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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ปทุมวัน กรุ งเทพมหานครซึ่ งเป็ นกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนว (2) เปรี ยบเที ยบการลดแนวคิ ดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ ได้ใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนว และ
ของนักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ได้รับข้อสนเทศทางการแนะแนว และ (3) เปรี ยบเทียบการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของ
นักเรี ยนกลุ่มทดลองในระหว่างระยะหลังการทดลองกับระยะติดตามผล
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งกึ่ งทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย โรงเรี ยน
เตรี ยมอุดมศึกษา ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2558 ได้มาโดยการเลือกตามเกณฑ์ที่ตอ้ งการศึกษาจานวน
60 คน แล้วจึงสุ่ มอย่างง่ายเป็ นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน นักเรี ยนกลุ่มทดลองได้รับการฝึ กโดยใช้
ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวจานวน 12 ครั้ง ส่ วนนักเรี ยนกลุ่มควบคุมได้รับข้อสนเทศเพื่ อการแนะแนว เครื่ องมือที่ ใช้
ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม (2) ข้อสนเทศเพื่อการแนะแนว และ (3) แบบวัดแนวคิด
ด้านวัตถุนิยม มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที
ผลการวิจยั ปรากฏว่า (1) ภายหลังการทดลองนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึ กษา
ปทุมวัน ซึ่ งเป็ นกลุ่มทดลองมีการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ภายหลังการ
ทดลองนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ ได้รับการฝึ กด้วยชุ ดกิ จกรรมแนะแนวมีการลดแนวคิ ดด้านวัตถุนิยมลงกว่าการลด
แนวคิ ดดังกล่าวของกลุ่มควบคุ มอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) ในระยะติ ดตามผลนักเรี ย นกลุ่ ม
ทดลองมีการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมไม่แตกต่างกับในระยะหลังการทดลอง
คาสาคัญ: ชุดกิจกรรมแนะแนว แนวคิดด้านวัตถุนิยม นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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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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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากสังคมยุคปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในเรื่ องของสังคมความเป็ นอยู่ และวัฒนธรรมจาก
ต่างชาติ เข้ามามี อิทธิ พลกับกลุ่มผูค้ นในยุคสมัยนี้ ส่ งผลให้เยาวชนหลงใหลกับสิ่ งที่ เรี ยกว่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่า งๆที่
ทันสมัยเพื่อแข่งขันกัน จากการสารวจโดยนักวิจยั เอแบคโพล เรื่ องการใช้สินค้าแบรนเนมของนิสิตนักศึกษาในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่าวัยรุ่ นชาย-หญิงนิ ยมซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ราคาแพงหรื อของมียี่หอ้ มากขึ้น อาทิ โทรศัพท์มือถือ
นาฬิกา น้ าหอม กระเป๋ าถือ เป็ นต้น ต่างตกอยู่ในวังวนของวัตถุนิยม (สวนดุสิตโพล, 2542, ออนไลน์) ปั จจุบนั ได้
ลามเข้าไปในเรื่ องของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือเป็ นอีกสิ่ งของจาเป็ นของชีวิตเด็กสมัยนี้ การใช้โทรศัพท์มือถือยัง
เป็ นแฟชัน่ แต่ละคนต้องตามกระแสรุ่ นของโทรศัพท์ให้ทนั (อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2548)
วัตถุนิยมคือความเชื่ อที่บุคคลเห็นว่าวัตถุเท่านั้นสาคัญกว่าสิ่ งอื่นใด ด้วยการเพิ่มปริ มาณวัตถุในชี วิตหรื อ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าการทาให้ชีวิตต้องอาศัยวัตถุมากขึ้น แต่ในที่สุดวัตถุได้กลายเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ขาดเสี ยไม่ได้ ซึ่ งเป็ น
ผลทาให้มนุษย์กระทาทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่ งวัตถุ (สิ นีนาฏ กาเนิดเพ็ชร์, 2547) คาว่าวัตถุนิยมเงินตรากลายเป็ นสิ่ ง
ที่เด็กทุกคนต่างแสวงหาเพื่อจะนามาบาเรอความสุ ขทางวัตถุเช่นเครื่ องมือสื่ อสารนานาชนิ ด เสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย
ราคาแพงที่ ประชันขันแข่งกัน (สวนดุสิตโพล, 2542, ออนไลน์) สังคมมีความเจริ ญทางวัตถุและเทคโนโลยี มาก
เท่าใด ปั ญหาความเสื่ อมทรามทางจิตใจก็มีมากขึ้ นเท่านั้น จึงเป็ นภาระหน้าที่ของทุกฝ่ ายจะต้องหาแนวทางพัฒนา
เด็กและเยาวชน (จิรภา ฉิ มปรุ , 2550)
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ได้ช้ ีให้เห็นถึงความจาเป็ นในการ
