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บทคัดย่อ 
 

ก าร วิ จั ย ก า ร เส ริ ม ส ร้ า งค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ งนั ก เรี ยน โด ย ใช้     SONG-LE  MODEL                                    
โรงเรียนสทิ งพระชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2562 – 2563 โดยใช้ รูปแบบการประเมิน ของสตัฟ เฟิ ลบี ม 
(D.L.Stufflebeam’ s  CIPP Model)    มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนโดยใช้ SONG-LE 
MODEL โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์   ปีการศึกษา 2562 – 2563 2) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวข้อง            
ในการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนโดยใช้ SONG-LE MODEL โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ ์                   
ปีการศึกษา 2562 – 2563 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่สะทอ้นถึงความรับผิดชอบของนักเรียน หลงัการพฒันา โดยใช ้
SONG-LE MODEL โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2562 – 2563 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเครือข่ายองคก์รชุมชนที่มีต่อการเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบของนักเรียนโดยใช้ SONG-LE MODEL โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 – 2563  
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ประชากรครู  ปีการศึกษา 2562 และ 2563 จ านวน 14 คน          
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  1-6  ปีการศึกษา 2562 และ 2563 จ านวน 113 คน กลุ่มตัวอย่าง
ผูป้กครอง ปีการศึกษา 2562 และ 2563 จ านวน 113 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
ปีการศึกษา 2562 และ 2563 จ านวน 7 คน และกลุ่มตวัอย่างเครือข่ายองค์กรชุมชน  ปีการศึกษา 2562 และ 2563 
จ านวน 15 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล     รวมทั้ งส้ิน 4 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือทุกฉบับไดค้่าความเช่ือมัน่ระหว่าง .95-.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 

ผลการวิจัย พบว่า  
1. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผูป้กครอง ต่อการเสริมสร้างความ

รับผิดชอบของนักเรียนโดยใช้ SONG-LE MODEL โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 – 2563 จ าแนก
ตามกลุ่มผูป้ระเมิน พบว่า 

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ของนักเรียนโดยใช้ SONG-LE MODEL มีคุณภาพอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาจ าแนกแต่ละกลุ่ม พบว่า กลุ่มครู    



มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (= 3.95, =0.24) อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลุ่มผูป้กครอง  ( X = 3.89, S.D.=0.21) อยู่ใน
ระดบัมาก  ส่วนกลุ่มนกัเรียน มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด (X = 3.88, S.D.=0.30)  อยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั 

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาจ าแนก
แต่ละกลุ่ม พบว่า กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.77, S.D.=0.31) อยู่ในระดับมากที่ สุด รองลงมาได้แก่           
กลุ่มผูป้กครอง  ( X = 4.75, S.D.=0.22) อยู่ในระดบัมากที่สุด ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด (= 4.64, =0.26)  อยู่ใน
ระดบัมากที่สุด เช่นกนั สอดคลอ้งตามสมมติฐาน 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งในการเสริมสร้างความรับผิดชอบของ
นักเรียนโดยใช้ SONG-LE MODEL โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 – 2563 จ าแนกตามกลุ่ม             
ผูป้ระเมิน พบว่า 

 ปีการศึกษา 2562 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม          
ผูป้ระเมิน พบว่า กลุ่มผูป้กครอง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด (X = 3.81, S.D.=0.28) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ 
กลุ่มครู (= 3.76, =0.40) อยู่ในระดับมาก และกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต ่ าสุด คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน   (X = 3.67, S.D.=0.41) อยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั 

 ปีการศึกษา 2563 ดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากที่สุด และ เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม  
ผูป้ระเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.65, S.D.=0.34) อยู่ในระดับ         
มากที่สุด รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มผูป้กครอง (X = 4.64, S.D.=0.41) อยู่ในระดบัมากที่สุด และกลุ่มผูป้ระเมินที่มีค่าเฉลี่ย
ต ่าสุด คือ กลุ่มครู และกลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ย (, X = 4.58, ,S.D.=0.42) อยู่ในระดบัมากที่สุด  เช่นกนั สอดคลอ้ง
ตามสมมติฐาน 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมที่สะทอ้นความรับผิดชอบของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู 
และผูป้กครอง หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2562-2563 พบว่า  

