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บทคัดย่อ
การศกึษาวจิยัครัง้น้ี มวัีตถุประสงค์เพือ่ศกึษาผลของการใช้กจิกรรมการกระจ่างค่านยิมต่อการมวีนิยัในตนเอง 

ของนกัศกึษาวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ีโครงการเกษตรเพือ่ชวีติ โดยสุม่มาจ�านวน 30 คน แบ่งเป็นกลุม่ทดลอง

และกลุ่มควบคมุ กลุม่ละ 15 คน ด้วยวธิกีารแบบจับคู ่กลุม่ทดลองได้รบัการฝึกกจิกรรมการกระจ่างค่านยิมต่อการมี

วินัยในตนเอง เป็นเวลา 3 วัน ๆ ละ 4 กิจกรรม โดยใช้เวลาในการฝึกกิจกรรมละ 100 นาที ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้

รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม การเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนทดลอง ระยะหลังทดลอง และ

ระยะตดิตามผล สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู คอื วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ�า้ประเภทหนึง่ตวัแปรระหว่าง

กลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม (Repeated Measures Designs: One Between Subjects Variable and One 

Within-Subjects Variable) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาท่ีได้รับการฝึก

กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม

ผลการศึกษาค้นพบว่า

1. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับช่วงเวลาของการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม มีค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองสูงกว่านักศึกษาที่

ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมในระยะหลังทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม มีค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองสูงกว่านักศึกษาที่

ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมในระยะติดตามผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นกัศกึษาทีไ่ด้รบัการฝึกกจิกรรมการกระจ่างค่านยิม มค่ีานยิมต่อการมวีนิยัในตนเองในระยะหลงัทดลอง

สูงกว่าระยะก่อนทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

*ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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5. นักศกึษาทีไ่ด้รบัการฝึกกจิกรรมการกระจ่างค่านยิมต่อการมวีนิยัในตนเองในระยะตดิตามผลสงูกว่าระยะ

ก่อนทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract
The purpose of this research was to study the effects of the implementation of value clari-

fication on self-discipline of students, college of Agriculture and Technology Agriculture for life 

project. The sample used in this study consisted of 30 first year students of certificate level, who 

were randomly selected and divided into two groups by using matched pair technique, 15 in the 

experimental group and another 15 in the control group. The experimental group were trained 

with the valve clarification activities on self-discipline for three days with four sessions per day, 

each session lasted 100 minutes. As for the control group they were not trained with such activi-

ties. Data collection was divided into three phases; pre-experiment, post-experiment, and follow-up. 

Repeated Measures Designs: One Between Subjects Variable and One Within-Subjects 

Variable was the statistical device employed to analysis the data in order to compare the scores 

on self-discipline of the students who were trained with the value clarification activities and of 

the ones who were not trained with such activities. 

As the result of the study it was found that:  

1. There was an interaction between the experimental method and the length of experimental 

time at the statistical significance of .05    

2. The students who were trained with the value clarification activities were found on 

self-discipline higher than the ones who were not trained with such activities at the statistical 

significance of .05

3. During the follow-up period the students who were trained with the value clarification 

activities were found of having on self-discipline higher than the ones who were not trained with 

such activities at the statistical significance of .05 

4. The students who were trained with the value clarification activities were found of 

having on self-discipline higher after the experiment than before the experiment at the statistical 

significance of .05

5. The students who were trained with the value clarification activities were found of having 

on self-discipline higher during the follow-up period than during the time before the experiment 

at the statistical significance of .05
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บทน�า
การเปลี่ยนแปลงสภาพในสังคมโลกและสังคม

ไทยเกิดจากเหตุและปัจจัยหลายประการโดยเฉพาะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท�าให้สังคมไทย

ก้าวเข้าสู่สภาพการเป็นสังคมแห่งสารสนเทศและสังคม

ยุคโลกาภิวัตน์อย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการ

ผสมผสานวัฒนธรรมนานาชาติเข้าด้วยกัน ท�าให้ชีวิต

ของคนในสังคมและวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ประกอบ

กับการจัดการศึกษายังไม่บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา

อย่างสมบูรณ์ คนยังเน้นความร�่ารวยและการบริโภค มี

ค่านิยมแบบแก่งแย่งแข่งขัน ตัวใครตัวมัน ไม่สนใจเรื่อง

มนุษยสัมพันธ์และจิตส�านึกต่อส่วนรวม มีความเห็นแก่

ตัวขาดความเมตตา ไม่เห็นใจผู้อื่น ขาดความยุติธรรม 

ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและมุ่งแต่การแข่งขัน ดังนั้น

จึงปรากฏพฤติกรรมของความด้อยจริยธรรมและการแก้

ปัญหาด้วยวิธีการรุนแรง (อมร ชัยรัตน์กรกิจ, 2548) 

และดูเหมือนว่าการศึกษาที่ผ่านมาจะท�าให้คนในสังคม

เส่ือมลงทางจรยิธรรมมากขึน้ ดงัจะเหน็ได้จากข่าวทีเ่สนอ

ทุกวันนี้ในสื่อต่าง ๆ เช่น การปล้นฆ่า ชิงทรัพย์ พ่อค้า

หลอกขายสนิค้า เกษตรกรชาวสวนทเุรยีนขายทเุรยีนอ่อน 

แม่ค้าขายผกัทีแ่ช่ฟอร์มาลนี ผูเ้ลีย้งสกุรใช้สารเร่งเนือ้แดง 

เป็นต้น (มณีโชค สังหาญ, 2548)

ดังนั้น การพัฒนาคนให้มีความรู ้พร้อมกับมี

จรยิธรรม เพือ่มุง่ความส�าเรจ็ต่อส่วนร่วม จงึเป็นประเดน็

ส�าคัญท่ีหน่วยงานของภาครัฐให้ความส�าคัญ โดย

เฉพาะอย่างย่ิงส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เนือ่งจากเป็นหน่วยงานท่ีมบีทบาทส�าคญัต่อการผลติคน

สู่ตลาดอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักส�าคัญของ

คนในประเทศไทย และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ

สภาวะการณ์ทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบัน ส�านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาจึงก�าหนดให้มีโครงการเกษตรเพื่อชีวิต

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อจัดการศึกษาวิชาชีพด้านการเกษตรให้แก่บุตรหลาน

เกษตรกรทีด้่อยโอกาสทางการศกึษาในชนบท และรองรบั

นักเรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนขยายโอกาสของ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจน

นักเรียนที่สนใจเข้ามาเรียนวิชาชีพเกษตร เพื่อเป็นก�าลัง

ส�าคญัในการผลติทางการเกษตรท่ีมคีณุภาพของประเทศ

ในอนาคต ท้ังยงัสามารถน�าความรูท่ี้ได้ไปประกอบอาชพี

เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวอีกทั้งเป็นการป้องกันการ

เคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทเข้าสู่เมือง และเป็นการส่ง

