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บทคัดย่อ
การวิจยั กึง่ ทดลองครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ เปรียบเทียบผลของการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎี
การเรียนรู้ทางปัญญาสังคมต่อการมีวินัยในตนเองระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
2) เพื่อเปรียบเทียบผลของการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมต่อการมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลของการ
ให้การปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีการเรียนรูท้ างปัญญาสังคมต่อการมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
ระหว่างหลังการทดลองและเมื่อสิ้นสุดการติดตามผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ที่มีคะแนนการมีวินัยในตนเองระดับต�่ำ  และระดับปานกลาง และมีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมการทดลอง จ�ำนวน
16 คน โดยท�ำการสุ่มอย่างง่ายเพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 8 คนและกลุ่มควบคุม 8 คน คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แบบวัดการมีวินัยในตนเองและโปรแกรมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญา
สังคมต่อการมีวินัยในตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ สถิติ t–test
for Independent samples และสถิติ t–test for Dependent samples ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
1* นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
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2 Assoc. Prof. Dr., Department of Psychology, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University.
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ปีที่ 1 กลุ่มทดลองมีคะแนนการมีวินัยในตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมหลังการทดลองมี
คะแนนการมีวนิ ยั ในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และ 3) นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ทีไ่ ด้เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีการเรียนรูท้ างปัญญาสังคมมีคะแนนการมีวนิ ยั ในตนเองภาย
หลังการให้การปรึกษาและในระยะติดตามผล 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ : การปรึกษาแบบกลุ่ม, การเรียนรู้ทางปัญญาสังคม, การมีวินัยในตนเอง, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Abstract
The purposes of this quasi-experimental research were 1) to compare the effect of group
counseling based on social cognitive learning theory on self-discipline between Mattayomsuksa 1
students who participated in group counseling and those who did not, 2) to compare the effect of
group counseling  based on social cognitive learning theory on self-discipline of Mattayomsuksa 1
students before and after the experiment; and 3) to compare the effect of group counseling  based
on social cognitive learning theory on self-discipline of Mattayomsuksa 1 students after the experiment ended and in follow-up period.  The samples, which were selected by using simple random sampling, were 16 Mattayomsuksa 1 students at Lamplaimat School in Buriram province, whose
self-discipline score was at low or medium level. The members of samples were divided into 2
groups: 8 samples were participating in experimental group and 8 samples were participating in
control group. The research tools included: self-discipline measurement and group counseling
program based on social cognitive learning theory on self-discipline. The collected data were analyzed by using t–test for independent samples and t–test for dependent samples.
The research found that: 1) After group counseling based on social cognitive learning theory, the students in the experimental group exhibited self-discipline at a higher level than those in
control group with statistically significant at .05 level, 2) After group counseling based on social
cognitive learning theory, the students achieved higher self-discipline scores than before receiving
the experiment with statistically significant at .05 level; and 3) In group counseling  based on social
cognitive learning theory, there was no difference in self-discipline after the experiment ended and
in the two weeks follow-up period after the experiment was completed.
Keywords:  Group Counseling, Social Cognitive Learning, Self-Discipline, Mattayomsuksa I Students
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2524 ความว่า
สามัคคี มีวินัย คือปัจจัยสร้างชาติ ระเบียบวินัยดี เป็นสิ่งชี้ความเจริญ วินัย แท้จริงมีอยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งคือวินัย
ตามที่ทราบกันและถือกัน  อันได้แก่ข้อปฏิบัติที่บัญญัติไว้เป็นกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้ถือปฏิบัติ อีก
อย่างหนึ่งคือวินัยในตนเอง ที่แต่ละคนจะต้องบัญญัติขึ้นส�ำหรับควบคุมบังคับให้มีความจริงใจ และให้ประพฤติปฏิบัติ
ตามความจริงใจนั้นอย่างมั่นคง (กรมการศาสนา, 2552, หน้า 43) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด�ำรงต�ำแหน่งนายก
รัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการด�ำเนินการสร้างเด็กที่มีวินัย จากค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการพบว่าข้อ
8 ให้ความส�ำคัญต่อระเบียบวินัย (ส�ำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2559, หน้า 2)
การสร้างวินยั เริม่ ต้นจาก การมีวนิ ยั ในตนเอง เป็นการใช้ความสามารถตนเองในการควบคุมพฤติกรรมตนเองได้
ผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย โดยงดเว้นการกระท�ำที่ไม่เหมาะสม (บุญศรี ไพรัตน์, 2547, หน้า 311) ซึ่งการมีวินัยในตนเอง
ส่งผลให้บุคคลประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินชีวิต ได้รับการยอมรับนับถือ การชื่นชม และส่งผลให้สังคม ประเทศ
ชาติ มีความเจริญก้าวหน้า สังคมมีคุณภาพ จึงควรพัฒนาให้บุคคลมีวินัยในตนเองตั้งแต่เด็ก (บุญชม ศรีสะอาด, 2555, หน้า 3)
จากการศึกษาผลงานวิจยั เกีย่ วกับการมีวนิ ยั ในตนเอง พบว่ามีนกั เรียนจ�ำนวนมาก ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ไม่มีความอดทน ส่งผลให้ผลการเรียนต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งการมีวินัยในตนเองของนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรรี มั ย์ มีปญ
ั หาเรือ่ งวินยั ในตนเอง โดยเฉพาะปัญหา
ด้านความขยันหมั่นเพียร ด้านการท�ำตามกฎระเบียบของโรงเรียน และด้านความอดทน
แนวทางช่วยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาการมีวินัยในตนเอง ด้วยวิธีการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม เพราะ
การให้การปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นกระบวนการที่สามารถช่วยให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านการมีวินัยในตนเองมีปรับปรุง
ตนเองได้ โดยใช้กระบวนการกลุม่ มาช่วยแก้ปญ
ั หา โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุม่ ได้แสดงออก ได้สำ� รวจตนเอง ท�ำให้
เข้าใจตนเองมากขึ้นว่า ไม่ไช่คนเดียวที่มีปัญหา (วัชรี ทรัพย์มี, 2550, หน้า 103) ซึ่งการให้การปรึกษาแบบกลุ่มเป็นก
ระบวนการสร้างสัมพันธภาพและการติดต่อสื่อสารกันในกลุ่ม เน้นความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเองใน
ปัจจุบนั เพือ่ เสริมสร้างพัฒนาการ เกิดการส�ำรวจค้นหาตนเอง มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ในบรรยากาศเป็นกันเอง
สนับสนุนให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน ท�ำให้สมาชิกแก้ปัญหาในการด�ำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตได้ (Corey, 2012, p. 28)  
โดยการให้การปรึกษาแบบกลุ่มให้ผลที่ดีต่อการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ (มา
ลิณี จุโฑปะมา, 2552, หน้า 132)
การให้การปรึกษาในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั เลือกทฤษฎีการเรียนรูท้ างปัญญาสังคมของ Albert Bandura โดยใช้เทคนิค
การเสนอตัวแบบทีส่ ามารถเลียนแบบได้ ประกอบกับเป็นเทคนิคทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับวิถชี วี ติ ตามธรรมชาติ เนือ่ งจาก
คนเรามีแนวโน้มทีจ่ ะลอกเลียนแบบกันและกันอยูแ่ ล้ว ซึง่ เกิดจากการสังเกตการกระท�ำและผลการกระท�ำของตัวแบบ
น�ำมาใช้พัฒนาตนเองตามพฤติกรรมต้นแบบ ซึ่งจะเหมาะสมกับการพัฒนาการมีวินัยในตนเองของนักเรียนได้และ
เป็นการให้ประสบการณ์ตรงต่อนักเรียน เพิม่ ความสามารถให้กบั นักเรียน ท�ำให้นกั เรียนเห็นตัวอย่างการมีวนิ ยั ในตนเอง
เชื่อว่าตนมีความสามารถที่จะท�ำได้ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2556, หน้า 253) เนื่องจากการส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย
ในตนเอง เป็นการพัฒนาคน ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนตลอดไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบผลของการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมต่อการมีวินัยใน
ตนเองระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มและที่ไม่ได้เข้าร่วมให้การปรึกษา
แบบกลุ่ม                 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมต่อการมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง
3. เพื่อเปรียบเทียบผลของการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมต่อการมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างหลังการทดลอง และเมื่อสิ้นสุดการติดตามผล

