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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของการใช้กจิ กรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวนิ ยั ในตนเอง
ของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โครงการเกษตรเพือ่ ชีวติ โดยสุม่ มาจ�ำนวน 30 คน แบ่งเป็นกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 15 คน ด้วยวิธกี ารแบบจับคู่ กลุม่ ทดลองได้รบั การฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมี
วินัยในตนเอง เป็นเวลา 3 วัน ๆ ละ 4 กิจกรรม โดยใช้เวลาในการฝึกกิจกรรมละ 100 นาที ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้
รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม การเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนทดลอง ระยะหลังทดลอง และ
ระยะติดตามผล สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�ำ้ ประเภทหนึง่ ตัวแปรระหว่าง
กลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม (Repeated Measures Designs: One Between Subjects Variable and One
Within-Subjects Variable) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาที่ได้รับการฝึก
กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม
ผลการศึกษาค้นพบว่า
1. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับช่วงเวลาของการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม มีค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองสูงกว่านักศึกษาที่
ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมในระยะหลังทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม มีค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองสูงกว่านักศึกษาที่
ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมในระยะติดตามผลอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม มีคา่ นิยมต่อการมีวนิ ยั ในตนเองในระยะหลังทดลอง
สูงกว่าระยะก่อนทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

*ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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5. นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวนิ ยั ในตนเองในระยะติดตามผลสูงกว่าระยะ
ก่อนทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract
The purpose of this research was to study the effects of the implementation of value clarification 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 activities. 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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บทนำ�
การเปลี่ยนแปลงสภาพในสังคมโลกและสังคม
ไทยเกิ ด จากเหตุ แ ละปั จ จั ย หลายประการโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท�ำให้สังคมไทย
ก้าวเข้าสู่สภาพการเป็นสังคมแห่งสารสนเทศและสังคม
ยุคโลกาภิวัตน์อย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการ
ผสมผสานวัฒนธรรมนานาชาติเข้าด้วยกัน ท�ำให้ชีวิต
ของคนในสังคมและวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ประกอบ
กับการจัดการศึกษายังไม่บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
อย่างสมบูรณ์ คนยังเน้นความร�่ำรวยและการบริโภค มี
ค่านิยมแบบแก่งแย่งแข่งขัน ตัวใครตัวมัน ไม่สนใจเรื่อง
มนุษยสัมพันธ์และจิตส�ำนึกต่อส่วนรวม มีความเห็นแก่
ตัวขาดความเมตตา ไม่เห็นใจผู้อื่น ขาดความยุติธรรม
ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและมุ่งแต่การแข่งขัน ดังนั้น
จึงปรากฏพฤติกรรมของความด้อยจริยธรรมและการแก้
ปัญหาด้วยวิธีการรุนแรง (อมร ชัยรัตน์กรกิจ, 2548)
และดูเหมือนว่าการศึกษาที่ผ่านมาจะท�ำให้คนในสังคม
เสือ่ มลงทางจริยธรรมมากขึน้ ดังจะเห็นได้จากข่าวทีเ่ สนอ
ทุกวันนี้ในสื่อต่าง ๆ เช่น การปล้นฆ่า ชิงทรัพย์ พ่อค้า
หลอกขายสินค้า เกษตรกรชาวสวนทุเรียนขายทุเรียนอ่อน
แม่คา้ ขายผักทีแ่ ช่ฟอร์มาลีน ผูเ้ ลีย้ งสุกรใช้สารเร่งเนือ้ แดง
เป็นต้น (มณีโชค สังหาญ, 2548)
ดังนั้น การพัฒนาคนให้มีความรู้พร้อมกับมี
จริยธรรม เพือ่ มุง่ ความส�ำเร็จต่อส่วนร่วม จึงเป็นประเด็น
ส� ำ คั ญ ที่ ห น่ ว ยงานของภาครั ฐ ให้ ค วามส� ำ คั ญ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เนือ่ งจากเป็นหน่วยงานทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อการผลิตคน
สู่ตลาดอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักส�ำคัญของ
คนในประเทศไทย และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาวะการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจึงก�ำหนดให้มีโครงการเกษตรเพื่อชีวิต
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดการศึกษาวิชาชีพด้านการเกษตรให้แก่บุตรหลาน
เกษตรกรทีด่ อ้ ยโอกาสทางการศึกษาในชนบท และรองรับ
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นัก เรียนที่จบการศึก ษาจากโรงเรียนขยายโอกาสของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจน
นักเรียนที่สนใจเข้ามาเรียนวิชาชีพเกษตร เพื่อเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการผลิตทางการเกษตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพของประเทศ
ในอนาคต ทัง้ ยังสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปประกอบอาชีพ
เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวอีกทั้งเป็นการป้องกันการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทเข้าสู่เมือง และเป็นการส่ง
เสริมให้เกิดความรักและหวงแหนในถิ่นฐานและสภาพ
แวดล้อม เกิดความส�ำนึกรับผิดชอบต่อการพัฒนาท้อง
ถิ่นอันเป็นผลดีต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติโดย
ส่วนรวม (มณีโชค สังหาญ, 2548)
Chickering & Reisser (1993) ได้กล่าว
ถึ ง ช่ ว งชี วิ ต ที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ การจะพั ฒ นาและจั ด
ประสบการณ์ให้เกิดการพัฒนาไปจนถึงขีดสูงสุดและเต็ม
ศักยภาพทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม
คือ ช่วงวัยรุ่น อายุระมาณ 17-19 ปี ซึ่งสอดคล้องกับ
ช่วงอายุของนักศึกษาในสถานศึกษาที่สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนั้น การจัดการเรียน
การสอนภายใต้โครงการเกษตรเพื่อชีวิตจึงมุ่งเน้น การ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติและการ
ฝึกทักษะในสถานการณ์จริง เพื่อสร้างนักการเกษตร
รุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการผลิตและการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ ยังมีการเสริมสร้างประสบการณ์
การใช้ชีวิตในสังคมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการจัด
ระเบียบทางสังคมจากการได้อยู่ร่วมกันในหมู่บ้านของ
ฟาร์มวิทยาลัย ซึ่งเปรียบเสมือนการจ�ำลองบทบาทจาก
สังคมจริงภายนอกให้กับนักศึกษา
ส�ำหรับการจะพัฒนานักศึกษาให้มีความรอบรู้
ใฝ่หาความรู้ มีศรัทธาในอาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรม
สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว จ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินการตามแนวคิดพืน้ ฐานของทฤษฎีการกระจ่างค่า
นิยมในการปลูกฝังจริยธรรม เพราะแนวคิดดังกล่าวจะ
ช่วยให้นกั ศึกษาเกิดความกระจ่างในความเชือ่ ในทัศนคติ
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ในพฤติกรรมและในความรูส้ กึ ของตนเอง ส่วนหน้าทีข่ อง
ครูในการปลูกฝังค่านิยม คือ การชีน้ ำ� หรือจัดการให้มกี าร
ชีน้ ำ� โดยการตัง้ ค�ำถามเพือ่ ให้นกั ศึกษาเกิดการฉุกคิดขึน้
ซึ่งจะน�ำไปสู่ผลส�ำเร็จของเป้าหมายการพัฒนานักศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ในขณะที่กระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในด้านสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ความต้องการด้านทักษะและ
คุณสมบัตขิ องคนในสังคมเปลีย่ นแปลงไป ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่า
กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมเป็นเทคนิคหนึง่ ทีส่ ามารถส่ง
เสริมการมีวนิ ยั ในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี โครงการเกษตรเพื่อชีวิต เพื่อนักศึกษาจะได้
ปฏิบตั จิ นเกิดเป็นค่านิยมของตนและกระท�ำเป็นนิสยั โดย
แสดงระเบียบวินยั ในตนเอง นอกจากจะเป็นประโยชน์ตอ่
ตนเองแล้ว ยังเป็นส่วนช่วยชักน�ำให้ประชาชนในชุมชน
ที่นักศึกษาจะต้องไปประกอบอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา
ปฏิบัติตามได้อีกด้วย อันเป็นวัตถุประสงค์ส�ำคัญของ
รัฐบาลทีม่ งุ่ หวังให้นำ� ไปพัฒนาท้องถิน่ เดิมของนักศึกษา