เสริมให้เกิดความรักและหวงแหนในถิ่นฐานและสภาพ

แวดล้อม เกิดความส�านึกรับผิดชอบต่อการพัฒนาท้อง

ถิ่นอันเป็นผลดีต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติโดย

ส่วนรวม (มณีโชค สังหาญ, 2548)

Chickering & Reisser (1993) ได้กล่าว

ถึงช่วงชีวิตที่เหมาะสมส�าหรับการจะพัฒนาและจัด

ประสบการณ์ให้เกดิการพฒันาไปจนถงึขดีสงูสดุและเตม็

ศักยภาพทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

คือ ช่วงวัยรุ่น อายุระมาณ 17-19 ปี ซึ่งสอดคล้องกับ

ช่วงอายุของนักศึกษาในสถานศึกษาที่สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนั้น การจัดการเรียน

การสอนภายใต้โครงการเกษตรเพ่ือชีวิตจึงมุ่งเน้น การ

จัดประสบการณ์การเรียนรู ้จากการฝึกปฏิบัติและการ

ฝึกทักษะในสถานการณ์จริง เพื่อสร้างนักการเกษตร

รุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการผลิตและการจัดการที่มี

ประสทิธภิาพ นอกจากนัน้ยงัมกีารเสรมิสร้างประสบการณ์

การใช้ชีวิตในสังคมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เร่ืองการจัด

ระเบียบทางสังคมจากการได้อยู่ร่วมกันในหมู่บ้านของ

ฟาร์มวิทยาลัย ซึ่งเปรียบเสมือนการจ�าลองบทบาทจาก

สังคมจริงภายนอกให้กับนักศึกษา 

ส�าหรับการจะพัฒนานักศึกษาให้มีความรอบรู้ 

ใฝ่หาความรู้ มีศรัทธาในอาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรม 

สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

เทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว จ�าเป็นต้อง

ด�าเนนิการตามแนวคดิพืน้ฐานของทฤษฎกีารกระจ่างค่า

นิยมในการปลูกฝังจริยธรรม เพราะแนวคิดดังกล่าวจะ

ช่วยให้นกัศกึษาเกดิความกระจ่างในความเช่ือ ในทัศนคติ 
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ในพฤติกรรมและในความรูส้กึของตนเอง ส่วนหน้าทีข่อง

ครูในการปลกูฝังค่านยิม คอื การชีน้�า หรอืจัดการให้มกีาร

ชีน้�าโดยการตัง้ค�าถามเพือ่ให้นกัศกึษาเกดิการฉกุคดิขึน้

ซึ่งจะน�าไปสู่ผลส�าเร็จของเป้าหมายการพัฒนานักศึกษา

ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ในขณะที่กระแสการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในด้านสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นไปอย่างรวดเร็ว ท�าให้ความต้องการด้านทักษะและ

คณุสมบตัขิองคนในสงัคมเปลีย่นแปลงไป ผูวิ้จัยจึงเหน็ว่า

กจิกรรมการกระจ่างค่านยิมเป็นเทคนคิหนึง่ทีส่ามารถส่ง

เสรมิการมวีนิยัในตนเองของนักศกึษาวิทยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยี โครงการเกษตรเพื่อชีวิต เพื่อนักศึกษาจะได้

ปฏบัิติจนเกดิเป็นค่านยิมของตนและกระท�าเป็นนสิยั โดย

แสดงระเบยีบวนัิยในตนเอง นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองแล้ว ยังเป็นส่วนช่วยชักน�าให้ประชาชนในชุมชน

ที่นักศึกษาจะต้องไปประกอบอาชีพหลังส�าเร็จการศึกษา

ปฏิบัติตามได้อีกด้วย อันเป็นวัตถุประสงค์ส�าคัญของ

รฐับาลทีมุ่ง่หวงัให้น�าไปพฒันาท้องถิน่เดมิของนกัศกึษา 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการกระจ่าง

ค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยี โครงการเกษตรเพื่อชีวิต 

2. เปรียบเทียบผลของการใช้กิจกรรมการกระ

จ่างค่านยิมต่อการมวีนิยัในตนเองของนกัศกึษาวทิยาลยั

เกษตรและเทคโนโลยี โครงการเกษตรเพื่อชีวิต ระหว่าง

กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม

สมมติฐานของการวิจัย
การวิจัยมีสมมติฐาน ดังนี้

1. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับช่วง

เวลาของการทดลอง

2. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่าง

ค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง มีวินัยในตนเอง สูงกว่า

นักศึกษาท่ีไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม

ในระยะหลังทดลอง

3. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่าง

ค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง มีวินัยในตนเองสูงกว่า

นักศึกษาท่ีไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม

ในระยะติดตามผล

4. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่าง

ค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง มีวินัยในตนเองในระยะ

หลังทดลอง สูงกว่าระยะก่อนทดลอง

5. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่าง

ค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง มีวินัยในตนเองในระยะ

ติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 4.  นกัศึกษาท่ีไดรั้บการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินยัในตนเอง  มีวนิยัในตนเองใน
ระยะหลงัทดลอง สูงกวา่ระยะก่อนทดลอง 
 5.  นกัศึกษาท่ีไดรั้บการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินยัในตนเอง  มีวนิยัในตนเองใน
ระยะติดตามผลสูงกวา่ระยะก่อนการทดลอง 
 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 
  
                                
 
       
 
                     
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  ผลของการใชกิ้จกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินยัในตนเองของนกัศึกษาวิทยาลยั 
                เกษตรและเทคโนโลย ี โครงการเกษตรเพื่อชีวิต  
ขอบเขตของการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง  ผูว้ิจยักาํหนดขอบเขต  ดงัน้ี 
 กลุ่มทดลอง  เป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี 1  โครงการเกษตรเพื่อชีวิต  
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  ตาํบลเขาชะงุม้  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี   ปีการศึกษา 2552  
จาํนวน 30  คน ซ่ึงมีวินยัในตนเอง  ระดบัขั้นท่ี 1 ถึงขั้นท่ี 2  จาํนวน 15 คู่  โดยใชค้ะแนนของการมีวินยั 
ในตนเองเป็นเกณฑใ์นการจบัคู่ (Matching) แลว้สุ่มแยกคู่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 15 คน  
 ตัวแปรของการวจัิย 
 1.  ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  การกระจ่างค่านิยมและระยะเวลา 
  1.1  การกระจ่างค่านิยม  จาํแนกเป็น  2  วธีิการ 
   1.1.1  กิจกรรมการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
   1.1.2  วิธีปกติ 
           1.2  ระยะเวลา  แบ่งเป็น  3  ช่วง 
   1.2.1  ระยะก่อนการทดลอง 