สมมติฐานของการวิจัย

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมมี
คะแนนการมีวินัยในตนเองสูงกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ที่เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม
2. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีเ่ ข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีการเรียนรูท้ างปัญญาสังคมหลัง
การทดลองมีคะแนนการมีวินัยในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมมี
คะแนนการมีวินัยในตนเองภายหลังการให้การปรึกษาและในระยะติดตามผล 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนล�ำปลายมาศ สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 32 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีจ�ำนวนประชากร 425 คน
1.2 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีม่ คี ะแนนการมีวนิ ยั ในตนเองระดับ
ต�่ำ และคะแนนระดับปานกลาง และมีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมการทดลอง จ�ำนวน 16 คน และท�ำการสุ่มอย่างง่าย
เพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 8 คนและกลุ่มควบคุม 8 คน โดยผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.2.1 ผู้วิจัยได้แจกแบบทดสอบเรื่องการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนล�ำ
ปลายมาศ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 32 ปีการศึกษา 2560
1.2.2 ผู้วิจัยได้ตรวจและเรียบเรียงล�ำดับคะแนนการมีวินัยในตนเองของนักเรียนที่มีคะแนนอยู่ในระดับ
ตามเกณฑ์ คะแนนระดับสูง ระหว่าง 88 – 120 คะแนน คะแนนระดับปานกลาง ระหว่าง 56 – 87 คะแนน คะแนน
ระดับต�่ำ ระหว่าง 24 – 55 คะแนน
1.2.3 ผู้วิจัยได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มเฉพาะนักเรียนที่ควร
ได้รบั การปรับปรุงวินยั ในตนเอง ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ระหว่างคะแนนระดับต�ำ 
่ และคะแนนระดับปานกลาง มีจำ� นวน 25 คน
เป็นนักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 10 คน โดยท�ำการเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เป็นนักเรียนชาย 8 คน
นักเรียนหญิง 8 คน
1.2.4 ผู้วิจัยท�ำการสุ่มอย่างง่ายเพื่อแบ่งกลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 8 คนและกลุ่มควบคุม 8 คน
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2. ระยะเวลาในการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน  คิดเป็นจ�ำนวน
8 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ การให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม                     
3.2 ตัวแปรตาม คือ การมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 3 ด้าน
3.2.1 ด้านความขยันหมั่นเพียร
3.2.2 ด้านความอดทน
3.2.3 ด้านการท�ำตามกฎระเบียบของโรงเรียน
การให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้
ทางปัญญาสังคมโดยการใช้เทคนิคการเสนอตัวแบบ