 ปีการศึกษา 2562 โดยรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับดี  เมื่อพิจารณา           
แต่ละกลุ่มผู ้ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่ าเฉลี่ยสูงสุด (= 3.97, =0.12) อยู่ในระดับดี ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง              
(X = 3.75, S.D.=0.35) อยูใ่นระดบัดี เช่นกนั  

ปีการศึกษา 2563 โดยรวมทั้ งสองกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก และ            
เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผูป้ระเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (= 4.70, =0.39) อยู่ในระดับดีมาก รองลงมา
ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้กครอง (X = 4.57, S.D.=0.37) อยูใ่นระดบัดีมาก เช่นกนั สอดคลอ้งตามสมมติฐาน 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และเครือข่ายองค์กรชุมชน ต่อการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนโดยใช้ SONG-LE MODEL โรงเรียน             
สทิงพระชนูปถมัภ ์ หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2562 – 2563  พบว่า  

 ปีการศึกษา 2562 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพิจารณา
แต่ละกลุ่ม พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (= 3.94, =0.21) อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน           



(X = 3.92, S.D.=0.22) อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มผูป้กครอง มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด (X = 3.70, S.D.=0.40) อยู่ในระดับมาก 
เช่นกนั  

 ปีการศึกษา 2563 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.69, S.D.=0.38) อยู่ในระดบัมากที่สุด รองลงมาไดแ้ก่ 
กลุ่มครู (= 4.64, =0.43) อยู่ในระดบัมากที่สุด ส่วนกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกลุ่มเครือข่าย
องคก์รชุมชน มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด (X = 4.61, S.D.=0.44) อยูใ่นระดบัมากที่สุด เช่นกนั สอดคลอ้งตามสมมติฐาน  
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนโดยใช้ SONG-LE MODEL โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ ์            

ปีการศึกษา 2562 – 2563 คร้ังน้ีท าให้ค้นพบจุดเด่นของการเป็นแบบอย่างที่ดีซ่ึงเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทาง       
ในการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนกัเรียนต่อไป 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1  S : Strategy (กลยุทธ์ที่ แยบยล) สถานศึกษาอื่นควรก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน                
ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  เน่ืองจาก        
การบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นยงัมีประโยชน์ต่อองค์กร คือท าให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว ้เพราะ
การบริหารเชิงกลยุทธ์จะก าหนดทิศทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนท าให้ผูรั้บบริการหรือผูเ้ก่ียวข้องทราบถึง
แนวนโยบายการบริหารงานและสามารถช่วยยกระดบัคุณภาพการปฏิบติังานขึ้นมาได ้ท าให้องค์กรบริหารงาน
บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ที่วางไวแ้ละช่วยให้ผูบ้ริหารมีการท างานในลกัษณะเชิงรุก (Proactive) มากกว่าเชิงรับ 
และป้องกนัตวั (Reactive and Defendive) ซ่ึงท าให้องคก์รปรับตวัไดดี้กว่า 
  1.2 O : Open minded Adminstration (เปิดใจกว้างสร้างทางเลือกที่หลากหลาย) “เป็นการบริหาร
จดัการที่ดี” เน่ืองจากโรงเรียนจะมีเป้าหมายที่ชดัเจนแลว้ กิจกรรมลกัษณะในหนา้ที่ความรับผิดชอบและการเปิด
ใจกวา้งในการสร้างทางเลือกและเลือกทางเลือกในการร่วมมือรับผิดชอบของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายจะ เป็นพลัง
ขบัเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จอีกคร้ัง มีการมอบหมายงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ     
ทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย   ในการด าเนินทุกกิจกรรมตามขอบข่ายงานและภารกิจเพื่อร่วมกันวางแผนและท างานให้
ส าเร็จตามกรอบกิจกรรมที่ร่วมก าหนดไว ้
  1.3 N : Network  (ภาคีเครือข่ายร่วมพฒันา) หมายถึง การปฏิบติังานแบบมีส่วนร่วมนั้นไม่ว่าจะ
เป็นระดบัครอบครัว ระดบัโรงเรียน ระดบัชุมชน ระดบัองคก์ร หรือระดบัชาติ มีความส าคญัอยา่งย่ิงต่อกระบวน
ทัศน์ปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้ผูม้ีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ (Owenership) และจะท าให้ผูม้ีส่วนร่วมหรือ           
ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียยินยอมปฏิบตัิตาม (Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (Commitment) ไดอ้ย่างสมคัรใจ
และสบายใจ 
  1.4 G : Growth Mindset (สนุกกับการแก้ปัญหา/พัฒนาส่ิงใหม่) ภายใต้กิจกรรมสร้างสรรค์        
“หน่ึงห้องเรียนหน่ึงนวตักรรม” ที่โรงเรียนใช้เป็นกิจกรรมขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบของ
นักเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับกระบวนการจดัการเรียนรู้ (Active Learning) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ



วิทยาศาสตร์หรือวิธีวิจัย (Research - based Learning) เรียนรู้ที่ เน้นการวิจัยถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของ           
การเรียนรู้  เพราะเป็นรู้ที่เน้นการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองของนักเรียนโดยตรง เป็นการพฒันากระบวนการ
แสวงหาความรู้และการทดสอบความสามารถในการรับรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียน 
  1.5   L : Leadership (สร้างผูน้ าท าความดีด้วยหัวใจ) ภายใต้กิจกรรมสร้างสรรค์ “การเรียนรู้ผ่าน
โครงงาน” (Project-based Learning) การเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอีก
รูปแบบหน่ีงที่เนน้ให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงในลกัษณะของการศึกษา ส ารวจ คน้ควา้ ทดลอง ประดิษฐ์คิดคน้ 
โดยครูผูส้อนเปลี่ยนบทบาทตนเองจากการเป็นผูใ้ห้ความรู้ (Teacher) เป็นผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) หรือ
ผูใ้ห้ค าแนะน า (Guide) ท าหนา้ที่ให้นกัเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้เป็นทีม กระตุน้ แนะน า และให้ค าปรึกษา
เพื่อให้โครงงานส าเร็จลุล่วง ซ่ึงประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่นักเรียนได้รับ จึงมิใช่ตัวความรู้ 
(Knowlesge) หรือวิธีการหาความรู้ (Swarching) แต่เป็นทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม และทกัษะอื่นๆ อีกมากมาย 
  1.6 E : Environment (สร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเป็นส่ือต้นแบบ) ส่ือต้นแบบนับเป็นครู         
ที่พูดไม่ได้ ถ้าหากนักเรียนได้ซึมซับจากส่ิงแวดล้อมที่ดี จะช่วยกล่อมเกลาชีวิตจิตใจให้นักเรียนเป็นคนดี             
มีความรับผิดชอบ 

1.7 หลังการพัฒนา/การเสริมสร้าง  โรงเรียนควรมีการตรวจสอบพฤติกรรมที่สะท้อน              
ความรับผิดชอบของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง อยา่งน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง เพ่ือดูแนวโน้มความคงทนต่อเน่ืองและ
ยัง่ยืน และทบทวนกิจกรรมต่างๆ เพ่ือปรับปรุงพฒันาให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ                
ของโรงเรียน เช่น วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย เอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ของโรงเรียน 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบของนกัเรียนอยา่งยัง่ยืน 
2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นคนดีที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนกับ

สภาพแวดลอ้มของบา้น โรงเรียน วดัและมสัยิดในชุมชนที่นกัเรียนอยูอ่าศยั 
2.3 ควรศึกษาผลกระทบทางบวกของการเป็นคนดี มีความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีต่อชุมชน 

และสังคมโดยรอบสถานศึกษา 
 

 
 


