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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 


