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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองก่อน และหลังการใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อเสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครอง และ 2) เปรียบเทียบการส�ำนึกบุญคุณ
ต่อผูป้ กครองของนักเรียนทีใ่ ช้ชดุ กิจกรรมแนะแนว และนักเรียนทีใ่ ช้กจิ กรรมแนะแนวแบบปกติ กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่
บิดามารดา จ�ำนวน 26 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จากนั้นสุ่มอย่างง่ายเพื่อแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 13 คน กลุ่มทดลองใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณ
ต่อผู้ปกครอง จ�ำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดการส�ำนึกบุญคุณ
ต่อผู้ปกครอง ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .84 2) ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อเสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อ
ผู้ปกครอง และ 3) กิจกรรมแนะแนวแบบปกติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบน
ควอไทล์ การทดสอบวิลคอกซัน และการทดสอบแมนวิทนีย์
ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) นักเรียนมีการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองสูงขึ้นภายหลังการใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนว เพื่อเสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) นักเรียน
(กลุ่มทดลอง) ที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวมีการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองสูงกว่านักเรียนที่ใช้กิจกรรมแนะแนว
แบบปกติ (กลุ่มควบคุม) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ: ชุดกิจกรรมแนะแนว การส�ำนึกบุญคุณ ผู้ปกครอง มัธยมศึกษา
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Abstract
The purposes of this study were 1) to compare gratitude of students to their
guardian of an experimental group before and after using a guidance activities package to
enhance gratitude to guardian, and 2) to compare gratitude of students to their guardian of
the experimental group using the guidance activities and a control group using a traditional
method. The sample were 26 students of Mathayom Suksa 1 in Suratthani 2 School who
were selected by purposive sampling. They are not living with their parents. Then, they were
divided by simple random samping into 2 groups, the experimental group and the control
group, 13 students in each group. The experimental group received the guidance activities
package to enhance gratitude to their guardian for 10 sessions, 50 minutes in each session.
The research instruments were : 1) an measurement scale for gratitude to their guardian with
a reliability of .84, 2) the guidance activities package to enhance gratitude to their guardian,
and 3) the traditional guidance method. Statistics for analysis were median, quartile deviation,
Wilcoxon Matched Pairs Singed-Ranks Test and Man-Whitney U Test.
Research findings were as follows: 1) the experimental group had gratitude to their
guardian after receiving the guidance activities package higher than before using a guidance
activities package with the statistical significance level at .01, and 2) the experimental group
receiving the guidance activities package had gratitude to their guardian higher than the
control group with the statistical significance level at .01.
Keywords: Guidance Activities Package, Gratitude, Guardian, Matthayom Suksa

บทน�ำ
สังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เน้น
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก เป็นแรงกดดันให้ทุกคนต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของการด�ำเนินชีวิตทั้งทางบวกและทางลบ ผลกระทบทางบวก คือ ท�ำให้ความเป็น
อยู่ของคนไทยมีความสะดวกสบายขึ้น แต่ผลกระทบทางลบนั้นก็มีมาก โดยเฉพาะการที่คนไทยบางส่วน
ไม่สามารถทีจ่ ะปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวได้ ทางด้านจิตใจจึงยังไม่สามารถเจริญตามกันไปด้วย
จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา หรือความขัดแย้งต่อการด�ำเนินชีวติ ในสังคม (นรินทร์ ขวัญทอง, 2547) ด้วยเหตุผล
ความจ�ำเป็นทางด้านเศรษฐกิจปัจจุบันอันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้บิดา
มารดาต้องออกไปท�ำงานนอกบ้าน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่ องลูก จึงต้องยกให้เป็นภาระการเลีย้ งดูของ
ญาติ หรือบุคคลอื่นท�ำหน้าที่เป็นผู้ปกครองให้การดูแลเลี้ยงดูแทน
ครอบครัวเป็นระบบสังคมที่เล็กที่สุดและมีความส�ำคัญที่สุดเช่นเดียวกัน มนุษย์จึงต้องเรียนรู้ตั้งแต่
วัยเด็กและการพัฒนาทุกชนิดจะต้องเริ่มต้นจากครอบครัวซึ่งเป็นการสร้างฐานครอบครัวและสังคมให้มั่นคง
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จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจ�ำเป็นใน
การปรับเปลีย่ นจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มคี ณ
ุ ธรรมจริยธรรม และความรอบรูอ้ ย่างเท่าทัน เพือ่ ให้
มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม ท�ำให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 อ้างถึงใน
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545: 21) พระราชบัญญัติการศึกษา
คือ มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคนดีมคี วามสุขบนพืน้ ฐานของความเป็นคนไทย โดยมุง่ ปลูกฝังผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ด้วยการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในการด�ำรงชีวิต (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแห่งชาติ, 2543: 20)
การรู้สึกส�ำนึกในบุญคุณเป็นส่วนหนึ่งของความกตัญญู ย่อมน�ำมาซึ่งความสุข ความเจริญ และเป็น
คุณสมบัตอิ นั ส�ำคัญยิง่ ต่อผูม้ พี ระคุณ โดยเฉพาะการสร้างเสริมการส�ำนึกบุญคุณให้กบั นักเรียนตัง้ แต่วยั เด็กเป็น
สิ่งส�ำคัญที่ต้องปลูกฝัง เพราะการส�ำนึกรู้บุญคุณเป็นพื้นฐานของการคิดในแง่ดี ส่งผลให้การแสดงออกในทาง
ที่ดีด้วย ตามแนวคิดการส�ำนึกรู้บุญคุณ (Gratitude) ของ McCullough, Emmon & Tsang (2002) กล่าวว่า
เป็นความรู้สึกขอบคุณที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับประสบการณ์เชิงบวก ผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณมากจะมีจ�ำนวน
ของสถานการณ์ที่ท�ำให้เกิดความรู้สึกขอบคุณในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งมาก
การรู้จักส�ำนึกบุญคุณต่อผู้มีพระคุณนั้นเป็นความตระหนักรู้ที่เกิดจากการฝึกอบรม และปลูกฝัง
จิตส�ำนึกตั้งแต่วัยเด็ก คุณลักษณะนี้จะสร้างเสริมและพัฒนาไปเรื่อย ๆ จากวัยเด็กไปสู่วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่
การสร้างเสริม การส�ำนึกบุญคุณ ความกตัญญูในเด็กนัน้ ควรมีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยอาศัยการอบรม
สั่งสอน ปลูกฝังจิตส�ำนึกจากพ่อแม่ ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับเด็ก แต่ในสภาพ
สังคมปัจจุบันบทบาทของพ่อแม่ในการให้การอบรมเลี้ยงดูลูกน้อยลง เนื่องจากมีภาระจ�ำเป็นที่จะต้องออกไป
ท�ำงานนอกบ้าน ภาระหน้าทีก่ ารเลีย้ งดูลกู จึงเป็นของญาติซงึ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูป้ กครองให้การดูแลแทน ผูป้ กครอง
ซึ่งไม่ใช่บิดามารดาต้องรับภาระแทน โดยการให้การเลี้ยงดู ดูแลเอาใจใส่ต่อเด็ก และเยาวชนท�ำหน้าที่เสมือน
พ่อแม่ นักเรียนจึงต้องส�ำนึกในพระคุณท่าน การส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องปลูกฝัง
ให้เกิดขึ้นในเด็ก และเยาวชน เนื่องจากเยาวชนเป็นรากฐานส�ำคัญของการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
จึงจ�ำเป็นต้องได้รบั การพัฒนาให้เป็นคนดี มีคณ
ุ ภาพ ดังพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวว่า
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
คุณธรรม มีจริยธรรมในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”
ดังนัน้ หากวัยเด็กตอนปลาย หรือก้าวเข้าสูว่ ยั รุน่ ตอนต้น ช่วงเด็กวัยนีค้ วรได้รบั การปลูกฝัง สร้างเสริม
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างถูกต้องเหมาะสม เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีสามารถเป็นคนดีในสังคม
ได้อย่างมีความสุข โดยชุดกิจกรรมแนะแนวเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่จะช่วยเสริมสร้างการส�ำนึก
บุญคุณต่อผู้ปกครองให้กับนักเรียน (วัชรี ทรัพย์มี, 2533: 5)
ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอนนักเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน เห็นถึง
ความส�ำคัญของการปลูกฝังจิตส�ำนึกในการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครอง ซึ่งในการสร้างเสริมการส�ำนึกบุญคุณ
ต่อผู้ปกครองส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นั้นได้มีการสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวให้มีความสอดคล้อง
และเหมาะสมที่จะน�ำมาใช้ส�ำหรับนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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พุทธศักราช 2544 กรมวิชาการ (2545: 1) และนุชลี อุปมัย (2543: 22) ได้กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของ
การแนะแนว ว่าเป็นการพยายามท�ำให้บคุ คลรูจ้ กั ตนเอง ด้วยการท�ำให้บคุ คลรูจ้ กั ข้อดีและข้อบกพร่องของตนเอง
ทั้งด้านอารมณ์ สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด โดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
ตระหนักรู้ในสิ่งที่เป็นลักษณะเชิงบวก มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่
พึงประสงค์ ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาของ กาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์ (2550) พบว่าชุดกิจกรรมแนะแนว
สามารถช่วยพัฒนาเสริมสร้างความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามัคคีวทิ ยาคม 2
ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการน�ำชุดกิจกรรมแนะแนวมาใช้เพื่อช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ให้กับนักเรียน อีกทั้งยังท�ำให้นักเรียนสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และช่วยเป็น
แนวทางในการน�ำไปใช้พัฒนาปรับปรุงสร้างเสริมกิจกรรมแนะแนวในด้านต่อไปได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองของนักเรียนก่อน และหลังการใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนว
2. เปรียบเทียบการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองของนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว และนักเรียนที่
