทีค่รสูอน 
       การยอมรบัและปรบัปรงุแก้ไขงานส่วนท่ีผิด ไดแ้ก่ การนํางานทีผ่ดิมาแกไ้ขให้
ถูกตอ้งดว้ยตนเอง 
 2. โปรดสงัเกตพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีนของนกัเรยีนทีท่่านสอนแต่ละคนใน 1 
สปัดาหแ์ลว้ประเมนิว่านกัเรยีนทาํพฤตกิรรมต่าง ๆ ทีแ่สดงถงึความรบัผดิชอบในการเรยีนมากน้อย

เทา่ใด โดยขดีเครือ่งหมาย √ ในชอ่งทีท่า่นเหน็สมควร 

 

พฤติกรรม 
ความถ่ี 

ทุกครัง้ บางครัง้ นาน ๆ ครัง้ ไมเ่คย 

1. สง่งานทนัเวลาทีก่าํหนด     

2. มคีวามตัง้ใจทีจ่ะสง่งานตรงเวลา      

3. ผดัผอ่นเวลาสง่งานเมือ่ทาํงานไมเ่สรจ็      

4. ทาํงานทีค่รมูอบหมายครบทุกขอ้ไดท้นัเวลา     

5. นํางานอื่นมาทาํขณะครสูอน      

6. ขดีเขยีนหรอืเล่นสิง่อื่นทีไ่มเ่กีย่วกบัการเรยีน     

7. พดูคุยกนัเสยีงดงัขณะครสูอน     

8. หยอกลอ้กบัเพือ่นขณะครสูอน      

9. ตัง้ใจฟงัครสูอนทุกครัง้ทีเ่ขา้เรยีน     
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10. ซกัถามครทูุกครัง้เมือ่ไมเ่ขา้ใจในบทเรยีน     

11. ปรบัปรงุแกไ้ขงานทุกครัง้ทีท่าํผดิ     

12. ทาํงานเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย     

13. ทาํงานทีค่รมูอบหมายเองโดยไมล่อกงานจาก  
     เพือ่น 

     

14. ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยตนเองโดยไมต่อ้ง 
     มผีูอ้ื่นมาควบคุมใหท้าํงาน 

    

15. มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะสง่งานตรงเวลา     

 
 
 
 

ลงชื่อ......................................ครผููส้งัเกตพฤตกิรรม 
        (.................................................) 
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โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มด้วยหลกัอิทธิบาท 4 เพ่ือพฒันาความรบัผิดชอบในการเรียน 
      โปรแกรมกจิกรรมกลุ่มด้วยหลกัอทิธบิาท 4 เพื่อพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีน ที่ใช้กบั
กลุ่มทดลองตามวนัและเวลาทีก่ําหนดไว ้คอื จาํนวน 12 ครัง้ เป็น เวลา 5 สปัดาห์ๆ  ละ 3 ครัง้ๆ ละ 
ประมาณ 60 นาท ีเวลา 15.00 น. - 16.00 น. ตัง้แต่เดอืน มกราคม – เดอืน กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2553 
โดยมโีปแกรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม ดงัน้ี 

    ครัง้ที ่1  ปฐมนิเทศ เรือ่ง สว่นทีข่าดหาย 
    ครัง้ที ่2 ความเพยีรพยายามในการเรยีน เรือ่ง โทษของการไมต่รงต่อเวลา 
    ครัง้ที ่3 ความเพยีรพยายามในการเรยีน เรือ่ง งานของพวกเรา 
    ครัง้ที ่4 ความเพยีรพยายามในการเรยีน เรือ่ง ทุม่เทใหท้ัง้ใจ 
    ครัง้ที ่5 เอาใจใสใ่นการทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย เรือ่ง เมือ่ต๋องทาํพลาด 
    ครัง้ที ่6 เอาใจใสใ่นการทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย เรือ่ง คดิดทีาํได ้
    ครัง้ที ่7 เอาใจใสใ่นการทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย เรือ่ง รว่มมอืรว่มใจ 
    ครัง้ที ่8 ความละเอยีดรอบคอบในการทาํงาน เรือ่ง วางแผนก่อนอยา่ใจรอ้น 
    ครัง้ที ่9 ความละเอยีดรอบคอบในการทาํงาน เรือ่ง คดิใหด้กี่อนทาํ 
    ครัง้ที ่10 ปรบัปรงุแกไ้ขผลงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย เรือ่ง ทาํหน้าทีข่องตนหรอืยงั 
    ครัง้ที ่11 ปรบัปรงุแกไ้ขผลงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย เรือ่ง คาํแนะนําของครผููห้วงัด ี
    ครัง้ที ่12 ปจัฉิมนิเทศ เรือ่ง สญัญาดว้ยใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 
 

 

โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มด้วยหลกัอิทธิบาท 4 เพ่ือพฒันาความรบัผิดชอบในการเรียน 

โปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม ครัง้ท่ี 1 

หวัข้อ  ปฐมนิเทศ 

ช่ือกิจกรรม สว่นทีข่าดหาย 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่สรา้งสมัพนัธภาพระหวา่งผูนํ้ากลุ่มกบันกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
2. เพือ่ใหน้กัเรยีนยนิด ีเตม็ใจ ในการเขา้รว่มกจิกรรมและเล่นกจิกรรมกลุ่ม 
3. เพือ่สรา้งบรรยากาศทีด่ภีายในกลุ่ม 
4. เพือ่ทาํความเขา้ใจรว่มกนัในเรือ่งวตัถุประสงค ์กฎ ระเบยีบ และประโยชน์ของการเขา้ 
    รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

แนวคิดสาํคญั 
 1. สมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่สมาชกิกลุ่ม ก่อใหเ้กดิความเป็นกนัเอง ไวใ้จ และเชื่อใจ ในการ 
             เขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
 2. สมาชกิทีม่คีวามยนิดแีละเตม็ใจในการรว่มกจิกรรมกลุ่ม ทาํใหก้จิกรรมดาํเนินไปดว้ย 
             ความเรยีบรอ้ย และมปีระสทิธภิาพ 
 3. บรรยากาศทีด่ใีนกลุ่ม ก่อใหเ้กดิความสบายใจ ไมม่คีวามกดดนัในการเขา้รว่มกจิกรรม 

    กลุ่ม 
 4. ขอ้ตกลงรว่มกนัของสมาชกิกลุ่ม จะชว่ยกาํหนด บทบาท หน้าที ่ขอ้ปฏบิตัทิีเ่ป็นอนัหน่ึง 

    อนัเดยีวกนั ซึง่จะทาํใหก้ารเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มดาํเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

เทคนิคท่ีใช้ การเล่นเกม 

เวลา  60 นาท ี

อปุกรณ์ 
 1. รปูสตัวแ์บ่งครึง่ ประกอบดว้ย แมว ปลา ไก่ สนุขั กระรอก ลงิ จาํนวน 6 คู ่

2. ตารางการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 15 ใบ 
3. ใบสญัญาการพฒันาพฤตกิรรม  15 ใบ 
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วิธีดาํเนินการ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้นํา (ฉันทะ) 
1. ผูนํ้ากลุ่มกล่าวทกัทาย (ธรรมะสวสัดนีักเรยีนทุกคน) แนะนําตนเองสนทนาและซกัถาม

นักเรยีน แสดงถงึความเอาใจใส่นักเรยีนทุกคน เพื่อความเป็นกนัเองในการทีจ่ะทํากจิกรรมร่วมกนั 
รวมถงึสงัเกตท่าทางความใส่ใจของนักเรยีน ในกจิกรรมที่จะเกดิขึน้พรอ้มทัง้อธบิายกจิกรรมที่จะ
รว่มกนัปฏบิตัใินครัง้น้ี 

2. ผูนํ้ากลุ่มอธบิายและทาํความเขา้ใจวธิกีารเล่นกจิกรรม หลงัจากนัน้แลว้นํากจิกรรม ชื่อว่า 
“สว่นทีข่าดหาย” ใหน้กัเรยีนเล่นกจิกรรม เพือ่สรา้งความคุน้เคยกนัระหวา่งกลุ่ม 

3. ผู้นํากลุ่มให้นักเรียนสรุปกิจกรรม โดยให้นักเรียนทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เล่นว่า 
เพราะอะไรจงึทําใหน้ักเรยีนสามารถหาคู่ของตนเองและสมัภาษณ์คู่ของตนเองไดม้าก และที่หาคู่
ตวัเองไดช้า้และสมัภาษณ์คูข่องตวัเองไดน้้อย 

4. ผูนํ้ากลุ่มเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถาม เพือ่ความเขา้ใจปญัหาต่างๆ ของกจิกรรมน้ี 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้กจิกรรม (ฉันทะ วิริยะ และจิตตะ) 
1. นกัเรยีนนัง่เป็นวงกลมเพือ่เตรยีมเล่นกจิกรรม “สว่นทีข่าดหาย”  
2. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนจบัฉลากรปูภาพทีเ่ตรยีมไวค้นละ 1 แผ่น ทีแ่ต่ละรปูจะแบ่งออกเป็น 

2 สว่น จากนัน้ใหน้กัเรยีน ตามหาสว่นทีห่ายไป 
3. เมื่อพบคู่ของตนแลว้ใหแ้ต่ละคู่ถามชื่อ-นามสกุล สิง่ทีช่อบทาน เพื่อนทีส่นิท วชิาทีช่อบ

เรยีน และสิง่ทีอ่ยากจะเป็นในอนาคต โดยใหถ้าม คาํถามและจดจาํใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้วเิคราะหแ์ละอภปิราย (วิมงัสา) 
    ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนวเิคราะหใ์นประเดน็ต่อไปน้ี 

1. จากการเล่นกจิกรรมกลุ่มทําใหเ้ราไดเ้รยีนรูใ้นเรื่องใดบา้ง เช่น นักเรยีนไดท้ําอะไรบา้ง 
ทําอย่างไร ผลเป็นอย่างไร และอะไรที่ทําใหน้ักเรยีนจําได้เยอะ และอะไรที่ทําใหน้ักเรยีนจําไม่ได้
เยอะ 

2. นกัเรยีนจาํขอ้มลูเกีย่วกบัเพือ่นทีเ่ป็นคูข่องตนเองไดม้ากน้อยแคไ่หน เพราะอะไร 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรปุและนําหลกัการไปประยกุตใ์ช ้(วิมงัสา) 
1. ผูนํ้ากลุ่มและนกัเรยีนชว่ยกนัสรปุพรอ้มชีแ้จงวตัถุประสงคข์องกจิกรรมทีเ่ล่น 
2. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนตัง้เป้าหมายว่า จะแก้ไขพฤติกรรมอะไร โดยพฤตกิรรมที่ต้องการ

แกไ้ขนัน้สามารถทําใดมากน้อยเพยีงใด และพรอ้มทีจ่ะแกไ้ขพฤตกิรรมนัน้ดว้ยความพอใจและเตม็
ใจ 
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3. ผูนํ้ากลุ่มและนักเรยีนร่วมกนักําหนดกฎระเบยีบในการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มพรอ้มชีแ้จง
รายละเอยีดของกฎระเบยีบที่ร่วมกนักําหนดขึน้ใหท้ราบอกีครัง้ และบอกถงึประโยชน์ของการเขา้
รว่มกจิกรรมกลุ่มใหน้กัเรยีนทราบ 

4. ผูนํ้ากลุ่มแจกตารางการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม พรอ้มทัง้นดัหมายการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม
ในครัง้ต่อไป 

5. ผูนํ้ากลุ่มสรปุเพิม่เตมิพรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามทีไ่มเ่ขา้ใจในประเดน็ทีช่ีแ้จง 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมนิผล 
1. สงัเกตจากการรว่มมอืกนัปฏบิตักิจิกรรมของนกัเรยีน 
2. สงัเกตจากการแสดงความคดิเหน็ และการอภปิรายเกีย่วกบักจิกรรมทีเ่ล่นรว่มกนั 
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เอกสารคาํสัง่ 

ใหน้ักเรยีนจบัฉลากรูปภาพที่ผูนํ้ากลุ่มเตรยีมไวค้นละ 1 แผ่นทีแ่ต่ละรูปจะแบ่งออกเป็น 2 
สว่น จากนัน้ใหน้ักเรยีน ตามหาส่วนทีห่ายไป เมื่อพบคู่ของตนแลว้ใหแ้ต่ละคู่ถามชื่อ-นามสกุล สิง่ที่
ชอบทาน เพื่อนที่สนิท วชิาที่ชอบเรยีน และสิง่ที่อยากจะเป็นในอนาคต โดยให้ถาม คําถามและ
จดจาํใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ภายในเวลา 5 นาท ี เมื่อหมดเวลาแลว้ใหน้กัเรยีนนัง่เป็นรปูวงกลมเหมอืนเดมิ
แลว้ผลดักนัแนะนําคูข่องตนเองใหเ้พือ่นไดรู้จ้กัมากทีส่ดุ 

 

ตวัอย่างรปูท่ีใช้ในการจบัคู่ ดงัน้ี 
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ใบสญัญาการพฒันาพฤติกรรม 
  
1. ใหน้กัเรยีนเขยีนพฤตกิรรมทีน่กัเรยีนขาดความรบัผดิชอบในการเรยีนของตนเอง 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

2. ใหน้กัเรยีนเขยีนพฤตกิรรมทีต่นเองสญัญาวา่ตอ้งการพฒันาในการเรยีนของตนเองใหไ้ด ้
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

หนูสญัญาวา่จะพฒันาพฤตกิรรมน้ีใหไ้ดภ้ายในชว่งรว่มกจิกรรมน้ี 
 
 
  ชื่อผูนํ้ากลุ่ม...............................................             ชื่อนกัเรยีน................................................. 

 วนัที.่........../............./พ.ศ. ..........   วนัที.่........../............/พ.ศ. ......... 
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โปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม ครัง้ท่ี 2 

หวัข้อ  ความเพยีรพยายามในการเรยีน  

ช่ือกิจกรรม โทษของการไมต่รงต่อเวลา 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหน้กัเรยีนวเิคราะหผ์ลของการไมต่รงต่อเวลาในการเรยีน 
2. เพือ่ใหน้กัเรยีนไดต้ระหนกัรูถ้งึความสาํคญัของความเพยีรพยายามในการเรยีน 
3. เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามยนิดใีนการปฏบิตัตินใหต้รงต่อเวลาในการเรยีน 
4. เพือ่ใหน้กัเรยีนรูจ้กัการประยกุตห์ลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาใชใ้นการเรยีนของตนเอง 

แนวคิดสาํคญั 
 1. การตรงต่อเวลา หมายถงึ ถา้นกัเรยีนสง่งานก่อนเวลา ในเวลา และตามเวลาทีก่าํหนด  

   แสดงถงึความรบัผดิชอบในหน้าทีก่ารเรยีนของตน 
 2. ถ้านักเรียนตระหนักรู้ถึงความสําคัญของความเพียร จะก่อให้เกิด ความตัง้ใจและ
พยายาม 

   ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ทนัเวลา 
 3. ความยนิดใีนการปฏบิตัตินใหต้รงต่อเวลา ทาํใหม้คีวามตัง้ใจทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายให ้

   เสรจ็ทนัเวลา 
 4. การประยกุตห์ลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาใชใ้นการเรยีน ทาํใหง้านทีไ่ดร้บัมอบหมายสาํเรจ็ 

   ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เทคนิคท่ีใช้ สถานการณ์จาํลอง 

เวลา  60 นาท ี

อปุกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม 
1. เอกสารสถานการณ์จาํลองเรือ่ง “โทษของการไมต่รงต่อเวลา” 
2. ใบความรู ้เรือ่ง “หลกัธรรมอทิธบิาท 4” 
3. ใบสรปุกจิกรรม 
4. ใบงานเรือ่ง “โทษของการไมต่รงต่อเวลา” 
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วิธีดาํเนินการ 
ขัน้ท่ี 1 ขัน้นํา (ฉันทะ) 

1. ผูนํ้ากลุ่มกล่าวทกัทาย (ธรรมะสวสัดนีกัเรยีนทุกคน) สนทนาและซกัถามนกัเรยีน แสดง
ถงึความเอาใจใส่นักเรยีนทุกคน เพื่อความเป็นกนัเองในการทีจ่ะทํากจิกรรมร่วมกนั รวมถงึสงัเกต
ท่าทางของนักเรยีนด้วยความใส่ใจ ในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นพร้อมทัง้อธิบายกิจกรรมที่จะร่วมกนั
ปฏบิตัใินครัง้น้ี 

2. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนในแบ่งนักเรยีนออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 4 คน แล้วใหอ้าสาสมคัรเป็น
ตวัแทนนกัเรยีนเพือ่แสดงบทบาทตามสถานการณ์ทีก่าํหนด 

3. ผูนํ้ากลุ่มแจกเอกสารสถานการณ์จําลองใหแ้ก่นักเรยีนที่เป็นตวัแทนกลุ่ม เพื่อเล่นตาม
บทบาททีส่มมตุขิึน้  

4. ผู้นํากลุ่มแจกความรูเ้รื่อง “หลกัธรรมอทิธิบาท 4” ใหน้ักเรยีนทุกคน พรอ้มทัง้อธบิาย
หลกัธรรมอทิธบิาท 4 ใหน้กัเรยีนทราบทลีะหวัขอ้ธรรม 

5. ผูนํ้ากลุ่มชีแ้จงรายละเอยีด บทบาทหน้าที ่ทีน่กัเรยีนตอ้งปฏบิตัใินการรว่มกจิกรรมครัง้น้ี 
6. ผูนํ้ากลุ่มเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถาม เพือ่ความเขา้ใจปญัหาต่างๆ ของกจิกรรมน้ี 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้กจิกรรม (ฉันทะ วิริยะ และจิตตะ) 
1. ผูนํ้ากลุ่มแจกเอกสาร สถานการณ์จําลองเรื่อง “โทษของการไม่ตรงต่อเวลา” ใหก้บั

นกัเรยีน 
2. ผู้นํากลุ่มให้นักเรยีนแสดงตามสถานการณ์จําลองเรื่อง “โทษของการไม่ตรงต่อเวลา” 

ตามลําดบัเหตุการณ์ที่เตรยีมไว้ สําหรบันักเรยีนที่ไม่ได้แสดงให้สงัเกตพฤติกรรมของตวัละครที่
ตวัแทนนกัเรยีนแสดงบทบาท และสาเหตุทีเ่กดิขึน้ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้วเิคราะหแ์ละอภปิราย (วิมงัสา) 
    ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนวเิคราะหใ์นประเดน็ต่อไปน้ี 

1. นกัเรยีนมคีวามรูส้กึอยา่งไรเมื่อทราบถงึผลกระทบจากพฤตกิรรมทีไ่มต่รงต่อเวลาในการ
เรยีน 

2. นักเรยีนจะนําหลกัธรรมอทิธบิาท 4 ไปใชก้บัพฤตกิรรมไม่ตรงต่อเวลาในการเรยีนได้
อยา่งไร 

3. ใหน้กัเรยีนพจิารณาถงึสาเหตุของพฤตกิรรมการไมต่รงต่อเวลาในการเรยีนของตนเองว่า 
เกดิจากอะไรบา้ง แลว้บอกสาเหตุของการทาํใหไ้มต่รงต่อเวลาในการเรยีนของตนเองใหม้ากทีส่ดุ 

4. ใหน้กัเรยีนวเิคราะหถ์งึสาเหตุของพฤตกิรรมทีไ่มต่รงต่อเวลาในการเรยีนของตนเอง โดย
ผูนํ้ากลุ่มคอยแทรกหลกัธรรมอทิธบิาท 4 เพื่อแกป้ญัหาในการไม่ตรงต่อเวลาในการเรยีนเป็นระยะ
ตามความเหมาะสม 
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ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรปุและนําหลกัการไปประยกุตใ์ช ้(วิมงัสา) 
1. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนสรปุสาเหตุของพฤตกิรรมไมต่รงต่อเวลาในการเรยีนของตนเองทีคุ่ย

กนัมา 
2. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนระบุสาเหตุทีท่ําใหต้นเองไมต่รงต่อเวลาในการเรยีน ทีต่อ้งการแกไ้ข

พฤตกิรรมดงักล่าว 
3. ผูนํ้ากลุ่มสรปุเพิม่เตมิพรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามทีไ่มเ่ขา้ใจในประเดน็ทีช่ีแ้จง 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมนิผล 
1. สงัเกตจากการรว่มมอืกนัปฏบิตักิจิกรรมของนกัเรยีน 
2. สงัเกตจากการแสดงความคดิเหน็ และการอภปิรายภายในกลุ่มตามใบงานสถานการณ์

