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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบผลการพัฒนาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ดา้ นอยู่
อย่างพอเพียงของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนว (2) เปรี ยบเที ยบผลการพัฒนา
คุณลักษณะด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวและกลุ่มควบคุมที่ใช้กิจกรรม
แนะแนวปกติ และ(3) เปรี ยบเทียบผลการพัฒนาคุณลักษณะด้านอยูอ่ ย่างพอเพียงของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง หลังการ
ทดลองกับระยะติดตามผล กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัดหูแร่ จังหวัดสงขลา จานวน
30 คน ที่ ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่ าย แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม กลุ่มละ 15 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
ประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านอยู่อย่างพอเพียง (2) กิจกรรมแนะแนวปกติ และ (3)
แบบวัดคุณลักษณะด้านอยู่อย่างพอเพียง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที ผลการวิจยั พบว่า (1) นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ น
อยูอ่ ย่างพอเพียงสู งกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว (2) นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่างพอเพียงสู งกว่ากลุ่มควบคุม และ(3) นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวหลัง
การทดลองและระยะติดตามผล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่างพอเพียงไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ ชุดกิจกรรมแนะแนว คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอยูอ่ ย่างพอเพียง มัธยมศึกษา
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Abstract
The purposes of this research were to (1) compare the results of developing the desirable attribute of
sufficiency living of the experimental group students before and after using a guidance activities package to
develop the desirable attribute; (2) compare the effects of developing the desirable attribute of sufficiency living
of the experimental group students who used the guidance activities package and that of the control group students
who used conventional guidance activities; and (3) compare the effects of developing the desirable attribute of
sufficiency living of the experimental group students at the completion of the experiment and during the follow up
period. The research sample consisted of 30 randomly selected Mathayom Suksa I students of Wat Hu-rae School
in Songkhla province. Then, they were randomly divided into two groups of 15 students each. The employed
research instruments comprised (1) a guidance activities package to develop the desirable attribute of sufficiency
living; (2) conventional guidance activities; and (3) a scale to assess the desirable attribute of sufficiency
living. Statistics employed for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test. Research findings
showed that (1) the post-experiment desirable attribute of sufficiency living of Mathayom Suksa I students of Wat
Hu-rae School, who used the guidance activities package to develop the desirable attribute of sufficiency living,
was significantly higher than the pre-experiment counterpart attribute ; (2) the desirable attribute of sufficiency
living of the experimental group students who used the guidance activities package was significantly higher than
the counterpart attribute of the control group students ; and (3) no significant difference was found between the
desirable attribute of sufficiency living of the experimental group students at the completion of the experiment