ใช้กิจกรรมแนะแนวแบบปกติ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครอง
นั้น ไม่ปรากฏแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองโดยตรง แต่พบว่า มีค�ำที่ให้ความหมาย
เดียวกัน และใกล้เคียงกันในเชิงคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้ชื่อตัวแปรว่า กตัญญูกตเวที หรือความรู้คุณ และมี
ความหมายเดียวกับการรับรู้คุณความดี โดยการส�ำนึกบุญคุณนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความกตัญญู ซึ่งเป็นภาวะ
ที่น�ำไปสู่ความกตัญญูของบุคคลอันจะส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคคล โดยเป็นภาวะทาง
จิตใจ ความรู้สึก ทัศนคติที่ดีของบุคคลในแง่บวก เป็นจิตที่มีลักษณะของบุคคลที่ท�ำให้เกิดการรับรู้ประโยชน์
การรับรู้สิ่งที่ดี มีคุณค่าที่ตนเองได้รับจากบุคคลอื่น สิ่งของ หรือสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ด้วยความซาบซึ้งอย่าง
เต็มใจ อันเป็นความรู้สึกของการเข้าถึงจิตใจ ส่งผลให้บุคคลเกิดความรู้ส�ำนึกในบุญคุณ รวมทั้งเกิดจิตส�ำนึก
ของความรู้สึกรับผิดชอบในการกระท�ำการตอบแทนผู้อื่น และสิ่งอื่น รวมทั้งเอื้อให้บุคคลทั้งผู้ให้และผู้รับ
มีการกระท�ำคุณความดี อันควรเสริมสร้างให้เกิดกับมนุษย์ทกุ คนเพือ่ เป็นพืน้ ฐานของการเป็นคนดี เพราะบุคคล
ทีม่ คี วามส�ำนึกบุญคุณต่อผูม้ พี ระคุณนัน้ จะมีแนวโน้มกระท�ำแต่พฤติกรรมทางบวก อันจะส่งผลต่อการมีสขุ ภาพ
จิตที่ดี มีความสุขทั้งทางกาย และทางจิตใจ มีความพึงพอใจในชีวิต รู้จักขอบคุณ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
และสามารถด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข ซึง่ มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความคิด ด้านอารมณ์
ความรู้สึก และด้านพฤติกรรมการแสดงออก ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก ทฤษฎี
การพัฒนาทางสติปญั ญาของเพียเจท์ และแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับพัฒนาการวัยเด็กตอนปลาย วรรณกรรมเกีย่ วกับ
กิจกรรมแนะแนวซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักการ แนะแนวเทคนิคและกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
วัยเด็กตอนปลาย โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นกระบวนการเรียนการสอนทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างการส�ำนึก
154 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บุญคุณต่อผู้ปกครองให้กับนักเรียน ได้แก่ ชุดกิจกรรมแนะแนว วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนว ประโยชน์
ของกิจกรรมแนะแนว องค์ประกอบของกิจกรรมแนะแนว เทคนิคที่ใช้ในกิจกรรมแนะแนว และขั้นตอน
การด�ำเนินกิจกรรมแนะแนว การทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวน�ำมาใช้ในการสร้างแบบวัดการส�ำนึกบุญคุณต่อ
ผูป้ กครองและการออกแบบชุดกิจกรรมแนะแนว เพือ่ เสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อผูป้ กครองให้เหมาะสมกับ
กลุ่มตัวอย่าง
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26 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดา และสมัคร
ใจเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว แล้วสุ่มอย่างง่ายเพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 13 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 155
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1. แบบวั ด การส านึ ก บุ ญ คุ ณ ต่ อ ผู้ ป กครองมี ลั ก ษณะเป็ น มาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1. แบบวัดการส�ำนึกบุญคุณต่อผูป้ กครองมีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบ
ลิเคอร์ท (Likert Type) 5 ระดับ มีข้อค�ำถามเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการส�ำนึกบุญคุณ
ประกอบด้วย ด้านความคิด ด้านอารมณ์ความรู้สึก และด้านพฤติกรรมการแสดงออก ประกอบด้วยข้อความ
ค�ำถามเชิงบวก และเชิงลบรวมกันทั้งหมด จ�ำนวน 21 ข้อ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 มีค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง .23 ถึง .61 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .84
2. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครอง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส�ำนึกบุญคุณ เพื่อเป็นแนวทางในการก�ำหนดเนื้อหา และ
การสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ให้มคี วามสอดคล้องเหมาะสมกับจุดมุง่ หมายในการวิจยั ตามองค์ประกอบของการส�ำนึกบุญคุณต่อผูป้ กครอง
โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง ความถูกต้องของวัตถุประสงค์ วิธีด�ำเนินการ สื่ออุปกรณ์ เทคนิค
ต่าง ๆ ได้แก่ กรณีศกึ ษา การแสดงบทบาทสมมติ กิจกรรมกลุม่ สถานการณ์จำ� ลอง เป็นต้น และการประเมินผล
ซึ่งการด�ำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน�ำ ขั้นด�ำเนินกิจกรรม และขั้นสรุป โดยด�ำเนินการใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวจ�ำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที ประกอบด้วย กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมแนะแนว เพื่อ
เสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครอง ด้านที่ 1 ด้านความคิด ประกอบด้วย 1) สอบไม่ได้...ท�ำอย่างไร
2) เขียนเรียงความพระคุณยิ่งใหญ่ ด้านที่ 2 ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ประกอบด้วย 1) ดูแลท่านด้วยรัก 2) รัก...