การมีวินัยในตนเอง ประกอบด้วย 3 ด้าน
1. ด้านความขยันหมั่นเพียร
2. ด้านความอดทน
3. ด้านการท�ำตามกฎระเบียบของโรงเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม
ต่อการมีวินัยในตนเองของนักเรียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ครูสามารถน�ำการให้การปรึกษาแบบกลุ่มไปเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ ได้
พัฒนาเพิ่มศักยภาพของนักเรียนด้านการมีวินัยในตนเองของนักเรียน
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำการให้การปรึกษาแบบกลุ่มไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้ ช่วย
ลดปัญหาอื่น ๆ ที่มีผลสืบเนื่องจากการขากวินัยในตนเอง ได้แก่ การปรับตัว การเรียน การท�ำงาน
3. ผู้สนใจสามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการพัฒนางานด้านการวิจัยต่อไปในอนาคตได้
นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการแปลความหมายของงานวิจัยนี้ให้ตรงกัน ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้
1. การให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม หมายถึง การก�ำหนดกระบวนการในการ
พูดคุยเป็นกลุ่มเพื่อเสริมสร้างการมีวินัยในตนเอง ตามแนวทางทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมของ Albert Bandura โดยใช้เทคนิคตัวแบบทีป่ รากฏในสังคมเป็นหลักในการให้การปรึกษา มีขนั้ ตอนการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ทัง้ หมด
8 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศ
ครั้งที่ 2 ความส�ำคัญของการมีวินัยในตนเอง
ครั้งที่ 3 การมีวินัยในตนเองด้านความขยันหมั่นเพียร
ครั้งที่ 4 การมีวินัยในตนเองด้านความอดทน
ครั้งที่ 5 การมีวินัยในตนเองด้านการท�ำตามกฎระเบียบของโรงเรียน
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ครั้งที่ 6 วิธีการจัดการกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นและการให้ก�ำลังใจ
ครั้งที่ 7 ประโยชน์ของการมีวินัยในตนเอง
ครั้งที่ 8 ปัจฉิมนิเทศ  
2. การมีวนิ ยั ในตนเอง หมายถึง การใช้ความสามารถของตนเองในการควบคุมพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความยึด
มั่นใน กฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนและข้อควรปฏิบัติ ความสามารถควบคุมตนเอง มี 3 ด้าน คือ
2.1 ด้านความขยันหมั่นเพียร หมายถึง การควบคุมตนเองให้ตั้งใจ เอาใจใส่ต่อการท�ำงานอย่างจริงจังด้วย
ความเต็มใจ อย่างต่อเนื่องจนส�ำเร็จ
2.2 ด้านความอดทน หมายถึง การควบคุมตนเองให้สามารถทนต่อการท�ำงานต่าง ๆให้   ส�ำเร็จได้ โดยไม่
ค�ำนึงถึงอุปสรรค บังคับตนเองเพื่อให้ท�ำงานเป็นไปตามเป้าหมาย
2.3 ด้านการท�ำตามกฎระเบียบของโรงเรียน หมายถึง การควบคุมตนเองให้กระท�ำตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อตกลง ตามที่โรงเรียนก�ำหนดไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2  ปีการ
ศึกษา 2560

