
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

1.*นางธรรศญา ไตรรัตน์      หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ 

                                                                           โรงเรียนสฤษดิเดช จงัหวดัจนัทบุรี 

2.*นางกรวรรณ จารัตน์ ครูชาํนาญการ ภาควชิาแนะแนว 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี 

3.*นางปภาวดี พิมพพ์งษ ์ ครูชาํนาญการพิเศษ หวัหนา้ภาควชิาแนะแนว 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี 

4.*นางสาวณฐัชยา จิตรสมาน    ครูชาํนาญการพิเศษ หวัหนา้ภาควชิาคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี 

5.*นายทชัชยั ผอ่งสวสัดิ5   รองผูอ้าํนวยการ 

                                                                           โรงเรียนคิชฌกฏูวทิยา จงัหวดัจนัทบุรี  

                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือความร่วมมอืในการทาํวจัิย 
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ภาคผนวก ค  

 แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 

 ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 

 แบบประเมนิเจตคติ 
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แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 

ชั นมธัยมศึกษาปีที� 1 ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

คาํชี แจงแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
ชั นมัธยมศึกษาปีที� 1 ปีการศึกษา 2563 

 

 
 แบบวดัฉบบันี� มี 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน ใช้เวลาในการทาํแบบทดสอบ 50 นาที            
ดงันี�  
 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก : เลือกคาํตอบที'ถูกที'สุดเพียงคาํตอบเดียว จาํนวน            
40 ขอ้ 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
 

 

             ให้นักเรียนทาํเครื�องหมาย  �  ลงบนข้อที�ถูกต้องที�สุดเพยีงข้อเดียว  

                  (ทาํลงในกระดาษคําตอบ) 

 

คําชี แจง อ่านขอ้ความต่อไปนี�แลว้ตอบคาํถาม ขอ้ 1 - 5 
  “ วนันั�นผมเลือกที'จะคุยกับแฟนมากกว่าที'จะคุยกับแม่ของผม ซึ' งเป็นผูห้ญิงคนเดียว            
ในโลกที'คุยกบัผมเป็นคนแรกในชีวิต แม่คนเดียวที'ผมสามารถคุยไดต้ลอดเวลา โดยที'ผมไม่ตอ้ง
เตรียมคาํพูดใด ๆ และแม่คนเดียวที'คุยกบัผมในวินาทีสุดทา้ยของชีวิต หลงัจากนั�นไม่นานแฟนผม 
ที'ผมใช้เวลาคุยกบัเธอวนัละหลาย ๆ ชั'วโมงก็ทิ�งผมไป วนันี� ผมเขา้ใจชีวิตมากขึ�น เพราะผมรู้ว่า             
สิ'งใดที'สาํคญัก็ต่อเมื'อผมเสียสิ'งนั�นไป 
 ทุกวนันี� ผมนั'งมองโทรศพัท์ รอที'จะตอบคาํถามเดิม ๆ ให้แม่ฟัง แต่...แม่คงไม่มีอีกแลว้ 
ในเมื'อเรามีความรักอนัเต็มเปี' ยมจากครอบครัวแล้วทาํไมต้องไปขอเศษเสี� ยวความรักจากใคร               
ถึงจะไม่ใช่วนัแม่ แต่เราก็สามารถทาํดีและเอาใจใส่บุคคลที'เป็นแม่ของเราไดทุ้กวนัใช่ไหมครับ” 
 