จาํลองเรือ่ง โทษของการไมต่รงต่อเวลา 
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สถานการณ์จาํลองเรื่อง โทษของการไม่ตรงต่อเวลา 

ฉากท่ี 1  
ในห้องเรียนตอนเช้า ครปูระจาํชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 เข้ามานัดหมายให้นักเรียนท่ี

จะไปแข่งขนัตอบปัญหาธรรมมะในระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนต้น ในงานวนัสปัดาหวิ์ชาการ
ท่ีโรงเรียนวดัชิโนรสจดัขึน้ 
หวัหน้าหอ้ง : นกัเรยีนทาํความเคารพ 
เพือ่นๆ  : สวสัดคีรบั / สวสัดคีะ่ คุณคร ู
คร ู  : สวสัดนีกัเรยีน วนัน้ีครจูงึขอนดัหมายนกัเรยีนทีจ่ะไปสอบแขง่ขนัตอบปญัหา 

 ธรรมมะในระดบัชนัประถมศกึษาตอนตน้ ในงานวนัสปัดาหว์ชิาการทีโ่รงเรยีน 
 วดัชโินรสจดัขึน้ คนทีจ่ะไปแขง่ขนัม ี2 คน คอื สนุยัและอนนัต ์ขอใหท้ัง้ 2 คน  
 มาพรอ้มกนัทีโ่รงเรยีนก่อนเวลา 07.30 น. และขอใหม้าตรงเวลานดัหมายดว้ย  
 เพราะถา้เรามาชา้เดีย๋วจะไปไมท่นัเวลาการแขง่ขนั และอาจจะไมไ่ดแ้ขง่ขนัดว้ย 
 นะครบั ถา้เขา้ใจแลว้กเ็ตรยีมตวัเรยีนวชิาต่อไปไดแ้ลว้ 

ครเูดินออกจากห้อง แนนและบี กนั็ง่คยุกนัและพดูกนัเรื่องสนัุย 
แนน  : น่ีบ ีฉนัวา่พรุง่น้ีนะ สนุยัคงมาไมท่นัแน่ๆ เลย เพราะนดักนัมาทาํงานทไีรก ็

 มาสายทุกท ีฉนัไมอ่ยากใหอ้ยูใ่นกลุ่มดว้ยแลว้ 
บ ี  : แต่เขาเก่งน่ี เรือ่งวชิาการเขารูแ้ทบทุกเรือ่ง 
แนน  : โอ๊ย...เก่งอยา่งน้ีแต่ไมต่รงเวลากไ็มม่ใีครอยากรว่มงานดว้ยหรอกนะ ถอืวา่ตวัเอง 

 เก่ง กเ็ลยคดิวา่ตวัเองมคีวามสาํคญัมาก ทุกคนจะตอ้งรอเขา พรุง่น้ีเขาจะมา 
 ทนัหรอืเปล่า ยิง่เป็นตอนเชา้ดว้ย ฉนัวา่นายสนุยัมาไมท่นัหรอก คอยดสู ิ

ในเยน็วนันัน้ครไูด้กาํซบัสุนัยว่าพรุ่งน้ีต้องมาแต่เช้านะ และตอนเยน็ได้โทรไปบอก
ผู้ปกครองว่าให้เตือนสุนัยด้วยว่าพรุ่งน้ีให้รีบมาแต่เช้าเพราะว่าต้องไปแข่งขนัตอบปัญหา
ธรรมะ 

ฉากท่ี 2  
ในวนัรุ่งขึ้นตอนเช้าผูป้กครองได้ให้สุนัยรีบไปโรงเรียนแต่เช้า แต่ในขณะท่ีสุนัยเดิน

มาโรงเรียน และเดินคยุกบัจอย 
สนุยั  : จอยเธอจะไปงานสปัดาหว์ชิาการทีโ่รงเรยีนวดัชโินรสไหม 
จอย  : เราไมไ่ปหรอกเพราะเรามงีานทีต่อ้งทาํคา้งอยู ่น่ีเธอตอ้งไปตอบปญัหาไมใ่ช ่

 หรอื ครนูดั 07.30 น. ไมใ่ชห่รอื ทาํไมไมร่บีไปล่ะเดยีวสายนะ 
สนุยั  : ใช ่เราจะไปแขง่ขนัตอบปญัหา เรือ่งสายน่ะไมเ่ป็นไรหรอก ครแูละเพือ่นๆ  

 ตอ้งรอเราอยูแ่ลว้แหละ เพราะฉนัเป็นคนเก่งน่ีนา เป็นตวัสาํคญัของทมีดว้ย 
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จอย  : ทาํเป็นพดูดไีปเถอะ แลว้จะเสยีใจ เดนิเรว็ๆ ส ิมวัชา้อยูน่ัน่แหละ จะเจด็โมงครึง่ 
  แลว้นะ 

สนุยั  : ทาํไมล่ะ เราจะเดนิของเราอยา่งน้ี แลว้ใครจะทาํอะไรเรา 

ฉากท่ี 3  
ท่ีโรงเรียน ครกูาํลงัชลุมนุกบัการตามหาตวัสนัุยอยู่ ครกูาํลงัคยุกบัหน่ึง 

คร ู  : อนนัต ์เธอเหน็สนุยัไหม (ครทูา่ทางรบีรอ้น) 
อนนัต ์  : ยงัไม่เหน็ครบัคร ูแต่เขากม็าสายเป็นประจําอยู่แลว้ครบั ทุกคนรูห้มดแลว้กไ็ม่มี
ใคร 

  ชอบเลยทีเ่ขามาไมต่รงต่อเวลา 
คร ู  : ครกูไ็ดก้าํซบัเขาแลว้น่ีนาและกใ็หผู้ป้กครองเตอืนอกีดว้ย งานน้ีสาํคญันะ เป็นการ 

  สรา้งชื่อเสยีงใหแ้ก่โรงเรยีนดว้ย ไมใ่ชง่านนดัหมายธรรมดา หน่ึงไปบอกบใีหไ้ป 
  แทนสนุยัก่อนถา้เขามาถงึใหค้รพูาเขาตามไปทหีลงันะ 

อนนัต ์  : ครบัคร ู
ครแูละนักเรียนออกเดินทางไปตอบปัญหาท่ีโรงเรียนวดัชิโนรสก่อนท่ีสุนัยจะมาถึง 

เมื่อทุกคนไปหมดแล้วสนัุยกม็าถึงโรงเรียนและถามเพ่ือนว่า เพ่ือนท่ีจะไปตอบปัญหาไปหรือ
ยงั 
สนุยั  : คุณครแูละหน่ึงไปหรอืยงั (ทา่ทางตกใจ) 
เพือ่นๆ  : ไปแลว้ ครบูอกวา่ถา้เธอมาถงึใหไ้ปบอกครคูนอื่นแลว้ใหค้รพูาตามไปทีโ่รงเรยีน 

  วดัชโินรสเลย 

ฉากท่ี 4  
เมือ่ครพูาสนุยัไปถงึกเ็ลยเวลาเขา้ไปตอบปญัหา ทาํใหถู้กตดัสทิธิใ์นการตอบปญัหา เมือ่การ

แขง่ขนัสิน้สดุลงครแูละเพือ่นๆ กอ็อกมาพบสนุยันัง่รอยู ่
สนุยั  : ชนะไหมครบั 
เพือ่นๆ  : ไดท้ี ่3 เป็นเพราะเธอมาสายแท้ๆ  เลย 
สนุยั   : เราเสยีใจทีท่าํใหทุ้กคนผดิหวงัใจตวัเรา ต่อไปเราจะไมท่าํตวัอยา่งน้ีอกีแลว้  

  คุณครคูรบัผมขอโทษครบั (ทาํทา่จะรอ้งไห)้ 
คร ู  : ไมเ่ป็นไรหรอก การแขง่ขนัยงัมอีกี ขอใหเ้ธอสาํนึกไดแ้ละยอมปรบัปรงุตวัเอง  

  ครกูพ็อใจแลว้หละ 
สนุยั   : ครบั ขอบคุณครบัครทูีไ่มโ่กรธผม ต่อไปผมจะปรบัปรงุตวัเองครบั 
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ใบความรู้ เร่ือง “หลกัธรรมอิทธิบาท 4”1 
***************** 

 อิทธิบาท หมายถงึ หลกัธรรมทีส่ง่เสรมิใหผู้นํ้าไปปฏบิตัปิระสบความสาํเรจ็ในสิง่ทีต่นเอง
ปรารถนา เชน่ ประสบความสาํเรจ็ในการเรยีน การทาํงาน เป็นตน้ ม ี4 ประการ คอื 

1. ฉันทะ หมายถงึ ความพอใจกบัการเรยีนหรอืงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ตัง้ใจฟงัครสูอนดว้ย
ความเอาใจใส่ ตัง้ใจทํางานที่ครูมอบหมาย รู้จกัสร้างแรงกระตุ้นให้ตนเองหรอืมกีําลงัใจ มคีวาม
พอใจและมคีวามชอบใจในสิง่ทีเ่รยีน  

2. วิริยะ หมายถงึ มคีวามเพยีรพยายาม มคีวามมานะบากบัน่ทีจ่ะทําหน้าทีข่องตน คอื มี
ความเพยีรพยามยามมคีวามตัง้ใจเรยีน ไม่ว่าวชิาที่เรยีนจะมคีวามยากแต่กย็่อทอ้ต่อสิง่ที่เรยีน มี
ความทุม่เททัง้กายและใจ 

3. จิตตะ หมายถงึ มใีจจดจ่อและเอาใจใส่อยู่กบัการเรยีนไม่ละทิ้ง มใีจตัง้มัน่ในการเรยีน
ของตน หรอืทีเ่รยีกวา่ ไมล่ะทิง้การเรยีนกลางครนั ไมเ่กดิความเบื่อหน่ายกลางครนั มจีติใจตัง้มัน่อยู่
กบัการเรยีนของตนเองมากกวา่ทีจ่ะทาํสิง่อื่น  

4. วิมงัสา หมายถึง หมัน่ตรวจสอบ พิจารณา ไตร่ตรองในการเรียนหรืองานที่ได้ร ับ
มอบหมาย เมือ่ประสบปญัหาในการเรยีนกพ็จิารณา ไตรต่รองถงึเหตุและผลของการเรยีนนัน้ พรอ้ม
ทัง้แกไ้ขใหป้ญัหานัน้หายไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและรวดเรว็ไดด้ว้ยตนเองหรอืคาํแนะนําของคร ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 (อา้งองิมาจาก) 

   พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ. ปยตฺุโต). (2550). พจนานุกรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรม. พมิพร์วมเลม่  
3 ภาค ครัง้ที ่15. กรงุเทพฯ : สาํนกัพมิพจ์นัทรเ์พญ็. 
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ใบงาน  
เรือ่ง โทษของการไมต่รงเวลา 

คาํอธิบาย 
 ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามต่อไปน้ี 

1. ผลจากการกระทาํของ สนุยั ทาํใหไ้ดเ้กดิผลอยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
2. เพราะเหตุใด สนุยั จงึมาชา้กวา่เวลานดัหมาย  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3. นกัเรยีนคดิวา่ควรปฏบิตัอิยา่ง สนุยั หรอืไม ่เพราะเหตุใด  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

4. ผลเสยีของการไมม่คีวามเพยีรพยายามในการเรยีนเป็นอยา่งไร  
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
5. โทษของการขาดความเพยีรพยายาม 
   ต่อตนเอง
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
   ต่อสว่นรวม
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
6. วธิกีารทีท่าํใหต้นเองมคีวามเพยีรพยามยามควรมกีารปฏบิตัอิยา่งไร  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

กลุ่ม..................................... 
วนัที.่........../............/พ.ศ.......... 
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ใบสรปุกิจกรรม 

1. ผลดขีองการมคีวามเพยีรพยามยาม คอื 
.....................................................................................................................................................   
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   ผลเสยีของการขาดความเพยีรพยามยา คอื................................................................................. 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. การมคีวามเพยีรพยามยาในหน้าทีน่กัเรยีนสามารถทาํไดห้รอืไม ่
.....................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   และมกีารปฏบิตัอิยา่งไร............................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3. นกัเรยีนจะนําหลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาประยกุตใ์ชใ้นการมคีวามเพยีรพยายามอยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
ชื่อนกัเรยีน.............................................. 

วนัที.่........../................/พศ.......... 
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โปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม ครัง้ท่ี 3 

หวัข้อ  ความเพยีรพยายามในการเรยีน 

ช่ือกิจกรรม งานของพวกเรา 

วตัถปุระสงค ์
   1. เพือ่ใหน้กัเรยีนเหน็คุณคา่และความสาํคญัของการทาํงานรว่มกนัเป็นกลุ่ม 

2. เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามพยายามในการทาํงานเป็นกลุ่ม 
3. เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามพอใจและรูจ้กัวางแผนรว่มกนัก่อนทาํงานกลุ่มรว่มกนั 

แนวคิดสาํคญั 
 1. ถา้นกัเรยีนเหน็ความสาํคญัของการทาํงานกลุ่ม จะก่อใหเ้กดิ ความตัง้ใจ อยากมสีว่นรว่ม 

   ในการทาํงานกลุ่มทีต่นเองรบัผดิชอบใหส้าํเรจ็ 
 2. นกัเรยีนมคีวามพยายาม ทาํใหทุ้กคนในกลุ่มรว่มไดม้อืกนัอยา่งเตม็ที ่ไมย่อ่ทอ้  
 3. การรูจ้กัวางแผนภายในกลุ่ม ทาํใหก้ารทาํงานเป็นไปตามระบบ สะดวก รวดเรว็ และม ี
             ประสทิธภิาพ 

เทคนิคท่ีใช้ การเล่นเกม 

เวลา  60 นาท ี

อปุกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม 
 1. ไมต้ะเกยีบ 30 อนั 
 2. หลอด 150 อนั 
 3. กระดาษหนงัสอืพมิพ ์9 เล่ม 
 4. หนงัยาง 100 วง 
 5. นกหวดี 1 อนั 

6. ใบงาน เรือ่ง งานของพวกเรา 3 ใบ  
7. ใบสรปุกจิกรรม เรือ่ง งานของพวกเรา 15 ใบ 
8. เอกสารคาํสัง่ เรือ่ง งานของพวกเรา 1 ใบ 
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วิธีดาํเนินการ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้นํา (ฉันทะ) 
1. ผูนํ้ากลุ่มกล่าวทกัทาย (ธรรมะสวสัดนีกัเรยีนทุกคน) สนทนาและซกัถามนกัเรยีน แสดง

ถงึความเอาใจใส่นักเรยีนทุกคน เพื่อความเป็นกนัเองในการทีจ่ะทํากจิกรรมร่วมกนั รวมถงึสงัเกต
ท่าทางความใสใ่จของนกัเรยีน ในกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้พรอ้มทัง้อธบิายกจิกรรมทีจ่ะร่วมกนัปฏบิตัใิน
ครัง้น้ี 

2. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนจบัหมายเลขเพื่อแบ่งนักเรยีนออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 4 คน เพื่อทํา
กจิกรรมกลุ่มรว่มกนั 

3. ผูนํ้ากลุ่มชีแ้จงรายละเอยีดและกตกิาในการเล่นเกม “งานของพวกเรา” พรอ้มทัง้แจกใบ
ความรูเ้รื่อง “หลกัธรรมอทิธบิาท 4” ใหน้กัเรยีนทุกคน แลว้ชีแ้จงใบความรูห้ลกัธรรมอทิธบิาท 4 ใน
การนํามาใชเ้พื่อใหเ้กดิความเพยีรพยายามในการเรยีน และนํามาใชใ้นการทํางานกลุ่มใหป้ระสบ
ผลสาํเรจ็ไดอ้ยา่งไร 

4. ผูนํ้ากลุ่มเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถาม เพือ่ความเขา้ใจปญัหาต่างๆ ของกจิกรรมน้ี 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้กจิกรรม (ฉันทะ วิริยะ และจิตตะ) 
1. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มเล่นเกม “งานของพวกเรา” ชว่ยกนัดว้ยอุปกรณ์ทีเ่ตรยีมไว้

ให ้โดยใหเ้วลา 10 นาท ี
2. ใหน้กัเรยีนสง่ตวัแทนมารบัอุปกรณ์ทีต่รยีมไวใ้ห ้
3. ใหแ้ต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานของกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้วเิคราะหแ์ละอภปิราย (วิมงัสา) 
    ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนวเิคราะหใ์นประเดน็ต่อไปน้ี 

1. ผู้นํากลุ่มใหน้ักเรยีนพจิารณาถึงสาเหตุของการทํางานกลุ่มร่วมกนัว่า การทํางานของ
สมาชกิในกลุ่มเป็นอย่างไรบา้ง แลว้ใหน้ักเรยีนบอกปญัหาในการทํางานกลุ่มของตนเองว่าเกดิจาก
อะไรบา้ง แลว้บอกปญัหาของตนเองทีเ่กดิจาการทาํงานกลุ่มมาใหม้ากทีส่ดุ 

2. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนวเิคราะห์ถึงสาเหตุของปญัหาที่เกดิจากการทํางานกลุ่มของแต่ละ
กลุ่ม และปญัหาของนักเรยีนแต่ละคนที่พบปญัหาของตนเองในการทํางานกลุ่ม โดยผูนํ้ากลุ่มคอย
แทรกหลกัธรรมอิทธิบาท 4 เพื่อแก้ปญัหาในการทํางานกลุ่มของแต่ละคนเป็นระยะตามความ
เหมาะสม 

3. นักเรยีนจะนําหลกัธรรมอทิธบิาท 4 ไปใชก้บัการสรา้งความสามคัคใีนการทํางานกลุ่ม
อยา่งไร และจะนําไปปรบัพฤตกิรรมของตนเองในการทาํงานกลุ่มอยา่งไร 
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ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรปุและนําหลกัการไปประยกุตใ์ช ้(วิมงัสา) 
1. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนสรุปสาเหตุของการขาดความสามคัคแีละการขาดการวางแผนก่อน

ทาํงานทีพ่ดูคุยกนัมา 
2. ผู้นํากลุ่มให้นักเรียนระบุสาเหตุที่ทําให้ตนไม่สามารถทํางานกลุ่มสําเร็จได้ พร้อมทัง้

ขอ้บกพรอ่งของตนเองทีต่อ้งการแกไ้ขพฤตกิรรมดงักล่าว 
3. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนตัง้เป้าหมายว่า จะแก้ไขพฤติกรรมอะไร โดยพฤตกิรรมที่ต้องการ

แกไ้ขนัน้สามารถทําใดมากน้อยเพยีงใด และพรอ้มทีจ่ะแกไ้ขพฤตกิรรมนัน้ดว้ยความพอใจและเตม็
ใจ 

4. ผูนํ้ากลุ่มสรปุเพิม่เตมิพรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามทีไ่มเ่ขา้ใจในประเดน็ทีช่ีแ้จง 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมนิผล 
1. สงัเกตจากการรว่มมอืกนัปฏบิตักิจิกรรมของนกัเรยีน 
2. ผลงานของนกัเรยีน 
3. สงัเกตจากการแสดงความคดิเหน็ และการอภปิรายภายในกลุ่มเกี่ยวกบัเรื่องทีน่ักเรยีน

ชว่ยกนัทาํงานภายในกลุ่มไดส้าํเรจ็หรอืไมอ่ยา่งไร เพราะอะไร 
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เอกสารคาํสัง่ 
เรือ่ง งานของพวกเรา 

ใหน้กัเรยีนภายในกลุ่มรว่มกนัสรา้งหอคอยใหส้มบรูณ์ทีส่ดุ สงูทีส่ดุ และแขง็แรงทีส่ดุ จาก
อุปกรณ์ทีม่อียู ่ภายในเวลา 20 นาท ีพรอ้มนําเสนอผลงาน พรอ้มทัง้นําเสนอผลงานของกลุ่ม และ
อธบิายขัน้ตอนการทาํตัง้แต่จุดเริม่ตน้ จนถงึจุดสดุทา้ย 
 อปุกรณ์ท่ีใช้ประดิษฐช้ิ์นงาน 
  1. ไมต้ะเกยีบ 
  2. หลอด 
  3. กระดาษหนงัสอืพมิพ ์
  4. หนงัยาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



131 
 

ใบงาน 
เรือ่ง งานของพวกเรา 

คาํอธิบาย 
 ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามต่อไปน้ี 

1. ปญัหาและอุปสรรคในการทาํงานครัง้น้ีคอือะไร........................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
2. นกัเรยีนใชว้ธิกีารใดจงึสามารถชนะอุปสรรคในครัง้น้ีได ้และมกีารทาํอยา่งไร............................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3. นกัเรยีนคดิวา่สิง่ทีส่าํคญั ทีท่าํใหง้านประสบผลสาํเรจ็ มอีะไรบา้ง 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. นักเรยีนคดิว่าการนําหลกัอทิธบิาท 4 ดา้นมคีวามเพยีรพยายาม ไมย่่อทอ้ต่ออุปสรรค สามารถ
นําไปใชก้บักจิกรรมการเรยีนไดอ้ยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. นกัเรยีนมสีว่นรว่มรบัผดิชอบในการเล่นเกมครัง้น้ีในดา้นใดบา้ง และทาํอยา่งไร ต่อไปน้ี 
  1. ชว่ยวางแผน........................................................................................................................... 
  2. ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั............................................................................................................ 
 
