
บทที� 4 

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

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

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

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

 

ร้อยละ 
 การทดสอบ คะแนนเตม็ X  E1 E2 
 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริม 

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์                                                                         
50 27.00 54.00 6.67 

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

ส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาปีที� 1 โดยภาพรวม (N = 10)   
 

ร้อยละ 
 การทดสอบ คะแนนเตม็ X  E1 E2 

 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

50 32.20 64.40 70.25 

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

 

ร้อยละ 
 การทดสอบ คะแนนเตม็ X  E1 E2 

 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริม                 
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

50 40.83 81.67 82.42 

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

ของนกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาปีที� 1 (N = 30)   
 

การทดสอบ   จาํนวน 

นกัเรียน 

คะแนน

เตม็ X  S.D. t p 

ก่อนเรียน 30 40 28.13 1.07 

หลงัเรียน 30 40 36.70 1.39 
39.29 .000* 

 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 

 

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

แนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาปีที� 1 
 

ขอ้ที� รายการประเมิน X  S.D. 
ระดบั 

ความเหมาะสม 

ด้านความคิด ความเข้าใจ    
1 ชุดกิจกรรมแนะแนวสามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 4.60 0.50 
เหมาะสม 
มากที�สุด 

2 เกิดความสับสนเมื�อใชชุ้ดกิจกรรม             
แนะแนว 4.57 0.50 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

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

เหมาะสม 
มากที�สุด 

   4 ชุดกิจกรรมแนะแนวทาํใหเ้กิดการคิด
วเิคราะห์ที�หลากหลาย 4.60 0.50 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

5 การใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวไม่ช่วยใหเ้กิด
การพฒันาการคิดวเิคราะห์ 4.73 0.45 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

6 การใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวค่อนขา้ง         
เขา้ใจยาก 4.63 0.49 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

7 การใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวทาํให ้                
ขาดระเบียบวนิยั 4.43 0.50 เหมาะสมมาก 

8 การใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวทาํใหเ้กิด
ความคิดวเิคราะห์มากขึ&น                       
ในชีวติประจาํวนั 4.50 0.51 เหมาะสมมาก 

9 ชุดกิจกรรมแนะแนวสามารถช่วย
สนบัสนุนหรือริเริ�มอาชีพในอนาคตได ้ 4.67 0.48 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

10 มีทกัษะการคิดวเิคราะห์เพิ�มมากขึ&น             
หลงัจากใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว 4.67 0.48 

เหมาะสม 
มากที�สุด 
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ตาราง 6  (ต่อ) 
 

ขอ้ที�                 รายการประเมิน X  S.D. 
ระดบั 

ความเหมาะสม 

ด้านความรู้สึกและอารมณ์    
11 ฉนัรู้สึกตื�นเตน้ที�จะไดรั้บความรู้               

จากชุดกิจกรรมแนะแนว 4.70 0.47 
เหมาะสม 
มากที�สุด 

12 ในระหวา่งการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว 
ฉนัตอ้งการใหค้รูเลิกสอนก่อนเวลา 4.50 0.51 เหมาะสมมาก 

13 ฉนัรู้สึกชอบชุดกิจกรรมแนะแนว               
มากกวา่การบา้นวชิาต่าง ๆ 4.43 0.50 เหมาะสมมาก 

   14 ฉนัไม่ตอ้งการทาํชุดกิจกรรมแนะแนว 
ใหเ้หมือนเพื�อน ๆ 4.43 0.50 เหมาะสมมาก 

15 ฉนัรู้สึกเครียดเมื�อใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว 
4.53 0.51 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

16 ฉนัรู้สึกเบื�อหน่ายต่อการร่วมกิจกรรม
แนะแนว 4.50 0.51 เหมาะสมมาก 

17 ฉนัสนใจที�จะทาํความเขา้ใจกบั                     
ชุดกิจกรรมแนะแนว 4.60 0.50 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

18 ฉนัมีความกระตือรือร้นเมื�อถึงเวลาร่วม
กิจกรรมแนะแนว 4.57 0.50 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

19 ฉนัไม่สนใจที�จะใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว 4.50 0.51 เหมาะสมมาก 
20 ฉนัรู้สึกพอใจและยนิดีที�จะเรียนรู้            

ในชุดกิจกรรมแนะแนว 4.57 0.50 
เหมาะสม 
มากที�สุด 

ด้านแนวโน้มแสดงพฤติกรรม    
21 ฉนัตั&งใจทาํชุดกิจกรรมแนะแนวและ

ปฏิบติักิจกรรม 4.57 0.50 
เหมาะสม 
มากที�สุด 

22 ฉนัคุยและปรึกษากบัเพื�อนระหวา่งร่วม
กิจกรรมแนะแนว 4.63 0.49 

เหมาะสม 
มากที�สุด 
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ตาราง 6  (ต่อ) 
 

ขอ้ที�                 รายการประเมิน      X  S.D. 
ระดบั 

ความเหมาะสม 

23 เมื�อไม่เขา้ใจชุดกิจกรรมแนะแนว                 
ฉนัจะถามคุณครู 4.57 0.63 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

   24 ฉนัลอกใบงานกิจกรรมแนะแนวจาก
เพื�อน 4.70 0.47 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

25 ฉนัทบทวนความรู้ในชุดกิจกรรม            
แนะแนว 4.57 0.50 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

26 ฉนัชอบกิจกรรมที�เกี�ยวกบัการคิด
วเิคราะห์ 4.70 0.47 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

27 ฉนัไม่กลา้ถาม เมื�อไม่เขา้ใจชุดกิจกรรม
แนะแนว 4.60 0.50 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

28 ฉนัฝืนใจร่วมกิจกรรม เมื�อครูใหท้าํ               
ชุดกิจกรรมแนะแนว 4.47 0.63 เหมาะสมมาก 

29 ฉนัไม่สนใจชุดกิจกรรมแนะแนว 
4.60 0.50 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

30 ถา้มีชมรมเกี�ยวกบัการคิดวเิคราะห์                    
จะสนใจเขา้ร่วม 4.50 0.57 เหมาะสมมาก 

 
รวมเฉลี�ยคุณภาพทั&งหมด 4.57 0.51 

เหมาะสม 
มากที�สุด 

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


