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บทคัดย่อ

การวจิยัเชงิทดลองครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง 

การเหน็คณุค่าในตนเองของนกัเรยีนให้มีคณุภาพตามเกณฑ์ และ 2) เปรยีบเทยีบระดบัการเหน็คณุค่า

ในตนเองของนักเรียน ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร ้างการเห็นคุณค่า 

ในตนเองของนักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

กลุ ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน 

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ�านวน 100 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 

Sampling) และมีการจับฉลากแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน โดยกลุ่มแรกใช้เป็นกลุ่มทดลอง 

(Experimental Group) และกลุม่ทีส่องใช้เป็นกลุม่ควบคมุ (Control Group) เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

ประกอบด้วย ชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่เสรมิสร้างการเห็นคณุค่าในตนเอง และแบบวดัการเห็นคณุค่า

ในตนเองฉบับนักเรียนของสแตนเลย์ คูเปอร์สมิธ (Stanley Coopersmith) วิเคราะห์ข้อมูลด้วย 

สถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่า ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอนุมาน  

ใช้การทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษา พบว่า : 

1.  ได้ชดุกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนท่ีมคีณุภาพ 

ตามเกณฑ์ ประกอบด้วย 16 กจิกรรม

2. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง 

ท่ีพัฒนาขึ้นมา มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ	: กิจกรรมแนะแนว, การเห็นคุณค่าในตนเอง
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ABSTRACT

 The purpose of this quasi experimental research was to 1) develop the guidance 

activity package for enhancing student self-esteem. 2) compare the result of a guidance 

activity package on self-esteem of students in the experimental group and those in the control 

group.

 The samples were 100 Mathayom Suksa 1 students who were studying in the first 

semester of 2016 academic year at Triamudomsuksanomklao School. They were randomly 

assigned to an experimental group and a control group, each group comprising  

of 50 students. The instruments were the guidance activity package and Stanley Coopersmith’s 

Self – Esteem Inventory School, Data was analyzed by using the descriptive statistics  

such as percentage, arithmetic mean, and standard deviation, and the inferential  

statistic by t-test.

 Findings revealed as follows; 

 1. The guidance activity package for enhancing student self-esteem was at good 

quality package of 16 activities. 

 2. Self-esteem scores of students in the experimental group who received the 

guidance activity package were significantly higher than those in the control group at .01 

significant level.

Keywords	:	Guidance activities, Self-esteem

บทน�า

 การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

นัน้ ถอืว่าเป็นการจดัการศกึษาในระดบัทีส่�าคญั 

เนื่องจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3) เป็นช่วงสดุท้ายของการ

ศึกษาภาคบังคับ มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนได้ส�ารวจ

ความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริม

การพฒันาบคุลกิภาพส่วนตน มทีกัษะในการคดิ

วิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหามี

ทักษะ ในการด�าเนินชีวิต มี ทักษะการใช ้

เทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้าน

ความรู้ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจ

ในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพืน้ฐาน ในการ

ประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ

 การเห็นคุณค่าในตนเอง ได้รับการ

ยอมรับอย่างแพร่หลายมานานว่า เป็นปัจจัย

ส�าคัญที่น�าไปสู่การพัฒนาตนเอง เพื่อไปสู่เป้า
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หมายในชีวิตของมนุษย์ ซึ่งรากฐานการพัฒนา