 

กลุ่ม........................................ 
วนัที.่........../............./พ.ศ......... 
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ใบสรปุกิจกรรม 

เรือ่ง งานของพวกเรา 

1. ผลดขีองการมคีวามเพยีรพยายาม คอื........................................................................................   
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   ผลเสยีของการขาดความเพยีรพยายาม คอื................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. การมคีวามเพยีรพยายามในการเรยีนนกัเรยีนสามารถทาํไดห้รอืไม ่
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   และมกีารปฏบิตัอิยา่งไร............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3. นกัเรยีนจะนําหลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาประยกุตใ์ชใ้นการมคีวามเพยีรพยายามอยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 

ชื่อนกัเรยีน.............................................. 
วนัที.่........../................/พ.ศ.......... 
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โปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม ครัง้ท่ี 4 

หวัข้อ  ความเพยีรพยายามในการเรยีน 

ช่ือกิจกรรม  ทุม่เทใหท้ัง้ใจ 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหน้กัเรยีนรูถ้งึความสาํคญัของความสาํเรจ็จากการขยนัทุม่เทใหก้บัการทาํงาน 
2. เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามพงึพอใจและเพยีรพยามทีจ่ะทาํงานใหส้าํเรจ็ทีจ่ะทาํงานใหส้าํเรจ็ 
3. เพือ่ใหน้กัเรยีนรูจ้กัเอาใจใสใ่นการทาํงาน พรอ้มทีจ่ะนํางานไปแกไ้ขใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 

แนวคิดสาํคญั 
 1. การทุม่เทใหก้ารทาํงาน แสดงถงึการมมคีวามเพยีร ทาํใหผ้ลงานมปีระสทิธภิาพ 
 2. ถา้มคีวามพงึพอใจในงาน ส่งผลใหม้คีวามตัง้และมคีวามเพยีรพยายาม ทําใหง้านสาํเรจ็
เรว็ 
 3. การเอาใจใสแ่ละแกไ้ขงาน ทาํใหง้านทีท่าํมคีุณภาพ และประสทิธภิาพ 

เทคนิคท่ีใช้ กรณีตวัอย่าง 

เวลา  60 นาท ี

อปุกรณ์ 
1. เอกสารกรณตีวัอยา่งเรือ่ง “ทุม่เทใหท้ัง้ใจ” 
2. ใบงาน เรือ่ง “ทุม่เทใหท้ัง้ใจ” 
3. ใบสรปุกจิกรรม เรือ่ง “ทุม่เทใหท้ัง้ใจ” 

วิธีดาํเนินการ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้นํา (ฉันทะ) 
1. ผูนํ้ากลุ่มกล่าวทกัทาย (ธรรมะสวสัดนีกัเรยีนทุกคน) สนทนาและซกัถามนกัเรยีน แสดง

ถงึความเอาใจใส่นักเรยีนทุกคน เพื่อความเป็นกนัเองในการทีจ่ะทํากจิกรรมร่วมกนั รวมถงึสงัเกต
ท่าทางความใสใ่จของนกัเรยีน ในกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้พรอ้มทัง้อธบิายกจิกรรมทีจ่ะร่วมกนัปฏบิตัใิน
ครัง้น้ี 

2. ผูนํ้ากลุ่มแบ่งนกัเรยีนออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 4 คน เพือ่ทาํกจิกรรมกลุ่มรว่มกนั 
3. ผูนํ้ากลุ่มชีแ้จงรายละเอยีดในใบความรูก้รณีตวัอย่าง เรื่อง “ทุ่มเทใหท้ัง้ใจ” พรอ้มทัง้แจก

ใบความรูเ้รื่อง “หลกัธรรมอทิธบิาท 4” ใหน้ักเรยีนทุกคน แลว้ชีแ้จงใบความรูห้ลกัธรรมอทิธบิาท 4 
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ในการนํามาใชเ้พื่อใหเ้กดิความเพยีรพยายามในการเรยีน และนํามาใชเ้พื่อทุ่มเทความสามารถใน
การทาํงานใหป้ระสบผลสาํเรจ็ไดอ้ยา่งไร 

4. ผูนํ้ากลุ่มเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถาม เพือ่ความเขา้ใจปญัหาต่างๆ ของกจิกรรมน้ี 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้กจิกรรม (ฉันทะ วิริยะ และจิตตะ) 
1. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มมารบัเอกสารใบความรูก้รณตีวัอยา่งเรือ่ง “ทุม่เทใหท้ัง้ใจ”  
2. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัตอบคาํถามลงในใบงาน 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้วเิคราะหแ์ละอภปิราย (วิมงัสา) 
    ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนวเิคราะหใ์นประเดน็ต่อไปน้ี 

1. ใหน้ักเรยีนพจิารณาถงึสาเหตุของการทํางานว่าที่ผ่านมางานทีไ่ดร้บัมอบหมายประสบ
ผลสาํเรจ็หรอืไม ่เกดิจากอะไร แลว้บอกปญัหาของตนเองทีเ่กดิขึน้มาใหม้ากทีส่ดุ 

2. ให้นักเรยีนวเิคราะห์ถึงสาเหตุของปญัหาที่เกิดจากการทํางานที่ได้รบัมอบหมายของ
ตนเองว่าเป็นอย่างไร โดยผูนํ้ากลุ่มคอยแทรกหลกัธรรมอทิธบิาท 4 เพื่อแกป้ญัหาในการทํางานที่
ไดร้บัมอบหมายของแต่ละคนเป็นระยะตามความเหมาะสม 

3. นักเรยีนจะนําหลกัธรรมอทิธบิาท 4 ไปใชก้บัการทํางานที่ตนเองไดร้บัมอบหมายได้
อยา่งไร 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรปุและนําหลกัการไปประยกุตใ์ช ้(วิมงัสา) 
1. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนสรุปสาเหตุของการประสบผลสาํเรจ็ในการเรยีนดว้ยการตัง้ใจทาํงาน

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย อยา่งทีพ่ดูคุยกนัมา 
2. ผู้นํากลุ่มให้นักเรียนระบุสาเหตุที่ทําให้ตนไม่สามารถทํางานให้สําเร็จได้ พร้อมทัง้

ขอ้บกพรอ่งของตนเองทีต่อ้งการแกไ้ขพฤตกิรรมดงักล่าว 
3. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนตัง้เป้าหมายว่า จะแก้ไขพฤติกรรมอะไร โดยพฤตกิรรมที่ต้องการ

แกไ้ขนัน้สามารถทําใดมากน้อยเพยีงใด และพรอ้มทีจ่ะแกไ้ขพฤตกิรรมนัน้ดว้ยความพอใจและเตม็
ใจ 

4. ผูนํ้ากลุ่มสรปุเพิม่เตมิพรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามทีไ่มเ่ขา้ใจในประเดน็ทีช่ีแ้จง 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมนิผล 
1. สงัเกตจากการรว่มมอืกนัปฏบิตักิจิกรรมของนกัเรยีน 
2. สงัเกตจากการแสดงความคดิเหน็ และการอภปิรายภายในกลุ่มเกี่ยวกบัเรื่องทีน่ักเรยีน

ชว่ยกนัทาํงานภายในกลุ่มไดส้าํเรจ็หรอืไมอ่ยา่งไร เพราะอะไร 
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กรณีตวัอย่างเรื่อง “ทุ่มเทให้ทัง้ใจ”1 

เสอืเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 เป็นคนทีม่นิีสยัรอบคอบการทาํงาน มคีวามขยนัและ
ทาํงานดว้ยความตัง้ใจตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรยีนและงานบา้น ทุกเยน็หลงัเลกิเรยีนแลว้ 
เสอืกจ็ะรบีกลบับา้น วนัไหนมกีารบา้นเสอืกจ็ะรบีทาํดว้ยความตัง้ใจใหเ้สรจ็ก่อนแลว้ค่อยออกไปเล่น
หรอืดูทวี ีถ้ามงีานนัดหมายให้ทํางานกลุ่ม เสอืก็จะรบีมารอเพื่อน ขณะที่รอนัน้ถ้าเสอืรู้หน้าที่ว่า
ตนเองต้องทําอะไรบ้างเสอืกจ็ะทํารอเพื่อน โดยไม่ต้องรอใหเ้พื่อนมาถงึก่อนแล้วค่อยทํา เสอืเป็น
นักเรยีนที่เรยีนเก่งและชอบเรยีนวชิาศลิปะมาก เวลาเรยีนวชิาศลิปะ เสอืจะตัง้ใหเ้ตม็ที ่ไม่เฉพาะ
วชิาศลิปะวชิาเดยีวเท่านัน้ทีเ่สอืตัง้ใจ เสอืจะตัง้ใจเรยีนในทุกวชิาทีเ่รยีน วนัหน่ึง ครใูหน้ักเรยีนวาด
รปูในหวัขอ้ “ในหลวงของขา้พเจา้” พรอ้มทัง้ใหล้ะบายสใีหส้วยงาม โดยจะมกีารประกวดภาพระบาย
สใีนครัง้น้ีดว้ย ถ้าภาพวาดของใครไดร้บัคดัเลอืกกจ็ะไดเ้ป็นตวัแทนของโรงเรยีนส่งเขา้ประกวดใน
ระดบัต่อไป และตอ้งทําใหเ้สรจ็ในชัว่โมงน้ีดว้ย เมื่อหมดเวลาครกูจ็ะเกบ็งานทนัที ่ใครทีว่าดสวยแต่
งานไมเ่สรจ็กจ็ะหมดสทิธิใ์นการไดร้บัการคดัเลอืกเหมอืนกนั เพราะในการประกวดจรงิเขากจ็ะมกีาร
กาํหนดเวลาในการวาดดว้ย เมือ่ทราบลายละเอยีดแลว้เสอืกเ็ริม่ลงมอืวาดภาพทนัท ีเสอืตัง้ใจทาํงาน
ชิน้น้ีเป็นพเิศษ และไมส่นใจเพื่อทีม่าชวนคุยขณะทาํงาน เพราะเพื่อนบางคนกจ็ะชวนเพื่อคุยแลว้ไม่
ยอมทํางานของตนเอง เสอืจงึไม่สนใจเพราะคดิว่าถา้ไปสนใจแต่เพื่อคุยตนเองกจ็ะเสยีสมาธใินการ
วาดภาพ จงึตัง้ใจวาดภาพอยา่งเตม็ที ่พอหมดเวลาครกูใ็หน้กัเรยีนสง่งาน งานของเพื่อนๆ บางคนก็
ทาํงานไมเ่สรจ็ บางคนกเ็สรจ็แต่ไมส่วยเพราะทาํรบีเกนิไป มภีาพของเสอืคนเดยีวทีว่าดสวยและใช้
เวลาไดอ้ยา่งพอด ีครจูงึยกตวัอยา่งเสอืใหเ้พื่อนๆ ฟงัว่า เสอืเป็นตวัอยา่งทีด่ใีนการทาํงาน เป็นคนที่
มคีวามเพยีรพยายามที่จะทํางานของตนให้เสร็จทนัเวลา เป็นคนมคีวามรอบคอบในการทํางาน 
เพราะเสอืเป็นคนทีม่คีวามขยนัในการฝึกตนเองอยูบ่่อยๆ เมื่อโตขึน้จะเป็นคนทีม่คีุณภาพ และขอให้
นกัเรยีนนําไปเป็นแบบอยา่ง ครจูงึหนกัเรยีนปรบมอืชมเสอื และจะสง่ภาพของเสอืเขา้ประกวดต่อไป 

 

 
 

                                                 

1
 (ปรบัปรงุมาจาก) 

  คาํนึง อยูเ่ลศิ. (2541) ผลการใชก้จิกรรมกลุม่ทีม่ต่ีอความรบัผดิชอบดา้นการเรยีนของนกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1  
            โรงเรยีนวดัเศวตฉตัร เขตคลองสาน กรงุเทพฯ. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม.(จติวทิยาการแนะแนว).กรุงเทพฯ :  

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. อดัสาํเนา. 
  คนึงนิจ พุม่พวง. (2546). การใชก้จิกรรมกลุม่เพือ่พฒันาความรบัผดิชอบของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  

โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหเ์พชรบุร ีจงัหวดัเพชรบุร.ี ปรญิญานิพนธ ์ศศ.ม. (จติวทิยาชุมชน). กรงุเทพฯ :  
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร. อดัสาํเนา. 
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ใบงาน 
เรือ่ง ทุม่เทใหท้ัง้ใจ 

คาํอธิบาย 
 ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามต่อไปน้ี 

1. ลกัษณะการทาํงานของ เสอื เป็นอยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. จากการกระทาํของ เสอื ทาํใหไ้ดร้บัผลอยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..3. นกัเรยีนคดิวา่ควรปฏบิตัอิยา่งไรถงึจะมผีลงานทีด่เีหมอืน เสอื 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. นกัเรยีนคดิวา่การกระทาํใดของ เสอื ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ใชห้ลกัอทิธบิาท 4  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
5. การกระทาํของ เสอื บ่งบอกถงึการใชห้ลกัธรรมอทิธบิาท 4 ในแต่ขอ้อยา่งไร     
   1. ฉนัทะ.................................................................................................................................... 
   2. วริ.ิ....................................................................................................................................... 
   3. จติตะ..................................................................................................................................... 
   4. วมิงัสา................................................................................................................................... 
6. วธิกีารทีจ่ะทาํใหเ้ป็นคนตัง้ใจและทุม่เทใหก้บัการทาํงานควรปฏบิตัอิยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

กลุ่ม............................................ 
วนัที.่........../................/พ.ศ......... 
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ใบสรปุกิจกรรม 

เรือ่ง ทุม่เทใหท้ัง้ใจ 

1. ผลดขีองการตัง้ใจและทุม่เทใหก้บัการทาํงาน คอื........................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   ผลเสยีของการไมต่ัง้ใจและไมทุ่ม่เทใหก้บัการทาํงาน คอื............................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. การตัง้ใจและทุม่เทใหก้บัการทาํงานนกัเรยีนสามารถทาํไดห้รอืไม.่.............................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   และมกีารปฏบิตัอิยา่งไร............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 

ชื่อนกัเรยีน.............................................. 
วนัที.่........../................/พ.ศ.......... 
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โปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม ครัง้ท่ี 5 

หวัข้อ  เอาใจใสใ่นการทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ช่ือกิจกรรม เมือ่ต๋องทาํพลาด 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหน้กัเรยีนฝึกความรบัผดิชอบในการเรยีนและเอาใจใสต่่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
2. เพือ่ใหน้กัเรยีนฝึกเอาใจใสแ่ละเพยีรพยายามทีจ่ะทาํตามหน้าทีข่องตนทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
3. เพือ่ใหน้กัเรยีนฝึกไตรต่รองถงึหน้าทีข่องตนตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
4. เพือ่ใหน้กัเรยีนฝึกทบทวนในความผดิพลาดและนําไปปรบัปรงุแกไ้ขตามหน้าทีข่องตน 

แนวคิดสาํคญั 
 1. การฝึกการเอาใจใส ่และความเพยีรพยายาม ก่อใหเ้กดิประสบการในการณ์ในการ 
             รบัผดิชอบในหน้าทีข่องตน 
 2. การฝึกไตรต่รองและทบทวนงาน ก่อใหเ้กดิ ประสบการณ์ในการตรวจสอบหาสว่นที ่
             ผดิพลาดของงาน ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยก่อนสง่งาน 

เทคนิคท่ีใช้ บทบาทสมมต ิ

เวลา  60 นาท ี

อปุกรณ์ 
1. เอกสารบทบาทสมมตเิรือ่ง “เมือ่ต๋องทาํพลาด” 
2. ใบงานเรือ่ง “เมือ่ต๋องทาํพลาด” 
3. ใบสรปุกจิกรรม เรือ่ง “เมือ่ต๋องทาํพลาด” 

วิธีดาํเนินการ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้นํา (ฉันทะ) 
1. ผูนํ้ากลุ่มกล่าวทกัทาย (ธรรมะสวสัดนีกัเรยีนทุกคน) สนทนาและซกัถามนกัเรยีน แสดง

ถงึความเอาใจใส่นักเรยีนทุกคน เพื่อความเป็นกนัเองในการทีจ่ะทํากจิกรรมร่วมกนั รวมถงึสงัเกต
ท่าทางความใสใ่จของนกัเรยีน ในกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้พรอ้มทัง้อธบิายกจิกรรมทีจ่ะร่วมกนัปฏบิตัใิน
ครัง้น้ี 

2. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนในแบ่งนกัเรยีนออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 4 คน แลว้ใหต้วัแทนนกัเรยีนที่
ยงัไมเ่คยแสดงออกมาแสดงบทบาทตามสถานการณ์ทีก่าํหนด  
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3. ผู้นํากลุ่มชี้แจงรายละเอยีดในการเล่นบทบาทสมมุติ ให้นักเรยีนเข้าใจก่อนที่จะแสดง 
พรอ้มทัง้ชีแ้จงใบความรูห้ลกัธรรมอทิธบิาท 4 ในการนํามาใชเ้พื่อใหเ้กดิความเอาใจใส่ในการเรยีน 
และแกป้ญัหาในดา้นของการทาํงานผดิพลาดไดอ้ยา่งไร 

4. ผูนํ้ากลุ่มเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถาม เพือ่ความเขา้ใจในปญัหาต่างๆ ของกจิกรรมน้ี 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้กจิกรรม (ฉันทะ วิริยะ และจิตตะ) 
1. ผูนํ้ากลุ่มแจกเอกสาร บทบาทสมมตุเิรือ่ง “เมือ่ต๋องทาํพลาด” ใหก้บันกัเรยีน 
2. ผู้นํากลุ่มให้นักเรยีนแสดงตามบทบาทสมมุติเรื่อง “เมื่อต๋องทําพลาด” ตามลําดบั

เหตุการณ์ที่เตรียมไว้ สําหรบันักเรียนที่ไม่ได้แสดงให้สงัเกตพฤติกรรมของตัวละครที่ตัวแทน
นกัเรยีนแสดงบทบาท และสาเหตุทีเ่กดิขึน้จากการทาํผดิพลาด 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้วเิคราะหแ์ละอภปิราย (วิมงัสา) 
    ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนวเิคราะหใ์นประเดน็ต่อไปน้ี 

1. ผู้นํากลุ่มให้นักเรียนพิจารณาถึงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานที่ได้รบัมอบหมาย
ผดิพลาดในการเรยีนของตนเองว่า เกดิจากอะไรบา้ง แลว้บอกสาเหตุของการทําใหท้ํางานทีไ่ดร้บั
มอบหมายผดิพลาดในการเรยีนของตนเองใหม้ากทีส่ดุ 

2. ผู้นํากลุ่มให้นักเรียนวิเคราะห์ถึงสาเหตุของพฤติกรรมที่ทํางานที่ได้ร ับมอบหมาย
ผดิพลาดในการเรยีนของตนเอง โดยผูนํ้ากลุ่มคอยแทรกหลกัธรรมอทิธบิาท 4 เพื่อแกป้ญัหาในการ
ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายผดิพลาดเป็นระยะตามความเหมาะสม 

3. นกัเรยีนจะนําหลกัธรรมอทิธบิาท 4 ไปใชก้บัพฤตกิรรมทีท่าํใหท้าํงานผดิพลาดในงานที่
ไดร้บัมอบหมายในการเรยีนไดอ้ยา่งไร 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรปุและนําหลกัการไปประยกุตใ์ช ้(วิมงัสา) 
1. ผู้นํากลุ่มให้นักเรยีนสรุปสาเหตุของพฤติกรรมที่ทําให้ทํางานผดิพลาดในงานที่ได้รบั