with their counterpart attribute during the follow up period.
Keywords: Guidance activities package, Desirable attribute, Sufficiency living, Mathayom Suksa
บทนา
ในทศวรรษที่ ส อง (พ.ศ.2552 – 2561) กระทรวงศึ กษาธิ การมี น โยบายปฏิ รู ป การศึ ก ษา โดยกาหนด
เป้ าหมาย ภายในปี 2561 ให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ ซึ่ งในส่ วนของการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนตามจุดเน้นแต่ละช่วงวัย คือ นักเรี ยนทุกคน มีความสามารถ มีทกั ษะ และมีคุณลักษณะตามจุดเน้ นและช่วง
วัย (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2553 ,น.22) และกาหนดสิ่ งที่ นักเรี ยนพึ งรู ้ และปฏิ บตั ิ ไว้ในมาตรฐานการเรี ยนรู ้ แ ละ
ตัวชี้ วดั ซึ่ งประกอบด้วย ความรู ้ความสามารถ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมอันพึงประสงค์ เมื่อนักเรี ยนได้รับการ
พัฒนาไปแล้ว จะนาไปสู่ การมีสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการสื่ อสาร 2) ความสามารถใน
การคิ ด 3) ความสามารถในการแก้ปั ญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชี วิต 5) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 2) ซื่ อสัตย์สุจริ ต 3) มีวินยั
4) ใฝ่ เรี ยนรู ้ 5) อยูอ่ ย่างพอเพียง 6) ความมุ่งมัน่ ในการทางาน 7) รักความเป็ นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะคุณลักษณะ
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อันพึงประสงค์ที่หลักสู ตรกาหนดต้องได้รับการพัฒนา นักเรี ยนผ่านการจัดการเรี ยนการสอนและกิ จกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน ปลูกฝังและพัฒนานักเรี ยนให้ตกผลึกเป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวนักเรี ยน
ผลการสัมภาษณ์ผปู ้ กครอง ครู ประจาชั้น ครู ประจาวิชา ของนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า
การใช้ชีวิตของนักเรี ย นทั้งภายในและนอกสถานศึ กษา นักเรี ยนส่ วนใหญ่ ใช้ทรั พ ยากร สิ่ งของเครื่ องใช้ใน
โรงเรี ยน โต๊ะ เก้าอี้ น้ า ไฟฟ้ า ของใช้ส่วนรวมและของใช้ส่วนตัว อุปกรณ์การเรี ยน และการใช้เงิ น ยังมีนิสัย
ฟุ่ มเฟื อยใช้ของไม่ประหยัด การซื้ อของใช้ ของกิน และของจาเป็ นส่ วนตัว มีนกั เรี ยนจานวนมากยังเป็ นคนที่ซ้ื อ
ของเกินความจาเป็ น ไม่ระมัดระวังในการใช้จ่ายเงิน และใช้ทรัพย์สิน ไม่มีวินยั ในการใช้ การจ่าย มีการบริ โภค
นิ ยม หากปล่อยให้นกั เรี ยนใช้ชีวิตตามสบาย เป็ นผูบ้ ริ โภคที่ไม่รู้จกั ความพอเพียง และบริ โภควัตถุนิยม จนเป็ น
นิสยั ที่คุน้ ชิน อาจทาให้เกิดปัญหาในภายหน้าถึงขั้นอาจส่ งผลให้นกั เรี ยนทาความผิด ฉ้อโกง ลักขโมย ทุจริ ต จี้ปล้น
เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื่น เหล่านี้อาจเป็ นปัญหาที่ตามมาทั้งต่อตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคมได้
ภาพสะท้อนจากเรื่ องสั้น รางวัลวรรณกรรมรามคาแหง ประจาปี 2554 (นภสมน นิ จรั นดร์ ,2554, น.8)
พบว่า วัย รุ่ น ไทยมี ปั ญ หาด้า นค่ า นิ ย มร้ อ ยละ50 มี ปั ญ หาด้า นเทคโนโลยี สารสนเทศ ร้ อ ยละ 20 มี ปั ญ หา
พฤติ กรรมรุ นแรงร้ อยละ 10 มี ปัญหาการพนันร้ อยละ 10 และมี ปัญหายาเสพติ ด ร้ อยละ10 จาก สภาพปั ญหา
ของสังคมไทยปั จจุ บนั พบว่า ปั ญหามากที่ สุ ด เกิ ด จากวัย รุ่ นไทยมี ปั ญหา ซึ่ งส่ งผลให้เ ป็ นที่ มาของการกระทา
การปฏิ บตั ิ และการดาเนิ นชี วิต ที่ เ ป็ นปั ญหาจากประชากรและนักเรี ยนส่ วนใหญ่มุ่งแสวงหาความสุ ข เพื่อให้
ทันกับความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านวัตถุ เห็นความสาคัญของวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ ส่ งผลให้เกิดปั ญหาทาง
จิตใจ พยายามสนองความต้องการทางวัตถุ อาจจะทาในสิ่ งที่ไม่ควรทา เกิดความโลภถึงขั้นการทาผิด ทุจริ ต จี้ปล้น
ลักขโมย คดโกงแก่งแย่ง เอารัดเอาเปรี ยบ โดยมิชอบต่อหน้าที่ การงานและการดารงชี วิตซึ่ งเป็ นที่ มาของปั ญหา
ต่างๆ ส่ งผลถึงคนใกล้ชิดอาจได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนไปด้วย สาเหตุสาคัญเนื่องจากไม่รู้จกั ความ