ปรั บเปลี่ ยนจุ ดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและความรอบรู ้อย่างเท่าทัน ให้มีความ
พร้อมทั้งทางด้านร่ างกายและสติ ปัญญา อารมณ์และศี ลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่ สังคม
ฐานความรู ้อย่างมัน่ คง แนวการพัฒนาคนดังกล่าว มุ่งเตรี ยมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ
พร้อมทั้งสมรรถนะ ทักษะและความรู ้พ้ืนฐานที่จาเป็ นในการดารงชีวิต อันจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยัง่ ยืน
(สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 อ้างถึงในกระทรวงศึกษาธิ การ, 2551)
ซึ่ งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิ การในการพัฒนาเยาวชนของชาติ เข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม รักความเป็ นไทย มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะ
ด้านเทคโนโลยี สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมโลกอย่างสันติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึ กษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีความเหมาะสมชัดเจน ทั้งเป้ าหมายของหลักสู ตรในการพัฒนาคุณภาพ
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ผูเ้ รี ย นและกระบวนการนาหลักสู ต รไปสู่ การปฏิ บัติ ใ นระดับเขตพื้ น ที่ การศึ กษาและสถานศึ กษา (กระทรวง
ศึกษาธิ การ, 2551)
กระทรวงศึกษาธิ การประกาศให้ทุกสถานศึกษาใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ซึ่ งมี การกาหนดให้กิจกรรมแนะแนวเป็ นส่ วนหนึ่ งของกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนนั้นนับเป็ นโอกาสอันดี ยิ่งที่
นักเรี ยนทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ และศิ ลป์ ของการแนะแนวให้เป็ นที่รู้จกั เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผูอ้ ื่น สามารถตัดสิ นใจคิดแก้ปัญหา กาหนดเป้ าหมาย วางแผนชี วิต ทั้งในด้านการศึกษา อาชี พ ส่ วนตัว
และสังคม รวมทั้งมีทกั ษะชี วิต สามารถปรับตนและดารงชี วิตได้อย่างเหมาะสม เป็ นประโยชน์ และเป็ นสุ ข (ศูนย์
พัฒนาเครื อข่ายกิจกรรมแนะแนว สพม.เขต 2, 2553)
กิ จกรรมแนะแนวเป็ นกระบวนการพัฒนาส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนด้วยการจัดบริ การ และกิ จกรรมที่ หลากหลาย
ทั้งเป็ นรายบุคคลและเป็ นรายกลุ่ม โดยมุ่งส่ งเสริ ม พัฒนาบุคลิกภาพ มารยาท ทักษะชี วิตบนพื้นฐานตามความเชื่ อ
ที่ ว่า ทุ กคนมี ความแตกต่ างกัน ทุ กคนมี คุณค่ า สามารถพัฒนาตนเองให้เจริ ญงอกงาม และได้เติ มเต็มให้ผูเ้ รี ยน
สามารถจัดการชีวิตของตนเองได้ตามความสนใจ ตามความถนัดและความสามารถได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
(ศิริวรรณ อินทรวัฒนา, 2553)
ซึ่ งมีผกู ้ ล่าวถึงชุดกิจกรรมแนะแนวไว้ว่า ชุดกิจกรรมแนะแนวเป็ นเครื่ องมือที่ สร้างขึ้ นโดยใช้สื่อประสม
เช่น รู ปภาพ วีดิทศั น์ แถบบันทึกเสี ยง เอกสารที่บนั ทึกรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ทั้งเกม กรณี ตวั อย่าง บทบาท
สมมติ แบบฝึ กหัด ก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ยน โดยจัด ไว้เ ป็ นชุ ด กล่ อ งหรื อ ซองจะบรรจุ คู่ มื อ ผูเ้ รี ย น และสื่ อ
ประกอบการจัด กิ จ กรรมแต่ ละเรื่ อง (ผ่องพรรณ เกิ ด พิ ทักษ์, 2545) จากตัวอย่า งผลการวิ จัย เรื่ อ ง “ผลการใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติกรรมนับถือตนเองของนักเรี ยนวัยรุ่ นตอนต้น” ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนวัยรุ่ น
ตอนต้นที่ ได้รับการฝึ กด้วยชุดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติ กรรมเคารพนับถือผูอ้ ื่นมีพฤติ กรรมเคารพนับถือ
ผูอ้ ื่นสู งกว่านักเรี ยนที่ ไม่ได้รับการฝึ กด้วยชุดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติ กรรมเคารพผูอ้ ื่น (วัชรี ยา แจ่มใส,
2551)
จากการที่ ได้ศึกษางานวิจยั ผูว้ ิจยั จึ งได้ทาการศึ กษานักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลายโรงเรี ยนเตรี ย ม
อุดมศึกษา ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนวัยรุ่ นที่มีอายุต้ งั แต่ 14-18 ปี ที่เรี ยนอยู่ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่
ของประเทศในสภาพแวดล้อมที่เป็ นสังคมเมือง มีหา้ งสรรพสิ นค้าชั้นนาของประเทศหลายแห่ ง อาจจะกล่าวได้ว่า
สิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งยัว่ ยวนจิตใจให้นกั เรี ยนได้พบเห็นอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทนั สมัย มีวิวฒั นาการก้าวหน้าและ