1. นํ�าเสียงของผูเ้ขียนบทความนี� เป็นอยา่งไร 
    ก. อาลยัอาวรณ์ 
    ข. ตอ้งการกาํลงัใจ 
    ค. ทอ้แทสิ้�นหวงั 
    ง. เศร้าโศกเสียใจ 
2. นกัเรียนคิดวา่ผูเ้ขียนบทความมีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร 
    ก. ชี�แนะ 
    ข. ห่วงใย 
    ค. สั'งสอน 
    ง. เตือนสติ 
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3. ใจความสาํคญัที'สุดที'ผูเ้ขียนบทความตอ้งการบอกผูอ่้านคืออะไร 
    ก. เราควรทาํดีเพื'อแม่ 
    ข. วยัรุ่นทาํตวัไร้สาระ 
    ค. ใหรั้กแม่ใหม้ากก่อนที'จะไม่มีแม่ใหรั้ก 
    ง. ถา้รักแม่ใหห้มั'นทาํความดีและเชื'อฟังแม่ 
4. นกัเรียนคิดวา่บุคคลในบทความที'แทนตวัเอง “ผม” เป็นคนอยา่งไร 
    ก. รักครอบครัว 
    ข. รักแฟนมากกวา่แม่ 
    ค. เป็นคนขยนัหมั'นเพียร 
    ง. รู้สึกผดิต่อผูมี้พระคุณ 
5. จากบทความเรื'องนี�นกัเรียนสามารถนาํไปปรับใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งไร 
    ก. รักคนที'เขารักเรา ชีวติจะมีความสุข 
    ข. ใชชี้วติใหคุ้ม้ค่า ก่อนจะไม่มีชีวติอยู ่
    ค. พอใจกบัสิ'งที'ตนมีอยูแ่ละดาํเนินชีวติใหมี้คุณค่า 
    ง. กตญัDูต่อผูมี้พระคุณ เพราะท่านคือคนที'เลี�ยงดูเรา 
6. นกัเรียนคิดวา่ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุของการทาํใหผ้ลการเรียนตกตํ'า 
    ก. การไม่อ่านหนงัสือสอบ 
    ข. การไม่รับผดิชอบงานที'ครูสั'ง 
    ค. การอ่านหนงัสือเป็นประจาํทุกวนั 
    ง. การไม่มีสมาธิในการเรียนหนงัสือ 
7. ขอ้ใดเป็นวธีิการเตรียมตวัสอบที'ไดผ้ลดีที'สุด 
    ก. ทาํสมาธิ 
    ข. นอนพกัผอ่น 
    ค. รักษาสุขภาพใหดี้ 
    ง. อ่านทบทวนเนื�อหาที'เรียนมาทั�งหมด 
8. นกัเรียนคิดวา่ขอ้ใดไม่เป็นการพฒันาจุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง 
    ก. การปรับปรุงตนเอง 
    ข. การวเิคราะห์ตนเอง 
    ค. รักษาสุขภาพใหดี้ 
    ง. อ่านทบทวนเนื�อหาที'เรียนมาทั�งหมด 
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คําชี แจง อ่านสถานการณ์ต่อไปนี�  แลว้ตอบคาํถาม ขอ้ 9 - 10 
 
 “สมศรี เป็นนักเรียนชั�น ม.1 สมศรีไม่ชอบเรียนวิชาภาษาองักฤษเพราะคุณครูใจร้าย                
ทาํให้ผลการเรียนวิชาภาษาองักฤษตกตํ'า สมศรีจึงเครียดไม่รู้วา่จะตอ้งทาํอยา่งไรให้มีผลการเรียน
วชิาภาษาองักฤษดีขึ�น” 
 
