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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัครั6 งนี6 มีวตัถุประสงค์เพื9อ 1) พฒันาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื9อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวเิคราะห์ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรม
แนะแนวเพื9อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 3) ศึกษาเจตคติของนักเรียนที9 มีต่อ                      
ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื9อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครั6 งนี6  คือ 
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 2) แบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัการใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื9อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ 3) แบบประเมินเจตคติของ             
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มีประสิทธิภาพ E1/E2 สูงกว่าเกณฑ์ที9ก ําหนด 80/80 คือ ร้อยละของคะแนนเฉลี9ยของนักเรียน                 
ที9ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม โดยรวมมีค่าเฉลี9ย E1/E2 เท่ากับ 81.67/82.42 2) ความสามารถ                     
ในการคิดวิเคราะห์หลงัการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมอย่างมีนัยสําคญั                
ทางสถิติที9ระดบั .05 และ 3) นักเรียนมีเจตคติต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื9อส่งเสริมความสามารถ                       
ในการคิดวเิคราะห์ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที9สุด ( X = 4.57)  
 
คําสําคัญ : ชุดกิจกรรมแนะแนว, ความสามารถในการคิดวเิคราะห์, นกัเรียนชั6นมธัยมศึกษาปีที9 1 
 



Tammasorn  Rakkitjakarn.  (2022).  The Development of a Guidance Activity Package to Support 
Analytical Thinking Ability of Secondary Grade 1 Students. Thesis M.Ed. 
(Curriculum and Instruction).  Chanthaburi: Rambhai Barni Rajabhat University. 

Thesis Adviser  
 Assistant Professor Dr.Wiwat  PhetSri   Chairman 
  Ed.D.(Curriculum and Instruction) 
 Associate Professor Chalao  Prasertsung   
  M.Ed. (Developmental Psychology) Member 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were to: 1) develop a guidance activity package to 
support analytical thinking ability, 2) compare the analytical thinking ability both before and after 
using the guidance activity package to support analytical thinking ability, and 3) study the 
students’ attitudes towards the guidance activity package to support analytical thinking ability. 
The sample used in this research was a group of 30 secondary grade 1 students from one 
classroom at Benchamarachuthit School, Chanthaburi Province in the academic year 2020, and 
was selected by cluster sampling. The research instruments included: 1) the guidance activity 
package to support analytical thinking ability, 2) analytical thinking ability tests for both before 
and after using the guidance activity package to support analytical thinking ability, and 3) an evaluation 
form about students’ attitudes towards the guidance activity package to support analytical 
thinking ability.  
 The results found that: 1) the guidance activity package to support analytical thinking 
ability had a higher efficiency of E1/E2 than the appointed 80/80 criteria; which meant the 
students’ percentage of mean scores gained from practicing the activity had an overall E1/E2 
average of 81.67/82.42, 2) the score of after using the guidance activity package to support 
analytical thinking ability was higher than before using the package with statistical significance at 
the .05 level, and 3) the students’ attitudes towards the guidance activity package to support 
analytical thinking ability was appropriate at the highest level ( X = 4.57). 
 
Keywords: Guidance Activity Package, Analytical Thinking Ability, Secondary Grade 1 Students 
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บทที� 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมา 

 การศึกษาในสังคมยุคศตวรรษที� 21 เป็นการศึกษาที�เปิดกวา้งมากขึ�นมีการเปลี�ยนแปลง
พัฒนามากมาย ด้วยข้อมูลข่าวสารที�สามารถค้นคว้าศึกษาได้อย่างเสรี การศึกษาเรียนรู้ที� ดี                 
ควรสามารถแยกแยะขอ้มูลข่าวสารได ้การคิดวเิคราะห์จึงเป็นสิ�งสําคญัที�ใชใ้นการเรียนรู้และแยกแยะ
สิ�งที�ดีและไม่ดีอยา่งมีเหตุผล  มีการกาํหนดหลกัสูตรแกนกลางศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 
โดยเน้นความสําคญัทางด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม การเรียนกระบวนการคิด  
การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใชเ้พื�อแกไ้ขปัญหา และมุ่งเน้นความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ เนื�องจากผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนเรื�องการคิดวิเคราะห์ของเด็กวยัเรียน ตํ�ากว่า
ร้อยละ 50 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2555 : 1)  จึงให้ความสําคญัในการพฒันาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เพื�อนําไปสู่การตดัสินใจที�ถูกต้องและเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์         
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข และนอกจากนี�การศึกษา
ในยุค  Thailand 4.0 เป็นยุคที�การศึกษาเป็นเรื� องที�มากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือให้
ความรู้กบัคนเท่านั�น แต่เป็นการเตรียมมนุษยใ์ห้เป็นมนุษยด์ว้ย กล่าวคือ นอกจากให้ความรู้แล้ว        
จะต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักที�จะเรียน มีคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเหมาะสม             
ซึ� งในการก้าวสู่การศึกษาในยุค Thailand 4.0 นั� น กระทรวงศึกษาธิการได้วางแนวทางปฏิรูป           
การศึกษา เพื�อตอบสนองการพฒันาทกัษะและกระบวนการคิดวเิคราะห์ใหผู้เ้รียน 
 การพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จึงเป็นทกัษะพื�นฐานที�สําคญัในการดาํรงชีวิต  
เป็นความสามารถในการจาํแนก แยกแยะองค์ประกอบของสิ�งใดสิ�งหนึ� ง อาจเป็นเรื�องราว เหตุการณ์ 
วตัถุ สิ�งของ ออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ วา่ประกอบดว้ยอะไรบา้งหรือหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหวา่ง
องคป์ระกอบเหล่านั�นวา่มีความเชื�อมโยงสัมพนัธ์กนัอยา่งไร อะไรเป็นเหตุ เป็นผล เพื�อทาํความเขา้ใจ 
และเพื�อค้นหาสาเหตุที�แท้จริงของสิ� งที�เกิดขึ� น (เกรียงศกัดิ9  เจริญวงศ์ศกัดิ9 . 2546 : 24) ในการจดั            
การเรียนรู้นั�น มีการปรับหลกัสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั�นพื�นฐานและทนัสมยัในโลกยคุใหม่ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 17) ระบุวา่  “กิจกรรม
แนะแนวเป็นกิจกรรมที�ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ� งแวดล้อม สามารถ                      
คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดตดัสินใจ กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั�งดา้นการเรียนและอาชีพ 
สามารถปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม” ซึ� งสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) คือ พฒันา
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ความสามารถการเรียนรู้ที�สอดรับกบัทกัษะในศตวรรษที� 21 โดยเฉพาะทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์ 
(ยทุธศาสตร์ชาติ. 2562 : 32)  
 กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง              
รู้จกัรักษาสิ� งแวดล้อม สามารถคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั�งด้าน              
การเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากนี� ยงัช่วยให้ผูส้อนรู้จกัและเขา้ใจ             
ผูเ้รียน เป็นกิจกรรมที�ช่วยเหลือและให้คาํปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 16) นอกจากนี�แลว้กิจกรรมแนะแนวยงัเป็นกิจกรรมที�ส่งเสริมผูเ้รียน
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลช่วยให้ผูเ้รียนคน้พบและพฒันาศกัยภาพมีทกัษะการดาํรงชีวิต                
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีศีลธรรม เรียนรู้เชิงพหุปัญญา รู้จกัคิด แก้ปัญหา ตดัสินใจ โดยพฒันา                 
ทั�งดา้นสติปัญญา อารมณ์ และจิตใจ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 2) ชุดกิจกรรมแนะแนว
เป็นเครื�องมือที�สร้างขึ�นอยา่งเป็นระบบให้มีความสอดคลอ้งกบัเนื�อหาวิชา วตัถุประสงคแ์ละกิจกรรม 
เพื�อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้ซึ� งจดัทาํในลักษณะของ                  
สื�อประสม โดยใชเ้ทคนิควิธีการต่าง ๆ เช่น เกมการอภิปราย กรณีตวัอยา่ง การแสดงบทบาทสมมติ 
สถานการณ์จาํลอง ตลอดจนใช้สื�อและอุปกรณ์ที�มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัเนื�อหาหรือ        
กิจกรรม ดงันั�นชุดกิจกรรมแนะแนว จึงมีความสําคญัในการที�จะช่วยเสริมสร้างทกัษะให้กบันกัเรียน
ไดเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ ทาํใหก้ารเรียนการสอนประสบผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จากรายงานประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานที�มีผลการประเมินตํ�าสุด
หรือมาตรฐานที�เป็นปัญหามากที�สุด คือ มาตรฐานดา้นผูเ้รียน มาตรฐานที� 4 ผูเ้รียนมีความสามารถ
ในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทศัน์ 
(สิทธิพล อาจอินทร์. 2554 : 74) กล่าววา่ ผลการประเมินสถานศึกษาขั�นพื�นฐานส่วนใหญ่จากสํานกังาน
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา อยูใ่นระดบัปรับปรุง ซึ� งสอดคลอ้งกบัการรายงาน
ป ระเมิ น ตน เอง (Self Assessment Report : SAR) โรงเรียน เบ ญ จม ราชู ทิ ศ  จังห วัดจัน ท บุ รี                          
ปีการศึกษา 2562 พบวา่ มาตรฐานที� 1 คุณภาพผูเ้รียน จุดควรพฒันา ผูเ้รียนในระดบัชั�นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ยงัตอ้งพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม และแผนปฏิบติังานที� 4 
สนบัสนุนใหน้กัเรียนมีทกัษะการคิดและการทาํงาน   
 จากความสาํคญัและปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัในฐานะเป็นนกัจิตวทิยาของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
จงัหวดัจนัทบุรี ได้เห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษาพฒันาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริม                 
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 นอกจากนี�ผูว้จิยัไดศึ้กษารายงาน
การประเมินของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ดา้นการคิดวิเคราะห์ 
พบวา่ ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์ที�จะตอ้งปรับปรุงเช่นกนั ดงันั�นผูว้ิจยัจึงศึกษาการพฒันาชุดกิจกรรม
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แนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 เพื�อช่วยให้
ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถและมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ เพื�อสามารถป้องกนัและแก้ไขปัญหา               
ซึ� งเป็นการพัฒ นาคุณ ภาพผู ้เรียนตรงตามสมรรถนะของหลักสู ตรการศึกษ าขั� นพื� นฐาน                    
พุทธศกัราช 2551  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัครั� งนี�  มีวตัถุประสงคต่์อไปนี�  
 1. เพื�อพฒันาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ             
นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 ตามเกณฑ ์80/80 
 2. เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัการใช้ชุดกิจกรรม 
แนะแนวของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 
 3. เพื�อศึกษาเจตคติของนักเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถ   
ในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 
 

ประโยชน์ของการวจัิย 
 ได้ชุดกิจกรรมแนะแนวที� ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน                        
ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  1 ซึ� งเป็นแนวทางสําหรับครูแนะแนว ครูประจาํชั�น ครูผูส้อน และบุคลากร              
ที�เกี�ยวขอ้งกบันกัเรียนที�จะนาํชุดกิจกรรมแนะแนวนี� ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื�อการเรียนรู้ และ
นวตักรรมการเรียนการสอนที�จะกระตุน้ให้นกัเรียนสนใจในการเรียนมากขึ�น อีกทั�งสอดคลอ้งกบั
พฒันาการและความต้องการของนักเรียนเพื�อที�จะพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้มี              
ประสิทธิภาพยิ�งขึ�นให้แก่นกัเรียนระดบัชั�นต่อ ๆ ไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่
นกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที�ทาํการวจัิยครั'งนี' คือ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
จงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2563 จาํนวน 10 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียนทั�งหมด 369 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยครั'งนี' เป็นนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
จงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2563 จาํนวน 1 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน 30 คน ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย  
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 ตัวแปรที�ศึกษา   

 1. ตัวแปรอสิระ แบ่งเป็นดงันี�  
  1.1 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
 2. ตัวแปรตาม แบ่งเป็นดงันี�  
  2.1 ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
  2.2 เจตคติ 
 3. ระยะเวลาที�ใช้ในการวจัิย   

  การวิจยัครั� งนี�ทาํการทดลองโดยผูว้ิจยัดาํเนินการจดักิจกรรมในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 
2563 ใชเ้วลาในการทดลองรวม 12 คาบ 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที โดยทาํการ
ทดสอบก่อนเรียน จาํนวน 1 คาบ ดาํเนินการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว จาํนวน 10 คาบ และทาํการ
ทดสอบหลงัเรียน จาํนวน 1 คาบ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การคิดวิเคราะห์  หมายถึง ความสามารถในการจาํแนก แยกแยะองค์ประกอบของ                
สิ�งใดสิ�งหนึ� ง อาจเป็นวตัถุ สิ�งของ เรื�องราวหรือเหตุการณ์ ออกเป็นส่วนต่าง ๆ วา่สิ�งนั�นประกอบดว้ย
อะไรบา้ง และหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลขององคป์ระกอบเหล่านั�น วา่มีความเชื�อมโยงสัมพนัธ์กนั
อยา่งไร อะไรเป็นเหตุ เป็นผล เพื�อทาํความเขา้ใจ และเห็นความสัมพนัธ์ของสิ�งที�กาํหนดให ้การคิด
วเิคราะห์ประกอบดว้ย 4 ขั�นตอน คือ 
 ขั�นตอนที� 1 ความสามารถในการตีความ หมายถึง ความพยายามที�จะทาํความเข้าใจ             
และใหเ้หตุผลแก่สิ�งที�เราตอ้งการจะวเิคราะห์เพื�อแปลความหมายสิ�งที�ไม่ปรากฏของสิ�งนั�น 
 ขั�นตอนที� 2 ความรู้ ความเขา้ใจเรื�องที�จะวิเคราะห์ หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจพื�นฐาน 
ในเรื�องนั� น แจกแจงได้ว่าเรื� องนั�นเกี�ยวกับอะไร และรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุโดยใช้ความรู้มาเป็น             
องคป์ระกอบในการคิด 
 ขั�นตอนที� 3 การสังเกต สงสัย และซักถาม หมายถึง สามารถค้นพบความผิดปกติ             
คิดไตร่ตรอง ชอบตั�งคาํถามกบัตนเองและคนรอบขา้ง เพื�อนาํไปสู่การคิดต่อเนื�องเกี�ยวกบัเรื�องนั�น 
 ขั�นตอนที� 4 ความสามารถในการหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล หมายถึง การแจกแจงขอ้มูล
เพื�อให้เห็นภาพรวมแลว้คิดหาเหตุผลเชื�อมโยงสิ�งที�เกิดขึ�นเพื�อคน้หาความจริง เช่น อะไรเป็นสาเหตุ 
เรื�องนั�นเชื�อมโยงกบัเรื�องนี�อยา่งไร เมื�อเกิดขึ�นแลว้จะมีผลกระทบอยา่งไร 
 ชุดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ที�สร้างขึ� นอย่างเป็นระบบ เพื�อใช้เป็นสื� อการจดักิจกรรมแนะแนวในเรื� องที� เกี�ยวกับ             
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การพฒันาความสามารถในการคิดวเิคราะห์ มีความรู้ความเขา้ใจในเรื�องราวเกี�ยวกบัการคิดวเิคราะห์ 
โดยประกอบดว้ย 10 ชุดกิจกรรมแนะแนว ซึ� งขั�นตอนในการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 ที�สร้างขึ�นและดาํเนินกิจกรรม
ตามวงจรการเรียนรู้ 4 ขั�นตอน (ERGA)  
 เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกและความคิดของนกัเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 ซึ� งวดัไดจ้ากแบบประเมินที�ผูว้ิจยั
สร้างขึ�น 
 นักเรียน หมายถึง นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี        
ปีการศึกษา 2563 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ในการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัตอ้งการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 โดยมี
กรอบแนวคิด ดงันี�  
 
                                         
                                                                
 
    
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
สมมติฐานในการวจัิย 
 1. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน                
ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. นักเรียนที�ได้รับการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถ                  
ในการคิดวเิคราะห์ หลงัเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์สูงกวา่ก่อนเรียน 
 3. นกัเรียนมีเจตคติต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์
ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 อยูใ่นระดบัมาก 

ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

-  ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
-  เจตคติ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 



บทที� 2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัที!เกี!ยวขอ้งสรุปสาระสาํคญั
ที!เป็นประโยชน์ต่อการวจิยั โดยนาํเสนอเป็นลาํดบั ดงันี,  
 1. ชุดกิจกรรมแนะแนว 
 2. การคิดวเิคราะห์ 
 3.  เจตคติ 
 4. งานวจิยัที!เกี!ยวขอ้ง 
 
ชุดกจิกรรมแนะแนว  

 มาตรฐานการแนะแนว 
 มาตรฐานการแนะแนว (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั,นพื,นฐาน. 2559 : จ) กล่าวว่า 
มาตรฐานการแนะแนวฉบบันี,  สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยได้จดัทาํขึ,น เพื!อให้สถานศึกษา 
และหน่วยงานใชเ้ป็นกรอบในการส่งเสริม กาํกบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล เพื!อการประกนัคุณภาพ
การแนะแนวให้ทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั และตอบนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษา            
ในทศวรรษที!สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ในการพฒันาผูเ้รียนแบบองค์รวมให้เป็นมนุษยที์!สมบูรณ์
และสมดุลทุกดา้น ยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา และใหมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินงานมุ่งให้
สถานศึกษาทุกสังกดั ทุกลาํดบั สามารถดาํเนินงานแนะแนวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีแนวทาง
ในการพฒันาคุณภาพการแนะแนวที!ชดัเจนตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 มาตรฐานการแนะแนวที!สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การแนะแนว ระดบัการศึกษา               
ขั,นพื,นฐาน ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที! 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นแนวทาง
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที!เกี!ยวขอ้งไดพ้ฒันาคุณภาพการแนะแนวและการประเมินงานแนะแนว
ประกอบดว้ย 3 ดา้น มี 6 มาตรฐาน 14 ตวับ่งชี,  ดงัต่อไปนี,  
 ดา้นที! 1 คุณภาพ ผูเ้รียน 2 มาตรฐาน 5 ตวับ่งชี,  
 มาตรฐานที! 1  ผูเ้รียนรู้จกั เขา้ใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้!น 
 ตวับ่งชี, ที! 1.1  ผูเ้รียนรู้จกั เขา้ใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื!อง 
 ตวับ่งชี, ที! 1.2  ผูเ้รียนรู้จกั เขา้ใจ รักและเห็นคุณค่าผูอื้!น และปฏิบติัตนต่อผูอื้!นอยา่งเหมาะสม 
 มาตรฐานที! 2  ผูเ้รียนสามารถวางแผนชีวิตด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตวั 
และสังคม 
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 ตวับ่งชี, ที! 2.1 ผูเ้รียนสามารถศึกษาวเิคราะห์ ตดัสินใจ แกปั้ญหาและวางแผนดา้นการศึกษา 
 ตวับ่งชี, ที! 2.2 ผูเ้รียนสามารถศึกษาวเิคราะห์ ตดัสินใจ แกปั้ญหาและวางแผนดา้นอาชีพ 
 ตวับ่งชี, ที! 2.3 ผูเ้รียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ แก้ปัญหาและวางแผนดา้นส่วนตวั
และสังคม 
 ดา้นที! 2  คุณภาพการดาํเนินงานแนะแนว 3 มาตรฐาน 5 ตวับ่งชี,  
 มาตรฐานที! 3  ครูแนะแนว/ครูที!ทาํหน้าที!แนะแนว ดาํเนินงานแนะแนวตามหลักการ
ปรัชญา ขอบข่าย เป้าหมาย และจรรยาบรรณทางการแนะแนว 
 ตวับ่งชี, ที! 3.1 มีความรู้ความสามารถในการดาํเนินงานแนะแนวตามปรัชญา ขอบข่าย  
เป้าหมายการแนะแนว 
 ตวับ่งชี, ที! 3.2 ปฏิบติัตามจรรยาบรรณการแนะแนว  
 มาตรฐานที! 4  สถานศึกษาจดับริการแนะแนวส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 ตวับ่งชี, ที! 4.1 จดับริหารแนะแนวทั,ง 5 บริการ ครอบคลุมขอบข่ายการแนะแนวอยา่งเป็น
ระบบและต่อเนื!อง 
 ตวับ่งชี, ที! 4.2 ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 มาตรฐานที! 5  สถานศึกษาจดักิจกรรมแนะแนวตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
 ตวับ่งชี, ที! 5.1 จดักิจกรรมแนะแนวสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและครอบคลุม
ขอบข่ายการแนะแนว 
 ดา้นที! 3  คุณภาพการบริหารจดัการแนะแนว 1 มาตรฐาน 4 ตวับ่งชี,  
 มาตรฐานที! 6  สถานศึกษามีการบริหารจดัการแนะแนวอยา่งมีคุณภาพ 
 ตวับ่งชี, ที! 6.1 ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานแนะแนว 
 ตวับ่งชี, ที! 6.2 บริหารจดัการงานแนะแนวอยา่งเป็นระบบ 
 ตวับ่งชี, ที! 6.3 จดัใหมี้ครูแนะแนว/ครูที!ทาํหนา้ที!แนะแนว 
 ตวับ่งชี, ที! 6.4 มีภาคีเครือข่ายเขา้มามีส่วนร่วมในงานแนะแนว 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว สรุปได้ว่า มาตรฐานแนะแนวเป็นแนวทางให้กบัสถานศึกษาและ
หน่วยงานที!เกี!ยวขอ้งไดพ้ฒันาคุณภาพการแนะแนว และเป็นเกณฑ์เพื!อการประเมินงานแนะแนว 
ใหมี้ประสิทธิภาพ  
 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน พุทธศกัราช 2551 จดัทาํขึ, นเพื!อให้เขตพื,นที!            
การศึกษาและสถานศึกษาไดน้าํไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา และ
จดัการเรียนการสอนเพื!อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั,นพื,นฐานให้มี               
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คุณภาพดา้นความรู้เพื!อพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื!องตลอดชีวิตและในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที!  12 (พ.ศ. 2561 - 2564) ได้ชี, ให้เห็นถึงความจาํเป็นในการปรับเปลี!ยนจุดเน้น               
ในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรอบรู้อยา่งเท่าทนั ให้มีความพร้อม
ทั,งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สามารถกา้วทนัการเปลี!ยนแปลงเพื!อนไปสู่สังคมฐาน
ความรู้ไดอ้ยา่งมั!นคง แนวการพฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาชนให้มีพื,นฐานจิตใจที!ดีงาม  มี
จิตสาธารณะ พร้อมทั, งมีสมรรถนะ ทกัษะ และความรู้พื,นฐานที!จาํเป็นในการดาํรงชีวิต อนัจะ      
ส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยั!งยืน อีกทั,งได้กาํหนดแนวทางการจดัการศึกษา โดยยึดหลัก             
ผูเ้รียนมีความสําคญัที!สุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ
และเต็มศกัยภาพ โดยจดัเนื,อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของ         
ผูเ้รียน คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ 
ประกอบกบัมีการเปลี!ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลย ีก่อให้เกิดทั,งผลดีและผลเสีย
ต่อการดําเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคล ทําให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ!งขึ, น จาํเป็นต้อง                     
มีการปรับเปลี!ยนวิถีการดาํเนินชีวิตให้สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศกัดิM ศรี                     
มีความสุขบนพื,นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและย ั!งยืน ซึ! งแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษที! 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู ้
เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ                      
ดา้นเทคโนโลยี สามารถทาํงาน และอยู่ร่วมกบัผูอื้!นในสังคมไดอ้ยา่งสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2553 : 1) 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซึ! งเป็น
กาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยที์!มีความสมดุลทั,งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั!นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย ์ 
ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื,นฐาน รวมทั,งเจตคติที!จาํเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญับนพื,นฐานความเชื!อวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพฒันาคนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ การพฒันาที!สําคญั คือ การพฒันาที!สมดุลอยา่งเป็นองคร์วม
ทุกดา้นเพื!อความเป็นมนุษยที์!สมบูรณ์ มีพื,นฐานทางจริยธรรมความเป็นคนดีทั,งร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม ผูเ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขั,นพื,นฐานตอ้งสร้างองค์ความรู้ ทกัษะหรือ
กระบวนการเรียนรู้ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์จึงจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซึ! งเป็นการบูรณาการ
องค์ความรู้ ทกัษะและเจตคติที! เกิดจากการเรียนรู้ทั, ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์                
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ของ ผูเ้รียนมาปฏิบติั เพื!อเสริมสร้างสมรรถนะสําคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียน         
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน พุทธศกัราช 2551                              
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอยา่งรอบดา้นเพื!อ
ความเป็นมนุษยที์!สมบูรณ์ทั,งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผูมี้ศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินยั ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกของการทาํประโยชน์เพื!อสังคม สามารถจดัการ
ตนเองได ้และอยูร่่วมกบัผูอื้!นอยา่งมีความสุข กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้ใช้องคค์วามรู้ 
ทกัษะและเจตคติจากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผูเ้รียนมาปฏิบัติ               
กิจกรรมเพื!อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะสําคญั ไดแ้ก่ ความสามารถในการสื!อสาร ความสามารถ 
ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต และความสามารถ             
ในการใชเ้ทคโนโลยี ซึ! งจะส่งผลในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ไดแ้ก่ รักชาติ 
ศาสนา กษตัริย ์ซื!อสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ย่างพอเพียง มุ่งมั!นในการทาํงาน รักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ เกิดทกัษะการทาํงาน และอยูร่่วมกบัผูอื้!นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ประกอบดว้ยกิจกรรม 3 ลกัษณะ และ 1 ใน 3 ลกัษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว 
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 1. กิจกรรมแนะแนว 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 2  แนวการจดักิจกรรมแนะแนว  
ที!มา : กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 20 

หลกัการ 

วตัถุประสงค์ 

ขอบข่าย 

1.  ดา้นการศึกษา 
2. ดา้นอาชีพ 
3.  ดา้นส่วนตวัและสงัคม 

     เป็นกิจกรรมที!จดัใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพปัญหา ความตอ้งการ ความสนใจ 
ธรรมชาติของผูเ้รียนและวสิยัทศัน์ของ
สถานศึกษาที!ตอบสนองจุดมุ่งหมาย
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ใหค้รอบคลุมทั,งดา้น
การศึกษา อาชีพ ส่วนตวัและสงัคม  
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ผูเ้รียนมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติักิจกรรมจนเกิดการเรียนรู้
และเกิดทกัษะชีวติ โดยมีครูผูรั้บผิดชอบ
จดักิจกรรมและประสานความร่วมมือกบั
ครูหรือผูมี้ส่วนเกี!ยวขอ้ง 

1. เพื!อใหผู้เ้รียนรู้จกั เขา้ใจ รัก และ
เห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้!น 
2. เพื!อใหผู้เ้รียนสามารถวางแผน
การศึกษา อาชีพ รวมทั,งส่วนตวัและ
สงัคม 
3. เพื!อใหผู้เ้รียนสามารถปรับตวัได้
อยา่งเหมาะสม และอยูร่่วมกบัผูอื้!น
ไดอ้ยา่งมีความสุข 

1.  ศึกษาวเิคราะห์สภาพปัญหา ความตอ้งการ ความสนใจ และธรรมชาติของผูเ้รียน 
2. วเิคราะห์สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะที!พึงประสงค ์วสิยัทศัน์ของสถานศึกษาและขอ้มูลของผูเ้รียนรายบุคคล 
3.  กาํหนดสดัส่วนกิจกรรมแนะแนวใหค้รอบคลุมดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นส่วนตวัและสงัคม 
4.  กาํหนดวตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา 
5.  ออกแบบการจดักิจกรรมแนะแนว 
6.  จดัทาํแผนการจดักิจกรรมแนะแนว 
7.  จดักิจกรรมแนะแนวตามแผน และประเมินผลการจดักิจกรรม 
8.  ประเมินเพื!อตดัสินผล และสรุปรายงาน 

 เกณฑ์การประเมนิ 
1.  เวลาเขา้ร่วมกิจกรรม 
2.  การปฏิบติักิจกรรม 
3.  ผลงาน/ชิ,นงาน/คุณลกัษณะของ
ผูเ้รียน 
 

ผ่าน 

ซ่อมเสริม 

ไม่ผา่น 

ไม่ตามเกณฑ ์ ตามเกณฑ ์

ส่งผลการประเมนิ 

ประเมิน 

แนวการจัดกจิกรรมแนะแนว 
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  กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที!ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง รู้รักษสิ์!งแวดลอ้ม

สามารถคิดตดัสินใจ คิดแก้ปัญหา กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั,งในด้านการเรียนและอาชีพ

สามารถปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากนี, ยงัช่วยให้ครูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทั,งยงัเป็นกิจกรรม 

ที!ช่วยเหลือและให้คาํปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2553 : 20 - 21) 

 2. หลกัการกิจกรรมแนะแนว 

  การจดักิจกรรมแนะแนวตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนเพื!อพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้

อนัจะนาํไปสู่สมรรถนะที!สําคญั 5 ประการ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 8 ประการ โดยนาํไป

บูรณาการในการจดักิจกรรมตามลกัษณะของกิจกรรมแนะแนวที!ระบุไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง                 

การศึกษาขั,นพื,นฐาน พุทธศกัราช 2551 อีกทั,งยงัตอ้งส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้มีทักษะชีวิต               

โดยมุ่งจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการ ความสนใจ ธรรมชาติของผูเ้รียน

และวิสัยทศัน์ของสถานศึกษา ที!ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ให้ครอบคลุมทั, งด้านการศึกษา ด้านอาชีพ รวมทั, งด้านส่วนตัวและสังคม                

เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยผูเ้รียนมีอิสระในการคิดและตดัสินใจด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง                  

ด้วยการปฏิบติัจนกระทั!งเกิดทกัษะชีวิต ตลอดจนครูทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมโดยมี                 

ครูแนะแนวเป็นพี!เลี,ยงและประสานงาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 21) 

 3. วตัถุประสงคข์องกิจกรรมแนะแนว 

  3.1 เพื!อใหผู้เ้รียนรู้จกั เขา้ใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้!น 

  3.2 เพื!อใหผู้เ้รียนสามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั,งการดาํเนินชีวติและสังคม 

  3.3 เพื!อใหผู้เ้รียนสามารถปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม และอยูร่่วม 

 4. ขอบข่ายของกิจกรรมแนะแนว 

  การจดักิจกรรมแนะแนว มีองคป์ระกอบ 3 ดา้น ดงันี,  

  4.1 ดา้นการศึกษา ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองในดา้นการเรียนอย่างเต็มตามศกัยภาพ             

รู้จกัแสวงหาและใชข้อ้มูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวธีิการเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  4.2 ด้านอาชีพ ให้ผูเ้รียนได้รู้จกัตนเองในทุกด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพ             

อยา่งหลากหลาย มีเจตคติที!ดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตวัสู่อาชีพ สามารถวางแผนเพื!อประกอบอาชีพ

ตามที!ตนเองมีความถนดัและสนใจ 
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  4.3 ดา้นส่วนตวัและสังคม ให้ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าของตนเอง

และผูอื้!น รักษสิ์!งแวดลอ้ม มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที!ดีต่อการมีชีวิตที!ดีมีคุณภาพมีทกัษะชีวิต 

และสามารถปรับตวั ดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 5. แนวการจดักิจกรรมแนะแนว 

    5.1 ศึกษาวเิคราะห์สภาพปัญหา ความตอ้งการ ความสนใจ ธรรมชาติของผูเ้รียน 

  5.2 วิเคราะห์สมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะที!พึงประสงค์ วิสัยทศัน์ของ

สถานศึกษา และวเิคราะห์ขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

  5.3 กาํหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ  

ด้านส่วนตวัและสังคม โดยยึดสภาพปัญหา ความตอ้งการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของ                 

ผูเ้รียนและเป้าหมายของสถานศึกษา โดยครู ผูป้กครอง และผูเ้รียนมีส่วนร่วม 

  5.4 กาํหนดวตัถุประสงค์การจดักิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา เป็นระดบัการศึกษา

และชั,นปี 

  5.5 ออกแบบการจดักิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย วตัถุประสงค์ การจดักิจกรรม 

เวลาจดักิจกรรม หลกัฐานทาํกิจกรรม และการประเมินผล 

  5.6 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายชั!วโมง ประกอบด้วย ชื! อกิจกรรม                   

จุดประสงค ์เวลา เนื,อหา/สาระ วธีิดาํเนินกิจกรรม สื!อ/อุปกรณ์ และการประเมินผล 

  5.7 จดักิจกรรมแนะแนวตามแผนการจดักิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจดั           

กิจกรรม 

  5.8 ประเมินเพื!อตดัสินผล และสรุปรายงาน 

 6. การประเมินกิจกรรมแนะแนว 

  การประเมินกิจกรรมแนะแนว ครูผูจ้ดักิจกรรมแนะแนว ผูเ้รียน และผูป้กครอง มีภารกิจ             

ที!รับผดิชอบดงันี,  

  6.1 ครูผูจ้ดักิจกรรมแนะแนว ผูเ้รียน และผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินผล            

เพื!อพฒันาผูเ้รียน โดยครูผูจ้ดักิจกรรมมีภารกิจในการวางแผนการประเมิน ดาํเนินการประเมิน               

นาํผลการประเมินไปพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเนื!อง และรายงานผลการดาํเนินงานใหผู้เ้กี!ยวขอ้งทราบ 

  6.2 ผูเ้รียนอาจมีส่วนร่วมในการวางแผนการประเมิน ประเมินตนเองและเพื!อน ผูป้กครอง         

มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการประเมิน ประเมินผลการพฒันาผูเ้รียน โดยประสานร่วมมือ

กบัครูผูจ้ดักิจกรรม ประเมิน บนัทึก สรุปผลการพฒันาและการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียน 
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  6.3 การประเมินเพื!อตดัสินผลการเรียน ครูผูจ้ดักิจกรรมตรวจสอบเวลาการเขา้ร่วม               
กิจกรรม และประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมด้วยวิธีการที!หลากหลาย ตดัสินผลการประเมินเป็น 
“ผา่น” และ “ไม่ผา่น” ดงันี,  
   ผา่น หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบติักิจกรรม และมีผลงาน/          
ชิ,นงาน/คุณลกัษณะตามเกณฑที์!สถานศึกษากาํหนด 
   ไม่ผา่น หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผา่นการปฏิบติั
กิจกรรม หรือมีผลงาน/ชิ,นงาน/คุณลกัษณะไม่เป็นไปตามเกณฑที์!สถานศึกษากาํหนด 
 7. รูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนว 
  แนวทางการพฒันาผูเ้รียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2553 : 65 - 70)  
  1. ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหรู้้จกั เขา้ใจตนเองและผูอื้!น 
   1.1 รู้ความถนดั ความสนใจ ความสามารถดา้นการเรียนและอาชีพ 
    ประถมศึกษา   
    1.  บอกวชิาที!ตนชอบเรียนได ้ 
    2. บอกความถนดัความสนใจดา้นการเรียนได ้
    3. มีพฤติกรรมการเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ  
    4. มีเจตคติที!ดีต่อการเรียนรู้การงานและอาชีพ   
    5. บอกชื!อและลกัษณะอาชีพในทอ้งถิ!น   
    6. สามารถจาํแนกอาชีพสุจริตและไม่สุจริตได ้
    มธัยมศึกษาตอนตน้ 
    1. ตรวจสอบความถนดั ความสนใจ ความสามารถดา้นการเรียน   
    2. บอกความถนัด ความสนใจความสามารถด้านการเรียนละอาชีพ จากการ
วเิคราะห์ขอ้มูลที!ไดจ้ากการตรวจสอบ 
    มธัยมศึกษาตอนปลาย    
    1. บอกความถนดั ความสนใจ ความสามารถดา้นการเรียนและอาชีพ 
   1.2 รู้และเขา้ใจลกัษณะเฉพาะตนและศกัยภาพของตนเอง 
    ประถมศึกษา   
    1. บอกลกัษณะและความสามารถของตนเองได ้  
    2. แสดงความสามารถของตนเองได ้
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    มธัยมศึกษาตอนตน้  

    1. บอกความสามารถของตนได ้ 

    2. พฒันาในสิ!งที!ตนมีความสามารถจนเกิดเป็นลกัษณะเฉพาะของตนเอง 

                                 มธัยมศึกษาตอนปลาย   

    1. บอกลกัษณะเฉพาะของตนเองได ้ 

    2. แสดงลกัษณะเฉพาะตนและนาํมาใชใ้หส้อดคลอ้งกบัการศึกษาและอาชีพ 

   1.3 เขา้ใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้!น 

    ประถมศึกษา   

    1. รับรู้และเขา้ใจความตอ้งการและความรู้สึกของตนเอง  

    2. การพฒันาจุดเด่นและปรับปรุงจุดดอ้ยของตนเอง  

    3. ความภูมิใจในตนเองและชื!นชมผูอื้!น   

    4. การรับรู้และเขา้ใจปัญหาของตนเอง 

    มธัยมศึกษาตอนตน้   

    1. รับรู้และเขา้ใจความตอ้งการและความรู้สึกของตนเอง   

    2. การแสวงหาแบบอย่างที!ดีและเหมาะสมกับตนเอง รักและนับถือตนเอง   

และผูอื้!น   

    3. รู้และเขา้ใจสาเหตุของปัญหาของตนเองและมีแนวทางในการแกปั้ญหา 

    มธัยมศึกษาตอนปลาย   

    1. รักและนบัถือตนเองและผูอื้!น   

    2. รับรู้เขา้ใจและยอมรับปัญหาและสามารถแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

  2. ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถวางแผนการเรียน อาชีพ และการดาํเนินชีวติ 

   2.1 สามารถคน้หาขอ้มูลเพื!อวางแผนการเรียน อาชีพ และการดาํเนินชีวติ 

    ประถมศึกษา   

    1. คน้พบขอ้มูลจากบุคคล สถานที! สื!อ และเทคโนโลยทีี!จาํเป็น   

    2. บอกชื!ออาชีพในทอ้งถิ!น   

    3. บอกชื!ออาชีพที!ตนสนใจและบอกเหตุผลได ้

    มธัยมศึกษาตอนตน้   

    1. คน้พบขอ้มูลที!ตนสนใจเพื!อการวางแผนอาชีพและการดาํเนินชีวติ  

    2. จดักลุ่มขอ้มูลดา้นการศึกษา อาชีพ และการดาํเนินชีวติ  
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    มธัยมศึกษาตอนปลาย   
    1. ปรับขอ้มูลเกี!ยวกบัการศึกษา อาชีพ และการดาํเนินชีวติใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  
    2. จดักลุ่มขอ้มูลดา้นการศึกษา อาชีพ และการดาํเนินชีวติ 
   2.2 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกใชข้อ้มูลเพื!อการวางแผนการเรียน 
อาชีพและการดาํเนินชีวติ 
    ประถมศึกษา   
    1. เปรียบเทียบขอ้มูลกบัความเป็นไปไดข้องตนเองดา้นการเรียน อาชีพ และ
การดาํเนินชีวติ เลือกขอ้มูลที!สอดคลอ้งกบัความเป็นไปไดข้องตนเอง 
    มธัยมศึกษาตอนตน้   
    1. จดัลาํดบัความสําคญัของข้อมูลได้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ 
ความสามารถของตนเอง   
    2. เลือกขอ้มูลมาเพื!อการวางแผนการเรียน อาชีพและการดาํเนินชีวติ 
    มธัยมศึกษาตอนปลาย   
    1. จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศได ้ 
    2. คาดคะเนสิ!งที!จะเกิดขึ,นในอนาคตจากขอ้มูลสารสนเทศที!เลือกมา 
   2.3 สามารถตดัสินใจและแกปั้ญหาเพื!อวางแผนการเรียน อาชีพ และการดาํเนินชีวติ 
    ประถมศึกษา   
    1. บอกเป้าหมายดา้นการเรียน อาชีพ และการดาํเนินชีวติของตนเอง  
    2. บอกทางเลือกในการเรียนอาชีพ และการดาํเนินชีวติ   
    3. ตดัสินใจเลือกอยา่งมีเหตุผล  
    4. วางแผนดา้นการเรียน อาชีพ และการดาํเนินชีวติอยา่งเหมาะสม   
    5. ปฏิบติัตามแผนที!กาํหนด 
    มธัยมศึกษาตอนตน้   
    1. กาํหนดเป้าหมายดา้นการเรียน อาชีพ และการดาํเนินชีวิตให้สอดคลองกบั
ความสนใจ ความถนดั ความสามารถ และบุคลิกภาพของตน   
        2. วางแผนการเรียน อาชีพ และการดาํเนินชีวติใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นไปได้
ของตนเอง  
    3. ปฏิบติังานตามแผนที!กาํหนดไว ้ 
    4. ประเมินผลการปฏิบติัตามแผน   
    5. และปรับปรุงใหมี้โอกาสประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย 
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    มธัยมศึกษาตอนปลาย   

          1. กาํหนดเป้าหมายไดส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัตนเอง   

    2. ตดัสินใจเลือกแนวทาง การเรียน อาชีพ และการดาํเนินชีวติบนพื,นฐานของ

ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ  

    3. วางแผนการเรียน อาชีพ และการดาํเนินชีวิตให้สอดคลอ้งกบัความเป็นไปได้

ของตนเอง  

    4. ปฏิบติังานตามแผนที!กาํหนดไว ้ 

    5. ประเมินผลการปฏิบติัตามแผนและปรับปรุงให้มีโอกาสประสบความสําเร็จ

ตามเป้าหมาย 

  3. ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้สามารถปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม อยูร่่วมกบัผูอื้!นได้

อยา่งมีความสุข 

   3.1  มีทกัษะชีวติที!จาํเป็นในการดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งเป็นสุข 

    ประถมศึกษา   

    1. สื!อสารใหผู้อื้!นเขา้ใจได ้ 

    2. ควบคุมอารมณ์และแสดงออกไดเ้หมาะสมกบัวยัและสถานการณ์  

    3. ปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียนและทอ้งถิ!น   

    4. ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ที! และอยูร่่วมกบัผูอื้!นไดอ้ยา่งมีความสุข  