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. การสร้างแบบวัดการมีวินัยในตนเอง มีดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีวินัยในตนเอง และคุณลักษณะเกี่ยวกับการมี
วินยั ในตนเอง และได้ทำ� การสัมภาษณ์คณะอาจารย์แนะแนวชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนล�ำปลายมาศ ทีม่ ปี ระสบการณ์
และเข้าใจพฤติกรรมของนักเรียนเป็นอย่างดี
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการมีวินัยในตนเอง ทั้งจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์คณะอาจารย์
แนะแนวโรงเรียนล�ำปลายมาศ พบว่ามีการประเมินพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของนักเรียนน่าเป็นห่วงทั้งหมด 3
ด้านคือ 1. ด้านความขยันหมั่นเพียร 2. ด้านความอดทน 3. ด้านการท�ำตามกฎระเบียบของโรงเรียน
1.3 สร้างแบบวัดการมีวินัยในตนเองทั้ง 3 ด้าน โดยการน�ำแบบวัดการมีวินัยในตนเอง ของธิดารัตน์ ธนะค�ำ
ดี (2552, หน้า 122-125) ซึ่งท�ำวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบวัดการมีวินัยในตนเองส�ำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียน
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 มาประยุกต์กับแบบวัดการมีวินัยในตนเอง ของสิริกร
สินสม (2558, หน้า 118-124) ซึ่งท�ำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  
1.4 น�ำแบบวัดการมีวนิ ยั ในตนเอง ไปตรวจสอบความถูกต้อง เพือ่ ให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะและปรับ
ภาษาให้สอดคล้องกับการศึกษาในเรื่องการมีวินัยในตนเอง โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ด้วยวิธีการ IOC (Index of
Item-Objective Congruence) มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 แล้วน�ำไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน�ำ
1.5 น�ำแบบวัดการมีวินัยในตนเอง ซึ่งได้คัดเลือกและปรับปรุงจากการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด โดยวิธี
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Cronbach’ apha coeffciency) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .937
1.6 น�ำแบบวัดการมีวินัยในตนเอง ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเชื่อ
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มั่น มาจัดท�ำคู่มือ จัดพิมพ์เป็นแบบวัดใช้ฉบับจริง เพื่อน�ำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
		
2. การสร้างโปรแกรมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมต่อการมีวินัยใน
ตนเอง มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวคิดเรือ่ งการให้การปรึกษาแบบกลุม่ และทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางปัญญาสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างโปรแกรมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มที่มีประสิทธิภาพต่อการน�ำ
ไปใช้ในการทดลอง
2.2 ออกแบบโปรแกรมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมต่อการมี
วินัยในตนเอง โดยอ้างอิงจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้
2.3 น�ำโปรแกรมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมต่การมีวินัยใน
ตนเองทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ น�ำเสนอต่ออาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้อง
ตามเนื้อหา จากนั้น ผู้วิจัยน�ำโปรแกรมมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
2.4 น�ำโปรแกรมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนที่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 8 คน
เพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมและข้อบกพร่องเพื่อน�ำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนน�ำไปใช้ในการศึกษาจริง
2.5 น�ำโปรแกรมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมต่อการมีวินัยใน
ตนเองที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไปใช้ในการทดลองต่อไป
โปรแกรมการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีการเรียนรูท้ างปัญญาสังคมต่อการมีวนิ ยั ในตนเอง ผูว้ จิ ยั ออกแบบ
ไว้ทั้งหมด 8 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศ ให้สมาชิกได้การท�ำความรู้จัก แนะน�ำตัว สร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม
สร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน อธิบายกระบวนการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม เพื่อท�ำความเข้าใจถึงวิธีการด�ำเนินการ
ครั้งที่ 2 ความส�ำคัญของการมีวินัยในตนเองโดยร่วมกันส�ำรวจปัญหาที่เกิดจากการไม่มีวินัยในตนเอง ความ
ส�ำคัญของวินยั ในตนเอง ท�ำให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจมากขึน้ เกีย่ วกับการมีวนิ ยั ในตนเอง เกิดการกล้าแสดงความ
คิดเห็น สร้างสัมพัธภาพและการวางพื้นฐานในเพื่อเข้าสู่ประเด็นเนื้อหาต่อไป
ครั้งที่ 3 การมีวินัยในตนเองด้านความขยันหมั่นเพียร ท�ำให้สมาชิกได้ส�ำรวจปัญหาที่เกิดจากความไม่ขยัน
หมัน่ เพียร ส�ำรวจความขยันหมัน่ เพียร โดยเทคนิคการเสนอตัวแบบในการสร้างเป้าหมายร่วมกันและช่วยกันหาแนวทาง
ในพัฒนาความขยันหมั่นเพียร
ครั้งที่ 4 การมีวินัยในตนเองด้านความอดทน ท�ำให้สมาชิกได้ส�ำรวจปัญหาที่เกิดจากความไม่อดทน เกิดเรียน
รูร้ ว่ มกันส�ำรวจความอดทนโดยเทคนิคการเสนอตัวแบบ เพือ่ สร้างเป้าหมายร่วมกันและช่วยกันหาแนวทางในการพัฒนา
ความอดทน
ครั้งที่ 5 การมีวินัยในตนเองด้านการท�ำตามกฎระเบียบของโรงเรียน ท�ำให้สมาชิกได้ส�ำรวจปัญหาที่เกิดจาก
ความไม่ท�ำตามกฎระเบียบของโรงเรียน ส�ำรวจการท�ำตามกฎระเบียบของโรงเรียน โดยเทคนิคการเสนอตัวแบบร่วม
กันสร้างเป้าหมายร่วมกันและช่วยกันหาแนวทางในการการท�ำตามกฎระเบียบของโรงเรียน
ครั้งที่ 6 วิธีการจัดการกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นและการให้ก�ำลังใจ โดยให้สมาชิกได้เล่าประสบการณ์ที่น�ำการมี
วินยั ในตนเองไปปฏิบตั ิ สมาชิกได้รว่ มกันหาแนวทางวิธกี ารจัดการกับอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ เสริมสร้างก�ำลังใจในการปฏิบตั ิ
ตามการมีวินัยในตนเอง
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ครั้งที่ 7 ประโยชน์ของการมีวินัยในตนเอง โดยสร้างแรงจูงใจให้ตนเองในการพัฒนาการมีวินัยในตนเองให้