1. วิธีการทดลอง  
    1.1 กิจกรรมการกระจ่างค่านิยม 
          (Value Clarification) 
    1.2 วิธีปกติ 
2. ระยะเวลาการทดลอง 
    2.1 ระยะก่อนการทดลอง 
    2.2 ระยะหลงัการทดลอง 
    2.3 ระยะติดตามผล 

การมีวินยัในตนเอง 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม



วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หน้าที่ 87

ภาพที่ 1 ผลของการใช้กิจกรรมการกระจ่างค่า

นยิมต่อการมวีนิยัในตนเองของนกัศกึษาวิทยาลยั เกษตร

และเทคโนโลยี โครงการเกษตรเพื่อชีวิต 

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัย

ก�าหนดขอบเขต ดังนี้

กลุม่ทดลอง เป็นนกัศกึษาระดบัประกาศนยีบัตร

วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โครงการเกษตรเพื่อชีวิต วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ต�าบลเขาชะงุ้ม อ�าเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2552 จ�านวน 30 

คน ซึ่งมีวินัยในตนเอง ระดับขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 2 จ�านวน 

15 คู่ โดยใช้คะแนนของการมีวินัยในตนเองเป็นเกณฑ์

ในการจับคู่ (Matching) แล้วสุ่มแยกคู่เป็นกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 15 คน 

ตัวแปรของการวิจัย

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การกระจ่างค่านิยมและ

ระยะเวลา

 1.1 การกระจ่างค่านิยม จ�าแนกเป็น 2 วิธี

การ

  1.1.1 กิจกรรมการกระจ่างค่านิยม 

(Value Clarification)

  1.1.2 วิธีปกติ

 1.2 ระยะเวลา แบ่งเป็น 3 ช่วง

   1.2.1 ระยะก่อนการทดลอง

   1.2.2 ระยะหลังการทดลอง

   1.2.3 ระยะติดตามผล

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีวินัยในตนเอง

วิธีด�าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรเป็นนักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 1 โครงการเกษตรเพื่อชีวิต วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยรีาชบรุ ีต�าบลเขาชะงุม้ อ�าเภอโพธาราม จงัหวดั

ราชบุรี ปีการศึกษา 2552 จ�านวน 108 คน

2 .  กลุ ่ ม ตั ว อ ย ่ า ง เ ป ็ นนั กศึ กษ า ร ะดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 

1 โครงการเกษตรเพือ่ชวีติ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

ราชบุรี ต�าบลเขาชะงุ้ม อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปี

การศึกษา 2552 จ�านวน 108 คน ที่ได้ท�าแบบวัดการ

มีวินัยในตนเองมาจัดเรียงล�าดับจากระดับขั้นที่ 1 ถึงขั้น

ที่ 4 แล้วคัดเลือกนักศึกษาที่มีคะแนนของการมีวินัยใน

ตนเองระดับขั้นท่ี 1 (รับรู้) และขั้นท่ี 2 (ตอบสนอง) 

จ�านวน 30 คน มาตามความสมัครใจในการเข้าร่วมกับ

การทดลองแล้วน�าคะแนนท่ีได้มาเรียงล�าดับจากมากไป

หาน้อยท�าการจับคู่ (Matching) นักศึกษาท่ีมีคะแนน

ใกล้เคียงกันและสุ่มอย่างง่ายออกมา 15 คู่ แล้วท�าการ

สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) อีกคร้ัง 

เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 15 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. แบบวัดการมีวินัยในตนเอง จ�านวน 30 ข้อ 

น�าหลกัการแบ่งระดบัจติพิสยัของแครธโรล (Krathwohl, 

1964) มาปรบัใช้ โดยก�าหนดให้มตีวัเลอืก 4 ระดบั บอก

ระดับค่านิยมทางจริยธรรม 4 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นรับรู้ คือ 

ความเข้าใจจริยธรรมท่ีเกิดขึ้นรอบตัวแต่ยังไม่ปฏิบัติ 

2) ขั้นตอบสนอง คือ การปฏิบัติตามค�าสั่ง กฎเกณฑ์

ด้วยความพึงพอใจ 3) ขั้นเห็นคุณค่า คือ การยอมรับ 

ชื่นชมต่อจริยธรรมจนแสดงความคิด หรือการปฏิบัติ

ตามจริยธรรม และ 4) ขั้นจัดระบบคุณค่า คือ ปฏิบัติต่อ

จริยธรรมอย่างเป็นระบบที่สร้างขึ้นด้วยความส�านึกของ

ตนเอง โดยน�าแบบวัดการมีวินัยในตนเองไปทดลองใช้

กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ ชัน้ปีที ่1 โครงการเกษตรเพือ่ชวีติ วทิยาลยั

เกษตรและเทคโนโลยชีลบรุ ีจ�านวน 30 คน ในภาคเรยีนที่ 

2 ปีการศึกษา 2552 และน�าคะแนนที่ได้มาหาค่าอ�านาจ

จ�าแนก (Discrimination) รายข้อโดยทดสอบด้วยค่าที 

(t-test) และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบ
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วัดการมวีนิยัในตนเอง โดยวิธหีาค่าความคงทีภ่ายในด้วย

วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น

ของแบบวัดการมีวินัยในตนเองทั้งฉบับ เท่ากับ .95 

จากนั้นจึงน�าแบบวัดการมีวินัยในตนเองไปเก็บ

ข้อมูลกับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตร

วชิาชพี สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ โครงการเกษตรเพือ่ชวีติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2552 จ�านวน 108 คน 

 2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการมวิีนยัในตนเอง 

จ�านวน 3 ด้าน ได้แก่ มีความรับผิดชอบ 

การตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

กลุ่ม โดยก�าหนดระดับปฏิบัติ 4 ระดับ คือ ต้องปรับปรุง 

พอใช้ ดี และดีมาก จากนั้นน�าแบบสังเกตพฤติกรรมการ

มีวินัยในตนเองที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 

เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเนื้อหา 

ตลอดจนความถูกต้องชัดเจนและความเหมาะสมของ

ภาษา แล้วจึงน�ามาปรับปรุงแก้ไขและน�าไปทดลองใช้

กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ ชัน้ปีที ่1 โครงการเกษตรเพือ่ชวิีต วิทยาลยั

เกษตรและเทคโนโลยีชลบุร ีจ�านวน 30 คน ภาคเรยีนที ่2 

ปีการศึกษา 2552 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ท�าการปรับปรุง

และน�าไปเก็บข้อมูลกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร

ประกาศนยีบตัรวชิาชพี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โครงการ

เกษตรเพื่อชีวิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จ�านวน 30 คน 

 3. โปรแกรมกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อ

การมีวินัยในตนเอง จ�านวน 12 กิจกรรม ระยะเวลา 3 

วัน ผู้วิจัยสร้างโปรแกรมกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม

ต่อการมีวินัยในตนเองน�าไปเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 

ท่าน เพื่อตรวจสอบแก้ไขข้อความ ตรวจสอบความตรง

เชิงโครงสร้างและเชิงเนื้อหา ความถูกต้องชัดเจน และ

ความเหมาะสมของภาษา ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข

และน�าโปรแกรมท่ีสร้างขึ้นใช้กับนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โครงการเกษตรเพื่อ