มอบหมายในการเรยีนของตนเองทีคุ่ยกนัมา 
2. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนระบุสาเหตุทีท่าํใหต้นเองทาํงานผดิพลาดในงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใน

การเรยีน ทีต่อ้งการแกไ้ขพฤตกิรรมดงักล่าว 
3. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนตัง้เป้าหมายว่า จะแก้ไขพฤติกรรมอะไร โดยพฤตกิรรมที่ต้องการ

แกไ้ขนัน้สามารถทําใดมากน้อยเพยีงใด และพรอ้มทีจ่ะแกไ้ขพฤตกิรรมนัน้ดว้ยความพอใจและเตม็
ใจ 

4. ผูนํ้ากลุ่มสรปุเพิม่เตมิพรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามทีไ่มเ่ขา้ใจในประเดน็ทีช่ีแ้จง 
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ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมนิผล 
1. สงัเกตจากการรว่มมอืกนัปฏบิตักิจิกรรมของนกัเรยีน 
2. สงัเกตจากการแสดงความคดิเหน็ และการอภปิรายภายในกลุ่มตามใบงานบทบาทสมมต ิ

เรือ่ง เมือ่ต๋องทาํพลาด 
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บทบาทสมมติ เร่ือง เมื่อต๋องทาํพลาด 

เช้าวนัหน่ึงหน้าเสาธง ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนวดัประดู่ (พ่วงอุทศิ) ได้ประกาศใหน้ักเรยีน
ทราบหน้าเสาธงวา่ วนัไหวค้รทูีจ่ะถงึน้ี จะมกีารประกวดพานไหวค้รดูว้ย จงึขอใหน้กัเรยีนแต่ละหอ้ง
จดัพานเพือ่ประกวด 

หวัหน้าหอ้ง  : นกัเรยีนทาํความเคารพ 
เพือ่นๆ  : สวสัดคีรบั / สวสัดคีะ่ คุณคร ู
คร ู  : สวสัดนีกัเรยีนทุกคน เมือ่เชา้นกัเรยีนไดย้นิแลว้ใชไ่หมวา่ ผูอ้าํนวยการประกาศ 

 วา่จะมกีารประกวดพานไหวค้รดูว้ย 
นกัเรยีน : ไดย้นิครบั / ไดย้นิคะ่ 
คร ู  : ถา้อยา่งนัน้ พวกเธอกป็ระชุมกนันะวา่ ใครจะทาํหน้าทีจ่ะรบัผดิชอบอะไร 
นกัเรยีน : ครบั / คะ่ คุณคร ู

 เมื่อครอูอกจาห้อง หวัหน้าห้องกป็ระชมุแบง่หน้าท่ีให้นักเรียนแต่ละคนรบัผิดชอบ 
หวัหน้าหอ้ง : เอาหละหน้าทีท่ีจ่ะตอ้งทาํกร็ูแ้ลว้ ใครจะรบัทาํหน้าทีอ่ะไรบา้ง 
มาย  : เราจะไปซือ้ดอกไม ้กบัขนุน แซน และจนู 
ต๋อง  : เราอยูใ่กลว้ดั เราจะไปยมืพานทีว่ดัมาใหเ้อง 
ขนุน  : มนัจะดหีรอื ใหน้ายไปยมืพานเดีย๋วกล็มือกีหรอก 
แซน  : จรงิดว้ย........ถา้นายลมืแลว้จะทาํยงัไงล่ะ 
จนู  : เราวา่ใหค้นอื่นไปดกีวา่ 
ต๋อง  : เอาเหอะน่า เราสญัญาวา่จะไมล่มืเดด็ขาด ไวใ้จเราได ้
หวัหน้าหอ้ง : เอาเหอะ..ใหต๋้องไปยมืกอ้แลว้กนั..เชื่อใจเขาหน่อย 
เพือ่นๆ  : กไ็ด.้..ถา้อยา่งนัน้ใหต๋้องรบัผดิชอบกแ็ลว้กนั..แต่อยา่ลมืนะ 
ต๋อง  : เราดใีจมากเลยนะทีเ่พือ่นๆ ไวใ้จเรา 
 เมื่อตกลงแบ่งหน้าที่เสร็จแล้ว ทุกคนก็แยกย้ายกันไปทําตามหน้าที่ของตนเองที่ได้
รบัผดิชอบนัน้ ส่วนต๋องกไ็ดไ้ปยมืพานทีว่ดั เพื่อไดพ้านแลว้กเ็ดนิทางกลบัโรงเรยีน และไดเ้หน็นัด
กาํลงัเล่นฟุตบอลกบัเพือ่นๆ อยู ่
นดั  : ต๋อง..จะรบีไปไหนหรอื..มาเล่นฟุตบอลดว้ยกนัก่อนส ิ
ต๋อง  : (ต๋องคดิวา่เพือ่นคงยงัไมก่ลบั.จงึตอบวา่)..ไดส้ ิ

 ขณะเดียวกนั เพ่ือนคนอ่ืนๆ กก็ลบัมาถึงโรงเรียนกนัหมดแล้ว และเตรียมอปุกรณ์
รอ แต่ ต๋องยงัไม่กลบั หวัหน้าจึงถามเพ่ือนๆ  
หวัหน้าหอ้ง : มใีครเหน็ต๋องบา้งไหม..กลบัมาหรอืยงั 
เพือ่นๆ  : ยงัไมม่ใีครเหน็เลย 
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หวัหน้าหอ้ง : เอ..ทาํไมยงัไมก่ลบั..รวึา่แวะเขา้บา้น..มาชา้อยา่งน้ีเดีย๋วงานกไ็มเ่สรจ็หรอก 
มาย  : เราไปตามกนัไหม... 
หวัหน้าหอ้ง : ถา้อยา่งนัน้เราไปตามกนั 
ขนุน  : หวัหน้า....นัน่ไง..ต๋องกาํลงัเล่นฟุตบอลอยูน่ัน่ 
หวัหน้าหอ้ง : ต๋อง.! พานทีใ่หไ้ปยมือยูไ่หน.? 
ต๋อง  : (ต๋องตกใจรบีวิง่ไปทีพ่าน)...อา้วเราวางพานไวต้รงน้ีน่ี แลว้พานหายไปไหนแลว้ 

 ล่ะ..ทาํไงดลี่ะเป็นพานใบสดุทา้ยแลว้ดว้ย... 

 เพ่ือนๆ ทัง้หมดพากนัโกรธมาก..จึงพากนักลบัโรงเรียน 
หวัหน้าหอ้ง : แลว้จะทาํยงัไงดลี่ะทีน้ี่...ไมม่พีาน งานกไ็มไ่ดท้าํ ครดุูแน่เลย 
ต๋อง  : เราขอโทษเพือ่นๆ นะ...ทีท่าํพานหาย เราจะไปสารภาพความจรงิกบัครเูอง 
หวัหน้าหอ้ง : ไมไ่ดห้รอก เราอยูห่อ้งเดยีวกนั สิง่ทีเ่กดิขึน้เรากต็อ้งรบัผดิชอบรว่มกนั.....คร ู

 ครบัพวกเราทาํพานหายครบั พรุง่น้ีพวกเราคงไมม่พีานประกวดแลว้ครบั 
นดั  : น่ีทุกคน..พานไมไ่ดห้ายหรอก เราเป็นคนเกบ็ไวเ้องแหละเพราะกลวัหาย 
คร ู  : เอาหละ..พานกไ็ดค้นืแลว้ ดนีะทีน่ดัเกบ็ไว ้ถา้ไมอ่ยา่งนัน่ล่ะกพ็านหายแน่ “คร ู

อยากเตอืนพวกเธอ..ครอูยากใหพ้วกเธอมคีวามระมดัระวงั รอบคอบ และมคีวาม
รบัผดิชอบรว่มกนั และไมค่วรละเลยหน้าทีข่องตนเองอกี” 

เพือ่นๆ  : ครบั / คะ่ พวกผม / หนู จะจาํไวค้รบั/ คะ่ 
ต๋อง  : ครคูรบั ผมสญัญานะรบัวา่ต่อไปผมจะไมล่ะเลยหน้าทีแ่ละขาดความรบัผดิชอบ 

 อกีแลว้ครบั..เขด็แลว้.....นดั..ขอบในนายมากนะ..ถา้ไมเ่พราะนายเกบ็พานไว ้
 เราตอ้งเสยีใจมากกวา่น้ี 

นดั  : ไมเ่ป็นไร..กเ็ราเป็นเพือ่นกนัน่ี 
หวัหน้าหอ้ง : เอาหละ..เรามารบีทาํพานกนัต่อเถอะ... 
เพือ่นๆ  : ไดเ้ลย... 
 หลงัจากนัน้ทุกคนกช่็วยกนัทาํพานไหว้ครจูนเสรจ็1 
 
 
 
 

                                                 
1 (ปรบัปรงุมาจาก) 
คาํนึง อยูเ่ลศิ. (2541) ผลการใชก้จิกรรมกลุม่ทีม่ต่ีอความรบัผดิชอบดา้นการเรยีนของนกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1  

 โรงเรยีนวดัเศวตฉตัร เขตคลองสาน กรงุเทพฯ. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม.(จติวทิยาการแนะแนว).กรงุเทพฯ :  
 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. อดัสาํเนา. 
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ใบงาน 
เรือ่ง เมือ่ต๋องทาํพลาด 

คาํอธิบาย 
 ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามต่อไปน้ี 

1. ลกัษณะการทาํงานของ ต๋อง เป็นอยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. จากการกระทาํของ ต๋อง ทาํใหไ้ดร้บัผลอยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
3. นกัเรยีนคดิวา่ควรปฏบิตัอิยา่ง ต๋อง หรอืไม ่เพราะเหตุใด 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. นกัเรยีนคดิวา่การกระทาํใดของ ต๋อง ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ขาดการใชห้ลกัอทิธบิาท 4........................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
5. การกระทาํของ ต๋อง บ่งบอกถงึการขาดหลกัธรรมอทิธบิาท 4 ในแต่ละขอ้อยา่งไร     
   1. ฉนัทะ.................................................................................................................................... 
   2. วริยิะ..................................................................................................................................... 
   3. จติตะ..................................................................................................................................... 
   4. วมิงัสา................................................................................................................................... 
6. วธิกีารเอาใจใสใ่นหน้าทีข่องตนควรปฏบิตัอิยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

กลุ่ม......................................... 
วนัที.่........../............/พ.ศ.......... 
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ใบสรปุกิจกรรม 

เรือ่ง เมือ่ต๋องทาํพลาด 

1. ผลดขีองการเอาใจใสใ่นหน้าที ่คอื.............................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   ผลเสยีของการขาดความเอาใจใสใ่นหน้าที ่คอื............................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. การเอาใจใสใ่นหน้าทีน่กัเรยีนสามารถทาํไดห้รอืไม.่.................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   และมกีารปฏบิตัอิยา่งไร............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 

ชื่อนกัเรยีน.............................................. 
วนัที.่........../................/2552 
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โปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม ครัง้ท่ี 6 

หวัข้อ  เอาใจใสใ่นการทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

ช่ือกิจกรรม คดิดทีาํได ้

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหน้กัเรยีนตระหนกัรูถ้งึความสาํคญัของการเอาใจใสใ่นงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
2. เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามเพยีรพยายามในการทาํงานในงานกลุ่มของตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
3. เพือ่ใหน้กัเรยีนรูจ้กัเอาใจใสแ่ละทบทวนในงานทีก่ลุ่มของตนเองไดร้บัมอบหมาย 

แนวคิดสาํคญั 
 1. การเอาใจใสใ่นงาน ก่อใหเ้กดิความมสีมาธใินการทาํงาน รูข้อ้บกพรอ่งในงานทาํให ้

    ผดิพลาดน้อย 
 2. การมคีวามเพยีรในการรว่มทาํงานกลุ่ม ทาํใหง้านสาํเรจ็ไดท้นัเวลา 
 3. การทบทวนงาน ทาํใหง้านในกลุ่มมปีระสทิธภิาพ 

เทคนิคท่ีใช้ กรณีตวัอย่าง 

เวลา  60 นาท ี

อปุกรณ์ 
1. เอกสารกรณตีวัอยา่งเรือ่ง “คดิดทีาํได”้ 
2. ใบงาน เรือ่ง “คดิดทีาํได”้ 
3. ใบสรปุกจิกรรม เรือ่ง “คดิดทีาํได”้ 

วิธีดาํเนินการ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้นํา (ฉันทะ) 
1. ผูนํ้ากลุ่มกล่าวทกัทาย (ธรรมะสวสัดนีกัเรยีนทุกคน) สนทนาและซกัถามนกัเรยีน แสดง

ถงึความเอาใจใส่นักเรยีนทุกคน เพื่อความเป็นกนัเองในการทีจ่ะทํากจิกรรมร่วมกนั รวมถงึสงัเกต
ท่าทางความใสใ่จของนกัเรยีน ในกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้พรอ้มทัง้อธบิายกจิกรรมทีจ่ะร่วมกนัปฏบิตัใิน
ครัง้น้ี 

2. ผูนํ้ากลุ่มแบ่งนกัเรยีนออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 4 คน เพือ่ทาํกจิกรรมกลุ่มรว่มกนั 
3. ผูนํ้ากลุ่มเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถาม เพือ่ความเขา้ใจในปญัหาต่างๆ ของกจิกรรมน้ี 
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ขัน้ท่ี 2 ขัน้กจิกรรม (ฉันทะ วิริยะ และจิตตะ) 
1. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มศกึษาใบความรูก้รณตีวัอยา่งเรือ่ง “คดิดทีาํได”้  
2. ผูนํ้ากลุ่มชี้แจงรายละเอยีดในเอกสารกรณีตวัอย่าง เรื่อง “คดิดทีําได้” พรอ้มทัง้แจกใบ

ความรูเ้รื่อง “หลกัธรรมอทิธบิาท 4” ใหน้กัเรยีนทุกคน แลว้ชีแ้จงใบความรูห้ลกัธรรมอทิธบิาท 4 ใน
การนํามาใชเ้พือ่ใหเ้กดิความเอาใจใสใ่นการเรยีน และนํามาใชเ้พื่อใหรู้จ้กัคดิในการทาํงานใหป้ระสบ
ผลสาํเรจ็ไดอ้ยา่งไร 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้วเิคราะหแ์ละอภปิราย (วิมงัสา) 
    ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนวเิคราะหใ์นประเดน็ต่อไปน้ี 

1. นักเรยีนจะนําหลกัธรรมอทิธบิาท 4 ไปใชก้บัการทํางานที่ตนเองไดร้บัมอบหมายได้
อยา่งไร 

2. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนพจิารณาถงึสาเหตุของการทํางานว่าทีผ่า่นมางานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ประสบผลสาํเรจ็หรอืไม ่เกดิจากอะไร แลว้บอกปญัหาของตนเองทีเ่กดิขึน้มาใหม้ากทีส่ดุ 

3. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนวเิคราะหถ์งึสาเหตุของปญัหาทีเ่กดิจากการทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ของตนเองวา่เป็นอยา่งไร โดยผูนํ้ากลุ่มคอยแทรกหลกัธรรมอทิธบิาท 4 เพื่อแกป้ญัหาในการทาํงาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมายของแต่ละคนเป็นระยะตามความเหมาะสม 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรปุและนําหลกัการไปประยกุตใ์ช ้(วิมงัสา) 
1. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนสรุปสาเหตุของการประสบผลสาํเรจ็ในการเรยีนดว้ยการตัง้ใจทาํงาน

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย อยา่งทีพ่ดูคุยกนัมา 
2. ผู้นํากลุ่มให้นักเรียนระบุสาเหตุที่ทําให้ตนไม่สามารถทํางานให้สําเร็จได้ พร้อมทัง้

ขอ้บกพรอ่งของตนเองทีต่อ้งการแกไ้ขพฤตกิรรมดงักล่าว 
3. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนตัง้เป้าหมายว่า จะแกไ้ขพฤติกรรมอะไร โดยพฤตกิรรมที่ต้องการ

แกไ้ขนัน้สามารถทําใดมากน้อยเพยีงใด และพรอ้มทีจ่ะแกไ้ขพฤตกิรรมนัน้ดว้ยความพอใจและเตม็
ใจ 

4. ผูนํ้ากลุ่มสรปุเพิม่เตมิพรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามทีไ่มเ่ขา้ใจในประเดน็ทีช่ีแ้จง 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมนิผล 
1. สงัเกตจากการรว่มมอืกนัปฏบิตักิจิกรรมของนกัเรยีน 
2. สงัเกตจากการแสดงความคดิเหน็ และการอภปิรายภายในกลุ่มเกี่ยวกบัเรื่องทีน่ักเรยีน

ชว่ยกนัทาํงานภายในกลุ่มไดส้าํเรจ็หรอืไมอ่ยา่งไร เพราะอะไร 
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กรณีตวัอย่างเรื่อง “คิดดีทาํได้”1 

ครอบครวัของแมค็ เป็นครอบครวัทีม่ฐีานะค่อนขา้งยากจน อาศยัอยู่ชุมชนแออดั แมค็มพีี่
น้องร่วมกนั 3 คน ชื่อ นิด เป็นพีส่าวคนโต แมค็ เป็นลูกคนทีส่อง และน้อยน้องสาวคนสุดทอ้ง พ่อ
ของแมค็ ทาํงานรบัจา้ง สว่นแมก่ข็ายของแมค็กข็ายกบัขา้ว ในชุมชนทีอ่าศยัอยู ่ทัง้แมค็ พีส่าว และ
น้องสาว เรยีนอยูโ่รงเรยีนวดัประดู่ (พว่งอุทศิ) ทีเ่ดยีวกนั แมค็เรยีนอยูช่ ัน้ประถมศกึษาปีที ่3 พีส่าว
เรยีนอยูช่ ัน้ประถมศกึษาปีที ่6 สว่นน้องสาวเรยีนอยู ่ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 พอ่ของแมค็เป็นคนขยนั 
ตื่นเช้าเพื่อออกไปทํางาน ส่วนแม่ก็ต้องรบีตื่นแต่เช้าเพื่อทํากบัขา้ว หุงข้าว ดูแลครอบครวัตาม
หน้าที ่พอสามไีปทาํงานและลกูๆ ไปเรยีนไปเรยีนหมดแลว้ตนเองกเ็ตรยีมรถเขน็เพื่อไปขายกบัขา้ว 
แมค็ เป็นคนทีม่คีวามขยนั ถงึแมค้รอบครวัจะยากจนแต่กค็อยช่วยเหลอื พอ่กบัแมทุ่กอยา่งทีต่นเอง
สามารถทําได ้ในเวลาเรยีนกเ็ช่นเดยีวกนั เวลาทํางานกลุ่มหรอืงานเดี่ยวที่ครูมอบหมายแมค็กจ็ะ
ตัง้ใจทํางานเต็มที่ แมค็เป็นคนทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีต่นเองไดเ้ป็นอย่างด ีเพื่อนๆ รกัแมค็
มากและอยากจะทาํงานกลุ่มรว่มกบัแมค็แทบทุกคน เวลาเลกิเรยีนแมค็กจ็ะรบีกลบับา้น ถงึแมเ้พื่อน
จะชวนไปเล่นกต็าม แมค็กจ็ะบอกเพื่อนว่า ต้องรบีไปทํางานช่วยแม่ทีบ่า้น งานทีแ่ม่ส ัง่ไว ้ไม่ว่าจะ
เป็น รดน้ําตน้ไม ้ลา้งถว้ยลา้งจาน ถงึแมว้่างานบางอย่างแม่จะใหพ้ีส่าวทํา แมค็กจ็ะคอยช่วยพีส่าว
ทาํ ทาํใหทุ้กคนในบา้นรกัแมค็มาก และแมค็กไ็มเ่คยทาํใหพ้อ่กบัแมผ่ดิหวงัในตวัของแมค็เลย ทัง้ใน
เรื่องการทํางานช่วยพ่อแม่และเรื่องของการเรียน พอถึงงานวนัเด็ก แม็คก็ได้รบัเลือกจากทาง
โรงเรยีนใหเ้ป็นนกัเรยีนดเีดน่ของโรงเรยีน ทาํใหพ้อ่แมป่ระทบัใจในตวัแมค็มากทีไ่ดร้บัรางวลัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1 (ปรบัปรงุมาจาก) 
  คาํนึง อยูเ่ลศิ. (2541) ผลการใชก้จิกรรมกลุม่ทีม่ต่ีอความรบัผดิชอบดา้นการเรยีนของนกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1  

โรงเรยีนวดัเศวตฉตัร เขตคลองสาน กรงุเทพฯ. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม.(จติวทิยาการแนะแนว). กรงุเทพฯ :  
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. อดัสาํเนา. 