โฆษณาชวนเชื่อจากบรรดาดาราชื่อดังที่เป็ นแบบอย่างของวัยรุ่ นในยุคนี้ จึงทาให้นกั เรี ยนต่างหลงใหลกับวัตถุนิยม
และแข่งขันกันซื้ อสิ นค้าที่ทนั สมัยมาอวดกันผูว้ ิจยั จึ งขอสัมภาษณ์และได้สัมภาษณ์นกั เรี ยนในระดับชั้นละ 10 คน
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เกี่ยวกับพฤติ กรรมและแนวคิดด้านวัตถุนิยม พบว่านักเรี ยนมีความอยากได้เครื่ องมือสื่ อสาร น้ าหอม กระเป๋ าและ
ข้าวของเครื่ องใช้อื่นๆ ที่ เป็ นสิ นค้าแบรนด์เนมรุ่ นใหม่ล่าสุ ด ในขณะเดี ยวกันนักเรี ยนมีโทรศัพท์มือถือ กระเป๋ า
สตางค์ ปากกา นาฬิ กาและอื่นๆที่ ยี่ห้อดังและราคาแพงอยู่แล้ว จะเห็นได้ว่านักเรี ยนกลุ่มนี้ มีฐานะร่ ารวย พ่อแม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้ แต่การกระทาเช่นนี้จะทาให้เด็กไม่รู้จกั คุณค่าของเงินและใช้จ่ายเกินจาเป็ น
ดังนั้นผูว้ ิจยั ในฐานะเป็ นนักศึ กษาปริ ญญาโท หลักสู ตรปริ ญญาศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการ
แนะแนว สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ซึ่ งมีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อใช้ในการ
วิจยั ประกอบการศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของการลดแนวคิดด้านวัตถุ นิยมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ด้วยชุ ดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อให้นกั เรี ยนมีการลดแนวคิ ดด้านวัตถุนิยมลง มีวตั ถุ
นิ ยมที่ เหมาะสมกับวัย และสามารถเอื้ อประโยชน์ต่อการอยู่ร่ วมกันโดยสันติ ของบุ คคลในสังคม ประเทศชาติ
แม้กระทัง่ การมี สันติ ภาพของโลกด้วย ผูว้ ิจยั จึ งสร้ างชุ ดกิ จกรรมแนะแนวเพื่ อการลดแนวคิ ดด้านวัตถุนิยมของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน เพื่อเป็ นประโยชน์แก่นกั เรี ยนให้สามารถเลือกใช้วตั ถุ
เพื่อความสาเร็ จ เพื่อความสุ ข และเพื่อเป็ นศูนย์กลางของชี วิต รู ้จกั ใช้วตั ถุอย่างพอเพียง และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด
อย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้ ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้จดั ทากิจกรรมแนะแนวเป็ นชุดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิ ดด้านวัตถุ
นิ ยมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึ กษา กรุ งเทพมหานคร ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นนั้นมีคุณภาพ มีกระบวนการสร้างเครื่ องมืออย่างเป็ นระบบและประณี ต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรี ยบเทียบการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนว
2. เพื่ อเปรี ยบเที ยบการลดแนวคิ ดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุ มภายหลังการ
ทดลอง
3. เพื่อเปรี ยบเทียบการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยนกลุ่มทดลองระหว่างระยะหลังการทดลองกับ
ระยะติดตามผล
นิยามศัพท์
1. วัตถุนิยม หมายถึง ความเชื่ อที่ บุคคลเห็นว่าวัตถุน้ นั สาคัญกว่าสิ่ งอื่นใด ด้วยการเพิ่มปริ มาณวัตถุใน
ชี วิต การทาให้ชีวิตต้องอาศัยวัตถุมากขึ้ นแต่ ในที่ สุดวัตถุได้กลายเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ ขาดเสี ยไม่ได้ ซึ่ งเป็ นผลทาให้
มนุษย์กระทาทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่ งวัตถุ มี 3 องค์ประกอบได้แก่
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1.1 การได้ ครอบครองวัตถุสื่อถึงความสาเร็ จ (Success) หมายถึ ง การตัดสิ นความสาเร็ จของ
ตนเองและผูอ้ ื่นจากปริ มาณ และคุณภาพของสิ่ งที่ครอบครอง
1.2 การได้ ครอบครองวัตถุเป็ นศูนย์ กลางของชีวิต (Centrality) หมายถึงผูท้ ี่มีลกั ษณะวัตถุนิยม มี
เป้ าหมายชี วิตในการกระเสื อกกระสนให้ได้มาซึ่ งการครอบครองวัตถุ บูชาสิ่ งของถือว่าการครอบครองวัตถุเป็ นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ
1.3 การได้ ครอบครองวัตถุนาไปสู่ ความสุ ข (Happiness) หมายถึ งการครอบครองวัตถุเป็ นสิ่ ง
สาคัญของชีวิต เป็ นแหล่งที่สร้างความพึงพอใจ และความเป็ นอยูด่ ีมีสุข
2. ชุ ดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง เครื่ องมือทางการแนะแนวที่ ประกอบด้วย กิ จกรรมแนะแนวหลายๆ
กิจกรรมที่มารวมกัน โดยนาหลักการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์ และขอบข่ายของการแนะแนวเกี่ยวกับการลด
แนวคิดด้านวัตถุนิยม

ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
1. ได้ชุดกิ จกรรมแนะแนวเพื่ อการลดแนวคิ ดด้านวัตถุ นิย ม ซึ่ งสามารถนาไปใช้กบั นักเรี ยนได้อย่า ง
เหมาะสม