ชีวิต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี จ�านวน 15 

คน เพ่ือหาข้อบกพร่องในด้านเนื้อหาของกิจกรรม วิธี

การ อุปกรณ์รวมทั้งเวลาที่ใช้ในการทดลอง น�าโปรแกรม

กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองไปใช้

กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 

โครงการเกษตรเพ่ือชีวิต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ราชบุรี จ�านวน 15 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบ 2 

องค์ประกอบโดยวัดซ�้า 1 องค์ประกอบ (Two-Factor 

Experiment with Repeated Measures one Fac-

tor) เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้กิจกรรมการกระจ่าง

ค่านยิมและกลุม่ควบคมุต่อการมวีนิยัในตนเอง ระยะก่อน

ใช้กจิกรรม ระยะหลงัการใช้กจิกรรม และระยะตดิตามผล 

ภายในแต่ละกลุ่ม ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงแบบแผนการทดลอง 2 องค์ประกอบ แบบวัดซ�้า 1 องค์ประกอบ (Two-Factor Experiment 

with Repeated Measures one Factor) (Winer, 1971, p.518)

 2.  แบบสงัเกตพฤติกรรมการมีวินยัในตนเอง จาํนวน  3  ดา้น  ไดแ้ก่  มีความรับผดิชอบ  
การตรงต่อเวลา  การปฏิบติัตามกฎระเบียบของกลุ่ม  โดยกาํหนดระดบัปฏิบติั  4  ระดบั  คือ ตอ้งปรับปรุง 
พอใช ้ ดี และดีมาก  จากนั้นนาํแบบสงัเกตพฤติกรรมการมีวินยัในตนเองท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุ  3  
ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเน้ือหา  ตลอดจนความถูกตอ้งชดัเจนและความ
เหมาะสมของภาษา แลว้จึงนาํมาปรับปรุงแกไ้ขและนาํไปทดลองใชก้บันกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 โครงการเกษตรเพื่อชีวิต วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบุรี 
จาํนวน 30 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 เป็นเวลา 1 สปัดาห์ ทาํการปรับปรุงและนาํไปเกบ็ขอ้มูลกบั
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  โครงการเกษตรเพื่อชีวิตวิทยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จาํนวน 30 คน   
                 3.  โปรแกรมกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินยัในตนเอง จาํนวน 12 กิจกรรม ระยะเวลา  3 
วนั ผูว้จิยัสร้างโปรแกรมกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินยัในตนเองนาํไปเสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุ 3 
ท่าน เพื่อตรวจสอบแกไ้ขขอ้ความ ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเน้ือหา  ความถูกตอ้งชดัเจน  
และความเหมาะสมของภาษา  ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขและนาํโปรแกรมท่ีสร้างข้ึนใชก้บันกัศึกษา
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 โครงการเกษตรเพื่อชีวิต  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบุรี  
จาํนวน 15 คน  เพื่อหาขอ้บกพร่องในดา้นเน้ือหาของกิจกรรม วิธีการ อุปกรณ์รวมทั้งเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 
นาํโปรแกรมกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินยัในตนเองไปใชก้บันกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 โครงการเกษตรเพื่อชีวิต  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีาชบุรี  จาํนวน 15 คน   
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง  แบบ 2 องคป์ระกอบโดยวดัซํ้า 1 องคป์ระกอบ (Two-
Factor Experiment with Repeated Measures one Factor) เพ่ือเปรียบเทียบผลของการใชกิ้จกรรมการกระจ่าง
ค่านิยมและกลุ่มควบคุมต่อการมีวินยัในตนเอง ระยะก่อนใชกิ้จกรรม ระยะหลงัการใชกิ้จกรรม และระยะ
ติดตามผล ภายในแต่ละกลุ่ม ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  แสดงแบบแผนการทดลอง  2 องคป์ระกอบ แบบวดัซํ้า  1 องคป์ระกอบ  (Two-Factor  
                 Experiment with Repeated Measures one Factor) (Winer, 1971, p.518) 
 
      b1  b2  b3 
  a1       G1   G1   G1 
  a2      G2   G2  G2   
 
 ความหมายของสัญลกัษณ์ 
 a1  แทน   การใชกิ้จกรรมการกระจ่างค่านิยม 
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ความหมายของสัญลักษณ์

a1  แทน   การใช้กจิกรรมการกระจ่างค่านยิม

a2  แทน   วิธีปกติ

b1  แทน  การทดสอบก่อนการใช้กิจกรรม

การกระจ่างค่านิยม

b2  แทน  การทดสอบหลังการใช้กิจกรรม

การกระจ่างค่านิยม

b3  แทน  การทดสอบระยะติดตามผลหลัง

การใช้กิจกรรมการกระจ่างค่านิยม

G1  แทน  กลุ่มทดลองที่ 1

G2  แทน  กลุ่มทดลองที่ 2

การด�าเนินการทดลอง
1. ระยะก่อนทดลอง 

ด�าเนินการติดต่อผู้อ�านวยการวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีราชบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการใช้

กลุ่มตัวอย่างและขอใช้สถานที่ส�าหรับจัดกิจกรรมการก

ระจ่างค่านิยม และด�าเนินการให้นักศึกษาที่เป็นกลุ่ม

ประชากรทั้งหมดในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 โครงการเกษตรเพื่อ

ชีวิต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี จ�านวน 108 

คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ท�าแบบวัดการ

มีวินัยในตนเอง แล้วคัดเลือกคะแนนนักศึกษาที่อยู่ไม่

เกินข้ันที่ 2 มาตามความสมัครใจในการเข้าร่วมรับการ

ทดลอง โดยน�าคะแนนที่ได้มาเรียงล�าดับจากมากไปหา

น้อย ท�าการจบัคูนั่กศกึษาทีม่คีะแนนใกล้เคยีงกนัและสุม่

อย่างง่ายออกมา 15 คู ่จากนัน้ท�าการสุม่อย่างง่ายอกีครัง้

เพ่ือเป็นกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุกลุม่ละ 15 คน ซึง่

คะแนนทดสอบของแบบวดัการมวีนิยัในตนเองของกลุม่

ตัวอย่าง เป็นการทดสอบครั้งแรก (Pretest)

