
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                



 

 

9

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 



 

 

16

    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   



 

 

17

    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 
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  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 



 

 

25

 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 
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 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 
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 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      

               
                       