พอเพียง เพื่อพัฒนานักเรี ยนป้ องกันปัญหาและแก้ปัญหา การให้นกั เรี ยนเป็ นอยูอ่ ย่างพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ตามแนวนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิ การ เพื่อนาไปสู่ หลักการพัฒนาคุณภาพและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยูอ่ ย่างพอเพียง
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านอยู่อย่างพอเพียง ตามสภาพความสาคัญของการจัดการศึกษา และความสาคัญ
ของการแนะแนว ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถปรับ
สภาพ ปรับปรุ ง และพัฒนาแนวปฏิบตั ิ ตามแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนของนักเรี ยน
ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม สามารถใช้ทรัพย์สินของตนเอง
และของส่ วนรวม อย่างประหยัด คุม้ ค่าและเก็บรักษา ดูแลอย่างดี มีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และสามารถปรับตัวอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขบนความพอเพียง จึงได้พฒั นานักเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมแนะ
แนว เพราะชุดกิจกรรมแนะแนว เป็ นชุดกิจกรรมที่มีมวลประสบการณ์ ข้อความรู ้ ที่สามารถนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
พัฒนานักเรี ยนและผูร้ ับบริ การได้ ด้วยกระบวนการและเครื่ องมือที่ มีระบบ มีข้ นั ตอน ชี้ แจงการใช้ไว้อย่างชัดเจน และมี
รู ปแบบที่หลากหลาย สามารถพัฒนานักเรี ยนด้านต่างๆได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อันเป็ นประโยชน์ในการจัดทักษะชีวติ
206 | ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2559

ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยูอ่ ย่างพอเพียง
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัดหูแร่ จังหวัดสงขลา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

จัดประสบการณ์ ด้านการศึ กษา อาชี พ ส่ วนตัวและสังคม เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถพัฒนาความรู ้ ความสามารถ ตรงตาม
เป้ าหมาย สภาพปัญหา ความต้องการ วัตถุประสงค์ วุฒิภาวะ ศักยภาพและความสนใจ ตามสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล
ผูว้ ิจยั จึงได้ดาเนิ นการวิจยั เรื่ อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่ มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่าง
พอเพียงของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัดหูแร่ จังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยูอ่ ย่างพอเพียงของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยูอ่ ย่างพอเพียงของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
ที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวและกลุ่มควบคุมที่ใช้กิจกรรมแนะแนวปกติ
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่างพอเพียงของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
หลังการทดลองกับระยะติดตามผล
สมมุตฐิ านการวิจยั
1. ภายหลังการใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนว นักเรี ยนกลุ่มทดลองมี คุณลักษณะอันพึ งประสงค์ดา้ นอยู่อย่าง
พอเพียงสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
2. ภายหลังการทดลอง นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ ได้รั บการใช้ชุด กิ จกรรมแนะแนว มี คุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ดา้ นอยูอ่ ย่างพอเพียงสูงกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวปกติ
3. ภายหลังการทดลองและระยะติดตามผล นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่าง
พอเพียงไม่แตกต่างกัน
ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตด้านประชากร เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัดหู แร่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ปี การศึกษา 2556 ภาคเรี ยนที่ 2 จานวน 44 คน
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
2.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยูอ่ ย่างพอเพียง