2. ช่วยให้ครู แนะแนว อาจารย์ที่ปรึ กษา และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรี ยนได้แนวทางในการนาชุด
กิจกรรมแนะแนวไปใช้เพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยนในระดับอื่นต่อไป
วิธีการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1) ประชากร ในการศึ กษาครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึ กษา
ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2558 ภาคเรี ยนที่ 1 จานวน 105 ห้องเรี ยน
2) กลุ่มตัวอย่ างในการศึ กษาครั้ งนี ้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา
ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ขอความอนุ เคราะห์ให้ครู แนะแนวคัดเลือกให้โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบ
สมัครใจจานวน 60 คน แล้วจึงทาการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เป็ นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุ ม
กลุ่มละ 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้วย
1) แบบวัดวัตถุนิยม
2) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม
3) ข้อสนเทศเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม
การเก็บและรวบรวมข้ อมูล การวิจยั ครั้งนี้มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีการทดสอบก่อนและหลังการ
ทดลอง (Pretest-Posttest & Randomized Control Group Design) ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

129

130

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

1) ขั้นเตรี ยมการทดลอง
(1) ผูว้ ิจยั ขออนุ ญาตเก็บข้อมูลเพื่อทาการวิจยั โดยทาหนังสื อถึงผูอ้ านวยการโรงเรี ย น
เตรี ยมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร เพื่อขอความร่ วมมือในการจัดกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม นัดหมาย
เวลาและขอใช้สถานที่ในการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม
(2) ผูว้ ิจยั พบปะพูดคุยเพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ กบั ครู และนักเรี ยนที่ ทาการ
ทดลอง ผูว้ ิจยั นาแบบวัดวัตถุนิยมไปให้นกั เรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทาแบบวัดวัตถุนิยม บันทึกผลคะแนน
ที่ได้เป็ นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest)
2) ขั้นดาเนินการทดลอง
(1) ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมจานวน 12 กิจกรรม ดาเนิ นกิจกรรมโดย
มุ่งเน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญในการเรี ยนรู ้ ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรี ยนรู ้
ซึ่ งกันและกันเป็ นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที กบั กลุ่มทดลอง ส่ วนกลุ่มควบคุมผูว้ ิจยั มอบ
แผนการดาเนิ นกิ จกรรมทั้ง 10 กิ จกรรม ให้ครู แนะแนวประจาโรงเรี ยนใช้ชุดการให้ขอ้ สนเทศ โดยเน้นการให้
ข้อมูลและใบงานนักเรี ยนทา
(2) ผูว้ ิจยั ทาการทดสอบภายหลังการทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้
แบบวัดซึ่ งเป็ นแบบวัดชุ ดเดี ยวกันกับที่ ทาการทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) แล้วจึ งตรวจและบันทึ กคะแนน
หลังการทดลอง (Posttest) นาคะแนนที่ได้จากการทาแบบวัดวัตถุนิยมก่อนและหลังการทดลองของทั้งสองกลุ่มไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบด้วยวิธการทางสถิติตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั
3) ขั้นหลังการทดลอง เมื่อเสร็ จสิ้ นการทดลองแล้ว 1 สัปดาห์ ผูว้ ิจยั ได้ให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2
กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทาแบบวัดวัตถุนิยม โดยใช้แบบวัดเดียวกับที่นกั เรี ยนได้ทาก่อนและหลังการ
ทดลอง แล้วตรวจ และบันทึกคะแนนที่ได้ของทั้งสองกลุ่มไปวิเคราะห์ขอ้ มูลระยะติดตามผลเพื่อเปรี ยบเทียบด้วย
วิธีการทางสถิติตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั นาผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบวัดวัตถุนิยม ก่อนและหลังการใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นและได้รับการตรวจสอบพร้อมการปรับปรุ ง
แก้ไขจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านแล้ว มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์ และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1) วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานโดยนาผลของคะแนน นักเรี ยนกลุ่มทดลองทั้งก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนวด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) เปรี ยบเทียบวัตถุนิยมของนักเรี ยนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวด้วยสถิติ t-test
