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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เปรียบเทียบการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวนั กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรม
แนะแนว (2) เปรียบเทียบการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดใ้ชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว และ
ของนกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บขอ้สนเทศทางการแนะแนว และ (3) เปรียบเทียบการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของ
นกัเรียนกลุ่มทดลองในระหวา่งระยะหลงัการทดลองกบัระยะติดตามผล 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงก่ึงทดลอง กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 ไดม้าโดยการเลือกตามเกณฑท่ี์ตอ้งการศึกษาจ านวน 
60 คน แลว้จึงสุ่มอยา่งง่ายเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน นกัเรียนกลุ่มทดลองไดรั้บการฝึกโดยใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวจ านวน 12 คร้ัง ส่วนนกัเรียนกลุ่มควบคุมไดรั้บขอ้สนเทศเพ่ือการแนะแนว  เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ไดแ้ก่ (1) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม (2) ขอ้สนเทศเพ่ือการแนะแนว และ (3) แบบวดัแนวคิด
ดา้นวตัถุนิยม มีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.95  สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที 
 ผลการวิจยัปรากฏวา่ (1) ภายหลงัการทดลองนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ปทุมวนั ซ่ึงเป็นกลุ่มทดลองมีการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2) ภายหลงัการ
ทดลองนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการฝึกดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวมีการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมลงกว่าการลด
แนวคิดดงักล่าวของกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ (3) ในระยะติดตามผลนักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมไม่แตกต่างกบัในระยะหลงัการทดลอง 
ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรมแนะแนว  แนวคิดดา้นวตัถุนิยม  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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Abstract 

 The purposes of this study were (1) to compare the materialism concept reduction levels of upper 
secondary students at Triam Udom Suksa Pathumwan School in Bangkok Metropolis, who were in the experiment 
group, before and after using a guidance activities package; (2) to compare the materialism concept reduction level 
of the experimental group students  who used the guidance activities package and the counterpart reduction level 
of the control group students who received a set of guidance information; and (3) to compare the materialism 
concept reduction level of the experimental group students at the end of the experiment with their counterpart 
reduction level in the follow-up period.  
 This research is a quasi-experimental research.  The research sample consisted of 60 purposively selected 
upper secondary students at Triam Udom Suksa Pathumwan School in Bangkok Metropolis in the 2015 academic 
year.  Then they were randomly assigned into an experimental group and a control group, each of which consisting 
of 30 students.  The experimental group students were trained for 12 periods with the use of a guidance activities 
package to reduce the materialism concept; while the control group students received a set of guidance information 
to study.  The employed research instruments were (1) a guidance activities package to reduce the materialism 
concept, (2) a set of guidance information, and (3) a scale to assess the materialism concept, with reliability 
coefficient of .95.  Statistics for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test.    
 The results of this research showed that (1) after experiment, upper secondary students at Triam Udom 
Suksa Pathumwan School, who were in the experimental group, were able to reduce their materialism concept 
significantly at the .05 level; (2) after the experiment, the level of materialism concept of the experimental group 
students, who used the guidance activities package, was significantly more reduced than the counterpart level of 
the control group students who received the guidance information; and (3) no significant difference was found 
between the materialism concept reduction level at the end of the experiment of the experimental group students 
and their counterpart reduction level in the follow-up period.  
 
Keywords: Guidance activities package, Materialism concept, Upper secondary student 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 จากสังคมยุคปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาในเร่ืองของสังคมความเป็นอยู่ และวฒันธรรมจาก

ต่างชาติเขา้มามีอิทธิพลกบักลุ่มผูค้นในยุคสมยัน้ี ส่งผลให้เยาวชนหลงใหลกบัส่ิงท่ีเรียกว่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆท่ี

ทนัสมยัเพ่ือแข่งขนักนั จากการส ารวจโดยนกัวิจยัเอแบคโพล เร่ืองการใชสิ้นคา้แบรนเนมของนิสิตนกัศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าวยัรุ่นชาย-หญิงนิยมซ้ือสินคา้แฟชัน่ราคาแพงหรือของมียี่หอ้มากข้ึน อาทิ โทรศพัทมื์อถือ 

นาฬิกา น ้ าหอม กระเป๋าถือ เป็นตน้ ต่างตกอยู่ในวงัวนของวตัถุนิยม (สวนดุสิตโพล, 2542, ออนไลน์) ปัจจุบนัได้

ลามเขา้ไปในเร่ืองของเทคโนโลยีโทรศพัทมื์อถือเป็นอีกส่ิงของจ าเป็นของชีวิตเด็กสมยัน้ี การใชโ้ทรศพัทมื์อถือยงั