2.2 ชุ ดกิ จกรรมแนะแนว ประกอบด้วยชุ ด กิ จกรรม จานวน 10 กิ จกรรม เพื่ อพัฒนา ประเด็นที่
ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) การใช้ทรัพย์สินของตน ด้านเงิน สิ่ งของ เครื่ องใช้อย่างประหยัดคุม้ ค่า และเก็บรักษา
อย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม 2) การใช้ทรัพยากรส่ วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเก็บรักษาดูแลอย่าง
ดี 3) การปฏิ บตั ิ ตนและตัดสิ นใจด้วยความรอบคอบ มี เหตุ ผล 4) ไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ื่ นและไม่ทาให้ผอู ้ ื่ นเดื อดร้อน
พร้อมให้อภัยเมื่อผูอ้ ื่นกระทาผิดพลาด 5) วางแผนการเรี ยน การทางาน และการใช้ชีวิตประจาวันบนพื้นฐานของ
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ความรู ้ ข้อมูล ข่าวสาร และ 6) รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัวเพื่ออยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ชุ ดกิ จกรรมแนะแนว หมายถึง ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ (ERGA)
ที่ประกอบด้วย 10 กิจกรรม 1) ก้าวแรกของความพอเพียง 2) ต้นแบบของการประหยัด (หลอดยาสี ฟันของพ่อหลวง)
3)การใช้ของส่ วนรวมอย่างประหยัด 4) คนประหยัด 5) ต้นแบบของความพอเพียง (รองเท้าของพ่อ) 6) คนพอเพียง
(บัญชีรับ-จ่าย) 7) ให้อภัยดีอย่างไร 8) สารสนเทศสู่เป้ าหมายชี วิต 9) ปรับตัวดีชีวีมีสุข 10) ปัจฉิ มนิเทศ โดยมีข้ นั ตอน
การดาเนินกิจกรรม 4 ขั้นตอน ด้วยวงจรการเรี ยนรู ้ คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Experiencing) ขั้นที่
2 ขั้นการสะท้อนกลับการเรี ยนรู ้ (Reflecting) ขั้นที่ 3 ขั้นการสรุ ปสาระสู่ชีวิต (Generalizing) และขั้นที่ 4 ขั้นการคิด
และนาไปปฏิบตั ิ (Applying)
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่างพอเพียง หมายถึง ลักษณะที่ตอ้ งการให้เกิดกับนักเรี ยนในด้าน
อยู่อย่างพอเพียง มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุม้ กันในตัวดี สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
บนความพอเพียง ในที่น้ ีวดั โดยใช้แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยูอ่ ย่างพอเพียง
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลองมี กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม ประชากรที่ ใช้ในการทดลอง คื อ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2556 โรงเรี ยนวัดหูแร่ จังหวัดสงขลา การดาเนิ นการวิจยั เป็ นการวิจยั
เชิ งทดลอง มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่ งได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่าย กลุ่มละ 15 คน มีการทดสอบก่อนและหลังการ
ทดลอง (The Randomize Control-Group Pretest-Posttest Design)
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คื อ แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่างพอเพียง ชุ ดกิ จกรรมแนะ
แนว มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC-Item Objective Congruence) ระหว่าง 0.67-1.00 มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.91
รู ปแบบของการจัดกิจกรรมใช้ รู ปแบบการเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ (ERGA) ซึ่ งมีการดาเนินกิจกรรม
4 ขั้นตอน โดยมีวงจรการเรี ยนรู ้ (Four Phases of the Learning Cycle) คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
(Experiencing) ขั้นที่ 2 ขั้นการสะท้อนกลับการเรี ยนรู ้ (Reflecting) ขั้นที่ 3 ขั้นการสรุ ปสาระสู่ชีวิต (Generalizing)
และขั้นที่ 4 ขั้นการคิ ด และนาไปปฏิ บัติ (Applying) (สมร ทองดี , 2555, น.9-50) และกิ จกรรมแนะแนวปกติ
จานวน 10 กิจกรรม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั นาผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
วิเคราะห์เปรี ยบเที ยบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่างพอเพียง ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test dependent) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านอยู่อย่างพอเพียงระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมภายหลังการทดลอง โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบอิสระ
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ต่ อ กัน (t-test independent) และเปรี ย บเที ยบคุ ณลักษณะอันพึ งประสงค์ดา้ นอยู่อย่างพอเพี ย งของกลุ่ มทดลอง
ภายหลังการทดลองและระยะติดตามผล 1 เดือน โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน (t-test dependent)
สรุ ปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ผลการใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวที่ มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่
อย่างพอเพียงของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัดหูแร่ จังหวัดสงขลา ผลการวิเคราะห์สรุ ปได้ดงั นี้
1. เปรี ยบเทียบผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยูอ่ ย่างพอเพียงของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง ก่อน
และหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว มีค่าเฉลี่ย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่างพอเพียงสู งกว่าก่อนใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
2. เปรี ยบเทียบผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่างพอเพียงของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวและกลุ่มควบคุมที่ ใช้กิจกรรมแนะแนวปกติ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ ได้รับ
การจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่างพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านอยูอ่ ย่างพอเพียงสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้กิจกรรมแนะแนวปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. เปรี ยบเทียบผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่างพอเพียงของนักเรี ยนกลุ่มทดลองหลัง
การทดลองกับระยะติ ดตามผล ผลการวิ จัยพบว่านักเรี ยนกลุ่ มทดลองที่ ได้ใช้ชุ ดกิ จกรรมแนะแนว เพื่ อพัฒนา
คุ ณ ลักษณะอันพึ ง ประสงค์ด ้า นอยู่ อย่ า งพอเพี ย งในระยะหลัง การทดลองและระยะติ ด ตามผล เวลา 1 เดื อ น
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยูอ่ ย่างพอเพียงไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากการวิจยั เรื่ อง ผลการใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวที่ มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่างพอเพี ยง
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัดหูแร่ จังหวัดสงขลา อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ภายหลังการทดลอง ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ดา้ นอยูอ่ ย่างพอเพียงสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งเป็ นไป
ตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ การวิจยั ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่างพอเพียง นักเรี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์พฒั นาสู ง ขึ้ นได้ เพราะชุดกิจกรรมแนะ
แนวที่นามาใช้เป็ นชุดกิจกรรมที่มีระบบ รู ปแบบ ขั้นตอน ชัดเจน โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบการเสริ มสร้าง
การเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ (ERGA) (สมร ทองดี, 2555, น.49) ซึ่ งมีการดาเนิ นกิจกรรม 4 ขั้นตอน โดยมีวงจรการ
เรี ยนรู ้ (Four Phases of the Learning Cycle) คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขั้นที่ 2 ขั้นการสะท้อน
กลับการรับรู ้ ขั้นที่ 3 ขั้นการสรุ ปสาระสู่ ชีวิตและการคิด และขั้นที่ 4 ขั้นนาไปปฏิบตั ิ ซึ่ งมีข้ นั ตอน มุ่งให้ผเู ้ รี ยน
ได้รับประสบการณ์ตรง เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์ แยกแยะ เปรี ยบเทียบ ศึกษากรณี ตวั อย่าง เทคนิ คการ
อภิปรายกลุ่ม การลงมือปฏิบตั ิ จริ ง ใช้เทคนิ ควิธีการที่ หลากหลายทาให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ
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เกิดการเรี ยนรู ้และประมวลข้อความรู ้เพื่อนามาปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อนาไปใช้ในชี วิตประจาวัน