ห่วงใย 3) จดหมายจากใจฉัน และด้านที่ 3 ด้านพฤติกรรมการแสดงออก ประกอบด้วย 1) ลูกผู้ชายตัวจริง
2) กระต่ายน้อยช่วยงานบ้าน 3) ตัวฉันในวันนี้ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ รวมทั้งหมด 10 กิจกรรม โดยผ่าน
การตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านการแนะแนว จ�ำนวน 5 ท่าน พิจารณา
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอน กิจกรรม เทคนิค วิธีการ และการประเมินผล
ซึ่งผลปรากฏว่าชุดกิจกรรมทั้ง 10 กิจกรรม มีความเหมาะสมในการน�ำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนการทดลอง ได้แก่ 1) ผู้วิจัย
ประสานงานขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ เพือ่ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ยื่นหนังสือถึงผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 และเข้าพบครูฝ่ายบริหารงานวิชาการ
บริหารงานกิจการนักเรียนและครูแนะแนว เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัยรายละเอียดในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในครั้งนี้ 2) ผู้วิจัยพบครูแนะแนว และครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อขอความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรมแนะแนว 3) จัดเตรียมสถานที่ เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ในการทดลองให้ครบถ้วน
ตามรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม 4) จัดปฐมนิเทศนักเรียนกลุม่ ทดลอง เพือ่ แจ้งรายละเอียดในการท�ำกิจกรรม
และ 5) ให้นักเรียนในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมท�ำแบบวัดการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครอง และเก็บไว้เป็น
คะแนนก่อนการทดลอง (Pre-Test) ขั้นที่ 2 ขั้นด�ำเนินการทดลอง ผู้วิจัยจัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนของ
ชุดกิจกรรม แนะแนว เพื่อเสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองให้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง จ�ำนวน 13 คน
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ สิน้ 10 ครัง้ ครัง้ ละ 50 นาที สัปดาห์ละ 3 ครัง้ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และกลุม่ ควบคุม
ได้รับการแนะแนวแบบปกติ และขั้นที่ 3 ขั้นหลังการทดลอง ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
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ท�ำแบบวัดการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองเป็นคะแนนหลังการทดลอง (Post-Test) โดยใช้แบบวัดการส�ำนึก
บุญคุณต่อผู้ปกครองที่เป็น ชุดเดียวกับที่ให้ท�ำก่อนการทดลอง
สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ การทดสอบวิลคอกซัน และ
การทดสอบแมนท์วิทนีย์
1. การเปรียบเทียบความแตกต่างของการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองของนักเรียนก่อนการทดลอง
ระหว่างกลุ2.่มการเปรี
ทดลอง ยและกลุ
่มควบคุม โดยใช้
การทดสอบของแมนน์
ย์ (The Mann-Whitney
U Test)อน
บเที ย บความแตกต่
างของการส
านึ ก บุ ญ คุ ณ ต่ อวผูิท้ ปนีกครองของนั
ก เรีย น กลุ่ ม ทดลองก่
2. การเปรี
บเทียบความแตกต่
ำนึกบุลญคอกซั
คุณต่ลอผู(The
้ปกครองของนั
เรียน กลุ่มPairs
ทดลองก่
อน
และหลังการใช้
ชุดกิจยกรรมแนะแนว
โดยใช้ากงของการส�
ารทดสอบของวิ
WilcoxonกMatched
Signed
และหลั
งการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว โดยใช้การทดสอบของวิลคอกซัล (The Wilcoxon Matched Pairs
Ranks Test)
Signed Ranks
Test)ยบเทียบความแตกต่างของการสานึ กบุญคุณ ต่อผู้ปกครองของนักเรียนภายหลังการทดลอง
3. การเปรี
การเปรีและกลุ
ยบเทีย่มบความแตกต่
ำนึกบุแมนน์
ญคุณต่วิทอผูนีป้ย์กครองของนั
กเรียนภายหลั
งการทดลอง
ระหว่างกลุ3.่มทดลอง
ควบคุม โดยใช้างของการส�
การทดสอบของ
(The Mann-Whitney
U Test)
ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยใช้การทดสอบของ แมนน์วิทนีย์ (The Mann-Whitney U Test)
ผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติที่ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ ยงเบนควอไทล์ การทดสอบ
การวิ
จัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้สวถิิทตนีิทยี่ใ์ นการวิ
วิลคอกซัน และการทดสอบแมทท์
ดังนี้ เคราะห์ข้อมูลคือ ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ การทดสอบ
วิลคอกซัน1.และการทดสอบแมทท์
์ ดังนี้ เคราะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์และอักษรย่อวทีิท่ใช้นีใยนการวิ
1. สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
n
แทน จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
n
แทน จ�ำนวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
Mdn
แทน ค่ามัธยฐาน (Median)
Mdn
แทน ค่ามัธยฐาน (Median)
Q.D.
ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์
(Quartile
Deviation)
Q.D.
แทน แทน
ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์
(Quartile
Deviation)
p-value
สาคัญทางสถิ
p-value แทน แทน
นัยส�ำคันัญยทางสถิ
ติ ติ
TT
ี่ใช้พิจารณาการทดสอบของวิ
ลคอกซั
แทน แทน
ค่าสถิติทค่าี่ใสถิ
ช้พติจิทารณาการทดสอบของวิ
ลคอกซั
ล ล
UU
ี่ใช้พิจารณาการทดสอบของแมนวิ
แทน แทน
ค่าสถิติทค่าี่ใสถิ
ช้พติจิทารณาการทดสอบของแมนวิ
ทนียท์ นีย์
**
สาคัญทางสถิ
ะดับ .01
แทน แทน
ค่านัยส�ค่ำคัานัญยทางสถิ
ติที่ระดัตบิที่ร.01
2.2. ผลการวิเคราะห์
คราะห์ขข้อ้อมูมูลล

ผลการศึกษา

ตารางที
การเปรียยบเที
บเทียบความแตกต่
ยบความแตกต่
างของการส�
อผู้ปกครองของนั
กเรีอนการทดลองระหว่
ยนก่อนการทดลองาง
ตารางที่ ่ 22 การเปรี
างของการส
านึกำบุนึญกคุบุณญต่คุอณผู้ปต่กครองของนั
กเรียนก่
ระหว่
างกลุ่มและกลุ
ทดลอง่มควบคุ
และกลุ
กลุ
่มทดลอง
ม ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง
n
Mdn
กลุ่มทดลอง
13
74.00
กลุ่มควบคุม
13
75.00
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Q.D.
2.5
2.5

The Mann-Whitney U Test
.984

p-value
.325

จากตารางที่ 2 พบว่า ก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีการส�ำนึกบุญคุณ
จากตารางที
พบว่
ต่อผู้ปกครองที
่ไม่แตกต่่ 2างกั
น า ก่อนการทดลอง นักเรีย นกลุ่ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุม มี การส านึกบุ ญ คุ ณ ต่ อ
ผู้ปกครองที่ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 3 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ างของการส านึ ก บุ ญ คุ ณ ต่ อ ผู้ ป กครองของนั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองก่ อ น
ตารางที
การเปรีงยการใช้
ยบเที
บเทียชยบความแตกต่
งของการส�านึ
ำนึกกบุบุญญคุคุณณต่ต่ออผูผู้้ปปกครองของนั
ุดบความแตกต่
กิจกรรมแนะแนว
ตารางที่ ่ 33 และหลั
การเปรี
าางของการส
กครองของนักกเรี
เรียยนกลุ
นกลุ่ม่ มทดลองก่
ทดลองก่ออนน
และหลังการใช้
งการใช้
กิกรรมแนะแนว
จกรรมแนะแนว
และหลั
กลุ่มทดลอง
n ชุดชกิุดจMdn
Q.D.
The Wilcoxon Matched Pairs
p-value
Signed Ranks
Test Pairs
กลุ่มทดลอง
n
Mdn
Q.D.