เป็นแฟชัน่ แต่ละคนตอ้งตามกระแสรุ่นของโทรศพัทใ์หท้นั (อมรวิชช ์นาครทรรพ, 2548) 

 วตัถุนิยมคือความเช่ือท่ีบุคคลเห็นว่าวตัถุเท่านั้นส าคญักว่าส่ิงอ่ืนใด ดว้ยการเพ่ิมปริมาณวตัถุในชีวิตหรือ

กล่าวอีกนยัหน่ึงวา่การท าใหชี้วิตตอ้งอาศยัวตัถุมากข้ึน แต่ในท่ีสุดวตัถุไดก้ลายเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีขาดเสียไม่ได ้ซ่ึงเป็น

ผลท าใหม้นุษยก์ระท าทุกอยา่งเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงวตัถุ (สินีนาฏ ก าเนิดเพช็ร์, 2547) ค าวา่วตัถุนิยมเงินตรากลายเป็นส่ิง

ท่ีเด็กทุกคนต่างแสวงหาเพ่ือจะน ามาบ าเรอความสุขทางวตัถุเช่นเคร่ืองมือส่ือสารนานาชนิด เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย

ราคาแพงท่ีประชนัขนัแข่งกนั (สวนดุสิตโพล, 2542, ออนไลน์) สังคมมีความเจริญทางวตัถุและเทคโนโลยีมาก

เท่าใด ปัญหาความเส่ือมทรามทางจิตใจก็มีมากข้ึนเท่านั้น จึงเป็นภาระหนา้ท่ีของทุกฝ่ายจะตอ้งหาแนวทางพฒันา

เดก็และเยาวชน (จิรภา  ฉิมปรุ, 2550) 

 จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นในการ

ปรับเปล่ียนจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและความรอบรู้อย่างเท่าทนั ให้มีความ

พร้อมทั้งทางดา้นร่างกายและสติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม สามารถกา้วทนัการเปล่ียนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคม

ฐานความรู้อยา่งมัน่คง แนวการพฒันาคนดงักล่าว มุ่งเตรียมเดก็และเยาวชนใหมี้พ้ืนฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ 

พร้อมทั้งสมรรถนะ ทกัษะและความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน 

(สภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2549 อา้งถึงในกระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 ซ่ึงแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่ 

ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์มีทกัษะ

ดา้นเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมโลกอยา่งสนัติ หลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 มีความเหมาะสมชดัเจน ทั้งเป้าหมายของหลกัสูตรในการพฒันาคุณภาพ
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ผูเ้รียนและกระบวนการน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา (กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2551) 

 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใหทุ้กสถานศึกษาใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช

2551 ซ่ึงมีการก าหนดให้กิจกรรมแนะแนวเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้นนับเป็นโอกาสอนัดียิ่งท่ี

นกัเรียนทุกคนจะไดรั้บการพฒันาตามศาสตร์และศิลป์ของการแนะแนวใหเ้ป็นท่ีรู้จกั เขา้ใจ รักและเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผูอ่ื้น สามารถตดัสินใจคิดแกปั้ญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ทั้งในดา้นการศึกษา อาชีพ ส่วนตวั

และสังคม รวมทั้งมีทกัษะชีวิต สามารถปรับตนและด ารงชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์ และเป็นสุข (ศูนย์

พฒันาเครือข่ายกิจกรรมแนะแนว สพม.เขต 2, 2553) 

 กิจกรรมแนะแนวเป็นกระบวนการพฒันาส่งเสริมผูเ้รียนดว้ยการจดับริการ และกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม โดยมุ่งส่งเสริม พฒันาบุคลิกภาพ มารยาท ทกัษะชีวิตบนพ้ืนฐานตามความเช่ือ

ท่ีว่า ทุกคนมีความแตกต่างกนั ทุกคนมีคุณค่า สามารถพฒันาตนเองให้เจริญงอกงาม และไดเ้ติมเต็มให้ผูเ้รียน

สามารถจดัการชีวิตของตนเองไดต้ามความสนใจ ตามความถนดัและความสามารถไดเ้ต็มศกัยภาพของแต่ละบุคคล 

(ศิริวรรณ  อินทรวฒันา, 2553) 

 ซ่ึงมีผูก้ล่าวถึงชุดกิจกรรมแนะแนวไวว้่า ชุดกิจกรรมแนะแนวเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนโดยใชส่ื้อประสม 

เช่น รูปภาพ วีดิทศัน์ แถบบนัทึกเสียง เอกสารท่ีบนัทึกรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ทั้งเกม กรณีตวัอย่าง บทบาท