ส่ งผลให้การแสดงออกด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่างพอเพียงของนักเรี ยนไปในทางที่ดีข้ ึน นักเรี ยน
สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นของตนเองได้ สามารถใช้ของทั้งส่ วนตัวและส่ วนรวมอย่างพอเพียงเท่าที่จาเป็ น ทา
ให้สามารถประหยัดของใช้ตวั เองและของส่ วนรวม เก็บของเหลือใช้ กระดาษ พลาสติก ขวดน้ า จาหน่ายธนาคาร
ขยะ จัดทาบัญชี รับ - จ่ายเงิน มีความรอบคอบสามารถใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจ ไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ื่น ไม่ทาให้ผอู ้ ื่น
และตนเองเดื อดร้ อน สามารถให้อภัยได้เมื่ อผูอ้ ื่ นทาผิด และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข บน
ความพอเพียง ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปราณี เดชบุญ (2546) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนวที่มีต่อความรับผิดชอบ ด้านการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวในการ
ฝึ ก เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบด้านการเรี ยน จานวน 12 กิจกรรม มีระยะเวลาการทดลองครั้งละ 50 นาที ผลการวิจยั
พบว่า หลังการทดลองนักเรี ยนที่ได้รับการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวมีความรู ้และพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการ
เรี ยนสูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวในระดับ
มากที่สุด และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฏฐวีร์ นงนุช (2552) ได้ศึกษาผลของกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการ
รู ้จกั และเข้าใจตนเองของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่าการรู ้ จกั และเข้าใจตนเองของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ทั้งโดยรวมและรายด้านคือ ด้านความต้องการและความรู ้สึกของตนเอง ด้านความสนใจ ความ
ถนัดที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนและอาชี พ ด้านความรักนับถือตนเองและผูอ้ ื่น และด้านการแก้ปัญหาอยู่ในระดับปาน
กลาง และภายหลังการเข้าร่ วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการรู ้จกั และเข้าใจตนเอง นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่3 รู ้จกั
และเข้าใจตนเองเพิ่มสู งขึ้ นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชลธิ ชา จันมณี ย ์
(2554, น.113) ได้ศึ กษาผลการใช้ชุด กิ จกรรมแนะแนวเพื่ อพัฒ นาคุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์ข องนักศึ กษาตาม
นโยบาย 3D ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชยะลา ผลการศึกษาพบว่า
ภายหลังการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3D นักศึกษามีคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ตามนโยบาย สถานศึกษา 3D สูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรี ยนที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่างพอเพียง
สู งกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ ได้รับการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมแนะแนวปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้ การวิจยั ในครั้งนี้ แสดงให้เห็ นว่า การใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวในกลุ่มทดลองทาให้
นักเรี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่างพอเพียงสู งกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ ใช้กิจกรรมแนะแนวปกติ
ทั้งนี้ เป็ นเพราะชุดกิ จกรรมแนะแนว เป็ นชุดกิจกรรมที่ดีมีคุณภาพโดยการนาวิธีการที่ เป็ นระบบ นักเรี ยนได้ปฏิ บตั ิ
และร่ วมกิ จกรรมอย่างมี ข้ ันตอนตามลาดับ ครอบคลุมเนื้ อหาและขั้นตอนตามแผนที่ ได้กาหนด โดยการมุ่ งจัด
ประสบการณ์ตรงให้กบั นักเรี ยน และนักเรี ยนได้ร่วมกิ จกรรมที่ หลากหลายรู ปแบบทาให้มีแรงจูงใจ นักเรี ยนเห็น
คุณค่า ประโยชน์ที่ได้รับและสามารถนาไปปรับใช้ในชี วิตประจาวัน ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความสนใจในกิจกรรมที่ จดั
มีความพอใจ สนุ กและมีความสุ ขกับการร่ วมกิ จกรรม นักเรี ยนได้ร่วมคิ ดวิเคราะห์ แยกแยะ แสดงความคิ ดเห็ น
ปฏิบตั ิจริ ง สามารถเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการกระทา การแสดงออกและการปฏิบตั ิที่ถูกต้องและเหมาะสม นักเรี ยนมี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ได้ทดลอง ได้ศึกษาจากบุคคลตัวอย่าง
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และบุคคลต้นแบบ และสามารถนาคุณธรรม จริ ยธรรม ความรู ้ แนวปฏิบตั ิที่ดีและถูกต้อง ไปบูรณาการและนาไปใช้
ในชี วิตประจาวันได้อย่างมีคุณภาพ ส่ งผลให้นกั เรี ยนกลุ่มทดลองมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่างพอเพียง
สูงขึ้น ซึ่ งแตกต่างกับการใช้กิจกรรมแนะแนวปกติที่ผวู ้ ิจยั ได้อธิ บายข้อความรู ้และให้นกั เรี ยนได้ศึกษาจากใบความรู ้
และใบงาน เป็ นกิจกรรมที่ครู ได้จดั เตรี ยมให้นกั เรี ยนได้ศึกษาทาความเข้าใจ คิดวิเคราะห์แยกแยะตามวิจารณญาณ
โดยไม่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนระหว่างครู และเพื่อนนักเรี ยน
ด้วยกันเป็ นส่ วนน้อย ลักษณะการทาเป็ นส่ วนบุคคล ไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถ จึงทาให้นกั เรี ยนมีความคิดที่จากัดไม่ได้
แสดงความคิ ดเห็นและแสดงออก ทาให้บรรยากาศในการร่ วมกิ จกรรมของกลุ่มควบคุมมีความน่ าสนใจน้อยกว่า
กลุ่มทดลอง ผลการวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อรพิน สุ ขแจ่ม (2546, น.69) ที่ได้ศึกษาผลของการใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการประหยัดของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่2 โรงเรี ยนศรี ยาภัย จังหวัดชุมพร ผลการศึกษา
พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการประหยัด มีการประหยัดมากกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุ มที่
ได้รับกิจกรรมแนะแนวปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อุมาพร สงสุ วรรณ
(2551, น.41) ได้ศึกษาผลของชุ ดกิ จกรรมแนะแนวที่ มีต่อความมี วินัยในตนเองของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนจิตรลดา การศึกษาพบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้รับการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวมีวินยั ในตนเองมากกว่า
นักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการให้ขอ้ สนเทศ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
บุษกรณ์ สุ วรรณรัตน์ (2554, น. 62) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติ กรรมขยันหมัน่ เพี ยร
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนจะนะชนูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา การศึกษาพบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ ได้
ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติกรรมขยันหมัน่ เพียร มีพฤติกรรมขยันหมัน่ เพียรสู งกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุม
ที่ใช้กิจกรรมแนะแนวอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่างพอเพียงหลังการทดลองกับระยะติดตามผล
นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่างพอเพียงไม่แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ ต้ งั
ไว้ ผลการวิจยั ครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ภายหลังการทดลองและระยะติดตามผล คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่
อย่างพอเพียง นักเรี ยนกลุ่มทดลอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่างพอเพียงที่ คงทนถาวร ซึ่ งเป็ นผลสื บ
เนื่ องมาจากชุดกิจกรรมแนะแนวเป็ นชุดกิจกรรมกรรมที่มีคุณภาพ มีกิจกรรมที่เด่นน่าสนใจ เช่น กิจกรรมต้นแบบ
ของการประหยัด “หลอดยาสี ฟันของในหลวง” กิจกรรมต้นแบบของความพอเพียง “รองเท้าของพ่อ” กิจกรรมคน
ประหยัด และกิจกรรมคนพอเพียง เป็ นกิจกรรมที่สามารถพัฒนานักเรี ยน และปลูกฝังค่านิ ยมด้านอยู่อย่างพอเพียง
ได้อย่างยัง่ ยืน และส่ งผลให้นกั เรี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อความพอเพียง เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิ
ตนเป็ นคนพอเพี ยง ปลูกฝั งค่ านิ ยมและมี จิตสานึ กมุ่งมัน่ ที่ จะปฏิ บตั ิ ตนเป็ นผูท้ ี่ ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพี ยง และนา
แนวคิด วิธีการ แบบอย่าง ที่ได้ไปปรับใช้ในชี วิตประจาวันจริ งอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านอยู่อย่างพอเพี ยงของนักเรี ยนมี ความคงทนถาวร เนื่ องจากชุ ดกิ จกรรมแนะแนว มี กิจกรรมเด่ นที่ สามารถ
ปลูกฝังค่านิ ยมด้านความพอเพียง คือ การเลือกตัวอย่างแนวปฏิ บตั ิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ ลย
เดช ด้านความพอเพียง คือกิจกรรมต้นแบบของการประหยัด “ หลอดยาสี ฟันของในหลวง” และกิจกรรม ต้นแบบ
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ของความพอเพียง “ รองเท้าของพ่อ” ซึ่ งเป็ นกิจกรรมเด่นที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ สามารถปลูกฝังค่านิยมด้าน
อยูอ่ ย่างพอเพียงให้กบั นักเรี ยน นาแนวทางมาเป็ นแบบอย่างด้วยความมุ่งมัน่ เพื่อความสุ ขบนความพอเพียง
จากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยูอ่ ย่างพอเพียงของนักเรี ยนหลังการทดลองและระยะ
ติ ดตามผล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่างพอเพียง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของพูลสุ ข บุญก่อเกื้อ
(2548, น.59) ได้ศึกษาผลการใช้โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความสามารถในการเผชิ ญและฝันฝ่ าอุปสรรค
ของนักเรี ย นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 จังหวัด ชลบุ รี ผลการวิ จัย พบว่า นักเรี ย นที่ ไ ด้รั บโปรแกรมกิ จกรรมแนะแนว
มี ค วามสามารถในการเผชิ ญและฝั นฝ่ าอุปสรรค ในระยะหลังการทดลองและระยะติ ดตามผลไม่ แตกต่ างกัน
ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของพรพิชญ์ วิริยากุลภัทร์ (2553, น.110) ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา
จิตสานึกสาธารณะของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนธิ ดาแม่พระ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า
นักเรี ยนที่ ได้รับชุ ดกิ จกรรมแนะแนวมี การตระหนักรู ้ในตนเอง ในระยะติ ดตามผลสู งกว่าระยะก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรี ยนที่ได้รับชุดกิจกรรมแนะแนวมีการตระหนักรู ้ในตนเอง ในระยะหลัง
การทดลองกับระยะติดตามผล แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากผลการวิจยั พบว่า การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวสามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ น
อยูอ่ ย่างพอเพียงของนักเรี ยนได้ ถือเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ครู อาจารย์ หรื อผูท้ ี่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักเรี ยน
สามารถนามาใช้ปลูกฝังด้านการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรี ยนโดยอาจนาไปประยุกต์ใช้หรื อสอดแทรกในรายวิชา
ต่างๆ ในคาบทักษะชีวิตและคาบกิจกรรมโฮมรู ม
1.2 ครู รายวิชาทัว่ ไปหรื อผูส้ นใจ ที่จะนาชุดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ตอ้ งศึกษากระบวนการให้ดี หาก
ใช้กบั นักเรี ยนชั้นอื่นก็ตอ้ งปรับรู ปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริ บทของนักเรี ยนชั้นนั้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยูอ่ ย่างพอเพียง
สาหรับใช้กบั นักเรี ยนในระดับอื่นๆ รวมทั้งสถานศึกษาประเภทอื่นๆ
2.2 ควรทาการวิจยั และเปรี ยบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่างพอเพียงของนักเรี ยนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามตัวแปรอื่นๆด้วย เช่น เพศ อายุ สถานภาพบิดา มารดา เศรษฐกิจ
2.3 ควรศึกษาเปรี ยบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยู่อย่างพอเพียงของนักเรี ยนทั้งที่โรงเรี ยน
และที่บา้ น เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบแนวโน้มของนักเรี ยนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอยูอ่ ย่างพอเพียง
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