ความภาคภูมใิจในตนเอง เริม่ต้นจากการเลีย้งดู

ในครอบครัว โดยมุมมองที่มีต่อตนเองในด้าน

ต่างๆ เช่น รปูร่าง หน้าตา ความฉลาด ฐานะ และ 

ความต้องการให้ตนเองเป็นอย่างไร มักจะได้รับ

อิทธิพลจากพ่อแม่ ถ้าทั้งความต้องการจะเป็น

อย่างไร และมุมมองที่มีต่อตนเองนั้นสอดคล้อง

กัน หรือใกล้เคียงกัน ก็จะท�าให้คนๆนั้น รู้สึกว่า

ตัวเองมีคุณค่า น่าภาคภูมิใจในตนเอง หากไม่

ไปด้วยกันเลย ก็คล้ายกับว่าไม่บรรลุเป้าหมาย

เสียที ก็ย่อมไม่รู้สึกถึงคุณค่าของตัวเอง และไม่

ภาคภูมิใจในตนเอง ตัวอย่างที่เห็นได้บ่อยๆ คือ 

พ่อแม่อยากให้ลูกเรียนเก่ง ก็จะคอยบอกลูก

เสมอว่า ต้องเรียนเก่งจะดีอย่างนั้นอย่างนี้  

เดก็ส่วนใหญ่กจ็ะคดิตามทีพ่่อแม่บอก ดงันัน้เขา

จะรู้สึกอยากเป็นคนเก่ง ถ้าเขาเป็นเด็กไม่เก่ง  

เขาจะไม่มทีางไปสูเ่ป้าหมายทีว่างไว้ได้เลย หรอื

อกีกรณถ้ีาเขาเก่งพอสมควรแต่พ่อแม่ไม่เคยชม 

เขาก็จะไม่แน่ใจว่าตนเองเก่งหรือยัง พ่อแม่ 

บางกลุ่มชอบต ิเพราะกลวัว่าชมแล้วลกูจะเหลงิ 

หรือคิดว่าติแล้วลูกจะได้พยายามต่อ แต่พอติ

บ่อยๆ เดก็ก็จะรูส้กึสงสยัว่า ตนเองไม่เก่งจรงิ ทัง้

ที่ได้พยายามแล้ว เพราะทุกครั้งที่พยายามต้อง

ลงทุนลงแรงขยันเรียน แต่ก็ยังไม่ถึงเป้าหมาย 

ที่วางไว้ เพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่เก่งพอ ในที่สุด

เด็กก็จะคิดว่า เขาคงท�าไม่ได้แน่นอน และ 

ไม่พยายามอีกต่อไป จะเห็นได้ว่าพ่อแม่มีส่วน

ส�าคัญอย่างยิ่งต่อความรู้สึกของลูกว่า ตนเองมี

คุณค่า และต่อความเชื่อมั่น และความภาค

ภูมิใจในตนเองของลูกเป็นอย่างมาก (สมยศ 

ยอดกาวี, 2557)

 การเห็นคุณค่าในตนเองเป ็นความ

ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ท่ีช ่วยให้บุคคล

สามารถเผชิญหน้ากับส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ 

อกีทัง้ยงัเป็นสิง่ทีท่�าให้เกดิลกัษณะบคุลกิภาพที่

แตกต่างกันออกไป หากบุคคลใดท่ีมีความ 

ภาคภมูใิจในตนเอง จะช่วยให้บคุคลนัน้สามารถ

ปรับตัวเข้ากับสังคม และด�ารงชีวิตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมี

ความสขุเนือ่งจากมีสขุภาพจิตทีด่ดีว้ย (ชตุินนัท์ 

มีมุข, 2552) บุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองจะ

ยอมรับธรรมชาติความรู้สึกของตนเอง พร้อมท่ี

จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น สามารถให้ความรักเอื้ออาทร

กบับคุคลอืน่ มคีวามมัน่ใจในตนเอง และมคีวาม

มานะความพยายาม ความอดทนในการท�าสิ่ง

ต่างๆ จงึมกัประสบความส�าเร็จในการเรียนและ

การงาน ตรงกันข้ามกับคนที่มีความที่มีการเห็น

คุณค่าในตนเองต�่า จะมีความรู้สึกเศร้าหมอง 

หดหู่และส้ินหวงักบัชวีติ มองโลกในแง่ลบ ไม่น่า

อยู ่ดเูหมอืนทุกส่ิงท่ีเกดิขึน้ มกัมแีต่ความยุง่ยาก

และไม่สามารถท่ีจะแก้ปัญหาเหล่าน้ันได้ รู้สึก

เหมือนว่า ตนเองเป็นผู้เคราะห์ร้าย (ตวงรัตน์  

รองกลัด, 2550) จะมองตนเองในแง่ลบ ดูถูก

ความสามารถของตนเอง แม้จะอยู่ในสภาพ

ครอบครัวท่ีมีความพร้อมทางเศรษฐกิจ หรือ

ความเป็นอยูท่ี่ด ีกอ็าจมปัีญหาในการปรบัตวัใน

การอยู่ในสังคม มีการเรียนตกต�่า คบเพื่อนเกเร 

มีพฤติกรรมก้าวร้าวท�าลาย และมีการศึกษา 

ท่ีพบว่า ความภาคภูมิใจในตนเองต�่าน้ัน มีผล 

ต่อเนือ่งกบัปัญหาต่างๆ อกีมากมาย ไม่ว่าจเป็น

โรคซมึเศร้า พฤตกิรรมการกนิทีผ่ดิปกต ิพฤตกิรรม

กระท�าผิด และปัญหาด้านการปรับตัว เป็นต้น
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 ในปัจจุบันนี้วัยรุ่นจ�านวนไม่น้อยที่ไม่รู้

จักตนเอง ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ท�าให้ใช้

ศักยภาพหรือจุดเด่นของตนเองได้อย่างไม่ถูก

ต้อง ไม่รู้ว่าตนเองมีข้อด้อยหรือจุดอ่อนด้านใด

บ้างที่ต้องปรับปรุง ท�าให้ไม่ประสบความส�าเร็จ

ในการเรียนหรืออยู ่ในสังคมแล้วเกิดปัญหา  

(ปรมาภรณ์ สาระภักดี และฉันทนา กล่อมจิต, 

2557) สอดคล้องกบัผลการศกึษาเกีย่วกบัวยัรุน่

ไทยของ เจิมสิริ เหลืองศุภกรณ์ (2545) ส�ารวจ

เยาวชนอายุระหว่าง 12-20 ปี พบว่า เด็กไทย

พนัธุใ์หม่มลัีกษณะขีเ้หงา อยูก่บัตวัเองไม่ได้ เกดิ

ความร้อนรุ่ม ชอบคยุโทรศพัท์นานๆ ไม่อดทนกบั

ความทุกข์ ท�างานหนักไม่ได้ ชอบสบาย เที่ยว

กลางคืน คบเพื่อนต่างเพศ และเสพยาเสพติด 

หรืออาจสรุปได้ว่า “เด็กไทยพันธุ์ใหม่ วัตถุนิยม 

ชอบเสพยาเสพติดและเพศเสรี” ซึ่งลักษณะ 

ดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ท�าให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่