ครัง้ ที่ 8 ปัจฉิมนิเทศ เป็นการยุตกิ ารให้การปรึกษา ข้อสรุปจากการให้การปรึกษา สนับสนุนให้สมาชิกประเมิน
พัฒนาการของตน และน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
3. การเตรียมการและจัดตั้งกลุ่มในการทดลอง
3.1 การเลือกนักเรียนเข้ากลุ่ม นักเรียนที่เหมาะสมในการเข้ากลุ่มเป็นอาสาสมัครที่สมัครใจเข้าร่วม
และมีแรงจูงใจในการเข้ากลุ่ม เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่คะแนนการมีวินัยในตนเองอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง
คะแนนระดับต�่ำ และคะแนนระดับปานกลาง
3.2 จ�ำนวนนักเรียนของกลุ่มมี 8 คน จะเอื้อต่อประสิทธิภาพของการให้การปรึกษาแบบกลุ่มได้ดี
มากที่สุด
3.3 ระยะเวลาในการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน  คิด
เป็นจ�ำนวน 8 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที ถ้าใช้มากกว่านี้นักเรียนจะเบื่อ หมดความสนใจ และกระทบต่อเวลาเรียนในวิชา
ถัดไป
3.4 สถานทีใ่ นการให้การปรึกษาแบบกลุม่ เป็นห้องทีม่ ลี กั ษณะเป็นสัดส่วนขนาดพอเหมาะกับจ�ำนวน
นักเรียน มีความสะอาด สามารถเก็บเสียงได้ เก้าอีท้ นี่ งั่ มีลกั ษณะทีน่ งั่ ได้สบายและจัดเป็นลักษณะวงกลม เพือ่ ให้นกั เรียน
มองเห็นกันอย่างทั่วถึง
3.5 ลักษณะของกลุ่มการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นกลุ่มแบบปิด จะไม่มีการเปิดรับนักเรียนใหม่
อีกในระหว่างการให้การปรึกษา แม้ว่าจะมีนักเรียนออกจากกลุ่มไป เพราะกลุ่มจะมีการพัฒนาและก้าวสู่ช่วงเวลาที่มี
การแก้ไข มีความไว้วางใจ ซึ่งความเคลื่อนไหวเช่นนี้จ�ำเป็นต้องอาศัยเวลาและความผูกพันเป็นหนึ่งเดียว
		
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี
การศึกษา 2560
4.2 ผู้วิจัยน�ำหนังสือรับรองจากบัณฑิตศึกษา ติดต่อผู้อ�ำนวยการโรงเรียนล�ำปลายมาศเพื่อท�ำการ
เก็บรวบรวมข้อมูล นัดหมายวัน เวลาที่ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.3 ผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานคณะครูอาจารย์ฝ่ายแนะแนวเพื่อด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบวัดการมีวินัยในตนเองจ�ำนวน 24 ข้อ (pre-test)
4.4 ผูว้ จิ ยั ได้อธิบายรายละเอียดเกีย่ วกับการเข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุม่ เฉพาะนักเรียนทีค่ วร
ปรับปรุงวินัยในตนเอง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระหว่างคะแนนระดับต�่ำ  และคะแนนระดับปานกลาง จ�ำนวน 16 คน และมี
ความสมัครใจที่จะเข้าร่วมกระบวนการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมต่อการมีวินัยใน
ตนเอง
4.5 ผู้วิจัยด�ำเนินการทดลองด้วยตนเอง ด้วยการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
ปัญญาสังคม แก่กลุ่มทดลองจ�ำนวน 8 คน ส่วนกลุ่มควบคุมจ�ำนวน 8 คนไม่ได้เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม
4.6 เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมรวมจ�ำนวน 16 คน ท�ำแบบวัด
การมีวินัยในตนเองฉบับเดิมอีกครั้ง (post-test)
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4.7 หลังสิ้นสุดโปรแกรมการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม 2 สัปดาห์ซึ่งเป็นระยะติดตามผล ผู้วิจัยท�ำการ
เก็บข้อมูลกับกลุ่มทดลองจ�ำนวน 8 คน โดยท�ำแบบวัดการมีวินัยในตนเองฉบับเดิมอีกครั้ง
4.8 ท�ำการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยผูว้ จิ ยั เป็นผูเ้ ก็บข้อมูลเองทัง้ หมดและน�ำผลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิติและตรวจสอบสมมติฐานการทดลองต่อไป
  ช่วงคะแนน     =

คะแนนสูงสุด – คะแนนต�่ำสุด

จ�ำนวนชั้น
คะแนนระดับสูง                ระหว่าง  88 – 120  คะแนน
คะแนนระดับปานกลาง        ระหว่าง  56 – 87   คะแนน
คะแนนระดับต�่ำ                 ระหว่าง  24 – 55  คะแนน
		