สมมติ แบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียน โดยจัดไวเ้ป็นชุด กล่องหรือซองจะบรรจุ คู่ มือผูเ้รียน และส่ือ

ประกอบการจัดกิจกรรมแต่ละเร่ือง (ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, 2545) จากตัวอย่างผลการวิจัยเร่ือง  “ผลการใช ้

ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาพฤติกรรมนบัถือตนเองของนกัเรียนวยัรุ่นตอนตน้” ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนวยัรุ่น

ตอนตน้ท่ีไดรั้บการฝึกดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาพฤติกรรมเคารพนบัถือผูอ่ื้นมีพฤติกรรมเคารพนบัถือ

ผูอ่ื้นสูงกว่านกัเรียนท่ีไม่ไดรั้บการฝึกดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาพฤติกรรมเคารพผูอ่ื้น (วชัรียา  แจ่มใส, 

2551)  

 จากการท่ีไดศึ้กษางานวิจยั ผูวิ้จยัจึงไดท้ าการศึกษานักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นนกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีอายุตั้งแต่ 14-18 ปีท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่

ของประเทศในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นสังคมเมือง มีหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าของประเทศหลายแห่ง อาจจะกล่าวไดว้่า

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงย ัว่ยวนจิตใจใหน้กัเรียนไดพ้บเห็นอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยั มีวิวฒันาการกา้วหนา้และ

โฆษณาชวนเช่ือจากบรรดาดาราช่ือดงัท่ีเป็นแบบอยา่งของวยัรุ่นในยคุน้ี จึงท าใหน้กัเรียนต่างหลงใหลกบัวตัถุนิยม 

และแข่งขนักนัซ้ือสินคา้ท่ีทนัสมยัมาอวดกนัผูวิ้จยัจึงขอสัมภาษณ์และไดส้ัมภาษณ์นกัเรียนในระดบัชั้นละ 10 คน 
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เก่ียวกบัพฤติกรรมและแนวคิดดา้นวตัถุนิยม พบว่านกัเรียนมีความอยากไดเ้คร่ืองมือส่ือสาร น ้าหอม กระเป๋าและ

ขา้วของเคร่ืองใชอ่ื้นๆ ท่ีเป็นสินคา้แบรนด์เนมรุ่นใหม่ล่าสุด  ในขณะเดียวกนันกัเรียนมีโทรศพัท์มือถือ กระเป๋า

สตางค์ ปากกา นาฬิกาและอ่ืนๆท่ียี่ห้อดงัและราคาแพงอยู่แลว้ จะเห็นไดว้่านกัเรียนกลุ่มน้ีมีฐานะร ่ ารวย พ่อแม่

สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้ แต่การกระท าเช่นน้ีจะท าใหเ้ดก็ไม่รู้จกัคุณค่าของเงินและใชจ่้ายเกินจ าเป็น 

 ดงันั้นผูวิ้จยัในฐานะเป็นนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาการ

แนะแนว สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือใชใ้นการ

วิจยัประกอบการศึกษาไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน

ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือให้นกัเรียนมีการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมลง มีวตัถุ

นิยมท่ีเหมาะสมกับวยัและสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันโดยสันติของบุคคลในสังคม ประเทศชาติ 

แมก้ระทัง่การมีสันติภาพของโลกดว้ย ผูวิ้จยัจึงสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของ

นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน เพ่ือเป็นประโยชน์แก่นกัเรียนใหส้ามารถเลือกใชว้ตัถุ

เพ่ือความส าเร็จ เพ่ือความสุข และเพ่ือเป็นศูนยก์ลางของชีวิต รู้จกัใชว้ตัถุอย่างพอเพียง และเกิดประโยชน์สูงสุด

อย่างย ัง่ยืน ทั้งน้ีในการวิจยัผูวิ้จยั ไดจ้ดัท ากิจกรรมแนะแนวเป็นชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุ

นิยมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชุดกิจกรรมแนะแนวท่ี

ผูวิ้จยัสร้างข้ึนนั้นมีคุณภาพ มีกระบวนการสร้างเคร่ืองมืออยา่งเป็นระบบและประณีต 

 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือเปรียบเทียบการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรม 
      แนะแนว 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนักเรียนกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมภายหลงัการ 
       ทดลอง 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียนกลุ่มทดลองระหว่างระยะหลงัการทดลองกบั 
      ระยะติดตามผล 
 