9. นกัเรียนคิดวา่ขอ้ใดเป็นปัญหาของสมศรี 
    ก. ความเครียด 
    ข. ไม่ชอบคุณครู 
    ค. ไม่ชอบเรียนภาษาองักฤษ 
    ง. ผลการเรียนภาษาองักฤษตกตํ'า 
10. นกัเรียนคิดวา่ขอ้ใดไม่ไดอ้ยูใ่นเหตุการณ์เรื'องนี�  
 ก. ผลการเรียนตกตํ'า 
 ข. สมศรีเรียนอยูช่ั�น ม.1 
 ค. คุณครูไม่เขา้ใจสมศรี 
 ง. สมศรีไม่ชอบเรียนวชิาภาษาองักฤษ 
11. สถานการณ์ใดที'นกัเรียนควรปฏิเสธมากที'สุด 
 ก. เพื'อนชวนไปหอ้งสมุด 
 ข. เพื'อนชวนไปออกกาํลงักาย 
 ค. เพื'อนชวนไปกินไอศกรีมในวนัเสาร์ 
 ง. เพื'อนชวนโดดเรียนไปเล่นเกมส์ร้านคอมพิวเตอร์ 
12. ถา้เพื'อนชวนไปเสพยาเสพติด นกัเรียนจะบอกเพื'อนอยา่งไร 
 ก. เราไม่มีเงินนะ จะไปไดเ้หรอ 
 ข. พวกนายไปกนัเถอะวนันี�ไม่วา่ง 
 ค. รอก่อนนะ เดีKยวเราไปขอแม่ก่อน 
 ง. ผมวา่พวกเราไปออกกาํลงักายกนัดีกวา่จะเกิดประโยชน์มากกวา่นะ 
13. ถ้านักเรียนเป็นผูห้ญิงแล้วมีเพื'อนผูช้ายชวนไปดูภาพยนตร์รอบดึกสองต่อสองนักเรียนควร
ปฏิบติัตนอยา่งไร 
 ก. ปฏิเสธอยา่งตรงไปตรงมา 
 ข. ใหเ้พื'อนชายชวนเพื'อนที'มีคู่รักไปอีกคู่ 
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 ค. ลองไปก่อนแลว้ค่อยหาโอกาสกลบับา้น 
 ง. ไม่ปฏิเสธเพราะกลวัเพื'อนชายไม่พอใจ 
14. ถา้นักเรียนเป็นนักเรียนหญิงที'กาํลงัจะถูกเพื'อนชายชวนไปกระทาํผิดทางเพศนักเรียนจะทาํ
อยา่งไร 
 ก. ไม่ปฏิเสธ เพราะ ไม่มีใครรู้ 
 ข. ไม่ปฏิเสธ เพราะ ใครๆก็ทาํกนั 
 ค. ปฏิเสธ เพราะ กลวัครูและเพื'อนรู้ 
 ง. ปฏิเสธ เพราะ คิดถึงผลกระทบที'จะตามมา 
15. ทกัษะการปฏิเสธขอ้ใดมีความสาํคญัในการหลีกเลี'ยงสถานการณ์เสี'ยงนอ้ยมากที'สุด 
 ก. ปฏิเสธที'จะใชส้ารเสพติด 
 ข. ปฏิเสธที'จะใชอิ้นเทอร์เน็ต 
 ค. ปฏิเสธที'จะไม่มั'วสุ่มเล่นการพนนั 
 ง. ปฏิเสธที'จะแข่งขนัรถจกัรยานยนต ์
16. ทกัษะในการป้องกนัและหลีกเลี'ยงสถานการณ์เสี'ยงมีหลายประการยกเวน้ขอ้ใด 
 ก. ทกัษะการคิด 
 ข. ทกัษะการต่อสู้ 
 ค. ทกัษะการต่อรอง 
 ง. ทกัษะการปฏิเสธ 
 
คําชี แจง อ่านสถานการณ์ต่อไปนี�แลว้ตอบคาํถาม ขอ้ 17 - 22 
 
 “สะเทือนใจแม่ทิ�งทารกไวที้'ปั� มนํ� ามนัชลบุรี พร้อมแนบจดหมายระบุตั�งชื'อให้ว่าน้องนํ� าแข็ง
อา้งแฟนไม่รับผิดชอบ ทิ�งไปตั�งแต่รู้ว่าทอ้ง ยอมรับเป็นแม่เลว กูภ้ยันาํส่งโรงพยาบาล ดา้นตาํรวจ
เร่งตามตวัแม่ จากการสอบถามเบื�องตน้ทราบว่า นายจิรายุ จิรานวชั อายุ 38 ปี เป็นผูพ้บเด็กทารก
เป็นคนแรก ในปั� มนํ�ามนัแห่งหนึ'ง บริเวณหอ้งนํ�าหญิง จึงรีบนาํเด็กขึ�นมา” 
 