5 โปรแกรมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมต่อการมีวินัยในตนเองมี
ขั้นตอนการให้การปรึกษาแบบกลุ่มทั้งหมด 8 ครั้ง
		
6. เทคนิคที่ใช้ในงานวิจัย
6.1 เทคนิคการเสนอตัวแบบ ทีเ่ ป็นบุคคลในสังคมทีส่ ามารถเลียนแบบได้จริง เป็นเทคนิคทีม่ ลี กั ษณะ
ใกล้เคียงกับวิถีชีวิตตามธรรมชาติของคนเราโดยสังเกตการกระท�ำและผลการกระท�ำของตัวแบบ มาใช้พัฒนาตนเอง
ตามพฤติกรรมต้นแบบ
6.2 เทคนิคกระบวนการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ได้แก่ การฟังอย่างตืน่ ตัว การท�ำความกระจ่าง การ
สรุป การใช้ค�ำถาม การเผชิญหน้า การสนับสนุน การก�ำหนดเป้าหมาย การประเมิน การเปิดเผยตนเอง การเชื่อมโยง
การยุติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากผู้วิจัยได้ทดลองและเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ส�ำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อทราบลักษณะของตัวอย่างด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่
1.1 ค่าเฉลี่ย
1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติส�ำหรับวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ
2.1 การหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบวัดการมีวินัยในตนเอง โดยใช้การหาสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
(Cronbach ’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .937
2.2 การหาค่าความตรงเชิงเนือ้ หา (content validity) ของแบบวัดการมีวนิ ยั ในตนเองโดยใช้การหาค่าความ
สอดคล้องระหว่างค�ำถามและจุดประสงค์ โดยใช้สตู ร IOC (Index of Item-Objective Congruence) มีคา่ ระหว่าง 0.67-1.00
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 เปรียบเทียบผลของการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมต่อการมีวินัยใน
ตนเองระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มที่ได้เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ปีที่ 1 กลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม โดยใช้สถิติ t–test for Independent samples
3.2 เปรียบเทียบผลของการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีการเรียนรูท้ างปัญญาสังคมต่อการมีวนิ ยั ในตนเอง
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ t–test for Dependent samples
3.3 เปรียบเทียบผลของการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีการเรียนรูท้ างปัญญาสังคมต่อการมีวนิ ยั ในตนเอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างหลังการทดลอง และระยะติดตามผล 2 สัปดาห์ โดยใช้สถิติ t–test for
Dependent samples

ผลการวิจัย

ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั พบว่า นักเรียนทีค่ วรปรับปรุงวินยั ในตนเอง ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ระหว่างคะแนนระดับต�ำ 
่ และ
คะแนนระดับปานกลาง ท�ำการสุ่มอย่างง่ายเพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 8 คนและกลุ่มควบคุม 8 คน เป็นจ�ำนวน 16 คน
และมีความสมัครใจทีจ่ ะเข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีการเรียนรูท้ างปัญญาสังคมต่อการมีวนิ ยั ในตนเอง
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ก�ำหนดสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
n
หมายถึง  จ�ำนวนสมาชิกของกลุ่มตัวอย่าง
M
หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
SD
หมายถึง  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
t
หมายถึง  ค่าสถิติที่ค�ำนวณคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง
Sig.
หมายถึง  ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติของการทดสอบ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยได้การตรวจสอบการกระจายของข้อมูลด้วยวิธี Shapiro-Wilk พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ
ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทั้งในรูปแบบของคะแนนและผลการค�ำนวณโดยใช้วิธีทางสถิติ ดังตารางต่อไป
นี้
ตาราง 1 เปรียบเทียบคะแนนการมีวินัยในตนเองหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (n=8)
กลุ่มตัวอย่าง
M
SD
t
Sig.
กลุ่มทดลอง
91.88
4.486
13.871*
.000
กลุ่มควบคุม
59.75
4.773
*p < .05
จากตาราง 1 ภายหลังการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม พบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (กลุ่มทดลอง) มี
คะแนนการมีวินัยในตนเองเฉลี่ยได้ 91.88 ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ได้เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบ
กลุ่ม (กลุ่มควบคุม) มีคะแนนการมีวินัยในตนเองเฉลี่ยได้ 59.75 ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้เข้าร่วมการ
ให้การปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีการเรียนรูท้ างปัญญาสังคมมีคะแนนการมีวนิ ยั ในตนเองสูงกว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่ไม่ได้เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนการมีวินัยในตนเองของกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและหลังการทดลอง (n=8)
กลุ่มทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

M
56.38
91.88

SD
3.503
4.486

t
16.475*

Sig.
.000

*p < .05
จากตาราง 2 ระหว่างก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้เข้าร่วม
การให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมก่อนการทดลองมีคะแนนการมีวินัยในตนเองเฉลี่ย
ได้ 56.38 และหลังการทดลองมีคะแนนการมีวินัยในตนเองเฉลี่ยได้ 91.88 ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้เข้า
ร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีการเรียนรูท้ างปัญญาสังคมหลังการทดลองมีคะแนนการมีวนิ ยั ในตนเองสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 3 เปรียบเทียบคะแนนการมีวินัยในตนเองของกลุ่มทดลองระหว่างหลังการทดลองและระยะติดตามผล 2
สัปดาห์ (n=8)
กลุ่มทดลอง
หลังทดลอง
ติดตามผล

M
91.88
89.13

SD
4.486
5.027

t

Sig.