2. ระยะทดลอง 

ด�าเนินการทดลองท�ากิจกรรมการกระจ่างค่า

นิยมกับกลุ่มทดลองตามโปรแกรมที่สร้างขึ้น เป็นเวลา 3 

วัน มีขั้นตอนด�าเนินการ คือ การจัดเตรียมสถานที่เป็น

ห้องประชุมโครงการเกษตรเพื่อชีวิต และวัสดุอุปกรณ์ที่

ใช้ส�าหรับการฝึกกิจกรรม จัดหาและเชิญวิทยากรด�าเนิน

กจิกรรมร่วมกบัผูว้จิยั และด�าเนนิกจิกรรมการกระจ่างค่า

นิยม เป็นเวลา 3 วัน จ�านวน 12 กิจกรรม และเป็นการ

ฝึกกิจกรรมแบบเข้มวันละ 4 กิจกรรม ใช้เวลากิจกรรม

ละ 100 นาที ประกอบด้วย (1) การกระจ่างค่านิยมการ

ปฐมนิเทศสร้างสัมพันธภาพ (2) กิจกรรมการกระจ่างค่า

นิยมขั้นรับรู้ (3) กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมขั้นรับรู้ (4) 

กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมขั้นตอบสนอง (5) กิจกรรม

การกระจ่างค่านิยมขั้นตอบสนอง (6) กิจกรรมการกระ

จ่างค่านิยมขั้นเห็นคุณค่า (7) กิจกรรมการกระจ่างค่า

นิยมขั้นเห็นคุณค่า (8) กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมขั้น

เห็นคุณค่า (9) กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมขั้นจัดระบบ

คุณค่า (10) กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมขั้นจัดระบบ

คุณค่า (11) กิจกรรม

การกระจ่างค่านิยมขั้นจัดระบบคุณค่า (12) 

ปัจฉิมนิเทศเพื่อความเข้าใจที่ดี (ขั้น Integrate)

3. ระยะหลังทดลอง

ด�าเนินการการทดสอบกลุ่มทดลอง(Posttest) 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม โดยใช้แบบวัดการ

มีวินัยในตนเอง พร้อมกับกลุ่มควบคุมซึ่งไม่ได้เข้าร่วม

กิจกรรมการกระจ่างค่านิยม

4. ระยะติดตามผล 

การติดตามผล (Follow up) ใช้เวลาห่างจาก

ระยะหลังทดสอบหลังทดลอง (Posttest) 30 วัน ผู้วิจัย

ด�าเนนิการสงัเกตพฤตกิรรมการมวีนิยัในตนเองของกลุม่

ทดลอง คอื ช่วงแรกระหว่างเวลา 05.30 - 08.00 น. (เช้า) 

และช่วงที่ 2 ระหว่างเวลา 19.00 - 20.00 น. (เย็น) ของ

ทุก ๆ  วนัจนครบ 30 วนั จากนัน้ให้นกัศกึษากลุม่ทดลอง

และกลุ่มควบคุมท�าแบบวัดการมีวินัยในตนเองอีกครั้ง 
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 การติดตามผล (Follow up) ใชเ้วลาห่างจากระยะหลงัทดสอบหลงัทดลอง (Posttest) 30 วนั  
ผูว้ิจยัดาํเนินการสงัเกตพฤติกรรมการมีวินยัในตนเองของกลุ่มทดลอง คือ ช่วงแรกระหว่างเวลา  
05.30 - 08.00  น. (เชา้) และช่วงท่ี  2  ระหว่างเวลา 19.00 - 20.00  น. (เยน็) ของทุก ๆ วนัจนครบ 30 วนั 
จากนั้นใหน้กัศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทาํแบบวดัการมีวินยัในตนเองอีกคร้ัง  
 

ระยะก่อนทดลอง 
5  วนั 

ระยะทดลอง 
3  วนั 

ระยะติดตามผล 
30  วนั 

   
                     0                                   5                                     3                                   30 
       ระยะเวลาการดาํเนินการทดลอง 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซํ้าประเภทหน่ึงตวัแปรระหวา่งกลุ่ม
และหน่ึงตวัแปรภายในกลุ่ม (Repeated Measures Designs: One Between Subjects Variable and One 
Within- Subjects Variable) (Howell, 2007, pp. 449-460) เม่ือพบมีความแตกต่างทาํการทดสอบรายคู่ 
แบบนิวแมน-คูลส์ (Newman-Keuls Method)  ส่วนการวิเคราะห์การมีวินยัในตนเองของกลุ่มทดลองใน
ระยะติดตามผลจากแบบสงัเกตพฤติกรรมใชก้ราฟเพื่อประกอบการเปรียบเทียบ 
 
สรุปผลจากการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ค่านิยมต่อการมีวินยัในตนเองของนกัศึกษาท่ีฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมกบันกัศึกษาท่ีไม่ได้
ฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ซ่ึงผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานดงัน้ี 
 1.  มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งวิธีการทดลองกบัช่วงเวลาของการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .05 
 2.  นกัศึกษาท่ีไดรั้บการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินยัในตนเอง มีวนิยัในตนเอง สูง
กวา่นกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมในระยะหลงัทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  .05 
 3.  นกัศึกษาท่ีไดรั้บการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินยัในตนเอง  มีวนิยัในตนเอง 
สูงกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมในระยะติดตามผล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  .05  
 4.  นกัศึกษาท่ีไดรั้บการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินยัในตนเอง  มีวนิยัในตนเองใน
ระยะหลงัทดลองสูงกวา่ระยะก่อนทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบวัดซ�้าประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่ม

และหน่ึงตัวแปรภายในกลุ่ม (Repeated Measures 

Designs: One Between Subjects Variable and 

One Within- Subjects Variable) (Howell, 2007, 

pp. 449-460) เมื่อพบมีความแตกต่างท�าการทดสอบ

รายคู่แบบนิวแมน-คูลส์ (Newman-Keuls Method) 

ส่วนการวเิคราะห์การมวีนิยัในตนเองของกลุม่ทดลองใน

ระยะติดตามผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมใช้กราฟเพื่อ

ประกอบการเปรียบเทียบ

สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาที่

ฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมกับนักศึกษาที่ไม่ได้ฝึก

กจิกรรมการกระจ่างค่านยิมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติ ซึ่งผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานดังนี้

1. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับช่วง

เวลาของการทดลองอย่างมนัียส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05

2. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่าง

ค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง มีวินัยในตนเอง สูงกว่า

นักศึกษาที่ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม

ในระยะหลงัทดลองอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

3. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่าง

ค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง มีวินัยในตนเอง สูงกว่า

นักศึกษาที่ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม

ในระยะตดิตามผล อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

4. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่าง

ค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง มีวินัยในตนเองในระยะ

หลงัทดลองสงูกว่าระยะก่อนทดลองอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05

5. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่าง

ค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง มีวินัยในตนเอง ในระยะ

ติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05

6. การมีวินัยในตนเองของกลุ่มทดลองในระยะ

ติดตามผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมในช่วงแรก (เช้า) 

ค่าเฉลี่ย 3.58 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และในช่วงที่ 2 (เย็น) 

อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ค่าเฉลี่ย 3.59

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1. การทดสอบปฎสิมัพันธ์ระหว่างวธิกีารทดลอง

กบัระยะเวลาการทดลองมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานข้อที ่1 กล่าวคอื วธิกีารทดลอง

และระยะเวลาของการทดลองส่งผลร่วมกันต่อการเพ่ิม

คะแนนของค่านยิมต่อการมวีนิยัในตนเอง จะเหน็ได้ว่าใน

ช่วงก่อนทดลอง ทั้งกลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกกิจกรรม

การกระจ่างค่านิยม และกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับการฝึก

กจิกรรมการกระจ่างค่านยิมมคีะแนนของค่านยิมต่อการ

มีวินัยในตนเอง ไม่แตกต่างกัน เมื่อระยะเวลาผ่านไปใน

ช่วงหลงัทดลอง พบว่า คะแนนของค่านยิมต่อการมวีนิยั

ในตนเอง ท้ังสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และในระยะติดตามผลก็มีคะแนนของ



วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หน้าที่ 91

ค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่าง

ค่านยิม มีค่านิยมต่อการมวิีนยัในตนเอง สงูกว่านกัศกึษา

ที่ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม ในระยะ

หลังการทดลอง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ข้อที่ 2 ทั้งนี้

เนือ่งจากนกัศกึษาทีไ่ด้รบัการฝึกกจิกรรมการกระจ่างค่า

นิยมต่อการมีวินัยในตนเอง สามารถใช้พัฒนาคะแนนค่า

นิยมต่อการมีวินัยในตนเองให้สูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สมจิต ห่อทอง (2543) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง 

การศึกษาความรับผิดชอบปัญหาและแนวทางแก้ไขของ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาชัน้ปีที ่6 โรงเรยีนพระโขนงวิทยา 

พบว่า นักเรียนที่ใช้บทบาทสมมติและเข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนการ

ทดลอง และผลงานวิจัยของ สุทธิพร บุญส่ง (2545) ที่

ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความรับผิด

ชอบของนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล พบว่า รปู

แบบการสอนเพือ่พฒันาคณุลกัษณะด้านความรบัผดิชอบ

ของนักศึกษามีประสิทธิภาพในการสร้างคุณลักษณะได้

ตามแนวทาง อัตลักษณะศึกษา (Charter Education) 

โดยจัดเป็นขั้นตอนการสอนและแผนการสอนทั้งสิ้น 6 

ขั้นตอน เมื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะ

ความรับผิดชอบ และระดับคะแนนเฉลี่ยของการให้

เหตผุลเชงิจรยิธรรมของนกัศกึษาภายหลงัการใช้รปูแบบ

การสอน พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม

ควบคุม และพบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญของคะแนน

เฉล่ียคุณลักษณะความรับผิดชอบ และคะแนนเฉลี่ย

การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษากลุ่มทดลอง 

ในการศึกษาระยะที่ 2 และระยะที่ 3 พบการเพิ่มขึ้น

อย่างมีนัยส�าคัญของคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความรับ

ผิดชอบและคะแนนเฉลี่ย การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม

ของนักศึกษากลุ่มทดลอง และยังพบว่า นักศึกษาส่วน

ใหญ่กระตือรือร้นและให้ความสนใจในกิจกรรมการเรียน

การสอน โดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนาสังคม นอกจากนั้น 

นักศึกษาส่วนใหญ่ พบว่า ตนเองมีความรับผิดชอบมาก

ขึน้ และคูส่ญัญาซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูป้กครองของนกัศกึษา

ระบวุ่า นกัศกึษามคีวามรับผดิชอบมากขึน้ ครูผูส้อนเหน็

ว่ารูปแบบการสอนมีความเหมาะสมและสามารถน�าไป

ใช้ในการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาได้ ส่วนงานวิจัยของ 

หัทยา สารสิทธิ์ (2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผลการใช้ชุด

การสอนเพื่อพัฒนาความมีระเบียบวิจัยของนักเรียน พบ

ว่า ระดับเจตคติของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุด

การสอนจรยิธรรมด้านความมรีะเบยีบวนิยัก่อนได้รบัการ

สอนอยูใ่นระดบัค่อนข้างสงูและหลงัได้รบัการสอนโดยใช้

ชุดการสอนแล้ว นักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับสูง ระดับ

การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยของ

นักเรียนก่อนได้รับการสอนอยู่ในขั้นที่ 4 หลังจากได้รับ

การสอนนกัเรยีนมรีะดบัการให้เหตผุลเชงิจรยิธรรมอยูใ่น

ขัน้ที ่5 สอดคล้องกบัทฤษฎขีองโคลเบอร์ก (Kohlberg, 

1969, p.32) กล่าวว่าจริยธรรมสามารถพัฒนาให้สูงขึ้น

ได้ถ้าได้รบัการส่งเสรมิและฝึกการใช้เหตผุลเชงิจรยิธรรม 

เมือ่บคุคลต้องการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมกส็ามารถท�าได้

โดยการปรับเปลี่ยนความคิดหรือความรู้สึกของตนเอง

ดังน้ันการท่ีนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม การก

ระจ่างค่านิยมจึงมีโอกาสอยู ่ในสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม 

สนับสนุน ท�าให้มองเห็นค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง 

ดีขึ้นและชัดเจน คะแนนค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง 

จงึสงูกว่านกัศกึษาทีไ่ม่ได้ฝึกกจิกรรมการกระจ่างค่านยิม

ในระยะหลังทดลอง

3. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่าง

ค่านยิม มค่ีานยิมต่อการมวีนิยัในตนเองสงูกว่านกัศกึษา

ท่ีไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมในระยะ

ติดตามผลการทดลอง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 

ท้ังนีน้กัศกึษาท่ีได้รบัการฝึกกจิกรรมการกระจ่างค่านยิม

ต่อการมีวินัยในตนเองสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับการฝึก

กจิกรรมการกระจ่างค่านยิมในระยะตดิตามผล เนือ่งจาก

กลุ่มทดลองได้รับการฝึกการตัดสินใจแก้ปัญหาโดยการ

แสดงความคิดเห็นจากสถานการณ์ต่าง ๆ ตีความสิ่งท่ี
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คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินความคิด ทั้งได้แสดง

ความคิดในลักษณะของการวิจารณ์ด้วยการสื่อสารทาง

วาจา ตั้งใจฟังอย่างมีอารมณ์ร่วม พิจารณาใคร่ครวญ 

ถามค�าถามและตอบค�าถามจนเกิดความกระจ่าง รวม

ทั้งยอมรับผลย้อนกลับจนเกิดการแก้ปัญหาความขัด

แย้งและเลือกก�าหนดเป้าหมายวางแผนการเลือกและ

ส�ารวจสิ่งที่เคยปฏิบัติท�าให้นักศึกษาเกิดความกระจ่าง

ในค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองแล้วใช้ค่านิยมดังกล่าว

ในการตัดสินใจดังที่ 

ศริภิรณ์ อธปัิตยกุล (2540) ได้เสนอว่า ถ้าบุคคล

สามารถน�ากระบวนการทั้ง 7 ขั้น ของทฤษฎีการกระจ่าง

ค่านิยมนี้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันจนติดตัวเป็นนิสัย นั่น