17. จากบทความขา้งตน้นี�ไดก้ล่าวถึงบุคคลกี'คน 
 ก. 3 คน 
 ข. 4 คน 
 ค. 5 คน 
 ง. 6 คน 
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18. อะไรเป็นเหตุที'ทาํใหเ้กิดปัญหานี�  
 ก. ฐานะทางการเงิน 
 ข. ขอ้อา้งของผูเ้ป็นแม่ 
 ค. ความไม่พร้อมของมารดา 
 ง. การตอ้งการเรียกร้องความสนใจ 
19. จากการอ่านบทความขา้งตน้นี�  นกัเรียนไม่ควรมีความรู้สึกอยา่งไร 
 ก. หดหู่ 
 ข. เสียใจ 
 ค. สะใจ 
 ง. สงสาร 
20. นกัเรียนคิดวา่พฤติกรรมใดสามารถป้องกนัเหตุการณ์นี�ได ้
 ก. การไม่ชิงสุกก่อนห่าม 
 ข. การไม่สนใจเพศตรงขา้ม 
 ค. การไดรั้บความรู้ในเรื'องการตั�งครรภ ์
 ง. การนาํเด็กไปทิ�งไวที้'อื'นที'ไม่ใช่ปั� มนํ�ามนั 
21. นกัเรียนคิดวา่ผูที้'สามารถช่วยเหลือไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ดงักล่าวไดคื้อใคร 
 ก. ลูก 
 ข. ทุกคน 
 ค. ตาํรวจ 
 ง. พอ่และแม่ 
22. จากบทความนี�นกัเรียนไดข้อ้คิดอยา่งไร 
 ก. ผูช้ายในสังคมขาดความรับผดิชอบ 
 ข. คนที'ทาํผดิพลาดไม่สามารถอยูใ่นสังคมได ้
 ค. การเลี�ยงลูกคนเดียวผูห้ญิงไม่สามารถเลี�ยงได ้
 ง. การตั�งครรภใ์นขณะที'ไม่พร้อมจะส่งผลใหเ้กิดปัญหาตามมา 
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คําชี แจง จงอ่านสถานการณ์ต่อไปนี�แลว้ตอบคาํถาม ขอ้ 23 - 26 
 

 “วนัหนึ' ง นายทิวากร กาํลงัขบัรถจากการทาํงานล่วงเวลา ถนนที'เขาขบัรถกลบับา้นนั�นเงียบ 
และวา่งมาก นายทิวากรจึงขบัรถดว้ยความเร็วสูงประกอบกบัความง่วงนอนทาํใหเ้ขาขบัรถไปเฉี'ยว
ชายคนหนึ' งล้มลง เขารู้สึกตกใจมากรีบหยุดรถลงไปดู จึงได้เห็นชายผูน้ั�นแน่นิ'งที'ศีรษะมีเลือด          
ไหลมาก นายทิวากรมองไปรอบๆตวัเขาก็พบแต่ความมืดและเงียบไม่มีผูค้นในบริเวณนั� นเลย             
เขารู้สึกกลวัหลายอยา่ง และตดัสินใจไม่ถูกวา่จะทาํอยา่งไรดีต่อเหตุการณ์ที'เกิดขึ�นนี� ” 
 