เป็นปัญหา ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ว่า การป้องกนั

ก่อนทีจ่ะเกิดปัญหาขึน้และการพฒันาผูเ้รยีนให้

เห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้นเป็นความจ�าเป็น 

เร่งด่วนส�าหรับสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งจากการ

ศึกษาข้อมลูเบ้ืองต้นของนกัเรยีนพบว่า นกัเรยีน

ส่วนใหญ่ขาดความมัน่ใจในตนเอง ไม่เชือ่มัน่ใน

ความสามารถของตนเอง และเห็นคุณค่าใน

ตนเองต�่า พฤติกรรมดังกล่าวนี้อาจน�าไปสู ่

ปัญหาบุคลิกภาพในอนาคต และเป็นสาเหตุ

ส�าคัญที่ท�าให้นักเรียนไม่สามารถพัฒนาตนได้

ตามศักยภาพ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ใกล้ชิด 

ท่ีควรเปิดโอกาสให้เด็กอย่างเต็มที่ เร่งกระตุ้น 

มองหาศกัยภาพทีว่ยัรุน่ผูน้ัน้ม ีท�าให้เดก็มโีอกาส

ทดลอง เพื่อหาประสบการณ์ และเร่งพัฒนา

ความภาคภูมิใจของเขา ก็จะท�าให้เด็กวัยรุ ่น 

ปรับตัวได้อย่างไม่มีปัญหา

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจท่ีจะพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ 

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน 

และให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ และศึกษาผลของ

การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็น

คุณค่าในตนเองของนักเรียน ซึ่งผู้วิจัยมีความ

คาดหวังว่า หลังจากท่ีนักเรียนได้ใช้กิจกรรม

แนะแนวเพือ่เสริมสร้างการเห็นคณุค่าในตนเอง

แล้ว นักเรียนจะมรีะดบัการเห็นคณุค่าในตนเอง

สูงขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนว 

เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของ

นักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัการเหน็คณุค่า

ในตนเองของนักเรียนกลุ ่มทดลองกับกลุ ่ม

ควบคุมภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว 

เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง

สมมติฐานการวิจัย

 1. หลังการทดลอง นักเรียนที่ใช้ชุด

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเอง จะมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง  

สงูกว่านกัเรยีนทีท่�ากจิกรรมในชัน้เรยีนตามปกติ 

 2. หลังการทดลอง นักเรียนที่ใช้ชุด

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเองจะมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง  

สูงกว่ากว่าก่อนการทดลอง
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การด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  

มีการด�าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ข้ันตอน 

คือ 1) การศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา  

2) การศกึษาสภาพปัญหาของนกัเรยีน 3) พฒันา

ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็น

คุณค่าในตนเองของนักเรียน 4) การทดสอบ

คุณภาพของเคร่ืองมือ และ 5) เปรียบเทียบผล

ของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา เป็น

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ�านวน 100 คน  

ภาคเรียนที ่1 ปีการศกึษา 2559 ในแผนการเรยีน

ธรรมดา จากนกัเรยีนจ�านวนทัง้หมด 8 ห้องเรยีน 

จ�านวนนักเรียน 400 คน และในแต่ละห้องเรียน

ลักษณะของนักเรียนไม่มีความแตกต่างกัน  

ดังนั้นจึงท�าการสุ่มตัวอย่างนักเรียนมาจ�านวน  

2 ห้อง จ�านวน 100 คน ด้วยใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง 

ด้วยวิธีการจับฉลาก โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  

ให้กลุ ่มแรกเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มที่สอง

เป็นกลุ่มควบคุม

 ตัวแปรในการศึกษา ประกอบด้วย 

 ตั วแปรต ้นหรื อตั วแปรจัดกระท� า 

(Treatment) คอื การใช้ชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน

 ตัวแปรตาม ระดับการเห็นคุณค่าใน

ตนเองของนักเรียน

 เครื่องมือหลักที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

 1. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน ซึ่งผ่าน 

ขั้นตอนการพัฒนาโดยผู้วิจัยและผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ผู ้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants) จนมี

คุณภาพตามเกณฑ์

 2. แบบวดัการเหน็คณุค่าในตนเองฉบบั

นกัเรยีน ทีส่ร้างและพฒันาโดยสแตนเลย์ คเูปอร์

สมิธ (Stanley Coopersmith)