The Wilcoxon
Matched
p-value
Signed3.193**
Ranks Test
ก่อนการทดลอง 13 74.00
2.50
.001
งการทดลอง 13 93.00
2.00
ก่หลัอนการทดลอง
74.00
2.50
3.193**
.001
93.00
2.00
**หลั
มีนงัยการทดลอง
สาคัญทางสถิติท13
ี่ระดับ .01
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 3 พบว่า ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนการสานึกบุญคุณ
จากตารางที
พบว่
งทางสถิ
การใช้
เรียนกลุ
่มทดลองมี
คะแนนการส�
สูงขึ้นกว่าก่จากตารางที
อนการทดลองอย่
างมี
นภายหลั
ัยสาคังญการใช้
ะดัจกรรมแนะแนว
บ .01
่่ 33 พบว่
าาภายหลั
ชุดตชกิิทุดจี่รกิกรรมแนะแนว
นักเรีนัยกนกลุ
่มทดลองมี
คะแนนการส
านึกบุญำนึคุกณ
บุญคุณสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการสานึกบุญคุณต่อผู้ปกครองของนักเรียนภายหลังการทดลอง
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการส�ำนึกบุญคุณต่อผูป้ กครองของนักเรียนภายหลังการทดลอง
างกลุ
่มทดลอง
และกลุ่มาควบคุ
ม านึกบุญคุณต่อผู้ปกครองของนักเรียนภายหลังการทดลอง
ตารางที่ 4 ระหว่
การเปรี
ยบเที
ยบความแตกต่
งของการส
กลุ่มตัวอย่ระหว่
าง างกลุn่มทดลอง และกลุ
Mdn ่มควบคุม Q.D.
The Mann-Whitney U
p-value
Test
กลุ่มตัวอย่าง
n
Mdn
Q.D.
The Mann-Whitney
U
p-value
Test
กลุ่มทดลอง
13
93.00
2
4.345**
.000*
กลุ่มควบคุ
13
76.00
2.50
ทดลองม
93.00
2
4.345**
.000*
2.50
** มีกลุน่มัยสควบคุ
าคัญมทางสถิติท13ี่ระดับ .0176.00
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4 พบว่า ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว นักเรียนกลุ่มทดลองมีการส�ำนึกบุญคุณ
จากตารางที่ 4 พบว่า ภายหลั งการใช้ชุด กิ จ กรรมแนะแนว นั ก เรีย นกลุ่ม ทดลองมี ก ารส านึ ก บุ ญ คุ ณ
ต่อผู้ปกครองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ต่อผู้ปกครองสู
งกว่ากลุ่ม4ควบคุ
างมีนัยงสการใช้
าคัญทางสถิ
ิที่ระดับ .01 นั ก เรีย นกลุ่ม ทดลองมี ก ารส านึ ก บุ ญ คุ ณ
จากตารางที
พบว่มาอย่ภายหลั
ชุด กิ จตกรรมแนะแนว
ต่อผูป้ปรายผล
กครองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิ
อภิปรายผล
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อ
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการสานึกบุญคุณต่อผู้ปกครอง
อภิปรายผล
ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประเด็นส�ำคัญใน
ของนักเรีปราย
ยในการวิ
นชั้นดัมังธนีจยมศึ
ี่ 1 โรงเรี
ยนสุราษฎร์ชธุดานี
จังหวัดสุราษฎร์่อธเสริ
านี มมีสร้
ประเด็
นสาคั
ดังนี้
นี้เป็นทการศึ
กษาผลการใช้
กิจ2กรรมแนะแนวเพื
างการส
านึญกบุในการอภิ
ญคุณต่อปผูราย
้ปกครอง
การอภิ
้ ัยครัก้งษาปี
คราะห์
มูลลพบว่
พบว่
ภายหลั
งการใช้
กรรมแนะแนว
ก ารส
ของนักเรี1.