นิยามศัพท์ 

 1.  วัตถุนิยม  หมายถึง ความเช่ือท่ีบุคคลเห็นว่าวตัถุนั้นส าคญักว่าส่ิงอ่ืนใด ดว้ยการเพ่ิมปริมาณวตัถุใน
ชีวิต การท าให้ชีวิตตอ้งอาศยัวตัถุมากข้ึนแต่ในท่ีสุดวตัถุไดก้ลายเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีขาดเสียไม่ได ้ ซ่ึงเป็นผลท าให้
มนุษยก์ระท าทุกอยา่งเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงวตัถุ มี  3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 
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  1.1 การได้ครอบครองวัตถุส่ือถึงความส าเร็จ (Success) หมายถึง การตดัสินความส าเร็จของ
ตนเองและผูอ่ื้นจากปริมาณ และคุณภาพของส่ิงท่ีครอบครอง 
  1.2 การได้ครอบครองวัตถุเป็นศูนย์กลางของชีวิต (Centrality) หมายถึงผูท่ี้มีลกัษณะวตัถุนิยม มี
เป้าหมายชีวิตในการกระเสือกกระสนใหไ้ดม้าซ่ึงการครอบครองวตัถุ บูชาส่ิงของถือว่าการครอบครองวตัถุเป็นท่ี
ยึดเหน่ียวจิตใจ 
  1.3 การได้ครอบครองวัตถุน าไปสู่ความสุข (Happiness) หมายถึงการครอบครองวตัถุเป็นส่ิง
ส าคญัของชีวิต เป็นแหล่งท่ีสร้างความพึงพอใจ และความเป็นอยูดี่มีสุข 
 2.  ชุดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง เคร่ืองมือทางการแนะแนวท่ีประกอบดว้ย กิจกรรมแนะแนวหลายๆ  
กิจกรรมท่ีมารวมกนั โดยน าหลกัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ และขอบข่ายของการแนะแนวเก่ียวกบัการลด
แนวคิดดา้นวตัถุนิยม  
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1.  ไดชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม  ซ่ึงสามารถน าไปใช้กบันักเรียนได้อย่าง 
เหมาะสม 
 2.  ช่วยใหค้รูแนะแนว อาจารยท่ี์ปรึกษา และบุคลากรอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนไดแ้นวทางในการน าชุด 
 กิจกรรมแนะแนวไปใชเ้พ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียนในระดบัอ่ืนต่อไป 
 

วิธีการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   

 1)  ประชากร ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนท่ี 1  จ านวน 105 หอ้งเรียน 
 2)  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัไดข้อความอนุเคราะห์ให้ครูแนะแนวคดัเลือกให้โดยใชว้ิธีการคดัเลือกแบบ
สมคัรใจจ านวน 60 คน แลว้จึงท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม  
กลุ่มละ 30 คน 
 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั ประกอบดว้ย 
 1) แบบวดัวตัถุนิยม 
 2) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม 
 3) ขอ้สนเทศเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม 
 การเกบ็และรวบรวมข้อมูล การวิจยัคร้ังน้ีมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีการทดสอบก่อนและหลงัการ
ทดลอง (Pretest-Posttest  & Randomized Control Group Design) ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
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1)  ขั้นเตรียมการทดลอง  
  (1) ผูวิ้จยัขออนุญาตเก็บขอ้มูลเพ่ือท าการวิจยัโดยท าหนังสือถึงผูอ้  านวยการโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความร่วมมือในการจดักลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม นดัหมาย 
เวลาและขอใชส้ถานท่ีในการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม   

 (2)  ผูวิ้จยัพบปะพูดคุยเพ่ือนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีกบัครูและนกัเรียนท่ีท าการ
ทดลอง ผูวิ้จยัน าแบบวดัวตัถุนิยมไปใหน้กัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบวดัวตัถุนิยม บนัทึกผลคะแนน
ท่ีไดเ้ป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) 

2)  ขั้นด าเนินการทดลอง  
 (1)  ผูวิ้จยัด าเนินการทดลองโดยใชชุ้ดกิจกรรมจ านวน 12 กิจกรรม ด าเนินกิจกรรมโดย

มุ่งเนน้นกัเรียนเป็นส าคญัในการเรียนรู้ ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็น เรียนรู้ 
ซ่ึงกนัและกนัเป็นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คร้ัง คร้ังละ 50 นาทีกบักลุ่มทดลอง  ส่วนกลุ่มควบคุมผูวิ้จยัมอบ
แผนการด าเนินกิจกรรมทั้ง 10 กิจกรรม ให้ครูแนะแนวประจ าโรงเรียนใชชุ้ดการให้ขอ้สนเทศ โดยเนน้การให้
ขอ้มลูและใบงานนกัเรียนท า  