    5. มีจิตสาํนึกในการดูแลรักษาสาธารณสมบติัและสิ!งแวดลอ้ม 

    มธัยมศึกษาตอนตน้   

    1. สื!อสารความคิด ความรู้สึกใหผู้อื้!นเขา้ใจไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะและ

บุคคล  

    2. จดัการกบัอารมณ์และแสดงออกไดเ้หมาะสมกบัวยัและสถานการณ์  

    3. ปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียนและประเทศชาติ  

    4. ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ที! และอยูร่่วมกบัผูอื้!นไดอ้ยา่งมีความสุข  

    5. มีจิตสาํนึกในการดูแลรักษาพฒันาสาธารณสมบติัและสิ!งแวดลอ้ม  

    6. ใชเ้ครื!องมือทางเทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม 

    7. สื!อสารความคิด ความรู้สึกที!ดีต่อผูอื้!นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  

    8. จดัการกบัอารมณ์และแสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

และสังคม   
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    9. ปฏิบติัตนตามบทบาทในฐานะผูน้าํผูต้ามที!ดีและอยูร่่วมกบัผูอื้!นไดอ้ยา่งมี
ความสุข  
    10. มีจิตสํานึกในการดูแลรักษาพฒันาสาธารณสมบติัและสิ!งแวดลอ้มอย่าง   
สร้างสรรค ์  
    11. ใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งสร้างสรรคก่์อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้!น 
   3.2 สามารถปรับตวัใหด้าํรงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งเป็นสุข 
    ประถมศึกษา   
    1. เขา้ใจและยอมรับความตอ้งการและความรู้สึกของตนเองและผูอื้!น  
    2. เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
    3. ยอมรับความคิดเห็นของผูอื้!นอยา่งมีเหตุผล 
    มธัยมศึกษาตอนตน้   
    1. เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
    2. ยอมรับความคิดเห็นของผูอื้!นอยา่งมีเหตุผล  
    3. ปรับพฤติกรรมการแสดงออกเพื!อสัมพนัธภาพที!ดีกบัผูอื้!น  
    มธัยมศึกษาตอนปลาย   
    1. เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
    2. ยอมรับความคิดเห็นของผูอื้!นอยา่งมีเหตุผล   
    3. ปรับพฤติกรรมการแสดงออกเพื!อสัมพนัธภาพที!ดีกบัผูอื้!น   
    4. ใหเ้กียรติและเคารพในศกัดิM ศรีของผูอื้!น   
    5. ปฏิบติัหนา้ที!ของตนโดยไม่ละเมิดสิทธิผูอื้!น 
  4. ส่งเสริมใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน 
   4.1  ผูป้กครองรู้ เขา้ใจ ยอมรับสภาพความเป็นจริงของผูเ้รียน 
     ประถมศึกษา   
    1. รับรู้ความถนดั ความสนใจ ความสามารถของผูเ้รียนตามสภาพที!เป็นจริง   
     2. ปฏิบติัต่อผูเ้รียนตามสภาพที!เป็นจริง 
    มธัยมศึกษาตอนตน้   
    1. รับรู้ความถนดั ความสนใจ ความสามารถของผูเ้รียนตามสภาพที!เป็นจริง  
    2. ปฏิบติัต่อผูเ้รียนตามสภาพที!เป็นจริง  
    3. ใส่ใจในพฤติกรรมของผูเ้รียน 
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    มธัยมศึกษาตอนปลาย   
    1. รับรู้ความถนดั ความสนใจ ความสามารถของผูเ้รียน ตามสภาพที!เป็นจริง  
    2. ปฏิบติัต่อผูเ้รียนตามสภาพที!เป็นจริง   
    3. ใส่ใจพฤติกรรมของผูเ้รียน 
   4.2 ใหค้าํปรึกษาแนะนาํและร่วมมือพฒันาผูเ้รียน 
    ประถมศึกษา   
    1. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัพฤติกรรมผูเ้รียน ขณะอยูที่!บา้น   
    2. ใหค้าํปรึกษาแนะนาํดา้นการเรียน อาชีพและการดาํเนินชีวติ   
    3. ใหก้าํลงัใจและชื!นชม เมื!อผูเ้รียนมีพฤติกรรมที!พึงประสงค ์
         มธัยมศึกษาตอนตน้   
    1. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัพฤติกรรมผูเ้รียน ขณะที!อยูที่!บา้น   
    2. ใหค้าํปรึกษาแนะนาํโดยคาํนึงถึงพฤติกรรมตามวยั   
    3. ใหก้าํลงัใจและเสริมแรง เมื!อผูเ้รียนมีพฤติกรรมที!พึงประสงค ์  
    4. ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตามศกัยภาพ 
    มธัยมศึกษาตอนปลาย   
    1. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัพฤติกรรมผูเ้รียนขณะที!อยูบ่า้น  
    2. ใหค้าํปรึกษาแนะนาํโดยคาํนึงถึงพฤติกรรมตามวยั  
    3. ใหก้าํลงัใจและเสริมแรง เมื!อผูเ้รียนมีพฤติกรรมที!พึงประสงค ์ 
    4. ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมายตามแผนที!กาํหนด 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว สรุปได้ว่า กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จึงเป็นส่วนหนึ! งของหลักสูตร           
แกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน พุทธศกัราช 2551 ที!ช่วยให้ผูเ้รียนไดน้าํองคค์วามรู้ ทกัษะจากการเรียนรู้
และประสบการณ์ของผูเ้รียนมาปฏิบติักิจกรรมพฒันาตนเองเพื!อเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม      
มีวินัย และมีจิตสํานึกสาธารณะที!ดีงาม เป็นคนมีปัญญาในการใช้ทกัษะชีวิต การคิด การสื!อสาร 
การแกปั้ญหา และการใช้เทคโนโลยี และเป็นคนมีความสุขในการดาํเนินชีวิตโดยอยูร่่วมกบัผูอื้!น       
ในสังคมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
 ชุดกจิกรรมแนะแนว 
 1. ความหมายของชุดกิจกรรมแนะแนว 
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 24) ได้ระบุความหมายของกิจกรรม               
แนะแนวว่า กิจกรรมแนะแนวมุ่งส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนให้พฒันาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ           
รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้!น พึ! งตนเอง มีทกัษะในการเลือกแนวทางการศึกษา การงาน            
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และอาชีพ ชีวิตและสังคม มีสุขภาพจิตที!ดีมีจิตสํานึกในการทาํประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม               
และประเทศชาติ 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 1) กล่าวว่า กิจกรรมแนะแนว หมายถึง กิจกรรมที!ส่งเสริม
และพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล สามารถพฒันา
ศกัยภาพของตนเองเสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะด้านอารมณ์ และการสร้างสัมพนัธภาพที!ดี               
ซึ! งผูส้อนทุกคนตอ้งทาํหน้าที!แนะแนวให้คาํปรึกษาด้านชีวิตการศึกษาต่อและการพฒันาตนเอง                
สู่โลกและการมีหนา้ที!การงาน 
  ลัชนา ศศิภัทรกุล (2545 : 33) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง เครื! องมือ               
ทางการแนะแนวที!ประกอบดว้ยกิจกรรมแนะแนวหลาย ๆ กิจกรรมที!นาํมารวมกนัอยา่งเป็นระบบ 
ตามเป้าหมายและขอบข่ายของการแนะแนว โดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวจะประกอบด้วย                        
คู่มือการจดักิจกรรมสําหรับผูใ้ห้บริการแนะแนว คู่มือการจดักิจกรรมสําหรับผูรั้บบริการแนะแนว 
สื!อและอุปกรณ์ที!ใชใ้นการจดักิจกรรมแนะแนว 
  ผ่องพรรณ เกิดพิทกัษ์ (2545 : 80) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง เครื!องมือ             
ที!สร้างขึ, นโดยใช้สื! อประสม เช่น รูปภาพ วีดีทศัน์ แถบบนัทึกเสียง เอกสารที!บนัทึกรายละเอียด             
ของกิจกรรมต่าง ๆ เกมส์ กรณีตวัอย่าง บทบาทสมมติ แบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยจดัไว้
เป็นชุดกล่องหรือซองจะบรรจุคู่มือครู คู่มือผูเ้รียนและสื!อประกอบการจดักิจกรรมแต่ละเรื!อง 
  มยรีุ วสูิตราศยั (2547 : 16) กล่าววา่ ชุดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง เครื!องมือที!สร้างขึ,น
อยา่งเป็นระบบให้มีความสอดคลอ้งกบัเนื,อหาวิชา วตัถุประสงคแ์ละกิจกรรม เพื!อช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามเป้าหมายที!กาํหนดไว ้ซึ! งจดัทาํในลกัษณะของสื!อประสม ประกอบไปดว้ย
คู่มือครูและโปรแกรมกิจกรรมโดยใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ เช่น เกมการอภิปราย กรณีตวัอย่าง               
การแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จาํลอง ตลอดจนใช้สื! อและอุปกรณ์ที! มีความเหมาะสม               
และสอดคลอ้งกบัเนื,อหาหรือกิจกรรม 
  อลิสรา กูรมะสุวรรณ (2552 : 34) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง มวลประสบการณ์
หรือเครื!องมือที!จดัให้ผูรั้บบริการแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มไดป้ฏิบติัและคน้พบศกัยภาพของตนเอง
จนบรรลุเป้าหมายตามขอบข่ายของงานแนะแนว จากกรอบแนวคิดในเรื!องชุดกิจกรรมแนะแนว 
  วฒันกิจ สิทธิสถิตองักูร (2556 : 27) กล่าววา่ ชุดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง เครื!องมือ
ทางการแนะแนวที!ประกอบดว้ยกิจกรรมแนะแนวหลาย ๆ กิจกรรมที!นาํมารวมกนัอยา่งเป็นระบบ
ตามเป้าหมายและขอบข่ายของการแนะแนวโดยชุดกิจกรรมแนะแนวประกอบดว้ย คู่มือผูใ้ห้บริการ 
ซึ! งมีคาํชี, แจงการเตรียมการของผูใ้ห้บริการ และแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ คู่มือผูรั้บบริการ ซึ! งมีใบงาน
ใบความรู้ และแบบทดสอบก่อนและหลงั สื!อหรืออุปกรณ์การจดักิจกรรม 
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  สรุปไดว้า่ ชุดกิจกรรมแนะแนว เป็นสื!อการจดักิจกรรมแนะแนว ส่งเสริมการพฒันา
ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ของผู ้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื! องราวเกี! ยวกับ                  
การคิดวเิคราะห์เพิ!มมากขึ,น 
 2. วตัถุประสงคแ์ละความสาํคญัของชุดกิจกรรมแนะแนว 
  วตัถุประสงค์ของการจดักิจกรรมแนะแนว เป็นการส่งเสริมให้ผูรั้บบริการสามารถ
พฒันา ป้องกันปัญหา และแก้ปัญหาได้ และส่งเสริมให้ผูใ้ห้การแนะแนวมีกิจกรรมแนะแนว                   
ที!หลากหลาย สามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความสําคญัของกิจกรรมแนะแนว               
เป็นการมุ่งเน้นให้ผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการมีแนวทางในการดาํเนินกิจกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม 
สามารถพฒันาคุณภาพชีวติของตนในทุกดา้น ทุกวยั  
  ณฎัฐวร์ี นงนุช (2552 : 10) กล่าววา่ ความสาํคญัของกิจกรรมแนะแนว หมายถึง คุณค่า
ของกิจกรรมแนะแนวว่ามีคุณค่าอย่างมหาศาลสําหรับใช้ในการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์ถ้าบุคคล
สามารถที! จะเข้าใจถึงแก่นแท้ของการแนะแนวแล้ว บุคคลเหล่านั, นสามารถนําเอาไปใช ้                 
ในชีวิตประจาํวนัได้ จะเป็นบุคคลที!มีคุณค่าสามารถนําชีวิตของตนเองไปสู่เป้าหมายสูงสุดที!ตนเอง
ตอ้งการได ้
  สมร ทองดี และปราณี รามสูต  (2555 : 5 - 27) กล่าวว่า วตัถุประสงค์ของการจัด              
กิจกรรมแนะแนว หมายถึง เป็นการจดักิจกรรมแนะแนวที!จดัขึ,นทั,งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา
หรือในองค์กรต่าง ๆ เป็นการช่วยให้ผูรั้บบริการสามารถพฒันาตน ป้องกนัปัญหา และแกปั้ญหา
ของผูรั้บบริการ และช่วยให้ผูใ้ห้การแนะแนวมีกิจกรรมแนะแนวที!หลากหลาย และนาํไปใช้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  สรุปไดว้า่ วตัถุประสงคแ์ละความสําคญัของชุดกิจกรรมแนะแนว เป็นการมุ่งเนน้ให้มี
แนวทางในการดาํเนินกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตได้ทุกด้าน ทุกวยั             
ซึ! งจะนาํไปสู่การเป็นทรัพยากรมนุษยที์!มีคุณค่าของสังคม 
 3. องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมแนะแนว 
  อัมพร แสงวิเชียร (2546 : 35) กล่าวว่า องค์ประกอบของชุดกิจกรรมแนะแนว 
ประกอบดว้ย 1) คู่มือผูใ้ห้บริการซึ! งมีคาํชี,แจงการเตรียมการ 2) ใบงาน ใบความรู้ และแบบทดสอบ
ก่อนและหลงั 3) สื!อหรืออุปกรณ์การจดักิจกรรมแนะแนว    
  เยารักษ์  ปวงคําคง (2549 : 8 - 9) กล่าวว่า องค์ประกอบของกิจกรรมแนะแนว                  
ต้องประกอบด้วย การสํารวจปัญหา การกําหนดสัดส่วนของกิจกรรมในแต่ละด้าน กําหนด                  
แผนการจดักิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ปฏิบติัตามแผนวดัผล และสรุปรายงาน จึงจะเกิดประ
สิทธิภาพในการจดักิจกรรมแนะแนว 
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  กาญจนา จนาพิระกนิษฐ์ (2550 : 26) กล่าววา่ องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมแนะแนว
ประกอบดว้ย 1) คู่มือผูใ้หบ้ริการ มีคาํชี,แจงการเตรียมการของผูใ้หบ้ริการแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ  
2) กิจกรรมของผูบ้ริการ มีใบงาน ใบความรู้ แบบทดสอบ ก่อน - หลงั และอุปกรณ์การจดักิจกรรม 
  สรุปไดว้า่ องค์ประกอบของชุดกิจกรรมแนะแนวควรประกอบดว้ย คู่มือผูใ้ห้บริการ
ซึ! งมีคาํชี, แจง การเตรียมการของครูแนะแนว แผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ คู่มือของนกัเรียน ซึ! งมีใบงาน 
ใบความรู้ แบบทดสอบก่อน - หลงั และสื!ออุปกรณ์การจดักิจกรรม 
 4. หลกัการและแนวทางการพฒันาชุดกิจกรรมแนะแนว 
  สมร ทองดี  และปราณี  รามสูต (2555 : 29 - 41) กล่าวว่า หลักการพัฒนากิจกรรม             
แนะแนว คือ 1) ลกัษณะของสิ!งที!ตอ้งพฒันา ในการพฒันากิจกรรมแนะแนวควรครอบคลุมขอบข่าย 
การแนะแนว ในดา้นของการศึกษาและอาชีพ ดา้นส่วนตวัและสังคม โดยคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ อาทิ 
ความจาํเป็นและความตอ้งการของผูรั้บบริการ สภาพสังคมและปัญหา พระราชบญัญติัการศึกษา
แผนพัฒนางานแนะแนว ฯลฯ เพื!อกําหนดเป็นวตัถุประสงค์ในการพัฒนากิจกรรมแนะแนว                 
ให้สอดคล้องกับปรัชญาการแนะแนว ที! มุ่งเน้นในการพัฒนาการเสริมสร้างตนเอง สามารถ                  
แกปั้ญหาและป้องกนัปัญหาได ้2) ลกัษณะของผูรั้บบริการ การพฒันากิจกรรมแนะแนวจะตอ้งจดั
ให้สอดคลอ้งกบัพฒันาการแต่ละวยัที!เป็นกลุ่มเป้าหมาย 3 วยั คือ วยัเด็ก เป็นวยัที!ชอบสนุกสนาน 
สมาธิสั, น สนใจการเล่น รับรู้เชิงรูปธรรมมากกว่านามธรรม ควรเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ปนเล่น               
ส่งเสริมการแสดงออก ใช้สื!อหรือกิจกรรม สอดแทรกการพฒันาทกัษะทางสังคม และเน้นการจดั        
กิจกรรมเป็นกลุ่ม วยัรุ่น เป็นวยัที!ใหค้วามสําคญักบัการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอื้!น ตอ้งการการยอมรับ 
ความเป็นอิสระ แสวงหาเอกลกัษณ์และบทบาท สนใจการมีอุดมการณ์แห่งชีวิต มีพลงัมากทั,งดา้น
ร่างกาย ความคิด และปัญญา ควรเน้นกิจกรรมแบบกลุ่ม ใช้สื!อ เกม เพลง กิจกรรมที!สอดคลอ้งกบั
ยุคสมยั วยัผูใ้หญ่ เป็นวยัที!มีประสบการณ์ชีวิตหลายดา้น มีสถานะทางสังคม มีอาชีพ มีวุฒิภาวะ   
ทางอารมณ์ ควรเน้นกิจกรรมที!ส่งเสริมการแลกเปลี!ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เน้นการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หาเหตุผลและเสนอแนวคิด ควรหลีกเลี!ยงกิจกรรมที!ให้ผูรั้บบริการเล่นสนุก
สนานมากเกินไป  
  สมร ทองดี และปราณี รามสูต (2555 : 50) กล่าวว่า แนวคิดจากทฤษฏีการเรียนรู้             
แบบมีส่วนร่วม (Participation Learning) ที!เนน้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 
และการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มเป็นสําคญั เป็นขั,นตอนกิจกรรม ประกอบด้วย 4 ขั,นตอน 
ERGA ดงันี,  
  ขั,นที! 1  แลกเปลี!ยนประสบการณ์ (Experiencing) ผูรั้บบริการอาจเล่นเกม บทบาท
สมมติ ทาํงาน ทาํกิจกรรมสถานการณ์จาํลอง ฟัง/อ่านกรณีศึกษา คน้ควา้ เล่าอดีต เล่าเรื!อง แบ่งปัน
ประสบการณ์ที!เกี!ยวขอ้งกบัสาระสาํคญัหรือผลลพัธ์การเรียนรู้ หรือจุดหมายของกิจกรรม 



 

 

22

  ขั,นที! 2  สะทอ้นกลบัการรับรู้ (Reflecting) ผูรั้บบริการแสดงความคิดเห็นความรู้สึก 
วิเคราะห์ พิจารณาเหตุผลจากการแลกเปลี!ยนในขั,นที!  1 เพื!อหาคาํตอบว่า เกิดอะไรขึ, น หรือว่า              
เขาตีความสิ!งนั,นวา่งอยา่งไร 
  ขั,นที! 3  สรุปสาระชีวิต (Generalizing) ผูรั้บบริการสร้างองค์ความรู้ หรือสรุปสาระ
การเรียนรู้จากการอภิปรายสะท้อนกลับการรับรู้ อาจศึกษาทฤษฏีและแนวคิดเพิ!มเติมต่อไป            
เพื!อความสมบูรณ์ของสาระการเรียนรู้ที!สัมพนัธ์กบัชีวติ 
  ขั,นที! 4  คิดและนาํไปปฏิบติั (Applying) ผูรั้บบริการทดลองประยุกตใ์ช้สาระการเรียนรู้
ชีวิต โดยทดลองแก้ปัญหาสถานการณ์จาํลอง วางแผนปฏิบัติ จูงใจจนเองในการปฏิบัติตาม               
แบบแผน 
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ภาพประกอบ 3  ขั,นตอนและวงจรกิจกรรมเพื!อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
ที!มา : สมร ทองดี และปราณี รามสูต. 2555 : 50   
 
 สรุปไดว้า่ หลกัการพฒันากิจกรรมแนะแนวเป็นการจดัเพื!อพฒันาให้ครอบคลุมขอบข่าย
การแนะแนว ทั,ง ดา้นการศึกษาและอาชีพ ดา้นส่วนตวัและสังคม รวมถึง วยัเด็ก วยัรุ่น และวยัผูใ้หญ่
เพื!อพฒันาการเสริมสร้างตนเอง สามารถแกปั้ญหา ป้องกนัปัญหา และดาํเนินชีวิตสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

ขั0นที�  3  สรุปสาระสู่ชีวติ 

(Generalizing) 
     ผูรั้บบริการสร้างองคค์วามรู้หรือสรุปสาระ 
การเรียนรู้จากการอภิปรายสะทอ้นกลบัการรับรู้
อาจศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเพิ!มเติมต่อไปอีก 
เพื!อความสมบูรณ์ของสาระการเรียนรู้ที!สมัพนัธ์

กบัชีวติ 

ขั0นที�  1  แลกเปลี�ยนประสบการณ์ 

(Experiencing) 
      ผูรั้บบริการอาจเล่นเกม  บทบาทสมมติ  ทาํงาน  
 ทาํกิจกรรมสถานการณ์จาํลอง  ฟัง/อ่านกรณีศึกษา  
คน้ควา้  เล่าอดีต  เล่าเรื!อง  แบ่งปันประสบการณ์ที!
เกี!ยวขอ้งกบัสาระสาํคญัหรือผลลพัธ์การเรียนรู้หรือ
จุดมุ่งหมายของกิจกรรม 

ขั0นที�  4  คดิและนําไปปฏิบัต ิ

(Applying) 

     ผูรั้บบริการทดลองประยกุตใ์ชส้าระ
การเรียนรู้สู่ชีวติ โดยอาจทดลองแก้
ปัญหาสถานการณ์จาํลอง สร้าง 

คาํขวญั วางแผนพฒันาตน จูงใจตนเอง
ในการปฏิบติัตามแผน 

ขั0นที�  2  สะท้อนกลบัการรับรู้ 

(Reflecting) 
     ผูรั้บบริการแสดงความคิดเห็น ความรู้
สึก วเิคราะห์ พิจารณาหาเหตุผลจากการ
แลกเปลี!ยนประสบการณ์ในขั,นที!  1 เพื!อ
หาคาํตอบวา่เกิดอะไรขึ,น จากขั,นที! 1 นั,น  
หรือเขาตีความสิ!งนั,นวา่อยา่งไร 
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การคิดวเิคราะห์ 
 ความหมายและความสําคัญของการคิด 
 เกรียงศักดิM  เจริญวงศักดิM  (2546 : 63) กล่าวว่า การคิด คือ กิจกรรมของความคิดที! มี                
วตัถุประสงค์เฉพาะเจาะจง รู้ว่ากําลังคิดเพื!อว ัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง รู้ว่ากําลังคิดเพื! อ                       
วตัถุประสงคอ์ะไรบางอยา่ง และสามารถควบคุมใหคิ้ดจนบรรลุเป้าหมายได ้
 วชัรา  เล่าเรียนดี (2549 : 10) กล่าววา่ การคิดวเิคราะห์ หมายถึง การแสดงออก คาํพดูหรือ
พฤติกรรมการปฏิบติัที!บ่งบอกความรู้ความเขา้ใจในเรื!องต่าง ๆ อยา่งละเอียดทุกแง่ทุกมุม โดยบอก
อธิบายเหตุผลประกอบเรื!องที!รู้ ระบุความคิดรวบยอด ระบุปัญหา ระบุความเชื!อมโยงของความคิด
รวบยอดต่าง ๆ และรายละเอียดของเรื! องที! อ่านได้ สามารถแจกแจง (Categorize) จาํแนกแยก                
องค์ประกอบส่วนประกอบต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลที! เป็นหลักฐานสําคัญเพื!อนํามาเป็นเกณฑ ์              
ในการตดัสินใจ และประเมินผลหรือเพื!อสรุปอยา่งเหมาะสม 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั,นพื,นฐาน  (2549 : 5) กล่าววา่ ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
คือ การระบุเรื!องหรือปัญหา การจาํแนก แยกแยะ การเปรียบเทียบขอ้มูลอื!น ๆ และตรวจสอบขอ้มูล
อยา่งชาํนาญหรือหาขอ้มูลเพิ!มเติมเพื!อใหแ้ม่นยาํเพียงพอแก่ การตดัสินใจ/แกปั้ญหา/คิดสร้างสรรค ์
 สุวิทย ์มูลคาํ (2550 : 9) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจาํแนก
แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ! งใดสิ!งหนึ! งซึ! งอาจจะเป็นวตัถุสิ! งของเรื! องราวหรือเหตุการณ์              
และหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั, น เพื!อค้นหาสภาพความเป็นจริง               
หรือสิ!งสาํคญัของสิ!งที!กาํหนดให ้
 วิไลลกัษณ์ วงศ์วจันสุนทร (2551 : 13) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การรวบรวม
จาํแนกแยกแยะเหตุการณ์ปัญหาหรือเรื! องราวต่าง ๆ เพื!อหาความสัมพนัธ์หรือองค์ประกอบของ                  
สิ! งเหล่านั, น พร้อมกับเชื!อมโยงให้เกิดความถูกต้องชัดเจน และนําไปสู่การตัดสินใจอย่างมี                   
ประสิทธิภาพ 
 สุวฒัน์ วฒันานนท์ (2551 : 39) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์หมายความว่าการใคร่ครวญ   
ตรึกตรองอยา่งละเอียด รอบคอบ แยกเป็นส่วนในเรื!องราวหรือสถานการณ์โดยใช้ความรู้ความคิด                   
ในการแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผลเพื!อนาํไปสู่ขอ้สรุปที!เป็นไปได ้
 เกรียงศกัดิM  เจริญวงศ์ศกัดิM  (2554 : 24) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการ
จาํแนกแจกแจงองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ!งใด สิ!งหนึ! งหรือเรื!องใดเรื!องหนึ! งและหาความสัมพนัธ์
เชิงเหตุผลระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั,น เพื!อคน้หาสาเหตุที!แทจ้ริงของสิ!งที!เกิดขึ,น 
 สรุปไดว้่า การคิดวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการจาํแนกและแยกแยะองค์ประกอบ 
อาจเป็นวตัถุ หรือเรื!องราวเหตุการณ์ ว่าสิ!งนั,นประกอบดว้ยอะไร และหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล
ขององคป์ระกอบเหล่านั,น 
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 ประเภทของการคิด                 
 ยวุรินทร์ ธนกญัญา (2546 : 15) ไดแ้บ่งการคิดออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
 1. การคิดอยา่งเลื!อนลอยไม่มีทิศทาง (Association Thinking) คือ การคิดสัมพนัธ์ต่อเนื!อง
เมื!อมีสิ!งเร้าเขา้มา คนจะคิดถึงสิ!งต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ที!ต่อเนื!องกนัไปเรื!อย ๆ ซึ! งไม่ไดเ้ป็นการคิด             
ที!จะนาํไปสู่จุดหมาย แต่เป็นการคิดที!เกิดจากจิตใตส้ํานึกของแต่ละบุคคล ไดแ้ก่ การฝันกลางวนั 
การฝันกลางคืน และการคิดแบบเสรี 
 2. การคิดโดยตรง (Directed Thinking) เป็นการคิดที!มีจุดมุ่งหมายและเป็นการคิดหา          
เหตุผลในการแกปั้ญหาหรือนาํไปสู่จุดมุ่งหมายโดยตรง แบ่งการคิดนี, ออกเป็นการคิดวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) ซึ! งจะนําไปสู่การตัดสินเกี! ยวกับปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Thinking) ซึ! งเป็นการคิดเพื!อหาแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ 
 สรุปไดว้า่ การคิด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. การคิดอย่างไม่มีเป้าหมาย คือ การคิดที!เกิดจากจิตใต้สํานึกของแต่ละบุคคล ไม่มี              
จุดมุ่งหมายที!ชัดเจน โดยที!คนจะคิดถึงสิ! งต่าง ๆ ไปเรื!อย ๆ แต่ความคิดนั,นไม่นําไปสู่จุดหมาย              
และไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ที!ชดัเจน ไดแ้ก่ การฝันกลางวนั การฝันกลางคืน การคิดอิสระ เป็นตน้ 
 2. การคิดอยา่งมีเป้าหมาย คือ การคิดที!จุดมุ่งหมายที!ชดัเจน เพื!อขจดัอุปสรรคหรือปัญหา
ที!เกิดขึ,น รวมไปถึงการคิดเพื!อสร้างสรรค์แนวทางใหม่ ๆ เกี!ยวกบัสิ! งต่าง ๆ อีกดว้ย จึงกล่าวไดว้่า 
การคิดนี, เป็นการคิดที! มีประโยชน์ชัดเจนกว่าการคิดอย่างแรก ได้แก่  การคิดวิจารณญาณ                  
การคิดสร้างสรรค ์และการคิดแกปั้ญหา 
 ทกัษะการคิด 
 สุวิทย ์มูลคาํ (2548 : 90 - 118) กล่าววา่ ทกัษะการคิด คือ ความสามารถยอ่ย ๆ ในการคิด
ลกัษณะต่าง ๆ ซึ! งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการคิดที!สลบัซับซ้อน ทกัษะการคิดอาจจดัเป็น
ประเภทใหญ่ ๆได ้3 ประเภท คือ ทกัษะการคิดพื,นฐาน ทกัษะการคิดที!เป็นแกนหรือทกัษะการคิด
ทั!วไป และทกัษะการคิดขั,นสูง 
 1. ทกัษะการคิดพื,นฐาน หมายถึง ทกัษะการคิดย่อยที! เป็นพื,นฐานเบื,องต้นต่อการคิด            
ในระดบัที!สูงขึ,นหรือซับซ้อน ไดแ้ก่ ทกัษะการสื!อความหมาย เป็นทกัษะการที!จะระลึกเพื!อนาํมา
เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดของตนเองให้ผูอื้!น โดยแปลงความคิดให้อยูใ่นรูปของภาษาต่าง ๆ 
ทั,งที!เป็นขอ้ความ คาํพูด ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์ ฯลฯ แต่ในที!นี, จะมุ่งกล่าวถึงการรับและการถ่ายทอด
ความคิดดว้ยภาษาขอ้ความ คาํพูด ซึ! งนิยมใชม้ากที!สุด โดยเฉพาะการเรียนในระบบโรงเรียน ไดแ้ก่ 
การอ่าน การพูด การเขียน การรับรู้ การจดจาํ การคงสิ! งที!เรียน การบอกความรู้ได้จากตวัเลือก           
ที!กาํหนดให ้การบอกความรู้ดว้ยตนเอง การใชข้อ้มูล การบรรยาย การอธิบาย และการทาํใหก้ระจ่าง 
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 2. ทกัษะการคิดที!เป็นแกนหรือทกัษะการคิดทั!วไป หมายถึง ทกัษะการคิดที!จาํเป็นตอ้ง
ใช้อยู่เสมอในการดาํรงชีวิตประจาํวนัและเป็นพื,นฐานของการคิดขั,นสูงที!มีความสลบัซับซ้อน             
ซึ! งคนเราจาํเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้เนื, อหาวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ประกอบไปด้วย การสังเกต การสํารวจ ทักษะการตั, งคาํถาม การระบุ การเก็บรวบรวมข้อมูล             
การจาํแนกแยกแยะ การจดัลาํดบั การเปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู่ การสรุปอา้งอิง การแปล การตีความ 
การเชื!อมโยง การขยายความ การใหเ้หตุผล และการสรุปยอ่ 
 3. ทกัษะการคิดขั,นสูง หมายถึง ทกัษะการคิดที!มีขั,นตอนหลายชั,นและตอ้งอาศยัทกัษะ
การสื! อความหมายและทักษะการคิดที! เป็นแกนหลายทักษะในแต่ละขั,น ทักษะการคิดขั,นสูง              
จะพฒันาได ้เมื!อเด็กไดพ้ฒันาทกัษะการคิดพื,นฐานจนมีความชาํนาญพอสมควรแลว้ ทกัษะการคิดขั,นสูง
ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย ๆ ไดแ้ก่ การสรุปความ การให้คาํจาํกดัความ การวิเคราะห์ การผสมผสาน
ขอ้มูล การจดัระบบความคิด การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ การกาํหนดโครงสร้างความรู้ การแกไ้ขปรับปรุง
โครงสร้างความรู้เสียใหม่ การคน้หาแบบแผน การหาความเชื!อพื,นฐานการคาดคะเน หรือการพยากรณ์ 
การตั,งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน การตั,งเกณฑ์ การพิสูจน์ความจริง และการประยุกต์ใช้
ความรู้ 
 สรุปไดว้า่ ทกัษะการคิด หมายถึง ความสามารถยอ่ยในการคิดต่าง ๆ ซึ! งจะทาํไปสู่การคิด
ที!สลบัซบัซ้อนมากขึ,น ประกอบไปดว้ย ทกัษะการคิดพื,นฐาน ทกัษะการคิดที!เป็นแกน หรือทกัษะ
การคิด และทกัษะการคิดขั,นสูง 
 ความหมายของการคิดวเิคราะห์ 
 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549 : 5) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง                  
การระบุเรื! องหรือปัญหา การจาํแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบข้อมูล เพื!อจดักลุ่มอย่างเป็นระบบ               
ระบุเหตุผลหรือเชื!อมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล และตรวจสอบขอ้มูลหรือหาขอ้มูลเพิ!มเติม    เพื!อ
ใหเ้พียงพอต่อการตดัสินใจ 
 ระพีพร ชูเสน (2553 : 22) กล่าววา่ การคิดวเิคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจาํแนก
รายละเอียดหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของสิ! งที!ต้องการรู้แจกแจงข้อมูลที!มีอยู่มาจดัเป็นระบบ       
อยา่งมีเหตุผลตลอดทั,งเชื!อมโยงสัมพนัธ์กนั เพื!อเรียบเรียงใหง่้ายแก่การทาํความเขา้ใจ 
 สุรเกียรติ ไชยนุวติั (2553 : 23) กล่าววา่ การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถทางปัญญา 
และพฤติกรรมของบุคคลในการแกปั้ญหาดว้ยเหตุผล โดยสามารถจาํแนกแยกแยะประเด็นปัญหา 
วา่อะไรเป็นปัญหา อะไรเป็นสาเหตุของปัญหา และหาความสัมพนัธ์ของส่วนยอ่ยนั,น 
 เกรียงศกัดิM  เจริญวงศ์ศกัดิM  (2554 : 24) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถ 
ในการจําแนกแจกแจงองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ! งใดสิ! งหนึ! งหรือเรื! องใดเรื! องหนึ! งและหา                 
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั,น เพื!อคน้หาสาเหตุที!แทจ้ริงที!เกิดขึ,น 
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 จุฑารัตน์ พนัธุ (2556 : 12) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง กระบวนการทางปัญญา 

เป็นการคิดอย่างรอบคอบตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอ้างอิง เพื!อหาข้อสรุปที!                  

น่าเป็นไปได ้เป็นการคิดแบบตรึกตรองและมีเหตุผล เป็นความสามารถในการคิดแยกแยะส่วนยอ่ย

ออกจากองค์ประกอบ โดยการใคร่ครวญ ไตร่ตรอง คิดอย่างรอบคอบว่า ประกอบไปด้วยสิ! งใด                

มีความสาํคญัอยา่งไร และสามารถบอกไดว้า่ เรื!องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นอยา่งไร 

 สาํนกังานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2557 : 85) กล่าววา่ การคิดวิเคราะห์ หมายถึง 

การระบุเรื! องหรือปัญหา การจาํแนกแยกแยะ เปรียบเทียบขอ้มูลหรือเพื!อจดักลุ่มอย่างเป็นระบบ 

ระบบเหตุผลหรือเชื!อมโยงความสัมพนัธ์ของข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลหรือหาขอ้มูลเพิ!มเติม            

เพื!อใหเ้พียงพอในการตดัสินใจ แกปั้ญหา คิดสร้างสรรค ์

 สรุปไดว้่า ความหมายของการคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการจาํแนกรายละเอียด

หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของสิ!งที!ตอ้งการรู้แจกแจงขอ้มูลจดัเป็นระบบอยา่งมีเหตุผลเชื!อมโยงกนั

เพื!อการทาํความเขา้ใจ  

 ลกัษณะของการคิดวเิคราะห์  

 วยิะดา ประทุมรัตน์ (2551 : 15) กล่าววา่ ลกัษณะการคิดวเิคราะห์ ดงันี,  

 1. การคิดวเิคราะห์วจิารณ์เป็นวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 

 2. การคิดวิเคราะห์วิจารณ์เป็นกระบวนการแก้ปัญหาและการตดัสินใจเป็นรูปแบบ            

การคิดที! เหมาะสมกับสังคมประชาธิปไตยที!จะใช้การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในการแก้ปัญหา               

และตดัสินใจ 

 3. การคิดวเิคราะห์วจิารณ์เป็นกระบวนการที!ใชเ้หตุผลทางตรรกวทิยามาใชใ้นการตดัสินใจ 

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2557 : 86) กล่าวถึง ลักษณะการคิดวิเคราะห์ 

หมายถึง การแสดงออกให้เห็นถึงวธีิคิด ซึ! งลกัษณะสําคญัของลกัษณะการคิดวิเคราะห์ เช่น ลกัษณะ

การคิดหลากหลาย คิดเกี!ยวกบัรูปแบบ ลกัษณะประเภทและหมวดหมู่ ลกัษณะการคิดชดัเจน ทาํให้

รู้วา่ถูกผิด เหมาะสมเพียงใด ซึ! งจะสามารถอธิบายขยายไดด้ว้ยคาํพูด ลกัษณะการคิดอยา่งมีเหตุผล

แบบนิรนยัหรือแบบอุปนยั เพื!อให้ไดข้อ้มูลเกี!ยวกบัเรื!องที!คิดอย่างครอบคลุมและลกัษณะการคิด              

ที!สําคญัอีกประการหนึ!ง คือ การคิดอยา่งลึกซึ, ง เพื!อใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นสิ!งที!วเิคราะห์ 

ทั,งโครงสร้าง ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ กระบวนการ ผลลพัธ์ 
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 องค์ประกอบและกระบวนการของการคิดวเิคราะห์ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั,นพื,นฐาน (2549 : 52) กล่าวว่า องค์ประกอบของ         
การคิดวเิคราะห์ประกอบดว้ย 
 1. การตีความ ความเขา้ใจ และให้เหตุผลแก่สิ! งที!ตอ้งการวิเคราะห์เพื!อแปลความของ          
สิ!งนั,นขึ,นกบัความรู้ประสบการณ์และค่านิยม 
 2. การมีความรู้ความเขา้ใจในเรื!องที!จะวเิคราะห์ 
 3. การช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม ขอบเขตของคาํถาม ที!เกี!ยวขอ้งกบัการคิดเชิงวเิคราะห์ 
 4. การวิเคราะห์ยึดหลัก 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ที!ไหน (Where) เมื!อไร 
(When) ทาํไม (Why) อยา่งไร (How) 
 5. การหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล (คาํถาม) คน้หาคาํตอบได้ว่า อะไรเป็นสาเหตุเรื!องนั,น

เชื!อมกบัสิ!งนี,ไดอ้ยา่งไร เรื!องนี, ใครเกี!ยวขอ้ง เมื!อเกิดเรื!องนี, ส่งผลกระทบอยา่งไร มีองคป์ระกอบใดบา้ง

ที!นาํไปสู่สิ!งนั,น มีวธีิการ ขั,นตอนการทาํใหเ้กิดสิ!งนี,อยา่งไร มีแนวทางการแกไ้ขปัญหาอยา่งไรบา้ง     

 เกรียงศกัดิM  เจริญวงศ์ศกัดิM  (2554 : 26 - 30) กล่าวว่า อธิบายถึงองค์ประกอบของการคิด

วเิคราะห์วา่มี 4 ประการ คือ   

 1. ความสามารถในการตีความ การวิเคราะห์สิ!งต่าง ๆ ไดต้อ้งเริ!มตน้ดว้ยการทาํความเขา้ใจ

ข้อมูลที!ปรากฏ เริ! มแรกต้องพิจารณาข้อมูลที!ได้รับว่าอะไรเป็นอะไรด้วยการตีความ หมายถึง              

การพยายามทาํความเขา้ใจและใหเ้หตุผลแก่สิ!งที!เราตอ้งการวเิคราะห์ 

 2. ความรู้ความเข้าใจในเรื!องที!จะวิเคราะห์ การที!จะคิดวิเคราะห์ได้ดีนั,นจาํเป็นตอ้งมี

ความรู้ความเขา้ใจพื,นฐานในเรื!องนั,น เพราะความรู้จะช่วยในการกาํหนดขอบเขตของการวิเคราะห์  

แจกแจง และจาํแนกไดว้า่เรื!องนั,นเกี!ยวขอ้งกบัอะไร มีองค์ประกอบยอ่ย ๆ อะไรบา้ง มีกี!หมวดหมู่  

จดัลาํดบัความสาํคญัอยา่งไร และรู้วา่อะไรเป็นสาเหตุก่อใหเ้กิดอะไร 

 3. ความช่างสังเกตช่างสงสัยและช่างถาม นกัคิดวเิคราะห์จะตอ้งมีองคป์ระกอบทั,งสามนี,
ร่วมดว้ยคือ ตอ้งเป็นคนที!ช่างสังเกต สามารถคน้พบความผิดปกติท่ามกลางสิ!งที!ดูอยา่งผิวเผินแลว้

เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ,น ตอ้งเป็นคนที!ช่างสงสัยเมื!อเห็นความผิดปกติแล้วไม่ละเลยไปแต่หยุด

พิจารณา ขบคิด ไตร่ตรองและต้องเป็นคนช่างถาม ชอบตั,งคาํถามกับตวัเองและคนรอบ ๆ ข้าง    

เกี!ยวกบัสิ!งที!เกิดขึ,นเพื!อนาํไปสู่การคิดต่อเกี!ยวกบัเรื!องนั,น การตั,งคาํถามจะนาํไปสู่การสืบคน้ความจริง