Dependent

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

3) เปรี ยบเทียบวัตถุนิยม ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวด้วย
สถิติ t-test Independent
4) เปรี ยบเที ยบวัตถุนิยมของนักเรี ยนกลุ่มทดลองหลังการให้ชุดกิ จกรรมแนะแนวระยะติ ดตามผลสถิ ติ
t-test Dependent
เครื่องมือวิจยั
1. แบบวัดวัตถุนิยม ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบวัดวัตถุนิยมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่ งผูว้ ิจยั
สร้างขึ้น โดยมีแนวทางการสร้างดังนี้
ขั้นตอนการสร้ างแบบวัดวัตถุนิยม
1) กาหนดจุดมุ่งหมายของการสร้างแบบวัดวัตถุนิยม
2) ศึกษา ค้นคว้า ทฤษฎี เอกสาร ตาราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3) กาหนดนิยามปฏิบตั ิการ วิเคราะห์พฤติกรรมย่อยตามนิยามปฏิบตั ิการที่ระบุไว้
4) ผูว้ ิจยั สร้างแบบวัด เพื่อวัดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุนิยม จานวน 30 ข้อให้สอดคล้องกับ
นิยามปฏิบตั ิการ วัตถุประสงค์ของการวิจยั และให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2558
5) ผูว้ ิ จัย น าแบบวัด ไปหาค่ า ความตรงเชิ ง ประจัก ษ์ (Face Validity) ด้ว ยวิ ธี ก าร IOC (Item
Objective Congruency) โดยนาแบบวัดวัตถุนิยม ไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาข้อความในแบบวัดวัตถุนิยมที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น ว่าสามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์และนิ ยามปฏิบตั ิการของการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ หรื อไม่ แล้ว
นามาปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยได้ขอ้ คาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป
6) ผูว้ ิ จัย นาแบบวัด วัต ถุ นิย มที่ ผ่า นการตรวจสอบความตรงเชิ งประจัก ษ์แ ล้วไปทดลองใช้
(Try out) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลายโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึ กษา ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ที่ มีลกั ษณะ
ใกล้เคี ยงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 50 คน จากนั้นนามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดเพื่ อวิเคราะห์หาค่ า
จาแนกรายข้อ ด้วยการวิเคราะห์การแจกแจงของ (t – distribution) เทคนิ ค 25 % กลุ่มสู ง – ต่า ได้ค่าอานาจจาแนก
ของแบบวัดเท่ากับ 0.20-0.87
7) ผูว้ ิ จัย นาแบบวัด วัต ถุ นิย มที่ ผ่า นการตรวจสอบความตรงเชิ งประจักษ์แ ล้วไปทดลองใช้
(Try out)กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลายโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึ กษา ปทุมวัน กทม. ที่ มีลกั ษณะใกล้เคี ยงกับ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน จากนั้นนามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อการหาค่าความเที่ยง (Reliability)
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเที่ยงของแบบ
วัดทั้งฉบับเท่ากับ 0.95
8) นาแบบวัดวัตถุนิยมไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั นาแบบวัดวัตถุนิยมที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วโดย
การหาค่าจาแนกและค่าความเที่ยงตามเกณฑ์ที่กาหนดได้แล้วจานวน 30 ข้อ ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
เพื่อการศึ กษาที่ เข้าใจมากขึ้ นผูว้ ิจยั ได้นาเสนอขั้นตอนการสร้างแบบวัดวัตถุนิยมเป็ นภาพของ
ชาร์ทที่เห็นได้ชดั เจนดังต่อไปนี้
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1.กาหนดจุดมุ่งหมายของการสร้างแบบวัดวัตถุนิยม
2. ศึกษา ค้นคว้า ทฤษฎี เอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3. กาหนดนิยามปฏิบตั ิการ วิเคราะห์ตามนิยามปฏิบตั ิการที่ระบุไว้

4. สร้างข้อคาถามแบบวัดวัตถุนิยม ตามนิยามปฏิบตั ิการ
5. นาแบบที่สร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบเพื่อหาความตรง
(Validity)
6. นาแบบวัดวัตถุนิยมที่ผา่ นการตรวจสอบความตรงเชิงประจักษ์ไปหาค่า
อานาจจาแนกของแบบวัดทั้งฉบับกับกลุ่มตัวอย่าง
7. นาแบบวัดวัตถุนิยมที่ผา่ นการตรวจสอบความตรงเชิงประจักษ์ ไปหาค่าความเที่ยงโดย

วิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบาด (Cronbach)
8. นาแบบวัดวัตถุนิยมที่มีค่าอานาจจาแนก และตรวจสอบหาค่าความเที่ยง (Reliability) แล้วไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง
ภาพที่ 1 การสร้างแบบวัดวัตถุนิยม

2. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพือ่ การลดแนวคิดด้ านวัตถุนิยม
ผูว้ ิ จัย ได้ส ร้ า งชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ การลดแนวคิ ด ด้า นวัต ถุ นิย มของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 12 กิจกรรม ซึ่ งมีข้ นั ตอนการสร้าง ดังนี้
ขั้นตอนการสร้ างชุดกิจกรรมแนะแนวเพือ่ การลดแนวคิดด้ านวัตถุนิยม
1) กาหนดวัตถุประสงค์และรู ปแบบของการสร้างชุ ดกิ จกรรมแนะแนวกลุ่ม เพื่อการลด
แนวคิดด้านวัตถุนิยมโดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้จากบทบาทสมมุติ สถานการณ์จาลองและกรณี ตวั อย่าง
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2) ศึกษาค้นคว้า เอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมแนะแนว
3) กาหนดนิยามปฏิบตั ิการ กิจกรรมโดยมุ่งเน้นในเรื่ องการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม
4) ดาเนินการสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านวัตถุนิยม โดยการ
ดาเนินกิจกรรมมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นนา ขั้นดาเนินการ ขั้นอภิปราย ขั้นสรุ ปและนาไปใช้
5) นาชุ ดกิ จกรรมแนะแนวไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
นิยามปฏิบตั ิการ จุดประสงค์ เนื้อหา และขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมทั้ง 4 ขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
เนื้อหาความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ภาษาและรู ปแบบของชุดกิจกรรมแนะแนว (ดังภาคผนวก ค)
6) ผูว้ ิจยั ปรับปรุ งแก้ไขชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมให้เหมาะสม
ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
7) นาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม ที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้
กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่างจานวน 50 คน เพื่อหาข้อบกพร่ องในด้านความชัดเจนของกิจกรรม การดาเนิ นกิจกรรมอุปกรณ์ และ
เวลาที่ใช้ แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมก่อนนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
8) นาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม ที่ได้รับการปรับปรุ งแล้วไป
ทาการทดลองกับกลุ่มทดลอง 10 กิ จกรรม (ชุ ดกิ จกรรมมี ท้ งั หมด 12 กิ จกรรมนับรวมกิ จกรรมปฐมนิ เ ทศและ
กิจกรรมปัจฉิ มนิเทศ) กิจกรรมละ 50 นาที
การสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษา
ตอนปลายโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึ กษา ปทุ มวัน กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั สามารถเขี ยนเป็ นแผนผังประกอบให้ดู
ตามลาดับดังต่อไปนี้
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1. กาหนดวัตถุประสงค์และรู ปแบบของการสร้างชุดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม
2.ศึกษาค้นคว้า เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับชุดกิจกรรมแนะแนว

3.กาหนดนิยามปฏิบตั ิการ กิจกรรมโดยมุ่งเน้นในเรื่ อง
การลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม
4.สร้างชุดกิจกรรมแนะแนวโดยการดาเนินกิจกรรมมี 4 ขั้นตอน
คือ ขั้นนา ขั้นดาเนินการ ขั้นอภิปราย ขั้นสรุ ปและนาไปใช้
5.นาชุดกิจกรรมแนะแนวที่สร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
เพื่อหาความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity)
6.นาชุดกิจกรรมแนะแนวไปปรับปรุ งตามที่ผเู ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะ

7. นาชุดกิจกรรมแนะแนวที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักเรี ยน 50 คน ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
8. นาชุดกิจกรรมแนะแนวที่ปรับปรุ งให้มีความเหมาะสมแล้วไป

ใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ภาพที่ 2 การสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม
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ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
ภายหลังการทดลองนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 พบว่าภายหลังการทดลองนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึ กกิ จกรรมแนะแนวมีการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม
ลดลงกว่าของกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระยะติดตามผลนักเรี ยนมีการลดแนวคิ ดด้าน
วัตถุนิยมไม่แตกต่างกับระยะหลังการทดลอง