2. เปรียบเทียบผลของการใช้กิจกรรมการกระ
จ่างค่านิยมต่อการมีวนิ ยั ในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี โครงการเกษตรเพื่อชีวิต ระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม

สมมติฐานของการวิจัย

การวิจัยมีสมมติฐาน ดังนี้
1. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับช่วง
เวลาของการทดลอง
2. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่าง
ค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง มีวินัยในตนเอง สูงกว่า
นักศึกษาที่ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม
ในระยะหลังทดลอง
3. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่าง
ค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง มีวินัยในตนเองสูงกว่า
นักศึกษาที่ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม
ในระยะติดตามผล
4. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่าง
ค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง มีวินัยในตนเองในระยะ
วัตถุประสงค์ของการวิจ4.ัยนักศึกษาที่ได้รับการฝึ กกิจกรรมการกระจ่
หลังทดลอง
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ินยั ในตนเอง
มีวนิ ยั ในตนเองใน
ระยะหลังทดลอง สูกงิจกว่กรรมการกระจ่
าระยะก่อนทดลองาง
5. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่าง
1. เพื่อศึกษาผลของการใช้
5. นักศึกษาที
การฝึทกกิยาลั
จกรรมการกระจ่
อการมี
ในตนเอง มีวมี
นิ ยั วในตนเองใน
การมี
วินวินัยยั ในตนเอง
ินัยในตนเองในระยะ
ค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองของนั
ก่ไศึด้กรับษาวิ
ย ค่านิยางค่มต่านิอยมต่
ระยะติ
ด
ตามผลสู
ง
กว่
า
ระยะก่
อ
นการทดลอง
ติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง
เกษตรและเทคโนโลยี โครงการเกษตรเพื่อชีวิต

