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การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน

A Development of The Guidance Activity Package 

to Enhance Student Self-Esteem

บทคัดย่อ

	 การวิจัยเชิงทดลองครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	พัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง 

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์	และ	2)	เปรียบเทียบระดับการเห็นคุณค่า

ในตนเองของนักเรียน	ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง 

ของนักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

	 กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา

น้อมเกล้า	จ�านวน	100	คน	ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	และ 

มีการจับฉลากแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	กลุ่มละ	50	คน	โดยกลุ่มแรกใช้เป็นกลุ่มทดลอง	 (Experimental	 

Group)	และกลุ่มที่สองใช้เป็นกลุ่มควบคุม	(Control	Group)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	 

ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง	และแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองฉบับ 

นักเรียนของสแตนเลย์	คูเปอร์สมิธ	 (Stanley	Coopersmith)	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน	ได้แก่	 

ค่า	ร้อยละ	คะแนนเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ส่วนสถิติอนุมาน	ใช้การทดสอบค่าที	(t-test)

	 ผลการศึกษา	พบว่า	:

	 1.	 ได้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มีคุณภาพ 

ตามเกณฑ์	ประกอบด้วย	16	กิจกรรม

	 2.	 นักเรียนกลุ ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง 

ที่พัฒนาข้ึนมา	มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง	สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	.01
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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

เป็นไทย	ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐาน	ในการประกอบ

อาชีพ	หรือการศึกษาต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง	

ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมานานว่า	 

เป็นปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู ่การพัฒนาตนเอง	 

เพื่อไปสู่เป้าหมายในชีวิตของมนุษย์	ซึ่งรากฐาน

การพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง	 เร่ิมต้น

จากการเลี้ยงดูในครอบครัว	 โดยมุมมองที่ม ี

ต่อตนเองในด้านต่างๆ	 เช่น	 รูปร่าง	หน้าตา	 

ความฉลาด	ฐานะ	และความต้องการให้ตนเอง

เป็นอย่างไร	มักจะได้รับอิทธิพลจากพ่อแม่	ถ้า 

ทั้งความต้องการจะเป็นอย่างไร	และมุมมอง 

ที่มีต่อตนเองนั้นสอดคล้องกัน	หรือใกล้เคียงกัน	 

ก็จะท�าให ้คนๆ	 นั้น	 รู ้สึกว ่าตัวเองมีคุณค ่า	 

บทน�า

	 การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษานั้น	 

ถือว่าเป็นการจัดการศึกษาในระดับที่ส�าคัญ	

เนื่องจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 

(ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1-3)	 เป็นช่วงสุดท้ายของ

การศึกษาภาคบังคับ	มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส�ารวจ

ความถนัด	และความสนใจของตนเอง	ส่งเสริม

การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน	มีทักษะในการคิด

วิจารณญาณคิดสร้างสรรค์	และคิดแก้ปัญหา 

มีทักษะ	 ในการด�าเนินชีวิต	 มีทักษะการใช ้

เทคโนโลยีเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรู	้มคีวาม

รับผิดชอบต่อสังคม	มีความสมดุลทั้งด้านความรู้

ความคิด	ความดีงาม	และมีความภูมิใจในความ
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น่าภาคภูมิใจในตนเอง	หากไม่ไปด้วยกันเลย	 

ก็คล้ายกับว่าไม่บรรลุเป้าหมายเสียที	ก็ย่อม 

ไม่รู ้สึกถึงคุณค่าของตัวเอง	และไม่ภาคภูมิใจ 

ในตนเอง	ตัวอย่างท่ีเห็นได้บ่อยๆ	คือ	พ่อแม  ่

อยากให้ลูกเรียนเก่ง	ก็จะคอยบอกลูกเสมอว่า	

ต้องเรียนเก่งจะดีอย่างน้ันอย่างน้ี	 เด็กส่วนใหญ ่

ก็จะคิดตามที่พ ่อแม่บอก	 ดังนั้นเขาจะรู ้ สึก 

อยากเป็นคนเก่ง	ถ้าเขาเป็นเด็กไม่เก่ง	 เขาจะ 

ไม่มีทางไปสู ่ เป ้าหมายท่ีวางไว ้ได ้เลย	หรือ 

อีกกรณีถ้าเขาเก่งพอสมควรแต่พ่อแม่ไม่เคยชม	 

เขาก็จะไม่แน่ใจว่าตนเองเก่งหรือยัง	พ่อแม  ่

บางกลุ่มชอบติ	เพราะกลัวว่าชมแล้วลูกจะเหลิง	

หรือคิดว่าติแล้วลูกจะได้พยายามต่อ	แต่พอติ

บ่อยๆ	 เด็กก็จะรู้สึกสงสัยว่า	ตนเองไม่เก่งจริง	 

ทั้งที่ได้พยายามแล้ว	 เพราะทุกครั้งที่พยายาม 

ต้องลงทุนลงแรงขยนัเรยีน	แต่กย็งัไม่ถงึเป้าหมาย

ที่วางไว้	 เพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่เก่งพอ	ในที่สุด 