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่ อง “ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร” ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะดังนี้
1. ผลของการทดลองพบว่า การลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง ภายหลังการทดลองที่ต่า
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรม
แนะแนวสามารถนามาลดแนวคิ ดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา
ปทุมวัน กรุ งเทพมหานครได้ ทั้งนี้ เป็ นเพราะชุดกิ จกรรมแนะแนวที่ ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้ นประกอบไปด้วยเทคนิ คต่างๆ
ได้แก่ บทบาทสมมติ สถานการณ์จาลอง และกรณี ตวั อย่าง โดยแต่ละครั้งผูว้ ิจยั เลือกใช้เทคนิคต่างๆ กันให้เหมาะสม
โดยมีการดาเนินการอย่างเป็ นขั้นตอน เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และการคิด ซึ่ งเกิดจากการอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกันในกลุ่ม ทาให้นกั เรี ยนนั้นได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการลดแนวคิดด้าน
วัตถุนิยมซึ่ งส่ งผลให้การลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยนลงหลังจากการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว ผลการศึกษา
ครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริวรรณ อินทรวัฒนา (2553, น. 65) ทดลองการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
ส่ งเสริ มความเอื้ออาทรของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิ ตลอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผลการทดลองพบว่าพฤติ กรรมการเอื้ ออาทรของนักเรี ย นกลุ่มทดลอง ภายหลังการทดลองสู งขึ้ นกว่าก่ อนการ
ทดลองใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาพฤติ กรรมการเอื้ออาทรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ศิริเสน่ห์
หอมนาน (2554, น. 71) ทาการทดลองใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติ กรรมความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่นของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนเทศบาล 1 บ้านชะอา (ชะอาวิทยาคาร) พบว่า นักเรี ยนที่ได้ใช้ชุดกิจกรรมแนะ
แนวเพื่อพัฒนาความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น มีพฤติกรรมความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่นสู งกว่านักเรี ยนที่ได้ใช้กิจกรรมแนะ
แนวอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลของการทดลองพบว่านักเรี ยนกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวมีการลดแนวคิดด้าน
วัตถุนิยมลงกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ ได้รับข้อสนเทศ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมแนะแนวเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ชุดกิจกรรมต่างๆ เช่น การอภิปราย การรายงานเป็ นกลุ่ม การรายงานเป็ นรายบุคล การแสดงบทบาทสมมุติ กรณี
ตัวอย่าง สถานการณ์จาลอง การแก้ปัญหา โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ เป็ นสื่ อในการทากิ จกรรมเพื่อให้นกั เรี ยนเกิ ดการ
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เรี ยนรู ้ได้ง่ายขึ้น รวมถึงการใช้รูปภาพประกอบเป็ นส่ วนในการเสริ มสร้าง การลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยน
ส่ วนในข้อสนเทศนั้นเป็ นวิธีการที่ทาให้นกั เรี ยนรู ้โดยใช้ใบความรู ้เป็ นสื่ อประกอบการทากิจกรรมซึ่ งเป็ นจุดอ่อน
ในการทากิ จกรรมเพราะกิ จกรรมส่ วนใหญ่นกั เรี ยนต้องศึ กษาด้วยตนเองทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ได้ชา้ กว่าการใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวซึ่ งสอดคล้องกับพัชราภรณ์ รักช่วย (2546) ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการพัฒนา
ความรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นปากพนัง จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช
ผลการศึกษาพบว่านักเรี ยนที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวมีความรับผิดชอบในการเรี ยนสู งกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมแนะแนวแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรี ยนกลุ่มทดลองระยะติ ดตามผลที่ ได้รับชุ ด กิ จกรรมแนะแนวเพื่ อการลดแนวคิ ดด้า นวัต ถุ นิย ม
ไม่แตกต่ างจากหลังการทดลอง ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้ สามารถอภิ ปรายภาพรวมได้ว่านักเรี ยนกลุ่ม
ทดลองที่ ไ ด้รั บการใช้ชุด กิ จกรรมแนะแนวได้รั บการเรี ย นรู ้ ต ลอดทั้ง 12 กิ จกรรม อาจเป็ นเพราะชุ ดกิ จกรรม
แนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง สามารถ