  คนึงนิจ พุม่พวง. (2546). การใชก้จิกรรมกลุม่เพือ่พฒันาความรบัผดิชอบของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหเ์พชรบุร ีจงัหวดัเพชรบุร.ี ปรญิญานิพนธ ์ศศ.ม. (จติวทิยาชุมชน). กรงุเทพฯ :  
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร. อดัสาํเนา. 
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ใบงานท่ี 
เรือ่ง “คดิดทีาํได”้ 

คาํอธิบาย 
 ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามต่อไปน้ี 

1. ลกัษณะการทาํงานของ แมค็ เป็นอยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. จากการกระทาํของ แมค็ ทาํใหไ้ดร้บัผลอยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
3. นกัเรยีนคดิวา่ควรปฏบิตัอิยา่งไรถงึจะมผีลงานทีด่เีหมอืน แมค็ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. นกัเรยีนคดิวา่การกระทาํใดของ แมค็ ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ใชห้ลกัอทิธบิาท 4  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
5. การกระทาํของ แมค็ บ่งบอกถงึการใชห้ลกัธรรมอทิธบิาท 4 ในแต่ละขอ้อยา่งไร     
   1. ฉนัทะ.................................................................................................................................... 
   2. วริยิะ..................................................................................................................................... 
   3. จติ......................................................................................................................................... 
   4. วมิงัสา................................................................................................................................... 
6. วธิกีารทีจ่ะทาํใหน้กัเรยีนคดิดทีาํไดค้วรมปีฏบิตัอิยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

กลุ่ม.......................................... 
วนัที.่......../.........../พ.ศ
......... 
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ใบสรปุกิจกรรม 

เรือ่ง “คดิดทีาํได”้ 

1. ผลดขีองการคดิดทีาํได ้คอื......................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   ผลเสยีของการคดิไมด่ทีาํในสิง่ทีไ่มด่ ีคอื..................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. การคดิดทีาํไดน้กัเรยีนสามารถทาํไดห้รอืไม.่.............................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   และมกีารปฏบิตัอิยา่งไร............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 

ชื่อนกัเรยีน.............................................. 
วนัที.่........../................/พ.ศ........... 
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โปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม ครัง้ท่ี 7 

หวัข้อ  เอาใจใสใ่นการทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

ช่ือกิจกรรม รว่มมอืรว่มใจ 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหน้กัเรยีนตระหนกัรูใ้นคุณคา่ของการเอาใจใสใ่นงาน และไมล่ะเลยทอดทิง้งานที ่
    ไดร้บัมอบหมาย 
2. เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามเพยีรพยายามในการทาํงานในงานกลุ่มของตนตามทีไ่ดร้บั 
    มอบหมาย 
3. เพือ่ใหน้กัเรยีนรูจ้กัวางแผนและฝึกการรว่มกนัวางแผนงาน เอาใจใสใ่นงานทีก่ลุ่มของ 
    ตนเองไดร้บัมอบหมาย 

แนวคิดสาํคญั 
 1. การเหน็คุณคา่ของการเอาใจใส ่และไมล่ะเลยทอดทิง้งาน ทาํใหง้านสาํเรจ็ไดต้ามมุง่ 

    หมาย 
 2. การมคีวามเพยีรในการทาํงานกลุ่ม ทาํใหง้านทีไ่ดร้บัมอบหมาย เสรจ็ทนัตามเวลาที ่
             กาํหนด 
    3. การฝึกวางแผนในกลุ่ม ทาํใหม้ปีระสบการณ์ในการวางแผนในการทาํงาน เพือ่ทาํงานได ้
             ตามแผนและบรรลุจุดมุง่หมาย  

เทคนิคท่ีใช้ สถานการณ์จาํลอง 

เวลา  60 นาท ี

อปุกรณ์ 
1. เอกสารสถานการณ์จาํลองเรือ่ง “รว่มมอืรว่มใจ” 
2. ใบงาน เรือ่ง รว่มมอืรว่มใจ 
3. ใบสรปุกจิกรรม เรือ่ง รว่มมอืรว่มใจ 

วิธีดาํเนินการ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้นํา (ฉันทะ) 
1. ผูนํ้ากลุ่มกล่าวทกัทาย (ธรรมะสวสัดนีกัเรยีนทุกคน) สนทนาและซกัถามนกัเรยีน แสดง

ถงึความเอาใจใส่นักเรยีนทุกคน เพื่อความเป็นกนัเองในการทีจ่ะทํากจิกรรมร่วมกนั รวมถงึสงัเกต
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ท่าทางความใสใ่จของนกัเรยีน ในกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้พรอ้มทัง้อธบิายกจิกรรมทีจ่ะร่วมกนัปฏบิตัใิน
ครัง้น้ี 

2. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนในแบ่งนกัเรยีนออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 4 คน แลว้ใหต้วัแทนนกัเรยีนที่
ยงัไมเ่คยแสดงออกมาแสดงบทบาทตามสถานการณ์ทีก่าํหนด  

3. ผู้นํากลุ่มชี้แจงรายละเอยีดในการเล่นบทบาทสมมุติ ให้นักเรยีนเข้าใจก่อนที่จะแสดง 
พรอ้มทัง้ชีแ้จงใบความรูห้ลกัธรรมอทิธบิาท 4 ในการนํามาใชเ้พื่อใหเ้กดิความเอาใจใส่ในการเรยีน 
และแกป้ญัหาในดา้นของการทาํงานผดิพลาดไดอ้ยา่งไร 

4. ผูนํ้ากลุ่มเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถาม เพือ่ความเขา้ใจในปญัหาต่างๆ ของกจิกรรม 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้กจิกรรม (ฉันทะ วิริยะ และจิตตะ) 
1. ผูนํ้ากลุ่มแจกเอกสารสถานการณ์จาํลอง เรือ่ง “รว่มมอืรว่มใจ” ใหก้บันกัเรยีน 
2. ผู้นํากลุ่มให้นักเรียนแสดงตามสถานการณ์จําลอง เรื่อง “ร่วมมือร่วมใจ” ตามลําดบั

เหตุการณ์ที่เตรียมไว้ สําหรบันักเรียนที่ไม่ได้แสดงให้สงัเกตพฤติกรรมของตัวละครที่ตัวแทน
นกัเรยีนแสดงบทบาท และสาเหตุทีเ่กดิขึน้  

ขัน้ท่ี 3 ขัน้วเิคราะหแ์ละอภปิราย (วิมงัสา) 
    ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนวเิคราะหใ์นประเดน็ต่อไปน้ี 

1. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนพจิารณาถึงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานที่ไดร้บัมอบหมายใน
การเรยีนของตนเองว่า นกัเรยีนเคยช่วยเพื่อนทาํงานเป็นกลุ่มตลอดจนงานเสรจ็หรอืไม ่เพราะอะไร 
อยา่งไร 

2. ผูนํ้ากลุ่มให้นักเรยีนวเิคราะห์ถึงสาเหตุของพฤติกรรมที่ทํางานตามที่ได้รบัมอบหมาย
สาํเรจ็ตามกาํหนด วา่มาจากหลกัธรรมอทิธบิาท 4 ขอ้ใดบา้ง โดยผูนํ้ากลุ่มคอยแทรกหลกัธรรมอทิธิ
บาท 4 เป็นระยะตามความเหมาะสม 

3. นกัเรยีนจะนําหลกัธรรมอทิธบิาท 4 ไปใชก้บัพฤตกิรรมทีท่าํใหท้าํงานผดิพลาดในงานที่
ไดร้บัมอบหมายในการเรยีนไดอ้ยา่งไร 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรปุและนําหลกัการไปประยกุตใ์ช ้(วิมงัสา) 
1. ผู้นํากลุ่มให้นักเรียนสรุปสาเหตุของการขาดความเอาใจใส่ในการทํางานที่ได้ร ับ

มอบหมายทีพ่ดูคุยกนัมา 
2. ผู้นํากลุ่มให้นักเรียนระบุสาเหตุที่ทําให้ตนไม่สามารถทํางานกลุ่มสําเร็จได้ พร้อมทัง้

ขอ้บกพรอ่งของตนเองทีต่อ้งการแกไ้ขพฤตกิรรมดงักล่าว 
3. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนตัง้เป้าหมายว่า จะแก้ไขพฤติกรรมอะไร โดยพฤตกิรรมที่ต้องการ

แกไ้ขนัน้สามารถทําใดมากน้อยเพยีงใด และพรอ้มทีจ่ะแกไ้ขพฤตกิรรมนัน้ดว้ยความพอใจและเตม็
ใจ 

4. ผูนํ้ากลุ่มสรปุเพิม่เตมิพรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามทีไ่มเ่ขา้ใจในประเดน็ทีช่ีแ้จง 
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ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมนิผล 
1. จากผลงานของนกัเรยีน  
2. สงัเกตจากการรว่มมอืกนัปฏบิตักิจิกรรมของนกัเรยีน 
3. สงัเกตจากการแสดงความคดิเหน็ และการอภปิรายภายในกลุ่มตามใบงานกจิกรรมเกมที่

นกัเรยีนรว่มกนัทาํในกลุ่ม 
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สถานการณ์จาํลองเรื่อง “ร่วมมือร่วมใจ” 
ฉากท่ี 1 
 ในห้องเรียนช่วงบ่าย เรียนวิชาแนะแนว โดยครปูระจาํวิชาต้องการให้นักเรียนฝึกใน
เร่ืองการเอาใจใส่ในการทํางานกลุ่ม โดยให้นักเรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่มเพ่ือแข่งกนัโดยมี
อปุกรณ์ตกัน้ําเป็นกระป๋องซ่ึงตดัก้นออกคร่ึงหน่ึง แล้วให้นักเรียนให้อปุกรณ์ท่ีเตรียมให้ตกั
น้ําใส่ถงัอีกใบท่ีเตรียมไว้ให้เตม็ ถือว่าชนะ โดยให้ทาํร่วมกนัห้ามต่างคนต่างทาํ และให้มีการ
วางแผนก่อน และให้เวลาทาํ 10 นาที 
คร ู  : วนัน้ีครจูะใหพ้วกเธอฝึกในเรือ่งของการเอาใจใสใ่นการทาํงานกลุ่ม โดยปฏบิตั ิ

  ตามเอกสารคาํสัง่ทีค่รแูจกใหใ้นแต่ละกลุ่ม และครจูะดแูลกลุ่มแต่ละกลุ่มดว้ย 
  ตนเอง และจะไมบ่อกวา่ผดิหรอืถูก โดยใหป้ฏบิตัติามบตัรคาํสัง่เทา่นัน้ 

กลุ่มที ่1 
หวัหน้ากลุ่ม : น่ีพวกเราจะทาํวธิไีหนดถีงึจะตกัน้ําไปใสถ่งัอกีใบใหเ้ตม็ 
นก  : ยนืเรยีงแถวกนัแลว้กอ้ตกัน้ําสง่ต่อๆ กนัไป 
เก่ง  : เราวา่ไมไ่ดห้รอกเพราะตอนเราสง่ต่อกนันะน้ํากไ็หลออกหมดพอด ีกน้ถงัรเูลก็ 

  ซะทีไ่หนหายไปครึง่หน่ึงเลย 
ตน้  : ทาํยงัไงล่ะ ตกัใครตกัมนักอ้ไมไ้ดซ้ะดว้ย 
หวัหน้ากลุ่ม : แลว้ใครมคีวามคดิดีๆ  อกีรปึา่ว 
ตน้  : รวึา่เราจะชว่ยกนัจบัถงัอกีสว่นกอ้เอามอือุดกน้ถงัไว ้แคน้ี่กไ็ดแ้ลว้ 
เก่ง  : ถงักอ้ใบเลก็นิดเดยีว เขา้ไปรมุกนัทัง้กลุม่น่ีนะ สะดุดขากนัลม้กนัพอด ี
นก  : เออน่ี !..เราคดิออกแลว้ ถา้เราเอาถงัมาต่อกนัหนัรทูีเ่จาะใหต้รงกนัแลว้ชว่ยกนัจบั 

  เป็นรางรองน้ํา แลว้ใหค้นหน่ึงตกัน้ําเทใสใ่หม้นัไหลลงไปในถงัอกีใบแต่คนตกัน้ํา 
  ตอ้งตวัโตหน่อยนะ เพราะตอ้งตกัน้ําเยอะ น้ํามนักจ็ะไหลลงถงัอกีใบแคน้ี่กช็ว่ยกนั 
  ทาํงานทุกคนเลยหละ 

เพือ่นๆ  : เออ่ ! ดดี.ี..ถา้อยา่งนัน้เอาตามน้ีนะ 
 ในท่ีสดุกลุ่ม 1 กร่็วมกนัวางแผนท่ีจะตกัน้ําใส่ถงัอีกถงัได้สาํเรจ็ และสมาชิกในกลุ่มก็
ร่วมมือกนัจบัถงัต่อกนัเป็นรางแล้วสมาชิกในกลุ่มอีกคนกเ็ป็นคนตกัน้ําเทใส่รางท่ีเพ่ือใน
กลุ่มร่วมกนัคิดขึน้ โดยใช้เวลาทนัตามท่ีกาํหนด 

ฉากท่ี 2  
กลุ่มที ่2 
หวัหน้ากลุ่ม : พวกเราวางแผนรว่มกนัหน่อยวา่จะใชว้ธิไีหนดทีีจ่ะตกัน้ําใหเ้ตม็ถงัอกีใบโดยที ่

  พวกเราจะตอ้งทาํงานรว่มกนัตลอด 
กลา้  : เราคดิไมอ่อกหรอกพวกนายคดิไปกแ็ลว้กนั 
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หน่ึง  : คดิไมอ่อกกต็อ้งชว่ยกนัคดิส ิคดิหลายคนดกีวา่คดิคนเดยีว 
ตัม้  : เรากไ็มรู่เ้หมอืนกนั คดิไมอ่อกเลย นอกจากจะถอืถงัของใครของมนัแลว้ชว่ยกนั 

  ตกัใสใ่หเ้ตม็ครไูมว่า่อะไรหรอก ยงัไงพวกเรากช็ว่ยกนัอยูแ่ลว้ 
กลา้  : กด็เีหมอืนกนันะ ยิง่เราคดินานเวลากย็ิง่เดนิไปเรือ่ยๆ เดีย๋วกไ็มท่นัเวลาเอาพอด ี 

  กม็วีธิเีดยีวน้ีแหละทีจ่ะชว่ยกนัได ้ถา้พวกเธอไมท่าํกไ็มเ่ป็นไรนะฉนัทาํเองกไ็ด ้
หน่ึง  : มนัจะดเีหรอ มนัเหมอืนต่างคนต่างทาํนะ  
ตัม้  : กม็นัมวีธิไีหนทีค่ดิไดอ้กีล่ะ ถา้เธอไมอ่ยากทาํกไ็มเ่ป็นไรนะ เดีย๋วพวกเราทาํเอง 
หวัหน้ากลุ่ม : เอาละๆ ..ถา้อยา่งนัน้เอาตามน้ีแลว้กนั รบีทาํเถอะเดีย๋วไมท่นัเวลา 
กลา้  : เหน็ไหมล่ะในทีส่ดุพวกเรากท็าํสาํเรจ็จนได ้เหลอืเวลาตัง้ 2 นาทแีน่ะ 
ตัม้  : ใช ่จรงิๆ ดว้ย 

ฉากท่ี 3 
 หลกัจากท่ีแข่งขนัเสรจ็แล้ว ครูก็ตัดสินทีมท่ีชนะ โดยให้คะแนนจากการร่วมกนั
วางแผน ความสามคัคี ความเอาใจใส่ และความเพียรพยายามของสมาชิกในกลุ่ม และครกู็
ให้กลุ่มแรกเป็นฝ่ายชนะพร้อมทัง้อธิบายสาเหตขุองการชนะในครัง้น้ี 
คร ู  : ทีค่รใูห ้กลุ่มที ่1 ชนะ เพราะวา่มคีวามเอาใจใสใ่นหน้าทีข่องตนเอง มกีารวางแผน 

  เป็นอยา่งด ีและมคีวามเพยีรพยายามตลอดเวลาทีท่าํกจิกรรม ทาํตนใหม้คีุณคา่ 
  ในกลุ่ม สว่นกลุ่ม 2 ขาดความเอาใจใส ่ไมค่อ่ยใหค้วามรว่มมอืในกลุ่ม มคีวาม 
  ขดัแยง้วางแผนไมด่ ีถงึงานจะเสรจ็เรว็ แต่ขาดความสามคัค ีครจูงึปรบัใหแ้พใ้น 
  เกมน้ีเพราะฉะนัน้การทาํงานกลุ่ม หรอืทาํคนเดยีวตอ้งมคีวามเอาใจใส ่และ 
  วางแผนในการทาํงานเขา้ใจไหม 

นกัเรยีน : เขา้ใจ ครบั/คะ่ คุณคร ู
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ใบงาน 

เรือ่ง รว่มมอืรว่มใจ 
คาํอธิบาย 
 ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามต่อไปน้ี 
1. ปญัหาและอุปสรรคในการทาํงานครัง้น้ีคอือะไร........................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2.นกัเรยีนใชว้ธิกีารใดจงึสามารถชนะอุปสรรคในครัง้น้ีได ้และมกีารทาํอยา่งไร................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3. นกัเรยีนคดิวา่สิง่ทีส่าํคญั ทีท่าํใหง้านประสบผลสาํเรจ็ มอีะไรบา้ง 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. นกัเรยีนคดิว่าการนําหลกัอทิธบิาท 4 ดา้นเอาใจใสใ่นปญัหา มคีวามเพยีรพยายาม ไมย่อ่ทอ้ต่อ
อุปสรรค สามารถนําไปใชก้บักจิกรรมการเรยีนไดอ้ยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. นกัเรยีนมสีว่นรว่มรบัผดิชอบในการเล่นเกมครัง้น้ีในดา้นใดบา้งต่อไปน้ี 
  1. ชว่ยวางแผน........................................................................................................................... 
  2. ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั............................................................................................................ 
  3. การเสยีสละของใชส้ว่นตวั........................................................................................................ 
 