 (2) ผูวิ้จยัท าการทดสอบภายหลงัการทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยใช้
แบบวดัซ่ึงเป็นแบบวดัชุดเดียวกนักบัท่ีท าการทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) แลว้จึงตรวจและบนัทึกคะแนน
หลงัการทดลอง (Posttest) น าคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบวดัวตัถุนิยมก่อนและหลงัการทดลองของทั้งสองกลุ่มไป
วิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือเปรียบเทียบดว้ยวิธการทางสถิติตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั  

3)  ขั้นหลงัการทดลอง  เม่ือเสร็จส้ินการทดลองแลว้ 1 สปัดาห์  ผูวิ้จยัไดใ้หก้ลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 
กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ท าแบบวดัวตัถุนิยม โดยใชแ้บบวดัเดียวกบัท่ีนกัเรียนไดท้ าก่อนและหลงัการ
ทดลอง แลว้ตรวจ และบนัทึกคะแนนท่ีไดข้องทั้งสองกลุ่มไปวิเคราะห์ขอ้มูลระยะติดตามผลเพ่ือเปรียบเทียบดว้ย
วิธีการทางสถิติตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  ผูวิ้จยัน าผลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบวดัวตัถุนิยม ก่อนและหลงัการใช้

ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนและไดรั้บการตรวจสอบพร้อมการปรับปรุง
แกไ้ขจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านแลว้ มาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร์ และสถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 
 1)  วิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานโดยน าผลของคะแนน นกัเรียนกลุ่มทดลองทั้งก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรม
แนะแนวดว้ยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2)  เปรียบเทียบวตัถุนิยมของนกัเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวดว้ยสถิติ t-test 
Dependent 
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 3)  เปรียบเทียบวตัถุนิยม ของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวดว้ย
สถิติ t-test Independent 
 4)  เปรียบเทียบวตัถุนิยมของนกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัการให้ชุดกิจกรรมแนะแนวระยะติดตามผลสถิติ 
t-test Dependent 
 เคร่ืองมอืวจิยั 
 1.  แบบวดัวตัถุนิยม  ผูวิ้จยัไดส้ร้างแบบวดัวตัถุนิยมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายซ่ึงผูวิ้จยั
สร้างข้ึน โดยมีแนวทางการสร้างดงัน้ี 
  ขั้นตอนการสร้างแบบวัดวตัถุนิยม 
  1)  ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสร้างแบบวดัวตัถุนิยม 
  2)  ศึกษา คน้ควา้ ทฤษฎี เอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3)  ก าหนดนิยามปฏิบติัการ วิเคราะห์พฤติกรรมยอ่ยตามนิยามปฏิบติัการท่ีระบุไว ้
  4)  ผูวิ้จยัสร้างแบบวดั เพ่ือวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุนิยม  จ านวน 30 ขอ้ใหส้อดคลอ้งกบั
นิยามปฏิบติัการ วตัถุประสงคข์องการวิจยั  และใหมี้ความเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 
  5)  ผูวิ้จัยน าแบบวดัไปหาค่าความตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) ด้วยวิธีการ IOC (Item  
Objective Congruency) โดยน าแบบวดัวตัถุนิยม ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจารณาขอ้ความในแบบวดัวตัถุนิยมท่ี
ผูวิ้จยัสร้างข้ึน ว่าสามารถวดัไดต้รงตามวตัถุประสงคแ์ละนิยามปฏิบติัการของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีหรือไม่ แลว้
น ามาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  โดยไดข้อ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ข้ึนไป 
  6)  ผูวิ้จัยน าแบบวดัวตัถุนิยมท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงประจักษ์แลว้ไปทดลองใช้  
(Try out) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 คน  จากนั้นน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ือวิเคราะห์หาค่า
จ าแนกรายขอ้ ดว้ยการวิเคราะห์การแจกแจงของ (t – distribution) เทคนิค 25 % กลุ่มสูง – ต ่า ไดค่้าอ านาจจ าแนก
ของแบบวดัเท่ากบั 0.20-0.87 
  7)  ผูวิ้จัยน าแบบวดัวตัถุนิยมท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงประจักษ์แล้วไปทดลองใช ้
(Try out)กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวนั กทม. ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 50 คน จากนั้นน ามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนด เพ่ือการหาค่าความเท่ียง (Reliability) 
ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha    – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดค่้าความเท่ียงของแบบ
วดัทั้งฉบบัเท่ากบั 0.95 
  8)  น าแบบวดัวตัถุนิยมไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัน าแบบวดัวตัถุนิยมท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้โดย
การหาค่าจ าแนกและค่าความเท่ียงตามเกณฑท่ี์ก าหนดไดแ้ลว้จ านวน  30 ขอ้ ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 
  เพ่ือการศึกษาท่ีเขา้ใจมากข้ึนผูวิ้จยัไดน้ าเสนอขั้นตอนการสร้างแบบวดัวตัถุนิยมเป็นภาพของ
ชาร์ทท่ีเห็นไดช้ดัเจนดงัต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 1  การสร้างแบบวดัวตัถุนิยม 
 