เด็กก็จะคิดว่า	 เขาคงท�าไม่ได้แน่นอน	และ 

ไม่พยายามอีกต่อไป	จะเห็นได้ว่าพ่อแม่มีส่วน

ส�าคัญอย่างยิ่งต่อความรู้สึกของลูกว่า	ตนเอง 

มคีณุค่า	และต่อความเชือ่มัน่	และความภาคภมูใิจ 

ในตนเองของลูกเป็นอย่างมาก	(สมยศ	ยอดกาวี,	 

2557)

	 การเหน็คณุค่าในตนเองเป็นความต้องการ

พ้ืนฐานของมนุษย์ที่ช ่วยให ้บุคคลสามารถ 

เผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆ	 ได้อย่างมั่นใจ	อีกท้ัง 

ยั ง เป ็น ส่ิง ท่ีท� าให ้ เกิดลักษณะบุคลิกภาพ 

ที่แตกต่างกันออกไป	หากบุคคลใดที่มีความ

ภาคภูมิใจในตนเอง	จะช่วยให้บุคคลนั้นสามารถ

ปรับตัวเข้ากับสังคม	และด�ารงชีวิตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	และสามารถด�ารงชีวิตได้อย่าง 

มีความสุข เนื่ อ งจากมี สุขภาพจิตที่ ดี ด ้ วย	 

(ชุติ นันท ์ 	 มีมุข,	 2552)	 บุคคลที่ เห็นคุณค่า 

ในตนเองจะยอมรับธรรมชาติความรู ้สึกของ 

ตนเอง	 พร ้อมท่ีจะอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่น	 สามารถ 

ให้ความรักเอ้ืออาทรกับบุคคลอื่น	มีความม่ันใจ

ในตนเอง	 และมีความมานะความพยายาม	 

ความอดทนในการท�าสิ่งต่างๆ	 จึงมักประสบ 

ความส�าเร็จในการเรียนและการงาน	ตรงกันข้าม

กับคนท่ีมีความท่ีมีการเห็นคุณค่าในตนเองต�่า	 

จะมีความรู ้สึกเศร ้าหมอง	หดหู ่และสิ้นหวัง 

กับชีวิต	มองโลกในแง่ลบ	 ไม่น่าอยู่	 ดูเหมือน 

ทุกสิ่ งที่ เกิด ข้ึน	 มักมีแต ่ความยุ ่ งยากและ 

ไม่สามารถที่จะแก้ป ัญหาเหล่านั้นได ้ 	 รู ้ สึก 

เหมือนว่า	ตนเองเป็นผู้เคราะห์ร้าย	 (ตวงรัตน	์ 

รองกลัด,	2550)	จะมองตนเองในแง่ลบ	 ดูถูก 

ความสามารถของตนเอง	แม้จะอยู ่ในสภาพ

ครอบครัวที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจ	หรือ 

ความเป็นอยู่ที่ดี	ก็อาจมีปัญหาในการปรับตัว 

ในการอยูใ่นสงัคม	มกีารเรยีนตกต�า่	คบเพือ่นเกเร	 

มีพฤติกรรมก้าวร้าวท�าลาย	และมีการศึกษา 

ที่พบว่า	ความภาคภูมิใจในตนเองต�่านั้น	มีผล 

ต่อเนื่องกับปัญหาต่างๆ	อีกมากมาย	 ไม่ว ่า 

จะเป็นโรคซึมเศร้า	พฤติกรรมการกินท่ีผิดปกติ	

พฤติกรรมกระท�าผิด	และปัญหาด้านการปรับตัว	

เป็นต้น

	 ในปัจจุบันนี้วัยรุ่นจ�านวนไม่น้อยท่ีไม่รู้จัก

ตนเอง	ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง	ท�าให้ใช้ศักยภาพ

หรือจุดเด่นของตนเองได้อย่างไม่ถูกต้อง	ไม่รู้ว่า

ตนเองมีข้อด้อยหรือจุดอ่อนด้านใดบ้างที่ต้อง

ปรับปรุง	ท�าให้ไม่ประสบความส�าเร็จในการเรียน 

หรืออยู ่ในสังคมแล้วเกิดปัญหา	 (ปรมาภรณ	์ 

สาระภักดี	 และฉันทนา	 กล ่อมจิต,	 2557)	

สอดคล้องกับผลการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุ ่นไทย

ของ	 เจิมสิริ	 เหลืองศุภกรณ์	 (2545)	 ส�ารวจ 

เยาวชนอายุระหว่าง	12-20	ปี	พบว่า	 เด็กไทย 
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พันธุ ์ใหม่มีลักษณะขี้เหงา	อยู ่กับตัวเองไม่ได้	 

เกิดความร ้อนรุ ่ม 	 ชอบคุยโทรศัพท ์นานๆ	 

ไม ่อดทนกับความทุกข ์ 	 ท�างานหนักไม ่ได 	้ 

ชอบสบาย	 เที่ยวกลางคืน	 คบเพื่อนต่างเพศ	 

และเสพยาเสพติด	หรืออาจสรุปได้ว่า	“เด็กไทย 

พันธุ ์ใหม่	 วัตถุนิยม	 ชอบเสพยาเสพติดและ 

เพศเสรี”	ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ท�าให้

วัยรุ ่นมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา	ดังนั้น	 ผู ้วิจัย 