และเกิดความชดัเจนในประเด็นที!ตอ้งการวิเคราะห์ คาํถามที!เกี!ยวขอ้งกบัการวิเคราะห์จะยึดหลกั              

5 W1H  คือ ใคร (Who) อะไร (What) ที! ไหน (Where) เมื! อไหร่ (When) เพราะเหตุใด (Why)            

อยา่งไร (How) 
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 4. ความสามารถในการหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล นกัคิดวิเคราะห์ตอ้งมีความสามารถ

ในการหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล สามารถคน้หาคาํตอบไดว้า่อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดสิ!งนี,  เรื!องนั,น

เชื!อมโยงกับเรื! องนี, ได้อย่างไร เรื! องนี, มีใครเกี!ยวข้องบ้าง เกี!ยวข้องกันอย่างไร เมื!อเกิดเรื! องนี,                      

จะส่งผลกระทบอยา่งไรบา้ง สาเหตุที!ก่อให้เกิดเหตุการณ์นี,องคป์ระกอบใดบา้งที!นาํไปสู่สิ!งนั,น วิธี

การ ขั, นตอนการทําให้เกิดสิ! งนี,  สิ! งนี, ประกอบด้วยอะไรบ้าง แนวทางแก้ปัญหามีอะไรบ้าง                      

ถา้ทาํเช่นนี,  จะเกิดอะไรขึ,นในอนาคต และคาํถามอื!น ๆ ที!มุ่งการออกแรงทางสมองให้ตอ้งขบคิด

อยา่งมีเหตุผลเชื!อมโยงกบัเรื!องที!เกิดขึ,น 

 ชลธิชา จนัทร์แก้ว (2549 : 38) กล่าวว่า องค์ประกอบของทกัษะการคิดวิเคราะห์ไวว้่า  

องคป์ระกอบของทกัษะการคิดวเิคราะห์ ประกอบดว้ย 3 ลกัษณะ ดงันี,  

 1. การวเิคราะห์เนื,อหา เป็นความสามารถในการจาํแนกขอ้เท็จจริงออกจากขอ้สมมติฐาน  

และสามารถสรุปขอ้ความนั,น ๆ ได ้

 2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นความสามารถในการหาความสัมพนัธ์ของส่วนต่าง ๆ  

โดยการเชื!อมโยงเหตุและผล 

 3. การวิเคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถในการวิเคราะห์รูปแบบ วตัถุประสงค์ทศันคติ

และความคิดเห็นของผูเ้ขียน 

 สุวิทย์ มูลคํา (2550 : 23 - 24)  กล่าวว่า องค์ประกอบของทักษะการคิดวิเคราะห์ว่า  

ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงันี,  

 1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบที!สําคญัของ             

สิ!งของหรือเรื!องราวต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ส่วนประกอบของพืช สัตว ์ข่าว ขอ้ความ หรือเหตุการณ์ 

เป็นตน้  

 2. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นความสามารถในการหาความสัมพนัธ์ของส่วนสาํคญัต่าง ๆ  

เป็นการระบุความสัมพนัธ์ระหว่างความคิด ความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุและผลและความแตกต่าง

ระหวา่งขอ้โตแ้ยง้ที!เกี!ยวขอ้งและไม่เกี!ยวขอ้ง 

 3. การวิเคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถในการหาหลกัความสัมพนัธ์ของส่วนสําคญั

ในเรื!องนั,น ๆ วา่สัมพนัธ์กนัอยูโ่ดยอาศยัหลกัการใด 

 สรุปไดว้่า องค์ประกอบการคิดวิเคราะห์ คือ กระบวนการที!อาศยัองค์ประกอบเบื,องตน้

ทุกอยา่งร่วมกนัโดยทั!วไป จะไม่เห็นความแตกต่างระหวา่งการสังเกตและขอ้เท็จจริง หากเขา้ใจถึง

ความแตกต่าง ก็จะทาํใหเ้ริ!มพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
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 แนวทางและเทคนิคการสอนให้เกดิการคิดวเิคราะห์ 
 ชาติ แจ่มนุช (2545 : 54 - 55) กล่าวว่า การกาํหนดสิ!งสําเร็จรูปสิ!งหนึ! งขึ,นมาเป็นตวัตน้เรื!อง 
เช่น กลอนบทหนึ! ง โคลง บทความ รูปภาพ เหตุการณ์ต่าง ๆ กําหนดคําถามหรือปัญหาเพื!อ            
คน้หาความจริงหรือความสาํคญัต่าง ๆ เช่น บทความนี,  ภาพนี,  ตอ้งการสื!อหรือบอกอะไรที!สาํคญั 
 1. พินิจพิเคราะห์แยกแยะกระจายสิ!งที!กาํหนดใหอ้อกเป็นส่วนยอ่ย ๆ 
 2. คน้หาความจริงหรือความสาํคญัที!กาํหนด 
 3. สรุปเป็นคาํตอบ หรือตอบปัญหานั,น ๆ 
 ลออ จรดล (2550 : 17) กล่าววา่ แนวทางการพฒันาการวเิคราะห์วจิารณ์ในการเรียนการสอน 
ไดด้งันี,  
 1. แนะนาํทกัษะที!ฝึกปฏิบติั 
 2. ผูเ้รียนทบทวนกระบวนการค้น ทักษะ กฎ และความรู้ที! เกี!ยวข้องกับทักษะที!จะ            
ฝึกปฏิบติั 
 3. ผูเ้รียนใชท้กัษะเพื!อใหบ้รรลุจุดประสงคที์!กาํหนด 
 4. ผูเ้รียนทบทวนสิ!งที!คิดหรือสิ!งที!เกิดขึ,นในสมองขณะที!ทาํกิจกรรม 
 เกรียงศักดิM  เจริญวงศ์ศักดิM  (2542 : 3 - 4) กล่าวว่า 10 เทคนิคประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง       
ในการจดัการเรียนการสอนเพื!อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ดงันี,  
 มิติที! 1 ความสามารถในการคิดเชิงวิพากย ์ (Critical Thinking) สามารถพฒันาให้เกิดขึ,นได้
โดยการฝึกให้ผูเ้รียนทา้ทายและโตแ้ยง้ขอ้สมมุติฐานที!อยู่เบื,องหลงัเหตุผลที!โยงความคิดเหล่านั,น 
เพื!อเปิดทางสู่ แนวทางความคิดเหล่านั,น เพื!อเปิดทางสู่ความคิดอื!น ๆ ที!อาจเป็นไปได ้
 มิติที!  2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) พัฒนาให้เกิดขึ, นได ้             
โดยการฝึกให้ผูเ้รียนสืบคน้ขอ้เท็จจริงเพื!อตอบคาํถามเกี!ยวกบับา้งอยา่งโดยการตีความ (Interpretation) 
การจาํแนกแยกแยะ (Classification) และทําความเข้าใจ (Understanding) กับองค์ประกอบของ              
สิ!งนั,นและองค์ประกอบอื!น ๆ ที!สัมพนัธ์กนั รวมทั,งยงัเชื!อมโยงความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล (Causal 
Relationship) ที!ไม่ขดัแยง้กนระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั,นดว้ยเหตุผลที!หนกัแน่นน่าเชื!อถือ 
 มิติที! 3 ความสามารถในการคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Type Thinking) และการฝึกให้
ผูเ้รียนรวมองคป์ระกอบที!แยกส่วนกนัมาหลอมรวมใตโ้ครงร่างใหม่อยา่งเหมาะสม ซึ! งสามารถช่วย
พฒันาผูเ้รียนความสามารถของผูเ้รียนในการคิดเชิงสังเคราะห์ได ้
 มิติที! 4 ความสามารถในการคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking) การฝึกใหผู้เ้รียน
คน้หาความเหมือนหรือความแตกต่างขององคป์ระกอบตั,งแต่ 2 องคป์ระกอบ ขึ,นไปเพื!อใช้ในการ
อธิบายเรื!องใดเรื!องหนึ!งบนมาตรการ (Criteria) เดียวกนัเป็นวิธีการที!จะช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะ
การคิดเชิงเปรียบเทียบไดดี้ 
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 มิติที! 5 ความสามารถในการคิดเชิงมโนทศัน์ (Conceptual Thinking) ผูเ้รียนจะสามารถ
พฒันาทกัษะในการคิดแบบนี,ไดโ้ดยการฝึกการนาํขอ้มูลทั,งหมดมาประสานกนัและสร้างเป็นกรอบ
แนวคิดใหม่ขึ,นมาใชใ้นการต่อความขอ้มูลอื!น ๆ ต่อไป 
 มิติที! 6 ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ความสามารถดา้นนี,
พฒันาโดยการฝึกให้ผูเ้รียนคิดออกนอกกรอบความคิดเดิมที!มีอยู่ทาํให้ได้แนวทางใหม่ที!ไม่เคย                
มีมาก่อน 
 มิติที!  7 ความสามารถในการคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) การคิดประเภทนี,
เป็นประโยชน์ต่อชีวติประจาํวนัมากผูส้อนควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนฝึกนาํสิ!งต่าง ๆ ที!มีอยูเ่ดิมไปใช้
ประโยชน์ในวตัถุประสงค์ใหม่ และปรับสิ!งที!มีอยูเ่ดิมให้เขา้กบับุคคล สถานที! เวลา และเงื!อนไข
ใหม่ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 มิติที!  8 ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ความสามารถด้านนี,
พฒันาไดโ้ดยการฝึกใหผู้เ้รียนกาํหนดแนวทางที! เป็นรูปธรรมที!ดีที!สุดภายใตเ้งื!อนไขขอ้จาํกดัต่าง ๆ 
เพื!อบรรลุเป้าหมายที!ตอ้งการ 
 มิติที! 9 ความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking) คือ การฝึกใหผู้เ้รียน
เชื!อมโยงเรื!องมุมต่าง ๆ เขา้กบัเรื!องหลกั ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 มิติที!  10 ความสามารถในการคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) เป็นความสามารถ            
ในการคิดขั,นสูง ซึ! งสามารถพฒันาไดโ้ดยการฝึกใหผู้เ้รียนคาดการณ์ และประมาณการเปลี!ยนแปลงต่าง ๆ  
ที!อาจจะเกิดขึ,นในอนาคต โดยการใชเ้หตุผลทางตรรกวิทยา สมมติฐาน ขอ้มูล และความสัมพนัธ์ต่าง ๆ 
ของในอดีตและปัจจุบนั เพื!อคาดการณ์ ทิศทางหรือขอบเขตทางเลือกที!เหมาะสมอีกทั,งมีพลวตัร 
สอดคลอ้งกบการเปลี!ยนแปลงที!เกิดขึ,นในอนาคต 
 สุรเกียรติ ไชยนุวติั (2553 : 27 - 29) กล่าวว่า เทคนิคการคิดวิเคราะห์ เป็นการคิดขั,นสูง 
คิดอยา่งละเอียด คิดเชิงลึก เชื!อมโยงความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุและผล ขอ้โตแ้ยง้ คิดจากเหตุไปสู่ผล 
 1. เทคนิคการตั,งคาํถามเชิงเงื!อนไข ความถี!ของเหตุการณ์ที! เกิดขึ, น จดัลําดับขั,นตาม             
ความสาํคญัเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
  ถา้....จะเกิด ? 
  1.1 ถา้ไม่มีแสงสวา่งในโลกนี,  อะไรจะเกิดขึ,น 
  1.2 ถา้ไม่มีพลาสติก จะเกิดประโยชน์อยา่งไร 
  จาํนวน ? 
  1.3 เป็นไปไดห้รือไม่วา่ แผน่ดินไหวจะเกิดขึ,น 2 ครั, งในปีนี,  
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  ลาํดบัความสาํคญั ? 
  1.4 อะไรที!สาํคญัสาํหรับชีวติมนุษย ์
  การเปรียบเทียบ 
  1.5 ระหวา่งมดกบัผึ,ง สัตวต์วัไหนขยนักวา่กนั 
 2.  เทคนิค 5W 1H 
  ใคร (Who) 
  อะไร (What) 
  ที!ไหน (Where) 
  เมื!อไร (When) 
  เพราะเหตุใด (Why) 
  อยา่งไร (How) 
 สรุปไดว้า่ แนวทางและเทคนิคการสอนให้ผูเ้รียนเกิดการคิดวเิคราะห์ มีขั,นตอนการสอน
และเทคนิคให้ผูเ้รียนเกิดการวิเคราะห์ ซึ! งช่วยให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ความเขา้ใจและพฒันาความคิด
ใหม่ ๆ ช่วยขยายทกัษะการคิด ความเขา้ใจให้กระจ่างขึ,น ก่อให้เกิดความเชื!อมโยงระหวา่งคิดคิดต่าง ๆ 
อยา่งมากมาย 
 ขอบเขตและพฤติกรรมบ่งชี0การคิดวเิคราะห์ 
 ทิศนา แขมมณี และคณะ (2546 : 133) กล่าวว่า ขอบเขตของการคิดวิเคราะห์ประกอบ
ดว้ยทกัษะยอ่ย 6 ทกัษะ คือ 
 1. การรวบรวมขอ้มูลทั,งหมดมาเรียบเรียงจดัระบบใหง่้ายต่อการทาํความเขา้ใจ 
 2. การกาํหนดแง่มุมที!จะวเิคราะห์โดยใชค้วามรู้เดิมหรือลกัษณะของขอ้มูล 
 3. การกาํหนดหมวดหมู่หรือแง่มุมที!จะวเิคราะห์ 
 4. การแจกแจงขอ้มูลที!มีอยู่ลงในแต่ละหมวดหมู่โดยคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ที!เกี!ยวขอ้ง
โดยตรง 
 5. การนาํขอ้มูลที!แจกแจงเสร็จแลว้ในแต่ละหมวดหมู่โดยคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ที!เกี!ยวขอ้ง
โดยตรง 
 6. การเปรียบเทียบขอ้มูลระหวา่งหมวดหมู่ในหลายๆดา้น 
 พิมพร ไตรยานุภาพ (2552 : 23) กล่าววา่ ขอบเขตและพฤติกรรมบ่งชี,การคิดวิเคราะห์ว่า
ขอบเขตของการคิดวิเคราะห์ประกอบดว้ยทกัษะย่อย 6 ทกัษะ คือ การรวบรวมขอ้มูล การกาํหนด
ลกัษณะร่วมของขอ้มูลโดยใชค้วามรู้เดิม การกาํหนดหมวดหมู่ที!จะวเิคราะห์ การแจกแจงขอ้มูลที!มี
ความสัมพนัธ์เกี!ยวขอ้งกนัโดยตรง การนาํขอ้มูลที!แจกแจงกนัมาจดัระบบและเปรียบเทียบขอ้มูล 
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สาํหรับพฤติกรรมที!แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนเกิดทกัษะการคิดวเิคราะห์ นกัเรียนสามารถกาํหนดเกณฑ์
ในการจาํแนกและสามารถแยกแยะขอ้มูลสิ!งที!วิเคราะห์ไดต้ามเกณฑ์ พร้อมกบับอกความสัมพนัธ์
ระหว่างองคป์ระกอบของขอ้มูลแลว้นาํมาเสนอขอ้มูลการวิเคราะห์เชื!อมโยงความสัมพนัธ์ให้ผูอื้!น
เขา้ใจได ้
 สรุปไดว้่า ขอบเขตและพฤติกรรมบ่งชี, การคิดวิเคราะห์ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการคิด
วเิคราะห์ ในการรวบรวมขอ้มูล การกาํหนดแง่มุมที!จะวิเคราะห์ การกาํหนดหมวดหมู่ การแจกแจง
ขอ้มูล และการเปรียบเทียบขอ้มูล 
 ประโยชน์ของการคิดวเิคราะห์ 
 นิตยา ผลประดง (2556 : 44) กล่าววา่ ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ คือ ช่วยให้ประเมิน
และสรุปสิ!งต่าง ๆ ตามขอ้เทจ็จริงที!ปรากฏ ไม่ด่วนสรุปตามอารมณ์ 
 ธนตัตว์รรณ ธนบตัร (2554 : 43) กล่าววา่ ประโยชน์ของการคิดวเิคราะห์ดงันี,  
 1. ช่วยให้รู้ขอ้เท็จจริง รู้เหตุผลเบื,องตน้ของสิ!งที!เกิดขึ,น เขา้ใจความเป็นมาเป็นไปของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ เพื!อไดน้าํขอ้เท็จจริงเป็นฐานความรู้ไปใช้ในการตดัสินใจแกปั้ญหาการประเมิน 
และการตดัสินเรื!องต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2. ช่วยให้สํารวจความสมเหตุสมผลของขอ้มูลที!ปรากฏ และไม่ด่วนสรุปตามอารมณ์ 
ความรู้สึกหรืออคติ แต่สืบคน้ตามหลกัเหตุผล และขอ้มูลที!เป็นจริง 
 3. ช่วยให้ไม่ด่วนสรุปสิ!งใดง่าย ๆ แต่สื!อสารตามความเป็นจริง ขณะเดียวกนัจะช่วยให้
เราไม่หลงเชื!อขอ้อา้งที!เกิดจากตวัอยา่งเพียงอยา่งเดียว แต่พิจารณาเหตุผลและปัจจยัเฉพาะในแต่ละ
กรณีได ้
 4. ช่วยใหก้ารพิจารณาสาระสาํคญัอื!น ๆ ที!ถูกบิดเบือนไปจากความประทบัใจในครั, งแรก
ทาํใหเ้รามองอยา่งครบถว้นในแง่มุมอื!น ๆ ที!มีอยู ่
 5. ช่วยพัฒนาความช่างสังเกต การหาความแตกต่างของสิ! งที!ปรากฏพิจารณาตาม            
ความสมเหตุสมผลของสิ!งที!เกิดขึ,นก่อนที!จะตดัสินสรุปสิ!งใดลงไป 
 6. ช่วยให้หาเหตุผลที!สมเหตุสมผลให้กบัสิ!งที!เกิดขึ,นจริง ณ เวลา นั,นโดยไม่พึ!งพิงอคติ   
ที!มีอยูใ่นความจาํ ทาํใหส้ามารถประเมินสิ!งต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ,น 
 7. ช่วยประมาณการความน่าจะเป็น โดยสามารถใช้ขอ้มูลพื,นฐานที!เรามีวิเคราะห์ปัจจยั
อื!น ๆ ของสถานการณ์ ซึ! งจะช่วยใหค้าดการณ์ความน่าจะเป็นได ้
 สรุปไดว้่า ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ ช่วยให้เรารู้ขอ้เท็จจริง รู้เหตุผลเบื,องหลงัของ

สิ!งที!เกิดขึ,น เขา้ใจความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นฐานความรู้ในการนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ

แกปั้ญหา และช่วยใหเ้ราหาเหตุผลที!สมเหตุสมผลใหก้บัสิ!งที!เกิดขึ,นจริง 
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เจตคติ 
 ความหมายของเจตคติ 
 ในปัจจุบนัไดมี้การศึกษาเจตคติอยา่งกวา้งขวาง ซึ! งมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมาย
คาํวา่ เจตคติไวห้ลากหลาย ดงันี,  
 อนาตาซี (Anastasi. 1988 : 32 - 95) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความโน้มเอียงที!จะแสดงออกว่า
ชอบหรือไม่ชอบต่อสิ!งต่าง ๆ เช่น เชื,อชาติ และขนบธรรมเนียมประเพณี  
 วอลแมนด์ (Wolma. 1993 : 37 - 39) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความพร้อมของแต่ละบุคคล    
ที!จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ! งเร้า ในทางที!สนับสนุนหรือต่อต้านประสบการณ์บางอย่าง        
ของบุคคล สถาบนัหรือแนวคิดบางอยา่ง การแสดงออกในลกัษณะที!พึงพอใจเรียกวา่เจตคติทางบวก 
และการแสดงออกในลกัษณะไม่พอใจเรียกวา่ เจตคติทางลบ                              
 รวีวรรณ องัคนุรักษ์พันธ์ุ (2533 : 12) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง สภาพจิตใจที!เกิดจาก
ประสบการณ์ที!ทาํให้บุคคลมีท่าทีต่อสิ!งใดสิ!งหนึ! ง ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ! ง อาจแสดงท่าทีออกมา
ในทางที!พอใจ เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย 
 พรรณี เจนจิต (2538 : 101 - 103) กล่าววา่ เจตคติ หมายถึง เรื!องของความรู้สึกทั,งที!พอใจ
และไม่พอใจที!บุคคลมีต่อสิ!งใดสิ!งหนึ! ง ซึ! งมีอิทธิพลทาํให้แต่ละคนสนองตอบต่อสิ!งเร้าที!แตกต่างกนั
ออกไป 
 พวงรัตน์  ทวีรัตน์  (2540 : 106) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกต่าง ๆ อันเป็นผล           
เนื!องมาจากการเรียนรู้และประสบการณ์ ซึ! งเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่อสิ!งต่าง ๆ  
ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ!ง ซึ! งอาจเป็นไปในทางสนบัสนุนหรือต่อตา้นก็เป็นได ้
 สุภัคษร อินท ร (2545 : 11) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความคิดเห็นซึ! งถูกกระตุ้น                
ดว้ยอารมณ์ ซึ! งทาํให้บุคคลพร้อมที!จะทาํสิ!งหนึ!งสิ!งใด ทศันคติจะมีบทบาทช่วยให้เราไดป้รับปรุง
ตวัเองและป้องกนัตวัเอง 
 ราชบัณฑิตสถาน (2546 : 321) กล่าวถึง เจตคติ หรือ Attitude เจตคติเป็นศพัท์บัญญัติ               
ทางวชิาการ แปลความหมายวา่ ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ!งใดสิ!งหนึ!ง  
 สรุปไดว้า่ เจตคติ หมายถึง สภาวะความโน้มเอียงทางจิตใจของบุคคลที!มีผลต่อสิ!งต่าง ๆ 
โดยอาศยัประสบการณ์ที!แสดงออกในลกัษณะต่อสถานการณ์นั,น ซึ! งทาํให้บุคคลพร้อมที!จะแสดง
พฤติกรรมตอบสนองต่อสิ!งเร้าต่าง ๆ อาจเป็นไดท้ั,งในทางบวกและทางลบ หรือลกัษณะที!เป็นกลาง 
และสามารถที!จะเปลี!ยนแปลงเจตคติหรือสร้างเจตคติขึ,นมาใหม่ได ้
 ลกัษณะของเจตคติ 
 เจตคติ เกิดจากประสบการณ์หรือการเรียนรู้ มีกระบวนการซับซ้อน มีอิทธิพลต่อ         
การแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั,นใหเ้ป็นไปในลกัษณะทางที!ตนยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไมช่อบ 
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 รววีรรณ องัคนุรักษพ์นัธ์ุ (2533 : 94 - 95) กล่าววา่ เจตคติควรมีทั,งหมด 5 ขอ้ 

 1. เจตคติเป็นเรื!องของอารมณ์ อาจเปลี!ยนแปลงไดต้ามเงื!อนไขหรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
เช่น บุคคลอาจมีพฤติกรรมที!สร้างโดยแสดงออกไม่ตรงกบัความรู้สึกของตน 

 2. เจตคติเป็นลกัษณะเฉพาะตวั บุคคลที!มีความรู้สึกที!เหมือนกนัแต่รูปแบบการแสดงออก
แตกต่างกนัไป หรืออาจมีการแสดงออกที!เหมือนกนัแต่แตกต่างกนัในเรื!องของความรู้สึก 

 3. เจตคติมีทิศทาง การแสดงออกของความรู้สึกสามารถแสดงออกได้สองทาง คือ            

ทางบวกและทางลบ เช่น รัก - เกลียด ชอบ - ไม่ชอบ เป็นตน้ 
 4. เจตคติมีความเขม้ข้น ความรู้สึกขอบุคคลเหมือนกนัในสถานการณ์เดียวกันแต่อาจ

แตกต่างกันในเรื!องความเข้มข้นที!บุคคลรู้สึกมากน้อยต่างกัน เช่น ชอบมาก รักมาก ชอบน้อย            

รักนอ้ย เป็นตน้ 
 5. เจตคติมีเป้าหมาย ความรู้สึกของเจตคติจะไม่ได้เกิดขึ,นเฉย ๆ โดยไม่มีเหตุผล เช่น              

การมีพฤติกรรมอยา่งตั,งใจอย่างหนึ! งเพราะรักมากหรือชอบมาก พฤติกรรมที!แสดงออกแบบไม่เต็มที!
เพราะไม่ชอบหรือเกลียด เป็นตน้ 

 ชอร์ และไวท ์(Shaw and Wright. 1967 : 320; อา้งถึงใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 

2543 : 57 - 58) กล่าววา่ ลกัษณะของเจตคติสรุปได ้6 ขอ้ คือ 
 1. เจตคติเป็นผลมาจากการที!บุคคลประเมินผลจากสิ!งเร้าแล้วแปรเปลี!ยนมาเป็นความรู้สึก

ภายในที!ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม 
 2. เจตคติของบุคคลจะแปลค่าไดท้ั,งดา้นคุณภาพและความเขม้ ซึ! งมีทั,งทางบวกและทางลบ 

 3. เจตคติเป็นสิ!งที!เกิดจากการเรียนรู้มากกวา่จะมาตั,งแต่เกิด หรือเป็นผลมาจากโครงสร้าง

ภายในตวับุคคลหรือวฒิุภาวะ 
 4. เจตคติขึ,นอยูก่บัสิ!งเร้าเฉพาะอยา่งทางสังคม 

 5. เจตคติเป็นสิ!งที!เกิดขึ,นแลว้สามารถเปลี!ยนแปลงได ้

 6. เจตคติที!บุคคลมีต่อสิ!งเร้าที!เป็นกลุ่มเดียวกนั จะมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
 สรุปไดว้า่ ลกัษณะของเจตคติ เกิดจากการเรียนรู้และสามารถเปลี!ยนแปลงได ้ทั,งทางบวก

และทางลบ หรือเปลี!ยนตามสถานการณ์ต่าง ๆ 

 องค์ประกอบของเจตคติ 

 ถวิล ธาราโภชน์ (2532 : 90 - 93) กล่าวว่า เจตคติ เป็นองค์ประกอบด้านพฤติกรรม               
ความพร้อมที!จะกระทํา เพราะพฤติกรรมส่วนใหญ่ที!บุคคลแสดงออกมานั, นขึ, นอยู่กับเจตคติ                

เป็นองคป์ระกอบส่วนที!สาํคญัประการหนึ!ง 



 

 

36

 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2534 : 35 - 38) กล่าววา่ องคป์ระกอบเจตคติมี 3 ขอ้ ดงันี,  
 1. องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจหรือเรียกว่าด้านปัญญา เป็นองค์ประกอบ          
ดา้นความรู้ความเขา้ใจของบุคคลที!มีต่อสิ!งเร้านั,น ๆ เพื!อเป็นเหตุผลที!จะสรุปความและช่วยประเมิน                
สิ!งนั,น 
 2. องค์ประกอบด้านความรู้สึกหรือด้านอารมณ์ เป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึก                
หรืออารมณ์ของบุคคลที!มีความสัมพนัธ์กบัสิ!งเร้า เป็นผลมาจากการที!บุคคลประเมินผลสิ!งเร้าแลว้วา่
พอใจหรือไม่พอใจ ตอ้งการหรือไม่ตอ้งการ ดีหรือไม่ดี องค์ประกอบด้านความรู้สึกมกัจะคล้อยตาม
องค์ประกอบดา้นปัญญา แต่บางครั, งอิทธิผลของความรู้สึกก็อาจเหนือกว่าได ้เช่น ทราบขอ้มูลว่า 
นกัธุรกิจสามารถประกอบอาชีพแลว้ไดผ้ลกาํไรคือเงินที!จาํนวนสูงมากกวา่อาชีพครู แต่มีความรู้สึกวา่ 
อาชีพครูนั,นมีเกียรติมากกวา่ เจตคติจึงบอกวา่ชอบอาชีพครูมากกวา่นกัธุรกิจ 
 3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรมหรือด้านปฏิบติั เป็นองค์ประกอบทางดา้นความพร้อม 
ความโน้มเอียงที!บุคคลจะปฏิบติัหรือตอบสนองต่อสิ!งเร้าในทางสนบัสนุนหรือคดัคา้น ขึ,นอยู่กบั
ความเชื!อและความรู้สึกของบุคคลที!ได้จากการประเมินผลพฤติกรรมที! คิดว่าจะแสดงออก                          
จะสอดคล้องกับความรู้สึกที!มีมาคือ ความพร้อมที!จะกระทาํในทางใดทางหนึ! งที!สอดคล้องกับ         
ความรู้สึกเชิงประเมินค่าและความรู้สึกต่อสิ!งนั,นได ้
 เจตคติที!สมบูรณ์ ต้องมีองค์ประกอบเจตคติทั,ง 3 ประการ จึงสามารถแสดงให้เห็นถึง           
เจตคติของบุคคลไดอ้ยา่งแทจ้ริง ดงันี,  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 4  องคป์ระกอบของเจตคติ 
ที!มา : แสงเดือน ทวสิีน. 2545 : 29 

เจตคติ 

องคป์ระกอบ 

ดา้นปัญญา 
องคป์ระกอบ 

ดา้นความรู้สึก 

องคป์ระกอบ 

ดา้นการปฏิบติั 

วดัไดโ้ดยสาํรวจ

และการสอบถาม วดัไดด้ว้ยเครื!องมือวดั

ทางกายภาพ 

วดัไดด้ว้ยการสงัเกต 

และพฤติกรรม                    

ที!เปลี!ยนแปลง 
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 สรุปไดว้่า องค์ประกอบของเจตคติ คือ องค์ประกอบดา้นความรู้และความเขา้ใจหรือเรียกว่า
ดา้นปัญญา องคป์ระกอบดา้นความรู้สึกหรือดา้นอารมณ์ และองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมหรือดา้น
ปฏิบติั เจตคติที!สมบูรณ์ ตอ้งมีองคป์ระกอบเจตคติทั,ง 3 ประการ จะสามารถแสดงให้เห็นถึงเจตคติ
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 วธีิการวดัเจตคติ 

 การวดัเจตคติเป็นเรื!องละเอียดอ่อนและซบัซอ้น ตอ้งอาศยัการตอบสนองออกมาเป็นถอ้ย

คาํภาษาหรือพฤติกรรมภายนอก การวดัเจตคติอาจทาํได้หลายวิธี เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม การรายงานตนเอง เป็นตน้ 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  (2530 : 40 - 42) กล่าวว่า ลักษณ ะการวัดและ                

การประเมินผลคุณลักษณะด้านเจตคติ จึงตอ้งคาํนึงถึงความรู้สึกที!แสดงออกมากับการกระทาํ                

หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลแสดงได ้3 ทาง คือ 

 1. ทางความคิด คือ การแสดงความรู้สึกผ่านทางความคิดเห็น ความเชื!อ เช่น เชื!อวา่คนทาํดี

ยอ่มไดดี้ ความพยายามอยูที่!ไหนความสําเร็จอยูที่!นั!น การทาํงานเป็นหมู่คณะก่อใหเ้กิดความสามคัคี 

และคนที!เก่งคณิตศาสตร์ มกัจะเป็นคนที!มีเหตุผล 

 2. ทางความรู้สึก คือ การแสดงความรู้สึกต่อสิ!งต่าง ๆ เช่น แสดงความกระตือรือร้นที!จะ

เขา้ร่วมกิจกรรมภาษาองักฤษ ชื!นชมนกัร้อง หรือนกักีฬาเก่ง ๆ 

 3. ทางการกระทาํ คือ การแสดงออกทางปฏิบติั เช่น เข้าเรียนตรงเวลา ส่งงานประจาํ              

เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสมํ!าเสมอ อ่านหนังสือเป็นประจาํ ออกกําลังกายสมํ!าเสมอ การวดัและ           

การประเมินผล 

 รวีวรรณ องัคนุรักษพ์นัธ์ (2533 : 95 - 98) กล่าววา่ เจตคติเป็นลกัษณะของบุคคล เป็นการ

ตอบสนองของบุคคล เมื!อถูกเร้าดว้ยสิ!งใดสิ!งหนึ! งหรือเรื!องใดเรื!องหนึ! ง บุคคลอาจตอบสนองต่อสิ!งเร้า

ดว้ยการเปลี!ยนแปลงทางอารมณ์ การใช้คาํพูดหรือการกระทาํต่อสิ!งนั,น วิธีการที!ใช้วดัเจตคติหรือ

ลกัษณะของบุคคลมีหลายวธีิ ซึ! งการเลือกใชว้ธีิการวดัตอ้งพิจารณาประเด็นของเจตคติที!ตอ้งการวดัวา่ 

 1. เป็นเจตคติที!ผูถู้กวดัตอ้งการปกปิด บิดเบือน หรือขดัขอ้งในการศึกษามากนอ้ยเพียงใด 

 2. ลักษณะของผู ้ถูกศึกษา เช่น อายุ ประสบการณ์เกี! ยวกับประเด็นทางเจตคตินั, น               

ความสามารถในการอ่าน การเขียน 

 3. เวลาและทุนในการเก็บขอ้มูล วธีิการต่าง ๆ ที!ใชว้ดัเจตคติ 

 พวงรัตน์ ทวีรัตน์  (2538 : 32 - 35) กล่าวว่า ในการวดัเจตคติไม่นิยมใช้การสังเกต          

พฤติกรรมเพียงอยา่งเดียว แต่จะใชค้วบคู่ความรู้สึกเป็นมาตรประมาณค่า 5 อนัดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ!ง 
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เห็นด้วยเฉย ๆ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ!ง ข้อความที!บรรจุในมาตราวดัประกอบด้วย            

ขอ้ความที!แสดงความรู้สึกต่อสิ!งใดสิ!งหนึ!งทั,งในทางที!ดีและในทางที!ไม่ดีโดยมีจาํนวนขอ้เท่า ๆ กนั 

การกาํหนดนํ, าหนักคะแนนแต่ละตวัเลือกนั,นตามวิธีที!นิยมใช้กนัมากที!สุด (Arbitary Weighiting 

Method) คือ กาํหนดคะแนนเป็นรูปแบบ 5 4 3 2 1 สําหรับขอ้ความทางบวก และรูปแบบ 1 2 3 4 5 

สาํหรับขอ้ความทางลบ 

 ธีรวฒิุ เอกะกุล (2549 : 19 - 20) กล่าววา่ วธีิการวดัเจตคติ ดงันี,  
 1. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีที! ง่ายและตรงไปตรงมามากที!สุด ผูส้ัมภาษณ์จะต้องเตรียม                

ข้อรายการที!จะซักถามไวอ้ย่างดี ต้องเขียนเน้นความรู้สึกที!สามารถวดัเจตคติได้ตรงเป้าหมาย            
ผูส้ัมภาษณ์จะได้ทราบความรู้สึก หรือความคิดเห็นของผูต้อบ เพราะผูต้อบอาจบิดเบือนคาํตอบ 

เนื!องจากเกิดความเกรงกลวัต่อการแสดงความคิดเห็น วิธีแกไ้ข คือ ผูส้ัมภาษณ์ตอ้งสร้างบรรยากาศ

ในการสัมภาษณ์ให้เป็นกนัเอง ให้ผูต้อบรู้สึกสบายใจไม่เคร่งเครียดเป็นอิสระแน่ใจในคาํตอบว่า          
จะเป็นความลบั 

 2. การสังเกต เป็นวธีิการใชต้รวจสอบบุคคลอื!น โดยการเฝ้ามองและจดบนัทึกพฤติกรรม

ของบุคคลอยา่งมีแบบแผน เพื!อจะไดท้ราบวา่บุคคลที!เราสังเกตมีเจตคติ ความเชื!อ อุปนิสัยเป็นอยา่งไร 
ขอ้มูลที!ไดจ้ะถูกตอ้งใกลเ้คียงกบัความจริง หรือเป็นที!เชื!อถือไดเ้พียงใดนั,นมีขอ้ควรคาํนึงหลายประการ 

กล่าวคือ ควรมีการศึกษาหลาย ๆ ครั, ง เพราะเจตคติของบุคคลมาจากหลาย ๆ สาเหตุ นอกจากนี,              
ตวัผูส้ังเกตจะตอ้งทาํตวัเป็นกลาง ไม่มีความลาํเอียงและการสังเกตหลาย ๆ ช่วงเวลา ไม่ใช่สังเกต

เฉพาะเวลาใดเวลาหนึ!ง 

 3. การรายงานตนเอง ตอ้งให้ผูถู้กสอบวดัแสดงความรู้สึกของตนเอง ตามสิ!งเร้าที!เขาได้
สัมผสันั,น คือสิ! งเร้าที!เป็นขอ้คาํถามให้ผูต้อบแสดงความรู้สึกออกมาอย่างตรงไปตรงมา อาจเป็น

แบบทดสอบ หรือใช้มาตราวดัของเธอร์สโตน (Thurstone) ; กทัแมน (Guttman) ; ลิเคิร์ท (Likert) 
และออสกุด (Osgood) เป็นตน้ 

 4. เทคนิคจินตนาการ ตอ้งอาศยัสถานการณ์หลายอย่างเป็นสิ!งเร้าผูส้อบ เช่น ประโยค           

ไม่สมบูรณ์ภาพแปลก ๆ เรื!องราวแปลก ๆ เมื!อผูส้อบเห็นสิ!งเหล่านี, จะจินตนาการออกมา แลว้นาํมา 
ตีความหมายจากการตอบนั,น ๆ พอจะรู้ไดว้า่มีเจตคติต่อสิ!งเร้าอยา่งไร 

 5. การวดัทางสรีระภาพ การวดัด้านนี, อาศยัเครื! องมือไฟฟ้า แต่สร้างเฉพาะเพื!อจะวดั     

ความรู้สึก อนัจะทาํให้พลงัไฟฟ้าในร่างกายเปลี!ยนแปลง เช่น ถา้ดีใจเข็มจะชี, อย่างหนึ! ง เสียใจเข็ม  
จะชี, อีกอยา่งหนึ!ง ใชห้ลกัการเดียวกนักบัเครื!องจบัเท็จ เครื!องมือแบบนี, ยงัพฒันาไม่ดีจึงไม่นิยมใช ้     

เท่าใดนกั 



 

 

39

 สรุปไดว้่า วิธีการวดัเจตคติ คือ รูปแบบวิธีการหรือเครื!องมือการวดัที!มีมาตรฐานและมี
องคป์ระกอบของเจตคติอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์เพื!อสามารถใชใ้นการคาํนวณวดัค่าเจตคติของบุคคลได ้
 ประโยชน์ของเจตคติ 
 เจตคติเป็นสิ!งสําคญัในการทาํให้คนแสดงพฤติกรรมออกมา เจตคติจึงเป็นหัวขอ้ที!นิยม
ศึกษากนัมาก เพื!อจะไดรู้้ถึงความรู้สึกของคน ส่วนดีจะไดส่้งเสริม ส่วนเสียจะไดแ้กไ้ขใหท้นัท่วงที 
ประโยชน์ของเจตคติจึงมีมากมาย (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2543 : 54 - 55) 
 ธีรวฒิุ เอกะกุล (2549 : 20 - 21) กล่าวถึง ประโยชน์ของเจตคติไว ้ดงันี,  
 1. ช่วยทาํให้เขา้ใจสิ! งแวดล้อมรอบตวั โดยการจดัรูป หรือจดัระบบสิ!งของต่าง ๆ ที!อยู่
รอบตวัเรา 
 2. ช่วยให้มีการเขา้ขา้งตนเอง โดยช่วยให้บุคคลหลีกเลี!ยงสิ!งที!ไม่ดี หรือปกปิดความจริง
บางอยา่ง ซึ! งนาํความไม่พอใจมาสู่ตวัเขา 
 3. ช่วยปรับตวัใหเ้ขา้กบัสิ!งแวดลอ้มที!สลบัซบัซอ้น ซึ! งมีปฏิกิริยาโตต้อบ หรือการกระทาํ
สิ!งใดสิ!งหนึ!งลงไปนั,น ส่วนมากจะทาํใหสิ้!งที!เกิดความพอใจ หรือเป็นบาํเหน็จรางวลัจากสิ!งแวดลอ้ม 
 4. ช่วยให้บุคคลสามารถแสดงออกถึงค่านิยมขงตนเอง ซึ! งแสดงวา่เจตคตินั,นนาํความพอใจ
มาใหบุ้คคลนั,น 
 5. เตรียมบุคคลใหพ้ร้อมต่อการปฏิบติัการ 
 6. ช่วยใหบุ้คคลไดค้าดคะเนล่วงหนา้วา่อะไรจะเกิดขึ,น 
 7. ทาํใหบุ้คคลไดรั้บความสาํเร็จตามหลกัชยัที!วางไว ้
 สรุปไดว้า่ ประโยชน์ของเจตคติ คือ ทาํให้สามารถเขา้ใจตนเองและสิ!งแวดลอ้มรอบขา้ง 
และช่วยทาํใหบุ้คคลสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสิ!งแวดลอ้มสังคมที!มีความซบัซอ้น 
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 งานวจัิยต่างประเทศ 
 คอมเบอร์ และคีฟส์ (Comber and Keeves. 1973 : 97 - 109) ในโครงการ IEA ที!ทาํการ
วิจยักบันักเรียน 19 ประเทศ พบว่า นักเรียนจะปฏิบติังานได้ดีในกรณีที!งานเหล่านั,นใช้ความสามารถ  
ด้านคิด ด้านความรู้ความจาํ (Knowledge) และจะปฏิบัติงานได้ดีพอสมควรเมื!อเป็นงานที!ใช ้              
ความสามารถด้านการคิดที!ซับซ้อน เช่น การนําไปใช้ (Application) การวิเคราะห์ (Analysis)               
การสังเคราะห์ (Synthesis) การประเมิน (Evalution) 
 นิคเคอร์สัน (Nickerson. 1984 : 26 - 36) ได้ทําการทดลองเพิ!มศักยภาพทางการคิด              
ของนกัเรียนระดบัอาชีวะศึกษาชั,นสูงที!เรียนชา้ในเมืองออนดาริโอ ประเทศคานาดา ซึ! งทดลองดว้ย
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ระยะเวลานานถึง 1 ปี และพบว่าสามารถเพิ!มศกัยภาพทางการคิดและสมรรถภาพทางสมองของ
กลุ่มทดลองไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 จอ ห์ น สั น  แ ล ะ จอ ห์ น สั น  (Johnson and Johnson. 1988 : 31 - 32) ได้วิจัย เกี! ย วกับ              