 

กลุ่ม........................................ 
วนัที.่........../............/พ.ศ......... 
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ใบสรปุกิจกรรม 

เรือ่ง รว่มมอืรว่มใจ 

1. ผลดขีองการเอาใจใสใ่นหน้าที ่คอื.............................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   ผลเสยีของการขาดความเอาใจใสใ่นหน้าที ่คอื............................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. การเอาใจใสใ่นหน้าทีน่กัเรยีนสามารถทาํไดห้รอืไม.่.................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   และมกีารปฏบิตัอิยา่งไร............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 

ชื่อนกัเรยีน.............................................. 
วนัที.่........../................/พ.ศ........... 
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โปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม ครัง้ท่ี 8 

หวัข้อ  ความละเอยีดรอบคอบในการทาํงาน  

ช่ือกิจกรรม วางแผนก่อนอยา่ใจรอ้น 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหน้กัเรยีนเหน็ความสาํคญัของการมคีวามละเอยีดรอบคอบในการทาํงาน 
2. เพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถวางแผนรว่มกนัภายในกลุ่มก่อนทีจ่ะลงมอืทาํงาน 
3. เพือ่ใหน้กัเรยีนฝึกเอาใจใสใ่นงานทีก่ลุ่มของตนเองไดร้บัมอบหมาย 
4. เพือ่ใหน้กัเรยีนฝึกทบทวนงานทีก่ลุ่มของตนเองทาํไดท้าํเสรจ็แลว้เพือ่แกไ้ขสว่นทีไ่ม ่
    สมบรูณ์ 

แนวคิดสาํคญั 
 1. การเหน็ความสาํคญัของความละเอยีดรอบคอบ ก่อใหเ้กดิ การวางแผนในการทาํงาน 
 2. การวางแผนในการทาํงานก่อนลงมอืกระทาํ ทาํใหง้านเป็นไปตามขัน้ตอน ไมผ่ดิพลาด 
 3. การฝึกการเอาใจใสใ่นการทาํงาน ทาํใหไ้มท่ิง้หน้าที ่ไมล่ะเลยงานทีท่าํ และมคีวามมุง่มัน่ 

   ทีจ่ะทาํใหง้านเสรจ็ 
 4. การฝึกการทบทวนงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ทาํใหเ้กดิประสบการณ์ และทาํใหง้านทีส่าํเรจ็ 

   มปีระสทิธภิาพ 

เทคนิคท่ีใช้ การเล่นเกม 

เวลา  60 นาท ี

อปุกรณ์ 
1. ดนิน้ํามนั 
2. บตัรคาํสัง่ เรือ่ง วางแผนก่อนอยา่ใจรอ้น 
3. ใบงาน เรือ่ง วางแผนก่อนอยา่ใจรอ้น 
4. ใบสรปุกจิกรรม เรือ่ง วางแผนก่อนอยา่ใจรอ้น 

วิธีดาํเนินการ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้นํา (ฉันทะ) 
1. ผูนํ้ากลุ่มกล่าวทกัทาย (ธรรมะสวสัดนีกัเรยีนทุกคน) สนทนาและซกัถามนกัเรยีน แสดง

ถงึความเอาใจใส่นักเรยีนทุกคน เพื่อความเป็นกนัเองในการทีจ่ะทํากจิกรรมร่วมกนั รวมถงึสงัเกต



158 
 

ท่าทางความใสใ่จของนกัเรยีน ในกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้พรอ้มทัง้อธบิายกจิกรรมทีจ่ะร่วมกนัปฏบิตัใิน
ครัง้น้ี 

2. ผูนํ้ากลุ่มแบ่งนกัเรยีนออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 4 คน เพือ่ทาํกจิกรรมกลุ่มรว่มกนั 
3. ผูนํ้ากลุ่มชีแ้จงรายละเอยีดและกตกิาในการเล่นเกม “วางแผนก่อนอย่าใจรอ้น” พรอ้มทัง้

แจกใบความรูเ้รื่อง “หลกัธรรมอทิธบิาท 4” ใหน้ักเรยีนทุกคน แล้วชี้แจงใบความรูห้ลกัธรรมอทิธิ
บาท 4 ในการนํามาใชเ้พือ่ใหเ้กดิความละเอยีดรอบคอบในการทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายในการเรยีน 
และนํามาใชใ้นการทาํงานกลุ่มใหป้ระสบผลสาํเรจ็ไดอ้ยา่งไร 

4. ผูนํ้ากลุ่มเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถาม เพือ่ความเขา้ใจในปญัหาต่างๆ ของกจิกรรมน้ี 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้กจิกรรม (ฉันทะ วิริยะ และจิตตะ) 
1. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มเล่นเกม “วางแผนก่อนอยา่ใจรอ้น” ช่วยกนัจากอุปกรณ์ที่

เตรยีมไวใ้ห ้เสรจ็ทนัตามเวลาทีก่าํหนดโดยใหเ้วลา 10 – 15 นาท ี 
2. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนสง่ตวัแทนมารบัดนิน้ํามนั 
3. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนนําเสนอผลงานของกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้วเิคราะหแ์ละอภปิราย (วิมงัสา) 
    ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนวเิคราะหใ์นประเดน็ต่อไปน้ี 

1. ผู้นํากลุ่มใหน้ักเรยีนพจิารณาถึงสาเหตุของการทํางานกลุ่มร่วมกนัว่า การทํางานของ
สมาชกิในกลุ่มเป็นอย่างไรบา้ง แลว้ใหน้ักเรยีนบอกปญัหาในการทํางานกลุ่มของตนเองว่าเกดิจาก
อะไรบา้ง แลว้บอกปญัหาของตนเองทีเ่กดิจาการทาํงานกลุ่มมาใหม้ากทีส่ดุ 

2. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนวเิคราะห์ถึงสาเหตุของปญัหาที่เกดิจากการทํางานกลุ่มของแต่ละ
กลุ่ม และปญัหาของนักเรยีนแต่ละคนที่พบปญัหาของตนเองในการทํางานกลุ่ม โดยผูนํ้ากลุ่มคอย
แทรกหลกัธรรมอิทธิบาท 4 เพื่อแก้ปญัหาในการทํางานกลุ่มของแต่ละคนเป็นระยะตามความ
เหมาะสม 

3.นกัเรยีนจะนําหลกัธรรมอทิธบิาท 4 ไปใชเ้พื่อใหเ้กดิความละเอยีดรอบคอบในการทาํงาน
กลุ่ม และจะนําไปปรบัพฤตกิรรมของตนเองในการทาํงานอยา่งไร 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรปุและนําหลกัการไปประยกุตใ์ช ้(วิมงัสา) 
1. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนสรุปสาเหตุของการขาดความละเอยีดรอบคอบในการทํางานทีไ่ดร้บั

มอบหมายทีพ่ดูคุยกนัมา 
2. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนระบุสาเหตุทีท่ําใหต้นขาดความละเอยีดรอบคอบในการทํางานกลุ่ม 

พรอ้มทัง้ขอ้บกพรอ่งของตนเองทีต่อ้งการแกไ้ขพฤตกิรรมดงักล่าว 
3. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนตัง้เป้าหมายว่า จะแก้ไขพฤติกรรมอะไร โดยพฤตกิรรมที่ต้องการ

แกไ้ขนัน้สามารถทําใดมากน้อยเพยีงใด และพรอ้มทีจ่ะแกไ้ขพฤตกิรรมนัน้ดว้ยความพอใจและเตม็
ใจ 
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4. ผูนํ้ากลุ่มสรปุเพิม่เตมิพรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามทีไ่มเ่ขา้ใจในประเดน็ทีช่ีแ้จง 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมนิผล 
1. สงัเกตจากการรว่มมอืกนัปฏบิตักิจิกรรมของนกัเรยีน 
2. สงัเกตจากการแสดงความคดิเหน็ และการอภปิรายภายในกลุ่มตามใบงานกจิกรรมเกมที่

นกัเรยีนรว่มกนัทาํในกลุ่ม 
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บตัรคาํสัง่ 

เรือ่ง วางแผนก่อนอยา่ใจรอ้น 

 ใหส้มาชกิภายในกลุ่ม ป ัน้ตุ๊กตา 5 ตวั จากดนิน้ํามนัทีเ่ตรยีมไวใ้ห ้ภายในเวลา 20 นาท ี
โดยมกีตกิาในการเล่นเกมครัง้น้ี คอื  
  1. นําดนิน้ํามนัมาป ัน้เป็นตุ๊กตา 5 ตวั 
  2. ตุ๊กตาทัง้ 5 ตวัตอ้งทาํกจิกรรมรว่มกนั เชน่ ดทูวี ีทานขา้ว เป็นตน้ 
  3. ทาํครบ ถอืวา่ทาํงานสาํเรจ็ 
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ใบงาน 

เรือ่ง วางแผนก่อนอยา่ใจรอ้น 
คาํอธิบาย 
 ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามต่อไปน้ี 
1. ปญัหาและอุปสรรคในการทาํงานครัง้น้ีคอือะไร........................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. นกัเรยีนใชว้ธิกีารใดจงึสามารถชนะอุปสรรคในครัง้น้ีได ้และมกีารทาํอยา่งไร............................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3. นกัเรยีนคดิวา่สิง่ทีส่าํคญั ทีท่าํใหง้านประสบผลสาํเรจ็ มอีะไรบา้ง 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. นกัเรยีนคดิว่าการนําหลกัอทิธบิาท 4 ดา้นเอาใจใสใ่นปญัหา มคีวามเพยีรพยายาม ไมย่อ่ทอ้ต่อ
อุปสรรค สามารถนําไปใชก้บักจิกรรมการเรยีนไดอ้ยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. นกัเรยีนมสีว่นรว่มรบัผดิชอบในการเล่นเกมครัง้น้ีในดา้นใดบา้งต่อไปน้ี 
  1. ชว่ยวางแผน........................................................................................................................... 
  2. ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั............................................................................................................ 
  3. การเสยีสละของใชส้ว่นตวั........................................................................................................ 
 
 

กลุ่ม........................................ 
วนัที.่........../.........../พ.ศ.......... 
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ใบสรปุกิจกรรม 

เรือ่ง วางแผนก่อนอยา่ใจรอ้น 

1. ผลดขีองการเอาใจใสใ่นหน้าที ่คอื.............................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   ผลเสยีของการขาดความเอาใจใสใ่นหน้าที ่คอื............................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. ผลของดกีารทาํงานดว้ยการวางแผนก่อน................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   ผลเสยีของการทาํงานโดยไมไ้ดว้างแผนก่อน............................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3. การเอาใจใสใ่นหน้าทีน่กัเรยีนสามารถทาํไดห้รอืไม.่.................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   และมกีารปฏบิตัอิยา่งไร............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

ชื่อนกัเรยีน.............................................. 
วนัที.่........../................/พ.ศ........... 
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โปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม ครัง้ท่ี 9 

หวัข้อ  ความละเอยีดรอบคอบในการทาํงาน 

ช่ือกิจกรรม คดิใหด้กี่อนทาํ 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถคดิก่อนทาํ และไตรต่รองใหด้กี่อนทีจ่ะสง่ผลงาน 
2. เพือ่ใหน้กัเรยีนรูจ้กัเอาใจใสใ่นงานทีก่ลุ่มของตนเองไดร้บัมอบหมาย 
3. เพือ่ใหน้กัเรยีนรูจ้กัทบทวนงานทีก่ลุ่มของตนเองทาํไดท้าํเสรจ็แลว้เพือ่แกไ้ขสว่นทีไ่ม ่
    สมบรูณ์ 

แนวคิดสาํคญั 
 1. การคดิก่อนทาํและไตรต่รองก่อนสง่งาน ก่อใหเ้กดิ ความผดิพลาดในการทาํงานน้อยและ 
      เหน็จุดบกพรอ่งเพือ่นําไปสูก่ารปรบัปรงุแกไ้ข 
 2. การเอาใจใสใ่นการทาํงานรว่มกลุ่ม ทาํใหไ้มท่ิง้หน้าที ่ไมล่ะเลยงานทีท่าํ และมคีวาม 

   มุง่มัน่ทีจ่ะทาํใหง้านเสรจ็ 
 3. การทบทวนงานทีท่าํ ทาํใหง้านทีเ่สรจ็ไดร้บัการตรวจสอบหาขอ้ผดิพลาด เพือ่ปรบัปรงุ 

   แกไ้ขใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 

เทคนิคท่ีใช้ กรณตีวัอยา่ง 

เวลา  60 นาท ี

อปุกรณ์ 
1. เอกสารกรณตีวัอยา่งเรือ่ง “คดิใหด้กี่อนทาํ”  
2. ใบงานเรือ่ง “คดิใหด้กี่อนทาํ” 
3. ใบสรปุกจิกรรม เรือ่ง “คดิใหด้กี่อนทาํ” 

วิธีดาํเนินการ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้นํา (ฉันทะ) 
1. ผูนํ้ากลุ่มกล่าวทกัทาย (ธรรมะสวสัดนีกัเรยีนทุกคน) สนทนาและซกัถามนกัเรยีน แสดง

ถงึความเอาใจใส่นักเรยีนทุกคน เพื่อความเป็นกนัเองในการทีจ่ะทํากจิกรรมร่วมกนั รวมถงึสงัเกต
ท่าทางความใสใ่จของนกัเรยีน ในกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้พรอ้มทัง้อธบิายกจิกรรมทีจ่ะร่วมกนัปฏบิตัใิน
ครัง้น้ี 

2. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 4 คน  
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3. ผูนํ้ากลุ่มชีแ้จงบทบาท หน้าทีท่ีน่กัเรยีนตอ้งปฏบิตัใินกจิกรรมน้ี 
4. ผูนํ้ากลุ่มเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถาม เพือ่ความเขา้ใจในปญัหาต่างๆ ของกจิกรรมน้ี 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้กจิกรรม (ฉันทะ วิริยะ และจิตตะ) 
1. ผูนํ้ากลุ่มใหต้วัแทนกลุ่มออกมารบัเอกสารกรณีตวัอยา่งเรื่อง “คดิใหด้กี่อนทาํ” เพื่อศกึษา

และชว่ยกนัตอบคาํถามลงในใบงาน 
2. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนนําเสนอใบงานทีร่ว่มกนัทาํมาอภปิรายหน้าหอ้ง 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้วเิคราะหแ์ละอภปิราย (วิมงัสา) 
    ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนวเิคราะหใ์นประเดน็ต่อไปน้ี 

1. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนพจิารณาถงึสาเหตุของพฤตกิรรมการขาดความละเอยีดรอบคอบใน
การทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายในการเรยีนของตนเองวา่ เกดิจากอะไรบา้ง แลว้บอกสาเหตุของการทาํ
ใหข้าดความละเอยีดรอบคอบในการทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายในการเรยีนของตนเองใหม้ากทีส่ดุ 

2. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนวเิคราะหถ์งึสาเหตุของพฤตกิรรมทีข่าดความละเอยีดรอบคอบในการ
ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายในการเรยีนของตนเอง โดยผูนํ้ากลุ่มคอยแทรกหลกัธรรมอทิธบิาท 4 เพื่อ
แก้ปญัหาในการขาดความละเอยีดรอบคอบในการทํางานที่ได้รบัมอบหมายเป็นระยะตามความ
เหมาะสม 

3. นกัเรยีนจะนําหลกัธรรมอทิธบิาท 4 ไปใชก้บัพฤตกิรรมทีท่าํใหท้าํงานผดิพลาดในงานที่
ไดร้บัมอบหมายในการเรยีนไดอ้ยา่งไร 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรปุและนําหลกัการไปประยกุตใ์ช ้(วิมงัสา) 
1. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนสรุปสาเหตุของการประสบผลสาํเรจ็ในการเรยีนดว้ยการตัง้ใจทาํงาน

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย อยา่งทีพ่ดูคุยกนัมา 
2. ผู้นํากลุ่มให้นักเรียนระบุสาเหตุที่ทําให้ตนไม่สามารถทํางานให้สําเร็จได้ พร้อมทัง้

ขอ้บกพรอ่งของตนเองทีต่อ้งการแกไ้ขพฤตกิรรมดงักล่าว 
3. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนตัง้เป้าหมายว่า จะแก้ไขพฤติกรรมอะไร โดยพฤตกิรรมที่ต้องการ

แกไ้ขนัน้สามารถทําใดมากน้อยเพยีงใด และพรอ้มทีจ่ะแกไ้ขพฤตกิรรมนัน้ดว้ยความพอใจและเตม็
ใจ 

4. ผูนํ้ากลุ่มสรปุเพิม่เตมิพรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามทีไ่มเ่ขา้ใจในประเดน็ทีช่ีแ้จง 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมนิผล 
1. สงัเกตจากการรว่มมอืกนัปฏบิตักิจิกรรมของนกัเรยีน 
2. สงัเกตจากการแสดงความคดิเหน็ และการอภปิรายภายในกลุ่มตามใบงานกจิกรรมเกมที่

นกัเรยีนรว่มกนัทาํในกลุ่ม 
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กรณีตวัอย่างเรื่อง “คิดให้ดีก่อนทาํ”1 

วนัหน่ึงในชว่งพกักลางวนั อนนัตไ์ปนัง่อา่นหนงัสอืในหอ้งสมดุ อนนัตไ์ดเ้หน็สนุยัเดนิไปเดนิ
มาและทําท่าทางลับๆ ล่อๆ อยู่ข้างตู้หนังสือ จึงเข้าไปดู อนันต์เห็นสุนัยกําลังฉีกหนังสือของ
หอ้งสมุด จงึเขา้ไปหา้ม แต่สุนัยไม่สนใจ กลบับอกว่าใครๆ เขากท็ํากนัอย่างน้ีแหละ อย่าว่าแต่ฉีก
เลย หยบิไปทัง้เล่มกย็งัม ีถ้าอนันต์อยากไดเ้ล่มไหนกบ็อกจะเอาออกไปให ้อนันต์บอกว่า หนังสอื
ของหอ้งสมดุ เป็นสมบตัขิองโรงเรยีนสว่นรวม เป็นของนกัเรยีนทุกคนทีต่อ้งช่วยกนัรกัษา ไมใ่ช่ของ
ใครคนใดคนหนึ่ง ถา้หากสนุยัแอบฉีกหรอืขโมยหนงัสอืออกไป และตนอื่นทีเ่ขาจะใชก้ไ็มม่ใีช ้แลว้จะ
ทาํยงัไง แต่สนุยักไ็มส่นใจ แถมยงัต่อวา่อนนัตแ์ลว้กเ็ดนิไปหาหนงัสอืวชิาสงัคมทีต่อ้งทาํรายงาน แต่
ปรากฏว่าหนังสอืเล่มนัน้ถูกฉีกหน้าไปแลว้ สุนัยโกรธมากจงึพูดว่าไอพ้วกทีช่อบฉีกหนังสอืไปเป็น
พวกทีเ่หน็แก่ตวั อนันต์จงึหนัพดูว่า ใช่ไอพ้วกทีช่อบฉีกหนังสอืไปเป็นพวกทีเ่หน็แก่ตวั สุนัยจงึหนั
มามองหน้าอนันต์ แล้วขอโทษที่ตนเคยฉีกหนังสอืและขโมยหนังสอื โดยไม่นึกถงึว่ายงัมคีนอื่นอกี
มากที่ต้องการใชห้นังสอื และสญัญาว่าต่อไปน้ีจะไม่ทําอย่างน้ีอกีแลว้ และจะช่วยรกัษาสมบตัขิอง
สว่นรวม 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 

1 (ปรบัปรงุมาจาก) 
  คาํนึง อยูเ่ลศิ. (2541) ผลการใชก้จิกรรมกลุม่ทีม่ต่ีอความรบัผดิชอบดา้นการเรยีนของนกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1  

  โรงเรยีนวดัเศวตฉตัร เขตคลองสาน กรงุเทพฯ. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (จติวทิยาการแนะแนว).กรงุเทพฯ :  
  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. อดัสาํเนา. 