จึงเล็งเห็นว่า	การป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น

และการพัฒนาผู ้เรียนให้เห็นคุณค่าในตนเอง

เพิม่ขึน้เป็นความจ�าเป็นเร่งด่วนส�าหรบัสงัคมไทย 

ในปัจจุบัน	 ซ่ึงจากการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น 

ของนักเรียนพบว่า	นักเรียนส่วนใหญ่ขาดความ

มั่นใจในตนเอง	ไม่เช่ือมั่นในความสามารถของ

ตนเอง	และเห็นคุณค่าในตนเองต�่า	พฤติกรรม 

ดงักล่าวนีอ้าจน�าไปสู่ปัญหาบุคลิกภาพในอนาคต	

และเป็นสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้นักเรยีนไม่สามารถ

พัฒนาตนได้ตามศักยภาพ	ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่

ของผู้ใกล้ชิด	ที่ควรเปิดโอกาสให้เด็กอย่างเต็มที	่

เร่งกระตุ้น	มองหาศักยภาพที่วัยรุ่นผู้นั้นมี	ท�าให้

เด็กมีโอกาสทดลอง	 เพื่อหาประสบการณ์	และ

เร่งพัฒนาความภาคภูมิใจของเขา	ก็จะท�าให้เด็ก

วัยรุ่นปรับตัวได้อย่างไม่มีปัญหา

	 จากที่กล่าวมาข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ 

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน	

และให้มีคุณภาพตามเกณฑ์	 และศึกษาผล 

ของการใช ้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร ้าง 

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน	ซึ่งผู้วิจัย 

มีความคาดหวังว่า	 หลังจากที่นักเรียนได้ใช้

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเองแล้ว	นักเรียนจะมีระดับการเห็นคุณค่า

ในตนเองสูงขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่ อพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนว 

เพื่ อ เส ริ มสร ้ า งการ เห็ น คุณค ่ า ในตน เอง 

ของนักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณค่า

ในตนเองของนกัเรยีนกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ

ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริม

สร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง

สมมติฐานการวิจัย

	 1.	 หลังการทดลอง	 นักเรียนที่ใช ้ชุด

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า 

ในตนเอง	จะมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง	 

สูงกว่านักเรียนที่ท�ากิจกรรมในชั้นเรียนตามปกติ	

	 2.	 หลังการทดลอง	 นักเรียนที่ใช ้ชุด

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า 

ในตนเองจะมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง	 

สูงกว่ากว่าก่อนการทดลอง

การด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยเร่ืองนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง	 

มีการด�าเนินการวิจัยประกอบด้วย	5	ขั้นตอน	 

คือ	 1)	การศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา	 

2 ) 	 การศึ กษาสภาพป ัญหาของนั ก เ รี ยน	 

3)	พัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง 

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน	4)	การ

ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ	และ	5)	 เปรียบ

เทียบผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ 

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน

	 กลุ ่มเป้าหมายที่ใช ้ในการศึกษา	 เป็น

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า	 จ�านวน	100	คน	 

ภาคเรียนที่ 	 1	 ป ีการศึกษา	 2559	 ในแผน 
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การเรียนธรรมดา	จากนักเรียนจ�านวนทั้งหมด	 

8	 ห้องเรียน	 จ�านวนนักเรียน	 400	 คน	 และ 

ในแต่ละห้องเรียนลักษณะของนักเรียนไม่มี 

ความแตกต่างกัน	ดังนั้นจึงท�าการสุ่มตัวอย่าง

นักเรียนมาจ�านวน	2	ห้อง	 จ�านวน	100	คน	 

ด้วยใช ้วิ ธีสุ ่มตัวอย ่างด ้วยวิธีการจับฉลาก	 

โดยแบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	ให้กลุ่มแรกเป็นกลุ่ม

ทดลอง	และกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มควบคุม

	 ตัวแปรในการศึกษา	ประกอบด้วย	

	 ตั ว แป ร ต ้ น ห รื อ ตั ว แป ร จั ด ก ร ะ ท� า	

(Treatment)	คือ	การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว 

เพื่อเสริมสร ้างการเห็นคุณค่าในตนเองของ

นักเรียน

	 ตวัแปรตาม	ระดบัการเหน็คณุค่าในตนเอง

ของนักเรียน

	 เครื่องมือหลักที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	

	 1.	 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน	 ซ่ึงผ่าน 

ขั้นตอนการพัฒนาโดยผู้วิจัยและผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ผูใ้ห้ข้อมูลส�าคญั	(Key	Informants)	จนมคีณุภาพ

ตามเกณฑ์

	 2.	 แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง 

ฉบับนักเรียน	 ท่ีสร้างและพัฒนาโดยสแตนเลย	์ 

คูเปอร์สมิธ	(Stanley	Coopersmith)

	 การด�าเนินการเพื่อพัฒนาและทดลอง 

ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็น

คุณค่าในตนเองของนักเรียน	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการ

ดังนี้

	 1.	 ศกึษาแนวคดิและทฤษฎีทีจ่ะน�ามาใช้

เป็นกรอบในการสร้างและออกแบบชุดกิจกรรม

แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง

ของนักเรียน	ซึ่งงานวิจัยน้ีใช้กรอบแนวคิดของ

ซิคโคน	 (Siccone,	1995	อ้างถึงใน	อัปสรสิริ	

เอี่ยมประชา,	2542:	38)	ซึ่งมีความสอดคล้อง 

กับแนวคิดและทฤษฎีของมาสโลว์	 (Maslow,	

1987	 อ้างถึงใน	พรรณทิพย์	 ศิริวรรณบุศย์,	 

2547:	144)	และคูเปอร์สมิธ	 (Coopersmith, 

1984)	 รวมทั้งศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทาง

บุคลิกภาพของอิริคสัน	(Erikson,	1963	อ้างถึง

ในพรรณทิพย์	ศิริวรรณบุศย์,	2547:	94)	การ

ออกแบบชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง 

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน	 มีการ

ก�าหนดโครงสร้างของกิจกรรมตามรูปแบบการ

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของ	ซิคโคน	

(Siccone,	1995	อ้างถงึใน	อปัสรสริ	ิเอีย่มประชา,	

2542:	38)	ที่เสนอว่า	รูปแบบในการเสริมสร้าง 

การเห็นคุณค่าในตนเอง	 มี	 4	 องค์ประกอบ	

ได้แก่	1)	การพึ่งพาตนเอง	จ�านวน	4	กิจกรรม	 

2)	 การพึ่งพาอาศัยกัน	 จ�านวน	 4	 กิจกรรม	 

3)	ความรับผิดชอบต่อตนเอง	จ�านวน	4	กิจกรรม	

และ	 4)	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 จ�านวน	 

4	กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	16	กิจกรรม	โดยใช้เวลา

กิจกรรมละ	30	นาที	ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน	 

12	สัปดาห์	 รายชื่อกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริม

สร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน	มีดังนี	้

1)	คุณคือใคร	2)	 โล่ประจ�าตัว	3)	คุณเป็นคน 

แบบไหน	4)	ความภาคภูมิใจของฉัน	5)	จดหมาย 

ถึง เพื่ อน	 6) 	 อ ่านจดหมาย	 7) 	 เธอกับฉัน	 

8)	ผู้น�าสี่ทิศ	9)	วาดรูปตามหัวข้อ	10)	Mandala	

ร ะบายสี ส ร ้ า งสมาธิ 	 1 1 ) 	 อั ตชี วประวั ติ	 

12)	 เส้นชีวิต	13)	ภารกิจพิชิตฝัน	14)	 เลือกตั้ง 

สภานักเรียน	15)	ภารกิจของสภานักเรียน	และ	

16)	ภารกิจกู ้โลก	การประเมินผลและเกณฑ์

ในการประเมินการผ่านกิจกรรมแนะแนวของ

นักเรียนนั้น	 ใช้การพิจารณาจากวัตถุประสงค์

ของกิจกรรมเป็นหลักเกณฑ์ส�าคัญ	โดยนักเรียน
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ที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ	80	จะต้องสามารถ 

ท�าแบบฝึกหัดท่ีก�าหนดให ้ได ้ ถูกต ้อง	 และ 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ	80	ให้ความ 

ร่วมมือในกิจกรรมอยู่ในระดับดี

	 ผู ้ วิ จั ยน� า ชุ ดกิ จก ร รมแนะแนว เพื่ อ 

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน	

ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาเป็นล�าดับร่วมกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิ	5	ท่านที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	(Key	

Informants)	จนมีคณุภาพอยูใ่นระดบัดทีีส่ามารถ

น�าไปใช้ทดลองกับนักเรียนได้	 ซ่ึงหลักเกณฑ  ์

ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ	คือ	เป็นผู้ปฏิบัติงาน 

ในสถานศึกษาหรือผู ้ปฏิบัติงานในสายงาน

แนะแนว	และมีประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย	 

5	ปี	 โดยพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรม 

โดยค�าถึงถึงวัยของเด็กที่ เป ็นกลุ ่มตัวอย ่าง	

ลักษณะเน้ือหามีความเหมาะสมและสอดคล้อง

กบัแนวคดิการเสรมิสร้างการเหน็คุณค่าในตนเอง

ของ	ซิคโคน	(Siccone,	1995)	ความยากง่ายของ

กิจกรรม	และความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ 

ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรม	

	 ผู ้ วิ จั ยน� า ชุ ดกิ จก ร รมแนะแนว เพื่ อ 

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน 

ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าของ 

ผู ้ ทรงคุณวุฒิ ไปทดลองใช ้กับ นัก เรียนชั้ น

มัธยมศึกษาปีท่ี	1	ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	

30	คน	เพื่อตรวจสอบความความเข้าใจ	ค�าชี้แจง	

ความเหมาะสมด้านอุปกรณ์	วิธีด�าเนินการ	เวลา	

และการใช้สถานท่ี	ซึ่งผลของการทดลองพบว่า	 

ควรเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรม	 2	 กิจกรรม	

คือ	อัตชีวประวัติ	และเส้นชีวิต	จาก	1	คาบ	30	

นาที	 เป็น	2	คาบ	60	นาที	 เนื่องจากในกิจกรรม

นี้นักเรียนจะต้องใช้เวลาในการทบทวนความ 

ทรงจ�าเก่ียวกับตนเองและถ่ายทอดเรื่องราว

ออกมาในรูปแบบการ เ ขียนอัตชี วประวั ติ	 

และแผนภาพ	เวลา	1	คาบ	30	นาที	 เป็นเวลา 

ที่น ้อยเกินไปไม่สามารถรวบรัดให ้นักเรียน 

ท�างานให้เสร็จสมบูรณ์ได้	จึงต้องเพิ่มเวลาเป็น	 

2	คาบ	60	นาที	นอกจากนี้กิจกรรมอื่นๆ	ที่ได้ 

มีการทดลองใช ้ก็ต ้องมีการปรับปรุงภาษา	 

รปูแบบของใบงาน	และข้ันตอนในการด�าเนนิการ 

เพื่อความกระชับและเหมาะสมกับเวลาอีก 

เล็กน้อย	เมื่อผู้วิจัยปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยได้ชุด