1.718

.130

จากตาราง 3 ระหว่างหลังการทดลองและระยะติดตามผล 2 สัปดาห์ของกลุม่ ทดลอง พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ทีไ่ ด้เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีการเรียนรูท้ างปัญญาสังคมมีคะแนนการมีวนิ ยั ในตนเองภาย
หลังการให้การปรึกษา มีคะแนนการมีวินัยในตนเองเฉลี่ยได้ 91.88 และระยะติดตามผล 2 สัปดาห์ มีคะแนนการมี
วินยั ในตนเองเฉลีย่ ได้ 89.13 ซึง่ . นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีไ่ ด้เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางปัญญาสังคมมีคะแนนการมีวินัยในตนเองภายหลังการให้การปรึกษาในระยะติดตามผล 2 สัปดาห์ไม่แตก
ต่างกัน (Sig.= .130)

สรุปผลการวิจัย

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม
มีคะแนนการมีวนิ ยั ในตนเองสูงกว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุม่ อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม
หลังการทดลองมีคะแนนการมีวินัยในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม
มีคะแนนการมีวินัยในตนเองภายหลังการให้การปรึกษาและในระยะติดตามผล 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานข้อที่ 1
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีเ่ ข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีการเรียนรูท้ างปัญญาสังคมมีคะแนน
การมีวินัยในตนเองสูงกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ที่เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม ผลการทดลองพบ
ว่า  นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีเ่ ข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีการเรียนรูท้ างปัญญาสังคมมีคะแนน
การมีวินัยในตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 เนื่องจากกลุ่มทดลองได้รับการให้การปรึกษา
ตามทฤษฎีการเรียนรูท้ างปัญญาสังคม จากการสังเกตของผูว้ จิ ยั พบว่านักเรียนกลุม่ ทดลอง ให้ความสนใจ ตัง้ ใจเข้าร่วม
การให้การปรึกษาแบบกลุม่ อย่างสม�ำ่ เสมอ ตัง้ ใจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงปรับปรุงการมีวนิ ยั ในตนเองให้ดขี นึ้ เกิดการไว้วางใจ
เกิดบรรยากาศเป็นกันเอง ยอมรับตนเองมากขึน้ กล้าแสดงออก ท�ำให้ขบวนการให้การปรึกษาแบบกลุม่ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด สอดคล้องกับแนวคิดของกิดานันท์ ช�ำนาญเวช (2551, หน้า 12) อธิบายว่า การให้การปรึกษาแบบกลุ่มเป็นก
ระบวนการทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกในบรรยากาศทีอ่ บอุน่ เป็นกันเอง เกิดการยอมรับและไว้วางใจกัน มีความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน จนท�ำให้สมาชิกในกลุ่มได้เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น น�ำไปสู่การปรับตัวที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของอัศนีย์ ณ. คีรี (2558) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ผลของการให้คำ� ปรึกษากลุม่ เพือ่ เสริมสร้างอัตลักษณ์
แห่งตนของวัยรุ่นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง โดยวัยรุ่นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงกลุ่มทดลองจะมีอัตลักษณ์แห่งตนโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูงกว่ากลุ่มควบคุมหลังจากเข้าร่วมการให้ค�ำปรึกษา และสอดคล้องกับผลการศึกษาของชญานิษฎ์ สุระเสนา
(2559) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การให้คำ� ปรึกษากลุม่ เชิงบูรณาการเพือ่ พัฒนาทักษะทางสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั การให้การปรึกษากลุม่ เชิงบูรณาการ ทัง้ หลังการทดลองและระยะ
ติดตามผล มีคา่ ทักษะทางสังคมสูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั การให้การปรึกษากลุม่ เชิงบูรณาการ จากการวิจยั แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีเ่ ข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีการเรียนรูท้ างปัญญาสังคมมีคะแนนการ
มีวนิ ยั ในตนเองสูงกว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีไ่ ม่ทเี่ ข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 1
สมมติฐานข้อที่ 2
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมหลัง
การทดลองมีคะแนนการมีวินัยในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง ผลการทดลองพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ได้เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมหลังการทดลองมีคะแนนการมีวินัยใน
ตนเองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนกลุ่มทดลองที่เข้า
ร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีการเรียนรูท้ างปัญญาสังคม ได้เกิดการส�ำรวจตนเอง ท�ำความเข้าใจเรือ่ งการ
มีวินัยในตนเองมากขึ้น ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอตัวแบบที่มีวินัยในตนเอง เกิดการรับรู้และเรียนรู้ขึ้น เกิด
การเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบทีด่ งี าม ท�ำให้เกิดการพัฒนาวินยั ในตนเองเพิม่ ขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Bandura ได้กล่าวไว้ว่า ตัวแบบจะมีผลช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจากผลของตัวแบบเช่นนี้เอง ท�ำให้
เราสามารถน�ำเอาวิธีการแสดงตัวแบบไปสร้างพฤติกรรมใหม่ ๆ ให้กับบุคคลที่ไม่เคยกระท�ำพฤติกรรมนั้น และช่วย