23. จากสถานการณ์นี�ถา้นกัเรียนเป็นนายทิวากรนกัเรียนจะทาํอยา่งไร 
 ก. ขบัรถหนีไป 
 ข. ถอยรถทบัชายผูน้ั�นอีกครั� ง 
 ค. นาํผูช้ายคนนั�นส่งโรงพยาบาล 
 ง. ลากชายผูน้ั�นมาวางกลางถนนใหร้ถคนัอื'นทบัเพื'อโยนความผดิ 
24. ถา้นายทิวากรตดัสินใจช่วยเหลือชายผูนี้�นกัเรียนคิดวา่จะเกิดผลอยา่งไร 
 ก. นายทิวกรอาจถูกทาํร้ายร่างกาย 
 ข. นายทิวากรอาจตอ้งติดคุกเพราะขบัรถชน 
 ค. นายทิวากรจะตอ้งเสียเวลาในการช่วยเหลือ 
 ง. คดีขบัรถชนของนายทิวากรอาจไดรั้บโทษเบาลง 
25. นกัเรียนคิดวา่สาเหตุใดที'ทาํใหน้ายทิวากรขบัรถเฉี'ยวชนผูอื้'น 
 ก. ง่วงนอน 
 ข. ความเร่งรีบ 
 ค. ความเครียด 
 ง. ความประมาท 
26. จากสถานการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่นายทิวากรมีอาการเช่นใด 
 ก. ตกใจ 
 ข. เสียใจ 
 ค. ตื'นเตน้ 
 ง. หวาดกลวั 
27. เมื'อเกิดความผดิพลาดที'คิดวา่ร้ายแรงในชีวติของตนเองแลว้ สิ'งที'ไม่ควรทาํมากที'สุด 
 ก. หนีปัญหา 
 ข. ฆ่าตวัตาย 
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 ค. ลงโทษตวัเอง 
 ง. หลบซ่อนตนเอง 
28. ขอ้ใดเป็นผลของการตดัสินใจเลือกทาํสิ'งที'ถูกตอ้ง 
 ก. ทาํใหเ้ป็นที'ชื'นชมของผูอื้'น 
 ข. ทาํใหเ้ป็นที'ยอมรับของผูอื้'น 
 ค. ทาํใหมี้ชื'อเสียง เงินทอง เกียรติยศ 
 ง. ทาํใหป้ระสบความสุขความสาํเร็จในชีวติและไม่ทาํใหผู้อื้'นเดือดร้อน 
 

คําชี แจง อ่านสถานการณ์ต่อไปนี�แลว้ตอบคาํถาม ขอ้ 29 - 32 
 

 “หนูมารี พูดกบัคุณครูว่า คุณครูคะ วนันี� ตอนเดินมาโรงเรียนหนูเห็นคนตาบอดเดินถือไมเ้ทา้ 
คลาํทางมาตรงทางมาลายกาํลงัจะข้ามถนน เขาเดินเซไปเซมาเหมือนจะล้มลงค่ะ หนูจึงเขา้ไป
ประคองแลว้จูงมือเขา ช่วยพาเดินขา้มถนน เขาชมและขอบใจหนูดว้ยค่ะ” 
 
29. นกัเรียนคิดวา่การกระทาํของหนูมารีถูกตอ้งหรือไม่ เพราะอะไร 
 ก. ถูกตอ้ง เพราะ จะไดรั้บคาํชม 
 ข. ไม่ถูกตอ้ง เพราะ ควรเป็นหนา้ที'ของผูใ้หญ่ 
 ค. ไม่ถูกตอ้ง เพราะ ไม่ใช่เรื'องของเรา 
 ง. ถูกตอ้ง เพราะ แสดงใหเ้ห็นถึงความมีเมตตา และความมีศีลธรรม 
30. จากเรื'องนี�นกัเรียนคิดวา่หนูมารีมีความรู้สึกอยา่งไร 
 ก. ดีใจ 
 ข. ภูมิใจ 
 ค. ตื'นเตน้ 
 ง. ใส่ใจ 
31. ถา้นกัเรียนเป็นหนูมารีนกัเรียนจะทาํอยา่งไร 
 ก. เดินผา่นไป 
 ข. ทาํเป็นไม่เห็น 
 ค. บอกใหค้นอื'นช่วย 
 ง. ช่วยเหลือคนตาบอด 
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32. นกัเรียนไดข้อ้คิดอะไรจากเรื'องนี�   
 ก. คิดดีไดดี้ คิดชั'วไดช้ั'ว 
 ข. ถา้ช่วยเหลือผูอื้'นแลว้จะไดค้าํชม 
 ค. การช่วยเหลือผูอื้'นทาํใหเ้กิดความสุข 
 ง. การช่วยเหลือคนตาบอดทาํใหเ้กิดความยุง่ยาก 
33. ขอ้ใดเป็นขอ้ดีของการช่วยเหลือผูอื้'น 
 ก. การไดรั้บเงินรางวลั 
 ข. เป็นที'รู้จกัของคนอื'น 
 ค. ไม่มีเวลาทาํงานของตนเอง 
 ง. เกิดความสบายใจ มีความสุข 
34. ขอ้ใดเป็นขอ้เสียของการช่วยเหลือคนที'เราไม่รู้จกั 
 ก. เกิดความสบายใจ มีความสุข 
 ข. ใชเ้วลาวา่งเป็นประโยชน์ 
 ค. จะไดรั้บคาํชมจากคนที'ไม่รู้จกั 
 ง. อาจทาํใหเ้กิดอนัตราย เพราะ มิจฉาชีพมีเยอะ 
35. เหตุใดเราจึงตอ้งทาํความดี 
 ก. ทาํใหผู้อื้'นรอบขา้งไดรั้บความสุข 
 ข. ทาํใหเ้รามีความสุขทางใจ จิตใจผอ่งใส 
 ค. ทาํใหไ้ดรั้บสิ'งดี ๆ จากผูอื้'น 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
 