   คนึงนิจ พุม่พวง. (2546). การใชก้จิกรรมกลุม่เพือ่พฒันาความรบัผดิชอบของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
  โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหเ์พชรบุร ีจงัหวดัเพชรบุร.ี ปรญิญานิพนธ ์ศศ.ม. (จติวทิยาชมุชน). กรงุเทพฯ :  
  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. อดัสาํเนา. 
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ใบงาน 
เรือ่ง คดิใหด้กี่อนทาํ 

คาํอธิบาย 
 ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามต่อไปน้ี 
1. ผลจากการกระทาํของ สนุยัทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อโรงเรยีนอยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2.จากการกระทาํของสนุยัทาํใหเ้กดิผลต่อตนเองและสว่นรวมอยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3. นกัเรยีนคดิวา่สนุยัทาํถูกหรอืไม ่และควรปฏบิตัอิยา่งไรเพือ่เป็นการรกัษาสมบตัขิองโรงเรยีน 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. นักเรยีนคดิว่าการนําหลกัอทิธบิาท 4 ดา้นมคีวามละเอยีดรอบคอบในการทํางาน สามารถ
นําไปใชก้บักจิกรรมการเรยีนไดอ้ยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 

กลุ่ม........................................... 
วนัที.่........../............./พ.ศ........... 
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ใบสรปุกิจกรรม 
เรือ่ง “คดิใหด้กี่อนทาํ” 

1. ผลดขีองการมคีวามละเอยีดรอบคอบในการเรยีน และการทาํงาน คอื           
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   ผลเสยีของการขาดความละเอยีดรอบคอบในการเรยีน และการทาํงาน  คอื 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. ผลของดกีารทาํงานดว้ยการวางแผนก่อน................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
   ผลเสยีของการทาํงานดว้ยการวางแผนก่อน................................................................................ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
3. การมคีวามละเอยีดรอบคอบในการเรยีนนกัเรยีนสามารถทาํไดห้รอืไม ่
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   และมกีารปฏบิตัอิยา่งไร............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 

ชื่อนกัเรยีน.............................................. 
วนัที.่........../................/พ.ศ........... 
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โปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม ครัง้ท่ี 10 

หวัข้อ  ปรบัปรงุแกไ้ขผลงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ช่ือกิจกรรม ทาํหน้าทีข่องตนหรอืยงั 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหน้กัเรยีนเหน็คุณคา่ของการปรบัปรงุแกไ้ขงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
2. เพือ่ใหน้กัเรยีนฝึกเอาใจใสใ่นงานทีต่อ้งแกไ้ขตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
3. เพือ่ใหน้กัเรยีนฝึกทบทวนงานทีแ่กไ้ขแลว้ใหถู้กตอ้งและสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

แนวคิดสาํคญั 
 1. การเหน็คุณคา่ในการปรบัปรงุแกไ้ขงาน ทาํใหง้านทีส่าํเรจ็มคีุณภาพ  
 2. การฝึกการเอาใจใสใ่นงานทีต่อ้งแกไ้ข ทาํใหเ้กดิประสบการณ์ ไมล่ะเลย ไมท่อดทิง้ และ 

    มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะแกไ้ขงานใหเ้สรจ็ 
 3. การฝึกทบทวนงานทีแ่กไ้ขแลว้ ทาํใหเ้กดิประสบการณ์ ในการตรวจสอบหาขอ้ผดิพลาด  

   เพือ่ปรบัปรงุแกไ้ขใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 

เทคนิคท่ีใช้ ระดมความคดิ 

เวลา  60 นาท ี

อปุกรณ์ 
1. เอกสารกาํหนดสถานการณ์จาํลอง 
2. ใบงานในสถานการที ่1,2 และ 3 
3. ใบสรปุกจิกรรม เรือ่ง ทาํหน้าทีข่องตนหรอืยงั 

วิธีดาํเนินการ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้นํา (ฉันทะ) 
1. ผูนํ้ากลุ่มกล่าวทกัทาย (ธรรมะสวสัดนีกัเรยีนทุกคน) สนทนาและซกัถามนกัเรยีน แสดง

ถงึความเอาใจใส่นักเรยีนทุกคน เพื่อความเป็นกนัเองในการทีจ่ะทํากจิกรรมร่วมกนั รวมถงึสงัเกต
ท่าทางความใสใ่จของนกัเรยีน ในกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้พรอ้มทัง้อธบิายกจิกรรมทีจ่ะร่วมกนัปฏบิตัใิน
ครัง้น้ี 

2. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มๆ ละ 4 คน 
3. ผูนํ้ากลุ่มชีแ้จงบทบาท หน้าทีท่ีน่กัเรยีนตอ้งปฏบิตัใินกจิกรรมน้ี 
4. ผูนํ้ากลุ่มเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถาม เพือ่ความเขา้ใจในปญัหาต่างๆ ของกจิกรรมน้ี 
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ขัน้ท่ี 2 ขัน้กจิกรรม (ฉันทะ วิริยะ และจิตตะ) 
1. ผูนํ้ากลุ่มใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มมารบัเอกสารสถานการณ์จําลอง แลว้ศกึษาสถานการณ์

จาํลองตามเอกสารทีไ่ด ้แลว้อภปิรายตามสถานการณ์นัน้ๆ  
2. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนออกมานําเสนองานอภปิราย ทําความเขา้ใจในแต่ละสถานการณ์ที่

กลุ่มตนเองนําเสนอ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้วเิคราะหแ์ละอภปิราย (วิมงัสา) 
    ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนวเิคราะหใ์นประเดน็ต่อไปน้ี 

1. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนพจิารณาถงึสาเหตุของพฤตกิรรมการไมย่อมปรบัปรุงแกไ้ขงานทีผ่ดิ
ในการทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในการเรยีนของตนเองวา่ เกดิจากอะไรบา้ง แลว้บอกสาเหตุของ
การทาํใหไ้ม่ยอมปรบัปรุงแกไ้ขงานทีผ่ดิในการทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในการเรยีนของตนเอง
ใหม้ากทีส่ดุ 

2. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนวเิคราะหถ์งึสาเหตุของพฤตกิรรมทีไ่มย่อมปรบัปรุงแกไ้ขงานทีผ่ดิใน
การทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในการเรยีนของตนเอง โดยผูนํ้ากลุ่มคอยแทรกหลกัธรรมอทิธบิาท 
4 เพื่อแกป้ญัหาในการไม่ยอมปรบัปรุงแกไ้ขงานทีผ่ดิในการทํางานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นระยะ
ตามความเหมาะสม 

3. นักเรยีนจะนําหลกัธรรมอทิธบิาท 4 ไปใชอ้ย่างไรเพื่อใหรู้จ้กัปรบัปรุงแกไ้ขงานทีท่ําผดิ
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในการเรยีนไดอ้ยา่งไร 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรปุและนําหลกัการไปประยกุตใ์ช ้(วิมงัสา) 
1. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนสรุปสาเหตุของการประสบผลสาํเรจ็ในการเรยีนดว้ยการตัง้ใจทาํงาน

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย อยา่งทีพ่ดูคุยกนัมา 
2. ผู้นํากลุ่มให้นักเรียนระบุสาเหตุที่ทําให้ตนไม่สามารถทํางานให้สําเร็จได้ พร้อมทัง้

ขอ้บกพรอ่งของตนเองทีต่อ้งการแกไ้ขพฤตกิรรมดงักล่าว 
3. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนตัง้เป้าหมายว่า จะแก้ไขพฤติกรรมอะไร โดยพฤตกิรรมที่ต้องการ

แกไ้ขนัน้สามารถทําใดมากน้อยเพยีงใด และพรอ้มทีจ่ะแกไ้ขพฤตกิรรมนัน้ดว้ยความพอใจและเตม็
ใจ 

4. ผูนํ้ากลุ่มสรปุเพิม่เตมิพรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามทีไ่มเ่ขา้ใจในประเดน็ทีช่ีแ้จง 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมนิผล 
1. สงัเกตจากการรว่มมอืกนัปฏบิตักิจิกรรมของนกัเรยีน 
2. สงัเกตจากการแสดงความคดิเหน็ และการอภปิรายภายในกลุ่มตามใบงานกจิกรรมเกมที่

นกัเรยีนรว่มกนัทาํในกลุ่ม 
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สถานการณ์จาํลองเรื่อง 
สถานการณ์ท่ี 1 

ทีโ่รงเรยีนวดัประดู่ (พ่วงอุทศิ) ครูไดพ้านักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ปลูกผกัเพื่อเอาไว้
ทาํอาหารกลางวนัของโรงเรยีน และไดจ้ดัเวรใหน้กัเรยีนแบ่งกลุ่มกนัเพือ่ดแูลแปลงผกัและรดน้ํา และ
ครัง้น้ีเป็นเวรของวชิยั สมศกัดิ ์และสุชาต ิทีจ่ะต้องไปรดน้ําหลงัเลกิเรยีน แต่ทัง้สามคนกเ็ล่นเพลนิ
ทาํใหล้มืไปรดน้ําผกั ทาํใหผ้กัทีป่ลกูไวถู้กแดดมาทัง้วนักเ็หีย่วเฉา และแหง้ตายเกอืบทัง้แปลง 

 
อภิปราย 

1. นกัเรยีนคดิวา่ จากการกระทาํของนกัเรยีนทัง้ 3 คน ในสถานการณ์น้ีจะเกดิอะไรขึน้บา้ง 
   ต่อตนเอง................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   ต่อสว่นรวม............................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. นกัเรยีนคดิวา่เพราะเหตุใด จงึทาํใหเ้กดิผลเชน่นัน้ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3. ถา้นกัเรยีนเป็นทัง้ 3 คนน้ีนกัเรยีนจะมวีธิปีฏบิตัตินอยา่งไรเพือ่ไมใ่หเ้กดิเหตุการณ์เชน่น้ีขึน้ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. ถา้นกัเรยีนอยูใ่นเหตุการณ์น้ี นกัเรยีนมวีธิแีกไ้ขปญัหาอยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 

กลุ่มที.่..................................... 
วนัที.่............/.............../ 2552 
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ใบกาํหนดสถานการณ์ 
สถานการณ์ท่ี 2 

การทําความสะอาดโรงอาหารในวนัน้ี เป็นเวรทาํความสะอาดของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษา  
ปีที่ 3 ทัง้หมด 30 คน โดยให้นักเรียนทําความสะอาดในช่วงตอนเที่ยงหลังรบัประทานอาหาร
กลางวนัเสรจ็ เมื่อรบัประทานอาหารเสรจ็แล้ว มนีักเรยีนมาทําความสะอาด 5 คน ทําใหท้ําความ
สะอาดเสรจ็ไม่ทนัก่อนเวลาเข้าชัน้เรยีน และช่วงบ่ายนัน้เองมกีรรมการเขตเขา้มาดูงานภายใน
โรงเรยีน และไดเ้ขา้ไปดคูวามสะอาดในโรงอาหารดว้ย 
 

อภิปราย 

1. นกัเรยีนคดิวา่ จากการกระทาํของนกัเรยีนทัง้ 3 คน ในสถานการณ์น้ีจะเกดิอะไรขึน้บา้ง 
   ต่อตนเอง................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   ต่อสว่นรวม................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
2. นกัเรยีนคดิวา่เพราะเหตุใด จงึทาํใหเ้กดิผลเชน่นัน้ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3. ถา้นกัเรยีนเป็นทัง้ 3 คนน้ีนกัเรยีนจะมวีธิปีฏบิตัตินอยา่งไรเพือ่ไมใ่หเ้กดิเหตุการณ์เชน่น้ีขึน้ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. ถา้นกัเรยีนอยูใ่นเหตุการณ์น้ี นกัเรยีนมวีธิแีกไ้ขปญัหาอยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 

กลุ่มที.่..................................... 
วนัที.่......../.........../ พ.ศ......... 
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ใบกาํหนดสถานการณ์ 
สถานการณ์ท่ี 31 

ในเชา้วนัจนัทรค์รมูอบหมายให ้มานิต มานะ และกาํพล ไปเกบ็ผกับุง้ทีแ่ปลงผกัของ
โรงเรยีนสง่ไปทีโ่รงครวัในตอนเชา้ ก่อนเวลา 08.30 น. เพือ่นํามาทาํอาหารมือ้กลางวนั ทัง้ 3 คนก็
ไปทีแ่ปลงผกั พอเกบ็ผกัไดส้กัพกั กาํพลกบ็อกวา่ เกบ็ไปก่อนนะไปเขา้หอ้งน้ําก่อนเดีย๋วมา มานิต
และมานะ กเ็กบ็ผกัไปดว้ยเล่นกนัไปดว้ยชว่ยกนัจนเสรจ็ แลว้กว็างผกับุง้ทีถ่อนไวแ้ลว้รอใหก้าํพลมา
ลา้งต่อ และจะไดเ้อาไปสง่ทีโ่รงครวั แต่แลว้กาํพลกไ็มไ่ดม้า เมือ่ถงึเวลาเขา้หอ้งเรยีนทัง้ 3 สามกพ็า
กนัเขา้หอ้งเรยีน ลมืนึกถงึผกัทีถ่อนไว ้เมือ่ถงึตอนพกักลางวนัทาํใหอ้าหารกลางวนัน้อยไมพ่อรบั
ประธาน 

อภิปราย 

1. นกัเรยีนคดิวา่ จากการกระทาํของนกัเรยีนทัง้ 3 คน ในสถานการณ์น้ีจะเกดิอะไรขึน้บา้ง 
   ต่อตนเอง................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   ต่อสว่นรวม................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
2. นกัเรยีนคดิวา่เพราะเหตุใด จงึทาํใหเ้กดิผลเชน่นัน้ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3. ถา้นกัเรยีนเป็นทัง้ 3 คนน้ีนกัเรยีนจะมวีธิปีฏบิตัตินอยา่งไรเพือ่ไมใ่หเ้กดิเหตุการณ์เชน่น้ีขึน้ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. ถา้นกัเรยีนอยูใ่นเหตุการณ์น้ี นกัเรยีนมวีธิแีกไ้ขปญัหาอยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

กลุ่มที.่...................................... 
วนัที.่......../.........../ พ.ศ.......... 

                                                 

1 (ปรบัปรงุมาจาก) 
  คนึงนิจ พุม่พวง. (2546). การใชก้จิกรรมกลุม่เพือ่พฒันาความรบัผดิชอบของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  

  โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหเ์พชรบุรจีงัหวดัเพชรบุร.ี ปรญิญานิพนธ ์ศศ.ม. (จติวทิยาชุมชน). กรงุเทพฯ :  
  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร. อดัสาํเนา. 

 



173 
 

ใบงาน 
สถานการณ์ท่ี......... 

ใหน้กัเรยีนตอบคาํถาม และสรปุความคดิเหน็ของกลุ่ม พรอ้มนําเสนอหน้าหอ้ง 
1. การกระทําในสถานการณ์ที่นักเรียนในกลุ่มได้ร่วมกันอภิปราย เป็นการกระทําที่ไม่มีความ
รบัผดิชอบเพราะเหตุใด.................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. ผลทีไ่ดร้บัต่อการกระทาํต่อหนาทีท่ีต่นเองรบัผดิชอบ 
   ต่อตนเอง................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
  ต่อสว่นรวม................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3. ผลเสยีต่อการกระทาํ ทีล่ะเลยต่อหน้าที ่
  ต่อตนเอง................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
  ต่อสว่นรวม................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. นกัเรยีนเคยทาํในสิง่ทีแ่สดงว่าละทิง้ต่อหน้าทีข่องตนเองหรอืไม ่(ยกตวัอยา่ง) และนกัเรยีนมวีธิทีี่
จะแกไ้ขการกระทาํของตนเองอยา่งไรบา้ง 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

 
กลุ่มที.่........................................ 
วนัที.่........./............/ พ.ศ.......... 
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ใบสรปุกิจกรรม 
เรือ่ง ทาํหน้าทีข่องตนหรอืยงั 

 ให้นักเรียนระบหุน้าท่ีท่ีตอนเองรบัผิดชอบของตนเอง  ในตารางต่อไปน้ี 
 
หน้าทีน่กัเรยีนทาํไดด้ ี นกัเรยีนมวีธิกีารปฏบิตัอิยา่งไร 
1.  

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
หน้าทีท่ีน่กัเรยีนทาํไดไ้มด่ ี  
1.  

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
หน้าทีท่ีน่กัเรยีนยงัไมไ่ดท้าํ  
1.  
2.  

3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

 

     ลงชื่อนกัเรยีน............................................... 
วนัที.่............/.............../ พ.ศ............ 
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โปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม ครัง้ท่ี 11 

หวัข้อ  ปรบัปรงุแกไ้ขผลงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ช่ือกิจกรรม  คาํแนะนําของครผููห้วงัด ี

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหน้กัเรยีนรูจ้กัพจิารณา ตรวจสอบถงึสาเหตุของความผดิพลาดเกดิขึน้กบังาน แลว้หา 
    วธิแีกไ้ข 
2. เพือ่ใหน้กัเรยีนรูจ้กัเอาใจใสใ่นงานทีต่อ้งแกไ้ขตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
3. เพือ่ใหน้กัเรยีนรูจ้กัทบทวนงานทีแ่กไ้ขแลว้ใหถู้กตอ้งและสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

แนวคิดสาํคญั 
1. การพจิารณา ตรวจสอบถึงสาเหตุของความผดิพลาดในงาน ทําให ้รูข้อ้ผดิพลาด ซึ่ง

นําไปสู ่
    การแกไ้ขงาน 
2. การเอาใจใส่ในงานที่ต้องแก้ไข ทําให้มคีวามรบัผดิชอบ ไม่ละเลย ไม่ทอดทิ้ง และมี

ความมุง่มัน่ทีจ่ะแกไ้ขงานใหเ้สรจ็ 
3. การทบทวนงานทีแ่กไ้ขแลว้ ทําใหเ้กดิความรบัผดิชอบในการตรวจสอบหาขอ้ผดิพลาด

ในงานทีแ่กไ้ขแลว้อกีครัง้ เพือ่ปรบัปรงุแกไ้ขใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 

เทคนิคท่ีใช้ บทบาทสมมต ิ

เวลา  60 นาท ี

อปุกรณ์ 
 1. เอกสารบทบาทสมมตเิรือ่ง “คาํแนะนําของครผููห้วงัด”ี 

2. ใบงานเรือ่ง “คาํแนะนําของครผููห้วงัด”ี 
3. ใบสรปุกจิกรรม เรือ่ง “คาํแนะนําของครผููห้วงัด”ี 

วิธีดาํเนินการ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้นํา (ฉันทะ) 
1. ผูนํ้ากลุ่มกล่าวทกัทาย (ธรรมะสวสัดนีกัเรยีนทุกคน) สนทนาและซกัถามนกัเรยีน แสดง

ถงึความเอาใจใส่นักเรยีนทุกคน เพื่อความเป็นกนัเองในการทีจ่ะทํากจิกรรมร่วมกนั รวมถงึสงัเกต
ท่าทางความใสใ่จของนกัเรยีน ในกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้พรอ้มทัง้อธบิายกจิกรรมทีจ่ะร่วมกนัปฏบิตัใิน
ครัง้น้ี 
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2. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนในแบ่งนกัเรยีนออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 4 คน แลว้ใหต้วัแทนนกัเรยีนที่
ยงัไมเ่คยแสดงออกมาแสดงบทบาทตามสถานการณ์ทีก่าํหนด  

3. ผู้นํากลุ่มชี้แจงรายละเอยีดในการเล่นบทบาทสมมุติ ให้นักเรยีนเข้าใจก่อนที่จะแสดง 
พรอ้มทัง้ชีแ้จงใบความรูห้ลกัธรรมอทิธบิาท 4 ในการนํามาใชเ้พื่อใหเ้กดิความเอาใจใส่ในการเรยีน 
และแกป้ญัหาในดา้นของการทาํงานผดิพลาดไดอ้ยา่งไร 

4. ผูนํ้ากลุ่มเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถาม เพือ่ความเขา้ใจในปญัหาต่างๆ ของกจิกรรมน้ี 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้กจิกรรม (ฉันทะ วิริยะ และจิตตะ) 
1. ผูนํ้ากลุ่มแจกเอกสารบาบาทสมมตใิหน้กัเรยีนไดค้ดัเลอืก 
2. นักเรียนที่ได้ร ับเลือกร่วมกันแสดงบทบาทสมมติเรื่อง “คําแนะนําของครูผู้หวังดี” 

ตามลําดบัเหตุการณ์ที่เตรยีมไว้ สําหรบันักเรยีนที่ไม่ได้แสดงให้สงัเกตพฤติกรรมของตวัละครที่
ตวัแทนนกัเรยีนแสดงบทบาท และสาเหตุทีเ่กดิขึน้จากการทาํผดิพลาด 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้วเิคราะหแ์ละอภปิราย (วิมงัสา) 
    ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนวเิคราะหใ์นประเดน็ต่อไปน้ี 

1. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนพจิารณาถงึสาเหตุของพฤตกิรรมการไมช่อบปรบัปรุงแกไ้ขงานทีผ่ดิ
ในการทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในการเรยีนของตนเองวา่ เกดิจากอะไรบา้ง แลว้บอกสาเหตุของ
การทาํใหไ้ม่ยอมปรบัปรุงแกไ้ขงานทีผ่ดิในการทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในการเรยีนของตนเอง
ใหม้ากทีส่ดุ 

2. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนวเิคราะหถ์งึสาเหตุของพฤตกิรรมทีไ่มย่อมปรบัปรุงแกไ้ขงานทีผ่ดิใน
การทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในการเรยีนของตนเอง โดยผูนํ้ากลุ่มคอยแทรกหลกัธรรมอทิธบิาท 
4 เพื่อแกป้ญัหาในการไม่ยอมปรบัปรุงแกไ้ขงานทีผ่ดิในการทํางานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นระยะ
ตามความเหมาะสม 

3. นักเรยีนจะนําหลกัธรรมอทิธบิาท 4 ไปใชอ้ย่างไรเพื่อใหรู้จ้กัปรบัปรุงแกไ้ขงานทีท่ําผดิ
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในการเรยีนไดอ้ยา่งไร 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรปุและนําหลกัการไปประยกุตใ์ช ้(วิมงัสา) 
1. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนสรุปสาเหตุของการประสบผลสาํเรจ็ในการเรยีนดว้ยการตัง้ใจทาํงาน

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย อยา่งทีพ่ดูคุยกนัมา 
2. ผู้นํากลุ่มให้นักเรียนระบุสาเหตุที่ทําให้ตนไม่สามารถทํางานให้สําเร็จได้ พร้อมทัง้

ขอ้บกพรอ่งของตนเองทีต่อ้งการแกไ้ขพฤตกิรรมดงักล่าว 
3. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนตัง้เป้าหมายว่า จะแก้ไขพฤตกิรรมอะไร โดยพฤตกิรรมที่ต้องการ

แกไ้ขนัน้สามารถทําใดมากน้อยเพยีงใด และพรอ้มทีจ่ะแกไ้ขพฤตกิรรมนัน้ดว้ยความพอใจและเตม็
ใจ 

4. ผูนํ้ากลุ่มสรปุเพิม่เตมิพรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามทีไ่มเ่ขา้ใจในประเดน็ทีช่ีแ้จง 
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ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมนิผล 
1. สงัเกตจากการรว่มมอืกนัปฏบิตักิจิกรรมของนกัเรยีน 
2. สงัเกตจากการแสดงความคดิเหน็ และการอภปิรายภายในกลุ่มตามใบงานบทบาทสมมต ิ

