
บทที� 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเรื�อง การพฒันาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 ซึ� งผูว้ิจยัไดส้รุปการวิจยัการอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะการวิจยั

ตามลาํดบั ดงันี!  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั! งนี! มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี!  

 1. เพื�อพฒันาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ          

นกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 ตามเกณฑ ์80/80 

 2. เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัการใช้ชุดกิจกรรม  

แนะแนวของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 

 3. เพื�อศึกษาเจตคติของนักเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถ          

ในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

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

จงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2563 จาํนวน 10 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียนทั!งหมด 369 คน 

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

จงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2563 จาํนวน 1 ห้องเรียน จาํนวนนักเรียน 30 คน ได้มาโดยการสุ่ม 

อยา่งง่าย 

 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน             

ชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 ชุดกิจกรรมแนะแนวประกอบไปดว้ย 10 กิจกรรม กิจกรรมละ 50 นาที 

 2. แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพื�อ

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

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั!นตอนดงัต่อไปนี!  

 1. ส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์เพื�อขอใช้กลุ่มตวัอยา่ง เพื�อติดต่อกบัผูอ้าํนวยการของ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี ขอความอนุเคราะห์ใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการทดลอง 

 2. ให้นกัเรียนกลุ่มทดลองทาํแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนใช้ชุดกิจกรรม

แนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1  

 3. ผูว้ิจยัดําเนินการทดลองกับกลุ่มทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริม           

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

 4. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมผลขอ้มูลทุกทา้ย 10 กิจกรรม ในชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริม

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 

 5. ใหน้กัเรียนกลุ่มทดลองทาํแบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์หลงัใชชุ้ดกิจกรรม

แนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 

 6. ใหน้กัเรียนกลุ่มทดลองทาํแบบประเมินเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนว

เพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1  

 7. ดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล โดยทางสถิติเพื�อตรวจสอบมาตรฐาน 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการทดลองมาวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี!  

 1. หาประสิทธิภาพของ ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 โดยหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และ             

ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) ตามเกณฑ ์80/80 

 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลงัการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อ

ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที� 1 นาํมาทดสอบนยัสําคญั

ทางสถิติโดยใชก้ารแจกแจงของ  T-test  แบบ  Dependent 

 3. หาระดบัเจตคติของนักเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถ          

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

(S.D.) 
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สรุปผลการวจัิย 

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

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

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

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

 3. ครูควรดําเนินกิจกรรมตามขั! นตอนที�กําหนด กระตุ้นให้นักเรียนร่วมกิจกรรม               
อยา่งตั!งใจและกลา้แสดงความคิดเห็น 

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

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครั.งต่อไป 

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

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

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