ย1.นชัผลการวิ
้นมัธยมศึเเกคราะห์
ษาปีทขี่ ข1อ้ ้ อมูโรงเรี
ยนสุาารภายหลั
าษฎร์
ธงานี
2 จังชหวั
รจาษฎร์
ธานี มีประเด็
าคัยกนมี
ญารส�
ในการอภิ
ผลการวิ
การใช้
ดุ ชกิุ ดจกิสุกรรมแนะแนว
นักนัเรีนกยสเรีนมี
ำนึกานึ
บุปญกราย
คุบุณญดัคุต่งณอนี้
้ปกครองสู
้นกว่
ก่นการใช้
อนการใช้
กรรมแนะแนวอย่
งมีนนัยัยชสส�ุ ดาคั
ทางสถิ
ผลการวิ
ัยเป็
1. งผลการวิ
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างบรรยากาศในห้
องเรียดนให้
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อบอุ่นเป็นมิตร บรรยากาศที่มีการยอมรับ และเห็นคุณค่าในตัวผู้เรียน และได้ดาเนินการการจัดกิจกรรมแนะแนว

กิจกรรม และประยุกต์ใช้ตามแนวทางของ กรมวิชาการ (2545: 31-32) ในการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน
ให้มีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตร บรรยากาศที่มีการยอมรับ และเห็นคุณค่าในตัวผู้เรียน และได้ด�ำเนินการ
การจัดกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนการพัฒนากิจกรรมแนะแนวอย่างถูกต้องตามเป้าหมาย และเป็นไปตามหลัก
การพัฒนากิจกรรมแนะแนว ได้แก่ การก�ำหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง จากนั้นจึงได้ก�ำหนด
เนือ้ หา สาระการเรียนรูใ้ ห้ตรง ตามวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมโดยยึดผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ การก�ำหนดขอบข่าย
และขั้นตอนของการจัดกิจกรรมประกอบด้วย ขั้นน�ำเข้าสู่กิจกรรม ขั้นด�ำเนินกิจกรรม ขั้นสรุปกิจกรรม และ
ขั้นประเมินผล โดยมีกิจกรรมที่นักเรียน ให้ความสนใจมากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมดูแลท่านด้วยรัก โดยใช้เทคนิค
การแสดงบทบาทสมมติ ซึง่ นักเรียน ให้ความร่วมมือ และกล้าแสดงออกในการแสดงบทบาทสมมติตามขัน้ ตอน
ได้ดีมาก และหลังจากจบการแสดงนักเรียนสามารถบอกความส�ำคัญ และวิธีการปฏิบัติตนต่อผู้ปกครองได้ถูก
ต้องเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
นอกจากนี้ชุดกิจกรรมแนะแนวนี้ ผู้วิจัยได้น�ำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวให้
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม บทบาทสมมติ กรณีศึกษา สถานการณ์จ�ำลอง และ
คลิปวิดีทัศน์ โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 10 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที ได้แก่ กิจกรรม ปฐมนิเทศ 1 ครั้ง มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้วิจัยกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนกับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์ให้นักเรียนเข้าใจแนวทาง และวิธีการของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อม และ
นัดหมายการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครอง กิจกรรมด้านความคิด
จ�ำนวน 2 กิจกรรม กิจกรรมด้านอารมณ์ความรูส้ กึ 3 กิจกรรม กิจกรรมด้านพฤติกรรมการแสดงออก 3 กิจกรรม
และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพือ่ ให้นกั เรียนร่วมกันแลกเปลีย่ นเรียนรูถ้ งึ ความรู้ ประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมแนะแนวรวมถึงเพื่อให้นักเรียนบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม และนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จารุวรรณ แสงด้วง (2556) ได้ศึกษา
ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนกลุม่ ทดลองทีใ่ ช้ชดุ กิจกรรม แนะแนว เพือ่ พัฒนาจิตวิทยาเชิงบวกมีจติ วิทยาเชิงบวกสูงขึน้ อย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 นอกจากนี้ ผลการจัดกิจกรรมแนะแนว ยังสอดคล้องกับ สมร ทองดี และปราณี
รามสูตร (2545: 48) ที่ได้กล่าวว่า ขั้นตอนของกิจกรรมแนะแนวที่จัดในชั้นเรียนควรประกอบด้วย ขั้นน�ำเข้า
สู่กิจกรรม ขั้นด�ำเนินกิจกรรม ขั้นสรุป และขั้นประเมินผล มุ่งให้ประสบการณ์โดยตรงกับนักเรียน เปิดโอกาส
ให้นกั เรียนได้คดิ วิเคราะห์ และลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตัวเอง โดยใช้เทคนิค กรณีตวั อย่าง อ้างอิงเหตุการณ์ หรือเรือ่ ง
ราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น�ำมาดัดแปลง และเป็นตัวอย่างให้กลุ่มทดลองได้ศึกษาร่วมกัน วิเคราะห์
และอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และยังน�ำกรณีศึกษา ที่มีความหลากหลายที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจ�ำ
วัน มาจัดกิจกรรมท�ำให้กิจกรรมที่ได้มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหา
ได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ส่วนบทบาทสมมติ ผูว้ จิ ยั ใช้เหตุการณ์สมมติทมี่ กี ารก�ำหนดบทบาทให้นกั เรียนได้มกี ารแสดงออก
ตามธรรมชาติ ให้นักเรียนแสดงจากบุคลิกลักษณะ ประสบการณ์ หรือจากความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนเป็น
หลัก นักเรียนจึงวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการแสดงกับพฤติกรรมของตนเองได้ ท�ำให้บรรยากาศใน
การด�ำเนินกิจกรรมมีความราบรื่น สนุกสนาน น่าสนใจ เพราะเทคนิคเหล่านี้ เอื้อให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก
และยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มสมาชิก จึงมีความกระตือรือร้น อยากเข้าร่วมกิจกรรม มีความ
สนิทสนมคุ้นเคย กล้าพูด กล้าถาม อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกด้วย
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จากผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อ
ผูป้ กครองนี้ ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทางการแนะแนวทีป่ ระกอบด้วยกิจกรรมแนะแนวหลากหลายกิจกรรมทีส่ ร้างขึน้