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเองของนกัเรยีนทีเ่สร็จสมบรูณ์ไปใช้กับกลุ่ม

ทดลองได้

	 2.	 ผู้วจิยัน�าชุดกจิกรรมแนะแนวทีพ่ฒันา 

ข้ึนมานี้	 ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ ่มทดลอง	

จ�านวน	 50	คน	 (Experiment	Group)	 โดย

ก่อนทดลองได้ท�าการวัดระดับการเห็นคุณค่า 

ในตนเองของนักเรียนด้วยแบบวัดการเหน็คุณค่า

ในตนเองฉบบันกัเรยีน	ของสแตนเลย์	คเูปอร์สมธิ	

(Stanley	Coopersmith)	และเก็บผลคะแนน 

ก่อนการทดลองครั้งนี้ไว ้ 	 (Pretest)	 จากน้ัน 

จึงด�าเนินการทดลองด้วยการใช้ชุดกิจกรรม

แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง

ของนักเรียน	ซึ่งประกอบด้วย	16	กิจกรรมย่อย	

โดยใช้เวลากิจกรรมละ	30	นาที	ต่อเนื่องกัน 

เป็นเวลานาน	12	สัปดาห์	หลังจากนั้นจึงท�า 

การวดัระดับการเหน็คุณค่าในตนเองของนกัเรยีน

ด้วยแบบวัดชุดเดิมอีกครั้งหนึ่ง	 และเก็บผล

คะแนนหลังการทดลอง	(Posttest)	ไว้เพื่อน�าไป

วิเคราะห์ผลการทดลองต่อไป

	 3.	 ในท�านองเดียวกันกับนักเรียนกลุ่ม 

ควบคุม	 จ�านวน	 50	 คน	 (Control	 Group)	 

ที่ผู ้วิจัยสอนด้วยตนเองร ่วมกับครูแนะแนว	 

โดยใช้วิธีการตามปกติ	ก่อนสอนก็ได้ท�าการวัด
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ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนด้วย

แบบวดัการเหน็คุณค่าในตนเองฉบับนกัเรยีนของ

สแตนเลย์	คูเปอร์สมิธ	(Stanley	Coopersmith)	

และเก็บผลคะแนนก่อนการทดลองครั้งนี้ไว ้	

(Pretest)	จากน้ันด�าเนินการสอนแบบปกติตาม

แผนการสอน	เป็นเวลา	12	สัปดาห์	หลังจากนั้น

จึงท�าการวัดระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของ

นักเรียนด้วยแบบวัดชุดเดิมอีกครั้งหนึ่ง	และเก็บ

ผลคะแนนหลังการทดลอง	(Posttest)	ไว้เพื่อน�า

ไปวิเคราะห์ผลการทดลองต่อไป

	 4.	 ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบาย

ลักษณะของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา	ด้วยสถิติ

พื้นฐาน	(Descriptive	Statistics)	ด้วยค่า	ร้อยละ	

ค่าคะแนนเฉล่ีย	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

และท�าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนทีไ่ด้

จากการวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน

กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุทัง้ก่อนและหลงัการ

ทดลองด้วยชุดกิจกรรม	และการสอนแบบปกติ	

ด้วยสถิติอนุมานโดยทดสอบด้วยค่าที	 (t-test)	

แบบ	 Independent	 t-test	และ	Dependent	 

t-test	ตามล�าดับ

ผลการวิจัย

	 1.	 ได ้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริม

สร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มี

คุณภาพตามเกณฑ์	ประกอบด้วย	16	กิจกรรม	 

คือ	1)	คุณคือใคร	2)	 โล่ประจ�าตัว	3)	คุณเป็น 

คนแบบไหน	 4) 	 ความภาคภูมิ ใจของฉัน	 

5)	จดหมายถึงเพื่อน	6)	อ่านจดหมาย	7)	 เธอ 

กับฉัน	 8)	 ผู ้น�าสี่ทิศ	 9)	 วาดรูปตามหัวข ้อ	 

1 0 ) 	 M a n d a l a 	 ร ะ บ า ย สี ส ร ้ า ง ส ม า ธ	ิ 

11)	อัตชีวประวัติ	 12)	 เส้นชีวิต	 13)	ภารกิจ 

พิชิตฝัน	14)	 เลือกตั้งสภานักเรียน	15)	ภารกิจ 

ของสภานักเรียน	 และ	 16) 	 ภารกิจกู ้ โลก	 

ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดครอบคลุมองค์ประกอบ 

ทีส่�าคญัในการเสรมิสร้างการเหน็คณุค่าในตนเอง

ให้เกิดข้ึนกับนักเรียนได้	 สอดคล้องกับกรอบ

แนวคิดของซิคโคน	 (Siccone,	 1995	อ้างถึง 

ใน	อัปสรสิริ	เอี่ยมประชา,	2542:	38)