กรอบแนวคิดในการวิ
จัย ดในการวิจยั
กรอบแนวคิ
ตัวแปรต้น
1. วิธีการทดลอง
1.1 กิจกรรมการกระจ่างค่านิยม
(Value Clarification)
1.2 วิธีปกติ
2. ระยะเวลาการทดลอง
2.1 ระยะก่อนการทดลอง
2.2 ระยะหลังการทดลอง
2.3 ระยะติดตามผล

ตัวแปรตาม

การมีวินยั ในตนเอง

ภาพที่ 1 ผลของการใช้กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินยั ในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี โครงการเกษตรเพื่อชีวิต

ขอบเขตของการวิจยั

วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2554
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ภาพที่ 1 ผลของการใช้กิจกรรมการกระจ่างค่า เทคโนโลยีราชบุรี ต�ำบลเขาชะงุม้ อ�ำเภอโพธาราม จังหวัด
นิยมต่อการมีวนิ ยั ในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัย เกษตร ราชบุรี ปีการศึกษา 2552 จ�ำนวน 108 คน
2 . ก ลุ ่ ม ตั ว อ ย ่ า ง เ ป ็ น นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
และเทคโนโลยี โครงการเกษตรเพื่อชีวิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่
ขอบเขตของการวิจัย
1 โครงการเกษตรเพือ่ ชีวติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัย ราชบุรี ต�ำบลเขาชะงุ้ม อ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปี
การศึกษา 2552 จ�ำนวน 108 คน ที่ได้ท�ำแบบวัดการ
ก�ำหนดขอบเขต ดังนี้
กลุม่ ทดลอง เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร มีวินัยในตนเองมาจัดเรียงล�ำดับจากระดับขั้นที่ 1 ถึงขั้น
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โครงการเกษตรเพื่อชีวิต วิทยาลัย ที่ 4 แล้วคัดเลือกนักศึกษาที่มีคะแนนของการมีวินัยใน
เกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ต�ำบลเขาชะงุ้ม อ�ำเภอ ตนเองระดับขั้นที่ 1 (รับรู้) และขั้นที่ 2 (ตอบสนอง)
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2552 จ�ำนวน 30 จ�ำนวน 30 คน มาตามความสมัครใจในการเข้าร่วมกับ
คน ซึ่งมีวินัยในตนเอง ระดับขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 2 จ�ำนวน การทดลองแล้วน�ำคะแนนที่ได้มาเรียงล�ำดับจากมากไป
15 คู่ โดยใช้คะแนนของการมีวินัยในตนเองเป็นเกณฑ์ หาน้อยท�ำการจับคู่ (Matching) นักศึกษาที่มีคะแนน
ในการจับคู่ (Matching) แล้วสุ่มแยกคู่เป็นกลุ่มทดลอง ใกล้เคียงกันและสุ่มอย่างง่ายออกมา 15 คู่ แล้วท�ำการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) อีกครั้ง
และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 15 คน
เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 15 คน
ตัวแปรของการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การกระจ่างค่านิยมและ
1. แบบวัดการมีวินัยในตนเอง จ�ำนวน 30 ข้อ
ระยะเวลา
1.1 การกระจ่างค่านิยม จ�ำแนกเป็น 2 วิธี น�ำหลักการแบ่งระดับจิตพิสยั ของแครธโรล (Krathwohl,
1964) มาปรับใช้ โดยก�ำหนดให้มตี วั เลือก 4 ระดับ บอก
การ
		 1.1.1 กิ จ กรรมการกระจ่ า งค่ า นิ ย ม ระดับค่านิยมทางจริยธรรม 4 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นรับรู้ คือ
ความเข้าใจจริยธรรมที่เกิดขึ้นรอบตัวแต่ยังไม่ปฏิบัติ
(Value Clarification)
2) ขั้นตอบสนอง คือ การปฏิบัติตามค�ำสั่ง กฎเกณฑ์
		 1.1.2 วิธีปกติ
ด้วยความพึงพอใจ 3) ขั้นเห็นคุณค่า คือ การยอมรับ
1.2 ระยะเวลา แบ่งเป็น 3 ช่วง
ชื่นชมต่อจริยธรรมจนแสดงความคิด หรือการปฏิบัติ
			 1.2.1 ระยะก่อนการทดลอง
ตามจริยธรรม และ 4) ขั้นจัดระบบคุณค่า คือ ปฏิบัติต่อ
			 1.2.2 ระยะหลังการทดลอง
จริยธรรมอย่างเป็นระบบที่สร้างขึ้นด้วยความส�ำนึกของ
			 1.2.3 ระยะติดตามผล
ตนเอง โดยน�ำแบบวัดการมีวินัยในตนเองไปทดลองใช้
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีวินัยในตนเอง
กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ ชัน้ ปีที่ 1 โครงการเกษตรเพือ่ ชีวติ วิทยาลัย
วิธีดำ�เนินการวิจัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี จ�ำนวน 30 คน ในภาคเรียนที่
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรเป็นนักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ใน 2 ปีการศึกษา 2552 และน�ำคะแนนที่ได้มาหาค่าอ�ำนาจ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จ�ำแนก (Discrimination) รายข้อโดยทดสอบด้วยค่าที
ชั้นปีที่ 1 โครงการเกษตรเพื่อชีวิต วิทยาลัยเกษตรและ (t-test) และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบ
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ผิดกชอบ
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เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเนื้อหา ราชบุรี จ�ำนวน 15 คน
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ตารางที่ 1 แสดงแบบแผนการทดลอง 2 องค์ประกอบ แบบวัดซ�้ำ 1 องค์ประกอบ (Two-Factor Experiment
ตารางทีwith
่ 1 แสดงแบบแผนการทดลอง
2 องค์ประกอบ แบบวัดซํา 1 องค์ประกอบ (Two-Factor
Repeated Measures one Factor) (Winer, 1971, ้ p.518)