เสริ ม แรงจู ง ใจในการลดแนวคิ ด ด้า นวัต ถุ นิ ย มที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ใ ห้ เ ป็ นแนวคิ ด ด้า นวัต ถุ นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ นพมาศ คงมี สุ ข (2556: 40) ได้ใ ช้ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ พัฒ นาวจี สุ จ ริ ตของนัก เรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล จังหวัดอ่างทอง ผลการศึกษาพบว่าหลังการใช้ชุดการสอน
กิ จกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาวจี สุจริ ตของนักเรี ยนมกลุ่มทดลองระยะติ ดตามผลที่ ได้รับชุดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อ
พัฒนาวจีสุจริ ตไม่แตกต่างจากกลุ่มหลังการทดลองอย่างมีนยั สาคัญที่สถิติ .01
ทั้งนี้เป็ นเพราะชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นอย่างมีระบบ
เหมาะกับวัยของผูร้ ับบริ การ ตรงตามองค์ประกอบของแนวคิ ดด้านวัตถุนิยมจึ งสามารถสร้างเสริ ม ป้ องกัน หรื อ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน ดังนั้น การวิจยั ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการ
ลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม มีส่วนช่วยให้การลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมลงหลังจากการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการ
ลดแนวคิดด้านวัตถุนินมที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทั่วไป
การวิจยั ในครั้ งนี้ แสดงให้เห็ นว่า การใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวเพื่ อการลดแนวคิ ดด้านวัตถุนิยมของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนวัยรุ่ นตอน
ปลายที่ ให้ความสาคัญกับการมีปฏิ สัมพันธ์ร่วมกับผูอ้ ื่ น ต้องการการยอมรับ ซึ่ งสิ่ งหนึ่ งที่ สามารถจะทาให้ผูอ้ ื่ น
ยอมรับได้คือแนวคิดด้านวัตถุนิยม บุคคลที่มีค่านิ ยมแบบวัตถุนิยมสู งมีการเพิ่มคุณค่าให้ตนเองโดยเลือกใช้สิ่งของ
โก้หรู การวิจยั ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร สามารถนาไปใช้เป็ นกิจกรรมเพื่อ
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การลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมให้นกั เรี ยนมีการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมลง ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับครู อาจารย์ที่
ทาหน้าที่แนะแนวในโรงเรี ยนตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับนักเรี ยนวัยรุ่ นดังนี้
1.1 ควรนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอน
กับนักเรี ยนเพื่อให้เกิดการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมอย่างต่อเนื่ อง
1.2 ก่อนนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมไปใช้ผดู ้ าเนิ นกิจกรรมการแนะแนว
ควรศึ กษาขั้นตอนต่ า งๆ จากคู่ มือการใช้ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ การลดแนวคิ ด ด้า นวัต ถุ นิย มอย่า งละเอี ย ด
ทั้งวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดาเนิ นกิ จกรรมหรื ออาจจะปรึ กษากับผูส้ ร้างชุดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิ ด
ด้านวัตถุนิยม และมีการปรับเปลี่ยนเพื่อนาไปใช้ให้เหมาะสมกับนักเรี ยนในทุกระดับชั้น
1.3 การนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมไปใช้ควรคานึ งถึงผูท้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรม
โดยให้ทุกคนทากิจกรรมอย่างทัว่ ถึง มีการเสริ มแรง และดาเนิ นกิจกรรมให้สนุกสนาน และหลังการใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมแล้วควรมีการติดตามและประเมินผลเป็ นระยะอย่างต่อเนื่อง
2. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ต่ อไป
2.1 ควรทาการศึกษาวิจยั ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมกับนักเรี ยนใน
ระดับอื่นๆ
2.2 ควรทาการศึ กษาการใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวกับตัวแปรตามอื่ นๆ เช่ น การลดแนวคิ ดด้านความ
ประหยัด ด้านอิทธิ พลของภูมิหลังครอบครัวที่ มีต่อค่านิ ยมแบบวัตถุนิยม ด้านความแตกต่างระหว่างเพศที่ มีต่อ
ค่านิยมแบบวัตถุนิยม เป็ นต้น
2.3 ควรทาการวิจยั เกี่ ยวกับการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมโดยบูรณาการการใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรื อหลักการคิดแบบต่างๆเช่น หลักคิดละเอียดลออ หลักการคิดวิเคราะห์ หลักการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นต้น
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