เรือ่ง คาํแนะนําของครผููห้วงัด ี
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บทบาทสมมติเร่ือง “คาํแนะนําของครผููห้วงัดี” 

ในหอ้งเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 นักเรยีนกําเรยีนวชิาแนะแนวอยู่ ครไูดอ้ธบิายเกี่ยวกบั
วชิาทีน่กัเรยีนชอบเรยีนและไมช่อบเรยีนและความสาํคญัของแต่ละวชิาทีเ่รยีน 
คร ู  : หละวนัน้ีครอูยากจะทราบวา่นกัเรยีนคนไหนชอบวชิาอะไรบา้งเอย่ทีเ่ป็นวชิา 

 หลกันะ...อยา่งเชน่ คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และภาษาไทย 
สวุชิา  : ผมครบั....ผมชอบเรยีนคณติศาสตรม์ากเลย 
หน่ึง  : สว่นผม ชอบเรยีนวทิยาศาสตรค์รบั 
การต์ูน  : หนูชอบเรยีนสงัคมคะ่ 
คร ู  : แลว้มใีครบา้งล่ะทีช่อบเรยีนวชิาเลอืก และกลุ่มงานการผลติบา้ง.....(เดก็นกัเรยีน 

 ยกมอืกนัเตม็เลย ครจูงึเลอืกชีไ้ปทีก่รวทิย ์แลว้ครกูถ็ามกรวทิยว์า่) 
คร ู  : เตช้อบเรยีนวชิาอะไรหรอื 
เต ้  : ผมชอบเรยีนวชิาศลิปะมากเลยครบั 
คร ู  : แลว้ กานดาล่ะ ชอบเรยีนวชิาเลอืกแบบไหน 
กานต ์  : ผมชอบเรยีนเกีย่วกบังานเกษตรครบั เพราะทาํใหเ้ราสามารถนําไปปลกูผกัที ่
    บา้นไวร้บัประทานไดเ้องครบั 
คร ู  : ดมีาก รูจ้กันําไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์......เอาหละ ขอผูห้ญงิมัง่ มใีคร 

 ชอบวชิาอะไรกนัมัง่เอย่ 
เมื่อครถูามนักเรียนเสรจ็แล้ว ครจึูงได้อธิบายถึงการเรียนว่าจะต้องเรียนรู้และใส่ใจ

ในหลายวิชา เพ่ือผสมผสานกนัไป เพราะเน้ือหาของแต่ละวิชาจะเอื้ออาํนวยและมีประโยชน์
ซ่ึงกนัและกนั 
คร ู  : จากทีน่กัเรยีนไดบ้อกวา่นกัเรยีนชอบเรยีนในรายวชิาทีต่นเองชอบนัน้ เชน่ เต ้ก ็

  จะชอบในงานศลิปะ ชอบวาดเขยีน เตก้จ็ะทาํไดด้แีละตัง้ใจเรยีนเป็นพเิศษ คนที ่
  ชอบเรยีนวทิยาศาสตรก์จ็ะทาํคะแนนวทิยาศาสตรไ์ดด้ ีแต่วา่ การเรยีนทีด่นีัน้ เรา 
  จะตอ้งมกีารเรยีนทีผ่สมผสานกบัไปทุกวชิา เราจงึจะสารมารถเรยีนผา่นไปได ้ 
  และประสบผลสาํเรจ็ในการเรยีนดว้ย ชว่งน้ีมคีรปูระจาํชัน้หลายทา่นบอกใหค้ร ู
  ทราบวา่นกัเรยีนบางคนไมส่นใจวชิาทีต่วัเองไมช่อบ แต่กลบัทาํไดด้ใีนวชิาที ่
  ตนเองถนดั จนไดร้บัรางวลัมาแลว้หลายครัง้ ไมท่ราบวา่ในหอ้งน้ีมบีา้งไหม 

เพือ่นๆ  : ม.ี. เตค้รบั เตค้ะ่ 
คร ู  : เตไ้มช่อบวชิาอะไรบา้งคะ  
เต ้  : ไมช่อบวชิาคณติศาสตรเ์อามากๆ เลยครบั 
คร ู  : เป็นเพราะสาเหตุอะไรคะ 
เต ้  : กว็ชิาคณติศาสตรผ์มไมค่อ่ยถนดัครบั มแีต่ตวัเลข ผมไมช่อบคดิครบั เรยีนไป 

  แลว้กป็วดหวัมากเลย ผมเลยไมช่อบครบั 
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กานดา  : แต่เขาทาํงานวชิาศลิปะไดด้มีากเลยนะคะคร ู
คร ู  : ใชค่ะ่ เขาจะมคีวามสามารถในวชิาทีเ่ขาถนดัและจะทาํไดด้กีวา่คนอื่น แต่นัน่ 

  ไมเ่พยีงพอในการประกอบอาชพีหรอกคะ่ 
เต ้  : แต่ผมวา่งานศลิปะกส็ามารถประกอบอาชพีไดน่ี้ครบั ผมเหน็ผูใ้หญ่เขาประกอบ 
     อาชพีเกีย่วกบัศลิปะกเ็ยอะ 
คร ู  : ใชค่ะ่ เตพ้ดูถูก การทีก่รวทิยเ์ก่งในงานศลิปะ กส็ามารถนําไปประกอบอาชพีได ้

  เหมอืนกนั แต่ยงัไมเ่ป็นการเพยีงพอในการดาํรงชพี ต่อไปขา้งหน้าถา้เตไ้ด ้
  ประกอบอาชพีทีเ่กีย่วกบัคา้ขายล่ะ การคา้ขายกย็อ่มจะมตีวัเลขมาเกีย่วขอ้ง และ 
  จะตอ้งมคีวามคดิคล่องแคล่วในการคดิเงนินะคะ ถา้คดิเลขเก่งกจ็ะมคีวามแมน่ยาํ 
  ในการคดิเงนิและการทอนเงนิกจ็ะไมผ่ดิพลาดดว้ยถงึแมจ้ะเป็นตวัเลขจาํนวน 
  มากๆ กต็าม 

กานดา  : เตเ้ขาจะลอกการบา้นวชิาคณติศาสตรก์บัหนูเป็นประจาํเลยคะ่ 
คร ู  : การลอกการบา้นเพือ่นเป็นเรือ่งทีง่า่ยมากเลย แต่เราจะไมไ่ดป้ระโยชน์ เมือ่เรา 

  เรยีนจบแลว้เพือ่นกต็อ้งแยกยา้ยกนัไป ต่อจากนัน้กไ็มม่ใีครมาคอยชว่ยเราแลว้  
  การเรยีนรูด้ว้ยตนเองจะทาํใหน้กัเรยีนรูจ้กัคดิ ถา้หากคดิเองไดน้กัเรยีนกไ็ม ่
  ตอ้งไปรบกวนคนอื่นอกีนะคะ ถา้ไมเ่ขา้ใจกถ็ามเพือ่น หรอืถามครกูไ็ดค้ะ่ 

หน่ึง  : ถามเรากไ็ดน้ะ ถา้ไมเ่ขา้ใจเราจะชว่ยอธบิายใหฟ้งั 
กานดา  : ถามเรากไ็ด ้นายจะไดรู้ว้ธิคีดิ 
คร ู  : เหน็มัย๊ มเีพือ่นทีจ่ะชว่ยตัง้เยอะแน่ะ ครขูอใหเ้พือ่นๆ ชว่ยกนัอธบิายให ้

  เตด้ว้ยนะคะ แต่เตเ้องกต็อ้งคดิเสมอวา่ จะตอ้งทาํดว้ยตวัเองก่อน เมือ่ไมไ่ดจ้งึให ้  
  เพือ่นชว่ยนะคะ 

เต ้  : ครบัคุณคร ูขอบพระคุณมากครบั ผมจะพยายามใหเ้ตม็ทีเ่ลยครบั และจาํทาํให ้
     คะแนนผมเพิม่ขึน้ใหไ้ด ้

 หลงัจากนัน้เต้ก็ตัง้ใจเรยีนทุกวชิา ไม่ว่าวชิานัน้ตวัเองจะถนัดหรอืไม่ก็ตาม ทําใหผ้ลการ
เรยีนวชิาทีเ่ตไ้มช่อบไดค้ะแนนดขีึน้จากเมือ่ก่อน ทาํใหเ้ตด้ใีจมากทีต่นเองสามารถทาํได้1 
 
 
 

                                                 
1 (ปรบัปรงุมาจาก) 
  คาํนึง อยูเ่ลศิ. (2541) ผลการใชก้จิกรรมกลุม่ทีม่ต่ีอความรบัผดิชอบดา้นการเรยีนของนกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1  

   โรงเรยีนวดัเศวตฉตัร เขตคลองสาน กรงุเทพฯ. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (จติวทิยาการแนะแนว).  
   กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. อดัสาํเนา. 
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ใบงาน 
เรือ่ง คาํแนะนําของครผููห้วงัด ี

คาํอธิบาย 
 ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามต่อไปน้ี 

1. ผลจากการกระทาํของ เต ้ทาํใหไ้ดเ้กดิผลอยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
2. การทีน่กัเรยีนชอบเรยีนแต่วชิาใดวชิาหน่ึงนัน้ จะทาํใหเ้กดิผลอยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3. นกัเรยีนคดิวา่ควรปฏบิตัอิยา่ง เต ้หรอืไม ่เพราะเหตุใด 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. ผลเสยีของการไมย่อมปรบัปรงุผลงานของตนเองจะเป็นอยา่งไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
5. ถา้นกัเรยีนเปลีย่นจากเรยีนเฉพาะทีช่อบมาเป็นตัง้ใจเรยีนจะทาํใหเ้กดิผลอยา่งไร 
   ต่อตนเอง................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   ต่อสว่นรวม................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
6. การปรบัปรงุการเรยีนของตนเองนกัเรยีนสามรถทาํไดห้รอืไม ่และมวีธิกีารปฏบิตัอิยา่งไร      
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

กลุ่ม....................................... 
วนัที.่......../.........../ พ.ศ.......... 
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ใบสรปุกิจกรรม 

เรือ่ง “คาํแนะนําของครผููห้วงัด”ี 

1. ผลดขีองการรูจ้กัปรบัปรงุผลงานและการเรยีน คอื 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
2. ผลเสยีของการไมย่อมปรบัปรงุผลงานและการเรยีน คอื 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3. นกัเรยีนจะปรบัปรงุผลงานและการเรยีนของตนเองไดด้ว้ยวธิใีดบา้ง 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 

ชื่อนกัเรยีน.............................................. 
วนัที.่.........../.............../ พ.ศ.......... 
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โปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม ครัง้ท่ี 12 

หวัข้อ  ปจัฉิมนิเทศ 

ช่ือกิจกรรม สญัญาดว้ยใจ 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสอภปิราย และสรปุเกีย่วกบัความรู ้เรือ่งหลกัอทิธบิาท 4 ทีม่ต่ีอ 
   พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีน 
2. เพือ่ใหน้กัเรยีนไดส้รปุขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอทิธบิาท 4  
   เพือ่พฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีน 

แนวคิดสาํคญั 
 1. การอภิปรายและสรุป ทําให้รูค้วามรูส้กึ และสิง่ที่ได้จากการเขา้ร่วมกิจกรรม และการ
นําไป 

   ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาความรบัผดิชอบของแต่ละคน 

เทคนิคท่ีใช้ การเล่นเกม 

เวลา  60 นาท ี

อปุกรณ์ 
 1. บตัรคาํทีแ่สดงถงึความรบัผดิชอบและไมร่บัผดิชอบ 

2. ใบงาน เรือ่ง สญัญาดว้ยใจ 
3. ใบสญัญาดว้ยใจ 

วิธีดาํเนินการ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้นํา (ฉันทะ) 
1. ผูนํ้ากลุ่มกล่าวทกัทาย (ธรรมะสวสัดนีกัเรยีนทุกคน) สนทนาและซกัถามนกัเรยีน แสดง

ถงึความเอาใจใส่นักเรยีนทุกคน เพื่อความเป็นกนัเองในการทีจ่ะทํากจิกรรมร่วมกนั รวมถงึสงัเกต
ท่าทางความใสใ่จของนกัเรยีน ในกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้พรอ้มทัง้อธบิายกจิกรรมทีจ่ะร่วมกนัปฏบิตัใิน
ครัง้น้ี 

2. ผูนํ้ากลุ่มแบ่งนกัเรยีนออกเป็น 3 กลุ่ม 
3. ผูนํ้ากลุ่มชีแ้จงบทบาทหน้าที ่ทีน่กัเรยีนจะตอ้งปฏบิตักิจิกรรมในครัง้น้ี 
4. ผูนํ้ากลุ่มเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถาม เพือ่ความเขา้ใจในปญัหาต่างๆ ของกจิกรรมน้ี 
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ขัน้ท่ี 2 ขัน้กจิกรรม (ฉันทะ วิริยะ และจิตตะ) 
1. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนพจิารณาถงึสาเหตุของการขาดความรบัผดิชอบในการเรยีนของ

ตนเองวา่ เกดิจากอะไรบา้ง โดยเรยีงลาํดบัจากมากทีส่ดุไปหาน้อยทีส่ดุ 
2. ผู้นํากลุ่มกล่าวถึงการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้เพื่อแก้ปญัหาการขาดความ

รบัผดิชอบในการเรยีนของนกัเรยีนตามความเหมาะสม 
3. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนสง่ตวัแทนออกมาสรปุขอ้คดิเหน็จากการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้วเิคราะหแ์ละอภปิราย (วิมงัสา) 
    ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนวเิคราะหใ์นประเดน็ต่อไปน้ี 

1. หลกัธรรมอทิธบิาท 4 ชว่ยใหน้กัเรยีนเกดิความรบัผดิชอบในการเรยีนดว้ยวธิใีด 
2. ถา้นกัเรยีนนําหลกัธรรมอทิธบิาท 4 ไปใชใ้นการเรยีนจะเกดิผลอยา่งไร 
3. เพราะเหตุใดทุกคนจงึตอ้งนําหลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาใชใ้นการเรยีน 
4. นักเรยีนจะนําหลกัธรรมอทิธบิาท 4 ไปใชเ้พื่อใหเ้กดิความรบัผดิชอบในการเรยีนได้

อยา่งไร 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรปุและนําหลกัการไปประยกุตใ์ช ้(วิมงัสา) 
1. ผูนํ้ากลุ่มใหน้กัเรยีนสรุปสาเหตุของการประสบผลสาํเรจ็ในการเรยีนดว้ยการตัง้ใจทาํงาน

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย อยา่งทีพ่ดูคุยกนัมา 
2. ผู้นํากลุ่มให้นักเรียนระบุสาเหตุที่ทําให้ตนไม่สามารถทํางานให้สําเร็จได้ พร้อมทัง้

ขอ้บกพรอ่งของตนเองทีต่อ้งการแกไ้ขพฤตกิรรมดงักล่าว 
3. ผูนํ้ากลุ่มใหน้ักเรยีนตัง้เป้าหมายว่า จะแก้ไขพฤตกิรรมอะไร โดยพฤตกิรรมที่ต้องการ

แกไ้ขนัน้สามารถทําใดมากน้อยเพยีงใด และพรอ้มทีจ่ะแกไ้ขพฤตกิรรมนัน้ดว้ยความพอใจและเตม็
ใจ 

4. ผูนํ้ากลุ่มสรปุเพิม่เตมิพรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามทีไ่มเ่ขา้ใจในประเดน็ทีช่ีแ้จง 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมนิผล 
1. สงัเกตจากการรว่มมอืกนัปฏบิตักิจิกรรมของนกัเรยีน 
2. สงัเกตจากการแสดงความคดิเหน็ และการอภปิรายภายในกลุ่มเกี่ยวกบักจิกรรมที่เล่น

รว่มกนั 
 

 
 
 
 
 
 



184 
 

ใบงาน 

เรือ่ง สญัญาดว้ยใจ 
คาํอธิบาย 
 ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามต่อไปน้ี 

1. บตัรคาํทีแ่สดงถงึความรบัผดิชอบในการเรยีน คอื เพราะอะไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. บตัรคาํทีแ่สดงถงึการขาดความรบัผดิชอบ คอื เพราะอะไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

 
กลุ่ม..................................... 
วนัที.่......../............/ พ.ศ....... 
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ใบสญัญาด้วยใจ 

1. ขา้พเจา้สญัญาวา่จะพฒันาความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ ดงัน้ี 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 
ลงชื่อผูนํ้ากลุม่..........................................          ลงชื่อนกัเรยีน.............................................. 
           วนัที.่......../............./ พ.ศ........                    วนัที.่......../........../ พ.ศ......... 
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ตวัอย่าง บตัรคาํท่ีแสดงถงึความรบัผิดชอบและไม่รบัผิดชอบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัง้ใจ พยายาม ละท้ิง 

ตอบโต้ 

ตรงเวลา 

ตรวจทาน 

ไม่คยุ 

ต่อรอง 

เหม่อลอย แก้ไข 

สามคัคี สนใจ 

ลอก หลีกหนี 

คยุ ไม่ยอมรบั 

ซกัถาม วางแผน มกัง่าย 
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ภาคผนวก จ 
คณุภาพเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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คณุภาพของเครือ่งมือ 

 
ตาราง 4 คา่ดชันีคุณภาพความสอดคลอ้ง (IOC) ของเครือ่งมอื 
แบบบนัทึกการสงัเกตพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการเรียนของนักเรียน 
 

ผูเ้ช่ียวชาญ ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 ∑R 
คะแนน
รวม 

 
ค่า IOC 

ข้อท่ี 
ระดบัคะแนน 

+1 0 -1 
1 +1 +1 +1 3 1 

2 +1 +1 0 2 0.66 

3 +1 +1 +1 3 1 

4 +1 +1 +1 3 1 

5 +1 +1 +1 3 1 

6 +1 +1 +1 3 1 

7 +1 +1 +1 3 1 

8 +1 +1 +1 3 1 

9 +1 +1 +1 3 1 

10 +1 +1 +1 3 1 

11 +1 +1 +1 3 1 

12 +1 0 +1 2 0.66 

13 +1 +1 0 2 0.66 

14 +1 0 +1 2 0.66 

15 +1 +1 0 2 0.66 
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โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มด้วยหลกัอิทธิบาท 4 เพ่ือพฒันาความรบัผิดชอบในการเรียน  
 

ผูเ้ช่ียวชาญ ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 ∑R 
คะแนน
รวม 

 
ค่าIOC 

กิจกรรมท่ี 
  คะแนน 

+1 0 -1 

1 +1 +1 +1 3 1 
2 +1 +1 +1 3 1 
3 +1 +1 +1 3 1 
4 +1 +1 +1 3 1 
5 +1 +1 +1 3 1 
6 +1 +1 +1 3 1 
7 +1 +1 +1 3 1 
8 +1 +1 +1 3 1 
9 +1 +1 +1 3 1 
10 +1 +1 +1 3 1 
11 +1 +1 +1 3 1 
12 +1 +1 +1 3 1 
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ตาราง 5 คา่ดชันีคุณภาพของแบบสงัเกตพฤตกิรรม 
แบบบนัทึกการสงัเกตพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการเรียนของนักเรียน 
 

Reliability Analysis – Scale (Alpha) 
Item-total Statistics 

 

  

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance   
if Item Deleted 

Corrected Item-    
Total  Correlation 

Cronbach’s Alpha if 
Item Deleted 

A1 46.222 16.006 .253 .830 
A2 45.806 14.618 .580 .810 
A3 46.556 15.340 .363 .824 
A4 46.194 14.675 .383 .826 
A5 45.722 13.806 .809 .795 
A6 45.722 13.806 .809 .795 
A7 45.722 13.806 .809 .795 
A8 45.722 13.806 .809 .795 
A9 46.500 15.171 .377 .824 
A10 46.583 15.964 .239 .831 
A11 45.667 15.829 .220 .834 
A12 45.528 16.028 .240 .831 
A13 46.194 16.275 .201 .832 
A14 45.917 15.964 .201 .835 
A15 45.444 15.168 .569 .813 

 
คา่ความเชื่อมัน่ของแบบสงัเกตพฤตกิรรมทัง้ฉบบั เทา่กบั .83 
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ประวติัย่อผูท้าํสารนิพนธ ์
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ประวติัย่อผูท้าํสารนิพนธ ์
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