
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!   
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  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)  
    