คือก่อนจะคิดตัดสินใจท�าอะไรลงไปก็ตรวจสอบสิ่งที่ตน

จะตัดสินใจนั้นกับกระบวนการเหล่านี้จะท�าให้คนได้มี

โอกาสกลั่นกรองพฤติกรรมของตนให้ถูกต้องเหมาะสม

กบัเหตกุารณ์ทีต่นเผชญิอยูไ่ด้จากเหตผุลดงักล่าว เมือ่มี

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ นักศึกษาก็จะ

น�าเอาค่านิยมที่แท้จริงที่กระจ่างชัดเจนมาเป็นมาตรฐาน

ในการเลอืกตัดสนิใจทีจ่ะกระท�าการได้รบัการฝึกกิจกรรม

กระจ่างค่านิยม เมื่อมีโอกาสนักศึกษาก็แสดงค่านิยมนั้น

ออกมาส่วนกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการก

ระจ่างค่านิยมจึงไม่มีค่านิยมที่ชัดเจน เป็นบุคคลที่มีค่า

นิยมที่สับสนมีลักษณะดังนี้ เช่น พฤติกรรมเฉยเมย คือ 

บุคคลที่ขาดความสนใจขณะเรียนหรือขาดความรับผิด

ชอบพฤติกรรมจับจดจะเป็นบุคคลที่เปลี่ยนความสนใจ

ง่าย ๆ พฤติกรรมที่มีความไม่แน่ใจมากจะเป็นบุคคล

ที่เลือกตัดสินใจไม่ได้ หรือให้ผู้อื่นตัดสินใจให้ เมื่อมีค่า

นยิมทีไ่ม่ชดัเจนกจ็ะขาดตวัน�าทางในการด�าเนนิชวีติ จะ

เหน็ว่าค่านยิมต่อการมวีนิยัในตนเองมบีทบาทส�าคญัทีจ่ะ

ก�าหนดหรือผลักดันให้แสดงพฤติกรรมที่สังคมต้องการ 

การเสริมสร้างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง จะช่วยเพิ่ม

ความสามารถในการตดัสนิหาวิถีทางด�าเนนิชวิีตหรอืงาน

ของแต่ละบุคคลให้บรรลุความส�าเร็จได้ จึงท�าให้คะแนน

ค่านยิมต่อการมวีนิยัในตนเองของนักศกึษาทีฝึ่กกิจกรรม

การกระจ่างค่านิยมสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้ฝึกกิจกรรม

การกระจ่างค่านิยมในระยะติดตามผล

4. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่าง

ค่านิยม มีค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองในระยะหลัง

ทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าในระยะก่อนทดลอง

อย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานข้อที่ 4 และข้อที่ 5 นักศึกษาที่ได้รับการฝึก

กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองใน

ระยะหลงัทดลองสงูกว่าระยะก่อนทดลอง เพราะนกัศกึษา

กลุ่มทดลองได้รับการฝึกการตัดสินใจโดยการเผชิญกับ

สถานการณ์ ปัญหาต่าง ๆ แล้วเปิดโอกาสให้นักศึกษา

ได้แสดงค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองออกมาหลาย

อย่าง จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาค่านิยมต่อการ

มีวินัยในตนเองของตนให้อยู่ในวิทยาลัยได้อย่างเหมาะ

สม การตัดสินใจแก้ปัญหาโดยยึดขั้นตอนทั้ง 7 ขั้นตอน 

ตามทฤษฎค่ีานยิมของแรทส์, ฮาร์มนิและไซมอน (Raths, 

Harmin, & Simon, 1966) เป็นแนวทางตัดสินใจแก้

ปัญหา โดยใช้ค�าถามทีท่�าให้เกดิความกระจ่างจนสามารถ

แก้ไขความขัดแย้งในค่านิยม นั่นคือกลวิธีท�าความ

กระจ่างในค�าตอบ ซ่ึงสอดคล้องกับซีเทน (Setian, 

1990) ได้ศึกษาผลของวิธีการกระจ่างค่านิยมต่ออัต

มโนทัศน์ของสตรีท่ีสืบเช้ือสายอเมริกันอาร์มีเนียนในรุ่น

ที ่2 พบว่า วธิกีารกระจ่างค่านยิมท�าให้เกดิทกัษะการคดิ 

วจิารณ์ ความเข้าใจ การยอมรบัความจรงิ จงึเหน็ได้ว่าการ

พัฒนาพฤติกรรมของนักศึกษาด้วยวิธีการกระจ่างค่า

นยิมเป็นสิง่ท่ีท�าให้นกัศกึษามองเหน็ ความถกูต้องดงีาม 

และแสดงพฤตกิรรมกระท�าด ีตามค่านยิมต่อการมวีนิยัใน

ตนเองในขั้นสูงขึ้น จึงเป็นผลให้นักศึกษาที่ฝึกกิจกรรม

การกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองในระยะหลัง

ทดลองสงูกว่าระยะก่อนทดลอง และนกัศกึษาทีไ่ด้รบัการ

ฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง 

ในระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนทดลอง ทั้งนี้เพราะ

นักศึกษากลุ่มทดลองท่ีได้รับการฝึกกิจกรรมการกระ

จ่างค่านยิมในระยะตดิตามผล ได้รบัการฝึกในการตดัสนิ
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ใจ แก้ปัญหาจนนักศึกษาได้เรียนรู้ค่านิยมต่อการมีวินัย

ในตนเองที่ชัดเจนและใช้ค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง

ตัดสินใจแก้ปัญหาเม่ือต้องเผชิญสถานการณ์ปัญหาที่

ประสบ ดังนั้น กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมสามารถน�า

ไป ใช้พัฒนาค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองสูงขึ้น ซ่ึง

สอดคล้องกับ พรทิพย์ นิ่มแสง (2548) ได้ท�า การศึกษา

การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม แก้ปัญหาของ

นกัศกึษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชัน้สงูปีที ่1 พบว่า 

ผูเ้รยีนทีเ่รยีนด้วยแผนการจัดการเรยีนรูแ้บบกระบวนการ

กลุ่มแก้ปัญหามเีหตผุลเชงิจรยิธรรมด้านความรบัผดิชอบ

ต่อตนเองและสงัคม หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนและสงูกว่า