การสอนทกัษะการคิดวเิคราะห์โดยการนาํเสนอปัญหา เพื!อการโตแ้ยง้ภายใตก้ารควบคุมของครูและ
ดาํเนินการอยา่งเป็นขั,นตอนคือ จดักลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื!อใหผู้เ้รียนวเิคราะห์ปัญหาจาก

ขอ้มูลที!ไดรั้บ โดยฝ่ายหนึ!งเป็นฝ่ายสนบัสนุนและอีกฝ่ายเป็นฝ่ายคดัคา้น จากนั,นให้ผูเ้รียนอภิปราย

ถึงปัญหาโดยผลัดกนันําเสนอความคิด ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนมีการยอมรับทศันะของตนเอง               
มีทกัษะในการแกปั้ญหาในหลายแง่มุม สามารถนาํเสนอทศันะของตนเอง มีทกัษะในการแกปั้ญหา

และการตดัสินใจ มีทกัษะในการทาํงานร่วมกนัและมีเจตคติที!ดีต่อวธีิสอนและวชิาที!เรียนมากขึ,น 

 ลมัพคิ์น (Lumpkin. 1991 : 3694 - A) ไดศึ้กษาผลการสอนทกัษะการคิดวิเคราะห์ที!มีต่อ
ความสามารถด้านคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิM ทางการเรียนและความคงทนในเนื,อหาวิชาสังคมของ          

นกัเรียนเกรด 5 และเกรด 6 ผลการศึกษาพบวา่ เมื!อไดส้อนทกัษะการคิดวิเคราะห์แลว้ นกัเรียนเกรด 5 
และเกรด 6 มีความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ไม่แตกต่างกนั นกัเรียนเกรด 5 ทั,งกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิM ทางการเรียน ความคงทนในเนื,อหาวิชาสังคมไม่แตกต่างกบัส่วนนกัเรียน

เกรด 6 ที!เป็นกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิM ทางการเรียนและความคงทนในเนื,อหาวชิาสูงกวา่กลุ่มควบคุม 
 เบิร์กโทลด์ (Bergthold. 1999 : 1054 - A) ได้ศึกษารูปแบบการคิดเชิงวิเคราะห์ และการใช้

ความรู้ต่อการเข้าใจเบื,องตน้ของนักเรียนในมโนทศัน์จาํกัด ในวิชาแคลคูลัส จากการสัมภาษณ์      
พบว่า นักเรียน 10 คน มีการพฒันาการคิดเชิงวิเคราะห์เพิ!มขึ, นในสถานการณ์ที!มีความยุ่งยาก                

ในขณะที!นักเรียนส่วนใหญ่สามารถอ่านผลกราฟและตาราง และคาดเดาความจาํกดั นกัเรียนรู้ว่า            

ตารางและกราฟที!ไม่ชดัเจนอาจทาํให้อ่านผลผิด และวิเคราะห์ยาก กราฟและตารางที!ปรากฏบน
เครื!องคิดเลขจึงถูกกาํหนดเป็นมาตรฐานนํามาเปรียบเทียบโดยไม่มีการวิเคราะห์ การตระหนัก               

ในข้อจาํกัดของเครื! องคิดเลขไม่มีนัยกับการคาดเดาอย่างจาํกัดนักเรียนไม่รู้วิธีการเปลี!ยนจาก            

เกือบใช่เป็นใช่ในการตดัสินใจในสถานการณ์อนัจาํกดั 
 แมนนิ!ง (Manning. 1999 : 2838 - A) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และเจตคติต่อการอ่านของนักศึกษา Roane State Community College ที!ลงทะเบียนเรียนวิชาการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า เจตคติต่อการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพนัธ์ 

อยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ แต่คะแนนของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ        
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 งานวจัิยในประเทศ 
 สุรเกียรติ ไชยนุวติั (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื! อง การศึกษาความสามารถ                  
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั,นมัธยมศึกษาปีที!  2 โรงเรียนบ้านจนัทเขลม จงัหวดัจนัทบุรี                
ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนที!ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาตามหลกั
อริยสัจ 4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที!กาํหนด อย่างมีนัยสําคญั               
ทางสถิติที!ระดบั .05 
 ธนัตต์วรรณ ธรบัตร (2554 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื! องการพฒันาชุดกิจกรรมส่งเสริม    
การคิดวิเคราะห์โดยใช้ข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวนั กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรมสําหรับนกัเรียนชั,นประถมศึกษาปีที! 6 กลุ่มตวัอย่างที!ใช ้นกัเรียนชั,นประถมศึกษาปีที! 6 
ภาคเรียนที! 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสัตยาไส จาํนวน 30 คน ผลการศึกษาคน้พบว่า นักเรียน             
ที!เรียนดว้ยชุดกิจกรรมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติที!ระดบั .01 
 ธรรศญา ไตรรัตน์ (2555 : 112) ได้ศึกษาการพฒันาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื!อฝึกทกัษะ 

การคิดของนกัเรียนชั,นประถมศึกษาปีที! 6 โรงเรียนสฤษดิเดช จงัหวดัจนัทบุรี พบว่า คะแนนเฉลี!ย
หลงัใชชุ้ดกิจกรรมสูงกวา่คะแนนเฉลี!ยก่อนใชชุ้ดกิจกรรมอยา่งมีนิสัยสาํคญัทางสถิติ .01 

 มานิต พิทักษ์  (2555 : 58) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์จากการอ่าน              
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั,นมธัยมศึกษาปีที! 3 โดยใช้คาํถามเชิงวิเคราะห์ พบว่า ทกัษะด้าน 
การวิเคราะห์ของนักเรียนที!เรียนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์                
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั .05 
 กรรณิการ์ กวางคีรี (2556 : 135) ไดศึ้กษาการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์และความเขา้ใจ 
ที!คงทน ของนักเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที! 1 ที!จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พบว่า ทกัษะ              
การคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที! 1 มีคะแนนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .05 โดยมีคะแนนความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ หลงัการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัสูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 
 จารุวรรณ แสงดว้ง (2556 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเรื!องผลการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว
เพื!อพฒันาจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรียนชั,นมัธยมศึกษาปีที!  2 โรงเรียนผดุงปัญญา จงัหวดัตาก           
ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองที!ไดชุ้ดกิจกรรมแนะแนวที!พฒันาจิตวิทยาเชิงบวกมีจิตวิทยา
เชิงบวกสูงขึ,นอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .01 และมีจิตวิทยาเชิงบวกสูงขึ,นกวา่กลุ่มควบคุม       
ที!ใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวตามปกติ 
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 สุพตัรา ราชวตัร (2557 : 122) ได้ศึกษาการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื!อเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิM ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ชั,นมธัยมศึกษา           
ปีที! 1 พบว่า ผลสัมฤทธิM ทางการเรียนของนักเรียนหลงัจากที!เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้               
เพื!อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิM ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์  
ชั,นมธัยมศึกษาปีที! 1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั .01  
 อรวรรณ ศรีไสยเพชร (2557 : 68) ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยการเรียนรู้              
แบบโครงงานเพื!อพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที! 3 โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลยัสตูล จงัหวดัสตูล พบว่า ภายหลงัการทดลองใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยการเรียนรู้
แบบโครงงานเพื!อพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา นกัเรียนมีทกัษะการแกปั้ญหาสูงกวา่ก่อนการทดลอง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั .05 
 โฉมศรี ยงัให้ผล (2557 : 57) ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื!อพฒันาความสามารถ              
ในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนประจาํชั,นมธัยมศึกษาปีที! 1 โรงเรียนกระบุรีวิทยา จงัหวดัระนอง 
พบวา่ ผลการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนว สูงขึ,นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั .01 
 ขวญัหทยั ชยัมงคล (2559 : 54) ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื!อพฒันาความสามารถ
ในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนเมียนมาร์ ชั, นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน           
เชตะวัน ห น องห มู  จังหวัดลําพู น  พ บ ว่า นัก เรียน เมี ยนม าร์ชั, น ป ระถม ศึกษ าตอน ป ลาย                              
มีความสามารถในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคสูงขึ, นภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว                     
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั .01 
 เสาวนีย ์สุขสําราญ (2559 : 84) ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเทคนิคระดมสมองเพื!อ
พฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียน ชั,นประถมศึกษาปีที! 2 โรงเรียน
เทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) จงัหวดัปราจีนบุรี พบว่า ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวด้วย
เทคนิคระดมสมอง นกัเรียนกลุ่มทดลอง มีความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์สูงกว่า
ก่อนการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวดว้ยเทคนิคระดมสมอง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั .01 
 สรุปได้ว่า งานวิจยัที!เกี!ยวขอ้งกบัชุดกิจกรรมแนะแนวแสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมแนะ
แนวสามารถช่วยเพิ!มคุณลกัษณะที!พึงประสงค ์ช่วยส่งเสริมดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
ทั,งในดา้นการศึกษา อาชีพ ส่วนตวัและสังคม ทาํใหดี้ขึ,น      

               
                       



บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 
 การวิจยัเรื�อง การพฒันาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี มีวธีิการดาํเนินวจิยัดงันี!  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร คือ นักเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี              

ปีการศึกษา 2563 จาํนวน 10 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน ทั!งหมด 369 คน 

 2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี  

ปีการศึกษา 2563 จาํนวน 1 หอ้งเรียน จาํนวน 30 คน ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย   

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิยครั$งนี$ประกอบด้วย 

 1. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน                 

ชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 ชุดกิจกรรมแนะแนวประกอบไปดว้ย 10 กิจกรรม ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว             

ฝึกกิจกรรมละ 50 นาที  

 2. แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 

 3. แบบประเมินเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถ

ในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 
 วธีิการสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน            

ชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้าง ดงันี!   



 
 

44

  1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใช้เป็นกรอบแนวคิด        
ในการพฒันาชุดกิจกรรมแนะแนว 
  1.2 ศึกษากรอบทฤษฏีเนื!อหา วตัถุประสงค ์กิจกรรม รูปแบบกิจกรรม ขั!นตอนการจดั
กิจกรรม เพื�อเป็นแนวทางกาํหนดใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงค ์
  1.3 สร้างชุดกิจกรรมแนะแนวให้สอดคล้องกบัวงจรการเรียนรู้ 4 ขั!นตอน (ERGA)             
1) ขั!นแลกเปลี�ยนประสบการณ์ (Experiencing) 2) ขั!นสะทอ้นกลบัการรับรู้ (Reflecting) 3) ขั!นสรุป
สาระสู่ชีวิต (Generalizing) 4) ขั!นคิดและนาํไปปฏิบติั (Applying) จาํนวน 10 กิจกรรม กิจกรรมละ 
50 นาที ใช้ชุดกิจกรรมฝึกสัปดาห์ละ 1 คาบเรียน จาํนวน 10 สัปดาห์ ซึ� งในแต่ละชุดกิจกรรม              
แนะแนวประกอบดว้ย สาระสําคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ สื�อ/แหล่งการเรียนรู้ การวดัประเมินผล  
มีเนื!อหากิจกรรม ไดแ้ก่   
   1.3.1 กิจกรรม “ตวัตนของฉนั”   
   1.3.2 กิจกรรม “นิทานชวนใหคิ้ด”   
   1.3.3 กิจกรรม “สื�อสารดีมีเพื�อน”   
   1.3.4 กิจกรรม “เรียนดีตอ้งมีเทคนิค”   
   1.3.5 กิจกรรม “ปฏิเสธในวนันี!  เพื�อสิ�งที�ดีในวนัหนา้”   
   1.3.6 กิจกรรม “มิตรภาพระหวา่งเพศ”   
   1.3.7 กิจกรรม “แค่คิดชีวติก็เปลี�ยน”   
   1.3.8 กิจกรรม “คลื�นอารมณ์”  
   1.3.9 กิจกรรม “เขา้ใจฉนั เขา้ใจเธอ”   
   1.3.10 กิจกรรม “คิดเป็นเห็นคุณค่าอาชีพ” 
   กิจกรรมที�สร้างขึ!นจะประกอบดว้ยวงจรการเรียนรู้ 4 ขั!นตอน หรือ ERGA ไดแ้ก่ 
1) ขั!นแลกเปลี�ยนประสบการณ์ (Experiencing) 2) ขั!นสะทอ้นกลบัการรับรู้ (Reflecting) 3) ขั!นสรุป
สาระสู่ชีวติ (Generalizing) 4) ขั!นคิดและนาํไปปฏิบติั (Applying) 
  1.4 นาํชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที�สร้างขึ!น
ไปเสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษา และผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบเที�ยงตรงเชิงเนื!อหา ดว้ยวิธีการ IOC (Item 
Objective Congruency Index) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC อยูร่ะหวา่ง 0.60 ถึง 1.00 
  1.5 ปรับปรุงชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้มี
ความเหมาะสมแล้วนําไปใช้กับนักเรียนชั! นมธัยมศึกษาปีที�  1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดั
จนัทบุรี ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 3 คน  ผลการทดลองพบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี�ยนของ             
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นักเรียนที�ได้ มีค่าเฉลี�ย E1/E2 เท่ากบั 54.00/66.67 ซึ� งมีค่าตํ�ากว่าเกณฑ์ 80/80 ที�กาํหนดไว ้ผูว้ิจยั        
จึงไดน้าํขอ้บกพร่องมาแกไ้ข 
  1.6 นาํชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที�ปรับปรุง
แลว้ไปใชก้บันกัเรียนที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 10 คน ผลการทดลองพบวา่ ร้อยละคะแนนเฉลี�ย
ของนักเรียนที�ได้ มีค่าเฉลี�ย E1/E2 เท่ากับ 64.40/70.25 ซึ� งมีค่าตํ�ากว่าเกณฑ์ 80/80 ที�กาํหนดไว ้            
ผูว้จิยัจึงไดน้าํขอ้บกพร่องมาแกไ้ขและนาํไปทดสอบภาคสนามเพื�อพฒันาและปรับปรุงชุดกิจกรรม
ใหส้มบูรณ์ยิ�งขึ!น 
  1.7 นาํชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที�ปรับปรุง
แลว้ไปใชก้บันกัเรียน ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพื�อหาประสิทธิภาพโดยใชเ้กณฑ์ 80/80 
ผลการทดลองพบว่า ร้อยละคะแนนเฉลี�ยของนักเรียนที�ได้ มีค่าเฉลี�ย E1/E2 เท่ากบั 81.67/82.42  
แสดงว่าค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 สูงกวา่เกณฑ ์80/80 ที�กาํหนดไว ้
  1.8 นําชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที� มี           
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง                                  
 2. แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างดงันี!  
  2.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัชุดกิจกรรมแนะแนวและการคิดวเิคราะห์ 
  2.2 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์                                               
  2.3 สร้างแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ              
4 ประเด็น (ERGA) การพฒันาเรื�องการคิดวิเคราะห์ ในแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เป็นขอ้ ปรนยั 4 ตวัเลือก  40 ขอ้  
  2.4 นาํแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที�สร้างขึ!น ให้ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน             
5 ท่าน ตรวจสอบเพื�อหาความเที�ยงตรงเชิงเนื!อหา โดยพิจารณาความสอดคลอ้งของการประเมิน 
โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.60 - 1.00 
    1 คะแนน หมายถึง เมื�อแน่ใจวา่ขอ้สอบนั!นวดัไดต้ามนิยาม 
     0 คะแนน หมายถึง เมื�อไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบนั!นวดัไดต้ามนิยามหรือไม่ 
   -1 คะแนน หมายถึง เมื�อแน่ใจวา่ขอ้สอบนั!นวดัไดไ้ม่ตรงตามนิยาม 
  2.5 นาํแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที�ปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนาํของ
อาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิแลว้นาํไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี ที�ลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน เพื�อนาํ
ผลมาวิเคราะห์แบบวดัก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถ                 
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ในการคิดวเิคราะห์เป็นรายขอ้ โดยหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) คดัเลือกขอ้สอบ
ที�มีค่าความยากง่ายตั!งแต่ 0.20 - 0.80 ค่าอาํนาจจาํแนกตั!งแต่ 0.20 ขึ!นไป เพื�อคดัเลือกและนาํไปใช้
ในการทดลอง จาํนวน 1 ชุด 40 ขอ้ ระดบัความยากง่าย อยูร่ะหวา่ง 0.20 - 0.80 และ ระดบัค่าอาํนาจจาํแนก 
อยูร่ะหวา่ง 0.20 - 0.53 
  2.6 นาํแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไปตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือโดยหา
ค่าความเชื�อมั�น ใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson ซึ� งแบบวดัการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว            
เพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีลกัษณะเป็นขอ้คาํถามที�ตรงตามวตัถุประสงค์ของ
การคิดวิเคราะห์ รวม 1 ชุด มีขอ้คาํถาม 40 ขอ้ โดยขอ้ทดสอบก่อนและหลงั เป็นขอ้คาํถามเดียวกนั
ในชุดแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 ค่าความเชื�อมั�น
ของแบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ อยูใ่นระดบั 0.77 
 3. แบบประเมินเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างดงันี!  
  3.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัเจตคติ 
  3.2 ศึกษาวธีิการสร้างแบบประเมินเจตคติ จากงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัเจตคติ 
  3.3 ส ร้างแบบ ประเมินเจตคติที� มี ต่อชุดกิจกรรมแนะแนวโดยสอดคล้องกับ                
จุดประสงค์หลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์                
แบบประเมินเจตคติประกอบด้วย คาํถาม 30 ขอ้ แต่ละข้อมีเกณฑ์การประเมิน 5 4 3 2 1 และให ้             
ผู ้ทรงคุณวุฒิพิจารณาลงความเห็นว่า แบบประเมินแต่ละหัวข้อวดัได้ตรงกับวตัถุประสงค ์               
ในการพฒันาหรือไม่ โดยกาํหนดคะแนนความเห็นดงันี!  
  3.4 นาํแบบประเมินเจตคติที�สร้างขึ!น ให้ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบเพื�อ
หาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) และค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item objective Congruency 
Index) มีค่า IOC อยูที่�ระดบั 0.98 
 การวางแผนการทดลอง 
 1. รูปแบบของการวจิยั 
  การวิจยัเรื� องการพฒันาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 ครั! งนี! เป็นการวิจยักึ�งทดลองแบบกลุ่มเดียว วดัก่อนและหลงั      
การทดลอง โดยดาํเนินการทดลองแบบ One Pretest Posttest Design (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2543 : 60)  
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ตาราง 1  รูปแบบของการวจิยั  Group Pretest Posttest Design 
            

ก่อนการทดลอง ทดลอง หลงัการทดลอง 
T1 X T2 

        
  ความหมายของสัญลกัษณ์ 
  T1  แทนการทดสอบก่อนการทดลองเป็น Pretest 
  T2  แทนการทดสอบหลงัการทดลองและระยะติดตามผล Posttest 
  X  แทนการเขา้ร่วมทาํกิจกรรมในชุดกิจกรรมแนะแนว 
 2. วธีิดาํเนินการทดลอง 
  2.1 ขั!นก่อนทดลอง 
   ผูว้ิจยัทาํการสุ่มห้องนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดั
จนัทบุรี มีนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม 30 คน และนาํแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์มาใชก้บั
นกัเรียนทั!ง 30 คน จากนั!นจึงดาํเนินการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว 
  2.2 ขั!นดาํเนินการทดลอง 
   ผูว้ิจยัดาํเนินการตามชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั! นมัธยมศึกษาปีที�  1 ที�ก ําหนดไว ้10 ชุด ชุดละ 50 นาที ระหว่างวนัที�                
2 พฤศจิกายน 2563 ถึง วนัที� 17 กุมภาพนัธ์ 2564  แต่ละกิจกรรม เริ�มตน้ด้วย การศึกษาแผนของ            
กิจกรรมแต่ละชุดและเริ�มปฏิบติักิจกรรม หลงัจากปฏิบติักิจกรรมแต่ละชุด ให้ทดสอบทา้ยกิจกรรม 
5 ขอ้ ในทุกทา้ยชุดกิจกรรม 10 ชุด รวม 50 ขอ้    
 

วนั เดือน ปี เวลา/ชั�วโมง ชื�อกิจกรรม ขั!นตอนการดาํเนินกิจกรรม 
2 พฤศจิกายน 63 15.20 น. - 16.10 น. 

(50 นาที) 
Pretest -                 
ความสามารถ             
ในการการคิด
วเิคราะห์ 

1. ทาํแบบวดัความสามารถ                
ในการคิดวเิคราะห์ 

9 พฤศจิกายน 63 15.20 น. - 16.10 น. 
(50 นาที) 

ตวัตนของฉนั 1. ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงประสบการณ์ 4 ขั!นตอน 
(ERGA) 
2. ทาํใบงานประกอบกิจกรรม 
3. ทาํแบบทดสอบทา้ยชุดกิจกรรม 
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วนั เดือน ปี เวลา/ชั�วโมง ชื�อกิจกรรม ขั!นตอนการดาํเนินกิจกรรม 
17 พฤศจิกายน 
63 

15.20 น. - 16.10 น. 
(50 นาที) 

นิทานชวนใหคิ้ด 1. ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงประสบการณ์ 4 ขั!นตอน 
(ERGA) 
2. ทาํใบงานประกอบกิจกรรม 
3. ทาํแบบทดสอบทา้ยชุดกิจกรรม 

23  พฤศจิกายน 
63 

15.20 น. - 16.10 น. 
(50 นาที) 

สื�อสารดีมีเพื�อน 1. ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงประสบการณ์ 4 ขั!นตอน 
(ERGA) 
2. ทาํใบงานประกอบกิจกรรม 
3. ทาํแบบทดสอบทา้ยชุดกิจกรรม 

2 ธนัวาคม 63 15.20 น. - 16.10 น. 
(50 นาที) 

เรียนดีตอ้งมี
เทคนิค 

1. ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงประสบการณ์ 4 ขั!นตอน 
(ERGA) 
2. ทาํใบงานประกอบกิจกรรม 
3. ทาํแบบทดสอบทา้ยชุดกิจกรรม 

9 ธนัวาคม 63 15.20 น. - 16.10 น. 
(50 นาที) 

ปฏิเสธในวนันี!  
เพื�อสิ�งที�ดี                                        
ในวนัหนา้ 

1. ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงประสบการณ์ 4 ขั!นตอน 
(ERGA) 
2. ทาํใบงานประกอบกิจกรรม 
3. ทาํแบบทดสอบทา้ยชุดกิจกรรม 

18 ธนัวาคม 63 15.20น. - 16.10 น. 
(50 นาที) 

มิตรภาพ           
ระหวา่งเพศ 

1. ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงประสบการณ์ 4 ขั!นตอน 
(ERGA) 
2. ทาํใบงานประกอบกิจกรรม 
3. ทาํแบบทดสอบทา้ยชุดกิจกรรม 

23 ธนัวาคม 63 15.20 น. - 16.10 น. 
(50 นาที) 

แค่คิดชีวติ                                 
ก็เปลี�ยน 

1. ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงประสบการณ์ 4 ขั!นตอน 
(ERGA) 
2. ทาํใบงานประกอบกิจกรรม 
3. ทาํแบบทดสอบทา้ยชุดกิจกรรม 
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วนั เดือน ปี เวลา/ชั�วโมง ชื�อกิจกรรม ขั!นตอนการดาํเนินกิจกรรม 
29 ธนัวาคม 63 15.20 น. - 16.10 น. 

(50 นาที) 
คลื�นอารมณ์ 1. ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 

เชิงประสบการณ์ 4 ขั!นตอน 
(ERGA) 
2. ทาํใบงานประกอบกิจกรรม 
3. ทาํแบบทดสอบทา้ยชุดกิจกรรม 

2 กุมภาพนัธ์ 64 15.20น. - 16.10 น. 
(50 นาที) 

เขา้ใจฉนั  
เขา้ใจเธอ 

1. ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงประสบการณ์ 4 ขั!นตอน 
(ERGA) 
2. ทาํใบงานประกอบกิจกรรม 
3. ทาํแบบทดสอบทา้ยชุดกิจกรรม 

8 กุมภาพนัธ์ 64 15.20 น. - 16.10 น. 
(50 นาที) 

คิดเป็นเห็นคุณค่า
อาชีพ 

1. ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงประสบการณ์ 4 ขั!นตอน 
(ERGA) 
2. ทาํใบงานประกอบกิจกรรม 
3. ทาํแบบทดสอบทา้ยชุดกิจกรรม 

17 กุมภาพนัธ์ 64 15.20 น. - 16.10 น. 
(50 นาที) 

Posttest -                 
ความสามารถ            
ในการคิด
วเิคราะห์ 

1. ทาํแบบวดัความสามารถ                       
ในการคิดวเิคราะห์ 
2. ทาํแบบประเมินเจตคติ 

 
 3. ขั!นหลงัการทดลอง 
  3.1 หลงัเสร็จสิ!นการทดลองผูว้ิจยัให้นักเรียนที�ทาํแบบวดัความสามารถในการคิด
วเิคราะห์เป็นคะแนนหลงัการทดลอง 
  3.2 นําคะแนนที�ได้ก่อนและหลังการทดลองมาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติเพื�อ
ทดสอบสมมติฐานต่อไป 
  3.3 นาํแบบประเมินเจตคติมาใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินตามขั!นตอน ดงันี!  
 1. นาํหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื�อการวิจยัจากครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณียื�นต่อผู ้อ ํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวดัจันทบุรี                       
เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งเพื�อขอความร่วมมือจากนกัเรียน 
 2. ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลใช้เวลาในการทาํกิจกรรมตั!งแต่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 
17 กุมภาพันธ์ 2564 จาํนวน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั! ง ครั! งละ 50 นาที ในชั�วโมงกิจกรรม               
แนะแนวของนกัเรียนในการทาํกิจกรรม ทาํการ  Pretest ในวนัที� 2 พฤศจิกายน 2563 และ Posttest 
ในวนัที� 17 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยผูว้ิจยัเขา้ไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดพฒันา
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์  
 3. นาํคะแนนจากแบบวดัก่อนและหลงัใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวเิคราะห์ มาเปรียบเทียบคะแนนก่อนกบัหลงัการทดลอง  
 4. นําผลการประเมินเจตคติของนักเรียนที� มี ต่อชุดกิจกรรมแนะแนว มาหาระดับ        
ความเหมาะสม 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแนะแนว ดว้ยการหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1)  และค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์  (E2) ไดค้ะแนนไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 80 
 2. เปรียบเทียบผลคะแนนที�ได้จากแบบวดัก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว           
โดยการใชส้ถิติ t - test Dependent 
 3. การประเมินเจตคติของนักเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวโดยหาค่าเฉลี�ย ( X )             
และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล   

 1. สถิติพื!นฐาน ไดแ้ก่    
  1.1 ค่าเฉลี�ย ( X )   
  1.2 ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 2. สถิติสาํหรับหาคุณภาพเครื�องมือ ไดแ้ก่ 
  2.1 ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)   
  2.2 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแนะแนว ตามเกณฑ ์80/80 (E1/E2)    
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  2.3 ค่าความเที�ยง โดยใชสู้ตร  KR - 20  ของ Kuder  Richardson 
  2.4 ค่าความยากง่าย   
  2.5 ค่าอาํนาจจาํแนก  
 3. สถิติที�ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 การทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั (T-test  Dependent)  
    



บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
                    
 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลเรื�อง การพฒันาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาปีที� 1 ตามลาํดบัดงันี&  
 
สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 X   แทน ค่าคะแนนเฉลี�ย 
 S.D. แทน ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
  N  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 E1  แทน คะแนนเฉลี�ยที�นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมในชุดกิจกรรมแต่ละชุด 
 E2  แทน คะแนนเฉลี�ยที�นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมทุกชุด 
 t  แทน   ค่าความแตกต่างของคะแนนที�ไดจ้ากการทาํแบบวดัความสามารถ 
                                             ในการคิดวเิคราะห์ 
 *  แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั& งนี&  ผูว้จิยัเสนอเป็นตอน ๆ ดงันี&  
 ตอนที� 1  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาปีที� 1 ตามเกณฑ ์80/80 
 ตอนที� 2  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที�ไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ
ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน
ชั&นมธัยมศึกษาปีที� 1 
 ตอนที� 3  ผลการศึกษาเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อฝึกทกัษะการคิด
ของนกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาปีที� 1 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที� 1 ผลการพฒันาและการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั&นมัธยมศึกษาปีที�  1 ตามเกณฑ์ 80/80  ผูว้ิจยัได้
ทดลองกบักลุ่ม N = 3, N = 10, N = 30 ตามลาํดบั ดงัตาราง 2 - 4 
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ตาราง 2  ค่าเฉลี�ย และคะแนนเฉลี�ยคิดเป็นร้อยละจากการทาํกิจกรรมชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อ           
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาปีที� 1 โดยภาพรวม (N = 3)   

 

ร้อยละ 
 การทดสอบ คะแนนเตม็ X  E1 E2 
 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริม 

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์                                                                         
50 27.00 54.00 6.67 

 
 จากตาราง 2  แสดงว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี�ยของนกัเรียนที�ไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรม
ดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีค่าเฉลี�ย  E1 /E2  เท่ากบั 
54.00 และ 66.67 ซึ� งมีค่าตํ�ากวา่เกณฑ ์80/80 ที�กาํหนดไว ้ผูว้จิยัไดน้าํขอ้บกพร่องมาแกไ้ขและนาํไป
ทดสอบหาประสิทธิภาพแบบกลุ่ม 
 
ตาราง 3  ค่าเฉลี�ย และคะแนนเฉลี�ยคิดเป็นร้อยละจากการทาํกิจกรรมชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อ         

ส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาปีที� 1 โดยภาพรวม (N = 10)   
 

ร้อยละ 
 การทดสอบ คะแนนเตม็ X  E1 E2 

 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

50 32.20 64.40 70.25 

 
                    จากตาราง 3  แสดงว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี�ยของนักเรียนที�ได้จากการปฏิบัติ          
กิจกรรมดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีค่าเฉลี�ย  E1 / E2 
เท่ากบั 64.40 / 70.25 ซึ� งมีค่าตํ�ากว่าเกณฑ์ 80/80 ที�กาํหนดไว ้ผูว้ิจยัจึงได้นาํขอ้บกพร่องมาแก้ไข
และนาํไปทดสอบหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม 
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ตาราง 4  ค่าเฉลี�ย และคะแนนเฉลี�ยคิดเป็นร้อยละจากการทาํกิจกรรมชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อ            
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาปีที� 1 โดยภาพรวม (N = 30)   

 

ร้อยละ 
 การทดสอบ คะแนนเตม็ X  E1 E2 

 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริม                 
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

50 40.83 81.67 82.42 

    
 จากตาราง 4  แสดงว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี�ยของนกัเรียนที�ไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรม
ดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีค่าเฉลี�ย  E1 / E2 เท่ากบั 
81.67 / 82.42 แสดงวา่ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาปีที� 1 สูงกวา่เกณฑ ์80/80 ที�กาํหนดไว ้
 
                    ตอนที�  2  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการใช ้                
ชุดกิจกรรมแนะแนวของนกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาปีที� 1 
 
ตาราง 5  เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว

ของนกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาปีที� 1 (N = 30)   
 

การทดสอบ   จาํนวน 

นกัเรียน 

คะแนน

เตม็ X  S.D. t p 

ก่อนเรียน 30 40 28.13 1.07 

หลงัเรียน 30 40 36.70 1.39 
39.29 .000* 

 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 

 

 จากตาราง 5  แสดงว่า นักเรียนที�ไดรั้บการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลงัการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว มีค่าเท่ากบั 36.70 และก่อนใช ้ 
ชุดกิจกรรมแนะแนว มีค่าเท่ากับ 28.13 เปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่า ค่าเฉลี�ยหลังเรียน                      
มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
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 ตอนที�  3  ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริม             
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาปีที� 1 ตามตาราง 6 
                     
ตาราง 6  แสดงค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรม

แนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาปีที� 1 
 

ขอ้ที� รายการประเมิน X  S.D. 
ระดบั 

ความเหมาะสม 

ด้านความคิด ความเข้าใจ    
1 ชุดกิจกรรมแนะแนวสามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 4.60 0.50 
เหมาะสม 
มากที�สุด 

2 เกิดความสับสนเมื�อใชชุ้ดกิจกรรม             
แนะแนว 4.57 0.50 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

3 หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว มีความ
เขา้ใจเกี�ยวกบัการคิดวเิคราะห์เพิ�มมากขึ&น 4.53 0.51 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

   4 ชุดกิจกรรมแนะแนวทาํใหเ้กิดการคิด
วเิคราะห์ที�หลากหลาย 4.60 0.50 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

5 การใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวไม่ช่วยใหเ้กิด
การพฒันาการคิดวเิคราะห์ 4.73 0.45 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

6 การใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวค่อนขา้ง         
เขา้ใจยาก 4.63 0.49 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

7 การใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวทาํให ้                
ขาดระเบียบวนิยั 4.43 0.50 เหมาะสมมาก 

8 การใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวทาํใหเ้กิด
ความคิดวเิคราะห์มากขึ&น                       
ในชีวติประจาํวนั 4.50 0.51 เหมาะสมมาก 

9 ชุดกิจกรรมแนะแนวสามารถช่วย
สนบัสนุนหรือริเริ�มอาชีพในอนาคตได ้ 4.67 0.48 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

10 มีทกัษะการคิดวเิคราะห์เพิ�มมากขึ&น             
หลงัจากใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว 4.67 0.48 

เหมาะสม 
มากที�สุด 
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ตาราง 6  (ต่อ) 
 

ขอ้ที�                 รายการประเมิน X  S.D. 
ระดบั 

ความเหมาะสม 

ด้านความรู้สึกและอารมณ์    
11 ฉนัรู้สึกตื�นเตน้ที�จะไดรั้บความรู้               

จากชุดกิจกรรมแนะแนว 4.70 0.47 
เหมาะสม 
มากที�สุด 

12 ในระหวา่งการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว 
ฉนัตอ้งการใหค้รูเลิกสอนก่อนเวลา 4.50 0.51 เหมาะสมมาก 

13 ฉนัรู้สึกชอบชุดกิจกรรมแนะแนว               
มากกวา่การบา้นวชิาต่าง ๆ 4.43 0.50 เหมาะสมมาก 

   14 ฉนัไม่ตอ้งการทาํชุดกิจกรรมแนะแนว 
ใหเ้หมือนเพื�อน ๆ 4.43 0.50 เหมาะสมมาก 

15 ฉนัรู้สึกเครียดเมื�อใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว 
4.53 0.51 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

16 ฉนัรู้สึกเบื�อหน่ายต่อการร่วมกิจกรรม
แนะแนว 4.50 0.51 เหมาะสมมาก 

17 ฉนัสนใจที�จะทาํความเขา้ใจกบั                     
ชุดกิจกรรมแนะแนว 4.60 0.50 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

18 ฉนัมีความกระตือรือร้นเมื�อถึงเวลาร่วม
กิจกรรมแนะแนว 4.57 0.50 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

19 ฉนัไม่สนใจที�จะใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว 4.50 0.51 เหมาะสมมาก 
20 ฉนัรู้สึกพอใจและยนิดีที�จะเรียนรู้            

ในชุดกิจกรรมแนะแนว 4.57 0.50 
เหมาะสม 
มากที�สุด 

ด้านแนวโน้มแสดงพฤติกรรม    
21 ฉนัตั&งใจทาํชุดกิจกรรมแนะแนวและ

ปฏิบติักิจกรรม 4.57 0.50 
เหมาะสม 
มากที�สุด 

22 ฉนัคุยและปรึกษากบัเพื�อนระหวา่งร่วม
กิจกรรมแนะแนว 4.63 0.49 

เหมาะสม 
มากที�สุด 
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ตาราง 6  (ต่อ) 
 

ขอ้ที�                 รายการประเมิน      X  S.D. 
ระดบั 

ความเหมาะสม 

23 เมื�อไม่เขา้ใจชุดกิจกรรมแนะแนว                 
ฉนัจะถามคุณครู 4.57 0.63 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

   24 ฉนัลอกใบงานกิจกรรมแนะแนวจาก
เพื�อน 4.70 0.47 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

25 ฉนัทบทวนความรู้ในชุดกิจกรรม            
แนะแนว 4.57 0.50 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

26 ฉนัชอบกิจกรรมที�เกี�ยวกบัการคิด
วเิคราะห์ 4.70 0.47 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

27 ฉนัไม่กลา้ถาม เมื�อไม่เขา้ใจชุดกิจกรรม
แนะแนว 4.60 0.50 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

28 ฉนัฝืนใจร่วมกิจกรรม เมื�อครูใหท้าํ               
ชุดกิจกรรมแนะแนว 4.47 0.63 เหมาะสมมาก 

29 ฉนัไม่สนใจชุดกิจกรรมแนะแนว 
4.60 0.50 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

30 ถา้มีชมรมเกี�ยวกบัการคิดวเิคราะห์                    
จะสนใจเขา้ร่วม 4.50 0.57 เหมาะสมมาก 

 
รวมเฉลี�ยคุณภาพทั&งหมด 4.57 0.51 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

 
 จากตาราง 6  แสดงวา่ นกัเรียนมีเจตคติต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั&นมธัยมศึกษาปีที� 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัมากที�สุด  
( X = 4.57)  
                    
 



บทที� 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเรื�อง การพฒันาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 ซึ� งผูว้ิจยัไดส้รุปการวิจยัการอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะการวิจยั

ตามลาํดบั ดงันี!  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั! งนี! มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี!  

 1. เพื�อพฒันาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ          

นกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 ตามเกณฑ ์80/80 

 2. เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัการใช้ชุดกิจกรรม  

แนะแนวของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 

 3. เพื�อศึกษาเจตคติของนักเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถ          

ในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ นกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

จงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2563 จาํนวน 10 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียนทั!งหมด 369 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย ไดแ้ก่ นกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1/3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

จงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2563 จาํนวน 1 ห้องเรียน จาํนวนนักเรียน 30 คน ได้มาโดยการสุ่ม 

อยา่งง่าย 

 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน             

ชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 ชุดกิจกรรมแนะแนวประกอบไปดว้ย 10 กิจกรรม กิจกรรมละ 50 นาที 

 2. แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพื�อ

ส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 
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 3. แบบประเมินเพื�อวดัเจตคติของนักเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริม           

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั!นตอนดงัต่อไปนี!  

 1. ส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์เพื�อขอใช้กลุ่มตวัอยา่ง เพื�อติดต่อกบัผูอ้าํนวยการของ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี ขอความอนุเคราะห์ใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการทดลอง 

 2. ให้นกัเรียนกลุ่มทดลองทาํแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนใช้ชุดกิจกรรม

แนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1  

 3. ผูว้ิจยัดําเนินการทดลองกับกลุ่มทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริม           

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ครั! งละ 50 นาที จาํนวน 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั! ง 

 4. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมผลขอ้มูลทุกทา้ย 10 กิจกรรม ในชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริม

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 

 5. ใหน้กัเรียนกลุ่มทดลองทาํแบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์หลงัใชชุ้ดกิจกรรม

แนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 

 6. ใหน้กัเรียนกลุ่มทดลองทาํแบบประเมินเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนว

เพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1  

 7. ดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล โดยทางสถิติเพื�อตรวจสอบมาตรฐาน 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการทดลองมาวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี!  