คําชี แจง อ่านสถานการณ์ต่อไปนี�แลว้ตอบคาํถาม ขอ้ 36 
 
 “สมศกัดิN เป็นนกัเรียนชั�น ม.3 ไปทศันศึกษา ณ สวนสัตวแ์ห่งหนึ'ง ในระหว่างที'สมศกัดิN เดินลง
จากเขา ไดเ้กิดประสบอุบติัเหตุลม้ขาหกั และไดห้ยุดเรียนไป 3 สัปดาห์ เมื'อกลบัมาเรียนเขารู้สึกวา่
เรียนไม่ทนัเพื'อน จึงพยายามอ่านหนงัสือ แต่สมศกัดิN ก็ยงัไม่เขา้ใจและรู้สึกเป็นกงัวลมาก เพราะอีก 
1 สัปดาห์ ก็จะสอบปลายภาคแลว้”  
 
36. ถา้นกัเรียนเป็นสมศกัดิN นกัเรียนควรแกปั้ญหาอยา่งไรเป็นอนัดบัแรก 

ก. ระมดัระวงัในการเดิน 
ข. ไปคน้ควา้เพิ'มจากหอ้งสมุด 
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ค. ใหค้รูหรือเพื'อนอธิบายในส่วนที'ไม่เขา้ใจใหฟั้ง 
ง. อ่านหนงัสือและทาํแบบฝึกหดัใหม้ากขึ�นกวา่เดิม 

 

คําชี แจง อ่านสถานการณ์ต่อไปนี�แลว้ตอบคาํถาม ขอ้ 37 - 40 
 
  “เด็กชายสมโชค เป็นนกัเรียนชั�น ม.1 ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากและเล่นจนดึก เมื'อพ่อแม่
เห็นก็ดุอยูเ่สมอ สมโชคจึงตื'นสายทาํให้มาโรงเรียนไม่ทนัเคารพธงชาติเป็นประจาํแมบ้า้นจะอยูใ่กล้
โรงเรียนก็ตาม เขาจึงถูกฝ่ายปกครองเรียกพบบ่อย ๆ ทาํใหเ้ขารู้สึกอายเพื'อน” 
 