อย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกัน ส่งเสริมพัฒนา สร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการตาม
องค์ประกอบของการส�ำนึกบุญคุณตามขอบข่ายของงานแนะแนวหากด�ำเนินการสร้างชุดกิจกรรมได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือพัฒนาพฤติกรรมของผู้รับบริการ และจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับเพศ วัย อายุ และระดับการศึกษา ชุดกิจกรรมนั้นถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพที่ดี และมี
ประโยชน์อย่างยิ่ง
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่านักเรียนกลุม่ ทดลอง ทีไ่ ด้รบั ชุดกิจกรรมแนะแนวมีการส�ำนึกบุญคุณ
สูงกว่านักเรียนกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั การแนะแนวแบบปกติ หลังการทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้ เป็นเพราะว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว ได้มี
ส่วนร่วม ในกิจกรรมแนะแนวจ�ำนวน 10 กิจกรรม กิจกรรมละ 50 นาที การด�ำเนินกิจกรรมท�ำให้นกั เรียนได้มี
การฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เช่น การอภิปราย การน�ำเสนอ การแสดงบทบาทสมมติ การแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายในกลุม่
ซึ่งตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมท�ำให้นักเรียนกลุ่มทดลองเกิดความคิด อารมณ์ความรู้สึก ที่จะส่งผลต่อ
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปในทางทีด่ ขี นึ้ และรูจ้ กั การสร้างสัมพันธภาพทีด่ ี มีแนวทางการปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม
และเกิดการยอมรับ ทีจ่ ะปรับความคิด ความรูส้ กึ มองเห็นวิธกี ารแก้ปญ
ั หา ปรับพฤติกรรมไปในทางทีส่ ร้างสรรค์
มากยิ่งขึ้น ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ อังคณา เมตุลา (2546) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบ
บูรณาการทีม่ ตี อ่ การรูจ้ กั และเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสหราษฎร์รงั สฤษฏ์
จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการฝึกด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการ มีการรู้จัก
และเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่านักเรียนทีไ่ ม่ได้รบั การฝึกด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการ และงานวิจยั
ของ กาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์ (2550) ได้ศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามแนวไตรสิกขาเพื่อ
พัฒนาความกตัญญูกตเวทีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนกลุม่ ทดลอง ทีใ่ ช้ชดุ กิจกรรมแนะแนวตามแนวไตรสิกขามีความกตัญญูกตเวทีทสี่ งู ขึน้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามแนวไตรสิกขา
มีความกตัญญูกตเวทีที่สูงขึ้นกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการสังเกตของผู้วิจัยหลังท�ำการทดลองพบความแตกต่างของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม คือ กลุ่ม
ควบคุม ที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบปกติ จะได้รับการแนะแนวเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป โดยครูผู้สอนได้ใช้วิธี
การบรรยาย และการจดบันทึกท�ำให้นักเรียนไม่เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ส่วนกลุ่มทดลองที่ใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนว เพือ่ เสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อผูป้ กครอง จากการพบกับนักเรียนในครัง้ แรกนัน้ นักเรียน
ยังไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น แต่เมื่อได้สร้างสัมพันธภาพ ความคุ้นเคย มีความเป็นกันเอง
ภายในกลุ่ม โดยการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก นักเรียนมี
ความมั่นใจ และอยากมีส่วนร่วม ในการท�ำกิจกรรมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ เกิดบรรยากาศที่สนุกสนาน น�ำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวในกลุ่มทดลอง ท�ำให้นักเรียนมีคะแนนการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองที่สูงขึ้น
กว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับกิจกรรมแนะแนวแบบปกติ
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ผลสรุปการศึกษาพบว่า
1. นักเรียนที่ได้รับชุดกิจกรรมแนะแนวมีการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับชุดกิจกรรมแนะแนวมีการส�ำนึกบุญคุณสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
ที่ได้รับการแนะแนวแบบปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้ที่จะน�ำชุดกิจกรรมแนะแนวไปใช้ ควรศึกษาหลักการ ขั้นตอน เทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนวิธีด�ำเนิน
กิจกรรมอย่างละเอียด รวมทั้งควรมีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติก่อนน�ำไปใช้จริง
2. ผู้ที่จะน�ำชุดกิจกรรมแนะแนวไปใช้ ควรด�ำเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมที่ก�ำหนด
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อสร้างเสริมการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองของนักเรียน
ในระดับชั้นอื่น ๆ
2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส�ำนึกบุญคุณ
3. การศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการตีความข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการส�ำนึกบุญคุณ
ในด้านอื่น ๆ อย่างเป็นระบบ
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