	 2.	 หลังการทดลอง	 นักเรียนในกลุ ่ม

ทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง

การเหน็คณุค่าในตนเอง	จะมรีะดบัการเหน็คณุค่า

ในตนเอง	สูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุม	อย่าง 

มีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ	.01

	 3.	 หลังการทดลอง	 นักเรียนที่ใช ้ชุด

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเอง	มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง	สูง

กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิต ิ

ที่ระดับ	.01

อภิปรายผล

	 1.	 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน	จ�านวน	

16	กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมานี้	ถือว่าเป็นกิจกรรม

ที่มีคุณภาพสามารถน�าไปใช้พัฒนาการเห็น

คุณค่าของนักเรียน	ซึ่งมีสภาพและอยู่ในบริบท 

เดียวกนักบันกัเรยีนทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้	เพราะ

ได้ถูกสร้างและพัฒนาโดยอาศัยกรอบแนวคิด

ของกรอบแนวคิดของซิคโคน	(Siccone,	1995	

อ้างถึงใน	อัปสรสิริ	 เอี่ยมประชา,	2542:	38)	ซึ่ง

มีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ

มาสโลว์	 (Maslow,	1987	อ้างถึงในพรรณทิพย	์ 

ศิริวรรณบุศย์,	 2547:	 144)	และคูเปอร์สมิธ	

(Coopersmith,1984)	 รวมทั้งศึกษาทฤษฎี

พัฒนาการทางบุคลิกภาพของอิริคสัน	(Erikson,	

1963	 อ ้างถึงในพรรณทิพย์	 ศิริวรรณบุศย์,	 
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2547:	94)	หลังจากการศึกษาแนวคิด	ทฤษฏี 

ทางจิตวิทยา	และน�ามาพัฒนาอย่างมีระบบ 

เพื่อการสร้างและการออกแบบกิจกรรมแนะแนว

เพื่อเสริมสร ้างการเห็นคุณค่าในตนเองของ

นักเรียน	 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ	5	ท่านที่เป็นผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญ	(Key	 Informants)	จนมีคุณภาพ 

อยู ่ในระดับดีที่สามารถน�าไปใช ้ทดลองกับ

นักเรียนได้	ซึ่งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรง

คุณวุฒิ	 คือ	 เป็นผู ้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

หรือผู ้ปฏิบัติงานในสายงานแนะแนว	 และ 

มีประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย	5	ปี	 เข้ามา 

มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาเป็นล�าดับ

จนถึงข้ันสุดท้าย	 จึงได้ชุดกิจกรรมแนะแนว 

เพื่อเสริมสร ้างการเห็นคุณค่าในตนเองของ

นักเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์	ประกอบด้วย	16	 

กิจกรรมย่อย	โดยใช้เวลากิจกรรมละ	30	นาท	ี 

ต่อเน่ืองกันเป็นเวลานาน	12	สัปดาห์	 รายช่ือ

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเองของนักเรียน	มีดังนี้ 	 1)	 คุณคือใคร	 

2) 	 โล ่ประจ�าตัว 	 3) 	 คุณเป ็นคนแบบไหน	 

4)	ความภาคภูมิใจของฉัน	5)	จดหมายถึงเพื่อน	 

6)	อ่านจดหมาย	7)	 เธอกับฉัน	 8)	ผู ้น�าสี่ทิศ	 

9)	วาดรูปตามหัวข้อ	10)	Mandala	ระบายส ี

สร้างสมาธิ	 11)	 อัตชีวประวัติ	 12)	 เส้นชีวิต	 

13)	ภารกิจพิชิตฝัน	14)	 เลือกตั้งสภานักเรียน	

15)	ภารกิจของสภานักเรียน	และ	16)	ภารกิจ 

กู้โลก	ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดครอบคลุมองค์ประกอบ

ทีส่�าคญัในการเสรมิสร้างการเหน็คณุค่าในตนเอง

ให้เกิดข้ึนกับนักเรียนได้	สอดคล้องกับ	อัปสรสิร	ิ 

เอี่ ยมประชา	 (2542) 	 ที่ ศึกษาการพัฒนา

โปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 5	 โรงเรียน

กิ่งเพชร	กรุงเทพมหานคร	โดยนักเรียนในกลุ่ม

ทดลองได้รับโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเอง	จ�านวน	14	กิจกรรม	สัปดาห์ละ	5	ครั้ง	

เป็นเวลา	3	สัปดาห์ติดต่อกัน	พบว่า	1)	หลัง

การทดลองนักเรียนท่ีได้รับโปรแกรมเสริมสร้าง 

การเห็นคุณค่าในตนเอง	มีระดับการเห็นคุณค่า 

ในตนเองสูงกว ่านักเรียนที่ ไม ่ได ้รับการจัด

โปรแกรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

2)	หลังการทดลองนักเรียนที่ได้รับโปรแกรม 

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง	มีระดับ 

การเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 2.	 จากผลการวิจยัพบว่า	หลงัการทดลอง

นักเรียนในกลุ ่มทดลองที่ใช้กิจกรรมแนะแนว

เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองมีระดับ

การเห็นคุณค่าในตนเอง	สูงกว่านักเรียนในกลุ่ม 

ควบคุม ท่ีท�า กิจกรรมในชั้น เรียนตามปกติ	 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 เป็นผล

