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            งานวิจยัเรื่อง  การใชก้ิจกรรมขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)  ในการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษา            
(นายโฉม  บุญจันทร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ปีการศึกษา 2563)  

.................................................................................................................................................. 

งานวิจัยเรื่อง การใช้กิจกรรมขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ในการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ในปกีารศึกษา 2557  ใชร้ะเบียบวิธวีิจัยเชิงคุณภาพ เปน็การเก็บขอ้มูลจากประชากร
กลุ่มเดียวใช้รูปแบบการวิจยัแบบการทดลองกลุ่มเดียวทดสอบ  ก่อน-หลัง (one  group  pretest – posttest 
design)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  1. เพ่ือศึกษาผลการใช้กิจกรรมขององค์การเกษตรกรในอนาคต          
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในการพัฒนา
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักศึกษา  2. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมในด้านต่าง ๆ   
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นบุคคลากรในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  
ประกอบด้วย  1.  นักเรียน ปวช. และ ปวส. จ านวน 171 คน 2. ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียนทั้งภาคเรียน
ที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  จ านวน  20  คน  3. คณะกรรมการด าเนินงานขององค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
ปีการศึกษา  2557  จ านวน  6 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย 3 ชุด  ชุดที่ 1  
แบบสอบถามนักศึกษาส าหรับนักศึกษาประเมินพฤติกรรมและทัศนคติตนเอง  ประกอบด้วย  2  ตอน        
คือ ตอนที่  1  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบด้วย  เพศ  ชั้นปี  และอาชีพของผู้ปกครอง    
เป็นแบบตรวจสอบรายการ  ตอนที่  2  แบบสอบถามพฤติกรรมหรือทัศนคติในการประพฤติปฏิบัติตน
ของนักศึกษาเอง  เป็นลักษณะค าถามปลายปิด  โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)             
5 ระดับ  โดยข้อค าถามมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ข้อค าถามมีทั้งหมด  56  ข้อ  ครอบคลุมพฤติกรรม            
และทัศนคติของนักศึกษาที่บ่งบอกถึงคุณธรรมพ้ืนฐานทั้ง 8 ประการ  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย 
สุภาพ  สะอาด  สามัคคี  มีน้ าใจ  มีค่า IOC อยู่ระหว่าง  0.82 - 0.97  ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ จ านวน 

56 ข้อ  ข้อค าถามมีค่า CITC ตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.75  มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค () ทั้งฉบับ  
เท่ากับ  0.90  ชุดที่ 2 แบบสอบถามครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียน เพื่อประเมินพฤติกรรมและทัศนคติ     
ของนักศึกษาแบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย  ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบด้วย  



เพศ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์สอน  เป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่  2  แบบสอบถามพฤติกรรม
และทัศนคติของนักศึกษา  เป็นลักษณะค าถามปลายปิด  โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
โดยข้อค าถามมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ข้อค าถามมีทั้งหมด  56  ข้อ  ครอบคลุมพฤติกรรมและทัศนคติ 
ของนักศึกษาที่บ่งบอกถึง  คุณธรรมพ้ืนฐานทั้ง 8  ประการ  มีค่า  IOC  อยู่ระหว่าง  0.87 - 098   มีค่า CITC 

ตั้งแต่  0.23 - 0.82   มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ ครอนบาค  () ทั้งฉบับ เท่ากับ  0.94  ชุดที่ 3  
แบบสอบถามคณะกรรมการด าเนินงาน อกท.  เพื่อประเมินพฤติกรรมและทัศนคติของสมาชิก อกท. 
แบ่งเป็น 2 ตอน  ประกอบด้วย ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ  ชั้นปี       
เป็นแบบตรวจสอบรายการ  ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมและทัศนคติของสมาชิก เป็นลักษณะค าถาม
ปลายปิด  โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ  โดยข้อค าถามมีทั้งเชิงบวก          
และเชิงลบ  ข้อค าถามมีทั้งหมด  56  ข้อ  ครอบคลุมพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาที่บ่งบอกถึง  
คุณธรรมพื้นฐานทั้ง 8  ประการ  มีค่า  IOC  อยู่ระหว่าง  0.90 -0.98  มีค่า CITC  ตั้งแต่  0.22 ถึง  0.72  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ส ารวจข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม  กระท า 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1  ภาคเรียนที่ 
1/2557  สัปดาห์ ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม  2557  ครั้งที่ 2  ภาคเรียนที่  2/2557  สัปดาห์ที่ 2            
ของเดือนกุมภาพันธ์  2558   ผลการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาประเมินตนเองว่า  มีคุณธรรมที่พัฒนาขึ้น        
ทุกคุณธรรม  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  ได้แก่   คุณธรรมประหยัด  ขยัน  ซื่อสัตย์  มีวินัย  มีน้ าใจ  
สะอาด  สามัคคี  และสุภาพ  คุณธรรมเพ่ิมขึ้นร้อยละ  43.6  37.2  32.8  32.6  32.5  31.6  21.5     
และ 12.1  ตามล าดับ  คุณธรรมมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียนประเมินคุณธรรม
นักศึกษา ปรากฏว่า  นักศึกษามีคุณธรรมที่พัฒนาในทุกคุณธรรม  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  ดังนี้  
คุณธรรมสะอาด  มีน้ าใจ  ประหยัด  มีวินัย  ขยัน  ซื่อสัตย์  สุภาพ  และสามัคคี  มีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นร้อยละ  
71.5  61.3  50.9  52.6  47.8  46.4  45.4  และ  33.5  ตามล าดับ  โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  
คณะกรรมการด าเนินงาน อกท. ประเมินสมาชิก อกท.หน่วยฉะเชิงเทรา (นักศึกษา ปีการศึกษา 2557)  
พบว่า  สมาชิกมีคุณธรรมพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกคุณธรรม  โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  ดังนี้  คุณธรรม
สุภาพ  มีวินัย  ซื่อสัตย์  ประหยัด  ขยัน  มีน้ าใจ  สามัคคี  และสะอาด  มีการพัฒนาขึ้นคิดเป็นร้อยละ  
37.0  34.6  29.7  27.4  26.2  24.5  23.9  และ  20.1  ตามล าดับ  มีการพัฒนาคุณธรรมที่อยู่ในเกณฑ์
ปานกลางมาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรม  พบว่า  เมื่อท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมเป้าหมาย
ก็จะมีผลท าให้คุณธรรมด้านอื่น ๆ พัฒนาตามคุณธรรมเป้าหมายที่ก าหนดไปด้วย  เนื่องจากคุณธรรม          
มีความสัมพันธ์กันในทางบวก 

ผลจากการวิจัยครั้งนี้  พบว่า  การใช้กิจกรรมของ อกท. ที่มีการด าเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 
และมีหลากหลายรูปแบบ  สามารถพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาได้ 