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

a1
a2

b1
G1
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ความหมายของสัญลักษณ์

b2
G1
G2

b3
G1
G2

วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ความหมายของสัญลักษณ์
a1 แทน การใช้กจิ กรรมการกระจ่างค่านิยม
a2 แทน วิธีปกติ
b1 แทน การทดสอบก่อนการใช้กิจกรรม
การกระจ่างค่านิยม
b2 แทน การทดสอบหลังการใช้กิจกรรม
การกระจ่างค่านิยม
b3 แทน การทดสอบระยะติดตามผลหลัง
การใช้กิจกรรมการกระจ่างค่านิยม
G1 แทน กลุ่มทดลองที่ 1
G2 แทน กลุ่มทดลองที่ 2

การดำ�เนินการทดลอง
1. ระยะก่อนทดลอง
ด�ำเนินการติดต่อผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีราชบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการใช้
กลุ่มตัวอย่างและขอใช้สถานที่ส�ำหรับจัดกิจกรรมการก
ระจ่างค่านิยม และด�ำเนินการให้นักศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ประชากรทั้งหมดในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 โครงการเกษตรเพื่อ
ชีวิต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี จ�ำนวน 108
คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ท�ำแบบวัดการ
มีวินัยในตนเอง แล้วคัดเลือกคะแนนนักศึกษาที่อยู่ไม่
เกินขั้นที่ 2 มาตามความสมัครใจในการเข้าร่วมรับการ
ทดลอง โดยน�ำคะแนนที่ได้มาเรียงล�ำดับจากมากไปหา
น้อย ท�ำการจับคูน่ กั ศึกษาทีม่ คี ะแนนใกล้เคียงกันและสุม่
อย่างง่ายออกมา 15 คู่ จากนัน้ ท�ำการสุม่ อย่างง่ายอีกครัง้
เพือ่ เป็นกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุมกลุม่ ละ 15 คน ซึง่
คะแนนทดสอบของแบบวัดการมีวนิ ยั ในตนเองของกลุม่
ตัวอย่าง เป็นการทดสอบครั้งแรก (Pretest)
2. ระยะทดลอง
ด�ำเนินการทดลองท�ำกิจกรรมการกระจ่างค่า
นิยมกับกลุ่มทดลองตามโปรแกรมที่สร้างขึ้น เป็นเวลา 3
วัน มีขั้นตอนด�ำเนินการ คือ การจัดเตรียมสถานที่เป็น
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ห้องประชุมโครงการเกษตรเพื่อชีวิต และวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ส�ำหรับการฝึกกิจกรรม จัดหาและเชิญวิทยากรด�ำเนิน
กิจกรรมร่วมกับผูว้ จิ ยั และด�ำเนินกิจกรรมการกระจ่างค่า
นิยม เป็นเวลา 3 วัน จ�ำนวน 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�ำเนินการการทดสอบกลุ่มทดลอง(Posttest)
ที่เข้าร่วมกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม โดยใช้แบบวัดการ
มีวินัยในตนเอง พร้อมกับกลุ่มควบคุมซึ่งไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการกระจ่างค่านิยม
4. ระยะติดตามผล
การติดตามผล (Follow up) ใช้เวลาห่างจาก
ระยะหลังทดสอบหลังทดลอง (Posttest) 30 วัน ผู้วิจัย
ด�ำเนินการสังเกตพฤติกรรมการมีวนิ ยั ในตนเองของกลุม่
ทดลอง คือ ช่วงแรกระหว่างเวลา 05.30 - 08.00 น. (เช้า)
และช่วงที่ 2 ระหว่างเวลา 19.00 - 20.00 น. (เย็น) ของ
ทุก ๆ วันจนครบ 30 วัน จากนัน้ ให้นกั ศึกษากลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุมท�ำแบบวัดการมีวินัยในตนเองอีกครั้ง
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รายคู่แบบนิวแมน-คูลส์ (Newman-Keuls Method) ทางสถิติที่ระดับ .05
6. การมีวินัยในตนเองของกลุ่มทดลองในระยะ
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างค่อาการมี
นิยม วและกลุ
่มควบคุมีมวทีนิ ่ไม่ยั ในตนเองใน
ได้รับการฝึก
นักศึกษาที่ไ4.ม่ได้นัรกับศึการฝึ
างค่านิยม การกระจ่
กษาทีก่ไกิด้จรกรรมการกระจ่
ับการฝึ กกิจกรรมการกระจ่
างค่านิยมต่
ินยั ในตนเอง
กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมมีคะแนนของค่านิยมต่อการ
ในระยะหลั
ทดลองอย่งกว่
างมีาระยะก่
นยั ส�ำคัอญนทดลองอย่
ทางสถิตทิ รี่ ะดั
ระยะหลังงทดลองสู
างมีบ น.05
ยั สําคัมีญวทางสถิ
ติที่ระดัไม่บแตกต่
.05 างกัน เมื่อระยะเวลาผ่านไปใน
ินัยในตนเอง
3. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่าง
