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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ (1) เปรี ยบเทียบความสามารถในการบริ หารเวลาของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย ในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถในการบริ หารเวลา และ (2) เปรี ยบเทียบความสามารถในการ
บริ หารเวลาของนักเรี ยนกลุ่มทดลองหลังการทดลองกับระยะติดตามผล
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต ใน
ปี การศึ ก ษา 2558 จ านวน 30 คน ซึ่ งได้ม าโดยการสุ่ ม แบบกลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ั ย
ประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพือ่ พัฒนาความสามารถในการบริ หารเวลา และ (2) แบบวัด
ความสามารถในการบริ หารเวลา มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั ปรากฏว่า (1) ภายหลังการทดลอง นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
ภูเก็ตวิทยาลัย ในกลุ่มทดลองมีความสามารถในการบริ หารเวลาสู งขึ้นกว่าความสามารถดังกล่ าว
ก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (2) นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีความสามารถ
ในการบริ หารเวลาในระยะติดตามผลสูงกว่าความสามารถดังกล่าวหลังการทดลองอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
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Abstract
The purposes of this research were ( 1 ) to compare time management
abilities of Mathayom Suksa I students at Phuket Wittayalai School in the experimental
group before and after using a guidance activities package to develop time management
ability; and (2) to compare time management ability of the students in the experimental
group at the end of the experiment with their counterpart ability during the follow up
period.
The research sample consisted of 30 Mathayom Suksa I students at Phuket
Wittayalai School in Phuket province during the 2015 academic year, obtained by
cluster sampling. The employed research instruments were ( 1 ) a guidance activities
package to develop time management ability, and (2) a scale to assess time management
ability, with .94 reliability coefficient. The data were statistically analyzed using the
mean, standard deviation, and t-test.
The results revealed that (1) the post-experiment time management ability
of Mathayom Suksa I students at Phuket Wittayalai School in the experimental group
was significantly higher than their pre-experiment counterpart ability at the .01 level of
statistical significance; and (2) the time management ability of the experimental group
students during the follow up period was significantly higher than their counterpart
ability at the end of the experiment at the .01 level of statistical significance.
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