  
 2.  ชุดกจิกรรมแนะแนวเพือ่การลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม 

ผูวิ้จัยได้สร้างชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดด้านวตัถุนิยมของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  12  กิจกรรม ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 

ขั้นตอนการสร้างชุดกจิกรรมแนะแนวเพือ่การลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม 
1)  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละรูปแบบของการสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวกลุ่ม เพ่ือการลด

แนวคิดดา้นวตัถุนิยมโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้จากบทบาทสมมุติ สถานการณ์จ าลองและกรณีตวัอยา่ง 

1.ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสร้างแบบวดัวตัถุนิยม 

2. ศึกษา คน้ควา้  ทฤษฎี เอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ก าหนดนิยามปฏิบติัการ วิเคราะห์ตามนิยามปฏิบติัการท่ีระบุไว ้

4. สร้างขอ้ค าถามแบบวดัวตัถุนิยม ตามนิยามปฏิบติัการ 

5. น าแบบท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบเพ่ือหาความตรง 

(Validity)  

6. น าแบบวดัวตัถุนิยมท่ีผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงประจกัษไ์ปหาค่า

อ านาจจ าแนกของแบบวดัทั้งฉบบักบักลุ่มตวัอยา่ง 

8. น าแบบวดัวตัถุนิยมท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก และตรวจสอบหาค่าความเท่ียง (Reliability) แลว้ไปใช้

กบักลุ่มตวัอยา่ง 

7. น าแบบวดัวตัถุนิยมท่ีผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงประจกัษ ์ไปหาค่าความเท่ียงโดย

วิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบาด (Cronbach) 
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2)  ศึกษาคน้ควา้ เอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรมแนะแนว 
3)  ก าหนดนิยามปฏิบติัการ กิจกรรมโดยมุ่งเนน้ในเร่ืองการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม 
4)  ด าเนินการสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการปรับเปล่ียนแนวคิดดา้นวตัถุนิยม โดยการ

ด าเนินกิจกรรมมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นน า ขั้นด าเนินการ ขั้นอภิปราย ขั้นสรุปและน าไปใช ้
5)  น าชุดกิจกรรมแนะแนวไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่าง

นิยามปฏิบติัการ จุดประสงค ์เน้ือหา และขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมทั้ง 4 ขั้นตอน เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
เน้ือหาความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity)  ภาษาและรูปแบบของชุดกิจกรรมแนะแนว  (ดงัภาคผนวก ค)  

6)  ผูวิ้จยัปรับปรุงแกไ้ขชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมใหเ้หมาะสม
ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

7)  น าชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม ท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช้
กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  ทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 คน เพ่ือหาขอ้บกพร่องในดา้นความชดัเจนของกิจกรรม การด าเนินกิจกรรมอุปกรณ์ และ
เวลาท่ีใช ้แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมก่อนน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

8)  น าชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ไป
ท าการทดลองกบักลุ่มทดลอง 10 กิจกรรม (ชุดกิจกรรมมีทั้งหมด 12 กิจกรรมนับรวมกิจกรรมปฐมนิเทศและ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ)  กิจกรรมละ 50 นาที 

การสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  ผูว้ิจยัสามารถเขียนเป็นแผนผงัประกอบให้ดู
ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 2   การสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม 

 
 

1. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละรูปแบบของการสร้างชุดกิจกรรมแนะแนว 
เพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม 

 

2.ศึกษาคน้ควา้ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัชุดกิจกรรมแนะแนว 

3.ก าหนดนิยามปฏิบติัการ กิจกรรมโดยมุ่งเนน้ในเร่ือง 

การลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม 

4.สร้างชุดกิจกรรมแนะแนวโดยการด าเนินกิจกรรมมี 4 ขั้นตอน 

คือ ขั้นน า ขั้นด าเนินการ ขั้นอภิปราย ขั้นสรุปและน าไปใช ้

5.น าชุดกิจกรรมแนะแนวท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

เพ่ือหาความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) 

6.น าชุดกิจกรรมแนะแนวไปปรับปรุงตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ 