สืบเนื่องมาจากประสิทธิภาพของกิจกรรม	ทั้งนี้

เพราะกิจกรรมแนะแนวได้ผ่านการสร้างขึ้น 

อย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ	คือ	ศึกษาแนวคิด

และทฤษฎทีางจติวทิยาทีเ่กีย่วข้อง	ศกึษางานวจิยั 

ที่ เกี่ยวข ้อง	 เอกสารทางวิชาการ	 ตลอดจน 

แบบเรียนมาตรฐานในวิชาแนะแนวระดับ

มัธยมศึกษา	 เพื่อน�ามาก�าหนดเนื้อหาและ

กิจกรรมให ้ เหมาะสมกับเวลาและผู ้ เ รียน	 

ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง 

จากผู้ทรงคุณวุฒิ	5	ท่าน	ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น�าวิธีการ

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองตามกรอบ

แนวคิดของกรอบแนวคิดของซิคโคน	(Siccone,	

1995	อ้างถึงใน	อัปสรสิริ	 เอี่ยมประชา,	2542:	 

38) 	 ซึ่ งมีความสอดคล ้องกับแนวคิดและ
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ทฤษฎีของมาสโลว์	 (Maslow,	1987	อ้างถึงใน	 

พรรณทิพย์	ศิริวรรณบุศย์,	 2547:	144)	และ 

คูเปอร์สมิธ	(Coopersmith,1984)	รวมทั้งศึกษา

ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของอิริคสัน	 

(E r i kson , 	 1963 	 อ ้ าง ถึงใน 	 พรรณทิพย 	์ 

ศริวิรรณบศุย์,	2547:	94)	มาสร้างเป็นชดุกจิกรรม

แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง

ของนักเรียนท่ีมีความสอดคล้องกับระยะเวลา

และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น	ซึ่งมีกิจกรรม

แนะแนวท่ีหลากหลาย	จ�านวน	16	กิจกรรม	 

และครอบคลุมองค์ประกอบที่ส�าคัญในการ

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองให้เกิดขึ้น 

กับนักเรียนได้	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

ซิคโคน	 (Siccone,	1995	อ้างถึงใน	อัปสรสิริ	 

เอี่ยมประชา,	2542	 :	38)	ที่ว่า	รูปแบบในการ 

เสริมสร ้ างการ เห็นคุณค ่าในตนเอง 	 มี 	 4	 

องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	การพึ่งพาตนเอง	จ�านวน	

4	 กิจกรรม	 2)	 การพึ่งพาอาศัยกัน	 จ�านวน	 

4	กิจกรรม	3)	ความรับผิดชอบต่อตนเอง	จ�านวน	 

4	กิจกรรม	และ	4)	ความรับผิดชอบต่อสังคม	

จ�านวน	 4	 กิจกรรม	 รวมทั้งส้ิน	 16	 กิจกรรม	 

โดยใช้เวลากิจกรรมละ	30	นาที	ต่อเนื่องกัน 

เป็นเวลานาน	12	สัปดาห์	รายช่ือกิจกรรมแนะแนว

เพื่อเสริมสร ้างการเห็นคุณค่าในตนเองของ

นักเรียน	 มีดังน้ี	1)	คุณคือใคร	2)	 โล่ประจ�าตัว	 

3)	คุณเป็นคนแบบไหน	4)	ความภาคภูมิใจ 

ของฉัน	5)	จดหมายถึงเพื่อน	6)	อ่านจดหมาย	 

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

หัวข ้อ	 10)	 Mandala	 ระบายสีสร ้างสมาธิ	 

11)	อัตชีวประวัติ	 12)	 เส้นชีวิต	 13)	ภารกิจ 

พิชิตฝัน	14)	 เลือกตั้งสภานักเรียน	15)	ภารกิจ 

ของสภานักเรียน	 และ	 16) 	 ภารกิจกู ้ โลก	 

ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดครอบคลุมองค์ประกอบ 

ทีส่�าคญัในการเสรมิสร้างการเหน็คณุค่าในตนเอง

ให้เกิดข้ึนกับนักเรียนได้	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของคูเปอร์สมิธ	 (Coopersmith,	1984	อ้างถึง 