ท�ำให้พฤติกรรมที่เคยได้รับการเรียนรู้มาแล้วได้มีโอกาสการแสดงออกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลของตัวแบบในนี้จะท�ำหน้าที่
เป็นสัญญาณกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2556, หน้า 253-260)
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของอดิศร บาลโสง (2557) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคมเชิงพุทธิปญ
ั ญาและแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ชวี ติ เพือ่ เสริมสร้างการก�ำกับตนเอง
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และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสุขศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สุเทพ ธรรมะตระกูล (2558) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการให้ค�ำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหลังการเข้ารับการให้ค�ำปรึกษา
แบบกลุ่มพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ รับผิดชอบของนักศึกษากลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเข้ารับการให้ค�ำปรึกษา
แบบกลุม่ จากการวิจยั แสดงให้เห็นว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎี
การเรียนรู้ทางปัญญาสังคมท�ำให้การมีวินัยในตนเองเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
สมมติฐานข้อที่ 3
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมมี
คะแนนการมีวินัยในตนเองภายหลังการให้การปรึกษาในระยะติดตามผล 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน ผลการทดลองพบ
ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมมี
คะแนนการมีวนิ ยั ในตนเองภายหลังการให้การปรึกษาและคะแนนการมีวนิ ยั ในตนเองในระยะติดตามผล 2 สัปดาห์ไม่
แตกต่างกัน เนือ่ งจากนักเรียน กลุม่ ทดลองทีเ่ ข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีการเรียนรูท้ างปัญญาสังคม
เกิดการส�ำรวจตนเองและความเข้าใจตนเองมากขึ้น   เกิดพฤติกรรมการแสดงออกที่คงทนต่อเนื่องในระยะหลังการ
ทดลอง จนถึงระยะติดตามผล ซึ่งสอดคล้องกับ Corey (2012, p. 28) อธิบายว่า การให้การปรึกษาแบบกลุ่มเป็นก
ระบวนการสร้างสัมพันธภาพ ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเองในปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ เกิด
การส�ำรวจค้นหาตนเอง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสนับสนุนให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน   ท�ำให้สมาชิกแก้ปัญหาใน
การด�ำเนินชีวติ ต่อไปในอนาคตได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรพรรณ เกตุทอง (2554) ศึกษาเรือ่ ง ผลการให้การ
ปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฏีเกสตัลท์ที่มีต่อการรับรู้ภาวะสุขภาพตามแนวคิดของเพนเดอร์ (Pender) ในผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานครโดยผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกลุ่ม
ทดลอง มีการรับรู้ภาวะสุขภาพระยะติดตามผลการทดลอง 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผล
การศึกษาของอัญชิสา สุรีย์แสง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้กิจกรรมพัฒนาการมีวินัยในตนเองของนักเรียนช่วงชั้นที่
3 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งระยะติดตามผลหลังการทดลอง 1 เดือน พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมี
การมีวนิ ยั ในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง และยังสอดคล้องกับส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (2559) อธิบาย
ว่า การเกิดวินยั ของบุคคล จะต้องมีพนื้ ฐานมีการปลูกฝังตัง้ แต่ระยะแรกเกิดจนกระทัง้ เติบโตขึน้ มา เพือ่ ให้เกิดเป็นนิสยั
ต่อไป จากการวิจยั แสดงให้เห็นว่าในระยะติดตามผล ซึง่ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากการทดลองแล้ว การให้การ
ปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมยังส่งผลสืบเนื่องต่อไป ท�ำให้นักเรียนมีวินัยในตนเองอย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกสมาชิกตามคะแนนและสมัครใจเข้าร่วม โดยอธิบายลักษณะและวิธกี ารในการให้การปรึกษา
แบบกลุ่ม ท�ำให้การด�ำเนินการส�ำเร็จไปด้วยดี ในการวิจัยครั้งต่อไปควรอธิบายรายละเอียดต่อสมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การด�ำเนินการเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
2. ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เวลาในการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ในคาบเวลาการเรียนการสอน ท�ำให้การให้การปรึกษาแบบกลุม่
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บางครัง้ ไม่เป็นไปตามเวลาทีว่ างไว้ ควรมีเวลาในการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ทีเ่ ป็นเวลาแยกจากคาบเวลาการเรียนการ
สอน เพื่อให้การให้การปรึกษาแบบกลุ่มด�ำเนินไปตามที่ได้ก�ำหนดเอาไว้
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยการมีวินัยในตนเองตามทฤษฎีอื่น เช่น ทฤษฎีเผชิญความจริง
2. ควรมีการเปรียบเทียบการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ระหว่างทฤษฎีการเรียนรูท้ างปัญญาสังคมและทฤษฎีเผชิญ
ความจริง ในเรื่องที่เป็นปัญหาทางสังคม
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