ค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง มีวินัยในตนเอง สูงกว่า ช่วงหลังทดลอง พบว่า คะแนนของค่านิยมต่อการมีวนิ ยั
นักศึกษาที่ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม ในตนเอง ทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
ในระยะติดตามผล อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 สถิติที่ระดับ .05 และในระยะติดตามผลก็มีคะแนนของ
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ค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่าง
ค่านิยม มีคา่ นิยมต่อการมีวนิ ยั ในตนเอง สูงกว่านักศึกษา
ที่ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม ในระยะ
หลังการทดลอง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ข้อที่ 2 ทั้งนี้
เนือ่ งจากนักศึกษาทีไ่ ด้รบั การฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่า
นิยมต่อการมีวินัยในตนเอง สามารถใช้พัฒนาคะแนนค่า
นิยมต่อการมีวินัยในตนเองให้สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมจิต ห่อทอง (2543) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษาความรับผิดชอบปัญหาและแนวทางแก้ไขของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาชัน้ ปีที่ 6 โรงเรียนพระโขนงวิทยา
พบว่า นักเรียนที่ใช้บทบาทสมมติและเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนการ
ทดลอง และผลงานวิจัยของ สุทธิพร บุญส่ง (2545) ที่
ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความรับผิด
ชอบของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า รูป
แบบการสอนเพือ่ พัฒนาคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ
ของนักศึกษามีประสิทธิภาพในการสร้างคุณลักษณะได้
ตามแนวทาง อัตลักษณะศึกษา (Charter Education)
โดยจัดเป็นขั้นตอนการสอนและแผนการสอนทั้งสิ้น 6
ขั้นตอน เมื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะ
ความรั บ ผิ ด ชอบ และระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ของการให้
เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาภายหลังการใช้รปู แบบ
การสอน พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม และพบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญของคะแนน
เฉลี่ ย คุ ณ ลั ก ษณะความรับผิด ชอบ และคะแนนเฉลี่ย
การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษากลุ่มทดลอง
ในการศึกษาระยะที่ 2 และระยะที่ 3 พบการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญของคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความรับ
ผิดชอบและคะแนนเฉลี่ย การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม
ของนักศึกษากลุ่มทดลอง และยังพบว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่กระตือรือร้นและให้ความสนใจในกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนาสังคม นอกจากนั้น
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นักศึกษาส่วนใหญ่ พบว่า ตนเองมีความรับผิดชอบมาก
ขึน้ และคูส่ ญ
ั ญาซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผูป้ กครองของนักศึกษา
ระบุวา่ นักศึกษามีความรับผิดชอบมากขึน้ ครูผสู้ อนเห็น
ว่ารูปแบบการสอนมีความเหมาะสมและสามารถน�ำไป
ใช้ในการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาได้ ส่วนงานวิจัยของ
หัทยา สารสิทธิ์ (2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผลการใช้ชุด
การสอนเพื่อพัฒนาความมีระเบียบวิจัยของนักเรียน พบ
ว่า ระดับเจตคติของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุด
การสอนจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินยั ก่อนได้รบั การ
สอนอยูใ่ นระดับค่อนข้างสูงและหลังได้รบั การสอนโดยใช้
ชุดการสอนแล้ว นักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับสูง ระดับ
การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยของ
นักเรียนก่อนได้รับการสอนอยู่ในขั้นที่ 4 หลังจากได้รับ
การสอนนักเรียนมีระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมอยูใ่ น
ขัน้ ที่ 5 สอดคล้องกับทฤษฎีของโคลเบอร์ก (Kohlberg,
1969, p.32) กล่าวว่าจริยธรรมสามารถพัฒนาให้สูงขึ้น
ได้ถา้ ได้รบั การส่งเสริมและฝึกการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
เมือ่ บุคคลต้องการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมก็สามารถท�ำได้
โดยการปรับเปลี่ยนความคิดหรือความรู้สึกของตนเอง
ดังนั้นการที่นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม การก
ระจ่ า งค่ า นิ ย มจึ ง มี โ อกาสอยู ่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส ่ ง เสริ ม
สนับสนุน ท�ำให้มองเห็นค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง
ดีขึ้นและชัดเจน คะแนนค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง
จึงสูงกว่านักศึกษาทีไ่ ม่ได้ฝกึ กิจกรรมการกระจ่างค่านิยม
ในระยะหลังทดลอง
3. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่าง
ค่านิยม มีคา่ นิยมต่อการมีวนิ ยั ในตนเองสูงกว่านักศึกษา
ที่ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมในระยะ
ติดตามผลการทดลอง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3
ทัง้ นีน้ กั ศึกษาทีไ่ ด้รบั การฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม
ต่อการมีวินัยในตนเองสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับการฝึก
กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมในระยะติดตามผล เนือ่ งจาก
กลุ่มทดลองได้รับการฝึกการตัดสินใจแก้ปัญหาโดยการ
แสดงความคิดเห็นจากสถานการณ์ต่าง ๆ ตีความสิ่งที่
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คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินความคิด ทั้งได้แสดง
ความคิดในลักษณะของการวิจารณ์ด้วยการสื่อสารทาง
วาจา ตั้งใจฟังอย่างมีอารมณ์ร่วม พิจารณาใคร่ครวญ
ถามค�ำถามและตอบค�ำถามจนเกิดความกระจ่าง รวม
ทั้งยอมรับผลย้อนกลับจนเกิดการแก้ปัญหาความขัด
แย้งและเลือกก�ำหนดเป้าหมายวางแผนการเลือกและ
ส�ำรวจสิ่งที่เคยปฏิบัติท�ำให้นักศึกษาเกิดความกระจ่าง
ในค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองแล้วใช้ค่านิยมดังกล่าว
ในการตัดสินใจดังที่
ศิรภิ รณ์ อธิปตั ยกุล (2540) ได้เสนอว่า ถ้าบุคคล
สามารถน�ำกระบวนการทั้ง 7 ขั้น ของทฤษฎีการกระจ่าง
ค่านิยมนี้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันจนติดตัวเป็นนิสัย นั่น
คือก่อนจะคิดตัดสินใจท�ำอะไรลงไปก็ตรวจสอบสิ่งที่ตน
จะตัดสินใจนั้นกับกระบวนการเหล่านี้จะท�ำให้คนได้มี
โอกาสกลั่นกรองพฤติกรรมของตนให้ถูกต้องเหมาะสม
กับเหตุการณ์ทตี่ นเผชิญอยูไ่ ด้จากเหตุผลดังกล่าว เมือ่ มี
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ นักศึกษาก็จะ
น�ำเอาค่านิยมที่แท้จริงที่กระจ่างชัดเจนมาเป็นมาตรฐาน
ในการเลือกตัดสินใจทีจ่ ะกระท�ำการได้รบั การฝึกกิจกรรม
กระจ่างค่านิยม เมื่อมีโอกาสนักศึกษาก็แสดงค่านิยมนั้น
ออกมาส่วนกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการก
ระจ่างค่านิยมจึงไม่มีค่านิยมที่ชัดเจน เป็นบุคคลที่มีค่า
นิยมที่สับสนมีลักษณะดังนี้ เช่น พฤติกรรมเฉยเมย คือ
บุคคลที่ขาดความสนใจขณะเรียนหรือขาดความรับผิด
ชอบพฤติกรรมจับจดจะเป็นบุคคลที่เปลี่ยนความสนใจ
ง่าย ๆ พฤติกรรมที่มีความไม่แน่ใจมากจะเป็นบุคคล
ที่เลือกตัดสินใจไม่ได้ หรือให้ผู้อื่นตัดสินใจให้ เมื่อมีค่า
นิยมทีไ่ ม่ชดั เจนก็จะขาดตัวน�ำทางในการด�ำเนินชีวติ จะ
เห็นว่าค่านิยมต่อการมีวนิ ยั ในตนเองมีบทบาทส�ำคัญทีจ่ ะ
ก�ำหนดหรือผลักดันให้แสดงพฤติกรรมที่สังคมต้องการ
การเสริมสร้างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง จะช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการตัดสินหาวิถที างด�ำเนินชีวติ หรืองาน
ของแต่ละบุคคลให้บรรลุความส�ำเร็จได้ จึงท�ำให้คะแนน
ค่านิยมต่อการมีวนิ ยั ในตนเองของนักศึกษาทีฝ่ กึ กิจกรรม