 1. หาประสิทธิภาพของ ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 โดยหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และ             

ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) ตามเกณฑ ์80/80 

 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลงัการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อ

ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 นาํมาทดสอบนยัสําคญั

ทางสถิติโดยใชก้ารแจกแจงของ  T-test  แบบ  Dependent 

 3. หาระดบัเจตคติของนักเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถ          

ในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 โดยหาค่าเฉลี�ย ( X )  และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
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สรุปผลการวจัิย 

 การวจิยัครั! งนี!สามารถสรุปผลไดด้งันี!  
 1. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีค่าเฉลี�ย E1/E2 
เท่ากบั 81.67/82.42 แสดงวา่ ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถ 
ในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 สูงกวา่เกณฑ ์80/80 ที�กาํหนดไว ้
 2. นกัเรียนที�ไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 หลงัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่า
ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� .05 
 3. นกัเรียนมีเจตคติต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์
ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 อยูใ่นระดบัมากที�สุด  ( X = 4.57) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยั เรื�อง การพฒันาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 ผูว้จิยัอภิปรายผลจากขอ้คน้พบในการวิจยัได ้3 ประเด็น 
ดงันี!  
 1. การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 ในการวิจยัครั! งนี!  ไดก้าํหนดประสิทธิภาพชุดกิจกรรม
แนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 ให้ได ้             
ตามเกณฑ์ 80/80 ซึ� ง 80 จาํนวนแรก หมายถึง คะแนนเฉลี�ยที�รักเรียนปฏิบติักิจกรรมในชุดกิจกรรม
แนะแนวแต่ละชุดได้คะแนนไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80 และ 80 จาํนวนหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี�ย                   
ที�นกัเรียนทาํแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวไดค้ะแนน   
ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80 ผลปรากฏว่าการทดสอบประสิทธิภาพชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริม         
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 สรุปไดว้า่ ชุดกิจกรรมแนะแนว
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที�กาํหนดไว ้80/80 คือ E1/E2  เท่ากบั  81.67/82.42 จากหลกัการ
และแนวคิดที�กล่าวมา ยงัสอดคล้องกับผลงานวิจัยของธรรศญา ไตรรัตน์ (2554 : 112) ได้ทํา        
การวจิยัเรื�อง การพฒันาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อฝึกทกัษะการคิดของนกัเรียนชั!นประถมศึกษาปีที� 6 
โรงเรียนสฤษดิเดช จงัหวดัจนัทบุรี ผลการวิจยัสรุปว่า ชุดกิจกรรมแนะแนวที�สร้างขึ!นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที�กาํหนดไว ้70/70 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภทัรมน ขนัธาฤทธิX  (2551 : 78) ทาํการวิจยั
เรื� อง การสร้างชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื�อพฒันาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั!นประถมศึกษา     
ปีที� 6  โรงเรียนวดับาํเพญ็เหนือ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัสรุปวา่ ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนว
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ที�สร้างขึ!นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการ 60/60 ซึ� งการวิจยัในครั! งนี! แสดงให้
เห็นวา่ ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษา
ปีที�  1  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที�ก ําหนด 80/80 เนื� องจากกิจกรรมมีความสอดคล้องกับ        
วตัถุประสงค์และเนื! อหา และสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได ้            
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ นกัเรียนที�ใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 มีคะแนนหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวสูงขึ!นอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 แสดงว่าชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั! นมัธยมศึกษาปีที�  1 ทาํให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์             
เพิ�มมากขึ!น 
 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัการใช้ชุดกิจกรรม   
แนะแนวของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 นกัเรียนที�ไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีคะแนนหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวสูงกว่า             
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 แสดงว่า ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริม          
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 ทาํให้นักเรียนมีความสามารถ    
ในการคิดวิเคราะห์เพิ�มมากขึ!น เนื�องจากชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ!นมา ไดมี้การนาํวิธีการจดัประสบการณ์
เรียนรู้ให้แก่นกัเรียนแต่ละคนไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ไดเ้รียนเรียนรู้
ผลการกระทาํของตนเองและผูอื้�นดว้ยหลากหลายเทคนิค ไดแ้ก่ การระดมสมอง เกมส์ กรณีตวัอยา่ง 
สถานการณ์ นิทาน และดาํเนินกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 ขั!นตอน (ERGA) ซึ� งจะส่งเสริม
ความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรม ประกอบด้วยขั!นแลกเปลี�ยนประสบการณ์ (Experiencing)            
ขั!นสะทอ้นกลบัการรับรู้ (Reflecting)  ขั!นสรุปสาระสู่ชีวิต (Generalizing)  ขั!นคิดและนาํไปปฏิบติั 
(Applying) เป็นการจดักิจกรรมที�เน้นการเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และท้าทายให้
สมาชิกกลุ่มนําประสบการณ์ตรงที�ได้เรียนรู้ร่วมกันเพื�อไปปฏิบติัในชีวิตจริง ซึ� งสอดคล้องกับ   
ธรรศญา ไตรรัตน์ (2554 : 112) ไดศึ้กษาการพฒันาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อฝึกทกัษะการคิดของ
นักเรียนชั!นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนสฤษดิเดช จงัหวดัจนัทบุรี พบว่า คะแนนเฉลี�ยหลงัใช ้         
ชุดกิจกรรมแนะแนวสูงกวา่คะแนนเฉลี�ยก่อนใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ .01  
และยงัสอดคล้องกับโฉมศรี ยงัให้ผล (2557 : 57)  ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อพัฒนา      
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 โรงเรียนกระบุรีวิทยา จงัหวดั
ระนอง พบวา่ ผลการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัการใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนว สูงขึ!นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  จากขอ้มูลดงักล่าวสนบัสนุนไดว้า่ 
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ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1  
ทาํให้นกัเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวสูงขึ!น ให้เกิด
ผลพฒันาความสามารถในการคิดวเิคราะห์ไดดี้โดยการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว 
 3. การศึกษาเจตคติของนักเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถ                
ในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 จากการวเิคราะห์ผลพบวา่  เจตคติของนกัเรียน
ที�ใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษา
ปีที� 1 มีเจตคติอยูใ่นระดบัมากที�สุด และเรียงลาํดบั ดงันี!  ดา้นความคิด และความเขา้ใจ = เหมาะสมมาก
ที�สุด, ดา้นความรู้สึก และอารมณ์ = เหมาะสมมากที�สุด, ดา้นแนวโนม้แสดงพฤติกรรม =  เหมาะสม
มากที�สุด และโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที�สุด ( X  =  4.57)  ชุดกิจกรรมแนะแนวที�ผู ้
วจิยัไดส้ร้างขึ!นนั!นใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เพื�อให้ผูเ้รียนสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมมีการจดักิจกรรม
ที�หลากหลาย กระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัการคิดวิเคราะห์ ตามวตัถุประสงคที์�ตั!งไว ้และการศึกษาเจตคติ 
ยงัสอดคลอ้งกบัธรรศญา ไตรรัตน์ (2554 : 3) ได้ทาํการวิจยัเรื�อง การพฒันาชุดกิจกรรมแนะแนว
เพื�อฝึกทักษะการคิดของนักเรียนชั! นประถมศึกษาปีที�  6 โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวดัจันทบุรี                   
โดยวตัถุประสงคไ์ดมี้การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน การวจิยัในครั! งนี! แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียน
มีเจตคติต่อชุดกิจกรรมแนะแนวอยูใ่นระดบัมากที�สุด ในการนาํชุดกิจกรรมแนะแนวนี!มาใชเ้พื�อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1      
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวจิยัเรื�อง การพฒันาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันี!  
 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 1. ผูที้�จะนําชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ                  
นกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 ควรศึกษาหลกัการขั!นตอนตลอดจนวิธีการดาํเนินกิจกรรมอยา่งละเอียด 
เพื�อนาํไปใชจ้ริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. การนําชุดกิจกรรมแนะแนวไปใช้ อาจยืดหยุ่นเวลาและกิจกรรมให้ เหมาะสม           
กบัจาํนวนนกัเรียนในแต่ละชั!น เพื�อใหเ้กิดประโยชน์ในการเรียนการสอนมากขึ!น 

 3. ครูควรดําเนินกิจกรรมตามขั! นตอนที�กําหนด กระตุ้นให้นักเรียนร่วมกิจกรรม               
อยา่งตั!งใจและกลา้แสดงความคิดเห็น 

 4. สถานที�ในการดาํเนินกิจกรรม ควรเป็นสถานที�ที�นกัเรียนสามารถดาํเนินกิจกรรมได้
สะดวก ไม่คบัแคบ โดยไม่ยึดติดกบัการใช้สถานที�ในห้องเรียน และพิจารณาตามความเหมาะสม
ของกิจกรรม 
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 5. ควรมีการติดตามผล หลงัเสร็จสิ!นการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวเิคราะห์ เป็นระยะอยา่งสมํ�าเสมอ 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครั.งต่อไป 

 1. ควรจะมีการพฒันาและการทดลองใช้กบันกัเรียนชั!นอื�น ๆ เช่น ชั!นมธัยมศึกษาปีที� 2 
และชั!นมธัยมศึกษาปีที� 3  เป็นตน้ 

 2. ควรมีการพฒันาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดดา้นอื�น ๆ 
เช่น  การคิดสร้างสรรค ์การคิดเชิงบูรณาการ การคิดแกปั้ญหา เป็นตน้ 

 3. ควรมีการพฒันาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาความสามารถ
อื�น ๆ เช่น  ความสามารถในการปรับตวั และความสามารถที�ถนดัเฉพาะบุคคล เป็นตน้ 
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 แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
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แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 

ชั นมธัยมศึกษาปีที� 1 ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

คาํชี แจงแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
ชั นมัธยมศึกษาปีที� 1 ปีการศึกษา 2563 

 

 
 แบบวดัฉบบันี� มี 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน ใช้เวลาในการทาํแบบทดสอบ 50 นาที            
ดงันี�  
 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก : เลือกคาํตอบที'ถูกที'สุดเพียงคาํตอบเดียว จาํนวน            
40 ขอ้ 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
 

 

             ให้นักเรียนทาํเครื�องหมาย  �  ลงบนข้อที�ถูกต้องที�สุดเพยีงข้อเดียว  

                  (ทาํลงในกระดาษคําตอบ) 

 

คําชี แจง อ่านขอ้ความต่อไปนี�แลว้ตอบคาํถาม ขอ้ 1 - 5 
  “ วนันั�นผมเลือกที'จะคุยกับแฟนมากกว่าที'จะคุยกับแม่ของผม ซึ' งเป็นผูห้ญิงคนเดียว            
ในโลกที'คุยกบัผมเป็นคนแรกในชีวิต แม่คนเดียวที'ผมสามารถคุยไดต้ลอดเวลา โดยที'ผมไม่ตอ้ง
เตรียมคาํพูดใด ๆ และแม่คนเดียวที'คุยกบัผมในวินาทีสุดทา้ยของชีวิต หลงัจากนั�นไม่นานแฟนผม 
ที'ผมใช้เวลาคุยกบัเธอวนัละหลาย ๆ ชั'วโมงก็ทิ�งผมไป วนันี� ผมเขา้ใจชีวิตมากขึ�น เพราะผมรู้ว่า             
สิ'งใดที'สาํคญัก็ต่อเมื'อผมเสียสิ'งนั�นไป 
 ทุกวนันี� ผมนั'งมองโทรศพัท์ รอที'จะตอบคาํถามเดิม ๆ ให้แม่ฟัง แต่...แม่คงไม่มีอีกแลว้ 
ในเมื'อเรามีความรักอนัเต็มเปี' ยมจากครอบครัวแล้วทาํไมต้องไปขอเศษเสี� ยวความรักจากใคร               
ถึงจะไม่ใช่วนัแม่ แต่เราก็สามารถทาํดีและเอาใจใส่บุคคลที'เป็นแม่ของเราไดทุ้กวนัใช่ไหมครับ” 
 
1. นํ�าเสียงของผูเ้ขียนบทความนี� เป็นอยา่งไร 
    ก. อาลยัอาวรณ์ 
    ข. ตอ้งการกาํลงัใจ 
    ค. ทอ้แทสิ้�นหวงั 
    ง. เศร้าโศกเสียใจ 
2. นกัเรียนคิดวา่ผูเ้ขียนบทความมีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร 
    ก. ชี�แนะ 
    ข. ห่วงใย 
    ค. สั'งสอน 
    ง. เตือนสติ 
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3. ใจความสาํคญัที'สุดที'ผูเ้ขียนบทความตอ้งการบอกผูอ่้านคืออะไร 
    ก. เราควรทาํดีเพื'อแม่ 
    ข. วยัรุ่นทาํตวัไร้สาระ 
    ค. ใหรั้กแม่ใหม้ากก่อนที'จะไม่มีแม่ใหรั้ก 
    ง. ถา้รักแม่ใหห้มั'นทาํความดีและเชื'อฟังแม่ 
4. นกัเรียนคิดวา่บุคคลในบทความที'แทนตวัเอง “ผม” เป็นคนอยา่งไร 
    ก. รักครอบครัว 
    ข. รักแฟนมากกวา่แม่ 
    ค. เป็นคนขยนัหมั'นเพียร 
    ง. รู้สึกผดิต่อผูมี้พระคุณ 
5. จากบทความเรื'องนี�นกัเรียนสามารถนาํไปปรับใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งไร 
    ก. รักคนที'เขารักเรา ชีวติจะมีความสุข 
    ข. ใชชี้วติใหคุ้ม้ค่า ก่อนจะไม่มีชีวติอยู ่
    ค. พอใจกบัสิ'งที'ตนมีอยูแ่ละดาํเนินชีวติใหมี้คุณค่า 
    ง. กตญัDูต่อผูมี้พระคุณ เพราะท่านคือคนที'เลี�ยงดูเรา 
6. นกัเรียนคิดวา่ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุของการทาํใหผ้ลการเรียนตกตํ'า 
    ก. การไม่อ่านหนงัสือสอบ 
    ข. การไม่รับผดิชอบงานที'ครูสั'ง 
    ค. การอ่านหนงัสือเป็นประจาํทุกวนั 
    ง. การไม่มีสมาธิในการเรียนหนงัสือ 
7. ขอ้ใดเป็นวธีิการเตรียมตวัสอบที'ไดผ้ลดีที'สุด 
    ก. ทาํสมาธิ 
    ข. นอนพกัผอ่น 
    ค. รักษาสุขภาพใหดี้ 
    ง. อ่านทบทวนเนื�อหาที'เรียนมาทั�งหมด 
8. นกัเรียนคิดวา่ขอ้ใดไม่เป็นการพฒันาจุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง 
    ก. การปรับปรุงตนเอง 
    ข. การวเิคราะห์ตนเอง 
    ค. รักษาสุขภาพใหดี้ 
    ง. อ่านทบทวนเนื�อหาที'เรียนมาทั�งหมด 
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คําชี แจง อ่านสถานการณ์ต่อไปนี�  แลว้ตอบคาํถาม ขอ้ 9 - 10 
 
 “สมศรี เป็นนักเรียนชั�น ม.1 สมศรีไม่ชอบเรียนวิชาภาษาองักฤษเพราะคุณครูใจร้าย                
ทาํให้ผลการเรียนวิชาภาษาองักฤษตกตํ'า สมศรีจึงเครียดไม่รู้วา่จะตอ้งทาํอยา่งไรให้มีผลการเรียน
วชิาภาษาองักฤษดีขึ�น” 
 
9. นกัเรียนคิดวา่ขอ้ใดเป็นปัญหาของสมศรี 
    ก. ความเครียด 
    ข. ไม่ชอบคุณครู 
    ค. ไม่ชอบเรียนภาษาองักฤษ 
    ง. ผลการเรียนภาษาองักฤษตกตํ'า 
10. นกัเรียนคิดวา่ขอ้ใดไม่ไดอ้ยูใ่นเหตุการณ์เรื'องนี�  
 ก. ผลการเรียนตกตํ'า 
 ข. สมศรีเรียนอยูช่ั�น ม.1 
 ค. คุณครูไม่เขา้ใจสมศรี 
 ง. สมศรีไม่ชอบเรียนวชิาภาษาองักฤษ 
11. สถานการณ์ใดที'นกัเรียนควรปฏิเสธมากที'สุด 
 ก. เพื'อนชวนไปหอ้งสมุด 
 ข. เพื'อนชวนไปออกกาํลงักาย 
 ค. เพื'อนชวนไปกินไอศกรีมในวนัเสาร์ 
 ง. เพื'อนชวนโดดเรียนไปเล่นเกมส์ร้านคอมพิวเตอร์ 
12. ถา้เพื'อนชวนไปเสพยาเสพติด นกัเรียนจะบอกเพื'อนอยา่งไร 
 ก. เราไม่มีเงินนะ จะไปไดเ้หรอ 
 ข. พวกนายไปกนัเถอะวนันี�ไม่วา่ง 
 ค. รอก่อนนะ เดีKยวเราไปขอแม่ก่อน 
 ง. ผมวา่พวกเราไปออกกาํลงักายกนัดีกวา่จะเกิดประโยชน์มากกวา่นะ 
13. ถ้านักเรียนเป็นผูห้ญิงแล้วมีเพื'อนผูช้ายชวนไปดูภาพยนตร์รอบดึกสองต่อสองนักเรียนควร
ปฏิบติัตนอยา่งไร 
 ก. ปฏิเสธอยา่งตรงไปตรงมา 
 ข. ใหเ้พื'อนชายชวนเพื'อนที'มีคู่รักไปอีกคู่ 
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 ค. ลองไปก่อนแลว้ค่อยหาโอกาสกลบับา้น 
 ง. ไม่ปฏิเสธเพราะกลวัเพื'อนชายไม่พอใจ 
14. ถา้นักเรียนเป็นนักเรียนหญิงที'กาํลงัจะถูกเพื'อนชายชวนไปกระทาํผิดทางเพศนักเรียนจะทาํ
อยา่งไร 
 ก. ไม่ปฏิเสธ เพราะ ไม่มีใครรู้ 
 ข. ไม่ปฏิเสธ เพราะ ใครๆก็ทาํกนั 
 ค. ปฏิเสธ เพราะ กลวัครูและเพื'อนรู้ 
 ง. ปฏิเสธ เพราะ คิดถึงผลกระทบที'จะตามมา 
15. ทกัษะการปฏิเสธขอ้ใดมีความสาํคญัในการหลีกเลี'ยงสถานการณ์เสี'ยงนอ้ยมากที'สุด 
 ก. ปฏิเสธที'จะใชส้ารเสพติด 
 ข. ปฏิเสธที'จะใชอิ้นเทอร์เน็ต 
 ค. ปฏิเสธที'จะไม่มั'วสุ่มเล่นการพนนั 
 ง. ปฏิเสธที'จะแข่งขนัรถจกัรยานยนต ์
16. ทกัษะในการป้องกนัและหลีกเลี'ยงสถานการณ์เสี'ยงมีหลายประการยกเวน้ขอ้ใด 
 ก. ทกัษะการคิด 
 ข. ทกัษะการต่อสู้ 
 ค. ทกัษะการต่อรอง 
 ง. ทกัษะการปฏิเสธ 
 
คําชี แจง อ่านสถานการณ์ต่อไปนี�แลว้ตอบคาํถาม ขอ้ 17 - 22 
 
 “สะเทือนใจแม่ทิ�งทารกไวที้'ปั� มนํ� ามนัชลบุรี พร้อมแนบจดหมายระบุตั�งชื'อให้ว่าน้องนํ� าแข็ง
อา้งแฟนไม่รับผิดชอบ ทิ�งไปตั�งแต่รู้ว่าทอ้ง ยอมรับเป็นแม่เลว กูภ้ยันาํส่งโรงพยาบาล ดา้นตาํรวจ
เร่งตามตวัแม่ จากการสอบถามเบื�องตน้ทราบว่า นายจิรายุ จิรานวชั อายุ 38 ปี เป็นผูพ้บเด็กทารก
เป็นคนแรก ในปั� มนํ�ามนัแห่งหนึ'ง บริเวณหอ้งนํ�าหญิง จึงรีบนาํเด็กขึ�นมา” 
 
17. จากบทความขา้งตน้นี�ไดก้ล่าวถึงบุคคลกี'คน 
 ก. 3 คน 
 ข. 4 คน 
 ค. 5 คน 
 ง. 6 คน 
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18. อะไรเป็นเหตุที'ทาํใหเ้กิดปัญหานี�  
 ก. ฐานะทางการเงิน 
 ข. ขอ้อา้งของผูเ้ป็นแม่ 
 ค. ความไม่พร้อมของมารดา 
 ง. การตอ้งการเรียกร้องความสนใจ 
19. จากการอ่านบทความขา้งตน้นี�  นกัเรียนไม่ควรมีความรู้สึกอยา่งไร 
 ก. หดหู่ 
 ข. เสียใจ 
 ค. สะใจ 
 ง. สงสาร 
20. นกัเรียนคิดวา่พฤติกรรมใดสามารถป้องกนัเหตุการณ์นี�ได ้
 ก. การไม่ชิงสุกก่อนห่าม 
 ข. การไม่สนใจเพศตรงขา้ม 
 ค. การไดรั้บความรู้ในเรื'องการตั�งครรภ ์
 ง. การนาํเด็กไปทิ�งไวที้'อื'นที'ไม่ใช่ปั� มนํ�ามนั 
21. นกัเรียนคิดวา่ผูที้'สามารถช่วยเหลือไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ดงักล่าวไดคื้อใคร 
 ก. ลูก 
 ข. ทุกคน 
 ค. ตาํรวจ 
 ง. พอ่และแม่ 
22. จากบทความนี�นกัเรียนไดข้อ้คิดอยา่งไร 
 ก. ผูช้ายในสังคมขาดความรับผดิชอบ 
 ข. คนที'ทาํผดิพลาดไม่สามารถอยูใ่นสังคมได ้
 ค. การเลี�ยงลูกคนเดียวผูห้ญิงไม่สามารถเลี�ยงได ้
 ง. การตั�งครรภใ์นขณะที'ไม่พร้อมจะส่งผลใหเ้กิดปัญหาตามมา 
 

 

 

 



 

 

90

คําชี แจง จงอ่านสถานการณ์ต่อไปนี�แลว้ตอบคาํถาม ขอ้ 23 - 26 
 

 “วนัหนึ' ง นายทิวากร กาํลงัขบัรถจากการทาํงานล่วงเวลา ถนนที'เขาขบัรถกลบับา้นนั�นเงียบ 
และวา่งมาก นายทิวากรจึงขบัรถดว้ยความเร็วสูงประกอบกบัความง่วงนอนทาํใหเ้ขาขบัรถไปเฉี'ยว
ชายคนหนึ' งล้มลง เขารู้สึกตกใจมากรีบหยุดรถลงไปดู จึงได้เห็นชายผูน้ั�นแน่นิ'งที'ศีรษะมีเลือด          
ไหลมาก นายทิวากรมองไปรอบๆตวัเขาก็พบแต่ความมืดและเงียบไม่มีผูค้นในบริเวณนั� นเลย             
เขารู้สึกกลวัหลายอยา่ง และตดัสินใจไม่ถูกวา่จะทาํอยา่งไรดีต่อเหตุการณ์ที'เกิดขึ�นนี� ” 
 
23. จากสถานการณ์นี�ถา้นกัเรียนเป็นนายทิวากรนกัเรียนจะทาํอยา่งไร 
 ก. ขบัรถหนีไป 
 ข. ถอยรถทบัชายผูน้ั�นอีกครั� ง 
 ค. นาํผูช้ายคนนั�นส่งโรงพยาบาล 
 ง. ลากชายผูน้ั�นมาวางกลางถนนใหร้ถคนัอื'นทบัเพื'อโยนความผดิ 
24. ถา้นายทิวากรตดัสินใจช่วยเหลือชายผูนี้�นกัเรียนคิดวา่จะเกิดผลอยา่งไร 
 ก. นายทิวกรอาจถูกทาํร้ายร่างกาย 
 ข. นายทิวากรอาจตอ้งติดคุกเพราะขบัรถชน 
 ค. นายทิวากรจะตอ้งเสียเวลาในการช่วยเหลือ 
 ง. คดีขบัรถชนของนายทิวากรอาจไดรั้บโทษเบาลง 
25. นกัเรียนคิดวา่สาเหตุใดที'ทาํใหน้ายทิวากรขบัรถเฉี'ยวชนผูอื้'น 
 ก. ง่วงนอน 
 ข. ความเร่งรีบ 
 ค. ความเครียด 
 ง. ความประมาท 
26. จากสถานการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่นายทิวากรมีอาการเช่นใด 
 ก. ตกใจ 
 ข. เสียใจ 
 ค. ตื'นเตน้ 
 ง. หวาดกลวั 
27. เมื'อเกิดความผดิพลาดที'คิดวา่ร้ายแรงในชีวติของตนเองแลว้ สิ'งที'ไม่ควรทาํมากที'สุด 
 ก. หนีปัญหา 
 ข. ฆ่าตวัตาย 
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 ค. ลงโทษตวัเอง 
 ง. หลบซ่อนตนเอง 
28. ขอ้ใดเป็นผลของการตดัสินใจเลือกทาํสิ'งที'ถูกตอ้ง 
 ก. ทาํใหเ้ป็นที'ชื'นชมของผูอื้'น 
 ข. ทาํใหเ้ป็นที'ยอมรับของผูอื้'น 
 ค. ทาํใหมี้ชื'อเสียง เงินทอง เกียรติยศ 
 ง. ทาํใหป้ระสบความสุขความสาํเร็จในชีวติและไม่ทาํใหผู้อื้'นเดือดร้อน 
 

คําชี แจง อ่านสถานการณ์ต่อไปนี�แลว้ตอบคาํถาม ขอ้ 29 - 32 
 

 “หนูมารี พูดกบัคุณครูว่า คุณครูคะ วนันี� ตอนเดินมาโรงเรียนหนูเห็นคนตาบอดเดินถือไมเ้ทา้ 
คลาํทางมาตรงทางมาลายกาํลงัจะข้ามถนน เขาเดินเซไปเซมาเหมือนจะล้มลงค่ะ หนูจึงเขา้ไป
ประคองแลว้จูงมือเขา ช่วยพาเดินขา้มถนน เขาชมและขอบใจหนูดว้ยค่ะ” 
 
29. นกัเรียนคิดวา่การกระทาํของหนูมารีถูกตอ้งหรือไม่ เพราะอะไร 
 ก. ถูกตอ้ง เพราะ จะไดรั้บคาํชม 
 ข. ไม่ถูกตอ้ง เพราะ ควรเป็นหนา้ที'ของผูใ้หญ่ 
 ค. ไม่ถูกตอ้ง เพราะ ไม่ใช่เรื'องของเรา 
 ง. ถูกตอ้ง เพราะ แสดงใหเ้ห็นถึงความมีเมตตา และความมีศีลธรรม 
30. จากเรื'องนี�นกัเรียนคิดวา่หนูมารีมีความรู้สึกอยา่งไร 
 ก. ดีใจ 
 ข. ภูมิใจ 
 ค. ตื'นเตน้ 
 ง. ใส่ใจ 
31. ถา้นกัเรียนเป็นหนูมารีนกัเรียนจะทาํอยา่งไร 
 ก. เดินผา่นไป 
 ข. ทาํเป็นไม่เห็น 
 ค. บอกใหค้นอื'นช่วย 
 ง. ช่วยเหลือคนตาบอด 
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32. นกัเรียนไดข้อ้คิดอะไรจากเรื'องนี�   
 ก. คิดดีไดดี้ คิดชั'วไดช้ั'ว 
 ข. ถา้ช่วยเหลือผูอื้'นแลว้จะไดค้าํชม 
 ค. การช่วยเหลือผูอื้'นทาํใหเ้กิดความสุข 
 ง. การช่วยเหลือคนตาบอดทาํใหเ้กิดความยุง่ยาก 
33. ขอ้ใดเป็นขอ้ดีของการช่วยเหลือผูอื้'น 
 ก. การไดรั้บเงินรางวลั 
 ข. เป็นที'รู้จกัของคนอื'น 
 ค. ไม่มีเวลาทาํงานของตนเอง 
 ง. เกิดความสบายใจ มีความสุข 
34. ขอ้ใดเป็นขอ้เสียของการช่วยเหลือคนที'เราไม่รู้จกั 
 ก. เกิดความสบายใจ มีความสุข 
 ข. ใชเ้วลาวา่งเป็นประโยชน์ 
 ค. จะไดรั้บคาํชมจากคนที'ไม่รู้จกั 
 ง. อาจทาํใหเ้กิดอนัตราย เพราะ มิจฉาชีพมีเยอะ 
35. เหตุใดเราจึงตอ้งทาํความดี 
 ก. ทาํใหผู้อื้'นรอบขา้งไดรั้บความสุข 
 ข. ทาํใหเ้รามีความสุขทางใจ จิตใจผอ่งใส 
 ค. ทาํใหไ้ดรั้บสิ'งดี ๆ จากผูอื้'น 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
 
คําชี แจง อ่านสถานการณ์ต่อไปนี�แลว้ตอบคาํถาม ขอ้ 36 
 
 “สมศกัดิN เป็นนกัเรียนชั�น ม.3 ไปทศันศึกษา ณ สวนสัตวแ์ห่งหนึ'ง ในระหว่างที'สมศกัดิN เดินลง
จากเขา ไดเ้กิดประสบอุบติัเหตุลม้ขาหกั และไดห้ยุดเรียนไป 3 สัปดาห์ เมื'อกลบัมาเรียนเขารู้สึกวา่
เรียนไม่ทนัเพื'อน จึงพยายามอ่านหนงัสือ แต่สมศกัดิN ก็ยงัไม่เขา้ใจและรู้สึกเป็นกงัวลมาก เพราะอีก 
1 สัปดาห์ ก็จะสอบปลายภาคแลว้”  
 
36. ถา้นกัเรียนเป็นสมศกัดิN นกัเรียนควรแกปั้ญหาอยา่งไรเป็นอนัดบัแรก 

ก. ระมดัระวงัในการเดิน 
ข. ไปคน้ควา้เพิ'มจากหอ้งสมุด 
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ค. ใหค้รูหรือเพื'อนอธิบายในส่วนที'ไม่เขา้ใจใหฟั้ง 
ง. อ่านหนงัสือและทาํแบบฝึกหดัใหม้ากขึ�นกวา่เดิม 

 

คําชี แจง อ่านสถานการณ์ต่อไปนี�แลว้ตอบคาํถาม ขอ้ 37 - 40 
 
  “เด็กชายสมโชค เป็นนกัเรียนชั�น ม.1 ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากและเล่นจนดึก เมื'อพ่อแม่
เห็นก็ดุอยูเ่สมอ สมโชคจึงตื'นสายทาํให้มาโรงเรียนไม่ทนัเคารพธงชาติเป็นประจาํแมบ้า้นจะอยูใ่กล้
โรงเรียนก็ตาม เขาจึงถูกฝ่ายปกครองเรียกพบบ่อย ๆ ทาํใหเ้ขารู้สึกอายเพื'อน” 
 
37. ปัญหาและสาเหตุสาํคญัคืออะไร 
 ก. สมโชคนอนตื'นสาย 
 ข. บา้นอยูใ่กลโ้รงเรียนเกินไป 
 ค. สมโชคโดนพอ่แม่ดุวา่ 
 ง. สมโชคชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์จนเกินเวลา 
38. จากปัญหาที'เกิดขึ�น ถา้นกัเรียนเป็นสมโชคนกัเรียนควรมีวธีิการแกปั้ญหาอยา่งไร 
 ก. นอนตั�งแต่หวัคํ'า 
 ข. ลดเวลาการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
 ค. ตั�งนาฬิกาปลุกใหป้ลุกเร็วขึ�น 
 ง. สัญญากบัครูฝ่ายปกครองวา่จะไม่มาโรงเรียนสายอีก 
39. นกัเรียนคาดวา่ผลของการแกปั้ญหาของนกัเรียนจะเป็นอยา่งไร 
 ก. สมโชคตื'นชา้กวา่เดิม 
 ข. สมโชคไม่โดนลงโทษ 
 ค. สมโชคเลิกเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
 ง. สมโชคไปโรงเรียนทนัเวลาและไม่ถูกฝ่ายปกครองเรียกพบ 
40. นกัเรียนคิดวา่ปัญหาที'เกิดขึ�นนี� ส่งผลใหเ้กิดปัญหาใดตามมา 
 ก. ปัญหาชูส้าว 
 ข. ปัญหาการเรียน 
 ค. ปัญหาความสัมพนัธ์กบัเพื'อน 
 ง. ปัญหาความสัมพนัธ์กบัพอ่แม่ 
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เฉลย 
แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

 
ขอ้              เฉลย             ขอ้            เฉลย 
1                  ง                  21                  ง 
2                  ก                  22                  ง 
3                  ค                  23                  ค 
4                  ง                  24                  ง 
5                  ง                  25                  ก 
6                  ค                  26                  ง 
7                  ง                  27                  ข 
8                  ง                  28                  ง 
9                  ง                  29                  ง 

10                  ค                  30                  ข 
11                  ง                  31                  ง 
12                  ง                  32                  ค 
13                  ก                  33                  ง                   
14                  ง                  34                  ง 
15                  ก                  35                  ง 
16                  ข                  36                  ค 
17                  ง                  37                  ง 
18                  ค                  38                  ข 
19                  ง                  39                  ง 
20                  ค                  40                  ข 
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ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
 

 

กจิกรรมที�  1 ชั นมัธยมศึกษาปีที� 1 

ชื�อกจิกรรม  “ตัวตนของฉัน”  ใช้เวลา 50 นาท ี

_____________________________________________________________________ 
 

แนวคิด 
 การสร้างสัมพนัธภาพคือสิ' งที'สําคัญ ช่วยให้นักเรียนเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติ              
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัผูอื้'นได ้การชี� แจงในทีนี� เพื'อให้ผูร่้วมกิจกรรมทุกคนมีความเขา้ใจที'ตรงกนั
เกี'ยวกบัจุดประสงค์ วิธีการ เวลา ขอ้ตกลง ในการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัเพื'อให้เกิดประโยชน์แก่ 
นกัเรียนจากการเขา้ร่วมกิจกรรม ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายและบรรลุจุดประสงค ์
 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื'อสร้างสัมพนัธภาพที'ดีระหวา่งนกัเรียนในหอ้ง และนกัเรียนกบัครู 
 2. เพื'อให้นักเรียนทราบขอบข่ายของชุดกิจกรรมแนะแนว เพื'อร่วมมือปฏิบติักิจกรรม
อยา่งมีประสิทธิภาพเพื'อใหเ้กิดประโยชน์จากการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

สื�อประกอบกจิกรรม 
 ใบงานเรื'อง “ตวัตนของฉนั” 
 

การดําเนินกจิกรรม 
 ขั�นที' 1 แลกเปลี'ยนประสบการณ์ 
 1. ผูว้จิยักล่าวความรู้สึกยินดีและชื'นชมที'นกัเรียนตระหนกัให้ความสําคญักบัการพฒันา
ตนเอง และให้ความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื'อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ 
 2. ผูว้ิจยัให้นักเรียนแต่ละคนแนะนําตนเองตามหัวข้อที'ได้กาํหนดให้ในใบงานเรื' อง             
“ตวัตนของฉนั” คือ 1) ชื'อ – นามสกุล / ชื'อเล่น ชั�นเรียน  2) คติประจาํใจ ประสบการณ์ที'ประทบัใจ
ในอดีต และสิ'งที'คาดหวงัจะทาํในอนาคต 
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 ขั�นที' 2 สะทอ้นกลบัการรับรู้ 
 ผูว้ิจ ัยแบ่งกลุ่มนักเรียน ประมาณกลุ่มละ 4 - 5 คน ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมแสดง              
ความคิดเห็นที'เกี'ยวกบัความรู้สึกที'ไดรู้้จกัเพื'อนใหม่และเหตุผลที'เกี'ยวกบัประสบการณ์ที'ประทบัใจ
ในอดีต และสิ'งที'อยากทาํในอนาคตจากกิจกรรม “ตวัตนของฉนั” 
 ขั�นที' 3 สรุปสาระสู่ชีวติ 
 ผูว้จิยัใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปประเด็นสาํคญั ประสบการณ์ต่าง ๆ ที'ตนประทบัใจ
ทั�งในอดีตและสิ'งที'คาดหวงัจะทาํในอนาคต 
 ขั�นที' 4 คิดและนาํไปปฏิบติั  
 ผู ้วิจ ัยให้นัก เรียนร่วมกันท บทวนวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื' อพัฒนา                    
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิธีการและประเมินผลประโยชน์ที'นกัเรียนจะไดรั้บจากการร่วม
กิจกรรมแนะแนว 
 
การวดัและประเมินผล 
 1. ตรวจงานจากใบงาน 
 2. สังเกตจากการร่วมกิจกรรม 
 3. แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ทา้ยกิจกรรม 
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กจิกรรมที� 1 ยนิดีที�ได้รู้จัก 

ใบงานเรื�อง “ตัวตนของฉัน” 
 

คําชี แจง  ใหน้กัเรียนกรอกขอ้มูลของตนเองเพื'อแนะนาํตนเองใหเ้พื'อนๆไดรู้้จกัมากที'สุด 
 
1.  ชื'อ – นามสกุล  ..................................................................... ชื'อเล่น ........................................... 
     ชั�น ม.   .......................   วชิาที'สอบเรียน  ..................................................................................... 
2.  คติประจาํใจ   ............................................................................................................................... 
3.  ประสบการณ์ที'ประทบัใจ  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.  สิ'งที'คาดหวงัที'จะเป็นในอนาคต ..เพราะอะไร? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ท้ายกจิกรรม 
 
1.  การที'ตวัเราฝึกใชก้ารคิดวเิคราะห์สมํ'าเสมอจะทาํใหต้วัเราเป็นคนอยา่งไร 
 ก. ทาํใหต้วัเราเป็นคนประมาท 
 ข. ทาํใหต้วัเราเป็นคนสมาธิสั�น 
 ค. ทาํใหต้วัเราสามารถแยกแยะและเขา้ใจเรื'องต่างๆได ้
 ง. ถูกทุกขอ้ 
2.  นกัเรียนคนใดที'มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 ก. วนันี�ออกจากบา้นตุก๊แกร้อง น่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีแน่นอน 
 ข. วนันี�สอบคณิตศาสตร์ ตอ้งกา้วเทา้ขวาออกจากบา้นไม่ดีแน่นอน 
 ค. วนันี�ฝนตกพร้อมกบัแดดออก น่าจะเกิดรุ้ง 
 ง. เมื'อคืนฝันวา่มีญาติสนิทตาย จึงไม่กลา้ออกจากบา้นไปโรงเรียน 
 
 “ ครูเปรียบเทียบความคิดของคนกบัรถประเภทต่าง ๆ ใหน้กัเรียนฟัง 
 รถบรรทุก : เป็นรถคนัใหญ่ที'สามารถบรรทุกอะไรไวไ้ดม้ากมาย แต่ถา้วิ'งเร็ว ๆ และเกิดแหก
โคง้ก็แยม่ากทีเดียว”   
จากขอ้ความ ตอบคาํถามขอ้ 3 - 5 
 
3.  ขอ้ดีของรถบรรทุกคืออะไร 
 ก. ใคร ๆ ก็ขบัได ้
 ข. บรรทุกอะไรก็ได ้
 ค. สามารถขบัไปไหนก็ได ้
 ง. เป็นรถที'แขง็แรง ปลอดภยั 
4.  ถา้เปรียบเทียบรถบรรทุกกบัความคิดของคนขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก. ตดัสินใจชา้ 
 ข. คิดเห็นแก่ตวั 
 ค. สุขมุรอบคอบ 
 ง. ชอบคิดการใหญ่ 
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5.  จากขอ้ความขา้งตน้มีวตัถุประสงคเ์พื'ออะไร 
 ก. เราควรกา้วไปสู่อนาคตดว้ยความหนกัแน่น 
 ข. เราควรตดัสินใจใหร้อบคอบและไม่ประมาท 
 ค. เราสามารถกาํหนดโชคชะตาใหแ้ก่ตนเองได ้
 ง. เราสามารถกาํหนดความทุกขแ์ละสุขไดด้ว้ยตนเอง 
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ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 

 
กจิกรรมที�  2 ชั นมัธยมศึกษาปีที� 1 

ชื�อกจิกรรม  “นิทานชวนให้คิด”  ใช้เวลา 50 นาท ี

_____________________________________________________________________ 
 

แนวคิด 
 การอ่านเป็นทกัษะที'จาํเป็นเพราะจะช่วยให้นกัเรียนรู้จกัวิเคราะห์ และเขา้ใจนิทานที'อ่าน
สามารถนาํทกัษะการอ่าน มาคิดวเิคราะห์เรื'องอื'นๆได ้
 
วตัถุประสงค์ 
 1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และอธิบายนิทาน เรื' อง “ทาํไมช้างจึงตาเล็ก ทาํไมเสือ              
ถึงมีลาย” ได ้
 2. นกัเรียนสามารถคิดวเิคราะห์เขียนสรุปนิทาน ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
สื�อประกอบกจิกรรม 
 1.  ใบความรู้ นิทาน เรื'อง “ทาํไมชา้งจึงตาเล็ก ทาํไมเสือถึงมีลาย” 
 2.  ใบงาน การคิดวเิคราะห์ เรื'อง “ทาํไมชา้งจึงตาเล็ก ทาํไมเสือถึงมีลาย” 
 
กระบวนการจัดกจิกรรม 
 ขั�นที' 1 แลกเปลี'ยนประสบการณ์ 
 ผูว้ิจยัสนทนากบันักเรียนเกี'ยวกบันิทาน ว่ามีเรื'องใดที'น่าสนใจบา้งและนิทานเรื'องใด             
ที'นกัเรียนชอบ ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 
 ขั�นที' 2 สะทอ้นกลบัการรับรู้ 
 ผู ้วิจ ัยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 - 5 คน ให้นักเรียนอ่านเนื� อหา                      
ที'กาํหนดให ้เริ'มจากการอ่านคร่าว ๆ แลว้อ่านโดยละเอียดอีกรอบ และอ่านซํ� าในเนื�อหาที'ไม่เขา้ใจ 
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 ขั�นที' 3 สรุปสาระชีวติ 
 แต่ละกลุ่มช่วยกนัคิดวิเคราะห์และจบัใจความสาํคญัของเรื'องใหไ้ดว้า่ใครทาํอะไร ที'ไหน 
เมื'อไหร่ อยา่งไร และขอ้คิดจากนิทาน 
 ขั�นที' 4 คิดและนาํไปปฏิบติั 
 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมานาํเสนอหน้าชั�นเรียนวา่ไดแ้ง่คิดอะไรบา้งและสามารถ
นาํไปใชชี้วติไดอ้ยา่งไร 
 
การวดัและประเมินผล 
 1.  สังเกตจากการร่วมทาํกิจกรรม 
 2.  ตรวจงานจากใบงาน 
 3.  แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ทา้ยกิจกรรม 
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ใบความรู้ 