7. น าชุดกิจกรรมแนะแนวท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบั 
นกัเรียน 50 คน ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 

8. น าชุดกิจกรรมแนะแนวท่ีปรับปรุงใหมี้ความเหมาะสมแลว้ไป 

ใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

ผลการวจิยั   
 ภายหลงัการทดลองนกัเรียนกลุ่มทดลองมีการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 พบว่าภายหลงัการทดลองนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการฝึกกิจกรรมแนะแนวมีการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม 
ลดลงกว่าของกลุ่มควบคุมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และระยะติดตามผลนกัเรียนมีการลดแนวคิดดา้น
วตัถุนิยมไม่แตกต่างกบัระยะหลงัการทดลอง 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเร่ือง  “ผลของการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว  เพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร”  ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยั อภิปรายผล 
และขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
 1.  ผลของการทดลองพบวา่ การลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ภายหลงัการทดลองท่ีต ่า
กว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงใหเ้ห็นว่ากิจกรรม
แนะแนวสามารถน ามาลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
ปทุมวนั   กรุงเทพมหานครได ้ทั้งน้ีเป็นเพราะชุดกิจกรรมแนะแนวท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนประกอบไปดว้ยเทคนิคต่างๆ
ไดแ้ก่ บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง และกรณีตวัอยา่ง โดยแต่ละคร้ังผูวิ้จยัเลือกใชเ้ทคนิคต่างๆ กนัใหเ้หมาะสม 
โดยมีการด าเนินการอยา่งเป็นขั้นตอน เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ และการคิด ซ่ึงเกิดจากการอภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกนัในกลุ่ม ท าใหน้กัเรียนนั้นไดต้ระหนกัถึงประโยชน์ของการลดแนวคิดดา้น
วตัถุนิยมซ่ึงส่งผลใหก้ารลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียนลงหลงัจากการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว ผลการศึกษา
คร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศิริวรรณ  อินทรวฒันา (2553, น. 65) ทดลองการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
ส่งเสริมความเอ้ืออาทรของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
ผลการทดลองพบว่าพฤติกรรมการเอ้ืออาทรของนักเรียนกลุ่มทดลอง ภายหลงัการทดลองสูงข้ึนกว่าก่อนการ
ทดลองใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวพฒันาพฤติกรรมการเอ้ืออาทรอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และ ศิริเสน่ห์ 
หอมนาน (2554, น. 71) ท าการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาพฤติกรรมความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นชะอ า (ชะอ าวิทยาคาร) พบวา่ นกัเรียนท่ีไดใ้ชชุ้ดกิจกรรมแนะ
แนวเพ่ือพฒันาความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น มีพฤติกรรมความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นสูงกว่านกัเรียนท่ีไดใ้ชกิ้จกรรมแนะ
แนวอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2.  ผลของการทดลองพบว่านกัเรียนกลุ่มทดลอง ท่ีไดรั้บการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวมีการลดแนวคิดดา้น
วตัถุนิยมลงกว่านกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บขอ้สนเทศ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน
ท่ีตั้งไว ้จากผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่าชุดกิจกรรมแนะแนวเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมต่างๆ เช่น การอภิปราย การรายงานเป็นกลุ่ม การรายงานเป็นรายบุคล การแสดงบทบาทสมมุติ  กรณี
ตวัอย่าง สถานการณ์จ าลอง การแกปั้ญหา โดยใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ เป็นส่ือในการท ากิจกรรมเพ่ือให้นกัเรียนเกิดการ
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เรียนรู้ไดง่้ายข้ึน รวมถึงการใชรู้ปภาพประกอบเป็นส่วนในการเสริมสร้าง การลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียน 
ส่วนในขอ้สนเทศนั้นเป็นวิธีการท่ีท าให้นกัเรียนรู้โดยใชใ้บความรู้เป็นส่ือประกอบการท ากิจกรรมซ่ึงเป็นจุดอ่อน
ในการท ากิจกรรมเพราะกิจกรรมส่วนใหญ่นกัเรียนตอ้งศึกษาดว้ยตนเองท าให้เกิดการเรียนรู้ไดช้า้กว่าการใชชุ้ด
กิจกรรมแนะแนวซ่ึงสอดคลอ้งกบัพชัราภรณ์  รักช่วย (2546)  ไดศึ้กษาผลการใชกิ้จกรรมแนะแนวท่ีมีต่อการพฒันา
ความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช  
ผลการศึกษาพบว่านกัเรียนท่ีใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวมีความรับผิดชอบในการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการ
จดักิจกรรมแนะแนวแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 3.  นักเรียนกลุ่มทดลองระยะติดตามผลท่ีไดรั้บชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม 