ใน	วิพาพร	บุญวงษ์,	2551)	ที่กล่าวถึง	วิธีการ 

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองให้เพิ่มข้ึน 

ไว้ว่า	มี	4	ประการ	1)	การได้รับการยอมรับนับถือ	

ความสนใจจากบคุคลจากบคุคลทีม่คีวามส�าคญั

ในชีวิตหรือจากบุคคลรอบข้าง	2)	การประสบ

ความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์	 โดยปัจจัยที่จะ 

ท�าให้บุคคลรู ้สึกว ่า	 ตนประสบความส�าเร็จ	 

คือ	การมีความสามารถ	มีความส�าคัญ	มีอ�านาจ

ในตัว	และการมีคุณงามความดี	3)	การได้กระท�า

ในสิ่งที่สอดคล้องกับค่านิยมและความปรารถนา	

4)	 การไม่ใส่ใจต่อสิ่งที่ท�าให้การเห็นคุณค่า 

ในตนเองลดลง	เช่น	การไม่สนใจต่อค�าวิพากษ์

วิจารณ์ของผู้อื่น

	 โดยการศึกษาวิจัยครั้งน้ี	ผู้วิจัยได้ท�าการ

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบั ติ

กิจกรรม	พบว่า	นักเรียนให้ความร่วมมือเป็น 

อย่างดี	มีความกระตือรือร้น	และสนใจเข้าร่วม

กิจกรรม	นักเรียนน�าเสนอสิ่งที่เป็นผลที่ได้รับ 

และข้อค้นพบจากการท�ากิจกรรม	 ซึ่งท�าให้

นักเรียนรู้จักและเข้าใจในตนเอง	และในแต่ละ

กิจกรรมก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

	 จะเห็นได้ว่า	 กิจกรรมแนะแนวที่ผู ้วิจัย 

สร้างขึ้นนี้สามารถท�าให้คะแนนระดับการเห็น

คุณค่าในตนเองของนักเรียนหลังการทดลอง

เพิ่มขึ้น	และสอดคล้องกับ	 วรนุช	 เอกจริยกร	

(2551)	ที่ท�าการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรม

แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 1	 โรงเรียน 
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วัดปากน�้าวิทยาคม	กรุงเทพมหานคร	พบว่า	

ค่าเฉล่ียของคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง	

หลังการใช้กิจกรรมแนะแนวสูงกว่าก่อนการใช้

กิจกรรมแนะแนว	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	.05

	 3.	 จากผลการวิจัยพบว่า	หลังการทดลอง

นักเรียนในกลุ ่มทดลองที่ใช้กิจกรรมแนะแนว 

เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองมีระดับ 

การเห็นคุณค่าในตนเอง	สูงขึ้นกว่าก่อนการ

ทดลองอย่างมีนัยส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ	.01	ทัง้นี้

เป็นเพราะกิจกรรมท่ีออกแบบในกจิกรรมแนะแนว

เพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนเป็นกิจกรรม 

ที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยท�ากิจกรรมเช่นน้ี

มาก่อนในระดับประถมศึกษา	และกิจกรรม

แนะแนวเป็นกิจกรรมที่ช ่วยให้นักเรียนได้ม ี

โอกาสส�ารวจอัตลักษณ์	 บุคลิกภาพ	 มีการ 

ส�ารวจความถนัด	ความสนใจ	กิจกรรมท่ีชอบ 

ท�าในเวลาว่าง	ลักษณะเด่น	และลักษณะด้อย 

ของตนเอง	 รู ้จักการยอมรับในความสามารถ 

ของตน	 ตลอดจนได้รับผลสะท้อนกลับจาก

กิจกรรมกลุ่มในลักษณะสังคมมิติ	ท�าให้นักเรียน

ได้รูจ้กัและเข้าใจในตนเองและกลุม่เพือ่นมากขึน้

กว่าเดิม	สอดคล้องกับ	ธีระวัฒน์	ชัยยุทธยรรยง

และวราภรณ์	หงส์ดิลกกุล	 (2558)	ที่กล่าวว่า	

กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนา 

ผู ้ เรียนให้เป ็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด ้านร ่างกาย	 

จิตใจ	สติปัญญา	มีคุณธรรม	จริยธรรม	กิจกรรม

แนะแนวจึงมีความส�าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน	 

เพื่อมุ ่ งพัฒนาให ้ผู ้ เรียนรู ้จักตนเอง	 รู ้ รักษ ์ 

สิ่งแวดล้อม	สามารถคิด	ตัดสินใจ	คิดแก้ปัญหา	

ก�าหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน

และอาชีพ	สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม	

สอดคล้องกับ	พรรณี	 เกษกมล	 (2558)	และ

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	 ณัฏฐวีร์	 นงนุช	

(2552)	ที่ท�าการศึกษาผลของกิจกรรมแนะแนว

เพื่อพัฒนาการรู้จักและเข้าใจตนเองของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 3	 พบว ่า	 การรู ้จักและ 

เข ้ าใจตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี	 3	ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 

เพื่อพัฒนาการรู้จักและเข้าใจตนเองของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า	 

การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ควรน�าชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ 

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง	ที่พัฒนา 

ขึ้นมาจ�านวน	16	กิจกรรมนี้ไปใช้ในการพัฒนา

นักเรียน	 เพื่อให้นักเรียนมีระดับการเห็นคุณค่า

ของตนเองเพิ่มขึ้นได้	 เพราะได้ผ่านกระบวนการ

พัฒนา	และมีการทดสอบแล้วว่าเป็นชุดกิจกรรม

ที่มีคุณภาพ

	 2.	 ก า รส ร ้ า ง และพัฒนากิ จ ก ร รม	 

ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน	 

มีวิธีการด�าเนินการได้หลายวิธี	หากมีการท�าวิจัย

ในลักษณะนี้ในครั้งต่อไป	อาจทดลองใช้วิธีอื่น	

และน�ามาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น	 เพื่อเป็นการ

ยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

	 3.	 ในการศึกษาครัง้ต่อไปอาจเพิม่เติมตัว 

แปรอื่นๆ	 เช่น	 เพศ	ภูมิหลังของนักเรียน	หรือ 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	รวมท้ังควรท�าการทดลอง

ใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ	เช่น	นักเรียนในระดับชั้น 

อื่นๆ	 เป็นต้น	 เพ่ือเป็นการขยายขอบเขตของ 

การศึกษาวิจัยให้มีความกว้างขวางยิ่งขึ้น
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