นิทานเรื�อง ทาํไมช้างถึงตาเลก็ ทาํไมเสือถึงมลีาย 
           
 ยงัมีเสือหนุ่มตวัหนึ' งดุร้ายมาก วนัหนึ' งมนัออกไปหากินตามปรกติ ขณะที'มนัสอดส่าย
สายตาหาเหยื'ออยูน่ั�น มนัก็แลเห็นชา้งตวัหนึ'งกาลงัยืนอยูใ่ตต้น้ไม ้มนัจึงวางแผนที'จะจบัชา้งให้ได ้
แล้วเสือก็เดินตรงไปหาช้างทนัที ฝ่ายช้างเมื'อเห็นเสือเดินตรงมาหามนัเช่นนั�น ครั� นจะวิงหนีไป                
ก็ไม่ทนั จึงทาํใจดีสู้เสือแลว้พดูกบเสือไปวา่ 
 "สวสัดี เจา้เสือผูย้งิใหญ่ เจา้จะไปไหนหรือ" ชา้งพดู 
 "ขา้ก็จะมาจบัเจา้ไปเป็นอาหารนะสิ" เสือตอบ 
 "ชา้ก่อนเจา้เสือร้าย เจา้คงไม่รู้หรอกวาตอนนี' ขา้ไม่ไดเ้ป็นอิสระแลว้ ขา้เป็นเชลยเขาอยู"่ 
ชา้งพดู 
 "พุทโธ่เอ๋ย อย่ามาหลอกขา้เสียให้ยากเลย เจา้ตวัใหญ่ออกอยางนี' ใครจะกล้ามาจบัเจา้          
เป็นเชลยได ้นอกจากขา้เจา้ป่าผูย้งิใหญ่ " 
 "นี'ไงเจา้เห็นไหม ขาของขา้ถูกล่ามโซ่อยูก่บัตน้ไมนี้�  ก็เพราะขา้ตกเป็นเชลยของมนุษย"์ 
ชา้งพดูพร้อมยกขาที'ถูกล่ามโซ่ใหเ้สือดู 
 "อะไรกนัมนุษยต์วัเล็กนิดเดียว ยงัจบัเจา้ล่ามโซ่ไดห้รือ" เสือถามอยา่งสงสัย 
 “ก็ใช่นะซิ มนุษย์ตวัเล็ก ๆ นี'แหละ ถึงจะไม่มีเขี� ยวเล็บ ไม่มีเขาหรืองา แต่มนุษยน์ั� น              
มีปัญญา” ชา้งตอบยนืยนั เสือพอไดย้นิชา้งพดูถึงคาํวา่ "ปัญญา" ก็สนใจ จึงถามชา้งขึ�นวา่ 
 "อา้ยตวัปัญญาของมนุษยม์นัวเิศษแค่ไหนเชียว ถา้ขา้เจอละก็จะจบักินเสียใหเ้ขด็" 
 "ปัญญาของมนุษยก์็อยูที่'ตวัมนุษยซิ์เจา้เสือเอ๋ย ถา้เจา้อยากเห็นจริง ๆ ละก็รีบแกโซ่ที'ผูก
ขาขา้ออกซิ แลว้ขา้จะพาเจา้ไปดู 
 "ไดเ้ลย" เสือพูดแลว้ตรงเขา้ไปแกโซ่ที'ผกูขาชา้งออก แลว้ชา้งก็เดินนาํหนา้เสือ มุ่งสู่บา้น
มนุษยท์นัที 
 เมื'อถึงบา้นมนุษยแ์ลว้ ช้างก็ตะโกนเรียกมนุษยใ์ห้ออกมาพบขา้งนอก ฝ่ายมนุษยไ์ม่รู้ว่า
ใครมาเรียก ก็ออกมาจากบา้นโดยที'ไม่ไดร้ะวงัตวั ทนัใดนั�น เสือซึ' งรอจงัหวะอยูแ่ลว้ จึงตะครุบตวั
มนุษยไ์วใ้นกรงเล็บอย่างง่ายดาย มนัหัวเราะเยาะด้วยเสียงอนัดงั ที'สามารถเอาชนะมนุษยผ์ูพ้ิชิต          
ชา้งได ้เสือจึงหนัไปพดูกบัชา้งวา่ 
 "เจา้ชา้ง ไหนเจา้วา่มนุษยมี์ปัญญาเก่งกลา้ ยงัไม่ทนัไดต่้อสู้เลย ขา้ก็จบัมนัไดแ้ลว้และขา้
จะกินมนัเสียเดีKยวนี� แหละ" มนุษยเ์มื'อไดย้ินเสือพูดอวดตวัเช่นนั�น ก็ใช้ปัญญาของตนต่อสู้กบัเสือ
ทนัที โดยพดูกบัเสือวา่  
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 "ชา้ก่อนเจา้เสือ ถา้เจา้กินขา้ตอนนี�  เจา้ก็จะไม่มีโอกาสเห็นตวัปัญญาของขา้เลย" เสือได้
ยนิดงันั�นก็หยดุชะงกั แลว้ถามมนุษยไ์ปวา่ 
 "ไหนละตวัปัญญาของเจา้ ก่อนตายเอาออกมาอวดขา้หน่อยเป็นไง" 
 "ไดซิ้ ถา้เจา้อยากดู แต่ตวัปัญญาของขา้อยูใ่นบา้น ถา้อยากเห็น เจา้ตอ้งปล่อยขา้ไปขา้จะ
ไดไ้ปจูงมนัออกมาให้เจา้ดู" ฝ่ายเสืออยากเห็นตวัปัญญาเป็นหนักหนา จึงหลงกลปล่อยมนุษยไ์ป
มนุษยเ์มื'อถูกปล่อยตวัเป็นอิสระแลว้ ก็วางแผนจดัการกบัเสือ 
 "ระวงันะเจา้เสือ ตวัปัญญาของขา้มนัตกใจง่าย ถา้มนัเห็นเจา้เขา้ มนัจะวิ'งหนีเขา้บา้นแล้ว 
จะไม่ยอมออกมาอีกเป็นเด็ดขาด" มนุษยก์ล่าว 
 "แลว้เจา้จะใหข้า้ทาํอยา่งไร" เสือถาม 
 "ไม่ยาก เจา้มาใหข้า้จบัมดัไวก้บัตน้ไมเ้สียก็สิ�นเรื'อง" มนุษยเ์สนอความคิด 
 "ตกลง" เสือตอบ 
 มนุษยก์็จดัการมดัเสือไวก้บัตน้ไม ้แลว้ก็เดินเขา้บา้นไป และออกมาพร้อมกบัหวายในมือ 
เสือเห็นมนุษยถื์อหวายออกมาก็แปลกใจ จึงถามวา่  
 "ไหนละตวัปัญญาของเจา้ ไม่เห็นจูงออกมาใหข้า้ดู" มนุษยชู์หวายขึ�นแลว้พดูวา่  
 "นี'ไงละตวัปัญญาของขา้" 
 "อา้ยนั'นมนัหวาย จะเป็นตวัปัญญาไดอ้ยา่งไร" เสือแยง้ 
 "นี'แหละตัวปัญญาของข้าอ้ายเสือหน้าโง่ เจา้มนัอวดเก่งนัก ข้าจะสั'งสอนให้รู้สํานึก          
เสียบา้ง" พอมนุษยพ์ดูขาดคาํ ก็หวดเสือดว้ยหวายอยางมนัมือ จนนบัครั� งไม่ถว้น 
 ฝ่ายช้างที'ยืนอยู่ใกล ้ๆ ได้เห็นเหตุการณ์ทั�งหมด ก็หัวเราะด้วยความชอบใจ เพราะดว้ย
ปัญญาของมนุษย์มนุษย์ไม่เพียงรอดชีวิต มันเองก็รอดชีวิตด้วย ช้างหัวเราะใหญ่ หัวเราะเสีย                  
จนนํ� าตาไหลพรากอาบแกม ดวงตาของช้างเลยเล็กลง เล็กลง จนเหลือเท่าที' เห็นจนทุกวนันี�                 
ซึ' งไม่สมกบัตวัของมนัเลย ก็เพราะหวัเราะมากนั'นเอง  
 ฝ่ายเสือเมื'อถูกโบยดว้ยหวายก็เจบ็ปวดแสนสาหสั ดิ�นทุรนทุรายไปมาจนเชือกขาด มนัจึง
วิ'งหนีอยา่งสุดชีวิต จนถึงบดันี� เสือก็ยงัไม่รู้ว่าปัญญาของมนุษยคื์ออะไร เสือเดินโซซัดโซเซไปขอ
ความช่วยจากสัตวใ์นป่าให้ช่วยรักษารอยแผลจากการถูกโบยดว้ยหวาย แต่ไม่มีสัตวใ์ดช่วยเหลือ              
มีแต่สมนํ� าหนา้ เพราะเสือไดรั้งแกสัตวอื์'นไวม้ากนั'นเองตวัของเสือจึงมีแผลเป็นและกลายเป็นลาย
ใหเ้ห็นมาจนทุกวนันี�  
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ใบงาน 
 

คําชี แจง  ให้นกัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์จากนิทานเรื'อง “ทาํไมชา้งถึงตาเล็ก ทาํไมเสือถึงมีลาย” ตาม
หวัขอ้ดงัต่อไปนี�  
 
1.  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรเกี'ยวกบันิทานเรื'อง “ทาํไมชา้งถึงตาเล็ก ทาํไมเสือถึงมีลาย” 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. หากนกัเรียนเป็นเสือ นกัเรียนจะกระทาํเหมือนกบัเสือหรือไม่ เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
3. นกัเรียนชอบนิทานเรื'อง “ทาํไมชา้งถึงตาเล็ก ทาํไมเสือถึงมีลาย” หรือไม่ เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
4. จากนิทานนกัเรียนชอบตวัละครไหนที'สุด เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 



 

 

105

5. นกัเรียนคิดวา่นิทานเรื'องนี� ใหข้อ้คิดในเรื'องใดบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ท้ายกจิกรรม 
 
1.  ถา้เปรียบเทียบไมห้วายกบัคน ในนิทานเรื'องนี�  จะเปรียบไดเ้ป็นส่วนใดของคน 
 ก. สมอง 
 ข. ลาํไส้ 
 ค. กระเพาะ 
 ง. กระดูก 
2.  เสือในนิทานนี� เกิดความผดิพลาดเพราะเขาไม่สาํนึกในเรื'องใด 
 ก. จงรู้จกักาลเทศะ 
 ข. จงรู้จกัคิดก่อนทาํ 
 ค. จงอดทนต่อความลาํบาก 
 ง. จงแกไ้ขในสิ'งที'ผดิ 
3.  “นกนอ้ยทาํรังแต่พอตวั” ขอ้ความนี�ตอ้งการสอนถึงอะไร 
 ก. ความมานะอดทน 
 ข. การประมาณตน 
 ค. การสร้างตนเอง 
 ง. การประหยดัอดออม 
4.  ขอ้ใดจดัวา่ไม่อยูป่ระเภทเดียวกนั 
 ก. ชา้ง 
 ข. มา้ 
 ค. แมว 
 ง. ววั 
5.  ขอ้ใดจดัวา่อยูป่ระเภทเดียวกนัทั�งหมด 
 ก. ตะกร้า – ชะลอม – เข่ง 
 ข. เตียง – เพดาน – หนา้ต่าง 
 ค. กระท่อม – บา้น – กรง 
 ง. กิน – ดื'ม – แกว้ 
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ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
 

 
กจิกรรมที�  3 ชั นมัธยมศึกษาปีที� 1 

ชื�อกจิกรรม  สื�อสารดีมีเพื�อน  ใช้เวลา 50 นาท ี

_____________________________________________________________________ 
 

แนวคิด 
 ในสังคมของมนุษยสิ์'งสําคญัอีกหนึ'งอย่างคือ “การสื'อสาร” ความสําคญัของการสื'อสาร
เพื'อสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอื้'น จึงควรมีรูปแบบการสื'อสารแบบใช้ภาษาและท่าทาง รวมถึงการฝึก
การสื'อสารแบบใชภ้าษาและท่าทางที'เหมาะสม 
 
วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื'อใหผู้เ้รียนบอกรูปแบบการสื'อสารแบบใชภ้าษาและท่าทางได ้
 2.  เพื'อใหผู้เ้รียนบอกความสาํคญัของการสื'อสารเพื'อสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอื้'น 
 3.  เพื'อใหผู้เ้รียนแสดงการสื'อสารที'เหมาะสม 
 
สื�อประกอบกจิกรรม 
 1.  ใบงาน เรื'อง การสื'อสารเพื'อสร้างสัมพนัธภาพ 
 2.  ใบงาน เรื'อง สื'อแบบนี�  ชอบหรือไม่ชอบ 
 3.  ใบความรู้เรื'อง  การสื'อสารเพื'อสร้างสัมพนัธภาพ 
 
กระบวนการจัดกจิกรรม 
 ขั�นที' 1 แลกเปลี'ยนประสบการณ์ 
 ชวนพูดคุยเกี'ยวกับการทําใบงาน เพื'อให้นักเรียนได้เขียนตอบตามความเข้าใจและ 
ประสบการณ์ที'มี 
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 ขั�นที' 2 สะทอ้นกลบัการรับรู้ 
 ผูว้ิจยัแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4 - 5 คน แสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เพื'อฝึกการสื' อสารหลากหลายรูปแบบของแต่ละคน จากการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มของแต่ละคน            
เขียนตอบในใบงาน เรื'อง สื'อสารแบบนี�  ชอบหรือไม่ชอบ           
 ขั�นที' 3 สรุปสาระสู่ชีวติ 
 1. ชวนให้นักเรียนได้คิดและสรุปประเด็นสําคัญได้ และสามารถแชร์แนวคิดของ              
แต่ละคนแต่ละกลุ่มเพื'อสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 
 2. ตวัแทนกลุ่มนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม 
 ขั�นที' 4 คิดและนาํไปปฏิบติั 
 ให้นักเรียนได้คิดและสรุปได้ว่า การสื'อสารเหล่านี� เป็นสิ' งสําคญัที'สามารถช่วยให้เรา            
อยูร่่วมกบัผูอื้'นไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
การวดัและประเมินผล 
 1.  สังเกตจากการร่วมทาํกิจกรรม 
 2.  สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น 
 3.  ตรวจใบงาน 
 4.  แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ทา้ยกิจกรรม 
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แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ท้ายกจิกรรม 
 
 “ ไม่มีใครรังเกียจเธอหรอก รูปร่างหน้าตา ทาํเองไม่ได ้และความพิการของเธอมีแต่คน
เห็นใจ อยา่มองตนเองเป็นคนมีปมดอ้ยสิจะ๊ ”  
จากขอ้ความ ตอบคาํถามขอ้ 1 - 2 
 
1.  จากขอ้ความขา้งตน้ ผูพ้ดูคิดวา่ผูฟั้งมีความรู้สึกอยา่งไร 
 ก. นอ้ยใจ 
 ข. รังเกียจ 
 ค. อึดอดัใจ 
 ง. ไม่พอใจ 
2.  ขอ้ความขา้งตน้มีเนื�อหาในลกัษณะใด 
 ก. อบรม 
 ข. สั'งสอน 
 ค. ตกัเตือน 
 ง. ปลอบใจ 
 
 “ ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูส้มคัรประธานนกัเรียนหาเสียงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื'อให้
นกัเรียนอื'น ๆ ไดศึ้กษาตวัแทนของตน ผูส้มคัรคนหนึ'ง แอบแจกขนมเพื'อน เพื'อเป็นค่าตอบแทนให้
เลือกตน ”   
จากขอ้ความ ตอบคาํถามขอ้ 3 - 5 
 
3. เหตุการณ์ใดเกิดขึ�นก่อน 
 ก. การสมคัร 
 ข. การหาเสียง 
 ค. การเลือกตั�ง 
 ง. การแจกสิ'งของ 
4.  ผูส้มคัรที'แจกขนมเป็นคนเช่นไร 
 ก. ไม่ซื'อสัตย ์
 ข. เป็นคนมีนํ�าใจ 
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 ค. เอาเปรียบเพื'อนและผูอื้'น 
 ง. อยากเป็นประธานมาก 
5.  การหาเสียงที'ดีควรใชว้ธีิใด 
 ก. การแจกขนม 
 ข. การพดูทบัถมคู่ต่อสู้ 
 ค. การพดูยกยอ่งคู่ต่อสู้ 
 ง. การพดูเรื'องเกี'ยวกบัตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

111

 

ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
 

 
กจิกรรมที�  4 ชั นมัธยมศึกษาปีที� 1 

ชื�อกจิกรรม  เรียนดีต้องมีเทคนิค ใช้เวลา 50 นาท ี

_____________________________________________________________________ 
 

แนวคิด 
 การเรียนไม่ดีนั�นยอ่มมีสาเหตุ หากนกัเรียนคน้หาจุดอ่อนของตนเองแลว้จดัการปรับปรุง
แกไ้ขโดยการคิดวเิคราะห์ถึงปัญหาที'เกิดขึ�น ก็จะส่งผลใหผ้ลการเรียนดีขึ�นได ้
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื'อใหน้กัเรียนไดว้เิคราะห์ผลการเรียนของตนเอง 
 2. เพื'อใหน้กัเรียนหาแนวทางในการปรับปรุงผลการเรียนดว้ยกระบวนการคิดวเิคราะห์ 
 
สื�อประกอบกจิกรรม 
 1. ใบความรู้ “วธีิง่ายๆช่วยใหก้ารเรียนดี”  
 2. ใบงานเรื'อง “การวเิคราะห์ปัญหา”         
 
กระบวนการจัดกจิกรรม 
 ขั�นที' 1 แลกเปลี'ยนประสบการณ์ 
 1. ผูว้จิยัถามนกัเรียนถึงผลการสอบใครไดค้ะแนนสูงสุดแต่ละวชิาในชั�นเรียน 
 2. นกัเรียนแต่ละคนนาํผลการสอบมาพิจารณา 
 ขั�นที' 2 สะทอ้นกลบัการรับรู้ 
 1. นักเรียนแต่ละคนเขียนสาระการเรียนรู้ที'ได้คะแนนตํ'าไม่เป็นที'พอใจของตนเอง                 
ลงในใบงาน เรื'อง “การคิดวิเคราะห์ปัญหา” แลว้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และพิจารณาวา่ตนเอง
ควรจะมีแนวทางอยา่งไรเพื'อใหมี้ผลการเรียนดีขึ�น 
 2. ผูว้จิยัแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4 - 5 คน เพื'อสะทอ้นความคิด 
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 ขั�นที' 3 สรุปสาระสู่ชีวติ 
 1. ผูว้ิจยัสุ่มนักเรียนประมาณ 4 - 5 คน ให้นักเรียนออกมานําเสนอแนวทางที'จะทาํให ้               
ผลการเรียนของตนเองดีขึ�นหนา้หอ้งเรียน 
 2. ผูว้จิยัใหน้กัเรียนที'ไดค้ะแนนสูงสุดออกมาบอกสาเหตุที'ทาํใหผ้ลการเรียนของตวัเองดี 
 ขั�นที' 4 คิดและนาํไปปฏิบติั 
 1. ผูว้จิยับอกเทคนิคในการเตรียมตวัสอบตามใบความรู้ “แนะวธีิการเตรียมตวัสอบ” 
 2. ผูว้จิยักบันกัเรียนร่วมกนัสรุปและสร้างขอ้ตกลงวา่จะนาํไปปฏิบติัใชจ้ริง 
 
การวดัและประเมินผล 
 1.  สังเกตจากการร่วมทาํกิจกรรม 
 2.  ตรวจงานจากใบงาน 
 3.  แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ทา้ยกิจกรรม 
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ใบความรู้ 

เรื�อง วธีิง่าย ๆ ช่วยให้การเรียนดี 
 

 1. นกัเรียนตอ้งศึกษาตารางสอบเวลาและสถานที'ใหดี้ 
 2. ทาํให้ดี ถ้าใจเหมอลอยเวลาดูหนังสือ แก้ได้โดยการกาํหนดตวัเองดูหนังสือให้ได ้         
เท่านั�นเท่านี� ในช่วงเวลาที'กาํหนดไว ้แลว้ตั�งเวลาให้ตวัเอง เช่น ถา้ดูหนงัสับจนครบตามที'กาํหนด           
ก็ออกไปเดินเล่นหรือทาํอยา่งอื'นได ้15 นาที 
 3. ปรึกษากับเพื'อน ๆ นัดให้เพื'อนที' ดูหนังสือมาเรียบร้อยแล้ว ลองมาตั� งค ําถามกัน                 
ผลดักนัถาม ผลดักนัตอบ 
 4. แบ่งเวลาในการทําข้อสอบ พยายามตอบแต่เนื� อหาสําคัญ และมีเวลาเหลือให ้               
ตรวจทาน 
 5. แบ่งเวลาอ่านหนงัสือใหเ้หมาะสม ควรแบ่งเวลาอ่านหนงัสือใหม้ากกวา่ปกติ 
 6. สร้างวิธีการย่อข้อความที'จะช่วยให้ความจาํจาํได้ดีขึ� น เช่น การใช้ปากกาขีดเส้น
ประโยคหรือขอ้ความสาํคญั เพื'อทาํใหจ้าํไดดี้ขึ�น 
 7. ฝึกทาํขอ้สอบของปีก่อน ๆ หรือแบบฝึกหดัของรุ่นพี' 
 8. รักษาสุขภาพใหดี้ ควรมีการพกัผอ่นที'เพียงพอหลงัจากการอ่านหนงัสือ 
 9. ไม่ควรนอนดึก ไม่ควรมาเร่งอ่านหนงัสือในคืนวนัก่อนสอบ 
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ใบงาน 

“การคดิวเิคราะห์ปัญหา” 
 
ชื'อ – นามสกุล ......................................................................................ชั� น.............เลขที' ................. 
คําชี แจง  ให้นกัเรียนแต่ละคนเขียนสาระการเรียนรู้ที'ไดค้ะแนนตํ'าไม่เป็นที'น่าพอใจของตนเองลง
ในใบงาน การคิดวิเคราะห์ปัญหาและพิจารณาว่าตนควรจะมีแนวทางปรับปรุงตนเองในดา้นการ
เรียนอยา่งไรเพื'อใหมี้ผลการเรียนที'ดีขึ�น 
 

 

สาระการเรียนรู้ที�ได้คะแนนตํ�า 

 
สาเหตุ 

แนวทางปรับปรุงตนเอง 

ในด้านการเรียน 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
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แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ท้ายกจิกรรม 
 
  “ ท่านอนที'ดีที'สุดของคนที'มีสุขภาพสมบูรณ์ปกติ คือ นอนหงาย แขนทั�งสองวางราบไว้
ขา้งลาํตวั เพราะกระดูกสันหลังของมนุษยน์ั� นตรง ฉะนั� นการนอนหงายจะทาํให้กระดูสักหลัง      
ยดืตรงไม่เสียหาย ”   
จากขอ้ความ ตอบคาํถามขอ้ 1 - 3 
 
1.  ขอ้ใดผดิจากขอ้ความนี�  
 ก. คนสุขภาพปกตินอนหงาย 
 ข. มนุษยทุ์กคนตอ้งนอนหงาย 
 ค. ท่านอนที'ดีคือการนอนหงาย 
 ง. กระดูกสันหลงัของมนุษยต์ั�งตรง 
2.  ถา้ไม่นอนหงายจะมีผลเสียอยา่งไร 
 ก. สุขภาพไม่ดี 
 ข. นอนไม่หลบั 
 ค. อาหารไม่ยอ่ย 
 ง. กระดูกสันหลงัเสียง่าย 
3.  ขอ้ความนี� เป็นเรื'องประเภทใด 
 ก. ข่าว 
 ข. โฆษณา 
 ค. ประกาศ 
 ง. บทความ 
 
     “มีอายรุ้อยหนึ'ง          นานนกั 
ศีลชื'อปัญจางคจ์กั           ไป่รู้  
ขวบเดียวเด็กรู้รัก            ษานิจ ศีลนา 
พระตรัสสรรเสริญผู ้      เด็กนั�นเกิดศรี” 
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จากขอ้ความ ตอบคาํถามขอ้ 4 - 5 
 
4.  ใจความของโคลงบทนี� เป็นประเภทใด 
 ก. คาํสั'ง 
 ข. คาํสอน 
 ค. คาํแนะนาํ 
 ง. คาํอธิบาย 
5.  โคลงนี�กล่าวถึงเรื'องใด 
 ก. การเป็นเด็ก 
 ข. การเป็นผูใ้หญ่ 
 ค. การรักษาศีลหา้ 
 ง. การเป็นผูป้ระเสริฐ 
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ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 

 
 

กจิกรรมที�  5 ชั นมัธยมศึกษาปีที� 1 

ชื�อกจิกรรม  ปฏิเสธในวนันี  เพื�อสิ�งที�ดีในวนัหน้า ใช้เวลา 50 นาท ี

_____________________________________________________________________ 

 
แนวคิด 
 สามารถคิดแยกแยะผลดีผลเสียของการปฏิเสธในชีวิตประจาํวนั เพื'อเป็นการช่วยเตรียมตวั
เมื'อต้องเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะหน้าจะได้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม          
และสามารถป้องกนัตนเองจากสถานการณ์อนัตรายที'ไม่คาดคิดได ้
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื'อใหน้กัเรียนสามารถบอกวธีิการปฏิเสธอยา่งประนีประนอม 
 2. เพื'อใหน้กัเรียนสามารถคิดแยกแยะผลดีผลเสียของการปฏิเสธในชีวติประจาํวนัที'มีต่อ
ตนเองและผูอื้'นได ้
 3. เพื'อใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าของการปฏิเสธในสิ'งที'ผดิ 
 
สื�อประกอบกจิกรรม 
 1. ใบงาน เรื'อง “สิ'งที'ฉนัปฏิเสธ” 
 2. ใบความรู้ “การปฏิเสธอยา่งประนีประนอม” 
 3. ใบงาน เรื'อง “เล่าสู่กนัฟัง” 
 
กระบวนการจัดกจิกรรม 
 ขั�นที' 1 แลกเปลี'ยนประสบการณ์ 
 1. ผูว้จิยันาํเขา้สู่กิจกรรมและบรรยายถึงการปฏิเสธอยา่งประนีประนอม 
 2. ผูว้จิยัใหน้กัเรียนเล่าถึงประสบการณ์การปฏิเสธที'ผา่นมา 
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 ขั�นที' 2 สะทอ้นกลบัการรับรู้ 
 ผู ้วิจ ัยให้นักเรียนแต่ละคนทํากิจกรรมตามใบงาน เรื' อง “สิ' งที'ฉันปฏิ เสธ” โดยมี                      
การยกตวัอยา่งเรื'องที'จะปฏิเสธ 
 ขั�นที' 3 สรุปสาระสู่ชีวติ 
 ผูว้ิจยัสุ่มถามนักเรียน 4 - 5 คน เพื'ออภิปรายแลกเปลี'ยนความคิดเห็นเกี'ยวกบัวิธปฏิเสธ            
ผลดี ผลเสียที'เกิดขึ�นของแต่ละคน 
 ขั�นที' 4 คิดและนาํไปปฏิบติั 
 1. ผูว้จิยัใหน้กัเรียนบอกขอ้ดีขอ้เสีย ของการปฏิเสธ 
 2. ผูว้จิยัและนกัเรียนร่วมกนัสรุปถึงแนวคิดที'ไดจ้ากการทาํกิจกรรมในครั� งนี�  
 
การวดัและประเมินผล 
 1.  สังเกตจากการร่วมกิจกรรม 
 2.  สังเกตจากการอภิปราย 
 3.  ตรวจจากใบงาน 
 4.  แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ทา้ยกิจกรรม 
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ใบความรู้ 

“การปฏเิสธอย่างประนีประนอม” 
         
 การเจรจาเพื'อปฏิเสธอยา่งประนีประนอม เป็นการเจรจาเพื'อรักษาจุดยนืของเรา ในเรื'องที'
เราไม่อยากกระทาํตามคาํชักชวนของบุคคลรอบขา้งเรา การปฏิเสธอย่างประนีประนอม จะเป็น          
การรักษาสัมพนัธภาพที'ดีระหว่างกนัซึ' งควรฝึกเป็นประจาํในระยะแรกของการฝึกอาจจะทาํได ้             
ไม่ดีนัก แต่ถ้าฝึกต่อไปและพยายามนําวิธีการไปใช้ก็จะสามารถปฏิเสธอย่าประนีประนอม              
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติ การเจรจาเพื'อปฏิเสธอย่างประนีประนอมมีขั�นตอน            
การเจรจา 4 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 
 
ขั นตอนที� 1  บอกความรู้สึกของตนเอง ต่อเรื'องที'ถูกชวน 
          � ฉนัรู้สึกไม่สบายเลย ถา้ฉนั............................. 
          � ฉนัรู้สึกยุง่ยากใจ ถา้จะตอ้ง............................ 
          � ฉนัสับสนมาก ถา้จะตอ้ง............................... 
          � แยแ่น่เลยถา้ฉนั............................................. 
ขั นตอนที� 2  เสนอแนะแนวทางที'เราอยากจะใหคู้่เจรจากบัเราปฏิบติั 
          � เอาอยา่งนี�ไดไ้หม ถา้เราจะ............................ 
          � ฉนัคิดวา่เราควร..................................ดีกวา่นะ 
          � ฉนัอยากใหเ้ธอ.............................................. 
ขั นตอนที� 3  สอบถามความรู้สึกกบัคู่เจรจากบัขอ้เสนอของเรา  
          � คงจะดีกบัเธอนะ........................................... 
          � เธอคงเห็นดว้ยกบัฉนันะ................................ 
          � คุณคงจะชอบนะ........................................... 
          � ไม่ยุง่ยากกบัเธอนะ....................................... 
          � เธอรู้สึกดีขึ�นแลว้นะ..................................... 
ขั นตอนที� 4  กล่าวสรุปและขอบคุณเมื'อคู่เจรจาเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะของเรา  
          � ขอบคุณมากครับ/ค่ะ 
          � ฉนัดีใจจงั ที'เธอชอบ.............................ขอบคุณมากนะ 
          � วเิศษเลยที'เธอรู้สึกดีขึ�น.........................ขอบคุณมากนะ 
          � ดีใจที'ไม่ทาํความลาํบากใหเ้ธอ..............ขอบคุณมากนะ 
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ใบงาน 

เรื�อง “สิ�งที�ฉันปฏเิสธ” 
 

คําชี แจง   ใหน้กัเรียนใส่คาํตอบในตารางคาํถามของแต่ละขอ้ 
ชื'อ – นามสกุล ..................................................................................ชั�น....................เลขที'........... 
 

เรื�องที�ปฏิเสธ วธีิการปฏิเสธ ข้อดี ข้อเสีย 

1. เพื'อนชวนโดดเรียน
ไปโรงหนงั 

   

2. เพื'อนชวนสูบบุหรี'     

3. เพื'อนชวนดื'มเบียร์ 
ในงานเลี�ยงสังสรรค ์

   

4. เพื'อนชวนเที'ยว
กลางคืน 

   

5. เพื'อนชวนใชโ้พยจด
โน็ตเขา้ตอนสอบ 
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ใบงาน 

เรื�อง เล่าสู่กนัฟัง 
 

คําชี แจง  ให้นักเรียนจบักลุ่มย่อยตามความสมคัรใจ กลุ่มละ 5 - 6 คน แลกเปลี'ยนประสบการณ์           
ตามประเด็นดงัต่อไปนี�  
 
1.  เพื'อนเคยชกัชวนใหไ้ปทาํเรื'องไม่เหมาะสมหรือเป็นอนัตรายอะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2.  จากขอ้ 1 นกัเรียนทาํอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
3.  จากการกระทาํในขอ้ 2 ผลที'ตามมาเป็นอยา่งไร และสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
กลุ่ม............................................................. 



 

 

122

แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ท้ายกจิกรรม 
 
 “ ปริญเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัว ขณะนี�กาํลงัเรียนอยูช่ั�นมธัยมศึกษาปีที' 3 เวลาที'
พ่อดื'มเหลา้เมา กลบัมาจะทะเลาะกบัแม่เป็นประจาํ บา้งครั� งก็ทาํร้ายแม่กบัปริญดว้ย แม่ก็ชอบไป
เล่นการพนนัในหมู่บา้นแทบทุกวนั ปริญเกิดความรู้สึกเบื'อที'จะกลบับา้น และพบเห็นแต่เรื'องเก่า ๆ 
เสมอ เขาจึงหนัไปคบเพื'อนเกเร และไดรั้บการชกัชวนให้สูบบุหรี'  ดมกาว เพื'อให้ลืมสภาพที'น่าเบื'อ
หน่ายที'บ้าน หลังจากนั� นเป็นต้นมาปริญก็ติดยาเสพติดหนักเข้า ร่างกายทรุดโทรมการเรียน                  
ตกตํ'ามาก จนตอ้งออกจากโรงเรียนในที'สุด ”   
จากขอ้ความ ตอบคาํถามขอ้ 1 - 5 
 
1.  ขอ้ใดเป็นสาเหตุที'ส่งผลใหป้ริญติดยาเสพติด ที'เด่นชดัที'สุด 
 ก. การคบเพื'อนเกเร 
 ข. แม่ชอบเล่นการพนนั 
 ค. พอ่แม่ทะเลาะกนัทุกวนั 
 ง. การเรียนตกตํ'า 
2.  จากสถานการณ์ขา้งตน้ ขอ้ใดเป็นการกระทาํที'ก่อใหเ้กิดปัญหากบัปริญมากที'สุด 
 ก. เบื'อบา้น 
 ข. หลงเชื'อคนอื'น 
 ค. ถูกไล่ออกจากโรงเรียน 
 ง. ขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัว 
3.  จากสถานการณ์ ขอ้ใดคือขอ้สรุปที'ถูกตอ้ง 
 ก. ยาเสพติดทาํใหข้าดสติ 
 ข. คบเพื'อนเกเรทาํใหติ้ดยาเสพติด 
 ค. ยาเสพติดเกิดจากปัญหาครอบครัว 
 ง. ยาเสพติดทาํลายสุขภาพและอนาคต 
4.  จากสถานการณ์ดงักล่าว นกัเรียนคิดวา่กลุ่มใดน่าจะช่วยแกปั้ญหาไดดี้ที'สุด 
 ก. โรงเรียนและครู 
 ข. ครอบครัวและเพื'อน 
 ค. สถานพยาบาลและแพทย ์
 ง. ชุมชน และเจา้หนา้ที'บา้นเมือง 
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5.  จากสถานการณ์ดงักล่าว นกัเรียนสามารถประเมินสภาพของชุมชนนี�ไดอ้ยา่งไร 
 ก. โรงเรียนไม่ดี 
 ข. สภาพสังคมเสื'อมโทรม 
 ค. ครูไม่สนใจนกัเรียน 
 ง. คุณภาพชีวติของคนในชุมชนไม่ดี 
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ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
 

 
กจิกรรมที�  6   ชั นมัธยมศึกษาปีที� 1 

ชื�อกจิกรรม  มิตรภาพระหว่างเพศ ใช้เวลา 50 นาท ี

_____________________________________________________________________ 

 
แนวคิด 
 ในสังคมปัจจุบนัมีความแตกต่างทางเพศสภาพมากมาย จึงควรมีวิธีการปฏิบติัตนในทาง  
ที'ดีและเหมาะสมในการอยู่ร่วมกนักบัผูอื้'นที'มีความแตกต่างทางเพศอยา่งให้เกียรติเอื�อเฟื� อเกื�อกูล
ต่อกนั 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื'อใหน้กัเรียนบอกความแตกต่างทางเพศของบุคคลในสังคม 
 2. เพื'อให้นักเรียนบอกวิธีการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันกับผูอื้'นที' มีความแตกต่าง              
ทางเพศอยา่งใหเ้กียรติเอื�อเฟื� อเกื�อกลูต่อกนั 
 3. เพื'อใหน้กัเรียนสามารถเห็นมุมมองและเขา้ใจเรื'องเพศสภาพมากขึ�น 
 
สื�อประกอบกจิกรรม 
 1. ใบงาน เรื'อง  เหมือนหรือต่างระหวา่งเพศ 
 2. ใบงาน เรื'อง เพื'อนฉนั 
 3. ใบงาน เรื'อง การสร้างมิตรภาพระหวา่งเพศแบบกลัยาณมิตร  
 
กระบวนการจัดกจิกรรม 
 ขั�นที' 1 แลกเปลี'ยนประสบการณ์ 
 ผูว้จิยัพดูคุยแลกเปลี'ยนความรู้กบันกัเรียนวา่เขา้ใจเรื'องเพศเช่นอะไรบา้ง 
    ขั�นที' 2 สะทอ้นกลบัการรับรู้ 
 1. ผูว้จิยัอธิบายความรู้เบื�องเรื'องเพศที'เกี'ยวกบัเรื'องระหวา่งมิตรภาพต่างๆ 
 2. ผูว้จิยัแจกใบงานใหน้กัเรียนบอก 
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 ขั�นที' 3 สรุปสาระสู่ชีวติ 
 ผูว้จิยัใหน้กัเรียนส่งตวัแทนออกมานาํเสนอหนา้หอ้งและนกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 
 ขั�นที' 4 คิดและนาํไปปฏิบติั 
 ผูว้ิจยั และนักเรียนร่วมกนัสรุปสิ'งที'ไดจ้ากการทาํกิจกรรมและจะนาํไปปรับใช้ในชีวิต
ประจาํวนัไดอ้ยา่งไร 
 
การวดัและประเมินผล 
 1.  สังเกตจากการร่วมทาํกิจกรรม 
 2.  ตรวจงานจากใบงาน 
 3.  แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ทา้ยกิจกรรม 
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แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ท้ายกจิกรรม 

 
  “ ขณะที'กระผมกาํลงัรอรถเมล์เพื'อที'จะกลบับา้น ก็ไดม้องไปเห็นรถมอเตอร์ไซค์ ซึ' งมี            
ผูช้ายแต่งตวัดีสองคนมาจอดขนาบดา้นขา้งถนน ผูช้ายคนหนึ'งเดินลงไปทาํทีเหมือนจะไปสอบถาม
เส้นทางกับผูห้ญิงคนหนึ' งที'นั'งอยู่ พอผูห้ญิงคนนั� นเผลอก็โดนผูช้ายคนที'นั'งซ้อนท้ายมากับ               
รถมอเตอร์ไซค์คนันั�น ควา้กระเป๋าสะพายจากผูห้ญิงคนนั�น แลว้ก็รีบขึ�นรถหนีไป ส่วนผูห้ญิงคนนั�น           
ก็ร้องเรียกใหค้นช่วยเหลือ”   
จากขอ้ความ ตอบคาํถาม ขอ้ 1 - 5 
 
1.  จากสถานการณ์ดงักล่าวขอ้ใดที'เป็นประเด็นปัญหาที'สาํคญัของสถานการณ์ 
 ก. นั'งรอรถหา้มหลบัเด็ดขาด 
 ข. ที'ป้ายรถเมลเ์ป็นสถานที'ที'เสี'ยงอนัตราย 
 ค. เวลามีคนแปลกหนา้มาถามอะไรหา้มพดูคุยดว้ยดีที'สุด 
 ง. คนเรารู้หนา้แต่ไม่รู้ใจดงันั�นเวลาพบคนแปลกหนา้มาทกัควรระวงัตวั 
2.  ขณะเกิดเหตุ ผูพ้ดูอยูที่'ใด 
 ก. หนา้บา้น 
 ข. ขา้งถนน 
 ค. ป้ายรถเมล ์
 ง. บนรถเมล ์
3.  จากสถานการณ์ขา้งตน้ การกระทาํของคนร้าย เรียกวา่อะไร 
 ก. ปลน้ 
 ข. ขโมย 
 ค. โจรกรรม 
 ง. วิ'งราว 
4.  ถา้นกัเรียนเป็นผูที้'อยูใ่นเหตุการณ์ในขณะที'เกิดเหตุการณ์สิ'งแรกที'นกัเรียนจะทาํคืออะไร 
 ก. โทรศพัทแ์จง้ตาํรวจใหม้าจบักุม 
 ข. วิ'งเขา้ไปขดัขวางคนร้ายที'กระชากกระเป๋า 
 ค. วิ'งเขา้ไปแยง่กุญแจรถจากคนขบัมอเตอร์ไซค ์
 ง. วิ'งเขา้ไปทาํใหร้ถมอเตอร์ลม้ลงเสียหลกัจะไดจ้บัไดง่้าย 
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5.  จากสถานการณ์ขา้งตน้ ผูพ้ดูมีความมุ่งหมายอยา่งไร 
 ก. แจง้ความ 
 ข. โฆษณา 
 ค. ใหส้ัมภาษณ์ 
 ง. แนะนาํ 
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ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
 

 
กจิกรรมที�  7 ชั นมัธยมศึกษาปีที� 1 

ชื�อกจิกรรม  แค่คิดชีวติกเ็ปลี�ยน ใช้เวลา 50 นาท ี

_____________________________________________________________________ 
 

แนวคิด 
 ปัญหายอ่มเกิดขึ�นจากการอยูร่่วมกนัในสังคมไม่วา่จะเป็นสังคมที'เล็กหรือใหญ่ ทั�งปัญหา
จากคนในสังคมและปัญหาที'เกิดจากสิ'งแวดล้อม เพราะฉะนั�นการฝึกคิดและตดัสินใจแกปั้ญหา
อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผล จะส่งผลให้การดําเนินชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างมีความสุข             
และราบรื'น 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื'อให้นักเรียนไดคิ้ดวิเคราะห์และตดัสินใจแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆ และได้
ตระหนกัถึงความสาํคญัของกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุมีผล 
 2. เพื'อให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจในการใช้ทกัษะการคิด ที'จะสามารถนาํมาประยุกตใ์ช้
ใหเ้กิดประโยชน์ 
 
สื�อประกอบกจิกรรม 
 ใบงานเรื'อง “เรือช่วยชีวติ”                    
 
การดําเนินกจิกรรม 
 ขั�นที' 1 แลกเปลี'ยนประสบการณ์ 
 1. ผูว้ิจยัสนทนาถามนักเรียนเกี'ยวกบัชีวิตประจาํวนัของนักเรียนเหตุการณ์ใดที'คิดว่า           
เป็นปัญหา และมีวธีิแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 
 2. ผูว้ิจยัให้นกัเรียนมองถึงปัญหาใหม่ๆภายในสังคมไทยวา่มีปัญหามากมาย และผูที้'อยู่
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขจะตอ้งกลา้ที'จะเผชิญกบัปัญหาและมีวธีิการจดัการปัญหาอยา่งมีเหตุผล 
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 ขั�นที' 2 สะทอ้นกลบัการรับรู้ 
 ผูว้ิจยัให้นักเรียนทําใบงาน เป็นรายบุคคล และสุ่มนักเรียน 3 - 4 คน ให้ออกมาตอบ             
คาํถาม เรื'อง “เรือช่วยชีวติ”  
 ขั�นที' 3 สรุปสาระสู่ชีวติ 
 ผูว้ิจยัและนักเรียนร่วมกันสรุป บุคคลที'มีการตัดสินใจไม่เหมือนกัน ถึงแม้ตดัสินใจ
เหมือนกนัแต่เหตุผลอาจจะต่างกนั 
 ขั�นที' 4 คิดและนาํไปปฏิบติั 
 1. นักเรียนส่งตัวแทนออกมานําเสนอ หรือ นักเรียนที'ยกมือขออาสาในการออกมา              
นาํเสนอ 
 2. ผูว้ิจยัและนักเรียนร่วมกนัสรุป วา่การตดัสินใจจะทาํสิ' งใด ควรตระหนกัคิดเกี'ยวกบั
ประสบการณ์ ความเชื'อมั'น การวงแผนอยา่งมีระบบ มีคุณธรรม และมีสติปัญญา 
 