  การด�า เนินการเพื่ อพัฒนาและ

ทดลองใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง 

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน ผู้วิจัยได้

ด�าเนินการดังนี้

 1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีจะน�า 

มาใช้เป็นกรอบในการสร้างและออกแบบชุด

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเองของนักเรียน ซึ่งงานวิจัยน้ีใช้กรอบ

แนวคิดของซิคโคน (Siccone, 1995 อ้างถึงใน 

อัปสรสิริ เอี่ยมประชา, 2542 : 38) ซึ่งมีความ

สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของมาสโลว์ 

(Maslow, 1987 อ้างถงึใน พรรณทพิย์ ศริวิรรณบศุย์, 

2547 : 144) และคเูปอร์สม ิ(Coopersmith,1984) 

รวมท้ังศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพ 

ของอริคิสนั (Erikson, 1963 อ้างถงึใน พรรณทพิย์ 

ศิริวรรณบุศย์, 2547 : 94) การออกแบบชุด

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเองของนักเรียน มีการก�าหนดโครงสร้าง

ของกิจกรรมตามรูปแบบการเสริมสร้างการเห็น

คุณค่าในตนเองของ ซิคโคน (Siccone, 1995 

อ้างถึงใน อัปสรสิริ เอี่ยมประชา, 2542 : 38)  

ท่ีเสนอว่า รูปแบบในการเสริมสร้างการเห็น

คุณค่าในตนเอง มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การ

พึ่งพาตนเอง จ�านวน 4 กิจกรรม 2) การพึ่งพา

อาศัยกนั จ�านวน 4 กจิกรรม 3) ความรับผิดชอบ
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ต่อตนเอง จ�านวน 4 กิจกรรม และ 4) ความรับ

ผิดชอบต่อสังคม จ�านวน 4 กิจกรรม รวมทัง้สิน้ 

16 กิจกรรม โดยใช้เวลากิจกรรมละ 30 นาที  

ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน 12 สัปดาห์ รายช่ือ

กจิกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า 

ในตนเองของนักเรียน มีดังนี้ 1) คุณคือใคร  

2 ) โล่ประจ�าตวั 3) คณุเป็นคนแบบไหน 4) ความ

ภาคภูมิใจของฉัน 5) จดหมายถึงเพื่อน 6) อ่าน

จดหมาย 7) เธอกับฉัน 8) ผู้น�าสี่ทิศ 9) วาดรูป

ตามหัวข้อ 10) Mandala ระบายสีสร้างสมาธิ 

11) อัตชีวประวัติ 12) เส้นชีวิต 13) ภารกิจพิชิต

ฝัน 14) เลือกตั้งสภานักเรียน 15) ภารกิจของ

สภานกัเรียน และ 16) ภารกจิกูโ้ลก การประเมนิ

ผลและเกณฑ์ในการประเมินการผ่านกิจกรรม

แนะแนวของนักเรียนนั้น ใช้การพิจารณาจาก

วตัถปุระสงค์ของกจิกรรมเป็นหลักเกณฑ์ส�าคญั 

โดยนกัเรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมร้อยละ 80 จะต้อง

สามารถท�าแบบฝึกหัดที่ก�าหนดให้ได้ถูกต้อง 

และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ให้

ความร่วมมือในกิจกรรมอยู่ในระดับดี

 ผู้วิจัยน�าชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริม

สร ้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน 

ด�าเนนิการปรบัปรงุและพฒันาเป็นล�าดบัร่วมกบั

ผูท้รงคณุวฒุ ิ5 ท่านทีเ่ป็นผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั (Key 

Informants) จนมีคุณภาพอยู ่ในระดับดีที่

สามารถน�าไปใช้ทดลองกับนักเรียนได้ ซึ่งหลัก

เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ คือ เป็นผู้

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานใน

สายงานแนะแนว และมีประสบการณ์ท�างาน

อย่างน้อย 5 ปี โดยพิจารณาความเหมาะสมของ

กิจกรรมโดยค�าถึงถึงวัยของเด็กที่ เป ็นกลุ ่ม

ตัวอย่าง ลักษณะเน้ือหามีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับแนวคิดการเสริมสร้างการเห็น

คุณค่าในตนเองของ ซิคโคน (Siccone, 1995) 