การกระจ่างค่านิยมสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้ฝึกกิจกรรม
การกระจ่างค่านิยมในระยะติดตามผล
4. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่าง
ค่านิยม มีค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองในระยะหลัง
ทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าในระยะก่อนทดลอง
อย่างมีนัยส�ำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 4 และข้อที่ 5 นักศึกษาที่ได้รับการฝึก
กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองใน
ระยะหลังทดลองสูงกว่าระยะก่อนทดลอง เพราะนักศึกษา
กลุ่มทดลองได้รับการฝึกการตัดสินใจโดยการเผชิญกับ
สถานการณ์ ปัญหาต่าง ๆ แล้วเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้แสดงค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองออกมาหลาย
อย่าง จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาค่านิยมต่อการ
มีวินัยในตนเองของตนให้อยู่ในวิทยาลัยได้อย่างเหมาะ
สม การตัดสินใจแก้ปัญหาโดยยึดขั้นตอนทั้ง 7 ขั้นตอน
ตามทฤษฎีคา่ นิยมของแรทส์, ฮาร์มนิ และไซมอน (Raths,
Harmin, & Simon, 1966) เป็นแนวทางตัดสินใจแก้
ปัญหา โดยใช้คำ� ถามทีท่ ำ� ให้เกิดความกระจ่างจนสามารถ
แก้ ไขความขั ด แย้ ง ในค่ า นิ ย ม นั่ น คื อ กลวิ ธี ท� ำ ความ
กระจ่างในค�ำตอบ ซึ่งสอดคล้องกับซีเทน (Setian,
1990) ได้ศึกษาผลของวิธีการกระจ่างค่านิยมต่ออัต
มโนทัศน์ของสตรีที่สืบเชื้อสายอเมริกันอาร์มีเนียนในรุ่น
ที่ 2 พบว่า วิธกี ารกระจ่างค่านิยมท�ำให้เกิดทักษะการคิด
วิจารณ์ ความเข้าใจ การยอมรับความจริง จึงเห็นได้วา่ การ
พัฒนาพฤติกรรมของนักศึกษาด้วยวิธีการกระจ่างค่า
นิยมเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้นกั ศึกษามองเห็น ความถูกต้องดีงาม
และแสดงพฤติกรรมกระท�ำดี ตามค่านิยมต่อการมีวนิ ยั ใน
ตนเองในขั้นสูงขึ้น จึงเป็นผลให้นักศึกษาที่ฝึกกิจกรรม
การกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองในระยะหลัง
ทดลองสูงกว่าระยะก่อนทดลอง และนักศึกษาทีไ่ ด้รบั การ
ฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง
ในระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนทดลอง ทั้งนี้เพราะ
นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระ
จ่างค่านิยมในระยะติดตามผล ได้รบั การฝึกในการตัดสิน
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ใจ แก้ปัญหาจนนักศึกษาได้เรียนรู้ค่านิยมต่อการมีวินัย
ในตนเองที่ชัดเจนและใช้ค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง
ตัดสินใจแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ปัญหาที่
ประสบ ดังนั้น กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมสามารถน�ำ
ไป ใช้พัฒนาค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองสูงขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ พรทิพย์ นิ่มแสง (2548) ได้ท�ำ การศึกษา
การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม แก้ปัญหาของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงปีที่ 1 พบว่า
ผูเ้ รียนทีเ่ รียนด้วยแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบกระบวนการ
กลุม่ แก้ปญ
ั หามีเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่า
กลุม่ ทีเ่ รียนด้วยแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบปกติอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และมีเจตคติตอ่ วิธกี ารจัดการ
เรียนรูแ้ บบกระบวนการกลุม่ แก้ปญ
ั หาเพือ่ พัฒนาเหตุผล
เชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมสูง
กว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งใน
แต่ละระดับและภาพรวม ด้านงานวิจยั ของ สุพฏั รา อ้นล�ำ
พูล (2544) ศึกษาการใช้กจิ กรรมกลุม่ สัมพันธ์ เพือ่ พัฒนา
เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับชัน้ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม พบว่า
การเรียนด้วยกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ทำ� ให้นกั เรียนมีเหตุผล
เชิงจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์และ
ความรับผิดชอบของนักเรียนก่อนใช้กิจกรรมและหลัง
การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังใช้กิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ดังนั้น การท�ำกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม เป็น
วิธีการที่ส่งเสริมหรือพัฒนาให้นักศึกษาแก้ปัญหาโดย
ใช้เหตุผลข้อดีข้อเสียในการตัดสินใจ เลือกและมีความ
คงทนอยูต่ วั จึงมีคะแนนค่านิยมต่อการมีวนิ ยั ในตนเอง ใน
ระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนทดลอง ส�ำหรับนักศึกษา
ทีไ่ ม่ได้รบั การฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมมีคา่ นิยมต่อ
การมีวนิ ยั ในตนเองในระยะหลังทดลอง และระยะติดตาม
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ผลต�่ำกว่าในระยะก่อนทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะนักศึกษากลุ่มควบคุมไม่ได้
รับการฝึกการตัดสินใจกับปัญหาต่าง ๆ ในการด�ำเนิน
ชีวิตในวิทยาลัยประกอบกับนักศึกษาที่เข้าเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนั้นมาจากนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น
ทัว่ ไป เมือ่ เข้ามาเรียนกับเพือ่ นร่วมห้องพฤติกรรมต่าง ๆ
ที่แสดงออกมานั้น ท�ำให้นักศึกษาแสดงค่านิยมต่อการมี
วินยั ในตนเองสับสน ขาดความชัดเจนใจการตัดสินในต่อ
สถานการณ์ที่ประสบอยู่ จะเห็นได้ว่าคะแนน ค่านิยมต่อ
การมีวนิ ยั ในตนเองของนักศึกษากลุม่ ควบคุมต�ำ่ ลง เรือ่ ย
ๆ ฉะนั้น เห็นสมควรให้มีการจัดการฝึกกิจกรรมการก
ระจ่างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง ให้กับนักศึกษา
ทุกคนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โครงการเกษตร
เพื่อชีวิต
5. คะแนนค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองของ
กลุม่ ทดลองในระยะติดตามผลจากแบบสังเกตพฤติกรรม
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (เกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.51
- 4.00) ทั้งนี้เพราะกลุ่มทดลองได้น� ำผลจากการฝึก
กิจกรรมการกระจายค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง ไป
ใช้ในชีวิตประจ�ำวันจนติดตัวเป็นนิสัย นั่นคือก่อนจะคิด
ตัดสินใจท�ำอะไรลงไปก็ตรวจสอบสิง่ ทีต่ นจะตัดสินใจนัน้
กับกระบวนการทีไ่ ด้รบั การฝึกกิจกรรมเหล่านัน้ ท�ำให้ได้
มีโอกาสกลัน่ กรองพฤติกรรมของตนให้ถกู ต้องเหมาะสม
กับเหตุการณ์ที่ตนเผชิญ
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการก
ระจ่างค่านิยมสามารถพัฒนาค่านิยมต่อการมีวินัยใน
ตนเองให้สูงขึ้น ทั้งนี้เพราะนักศึกษาได้ส�ำรวจค่านิยม
ของตนโดยที่ค่านิยมจะเป็นการให้คุณค่าในการควบคุม
ตนเองต่อการมีวินัยในตนเองและใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินหรือยึดถือโดยพิจารณาไตร่ตรองว่าเป็นสิง่ ทีด่ แี ล้ว
ก็จะแสดงพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ตามทีว่ ทิ ยาลัยต้องการ
ดังนั้นการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามด้วยการควบคุม
ตนเองตามที่นักศึกษาเห็นคุณค่าต่อการปฏิบัติตามกฎ
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ระเบียบ หน้าที่ และมีวินัยในตนเอง ย่อมท�ำให้นักศึกษา
ประสบความส�ำเร็จด้านการเรียนและการด�ำรงชีวิตอยู่
ในหอพักของวิทยาลัยและการที่นักศึกษาได้รับการฝึก
กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองท�ำให้
เกิดการเพิ่มพูนความสามารถของนักศึกษาในการสื่อ
ความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก และค่านิยมของตนเอง
ให้ผู้อื่นทราบ ในขณะเดียวกันก็ท�ำให้นักศึกษาสามารถ
แก้ปัญหา พิจารณาวิธีการหรือทางเลือก รู้จักยอมรับเห็น
ด้วย และไม่เห็นด้วยจนเกิดทักษะในการตัดสินใจและยึด
มัน่ ในความเชือ่ ของตนจนกระทัง่ ปฏิบตั เิ ป็นนิสยั จึงกล่าว
ได้ว่าการที่นักศึกษาได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่า
นิยมต่อการมีวนิ ยั ในตนเองทีช่ ดั เจน และได้ปฏิบตั ติ ามค่า
นิยมทีเ่ กิดขึน้ กับตนเองนัน้ ท�ำให้นกั ศึกษาสามารถบรรลุ
เป้าหมายในการเรียน การอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ และการน�ำไปใช้
ในการประกอบอาชีพ หลังจากจบการศึกษา

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. จัดอบรมวิธีสร้างบทเรียนด้วยวิธีการกระจ่าง
ค่านิยมด้วยตนเองให้กับครู หรือผู้สอน เพื่อเป็นการส่ง
เสริมพัฒนาการเรียนการสอน
2. การจัดอบรมส�ำหรับผูบ้ ริหาร ครูฝา่ ยปกครอง
ครูฝา่ ยพัฒนาการศึกษา ครูผสู้ อน และผูส้ นใจให้มคี วามรู้
ความเข้าใจและสามารถใช้กจิ กรรมการกระจ่างค่านิยม ใช้
ในการปรับพฤติกรรมของนักศึกษาโดยให้มกี ารพัฒนาค่า
นิยมที่พึงประสงค์สอดคล้องกับค่านิยมของสังคม
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัย
1. ควรศึกษาผลของกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม
ต่อการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาเรื่องการมีจิตอาสา
หรือการมีจิตสาธารณะ
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการใช้กจิ กรรมการกระ
จ่างค่านิยมกับวิธกี ารศึกษาวิธอี นื่ ๆ เพือ่ หาผลการพัฒนา
ค่านิยมที่พึงประสงค์
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