การวดัและประเมินผล 
 1.  สังเกตจาการร่วมกิจกรรม 
 2.  สังเกตจากการนาํเสนอ 
 3.  ตรวจงานจากใบงานที'นกัเรียนทาํ 
 4.  แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ทา้ยกิจกรรม 
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ใบงาน 

 เรื�อง “เรือช่วยชีวติ” 

 
 ประเทศไทยเกิดปัญหาจากอุทกภยัครั� งใหญ่ในรอบหลายสิบปี เกิดปัญหานํ� าท่วมหนัก
แพ ร่ก ระ จาย เป็ น วงก ว้าง  ด้วย ป ริม าณ นํ� า ที' มี ม าก ม าย ม ห าศ าล  ทําให้ บ้ าน เรือ น ไร่น า                                                                                              
แหล่งอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนวดัโรงเรียนต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความเสียหาย นักเรียน                 
เป็นอีกคนหนึ' งที'ประสบอุทกภยัดงักล่าว บา้นถูกนํ� าท่วม ตอ้งอาศยัอยู่ภายในบา้น การคมนาคม  
การสื'อสาร นํ� าประปา ไฟฟ้าถูกตดัขาด นกัเรียนติดอยูบ่นบา้นเป็นเวลานาน 1 สัปดาห์ อาหารและ
นํ� าดื'มเริ'มจะหมดลง เราควรทาํอยา่งไรดี ขณะนั�นมีเรือกูชี้พลาํหนึ'งผ่านทางมา และเขา้ให้การช่วยเหลือ 
แต่เนื'องจากตอ้งไปช่วยอีกหลายบา้น เครื'องอุปโภคและบริโภคก็มีจาํกดั จากของที'เตรียมมาให ้           
นักเรียนเลือกไวเ้พียง 3 อย่างเท่านั� น นักเรียนจะเลือกอะไรจากสิ' งต่อไปนี�  พร้อมบอกเหตุผล
ประกอบวา่ทาํไมถึงเรื'องสิงนี�  
 
 

 
1. ปลากระป๋อง       6. ไฟแช็ก   
2. ไฟฉาย                7. กะละมงั   
3. เรือยาง                8. ผา้ขาวมา้   
4. เตาถ่าน               9. ขา้วสาร 
5. มาม่า                  10. นํ�าดื'ม 
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แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ท้ายกจิกรรม 

 
 “ ปัญหาความรุนแรงของยาเสพติดมาจากการที'บุคคลในครอบครัวค้ายาเสพติดเอง                
ซึ' งผูค้า้ยาเสพติดมกัอา้งวา่ทาํเพื'ออนาคตของครอบครัว แต่ความเป็นจริงเป็นเพราะเห็นเงินเป็นใหญ่ 
โดยขาดความสํานึกว่าเป็นลูก หลาน ญาติพี'น้องในครอบครัว ว่าจะเสี'ยงต่อการเสพยาหรือติดยา                
ก็ยงัไม่ยอมเลิกขายยาเสพติด จึงส่งผลให้คนในครอบครัวติดยาเสพติด และคา้ยาเสพติดไปให้คน
อื'น ๆ ก่อใหเ้กิดปัญหาที'มีผลกระทบต่อประเทศในอนาคต”   
จากขอ้ความ ตอบคาํถามขอ้ 1 - 5 
 
1.  ขอ้ใดเป็นสาเหตุของปัญหาที'เกิดจากสถานการณ์นี�  ชดัเจนที'สุด 
 ก. ความโลภ 
 ข. การวา่งงาน 
 ค. ความยากจน 
 ง. ครอบครัวขาดความสาํนึกในหนา้ที' 
2.  จากสถานการณ์ดงักล่าว ขอ้ใดเป็นผลที'เกิดขึ�น ที'ชดัเจนที'สุด 
 ก. ครอบครัวแตกแยก 
 ข. มีแหล่งคา้ยาเพิ'มขึ�น 
 ค. ผูค้า้ยาเสพติดถูกดาํเนินคดี 
 ง. เยาวชนติดยาเสพติดเพิ'มขึ�น 
3.  จากสถานการณ์ดงักล่าว ขอ้ใดสรุปไดถู้กตอ้ง 
 ก. ยาเสพติดป้องกนัได ้
 ข. ผูซื้�อติดยาผูค้า้ติดคุก 
 ค. ยาเสพติดทาํลายสังคม 
 ง. ยาเสพติด ติดแลว้เลิกไม่ได ้
4.  นกัเรียนคิดวา่วธีิการใด ที'ควรนาํมาใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ดงักล่าว 
 ก. ยา้ยไปอยูที่'อื'น 
 ข. ใหค้าํแนะนาํตกัเตือน 
 ค. ไม่ซื�อขายหรือลองเสพ 
 ง. เพิ'มมาตรการลงโทษใหรุ้นแรงมากยิ'งขึ�น 
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5.  ขอ้ใดสามารถประเมินสถานการณ์ขา้งตน้ไดถู้กตอ้ง 
 ก. ครอบครัวคือปัญหา 
 ข. เงินคือสิ'งที'คนตอ้งการ 
 ค. ยาเสพติดทาํลายทุกอยา่งในครอบครัว 
 ง. ยาเสพติดทุกชนิดมีความร้ายแรงแตกต่างกนัไป 
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ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
 

 
กจิกรรมที�  8 ชั นมัธยมศึกษาปีที� 1 

ชื�อกจิกรรม  คลื�นอารมณ์ ใช้เวลา 50 นาท ี

_____________________________________________________________________ 
 
แนวคิด 
 ในช่วงวยัที'กาํลงักา้วเขา้สู่วยัรุ่นตอนตน้ จะมีสภาวะอารมณ์ที'เปลี'ยนแปลงตามธรรมชาติ 
เพราะฉะนั�นควรเรียนรู้อารมณ์ด้านบวกและอารมณ์ด้านลบที'เกิดขึ� นกับตนเอง ผลกระทบของ
อารมณ์ที' เกิดขึ� นต่อตนเองและผู ้อื'น ตลอดจนวิธีการจัดการกับอารมณ์ด้านบวกและด้านลบ          
อยา่งเหมาะสม 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื'อใหน้กัเรียนเกิดบอกอารมณ์ดา้นบวกและดา้นลบ ที'เกิดขึ�นกบัตนเองได ้
 2. เพื'อใหน้กัเรียนบอกผลกระทบของอารมณ์ที'เกิดขึ�นต่อตนเองและผูอื้'น 
 3. เพื'อใหผู้เ้รียนบอกวธีิการจดัการกบัอารมณ์ดา้นบวกและดา้นลบได ้
 
สื�อประกอบกจิกรรม 
 1. อุปกรณ์กิจกรรม ไดแ้ก่ กระดาษรูปทรงใบหนา้, ปากกาดิน, สอ, สี เป็นตน้     
  เพื'อใหว้าดเขียนเป็นหนา้กาก 
 2. ใบงาน เรื'อง “อารมณ์ของฉนั” 
 3. ใบงาน เรื'อง “รู้ทนัอารมณ์” 
 4. ใบงาน เรื'อง “ผลของอารมณ์” 
 5. ใบงาน เรื'อง “วธีิจดัการอารมณ์” 
 
กระบวนการจัดกจิกรรม 
 ขั�นที' 1 แลกเปลี'ยนประสบการณ์ 
 ผูว้จิยัชวนนกัเรียนสนทนาเกี'ยวกบั “อารมณ์ที'เกิดขึ�นในชีวติประจาํวนัต่าง ๆ” 
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 ขั�นที' 2 สะทอ้นกลบัการรับรู้ 
 ใหน้กัเรียนแต่ละคน ทาํกิจกรรมสร้างหนา้กากอารมณ์ของตนเอง 
 ขั�นที' 3 สรุปสาระสู่ชีวติ 
 ผูว้ิจยัให้นักเรียนทําใบงาน และให้นักเรียนที'ต้องการนําเสนอเป็นตัวอย่าง ออกมา         
นาํเสนอ 
 ขั�นที' 4 คิดและนาํไปปฏิบติั 
 ผูว้จิยัและนกัเรียนช่วยกนัสรุปและอธิบายขอ้คิดที'ไดจ้ากการร่วมกิจกรรม 
 
การวดัและประเมินผล 
 1.  สังเกตจากการร่วมกิจกรรม 
 2.  สังเกตจากการร่วมอภิปราย 
 3.  ตรวจงานจากใบงาน 
 4.  แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ทา้ยกิจกรรม 
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แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ท้ายกจิกรรม 
 
 “ มีกฎหมายจราจรใหม่ที'กาํหนดให้ผูข้บัขี'รถจกัรยานยนตทุ์กคนเปิดไฟใส่หมวกกนัน็อค 
และผูข้บัขี'ตอ้งมีใบอนุญาตขบัขี' ถา้ใครฝ่าฝืนจะตอ้งถูกจบั และปรับดว้ยเงิน ”   
จากขอ้ความ ตอบคาํถามขอ้ 1 - 4 
 
1.  จากขอ้ความนี�อะไรเป็นสาเหตุทาํใหผู้ข้บัขี'รถจกัรยานตถู์กจบั 
 ก. เปิดไฟ 
 ข. ใส่หมวกกนัน็อค 
 ค. มีใบอนุญาตขบัขี' 
 ง. มีคนนั'งซอ้นทา้ย 
2.  เวลาใดบา้งที'ขอ้ความนี�จะถูกประชาชนนาํมาปฏิบติั 
 ก. ขณะขบัขี'รถจกัรยานยนต ์
 ข. ขณะนั'งรถเมล ์
 ค. ขณะนั'งซอ้นมอเตอร์ไซครั์บจา้ง 
 ง. ขณะถีบจกัรยาน 
3.  ถา้ทุกคนทาํผดิกฎหมายจราจร เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ�น 
 ก. อุบติัเหตุบนถนน 
 ข. เดินทางไปมาไม่สะดวก 
 ค. รถติดเดินทางลาํบาก 
 ง. จราจรทาํงานหนกั 
4.  นกัเรียนเห็นดว้ยกบัขอ้ความนี�หรือไม่ 
 ก. เห็นดว้ยเพราะเป็นกฎหมายที'ทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม 
 ข. เห็นดว้ยเพราะทาํใหทุ้กคนปลอดภยั 
 ค. ไม่เห็นดว้ยเพราะเป็นการบงัคบั 
 ง. ไม่เห็นดว้ยเพราะยุง่ยาก 
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 “ วนัหนึ' งแม่ววัสีขาวกบัแม่ววัสีนํ� าตาล พบกนับนสะพานไม ้เดินสวนกนัไม่ได ้ทั�งสอง
หยดุคิดสักครู่หนึ'ง แลว้แม่ววัสีขาวจึงหมอบใหแ้ม่ววัสีนํ�าตาลเดินขา้มไป แม่ววัทั�งสองจึงไม่ตกนํ�า”   
จากขอ้ความ ตอบคาํถามขอ้ที' 5 
 
5.  นกัเรียนคิดวา่สะพานในเรื'องนี� เป็นอยา่งไร 
 ก. ยาวมาก 
 ข. แคบมาก 
 ค. สูงมาก 
 ง. เล็กมาก 
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ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
 

 
กจิกรรมที�  9 ชั นมัธยมศึกษาปีที� 1 

ชื�อกจิกรรม  เข้าใจฉัน เข้าใจเธอ  ใช้เวลา 50 นาท ี

_____________________________________________________________________ 
 
แนวคิด   
 ในปัจจุบนัปัญหาส่วนใหญ่ที'ทุกครอบครัวต้องมี คือ ความไม่เข้าใจกัน ความขดัแยง้    
และอื'น ๆ ปัญหาเหล่านี� มกัถูกมองเป็นเรื'องเล็กและอาจถูกมองขา้ม ไม่ได้รับการแก้ไขย่อมทาํให้เกิด
ปัญหาที' เกิดมาจากครอบครัวหรือทางบ้าน ซึ' งถ้าครอบครัวมีการแก้ปัญหาที' ถูกต้องในเรื' อง             
การปรับความเข้าใจของกันและกันจะเป็นพื�นฐานสําคัญต่อกระบวนการคิด นักเรียนที' มี               
กระบวนการคิดที'ดีจะสามารถพฒันาและเผชิญต่อไปในอนาคตได ้
 
วตัถุประสงค์ 
 1. นกัเรียนรู้ปัญหาและสามารถคิดวเิคราะห์หาแนวทางในการแกปั้ญหาได ้
 2. นกัเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการคิด 
 3. เพื'อใหน้กัเรียนเขา้ใจคนในครอบครัวที'ต่างวยัของตนเองมากขึ�น 
 
สื�อประกอบกจิกรรม 
 1. คลิปวิดีโอ เรื' อง “ความหมายที' เพิ'งเข้าใจ” ความยาววิดีโอ/ 3.00 นาที  อ้างอิงจาก
https://www.youtube.com/watch?v=A_8Iod890sI 
 2. ใบงาน เรื'อง “สิ'งสาํคญั” 
 
กระบวนการจัดกจิกรรม 
 ขั�นที' 1 แลกเปลี'ยนประสบการณ์ 
 1. ผูว้ิจยันาํเขา้สู่กิจกรรมโดยพูดถึงปัญหาต่างๆมากมายที'เกิดขึ�นในครอบครัวคนไทย 
เช่น ปัญหาเด็กหนีออกจากบ้าน ปัญหาพ่อแม่ไม่เขา้ใจลูกและลูกก็คิดว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจ จึงเป็น                
สาเหตุหลกัที'ควรแกไ้ข 
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 2. ผูว้ิจยันักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี'ยวกบัปัญหาที'เกิดขึ�นในครอบครัวของคนไทย  
เช่น ช่วงอายแุละวยัที'ต่างกนั ความคิดความเขา้ใจของ Generation 
 ขั�นที' 2 สะทอ้นกลบัการรับรู้ 
 1. ผูว้จิยัใหน้กัเรียนรับชมคลิปวดีิโอ เรื'อง “ความหมายที'เพิ'งเขา้ใจ” 
 2. ผูว้จิยัแจกใบงาน เรื'อง “สิ'งสาํคญั” ใหแ้ก่นกัเรียน 
 ขั�นที' 3 สรุปสาระสู่ชีวติ 
 ผูว้ิจยัสุ่มนกัเรียน ประมาณ 4-5 คน มานาํเสนอหน้าชั�นเรียน และเสนอแนวทางการปรับ
ความเขา้ใจ การแกปั้ญหา พร้อมอธิบายขั�นตอนหรือเหตุผล 
 ขั�นที' 4 คิดและนาํไปปฏิบติั 
 ผูว้ิจยัและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม และประโยชน์ที'ได้รับซึ' งสามารถนําไปใช ้             
ในชีวติประจาํวนัได ้
 
การวดัและประเมินผล 
 1.  สังเกตจากการร่วมกิจกรรม 
 2.  สังเกตจากการร่วมอภิปราย 
 3.  ตรวจงานจากใบงาน 
 4.  แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ทา้ยกิจกรรม 
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ใบงาน 

เรื�อง สิ�งสําคญั 
 

คําชี แจง  ให้นกัเรียนเขียนตอบคาํถามตามความคิดความเขา้ใจของนกัเรียน จากที'นกัเรียนไดรั้บชม 
คลิปวดีิโอ เรื'อง “ความหมายที'เพิ'งเขา้ใจ” 
 
1.  นกัเรียนคิดวา่เด็กผูห้ญิง รู้สึกอยา่งไรบา้งในช่วงก่อนหนีออกจากบา้น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2.  นกัเรียนคิดวา่เด็กผูห้ญิง รู้สึกอยา่งไรบา้งหลงัจากที'ป้าร้านอาหารตามสั'งบอก 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
3.  นกัเรียนคิดวา่แม่ของเด็กผูห้ญิง รู้สึกอยา่งไรบา้งในเรื'องนี�  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
4.  ถา้เป็นนกัเรียน นกัเรียนจะเลือกทาํพฤติกรรมอยา่งไร เพราะอะไร และรู้สึกอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ท้ายกจิกรรม 

  
 “ แหม ! ขา้มตม้ของแม่หนูอร่อยจริง ๆ ฉนัไม่เคยกินขา้วมากอยา่งนี� เลย ทั�งปลาเค็มทอด              
ก็หอมไม่เคม็มาก ส่วนขา้มตม้เมด็ขา้วก็เหนียวหนึบ ”   
จากขอ้ความ ตอบคาํถามขอ้ที' 1 - 2 
 
1.  นกัเรียนคิดวา่ขอ้ความนี�กล่าวในลกัษณะใด 
 ก. คาํชมเชย 
 ข. คาํตกัเตือน 
 ค. คาํแนะนาํ 
 ง. คาํโฆษณา 
2.  จากขอ้ความนี�คนฟังจะรู้สึกอยา่งไร 
 ก. สบายใจ 
 ข. ปลื�มใจ 
 ค. สมใจ 
 ง. ถูกใจ 
 
     “ สมปุ๊ก สมตู๋ สมโชค และสมเป้ง อาศยัอยู่ในซอยเดียวกนั แต่ละคนเลี� ยงสัตวค์นละชนิด คือ 
กระต่าย แมว ลิง และสุนขั สําหรับ สมตู๋ไม่ชอบกระต่ายและสุนขั เขาไม่พูดกบัเจา้ของสุนขัเพราะ
สัตวเ์ลี� ยงไม่ถูกกัน แต่สมปุ๊กและเจา้ของสุนัขเป็นเพื'อนสนิทเรียนชั�นเดียวกนัมาก่อน จึงพลอย
เกลียดสมตู๋ไปด้วย สมโชคเลี� ยงกระต่าย ซึ' งไม่ชอบที'ลิงมารังแกสัตว์ของตนและ ส่วนสมเป้ง           
เลี�ยงลิงและเป็นเพื'อนกบัเจา้ของกระต่าย ”   
จากขอ้ความ ตอบคาํตามขอ้ที' 3 - 5 
 
3.  กรณีใด ไม่เป็น ปัญหาในสถานการณ์นี�  
 ก. สมโชคไม่ถูกกบัสมตู๋ 
 ข. สมตู๋ไม่ถูกกบัเจา้ของสุนขั 
 ค. สมตู๋ไม่ชอบกระต่ายและลิง 
 ง. สมปุ๊กไม่ถูกกบัสมตู๋ 
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4.  จากสถานการณ์ การที'คนไม่พอใจกนัเป็นเพราะเหตุใด 
 ก. บา้นเรือนใกลเ้คียงกนั 
 ข. ขาดการคิดแยกแยะ 
 ค. พฤติกรรมของสัตวเ์ลี�ยง 
 ง. ธุรกิจการคา้ที'ขดัผลประโยชน์ 
5.  สมโชคและสมเป้งจะไม่มีปัญหาถา้ทั�งสองคนไม่ขาดสิ'งใด 
 ก. การคิดวเิคราะห์แยกแยะ 
 ข. การคุน้เคยกนัมาก่อน 
 ค. การเลี�ยงสัตวที์'ไม่ถูกกบัสัตวช์นิดอื'น 
 ง. การเลี�ยงสัตวป์ระเภทเดียวกนั 
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ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
 

 
กจิกรรมที�  10    ชั นมัธยมศึกษาปีที� 1 

ชื�อกจิกรรม  คิดเป็นเห็นคุณค่าอาชีพ  ใช้เวลา 50 นาท ี

_____________________________________________________________________ 
 

แนวคิด 
 โลกยุคปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร การใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเป็น            
เครื'องมือหลกัในการสื'อสารที'เอื�อประโยชน์และสะดวกให้เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารอย่างหลากหลาย 
เช่นเดียวกนักบัอาชีพใหม่ ๆ ที'เพิ'มมากขึ� น หรืออาชีพที'มีอยู่แล้วที'ได้ขอ้มูลรายละเอียดเกี'ยวกับ
อาชีพนั� นมากขึ� น จึงควรมีการคิดที'มาสามารถแยกแยะได้เกี'ยวกับอาชีพที' สุจริตและทุจริต           
หรือลกัษณะและคุณค่าต่ออาชีพทุกอาชีพ 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื'อใหน้กัเรียนสามารถบอกลกัษณะและคุณค่าของอาชีพสุจริตต่อการดาํรงชีวติได ้
 2. เพื'อให้นกัเรียนสามารถบอกขอ้มูลอาชีพสุจริต ตามประสบการณ์ได ้เช่น ของบุคคล
ในครอบครัว 
 3. มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์เกี'ยวกบัดา้นอาชีพต่าง ๆ ในอนาคต 
 
สื�อประกอบกจิกรรม 
 1. ใบงาน เรื'อง ทกัทายอาชีพสุจริต 
 2. ใบงาน เรื'อง ใบงานกลุ่มสถานีอาชีพ 
 
กระบวนการจัดกจิกรรม 
 ขั�นที' 1 แลกเปลี'ยนประสบการณ์ 
 ผูว้ิจยันําเข้าสู่บทเรียน โดยการถามนักเรียนทุกคนในห้องเรียน “ใครชอบหรือสนใจ
อาชีพที'อยากจะเป็นในอนาคต มีอาชีพอะไรบา้ง” ครูเขียนคาํตอบของนกัเรียนทุกคนไวบ้นกระดาน
หนา้ชั�นเรียน 
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 ขั�นที' 2 สะทอ้นกลบัการรับรู้ 
 ผู ้วิจ ัยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 - 5 คน อยู่ใน กลุ่ม “ส”, กลุ่ม “จ”, กลุ่ม “ร”,         
กลุ่ม “ต”           
 ขั�นที' 3 สรุปสาระสู่ชีวติ 
 ตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอขอ้มูลตามใบงาน เรื'อง สถานีอาชีพ 
 ขั�นที' 4 คิดและนาํไปปฏิบติั 
 ผูว้จิยัใหน้กัเรียนพดูคุยถามแลกเปลี'ยนขอ้มูลกบัเพื'อน ๆ ในชั�นเรียน และผูว้จิยัช่วยสรุป 
 เรื'อง “คิดเป็นเห็นคุณค่าอาชีพ” 
 
การวดัและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจและการร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน 
 2. สังเกตจากความคิดเห็นและการสรุปของนกัเรียน 
 3. แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ทา้ยกิจกรรม 
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แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
 
  “ มีผูป่้วยโรค COVID-19 ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและตลาดสด ซึ' งเป็นแหล่งแพร่
เชื� อโรคและแหล่งเพาะเชื�อโรคที'สําคัญ ทางสาธารณะสุขพยายามแก้ปัญหาโดยการชี� แจงให ้            
ประชาชนรู้จกัการป้องกนัตนเอง โดยเลือกรับประทานอาหารที'สะอาด ถูกสุขลกัษณะ ใส่หนา้กาก
อนามัย ล้างมือให้สะอาดอย่างสมํ'าเสมอ และสําหรับผูป่้วย COVID-19 ที' เข้ารับการรักษานั� น              
เมื'อแพทย์ตรวจพบว่าไม่มีเชื� อโรคแต่อยู่ในกลุ่มเสี' ยง ก็ควรอยู่โรงพยาบาลต่ออีกสักพัก และ                   
ผูที้'ใกล้ชิดหรืออยู่ที'บริเวณที'มีความเสี' ยง สามารถมาตรวจเช็ค และกักตัวเพื'อตรวจหาเชื�อโรค                 
ใน 14 วนั จนแน่ใจว่าไม่มีโรคดงักล่าว ผูที้'เสี' ยงมกัจะกลบับา้นทั�งที'ยงัไม่สามารถตรวจพบโรค 
COVID-19 อยา่งแน่ชดั จึงมีเชื�อโรคอยูใ่นร่างกาย จึงเป็นเหตุใหเ้ชื'อโรคแพร่ต่อไปอีก”   
จากขอ้ความ ตอบคาํถามขอ้ที' 1 - 5 
 
1.  จากสถานการณ์ดงักล่าว ขอ้ใดเป็นประเด็นที�สาํคญั 
 ก. การระบาดของโรค COVID-19 
 ข. ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผูป่้วยและผูเ้สี�ยง 
 ค. ความรู้เกี�ยวกบัโรค COVID-19 ของประชาชน 
 ง. เขตเทศบาลและตลาดสด ซึ� งเป็นแหล่งกระจายเชื7อโรค 
2.  จากสถานการณ์ที�กาํหนดให้ขอ้ใดเป็นแนวทางในการป้องกนัตนเองจากโรค COVID-19 ที�ดี            
ที�สุด 
 ก. ทาํลายแหล่งที�เสี�ยงติดเชื7อโรค 
 ข. สาธารณะสุขตอ้งออกมาทาํความสะอาดแหล่งที�เกิด 
 ค. ควบคุมเพื�อไม่ใหเ้กิดการแพร่ระบาดต่อไปอีก 
 ง. ไม่ไปที�ที�ชุมชนแออดั สวมใส่หนา้กากอนามยั และลา้งมือสมํ�าเสมอ 
3.  จากสถานการณ์ที�กาํหนดให้ ขอ้ใดเป็นวิธีการรวบรวมขอ้มูลที�เหมาะสมที�สุด ที�จะช่วยให้แน่ใจ
วา่ ไม่มีเชื7อโรค COVID-19 อยูใ่นร่างกายผูป่้วยหรือผูเ้สี�ยงที�เขา้รับการรักษา 
 ก. สังเกตอาการของผูป่้วยหรือผูเ้สี�ยง 
 ข. สอบถามจากแพทยที์�รักษาผูป่้วยหรือผูเ้สี�ยง 
 ค. สังเกตอาการของผูป่้วยหรือผูเ้สี�ยงใน 14 วนั และสอบถามจากแพทย ์
 ง. สังเกตจากรายงานผลการตรวจร่างการของผูป่้วยหรือผูเ้สี�ยง 
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4. การหยดุการแพร่กระจายเชื7อโรค COVID-19 ควรทาํอยา่งไรบา้ง 
 ก. ไม่ไปในที�ชุมชนแออดั และเวน้ระยะห่าง 
 ข. สวมใส่หนา้กากอนามยัทุกครั7 งเมื�อออกจากบา้น 
 ค. งดการท่องเที�ยว เพิ�มเวลาในการอยูบ่า้น 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
5.  จากสถานการณ์ “ การป้องกนัตวัเอง โดยใส่หน้ากากอนามยัและล้างมือสมํ�าเสมอ เมื�อแพทย์
ตรวจพบวา่อยูใ่นกลุ่มเสี�ยง ให้กกัตวัเพื�อตรวจหาเชื7อโรคใน 14 วนั ”  จากขอ้ความนี7 คิดวา่ จะช่วย
หยดุการแพร่ระบาดของเชื7อโรค COVID-19 ไดห้รือไม่ 
 ก. ได ้เพราะทาํใหแ้น่ใจวา่ ผูป่้วยไม่มีเชื7อโรคแลว้ 
 ข. ได ้เพราะเป็นการป้องกนัตนเองเพื�อไม่ใหรั้บเชื7อโรค 
 ค. ไม่ได ้เพราะเชื7อโรคยงัอาจไม่ตาย 
 ง. ไม่ได ้เพราะถา้ยงัใชสิ้�งของร่วมกบัผูป่้วย 
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แบบประเมินเจตคตขิองนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที�  1   

ที�มีต่อการใช้ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคดิวเิคราะห์

ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที� 1  

 
คําชี แจง ใหน้กัเรียนพิจารณาขอ้ความต่อไปนี�วา่เป็นจริงตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนเพียงใด 
แลว้ทาํเครื'องหมาย ✓ ลงในช่องที'ตรงกบัความคิดของนกัเรียนมากที'สุด โดยมีเกณฑด์งันี�  
                   จริงที'สุด          หมายถึง  ขอ้ความที'ตรงกบัความคิดของนกัเรียนมากที'สุด 
                   จริง                  หมายถึง  ขอ้ความนั�นตรงกบัความคิดของนกัเรียนมากพอสมควร 
                   จริงบา้ง            หมายถึง  ขอ้ความนั�นตรงกบัความคิดของนกัเรียนบา้ง ไม่ตรงบา้ง 
                   จริงนอ้ย           หมายถึง  ขอ้ความนั�นตรงกบัความคิดของนกัเรียนนอ้ย 
                   จริงนอ้ยที'สุด    หมายถึง  ขอ้ความนั�นตรงกบัความคิดของนกัเรียนนอ้ยที'สุด 

 
ข้อมูลเบื องต้น   

เพศ               ชาย       หญิง 
 

 
ตัวอย่าง 

  

ความคิดเห็นของนักเรียน จริง 

ที�สุด 

5 

จริง 

4 

จริงบ้าง 

3 

จริงน้อย 

2 

จริง 

น้อยที�สุด 

1 

ชุดกิจกรรมแนะแนวมีความน่าสนใจ  /    
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ความคิดเห็นของนกัเรียน 

จริง 
ที'สุด 

5 

จริง 
4 

จริงบา้ง 
3 

จริง
นอ้ย 

2 

จริง 
นอ้ยที'สุด 

1 
ด้านความคิด ความเข้าใจ      

1. ชุดกิจกรรมแนะแนวสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

     

2. เกิดความสับสนเมื'อใชชุ้ดกิจกรรม
แนะแนว 

     

3. หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว             
มีความเขา้ใจเกี'ยวกบัการคิด
วเิคราะห์เพิ'มมากขึ�น 

     

4. ชุดกิจกรรมแนะแนวทาํใหเ้กิด  
การคิดวเิคราะห์ที'หลากหลาย 

     

5. การใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวไม่ช่วย
ใหเ้กิดการพฒันาการคิดวเิคราะห์ 

     

6. การใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวค่อน
ขา้งเขา้ใจยาก 

     

7. การใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวทาํให้
ขาดระเบียบวนิยั 

     

8. การใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวทาํให้
เกิดความคิดวเิคราะห์มากขึ�น              
ในชีวติประจาํวนั 

     

9. ชุดกิจกรรมแนะแนวสามารถช่วย
สนบัสนุนหรือริเริ'มอาชีพ             
ในอนาคตได ้

     

10. มีทกัษะการคิดวเิคราะห์                     
เพิ'มมากขึ�น หลงัจากใชชุ้ดกิจกรรม   
แนะแนว 
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ความคิดเห็นของนกัเรียน 

จริง 
ที'สุด 

5 

จริง 
4 

จริงบา้ง 
3 

จริง
นอ้ย 

2 

จริง 
นอ้ยที'สุด 

1 
ด้านความรู้สึกและอารมณ์      

11. ฉนัรู้สึกตื'นเตน้ที'จะไดรั้บความรู้
จากชุดกิจกรรมแนะแนว 

     

12. ในระหวา่งการใชชุ้ดกิจกรรม             
แนะแนว ฉนัตอ้งการให ้                   
ครูเลิกสอนก่อนเวลา 

     

13. ฉนัรู้สึกชอบชุดกิจกรรมแนะแนว
มากกวา่การมีการบา้น 

     

14. ฉนัไม่ตอ้งการทาํกิจกรรมแนะแนว
ใหเ้หมือนเพื'อน ๆ 

     

15. ฉนัรู้สึกเครียดเมื'อใชชุ้ดกิจกรรม
แนะแนว 

     

16. ฉนัรู้สึกเบื'อหน่ายต่อการร่วม             
กิจกรรมแนะแนว 

     

17. ฉนัสนใจที'จะทาํความเขา้ใจกบั            
ชุดกิจกรรมแนะแนว 

     

18. ฉนัมีความกระตือรือร้นเมื'อถึงเวลา
ร่วมกิจกรรมแนะแนว 

     

19. ฉนัไม่สนใจที'จะใชชุ้ดกิจกรรม
แนะแนว 

     

20. ฉนัรู้สึกพอใจและยนิดีที'จะไดเ้รียน
รู้ในชุดกิจกรรมแนะแนว 

     

ด้านแนวโน้มแสดงพฤติกรรม      

21. ฉนัตั�งใจทาํชุดกิจกรรมแนะแนว
และปฏิบติักิจกรรม 

     

22. ฉนัคุยและปรึกษากบัเพื'อนระหวา่ง
ร่วมกิจกรรมแนะแนว 
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ความคิดเห็นของนกัเรียน 

จริง 
ที'สุด 

5 

จริง 
4 

จริงบา้ง 
3 

จริง
นอ้ย 

2 

จริง 
นอ้ยที'สุด 

1 
23. เมื'อไม่เขา้ใจชุดกิจกรรมแนะแนว 

ฉนัจะถามคุณครู 

     

24. ฉนัลอกใบงานกิจกรรมแนะแนว
จากเพื'อน 

     

25. ฉนัทบทวนความรู้ในชุดกิจกรรม
แนะแนว 

     

26. ฉนัชอบกิจกรรมที'เกี'ยวกบั              
การคิดวเิคราะห์ 

     

27. ฉนัไม่กลา้ถามเมื'อไม่เขา้ใจ                 
ชุดกิจกรรมแนะแนว 

     

28. ฉนัฝืนใจร่วมกิจกรรมเมื'อครูใหท้าํ
ชุดกิจกรรมแนะแนว 

     

29. ฉนัไม่สนใจชุดกิจกรรมแนะแนว      

30. ถา้มีชมรมเกี'ยวกบัการคิดวเิคราะห์ 
จะสนใจเขา้ร่วม 

     

 

ขอ้เสนอแนะ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

 แบบประเมนิความเหมาะสม 

 แบบประเมนิคุณภาพเครื�องมอื 
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แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกจิกรรมแนะแนว 

เพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนชั%นมัธยมศึกษาปีที� 1 

 (สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

***************************************************************************** 

คําชี%แจง 

 แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั$นมธัยมศึกษาปีที� 1 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการตรวจสอบ

ดงันี$  

 1. เครื�องมือในการวิจยั ได้แก่ ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการ              

คิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั$นมธัยมศึกษาปีที� 1  

 2. ตรวจสอบความเหมาะสม โดยให้ผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูพ้ิจารณาตรวจสอบเครื�องมือดงันี$

แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์

ของนักเรียนชั$นมธัยมศึกษาปีที�  1 โดยให้ผูท้รงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรม   

แนะแนว ซึ� งกาํหนด 5 ระดบั การพิจารณาดงันี$  

  5 หมายถึง เหมาะสมมากที�สุด 

  4 หมายถึง เหมาะสมมาก 

  3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

  2 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 

  1 หมายถึง เหมาะสมนอ้ยที�สุด 

 3. บนัทึกผลการพิจารณาของผูเ้ชี�ยวชาญเป็นรายขอ้ โดยทาํเครื�องหมาย  ลงในช่อง

ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

 4. ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านที�ไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ในการประเมิน

คุณภาพเครื�องมือวจิยัในครั$ งนี$   

 

                                                                                                          ธรรมสรณ์ รักษกิ์จการ 

นกัศึกษาปริญญาโท ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

   สาขาหลกัสูตรและการสอน 

  มหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี 
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แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกจิกรรมแนะแนว 

เพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนชั%นมัธยมศึกษาปีที� 1 

สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดบัความเหมาะสม 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1.  การจดักิจกรรมมีการระบุแนวคิดที�กระชบัและชดัเจน      

2.  เนื$อหาในกิจกรรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์       

3.  เวลาที�ใชเ้หมาะสมกบักิจกรรม      

4.  กิจกรรมเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการแสดง               

ความคิดเห็น และกลา้แสดงออก 

     

5.  กิจกรรมเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนที�จะพฒันาทกัษะการคิด

วเิคราะห์ 

       

6.  ขอ้ความในใบความรู้ใบงาน มีความชดัเจนและใชภ้าษาถูกตอ้ง      

7.  กิจกรรมมีความหลากหลายน่าสนใจ และง่ายต่อการเขา้ใจ      

8.  สื�อต่าง ๆ น่าสนใจเหมาะสมกบัผูเ้รียน      

9.  เครื�องมือวดัและประเมินผล สอดคลอ้งและเหมาะสม                       

กบักิจกรรม 

     

10.  สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง      

 

ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

          ลงชื�อ …………………………………… ผูท้รงคุณวฒิุ 

        (……………………………………..)     
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แบบประเมินความเหมาะสมของแบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

ก่อนและหลงัใช้ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

(สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1.  มีคาํสั�งชดัเจน และเขา้ใจง่าย      

2.  ใชว้ดัและประเมินผลไดต้รงตามวตัถุประสงค ์       

3.  วดัไดค้รอบคลุมเนื$อหา      

4.  จาํนวนขอ้เหมาะสมกบัเวลา      

5.  ขอ้คาํถามเหมาะสมแก่การพฒันาความสามารถในการคิด

วเิคราะห์ 

     

6.  สามารถวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ได ้      

7.  การใชภ้าษาอ่านง่าย เขา้ใจ ชดัเจน      

8.  ขอ้คาํถามเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน      

9.  สามารถนาํมาใชเ้ป็นเครื�องมือวดัและประเมินผล                      

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

 

ขอ้เสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

      ลงชื�อ ………………….…………… ผูเ้ชี�ยวชาญ 

 (………………….…………………..) 
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แบบประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินเจตคติของนักเรียน 

ที�มีต่อชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

(สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1.  สอดคลอ้งกบัมาตรฐานความหมายของเจตคติ      

2.  ประโยคกระชบั และชดัเจน       

3.  สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรมแนะแนว      

4. ระบุดา้นต่าง ๆ ที�ตอ้งการวดั ชดัเจน      

5.  เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน      

6. สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารวจิยั      

7. ใชเ้ครื�องมือวดัไดอ้ยา่งเหมาะสม      

8.  กาํหนดเกณฑก์ารประเมินที�ชดัเจน      

 

ขอ้เสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื�อ…………………..…………… ผูเ้ชี�ยวชาญ 

 (…………………………………..) 
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แบบประเมินคุณภาพของเครื�องมือ 

(สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ) 

 

คําชี%แจง 

 1. แบบประเมินฉบบันี$ สร้างขึ$ นเพื�อประเมินคุณภาพของเครื�องมือวิจยั เครื�องมือที�ใช ้             
ในการวจิยัมีดงันี$  คือ 
  1.1 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
ชั$นมธัยมศึกษาปีที� 1  
  1.2 แบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
เพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั$นมธัยมศึกษาปีที� 1 
  1.3 แบบประเมินเจตคติของนักเรียนที� มี ต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริม                 
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั$นมธัยมศึกษาปีที� 1 
 2. เอกสารนี$ เป็นแบบประเมินคุณภาพของเครื�องมือโดยอาศยัผูท้รงคุณวุฒิ มีองค์ประกอบ
ของคุณภาพ คือ ความสอดคลอ้ง 
 3. ขอความกรุณาตรวจสอบเอกสารแต่ละรายการแล้วตอบความเห็น โดยการทํา          
เครื�องหมาย  �ลงในช่องวา่งทางขวามือของแต่ละรายการ 
  3.1 ตวัเลขในช่องประเมินมีความหมายดงันี$   
   +1 หมายถึง ผูท้รงคุณวฒิุมีความเห็นวา่สิ�งที�ประเมิน “ใชไ้ด”้ 
        0  หมายถึง ผูท้รงคุณวฒิุมีความเห็นวา่สิ�งที�ประเมิน “ไม่แน่ใจ” 
   -1  หมายถึง ผูท้รงคุณวฒิุมีความเห็นวา่สิ�งที�ประเมิน “ใชไ้ม่ได”้ 
 4. ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านที�ไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ในการประเมิน
คุณภาพเครื�องมือวจิยัในครั$ งนี$   

 
 

           ธรรมสรณ์ รักษกิ์จการ 
นกัศึกษาปริญญาโท ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

      สาขาหลกัสูตรและการสอน 
                 มหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี 
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แบบประเมินคุณภาพของเครื�องมือวจัิย 

เรื�อง การพฒันาชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

ของนักเรียนชั%นมัธยมศึกษาปีที� 1 

***************************************** 

คะแนนการ

พิจารณา รายการ 

+1 0 -1 

หมายเหตุ 

1.  ครูผูส้อนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง     

2.  การจดักิจกรรมมีการระบุแนวคิดที�มีความถูกตอ้ง กระชบั 

และชดัเจน 

     

3.  เนื$อหาในกิจกรรมแนะแนวเหมาะสมกบัการพฒันา                 

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

    

4.  เวลาที�ใชเ้หมาะสมกบักิจกรรมแนะแนวและเนื$อหา     

5.  เนื$อหาในกิจกรรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์�มุ่งพฒันา

ใหเ้กิดความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

    

6.  กิจกรรมแนะแนวสอดคลอ้งกบัใบความรู้ และใบงาน     

7.  กิจกรรมเหมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียน     

8.  มีการกาํหนดรายละเอียดการดาํเนินกิจกรรมไว ้                  

อยา่งชดัเจน 

    

9.  จดัลาํดบักิจกรรมเป็นขั$นตอนและต่อเนื�องอยา่งเหมาะสม     

10.  มีการใหค้วามรู้ที�เหมาะสมในใบความรู้      

11.  ขอ้ความในใบความรู้ ใบงาน ใชภ้าษาถูกตอ้ง ชดัเจน 

เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

    

12.  สื�อต่าง ๆ ที�ใชใ้นกิจกรรมมีความน่าสนใจ                          

มีความหลากหลาย 

    

13.  กิจกรรมแนะแนวเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วม              

ในการแสดงออก และกลา้แสดงความคิดเห็น 
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คะแนนการ

พิจารณา รายการ 

+1 0 -1 

หมายเหตุ 

14.  มีเครื�องมือวดัและประเมินผลสอดคลอ้งเหมาะสมกบั               

กิจกรรม 

    

15.  วธีิวดัและประเมินผลสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง     

 

ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

        ลงชื�อ…………………………………. ผูท้รงคุณวฒิุ          

(……………………………………..) 
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แบบประเมินคุณภาพของเครื�องมือวจัิย 

เรื�อง แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ก่อนและหลงัใช้ชุดกจิกรรมแนะแนว 

เพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนชั%นมัธยมศึกษาปีที� 1 

*************************************** 

ระดบัความคิด 
เครื�องมือ +1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 

สถานการณ์ที� 1 
     “ วนันั$นผมเลือกที�จะคุยกบัแฟนมากกวา่ที�จะคุยกบัแม่
ของผม ซึ� งเป็นผูห้ญิงคนเดียวในโลกที�คุยกบัผมเป็นคนแรก
ในชีวติ แม่คนเดียวที�ผมสามารถคุยไดต้ลอดเวลา โดยที�ผม 
ไม่ตอ้งเตรียมคาํพดูใด ๆ และแม่คนเดียวที�คุยกบัผมในวนิาที
สุดทา้ยของชีวติ หลงัจากนั$นไม่นานแฟนผมที�ผมใชเ้วลาคุย
กบัเธอวนัละหลายๆชั�วโมงก็ทิ$งผมไป วนันี$ผมเขา้ใจชีวติ    
มากขึ$น เพราะผมรู้วา่สิ�งใดที�สาํคญัก็ต่อเมื�อผมเสียสิ�งนั$นไป 
ทุกวนันี$ผมนั�งมองโทรศพัท ์รอที�จะตอบคาํถามเดิม ๆ ใหแ้ม่
ฟัง แต่...แม่คงไม่มีอีกแลว้ ในเมื�อเรามีความรักอนัเตม็เปี� ยม
จากครอบครัวแลว้ทาํไมตอ้งไปขอเศษเสี$ ยวความรักจากใคร 
ถึงจะไม่ใช่วนัแม่ แต่เราก็สามารถทาํดีและเอาใจใส่บุคคล               
ที�เป็นแม่ของเราไดทุ้กวนัใช่ไหมครับ” จากสถานการณ์ที� 1 
ตอบคาํถามขอ้ที� 1 - 5 
1. นํ$าเสียงของผูเ้ขียนบทความนี$ เป็นอยา่งไร 
    ก. อาลยัอาวรณ์ 
    ข. ตอ้งการกาํลงัใจ 
    ค. ทอ้แทสิ้$นหวงั 
    ง. เศร้าโศกเสียใจ 

    

2. นกัเรียนคิดวา่ผูเ้ขียนบทความมีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร 
    ก. ชี$แนะ 
    ข. ห่วงใย 
    ค. สั�งสอน      
    ง. เตือนสติ 
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ระดบัความคิด 
เครื�องมือ +1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 

3. ใจความสาํคญัที�สุดที�ผูเ้ขียนบทความตอ้งการบอกผูอ่้านคือ
อะไร 
    ก. เราควรทาํดีเพื�อแม่ 
    ข. วยัรุ่นทาํตวัไร้สาระ 
    ค. ใหรั้กแม่ใหม้ากก่อนที�จะไม่มีแม่ใหรั้ก 
    ง. ถา้รักแม่ใหห้มั�นทาํความดีและเชื�อฟังแม่ 

    

4. นกัเรียนคิดวา่บุคคลในบทความที�แทนตวัเอง “ผม” เป็น
คนอยา่งไร 
    ก. รักครอบครัว 
    ข. รักแฟนมากกวา่แม่ 
    ค. เป็นคนขยนัหมั�นเพียร 
    ง. รู้สึกผดิต่อผูมี้พระคุณ 

    

5. จากบทความเรื�องนี$นกัเรียนสามารถนาํไปปรับใชใ้นชีวติ
ประจาํวนัไดอ้ยา่งไร 
    ก. รักคนที�เขารักเรา ชีวติจะมีความสุข 
    ข. ใชชี้วติใหคุ้ม้ค่า ก่อนจะไม่มีชีวติอยู ่
    ค. พอใจกบัสิ�งที�ตนมีอยูแ่ละดาํเนินชีวติใหมี้คุณค่า 
    ง. กตญัQูต่อผูมี้พระคุณ เพราะท่านคือคนที�เลี$ยงดูเรา 

    

6. นกัเรียนคิดวา่ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุของการทาํใหผ้ลการเรียน
ตกตํ�า 
    ก. การไม่อ่านหนงัสือสอบ 
    ข. การไม่รับผดิชอบงานที�ครูสั�ง 
    ค. การอ่านหนงัสือเป็นประจาํทุกวนั 
    ง. การไม่มีสมาธิในการเรียนหนงัสือ 

    

7. ขอ้ใดเป็นวธีิการเตรียมตวัสอบที�ไดผ้ลดีที�สุด 
    ก. ทาํสมาธิ                         
    ข. นอนพกัผอ่น 
    ค. รักษาสุขภาพใหดี้ 
    ง. อ่านทบทวนเนื$อหาที�เรียนมาทั$งหมด 
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ระดบัความคิด 
เครื�องมือ +1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 

8. นกัเรียนคิดวา่ขอ้ใดไม่เป็นการพฒันาจุดเด่น จุดดอ้ยของ
ตนเอง 
    ก. การปรับปรุงตนเอง 
    ข. การวเิคราะห์ตนเอง 
    ค. รักษาสุขภาพใหดี้ 
    ง. อ่านทบทวนเนื$อหาที�เรียนมาทั$งหมด 

    

สถานการณ์ที� 2 

         “สมศรี เป็นนกัเรียนชั$น ม.1 สมศรีไม่ชอบเรียนวชิา
ภาษาองักฤษเพราะคุณครูใจร้าย ทาํใหผ้ลการเรียนวชิาภาษา
องักฤษตกตํ�า สมศรีจึงเครียดไม่รู้วา่จะตอ้งทาํอยา่งไรใหมี้ผล
การเรียนวชิาภาษาองักฤษดีขึ$น” 
จากสถานการณ์ ตอบคาํถามขอ้ที� 9 - 10 
9. นกัเรียนคิดวา่ขอ้ใดเป็นปัญหาของสมศรี 
    ก. ความเครียด 
    ข. ไม่ชอบคุณครู 
    ค. ไม่ชอบเรียนภาษาองักฤษ 
    ง. ผลการเรียนภาษาองักฤษตกตํ�า 

    

10. นกัเรียนคิดวา่ขอ้ใดไม่ไดอ้ยูใ่นเหตุการณ์เรื�องนี$  
     ก. ผลการเรียนตกตํ�า 
     ข. สมศรีเรียนอยูช่ั$น ม.1 
     ค. คุณครูไม่เขา้ใจสมศรี 
     ง. สมศรีไม่ชอบเรียนวชิาภาษาองักฤษ 

    

11. สถานการณ์ใดที�นกัเรียนควรปฏิเสธมากที�สุด 
     ก. เพื�อนชวนไปหอ้งสมุด 
     ข. เพื�อนชวนไปออกกาํลงักาย 
     ค. เพื�อนชวนไปกินไอศกรีมในวนัเสาร์ 
     ง. เพื�อนชวนโดดเรียนไปเล่นเกมส์ร้านคอมพิวเตอร์ 
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ระดบัความคิด 
เครื�องมือ +1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 

12. ถา้เพื�อนชวนไปเสพยาเสพติด นกัเรียนจะบอกเพื�อน 
อยา่งไร 
     ก. เราไม่มีเงินนะ จะไปไดเ้หรอ 
     ข. พวกนายไปกนัเถอะวนันี$ไม่วา่ง 
     ค. รอก่อนนะ เดีSยวเราไปขอแม่ก่อน 
     ง. ผมวา่พวกเราไปออกกาํลงักายกนัดีกวา่จะเกิดประโยชน์

มากกวา่นะ 

    

13. ถา้นกัเรียนเป็นผูห้ญิงแลว้มีเพื�อนผูช้ายชวนไปดูภาพ
ยนตร์รอบดึกสองต่อสองนกัเรียนควรปฏิบติัตนอยา่งไร 
     ก. ปฏิเสธอยา่งตรงไปตรงมา 
     ข. ใหเ้พื�อนชายชวนเพื�อนที�มีคู่รักไปอีกคู่ 
     ค. ลองไปก่อนแลว้ค่อยหาโอกาสกลบับา้น 
     ง. ไม่ปฏิเสธเพราะกลวัเพื�อนชายไม่พอใจ 

    

14. ถา้นกัเรียนเป็นนกัเรียนหญิงที�กาํลงัจะถูกเพื�อนชายชวน
ไปกระทาํผดิทางเพศนกัเรียนจะทาํอยา่งไร 
     ก. ไม่ปฏิเสธ เพราะ ไม่มีใครรู้ 
     ข. ไม่ปฏิเสธ เพราะ ใครๆก็ทาํกนั 
     ค. ปฏิเสธ เพราะ กลวัครูและเพื�อนรู้ 
     ง. ปฏิเสธ เพราะ คิดถึงผลกระทบที�จะตามมา 

    

15. ทกัษะการปฏิเสธขอ้ใดมีความสาํคญัในการหลีกเลี�ยง
สถานการณ์เสี�ยงนอ้ยมากที�สุด 
     ก. ปฏิเสธที�จะใชส้ารเสพติด 
     ข. ปฏิเสธที�จะใชอิ้นเทอร์เน็ต 
     ค. ปฏิเสธที�จะไม่มั�วสุ่มเล่นการพนนั 
     ง. ปฏิเสธที�จะแข่งขนัรถจกัรยานยนต ์
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ระดบัความคิด 
เครื�องมือ 

+1 0 -1 
ขอ้เสนอแนะ 

16. ทกัษะในการป้องกนัและหลีกเลี�ยงสถานการณ์เสี�ยงมี

หลายประการยกเวน้ขอ้ใด 

     ก. ทกัษะการคิด 

     ข. ทกัษะการต่อสู้ 

     ค. ทกัษะการต่อรอง 

     ง. ทกัษะการปฏิเสธ 

    

สถานการณ์ที� 3 
      “สะเทือนใจแม่ทิ$งทารกไวที้�ปั$ มนํ$ามนัชลบุรี พร้อมแนบ
จดหมายระบุตั$งชื�อใหว้า่นอ้งนํ$าแขง็ อา้งแฟนไม่รับผดิชอบ 
ทิ$งไปตั$งแต่รู้วา่ทอ้ง ยอมรับเป็นแม่เลว กูภ้ยันาํส่งโรง
พยาบาล ดา้นตาํรวจเร่งตามตวัแม่ จากการสอบถามเบื$องตน้
ทราบวา่ นายจิราย ุจิรานวชั อาย ุ38 ปี เป็นผูพ้บเด็กทารกเป็น
คนแรก ในปั$ มนํ$ามนัแห่งหนึ�ง บริเวณหอ้งนํ$าหญิง จึงรีบนาํ
เด็กขึ$นมา” 
จากสถานการณ์ ตอบคาํถามขอ้ที� 17 - 22 
17. จากบทความขา้งตน้นี$ไดก้ล่าวถึงบุคคลกี�คน 
     ก. 3 คน 
     ข. 4 คน 
     ค. 5 คน 
     ง. 6 คน 

    

18. อะไรเป็นเหตุที�ทาํใหเ้กิดปัญหานี$  
     ก. ฐานะทางการเงิน 
     ข. ขอ้อา้งของผูเ้ป็นแม่ 
     ค. ความไม่พร้อมของมารดา 
     ง. การตอ้งการเรียกร้องความสนใจ 
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ระดบัความคิด 
เครื�องมือ 

+1 0 -1 
ขอ้เสนอแนะ 

19. จากการอ่านบทความขา้งตน้นี$  นกัเรียนไม่ควรมีความรู้
สึกอยา่งไร 
     ก. หดหู่ 
     ข. เสียใจ 
     ค. สะใจ 
     ง. สงสาร 

    

20. นกัเรียนคิดวา่พฤติกรรมใดสามารถป้องกนัเหตุการณ์      
นี$ ได ้
     ก. การไม่ชิงสุกก่อนห่าม 
     ข. การไม่สนใจเพศตรงขา้ม 
     ค. การไดรั้บความรู้ในเรื�องการตั$งครรภ ์
     ง. การนาํเด็กไปทิ$งไวที้�อื�นที�ไม่ใช่ปั$ มนํ$ามนั 

     

21. นกัเรียนคิดวา่ผูที้�สามารถช่วยเหลือไม่ใหเ้กิด                  
เหตุการณ์ดงักล่าวไดคื้อใคร 
     ก. ลูก 
     ข. ทุกคน 
     ค. ตาํรวจ 
     ง. พอ่และแม่ 

    

22. จากบทความนี$นกัเรียนไดข้อ้คิดอยา่งไร 
ก. ผูช้ายในสังคมขาดความรับผดิชอบ 
ข. คนที�ทาํผดิพลาดไม่สามารถอยูใ่นสังคมได ้
ค. การเลี$ยงลูกคนเดียวผูห้ญิงไม่สามารถเลี$ยงได ้
ง. การตั$งครรภใ์นขณะที�ไม่พร้อมจะส่งผลใหเ้กิดปัญหา

ตามมา 
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ระดบัความคิด 
เครื�องมือ 

+1 0 -1 
ขอ้เสนอแนะ 

สถานการณ์ที� 4 

        “วนัหนึ�ง นายทิวากร กาํลงัขบัรถจากการทาํงานล่วง

เวลา ถนนที�เขาขบัรถกลบับา้นนั$นเงียบและวา่งมาก                

นายทิวากรจึงขบัรถดว้ยความเร็วสูงประกอบกบัความง่วง

นอนทาํใหเ้ขาขบัรถไปเฉี�ยวชายคนหนึ�งลม้ลง เขารู้สึกตกใจ

มากรีบหยดุรถลงไปดู จึงไดเ้ห็นชายผูน้ั$นแน่นิ�งที�ศีรษะมี

เลือดไหลมาก นายทิวากรมองไปรอบๆตวัเขาก็พบแต่                  

ความมืดและเงียบไม่มีผูค้นในบริเวณนั$นเลย เขารู้สึกกลวั

หลายอยา่ง และตดัสินใจไม่ถูกวา่จะทาํอยา่งไรดีต่อเหตุการณ์

ที�เกิดขึ$นนี$ ” 

จากสถานการณ์ ตอบคาํถามขอ้ที� 23 - 26 

 

23. จากสถานการณ์นี$ถา้นกัเรียนเป็นนายทิวากรนกัเรียน                 

จะทาํอยา่งไร 

     ก. ขบัรถหนีไป 

     ข. ถอยรถทบัชายผูน้ั$นอีกครั$ ง 

     ค. นาํผูช้ายคนนั$นส่งโรงพยาบาล 

     ง. ลากชายผูน้ั$นมาวางกลางถนนใหร้ถคนัอื�นทบัเพื�อโยน 

         ความผดิ 

    

24. ถา้นายทิวากรตดัสินใจช่วยเหลือชายผูนี้$นกัเรียนคิดวา่               

จะเกิดผลอยา่งไร 

     ก. นายทิวกรอาจถูกทาํร้ายร่างกาย 

     ข. นายทิวากรอาจตอ้งติดคุกเพราะขบัรถชน 

     ค. นายทิวากรจะตอ้งเสียเวลาในการช่วยเหลือ 

     ง. คดีขบัรถชนของนายทิวากรอาจไดรั้บโทษเบาลง 
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ระดบัความคิด 
เครื�องมือ 

+1 0 -1 
ขอ้เสนอแนะ 

25. นกัเรียนคิดวา่สาเหตุใดที�ทาํใหน้ายทิวากรขบัรถเฉี�ยวชน

ผูอื้�น 

     ก. ง่วงนอน 

     ข. ความเร่งรีบ 

     ค. ความเครียด 

     ง. ความประมาท 

    

26. จากสถานการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่นายทิวากร                   

มีอาการเช่นใด 

     ก. ตกใจ 

     ข. เสียใจ 

     ค. ตื�นเตน้ 

     ง. หวาดกลวั 

    

27. เมื�อเกิดความผดิพลาดที�คิดวา่ร้ายแรงในชีวติของตนเองแลว้ 

สิ�งที�ไม่ควรทาํมากที�สุด 

     ก. หนีปัญหา 

     ข. ฆ่าตวัตาย 

     ค. ลงโทษตวัเอง 

     ง. หลบซ่อนตนเอง 

     

28. ขอ้ใดเป็นผลของการตดัสินใจเลือกทาํสิ�งที�ถูกตอ้ง 

     ก. ทาํใหเ้ป็นที�ชื�นชมของผูอื้�น 

     ข. ทาํใหเ้ป็นที�ยอมรับของผูอื้�น 

     ค. ทาํใหมี้ชื�อเสียง เงินทอง เกียรติยศ 

     ง. ทาํใหป้ระสบความสุขความสาํเร็จในชีวติและไม่ทาํให ้

         ผูอื้�นเดือดร้อน 
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ระดบัความคิด 
เครื�องมือ 

+1 0 -1 
ขอ้เสนอแนะ 

สถานการณ์ 5 

       “หนูมารี พดูกบัคุณครูวา่ คุณครูคะ วนันี$ตอนเดินมา            

โรงเรียนหนูเห็นคนตาบอดเดินถือไมเ้ทา้คลาํทางมาตรง                

ทางมาลายกาํลงัจะขา้มถนน เขาเดินเซไปเซมาเหมือน                  

จะลม้ลงค่ะ หนูจึงเขา้ไปประคองแลว้จูงมือเขา ช่วยพาเดิน

ขา้มถนน เขาชมและขอบใจหนูดว้ยค่ะ” 

จากสถานการณ์ ตอบคาํถามขอ้ที� 29 - 33 

29. นกัเรียนคิดวา่การกระทาํของหนูมารีถูกตอ้งหรือไม่ 

เพราะอะไร 

     ก. ถูกตอ้ง เพราะ จะไดรั้บคาํชม 

     ข. ไม่ถูกตอ้ง เพราะ ควรเป็นหนา้ที�ของผูใ้หญ่ 

     ค. ไม่ถูกตอ้ง เพราะ ไม่ใช่เรื�องของเรา 

     ง. ถูกตอ้ง เพราะ แสดงใหเ้ห็นถึงความมีเมตตา  

         และความมีศีลธรรม 

    

30. จากเรื�องนี$นกัเรียนคิดวา่หนูมารีมีความรู้สึกอยา่งไร 

     ก. ดีใจ 

     ข. ภูมิใจ 

     ค. ตื�นเตน้ 

     ง. ใส่ใจ 

     

31. ถา้นกัเรียนเป็นหนูมารีนกัเรียนจะทาํอยา่งไร 

    ก. เดินผา่นไป 

    ข. ทาํเป็นไม่เห็น 

    ค. บอกใหค้นอื�นช่วย 

    ง. ช่วยเหลือคนตาบอด 
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ระดบัความคิด 
เครื�องมือ 

+1 0 -1 
ขอ้เสนอแนะ 

32. นกัเรียนไดข้อ้คิดอะไรจากเรื�องนี$   
     ก. คิดดีไดดี้ คิดชั�วไดช้ั�ว 
     ข. ถา้ช่วยเหลือผูอื้�นแลว้จะไดค้าํชม 
     ค. การช่วยเหลือผูอื้�นทาํใหเ้กิดความสุข 
     ง. การช่วยเหลือคนตาบอดทาํใหเ้กิดความยุง่ยาก 

    

33. ขอ้ใดเป็นขอ้ดีของการช่วยเหลือผูอื้�น 
      ก. การไดรั้บเงินรางวลั 
      ข. เป็นที�รู้จกัของคนอื�น 
      ค. ไม่มีเวลาทาํงานของตนเอง 
      ง. เกิดความสบายใจ มีความสุข 

    

34. ขอ้ใดเป็นขอ้เสียของการช่วยเหลือคนที�เราไม่รู้จกั 
     ก. เกิดความสบายใจ มีความสุข 
     ข. ใชเ้วลาวา่งเป็นประโยชน์ 
     ค. จะไดรั้บคาํชมจากคนที�ไม่รู้จกั 
     ง. อาจทาํใหเ้กิดอนัตราย เพราะ มิจฉาชีพมีเยอะ 

    

35. เหตุใดเราจึงตอ้งทาํความดี 
     ก. ทาํใหผู้อื้�นรอบขา้งไดรั้บความสุข 
     ข. ทาํใหเ้รามีความสุขทางใจ จิตใจผอ่งใส 
     ค. ทาํใหไ้ดรั้บสิ�งดีๆจากผูอื้�น 
     ง. ถูกทุกขอ้ 

    

สถานการณ์ที� 6 
         “สมศกัดิU เป็นนกัเรียนชั$น ม.3 ไปทศันศึกษา                              
ณ สวนสัตวแ์ห่งหนึ�ง ในระหวา่งที�สมศกัดิU เดินลงจากเขา ได้
เกิดประสบอุบติัเหตุลม้ขาหกั และไดห้ยดุเรียนไป 3 สัปดาห์ 
เมื�อกลบัมาเรียนเขารู้สึกวา่เรียนไม่ทนัเพื�อน จึงพยายามอ่าน
หนงัสือ แต่สมศกัดิU ก็ยงัไม่เขา้ใจและรู้สึกเป็นกงัวลมาก 
เพราะอีก 1 สัปดาห์ ก็จะสอบปลายภาคแลว้” 
จากสถานการณ์ ตอบคาํถามขอ้ที� 36 
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ระดบัความคิด 
เครื�องมือ 

+1 0 -1 
ขอ้เสนอแนะ 

36. ถา้นกัเรียนเป็นสมศกัดิU นกัเรียนควรแกปั้ญหาอยา่งไรเป็น
อนัดบัแรก 
      ก. ระมดัระวงัในการเดิน 
      ข. ไปคน้ควา้เพิ�มจากหอ้งสมุด 
     ค. ใหค้รูหรือเพื�อนอธิบายในส่วนที�ไม่เขา้ใจใหฟั้ง 
     ง. อ่านหนงัสือและทาํแบบฝึกหดัใหม้ากขึ$นกวา่เดิม 
สถานการณ์ที� 7 
     “เด็กชายสมโชค เป็นนกัเรียนชั$น ม.1 ชอบเล่นเกม
คอมพิวเตอร์มากและเล่นจนดึก เมื�อพอ่แม่เห็นก็ดุอยูเ่สมอ 
สมโชคจึงตื�นสายทาํใหม้าโรงเรียนไม่ทนัเคารพธงชาติเป็น
ประจาํแมบ้า้นจะอยูใ่กลโ้รงเรียนก็ตาม เขาจึงถูกฝ่ายปกครอง
เรียกพบบ่อยๆทาํใหเ้ขารู้สึกอายเพื�อน” 
จากสถานการณ์ ตอบคาํถามขอ้ที� 37 - 40 
37. ปัญหาและสาเหตุสาํคญัคืออะไร 
     ก. สมโชคนอนตื�นสาย 
     ข. บา้นอยูใ่กลโ้รงเรียนเกินไป 
     ค. สมโชคโดนพอ่แม่ดุวา่ 
     ง. สมโชคชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์จนเกินเวลา 

    

38. จากปัญหาที�เกิดขึ$น ถา้นกัเรียนเป็นสมโชคนกัเรียนควรมี
วธีิการแกปั้ญหาอยา่งไร 
     ก. นอนตั$งแต่หวัคํ�า 
     ข. ลดเวลาการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
     ค. ตั$งนาฬิกาปลุกใหป้ลุกเร็วขึ$น 
     ง. สัญญากบัครูฝ่ายปกครองวา่จะไม่มาโรงเรียนสายอีก 
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ระดบัความคิด 
เครื�องมือ 

+1 0 -1 
ขอ้เสนอแนะ 

39. นกัเรียนคาดวา่ผลของการแกปั้ญหาของนกัเรียนจะเป็น
อยา่งไร 
     ก. สมโชคตื�นชา้กวา่เดิม 
     ข. สมโชคไม่โดนลงโทษ 
     ค. สมโชคเลิกเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
     ง. สมโชคไปโรงเรียนทนัเวลาและไม่ถูกฝ่ายปกครอง   
         เรียกพบ 

    

40. นกัเรียนคิดวา่ปัญหาที�เกิดขึ$นนี$ ส่งผลใหเ้กิดปัญหาใด 
ตามมา 
    ก. ปัญหาชูส้าว 
    ข. ปัญหาการเรียน 
    ค. ปัญหาความสัมพนัธ์กบัเพื�อน 
    ง. ปัญหาความสัมพนัธ์กบัพอ่แม่ 

    

 

ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื�อ………………………………. ผูท้รงคุณวฒิุ                

                                                                                (…………………………………..) 
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 แบบประเมินคุณภาพของแบบประเมินเจตคติของนักเรียน 

ที�มีต่อชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

ของนักเรียนชั%นมัธยมศึกษาปีที� 1 

************************************************** 

ระดบัความคิด เครื�องมือ  

+1 0 -1 

ขอ้เสนอแนะ 

1.  ความสอดคลอ้งและส่วนประกอบแต่ละดา้นของเจตคติ  ดงันี$      

1.1  ดา้นความคิด และความเขา้ใจ      

1.2  ดา้นความรู้สึก และอารมณ์     

1.3  ดา้นแนวโนม้แสดงพฤติกรรม     

 

ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื�อ……………………………….ผูท้รงคุณวฒิุ           

   (……………………………………..) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลการประเมนิคุณภาพของเครื�องมอืวจัิย 
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ตาราง 7  ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของชุดกิจกรรมแนะแนวเพื อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที  1 โดยผูเ้ชี ยวชาญ จาํนวน 5 ท่าน 

 

 
                     
 
 
                    

ขอ้ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

1. การจดักิจกรรมมีการระบุแนวคิด               
ที กระชบัและชดัเจน 4.60 0.55 มีความเหมาะสมมากที สุด 

2. เนื'อหาในกิจกรรมสอดคลอ้งกบั               
วตัถุประสงค ์ 4.60 0.55 มีความเหมาะสมมากที สุด 

3. เวลาที ใชเ้หมาะสมกบักิจกรรม 4.80 0.45 มีความเหมาะสมมากที สุด 
4. กิจกรรมเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้

ส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็น 
และกลา้แสดงออก 4.80 0.45 มีความเหมาะสมมากที สุด 

5. กิจกรรมเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน             
ที จะพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ 4.80 0.45 มีความเหมาะสมมากที สุด 

6. ขอ้ความในใบความรู้ ใบงาน                    
มีความชดัเจนและใชภ้าษาถูกตอ้ง 4.80 0.45 มีความเหมาะสมมากที สุด 

7. กิจกรรมมีความหลากหลายน่าสนใจ
และง่ายต่อการเขา้ใจ 4.40 0.89 มีความเหมาะสมมากที สุด 

 8.       สื อต่างๆน่าสนใจเหมาะสมกบัผูเ้รียน 4.80 0.45 มีความเหมาะสมมากที สุด 
 9. เครื องมือวดัและประเมินผลสอด

คลอ้งและเหมาะสมกบักิจกรรม 4.60 0.55 มีความเหมาะสมมากที สุด 
10.    สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 4.40 0.53 มีความเหมาะสมมากที สุด 
 รวม   4.66 0.53 มีความเหมาะสมมากที สุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง เท่ากบั 4.66 
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ตาราง 8  การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรมแนะแนวเพื อส่งเสริมความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที  1 

 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ 

รายการประเมิน คนที  
1 

คนที  
2 

คนที  
3 

คนที  
4 

คนที  
5 

 
รวม 
25 

X  S.D. 

ระดบั               
คุณภาพ 
ความ

เหมาะสม 
1.  การจดักิจกรรม    

มีการระบุแนวคิด
ที กระชบัและ              
ชดัเจน 5 5 5 4 4 23 4.60 0.55 มากที สุด 

2.  เนื'อหาในกิจกรรม
สอดคลอ้งกบั                
วตัถุประสงค ์ 4 5 4 5 5 23 4.60 0.55 มากที สุด 

3. เวลาที ใชเ้หมาะสม
กบักิจกรรม   5 5 5 4 5 24 4.80 0.45 มากที สุด 

4. กิจกรรมเปิด
โอกาสใหน้กัเรียน
ไดมี้ส่วนร่วม              
ในการแสดง 
ความคิดเห็น และ
กลา้แสดงออก 4 5 5 5 5 24 4.80 0.45 มากที สุด 

5.  กิจกรรมเหมาะสม
กบัวยัของผูเ้รียน  
ที จะพฒันาทกัษะ
การคิดวเิคราะห์ 5 4 5 5 5 24 4.80 0.45 มากที สุด 

6.  ขอ้ความใน              
ใบความรู้ ใบงาน              
มีความชดัเจนและ
ใชภ้าษาถูกตอ้ง 5 5 5 5 4 24 4.80 0.45 มากที สุด 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ 

รายการประเมิน คนที  
1 

คนที  
2 

คนที  
3 

คนที  
4 

คนที  
5 

 
รวม 
25 

X  S.D. 

ระดบัคุณ
ภาพ 
ความ

เหมาะสม 
7.  กิจกรรม                        

มีความหลากหลาย
น่าสนใจและง่าย
ต่อการเขา้ใจ 5 3 5 5 4 22 4.40 0.89 มาก 

8.  สื อต่าง ๆ น่าสนใจ
เหมาะสมกบั                
ผูเ้รียน 5 5 4 5 5 24 4.80 0.45 มากที สุด 

9.  เครื องมือวดัและ
ประเมินผล                  
สอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบั                   
กิจกรรม 4 5 4 5 5 23 4.60 0.55 มากที สุด 

10.  สามารถนาํไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 5 5 4 4 4 22 4.40 0.53 มาก 

 

เกณฑก์ารประเมิน 
 คะแนนเฉลี ย 4.50 - 5.00 คะแนน เหมาะสมมากที สุด 
 คะแนนเฉลี ย 3.50 - 4.59 คะแนน เหมาะสมมาก 
 คะแนนเฉลี ย 2.50 - 3.49 คะแนน เหมาะสมปานกลาง 
 คะแนนเฉลี ย 1.50 - 2.49 คะแนน เหมาะสมนอ้ย 
 คะแนนเฉลี ย 1.00 - 1.49 คะแนน เหมาะสมนอ้ยที สุด 
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ตาราง 9  การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงั
การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน                 
ชั'นมธัยมศึกษาปีที  1 

 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ 

รายการประเมิน คนที 
1 

คนที 
2 

คนที 
3 

คนที 
4 

คนที 
5 

X  

ระดบัคุณ
ภาพ 
ความ

เหมาะสม 
1.  มีคาํสั งชดัเจน และเขา้ใจง่าย 5 5 5 5 5 5.00 มากที สุด 
2.  ใชว้ดัและประเมินผลไดต้รง

ตามวตัถุประสงค ์ 5 5 4 5 5 4.80 มากที สุด 
3.  วดัไดค้รอบคลุมเนื'อหา 5 4 5 5 5 4.80 มากที สุด 
4.  จาํนวนขอ้เหมาะสมกบัเวลา 5 5 5 5 4 4.80 มากที สุด 
5.  ขอ้คาํถามเหมาะสมแก่            

การพฒันาความสามารถ           
ในการคิดวเิคราะห์ 5 5 5 5 5 5.00 มากที สุด 

6.  สามารถวดัความสามารถ           
ในการคิดวเิคราะห์ได ้ 5 5 5 5 5 5.00 มากที สุด 

7.  การใชภ้าษาอ่านง่าย เขา้ใจ 
ชดัเจน 5 5 5 5 5 5.00 มากที สุด 

8.  ขอ้คาํถามเหมาะสมกบัวยั  
ของผูเ้รียน 4 5 5 5 5 4.80 มากที สุด 

9.  สามารถนาํมาใชเ้ป็นเครื องมือ
วดัและประเมินผลไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 5 5 5 5 5 5.00 มากที สุด 

รวมเฉลี ย      4.93 มากที สุด 

 

เกณฑก์ารประเมิน 
 คะแนนเฉลี ย  4.50 - 5.00 คะแนน เหมาะสมมากที สุด 
 คะแนนเฉลี ย  3.50 - 4.59 คะแนน เหมาะสมมาก 
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 คะแนนเฉลี ย  2.50 - 3.49 คะแนน เหมาะสมปานกลาง 
 คะแนนเฉลี ย  1.50 - 2.49 คะแนน เหมาะสมนอ้ย 
 คะแนนเฉลี ย  1.00 - 1.49 คะแนน เหมาะสมนอ้ยที สุด 
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ตาราง 10  การวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของแบบประเมินเจตคติของนกัเรียนที มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนว
เพื อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที  1 

 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ 

รายการประเมิน คนที 
1 

คนที 
2 

คนที 
3 

คนที 
4 

คนที 
5 

X  

ระดบั             
คุณภาพ 
ความ

เหมาะสม 
1.  สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน    

ความหมายของเจตคติ 5 5 5 5 5 5.00 มากที สุด 
2.  ประโยคกระชบั และชดัเจน 5 5 5 5 5 5.00 มากที สุด 

3.  สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม         
แนะแนว 5 5 4 5 5 4.80 มากที สุด 

4. ระบุดา้นต่าง ๆ ที ตอ้งการวดั       
ชดัเจน 5 4 5 5 5 4.80 มากที สุด 

5.  เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 5 5 4 4 5 4.60 มากที สุด 

6. สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์          
การวจิยั 5 5 5 5 5 5.00 มากที สุด 

7. ใชเ้ครื องมือวดัไดอ้ยา่ง                
เหมาะสม 5 5 5 5 4 4.80 มากที สุด 

8.  กาํหนดเกณฑก์ารประเมิน            
ที ชดัเจน 5 5 5 5 5 5.00 มากที สุด 

รวมเฉลี ย      4.88 มากที สุด 

 

เกณฑก์ารประเมิน 
 คะแนนเฉลี ย  4.50 - 5.00 คะแนน เหมาะสมมากที สุด 
 คะแนนเฉลี ย  3.50 - 4.59 คะแนน เหมาะสมมาก 
 คะแนนเฉลี ย  2.50 - 3.49 คะแนน เหมาะสมปานกลาง 
 คะแนนเฉลี ย  1.50 - 2.49 คะแนน เหมาะสมนอ้ย 
 คะแนนเฉลี ย  1.00 - 1.49 คะแนน เหมาะสมนอ้ยที สุด 
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ตาราง 11  การวิเคราะห์หาค่า IOC ของชุดกิจกรรมแนะแนวเพื อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที  1 

 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ 

รายการประเมิน คนที  
1 

คนที  
2 

คนที  
3 

คนที  
4 

คนที  
5 

∑R IOC 
ความ 
หมาย 

1.  ครูผูส้อนเปิดโอกาสให้
นกัเรียนลงมือปฏิบติั         
ดว้ยตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

2.  การจดักิจกรรมมีการระบุ
แนวคิดที มีความถูกตอ้ง 
กระชบั และชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

3.  เนื'อหาในกิจกรรม             
แนะแนวเหมาะสมกบั
การพฒันาความสามารถ           
ในการคิดวเิคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

4.  เวลาที ใชเ้หมาะสมกบั              
กิจกรรมแนะแนว           
และเนื'อหา +1 +1 +1 +1 0 +4 0.80 ใชไ้ด ้

5.  เนื'อหาในกิจกรรม               
สอดคลอ้งกบั                      
วตัถุประสงคที์ มุ่งพฒันา               
ใหเ้กิดความสามารถ           
ในการคิดวเิคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

6.  กิจกรรมแนะแนว                
สอดคลอ้งกบัใบความรู้ 
และใบงาน +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 ใชไ้ด ้

7.  กิจกรรมเหมาะสมกบั
กลุ่มผูเ้รียน 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 ใชไ้ด ้
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ตาราง 11  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ 

รายการประเมิน คนที  
1 

คนที  
2 

คนที  
3 

คนที  
4 

คนที  
5 

∑R IOC 
ความ 
หมาย 

8.  มีการกาํหนดรายละเอียด
การดาํเนินกิจกรรมไว้
อยา่งชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

9.  จดัลาํดบักิจกรรม                 
เป็นขั'นตอนและต่อเนื อง
อยา่งเหมาะสม +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 ใชไ้ด ้

10.  มีการใหค้วามรู้                  
ที เหมาะสมในใบความรู้ 0 +1 +1 0 +1 +3 0.60 ใชไ้ด ้

11.  ขอ้ความในใบความรู้ 
ใบงาน ใชภ้าษาถูกตอ้ง 
ชดัเจน เหมาะสมกบัวยั
ของผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

12.  สื อต่าง ๆ ที ใช ้                     
ในกิจกรรม                           
มีความน่าสนใจ             
มีความหลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

13.  กิจกรรมแนะแนว              
เปิดโอกาสใหน้กัเรียน            
ไดมี้ส่วนร่วมในการ
แสดงออก และกลา้
แสดงความคิดเห็น +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

14.  มีเครื องมือวดัและ
ประเมินผลสอดคลอ้ง
เหมาะสมกบักิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 11  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ 

รายการประเมิน คนที  
1 

คนที  
2 

คนที  
3 

คนที  
4 

คนที  
5 

∑R IOC 
ความ 
หมาย 

15.  วธีิวดัและประเมินผล
สามารถนาํไปปฏิบติั            
ไดจ้ริง +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

รวมเฉลี ย       0.92 ใชไ้ด ้
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ตาราง 12  การวิเคราะห์หาค่า IOC ของแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัใช ้   
ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษา              
ปีที  1 

 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ 

ขอ้ คนที  
1 

คนที   
2 

คนที   
3 

คนที  
4 

คนที  
5 

∑R IOC 

 
ความหมาย 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

14 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

15 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

16 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

17 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

18 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

19 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

20 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

22 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 12  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ 

ขอ้ คนที  
1 

คนที   
2 

คนที   
3 

คนที  
4 

คนที  
5 

∑R IOC 

 
ความหมาย 

23 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

24 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

25 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

26 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

27 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

28 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

29 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

30 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

31 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

32 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

33 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

34 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

35 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

36 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

37 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

38 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

39 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

40 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 13  การวเิคราะห์หาค่า IOC ของแบบประเมินเจตคติของนกัเรียนที มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนว
เพื อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที  1 

 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ 

รายการประเมิน คนที 
1 

คนที  
2 

คนที  
3 

คนที 
4 

คนที 
5 

∑R IOC ความหมาย 

1.  สอดคลอ้งกบั                   
มาตรฐานความหมาย           
ของเจตคติ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

2.  ประโยคกระชบั             
และชดัเจน +1 +1 +1 +1 

+1 
 +5 1.00 ใชไ้ด ้

3.  สอดคลอ้งกบั                  
ชุดกิจกรรมแนะแนว +1 +1 +1 +1 

+1 
 +5 1.00 ใชไ้ด ้

4. ระบุดา้นต่าง ๆ ที 
ตอ้งการวดั ชดัเจน +1 +1 +1 +1 

+1 
 +5 1.00 ใชไ้ด ้

5.  เหมาะสมกบัวยั               
ของผูเ้รียน +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 ใชไ้ด ้

6. สอดคลอ้งกบั                     
จุดประสงคก์ารวจิยั +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

7. ใชเ้ครื องมือวดั                     
ไดอ้ยา่งเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

8.  กาํหนดเกณฑ ์                 
การประเมินที ชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

รวมเฉลี ย       0.98 ใชไ้ด ้
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ตาราง 14  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเชื อมั น kr-20 ของแบบวดัความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพื อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที  1 

 

ขอ้ที  ความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) แปลผลคุณภาพของขอ้สอบ 
1 0.77 0.47 เหมาะสม 
2 0.77 0.33 เหมาะสม 

3 0.67 0.40 เหมาะสม 

4 0.70 0.20 เหมาะสม 

5 0.77 0.20 เหมาะสม 

6 0.80 0.27 เหมาะสม 

7 0.73 0.27 เหมาะสม 

8 0.77 0.47 เหมาะสม 

9 0.77 0.20 เหมาะสม 

10 0.77 0.47 เหมาะสม 

11 0.77 0.20 เหมาะสม 

12 0.70 0.20 เหมาะสม 

13 0.77 0.20 เหมาะสม 

14 0.73 0.27 เหมาะสม 

15 0.70 0.33 เหมาะสม 

16 0.77 0.20 เหมาะสม 

17 0.73 0.27 เหมาะสม 

18 0.77 0.20 เหมาะสม 

19 0.77 0.20 เหมาะสม 

20 0.77 0.47 เหมาะสม 

21 0.77 0.20 เหมาะสม 

22 0.77 0.20 เหมาะสม 

23 0.73 0.27 เหมาะสม 

24 0.70 0.20 เหมาะสม 

25 0.77 0.20 เหมาะสม 
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ตาราง 14  (ต่อ) 
 

ขอ้ที  ความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) แปลผลคุณภาพของขอ้สอบ 
26 0.77 0.20 เหมาะสม 

27 0.73 0.27 เหมาะสม 

28 0.77 0.20 เหมาะสม 

29 0.80 0.27 เหมาะสม 

30 0.70 0.20 เหมาะสม 

31 0.77 0.33 เหมาะสม 

32 0.77 0.47 เหมาะสม 

33 0.70 0.20 เหมาะสม 

34 0.77 0.20 เหมาะสม 

35 0.77 0.20 เหมาะสม 

36 0.77 0.33 เหมาะสม 

37 0.77 0.47 เหมาะสม 

38 0.77 0.47 เหมาะสม 

39 0.77 0.20 เหมาะสม 

40 0.77 0.47 เหมาะสม 

 

 

หมายเหตุ ระดบัความยากง่าย อยูร่ะหวา่ง   0.20 - 0.80 

 ระดบัค่าอาํนาจจาํแนก อยูร่ะหวา่ง  0.20 - 0.53 
 
 ค่าความเชื อมั นของแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีค่าเท่ากบั 0.7695 โดยใช้
สูตรของ Kuder-Richardson (KR-20) ดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวเพื อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที  1  
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ชื�อ  -  ชื�อสกุล นายธรรมสรณ์  รักษกิ์จการ 

วนั เดือน ปีเกดิ  วนัที�  13  กนัยายน  2537 

สถานที�เกดิ อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี 

สถานที�อยู่ปัจจุบัน บา้นเลขที� 15  ถนนจนัทคามวถีิ  ซอยจนัทคามวถีิ 6 

 ตาํบลตลาด  อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  22000 

ตําแหน่งหน้าที�การงานปัจจุบัน นกัจิตวทิยาประจาํโรงเรียน   

สถานที�ทาํงานปัจจุบัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จงัหวดัจนัทบุรี 

ประวตัิการศึกษา   

 พ.ศ. 2553  มธัยมศึกษาปีที� 3   

 โรงเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2556 มธัยมศึกษาปีที� 6 

  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2559 วทิยาศาสตร์บณัฑิต วท.บ. (จิตวทิยา)    

  มหาวทิยาลยับูรพา 

 พ.ศ. 2565  ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. (หลกัสูตรและการสอน) 

   มหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี 
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