ความยากง่ายของกจิกรรม และความเหมาะสม

ของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรม 

 ผู้วิจัยน�าชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริม

สร้างการเหน็คณุค่าในตนเองของนกัเรยีนทีไ่ด้รบั

การปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าของผู้ทรง

คุณวุฒิไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน เพื่อ

ตรวจสอบความความเข้าใจ ค�าชี้แจง ความ

เหมาะสมด้านอุปกรณ์ วิธีด�าเนินการ เวลา และ

การใช้สถานที่ ซึ่งผลของการทดลองพบว่า ควร

เพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 

อัตชีวประวัติ และเส้นชีวิต จาก 1 คาบ 30 นาที 

เป็น 2 คาบ 60 นาที เนื่องจากในกิจกรรมนี้

นักเรียนจะต้องใช้เวลาในการทบทวนความทรง

จ�าเกี่ยวกับตนเองและถ่ายทอดเร่ืองราวออกมา

ในรูปแบบการเขียนอัตชีวประวัติ และแผนภาพ 

เวลา 1คาบ 30 นาที เป็นเวลาท่ีน้อยเกินไปไม่

สามารถรวบรัดให้นักเรียนท�างานให้เสร็จ

สมบูรณ์ได้ จึงต้องเพิ่มเวลาเป็น 2 คาบ 60 นาที 

นอกจากนี้กิจกรรมอื่นๆ ที่ได้มีการทดลองใช้ก็

ต้องมีการปรับปรุงภาษา รูปแบบของใบงาน 

และขั้นตอนในการด�าเนินการเพื่อความกระชับ

และเหมาะสมกับเวลาอีกเล็กน้อย เมื่อผู้วิจัย

ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยได้ชุดกิจกรรมแนะแนว

เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของ

นักเรียนที่เสร็จสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มทดลองได้

 1. ผู ้วิจัยน�าชุดกิจกรรมแนะแนวที่

พัฒนาขึ้นมาน้ี ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่ม
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ทดลอง จ�านวน 50 คน (Experiment Group) 

โดยก่อนทดลองได้ท�าการวัดระดับการเห็น

คณุค่าในตนเองของนกัเรยีนด้วยแบบวดัการเหน็

คุณค่าในตนเองฉบับนักเรียน ของสแตนเลย์  

คูเปอร์สมิธ (Stanley Coopersmith) และเก็บ 

ผลคะแนนก่อนการทดลองครั้งนี้ไว้ (Pretest) 

จากนั้นจึงด�าเนินการทดลองด้วยการใช้ชุด

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเองของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 16 

กจิกรรมย่อย โดยใช้เวลากิจกรรมละ 30 นาที  

ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน 12 สัปดาห์ หลังจาก

นั้นจึงท�าการวัดระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง

ของนักเรียนด้วยแบบวัดชุดเดิมอีกครั้งหนึ่ง  

และเก็บผลคะแนนหลังการทดลอง (Posttest) 

ไว้ เพื่อน�าไปวิเคราะห์ผลการทดลองต่อไป

 2. ในท�านองเดียวกันกับนักเรียนกลุ่ม

ควบคมุ จ�านวน 50 คน (Control Group) ทีผู่ว้จิยั

สอนด้วยตนเองร่วมกบัครแูนะแนว โดยใช้วธิกีาร

ตามปกติ ก่อนสอนก็ได้ท�าการวัดระดับการเห็น

คณุค่าในตนเองของนกัเรยีนด้วยแบบวดัการเหน็

คุณค่าในตนเองฉบับนักเรียนของสแตนเลย์  

คเูปอร์สมธิ (Stanley Coopersmith) และเกบ็ผล

คะแนนก่อนการทดลองครั้งนี้ไว้ (Pretest) จาก

นั้นด�าเนินการสอนแบบปกติตามแผนการสอน 

เป็นเวลา 12 สัปดาห์ หลังจากนั้นจึงท�าการวัด

ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนด้วย

แบบวัดชุดเดิมอีกครั้งหนึ่ง และเก็บผลคะแนน

หลงัการทดลอง (Posttest) ไว้ เพือ่น�าไปวเิคราะห์

ผลการทดลองต่อไป

 3. ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบาย

ลักษณะของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ด้วย 

สถิติพื้นฐาน (Descriptive Statistics) ด้วยค่า 

ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และท�าการทดสอบความแตกต่างของ

คะแนนที่ได้จากการวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง

ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท้ัง

ก่อนและหลังการทดลองด้วยชุดกิจกรรม และ

การสอนแบบปกต ิด้วยสถติอินมุานโดยทดสอบ

ด้วยค่าท ี(t-test) แบบ Independent t-test และ 

Dependent t-test ตามล�าดับ

 

ผลการวิจัย

 1. ได้ชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสร้าง

การเห็นคณุค่าในตนเองของนักเรียนท่ีมคีณุภาพ

ตามเกณฑ์ ประกอบด้วย 16 กจิกรรม คอื 1) คุณ

คือใคร 2 )โล่ประจ�าตัว 3) คุณเป็นคนแบบไหน 

4) ความภาคภูมิใจของฉัน 5) จดหมายถึงเพื่อน 

6) อ่านจดหมาย 7) เธอกับฉัน 8) ผู้น�าสี่ทิศ  

9) วาดรปูตามหวัข้อ 10) Mandala ระบายสสีร้าง

สมาธ ิ11) อตัชวีประวัต ิ12) เส้นชวิีต 13) ภารกจิ

พิชิตฝัน 14) เลือกตั้งสภานักเรียน 15) ภารกิจ

ของสภานักเรียน และ 16) ภารกิจกู ้ โลก  

ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดครอบคลุมองค์ประกอบที่

ส�าคญัในการเสรมิสร้างการเห็นคณุค่าในตนเอง

ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้ สอดคล้องกับกรอบ

แนวคิดของซิคโคน (Siccone, 1995 อ้างถึงใน 

อัปสรสิริ เอี่ยมประชา, 2542 : 38)