กลุม่ทีเ่รยีนด้วยแผนการจัดการเรยีนรูแ้บบปกตอิย่างมนียั

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และมเีจตคตต่ิอวิธกีารจัดการ

เรยีนรูแ้บบกระบวนการกลุม่ แก้ปัญหาเพือ่พฒันาเหตผุล

เชงิจรยิธรรมด้านความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคมสงู

กว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งใน

แต่ละระดบัและภาพรวม ด้านงานวจัิยของ สพุฏัรา อ้นล�า

พลู (2544) ศกึษาการใช้กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ เพือ่พฒันา

เหตผุลเชงิจรยิธรรมของนักเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม พบว่า 

การเรยีนด้วยกจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ท�าให้นกัเรยีนมเีหตผุล

เชิงจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์และ

ความรับผิดชอบของนักเรียนก่อนใช้กิจกรรมและหลัง

การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังใช้กิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ดังนั้น การท�ากิจกรรมการกระจ่างค่านิยม เป็น

วิธีการที่ส่งเสริมหรือพัฒนาให้นักศึกษาแก้ปัญหาโดย

ใช้เหตุผลข้อดีข้อเสียในการตัดสินใจ เลือกและมีความ

คงทนอยูต่วัจงึมคีะแนนค่านิยมต่อการมวิีนัยในตนเอง ใน

ระยะตดิตามผลสงูกว่าระยะก่อนทดลอง ส�าหรบันักศกึษา

ทีไ่ม่ได้รบัการฝึกกจิกรรมการกระจ่างค่านยิมมค่ีานยิมต่อ

การมวีนิยัในตนเองในระยะหลงัทดลอง และระยะตดิตาม

ผลต�่ากว่าในระยะก่อนทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะนักศึกษากลุ่มควบคุมไม่ได้

รับการฝึกการตัดสินใจกับปัญหาต่าง ๆ ในการด�าเนิน

ชีวิตในวิทยาลัยประกอบกับนักศึกษาท่ีเข้าเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนั้นมาจากนักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาตอนต้น

ทัว่ไป เมือ่เข้ามาเรยีนกบัเพือ่นร่วมห้องพฤตกิรรมต่าง ๆ  

ที่แสดงออกมานั้น ท�าให้นักศึกษาแสดงค่านิยมต่อการมี

วนิยัในตนเองสบัสน ขาดความชดัเจนใจการตดัสนิในต่อ

สถานการณ์ที่ประสบอยู่ จะเห็นได้ว่าคะแนน ค่านิยมต่อ

การมวีนิยัในตนเองของนกัศกึษากลุม่ควบคมุต�า่ลง เรือ่ย 

ๆ ฉะนั้น เห็นสมควรให้มีการจัดการฝึกกิจกรรมการก

ระจ่างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง ให้กับนักศึกษา

ทุกคนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โครงการเกษตร

เพื่อชีวิต

5. คะแนนค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองของ

กลุม่ทดลองในระยะตดิตามผลจากแบบสงัเกตพฤตกิรรม 

อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (เกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.51 

- 4.00) ท้ังนี้เพราะกลุ่มทดลองได้น�าผลจากการฝึก

กิจกรรมการกระจายค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง ไป

ใช้ในชีวิตประจ�าวันจนติดตัวเป็นนิสัย นั่นคือก่อนจะคิด

ตดัสนิใจท�าอะไรลงไปกต็รวจสอบสิง่ทีต่นจะตดัสนิใจนัน้

กบักระบวนการทีไ่ด้รบั การฝึกกจิกรรมเหล่านัน้ ท�าให้ได้

มโีอกาสกลัน่กรองพฤตกิรรมของตนให้ถกูต้องเหมาะสม

กับเหตุการณ์ที่ตนเผชิญ

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการก

ระจ่างค่านิยมสามารถพัฒนาค่านิยมต่อการมีวินัยใน

ตนเองให้สูงขึ้น ทั้งนี้เพราะนักศึกษาได้ส�ารวจค่านิยม

ของตนโดยท่ีค่านิยมจะเป็นการให้คุณค่าในการควบคุม

ตนเองต่อการมีวินัยในตนเองและใช้เป็นเกณฑ์ในการ

ตดัสนิหรอืยดึถอืโดยพจิารณาไตร่ตรองว่าเป็นสิง่ทีด่แีล้ว

กจ็ะแสดงพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ตามทีว่ทิยาลยัต้องการ 

ดังนั้นการประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงามด้วยการควบคุม

ตนเองตามท่ีนักศึกษาเห็นคุณค่าต่อการปฏิบัติตามกฎ
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ระเบียบ หน้าที่ และมีวินัยในตนเอง ย่อมท�าให้นักศึกษา

ประสบความส�าเร็จด้านการเรียนและการด�ารงชีวิตอยู่

ในหอพักของวิทยาลัยและการที่นักศึกษาได้รับการฝึก

กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองท�าให้

เกิดการเพิ่มพูนความสามารถของนักศึกษาในการสื่อ

ความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก และค่านิยมของตนเอง

ให้ผู้อื่นทราบ ในขณะเดียวกันก็ท�าให้นักศึกษาสามารถ

แก้ปัญหา พิจารณาวิธีการหรือทางเลือก รู้จักยอมรับเห็น

ด้วย และไม่เหน็ด้วยจนเกดิทกัษะในการตดัสนิใจและยดึ

ม่ันในความเชือ่ของตนจนกระทัง่ปฏบัิตเิป็นนสิยั จึงกล่าว

ได้ว่าการที่นักศึกษาได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่า

นยิมต่อการมวีนิยัในตนเองทีช่ดัเจน และได้ปฏบัิตติามค่า

นยิมทีเ่กดิขึน้กบัตนเองนัน้ ท�าให้นกัศกึษาสามารถบรรลุ

เป้าหมายในการเรยีน การอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่และการน�าไปใช้

ในการประกอบอาชีพ หลังจากจบการศึกษา

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. จัดอบรมวิธีสร้างบทเรียนด้วยวิธีการกระจ่าง

ค่านิยมด้วยตนเองให้กับครู หรือผู้สอน เพ่ือเป็นการส่ง

เสริมพัฒนาการเรียนการสอน 

2. การจดัอบรมส�าหรับผูบ้ริหาร ครูฝ่ายปกครอง 

ครฝู่ายพฒันาการศกึษา ครผููส้อน และผูส้นใจให้มคีวามรู้

ความเข้าใจและสามารถใช้กจิกรรมการกระจ่างค่านยิม ใช้

ในการปรับพฤตกิรรมของนกัศกึษาโดยให้มกีารพัฒนาค่า

นิยมที่พึงประสงค์สอดคล้องกับค่านิยมของสังคม

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัย

1. ควรศกึษาผลของกจิกรรมการกระจ่างค่านยิม

ต่อการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาเรื่องการมีจิตอาสา

หรือการมีจิตสาธารณะ

2. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบการใช้กจิกรรมการกระ

จ่างค่านยิมกบัวธิกีารศกึษาวธิอีืน่ ๆ  เพือ่หาผลการพฒันา

ค่านิยมที่พึงประสงค์
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