ไม่แตกต่างจากหลงัการทดลอง ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สามารถอภิปรายภาพรวมไดว้่านักเรียนกลุ่ม
ทดลองท่ีได้รับการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวไดรั้บการเรียนรู้ตลอดทั้ง 12 กิจกรรม อาจเป็นเพราะชุดกิจกรรม 
แนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถ
เสริมแรงจูงใจในการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมท่ีไม่พึงประสงค์ให้เป็นแนวคิดด้านวัตถุนิยมท่ีพึงประสงค์   
ซ่ึงสอดคล้องกับ นพมาศ คงมีสุข (2556: 40) ได้ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาวจีสุจริตของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 วดัชยัมงคล จงัหวดัอ่างทอง ผลการศึกษาพบว่าหลงัการใชชุ้ดการสอน
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาวจีสุจริตของนกัเรียนมกลุ่มทดลองระยะติดตามผลท่ีไดรั้บชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
พฒันาวจีสุจริตไม่แตกต่างจากกลุ่มหลงัการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัท่ีสถิติ .01   
  ทั้งน้ีเป็นเพราะชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนอยา่งมีระบบ  
เหมาะกบัวยัของผูรั้บบริการ ตรงตามองค์ประกอบของแนวคิดดา้นวตัถุนิยมจึงสามารถสร้างเสริม ป้องกนั หรือ
แกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมและยัง่ยืน  ดงันั้น การวิจยัในคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า การใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการ
ลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม มีส่วนช่วยใหก้ารลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมลงหลงัจากการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการ
ลดแนวคิดดา้นวตัถุนินมท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
       การวิจยัในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นนกัเรียนวยัรุ่นตอน
ปลายท่ีให้ความส าคญักบัการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้น ตอ้งการการยอมรับ  ซ่ึงส่ิงหน่ึงท่ีสามารถจะท าให้ผูอ่ื้น
ยอมรับไดคื้อแนวคิดดา้นวตัถุนิยม บุคคลท่ีมีค่านิยมแบบวตัถุนิยมสูงมีการเพ่ิมคุณค่าใหต้นเองโดยเลือกใชส่ิ้งของ
โกห้รู  การวิจยัในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า การใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร สามารถน าไปใชเ้ป็นกิจกรรมเพ่ือ
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การลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมให้นกัเรียนมีการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมลง ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับครูอาจารยท่ี์
ท าหนา้ท่ีแนะแนวในโรงเรียนตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบันกัเรียนวยัรุ่นดงัน้ี 
 1.1  ควรน าชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน
กบันกัเรียนเพ่ือใหเ้กิดการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมอยา่งต่อเน่ือง 
 1.2 ก่อนน าชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมไปใชผู้ด้  าเนินกิจกรรมการแนะแนว
ควรศึกษาขั้นตอนต่างๆ จากคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดด้านวตัถุนิยมอย่างละเอียด  
ทั้งวตัถุประสงค ์ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมหรืออาจจะปรึกษากบัผูส้ร้างชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิด
ดา้นวตัถุนิยม และมีการปรับเปล่ียนเพ่ือน าไปใชใ้หเ้หมาะสมกบันกัเรียนในทุกระดบัชั้น 
                    1.3 การน าชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมไปใชค้วรค านึงถึงผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรม 
โดยใหทุ้กคนท ากิจกรรมอยา่งทัว่ถึง มีการเสริมแรง และด าเนินกิจกรรมใหส้นุกสนาน และหลงัการใชชุ้ดกิจกรรม
แนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมแลว้ควรมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง 
 
 2.  ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัต่อไป 
  2.1 ควรท าการศึกษาวิจยัผลการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมกบันกัเรียนใน
ระดบัอ่ืนๆ 
 2.2 ควรท าการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวกบัตัวแปรตามอ่ืนๆ เช่น การลดแนวคิดดา้นความ
ประหยดั ดา้นอิทธิพลของภูมิหลงัครอบครัวท่ีมีต่อค่านิยมแบบวตัถุนิยม   ดา้นความแตกต่างระหว่างเพศท่ีมีต่อ
ค่านิยมแบบวตัถุนิยม เป็นตน้ 
 2.3  ควรท าการวิจยัเก่ียวกบัการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมโดยบูรณาการการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวกบั
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หรือหลกัการคิดแบบต่างๆเช่น หลกัคิดละเอียดลออ หลกัการคิดวิเคราะห์  หลกัการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นตน้ 
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