2. หลังการทดลอง นักเรียนในกลุ ่ม

ทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง

การเห็นคุณค่าในตนเอง จะมีระดับการเห็น

คุณค่าในตนเอง สูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุม 

อย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01
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3. หลังการทดลอง นักเรียนที่ใช้ชุด

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเอง มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง  

สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทาง

สถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล

1. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง

การเหน็คณุค่าในตนเองของนกัเรยีน จ�านวน 16 

กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมานี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มี

คุณภาพสามารถน�าไปใช้พัฒนาการเห็นคุณค่า

ของนกัเรยีน ซึง่มสีภาพและอยูใ่นบรบิทเดยีวกนั

กับนักเรียนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ เพราะได้ถูก

สร้างและพัฒนาโดยอาศัยกรอบแนวคิดของ

กรอบแนวคิดของซิคโคน (Siccone, 1995  

อ้างถึงใน อัปสรสิริ เอี่ยมประชา, 2542 : 38)  

ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ

มาสโลว์ (Maslow, 1987 อ้างถึงใน พรรณทิพย์ 

ศิริวรรณบุศย์, 2547 : 144) และคูเปอร์สมิธ 

(Coopersmith,1984) รวมทั้งศึกษาทฤษฎี

พฒันาการทางบคุลกิภาพของอริคิสนั (Erikson, 

1963 อ้างถงึใน พรรณทพิย์ ศริวิรรณบศุย์, 2547 

: 94) หลังจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีทาง

จิตวิทยา และน�ามาพฒันาอย่างมรีะบบเพือ่การ

สร้างและการออกแบบกิจกรรมแนะแนวเพื่อ

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน 

โดยมผู้ีทรงคณุวฒุ ิ5 ท่านทีเ่ป็นผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั 

(Key Informants) จนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีที่

สามารถน�าไปใช้ทดลองกับนักเรียนได้ ซึ่งหลัก

เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ คือ เป็นผู้

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานใน

สายงานแนะแนว และมีประสบการณ์ท�างาน

อย่างน้อย 5 ปี เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง

และพัฒนาเป็นล�าดับจนถึงขั้นสุดท้าย จึงได้ชดุ

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเองของนักเรียนท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ 

ประกอบด้วย 16 กิจกรรมย่อย โดยใช้เวลา

กจิกรรมละ 30 นาท ีต่อเนือ่งกนัเป็นเวลานาน 12 

สัปดาห์ รายชือ่กจิกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน มีดังน้ี  

1) คุณคือใคร 2 ) โล่ประจ�าตัว 3) คุณเป็นคน

แบบไหน 4) ความภาคภูมใิจของฉัน 5) จดหมาย

ถึงเพื่อน 6) อ่านจดหมาย 7) เธอกับฉัน 8) ผู้น�า

สี่ทิศ 9) วาดรูปตามหัวข้อ 10) Mandala ระบาย

สีสร้างสมาธิ 11) อัตชีวประวัติ 12) เส้นชีวิต 

13) ภารกิจพิชิตฝัน 14) เลือกตั้งสภา

นักเรียน 15) ภารกิจของสภานักเรียน และ 16) 

ภารกิจกู ้โลก ซึ่งกิจกรรมท้ังหมดครอบคลุม 

องค์ประกอบที่ส�าคัญในการเสริมสร้างการเห็น

คุณค ่าในตนเองให ้ เกิดขึ้นกับนักเรียนได ้ 

สอดคล้องกับ อัปสรสิริ เอี่ยมประชา (2542)  

ที่ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็น

คณุค่าในตนเองของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

โรงเรียนกิ่งเพชร กรุงเทพมหานคร โดยนักเรียน

ในกลุม่ทดลองได้รบัโปรแกรมเสรมิสร้างการเหน็

คุณค่าในตนเอง จ�านวน 14 กิจกรรม สัปดาห์ละ 

5 ครั้ง เป็นเวลา 3 สัปดาห์ติดต่อกัน พบว่า  

1) หลังการทดลองนักเรียนท่ีได้รับโปรแกรมเสริม

สร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง มีระดับการเห็น

คุณค่าในตนเองสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการ 

จัดโปรแกรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 2) หลังการทดลองนักเรียนที่ได้รับโปรแกรม
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เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง มีระดับการ

เห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. จากผลการวิจัยพบว่า หลังการ

ทดลองนักเรียนในกลุ ่มทดลองที่ใช้กิจกรรม

แนะแนวเพือ่เสรมิสร้างการเหน็คณุค่าในตนเอง

มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง สูงกว่านักเรียน

ในกลุ่มควบคมุทีท่�ากจิกรรมในชัน้เรยีนตามปกติ 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นผล 

สืบเนื่องมาจากประสิทธิภาพของกิจกรรม ทั้งน้ี

เพราะกิจกรรมแนะแนวได้ผ่านการสร้างข้ึนอย่าง

มีขั้นตอนและเป็นระบบ คือ ศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง ศึกษางานวิจัยที่

เกี่ยวข ้อง เอกสารทางวิชาการ ตลอดจน 

แบบเรียนมาตรฐานในวิชาแนะแนวระดับ

มัธยมศึกษา เพ่ือน�ามาก�าหนดเนื้อหาและ

กจิกรรมให้เหมาะสมกบัเวลาและผูเ้รยีน ซึง่ผ่าน

การตรวจสอบและแก ้ไขข ้อบกพร ่องจาก 

ผูท้รงคณุวฒุ ิ5 ท่าน ทัง้นีผู้ว้จิยัได้น�าวธิกีารเสรมิ

สร้างการเห็นคุณค่าในตนเองตามกรอบแนวคิด

ของกรอบแนวคิดของซิคโคน (Siccone, 1995 

อ้างถึงใน อัปสรสิริ เอี่ยมประชา, 2542 : 38)  

ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ

มาสโลว์ (Maslow, 1987 อ้างถึงใน พรรณทิพย์ 

ศิริวรรณบุศย์, 2547 : 144) และคูเปอร์สมิธ 

(Coopersmith,1984) รวมทั้งศึกษาทฤษฎี

พฒันาการทางบคุลกิภาพของอริคิสนั (Erikson, 

1963 อ้างถงึใน พรรณทพิย์ ศริวิรรณบศุย์, 2547 

: 94) มาสร้างเป็นชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริม

สร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มี

ความสอดคล้องกับระยะเวลาและหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีกิจกรรมแนะแนวท่ี

หลากหลาย จ�านวน 16 กจิกรรม และครอบคลมุ

องค์ประกอบที่ส�าคัญในการเสริมสร้างการ 

เห็นคุณค่าในตนเองให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของซิคโคน (Siccone, 

1995 อ้างถึงใน อัปสรสิริ เอี่ยมประชา, 2542 : 

38) ทีว่่า รปูแบบในการเสรมิสร้างการเหน็คณุค่า

ในตนเอง มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การพึ่งพา

ตนเอง จ�านวน 4 กจิกรรม 2) การพึง่พาอาศยักนั 

จ�านวน 4 กจิกรรม 3) ความรบัผดิชอบต่อตนเอง 

จ�านวน 4 กิจกรรม และ 4) ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม จ�านวน 4 กิจกรรม รวมท้ังสิ้น 16 

กจิกรรม โดยใช้เวลากจิกรรมละ 30 นาท ีต่อเนือ่ง

กันเป็นเวลานาน 12 สัปดาห์ รายชื่อกิจกรรม

แนะแนว เพือ่เสริมสร้างการเห็นคณุค่าในตนเอง

ของนักเรียน มดีงันี ้1) คุณคือใคร 2 ) โล่ประจ�า

ตัว 3) คุณเป็นคนแบบไหน 4) ความภาคภูมิใจ

ของฉัน 5) จดหมายถึงเพื่อน 6) อ่านจดหมาย  

7) เธอกับฉัน 8) ผู ้น�าสี่ทิศ 9) วาดรูปตาม 

หัวข้อ 10) Mandala ระบายสีสร ้างสมาธิ  

11) อัตชีวประวัติ 12) เส้นชีวิต 13) ภารกิจพิชิต

ฝัน 14) เลือกตั้งสภานักเรียน 15) ภารกิจของ

สภานักเรียน และ 16) ภารกิจกู้โลก ซึ่งกิจกรรม

ทั้งหมดครอบคลุมองค์ประกอบที่ส�าคัญในการ

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองให้เกิดขึ้นกับ

นักเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคูเปอร์

สมิธ (Coopersmith, 1984 อ้างถึงใน วิพาพร 

บญุวงษ์, 2551) ทีก่ล่าวถงึ วธิกีารเสรมิสร้างการ

เหน็คณุค่าในตนเองให้เพิม่ขึน้ไว้ว่า ม ี4 ประการ 

1) การได้รับการยอมรับนับถือ ความสนใจจาก

บคุคลจากบคุคลทีม่คีวามส�าคญัในชวีติหรอืจาก
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บุคคลรอบข้าง 2) การประสบความส�าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ โดยปัจจัยที่จะท�าให้บุคคลรู้สึกว่า 

ตนประสบความส�าเร็จ คือ การมีความสามารถ 

มคีวามส�าคญั มอี�านาจในตวั และการมคีณุงาม

ความดี 3) การได้กระท�าในสิ่งที่สอดคล้องกับ 

ค่านิยมและความปรารถนา 4) การไม่ใส่ใจ 

ต่อสิ่งที่ท�าให้การเห็นคุณค่าในตนเองลดลง  

เช่น การไม่สนใจต่อค�าวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่น

โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ท�า 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติ

กิจกรรม พบว่า นักเรียนให้ความร่วมมือเป็น

อย่างดี มีความกระตือรือร้น และสนใจเข้าร่วม

กจิกรรม นกัเรียนน�าเสนอสิง่ทีเ่ป็นผลทีไ่ด้รบัและ

ข้อค้นพบจากการท�ากิจกรรม ซึ่งท�าให้นักเรียน

รูจ้กัและเข้าใจในตนเอง และในแต่ละกจิกรรมก็

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

จะเห็นได้ว่า กิจกรรมแนะแนวที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นนี้สามารถท�าให้คะแนนระดับการเห็น

คุณค่าในตนเองของนักเรียนหลังการทดลอง 

เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับ วรนุช เอกจริยกร 

(2551) ที่ท�าการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรม

แนะแนวเพือ่เสรมิสร้างการเหน็คณุค่าในตนเอง

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน 

วดัปากน�า้วทิยาคม กรุงเทพมหานคร พบว่าค่าเฉล่ีย

ของคะแนนการเหน็คุณค่าในตนเอง หลังการใช้

กิจกรรมแนะแนวสูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรม

แนะแนว อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

3. จากผลการวิจัยพบว ่า หลังการ

ทดลองนักเรียนในกลุ ่มทดลองที่ใช้กิจกรรม

แนะแนวเพือ่เสรมิสร้างการเหน็คณุค่าในตนเอง

มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง สูงข้ึนกว่าก่อน

การทดลองอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ทั้งนี้เป็นเพราะกิจกรรมที่ออกแบบในกิจกรรม

แนะแนวเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนเป็น

กิจกรรมท่ีนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยท�ากิจกรรม

เช่นนีม้าก่อนในระดบัประถมศกึษา และกจิกรรม

แนะแนวเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนได้มี

โอกาสส�ารวจอตัลกัษณ์ บคุลกิภาพ มกีารส�ารวจ

ความถนัด ความสนใจ กจิกรรมท่ีชอบท�าในเวลา

ว่าง ลักษณะเด่น และลักษณะด้อยของตนเอง 

รู ้ จักการยอมรับในความสามารถของตน  

ตลอดจนได้รบัผลสะท้อนกลบัจากกจิกรรมกลุม่

ในลักษณะสังคมมิติ ท�าให้นักเรียนได้รู้จักและ

เข้าใจในตนเองและกลุ่มเพื่อนมากขึ้นกว่าเดิม 

สอดคล้องกบั ธรีะวฒัน์ ชยัยทุธยรรยงและวราภ

รณ์ หงส์ดิลกกุล (2558) ท่ีกล่าวว่า กิจกรรม

แนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 

ให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ  

สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม

แนะแนวจึงมีความส�าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน 

เพื่อมุ ่งพัฒนาให้ผู ้ เรียนรู ้จักตนเอง รู ้รักษ์ 

สิ่งแวดล้อม สามารถคิด ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา 

ก�าหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน

และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 

สอดคล้องกับ พรรณี เกษกมล (2558) และ

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฏฐวีร์ นงนุช 

(2552) ที่ท�าการศึกษาผลของกิจกรรมแนะแนว

เพื่อพัฒนาการรู ้จักและเข ้าใจตนเองของ 

นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 พบว่า การรู้จกัและ 

เข ้าใจตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 

เพือ่พฒันาการรูจ้กัและเข้าใจตนเองของนกัเรยีน 
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ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เพ่ิมสงูข้ึนอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า 

การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรน�าชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ 

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง ที่พัฒนา 

ขึ้นมาจ�านวน 16 กิจกรรมนี้ไปใช้ในการพัฒนา

นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีระดับการเห็นคุณค่า

ของตนเองเพิ่มขึ้นได้ เพราะได้ผ่านกระบวนการ

พฒันา และมกีารทดสอบแล้วว่าเป็นชดุกจิกรรม

ที่มีคุณภาพ

 2.  การ ส ร ้ า ง แล ะพัฒน ากิ จก ร ร ม  

ซ่ึงถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

มวีธิกีารด�าเนนิการได้หลายวธิ ีหากมกีารท�าวจิยั

ในลักษณะนี้ในครั้งต่อไป อาจทดลองใช้วิธีอื่น 

และน�ามาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการ

ยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

 3. ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจเพิ่มเติม

ตัวแปรอื่นๆ เช่น เพศ ภูมิหลังของนักเรียน หรือ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งควรท�าการ

ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เช่น นักเรียนใน

ระดบัชัน้อืน่ๆ เป็นต้น เพ่ือเป็นการขยายขอบเขต

ของการศึกษาวิจัยให้มีความกว้างขวางยิ่งขึ้น
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