37. ปัญหาและสาเหตุสาํคญัคืออะไร 
 ก. สมโชคนอนตื'นสาย 
 ข. บา้นอยูใ่กลโ้รงเรียนเกินไป 
 ค. สมโชคโดนพอ่แม่ดุวา่ 
 ง. สมโชคชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์จนเกินเวลา 
38. จากปัญหาที'เกิดขึ�น ถา้นกัเรียนเป็นสมโชคนกัเรียนควรมีวธีิการแกปั้ญหาอยา่งไร 
 ก. นอนตั�งแต่หวัคํ'า 
 ข. ลดเวลาการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
 ค. ตั�งนาฬิกาปลุกใหป้ลุกเร็วขึ�น 
 ง. สัญญากบัครูฝ่ายปกครองวา่จะไม่มาโรงเรียนสายอีก 
39. นกัเรียนคาดวา่ผลของการแกปั้ญหาของนกัเรียนจะเป็นอยา่งไร 
 ก. สมโชคตื'นชา้กวา่เดิม 
 ข. สมโชคไม่โดนลงโทษ 
 ค. สมโชคเลิกเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
 ง. สมโชคไปโรงเรียนทนัเวลาและไม่ถูกฝ่ายปกครองเรียกพบ 
40. นกัเรียนคิดวา่ปัญหาที'เกิดขึ�นนี� ส่งผลใหเ้กิดปัญหาใดตามมา 
 ก. ปัญหาชูส้าว 
 ข. ปัญหาการเรียน 
 ค. ปัญหาความสัมพนัธ์กบัเพื'อน 
 ง. ปัญหาความสัมพนัธ์กบัพอ่แม่ 
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เฉลย 
แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

 
ขอ้              เฉลย             ขอ้            เฉลย 
1                  ง                  21                  ง 
2                  ก                  22                  ง 
3                  ค                  23                  ค 
4                  ง                  24                  ง 
5                  ง                  25                  ก 
6                  ค                  26                  ง 
7                  ง                  27                  ข 
8                  ง                  28                  ง 
9                  ง                  29                  ง 

10                  ค                  30                  ข 
11                  ง                  31                  ง 
12                  ง                  32                  ค 
13                  ก                  33                  ง                   
14                  ง                  34                  ง 
15                  ก                  35                  ง 
16                  ข                  36                  ค 
17                  ง                  37                  ง 
18                  ค                  38                  ข 
19                  ง                  39                  ง 
20                  ค                  40                  ข 
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ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
 

 

กจิกรรมที�  1 ชั นมัธยมศึกษาปีที� 1 

ชื�อกจิกรรม  “ตัวตนของฉัน”  ใช้เวลา 50 นาท ี

_____________________________________________________________________ 
 

แนวคิด 
 การสร้างสัมพนัธภาพคือสิ' งที'สําคัญ ช่วยให้นักเรียนเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติ              
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัผูอื้'นได ้การชี� แจงในทีนี� เพื'อให้ผูร่้วมกิจกรรมทุกคนมีความเขา้ใจที'ตรงกนั
เกี'ยวกบัจุดประสงค์ วิธีการ เวลา ขอ้ตกลง ในการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัเพื'อให้เกิดประโยชน์แก่ 
นกัเรียนจากการเขา้ร่วมกิจกรรม ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายและบรรลุจุดประสงค ์
 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื'อสร้างสัมพนัธภาพที'ดีระหวา่งนกัเรียนในหอ้ง และนกัเรียนกบัครู 
 2. เพื'อให้นักเรียนทราบขอบข่ายของชุดกิจกรรมแนะแนว เพื'อร่วมมือปฏิบติักิจกรรม
อยา่งมีประสิทธิภาพเพื'อใหเ้กิดประโยชน์จากการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

สื�อประกอบกจิกรรม 
 ใบงานเรื'อง “ตวัตนของฉนั” 
 

การดําเนินกจิกรรม 
 ขั�นที' 1 แลกเปลี'ยนประสบการณ์ 
 1. ผูว้จิยักล่าวความรู้สึกยินดีและชื'นชมที'นกัเรียนตระหนกัให้ความสําคญักบัการพฒันา
ตนเอง และให้ความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื'อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ 
 2. ผูว้ิจยัให้นักเรียนแต่ละคนแนะนําตนเองตามหัวข้อที'ได้กาํหนดให้ในใบงานเรื' อง             
“ตวัตนของฉนั” คือ 1) ชื'อ – นามสกุล / ชื'อเล่น ชั�นเรียน  2) คติประจาํใจ ประสบการณ์ที'ประทบัใจ
ในอดีต และสิ'งที'คาดหวงัจะทาํในอนาคต 
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 ขั�นที' 2 สะทอ้นกลบัการรับรู้ 
 ผูว้ิจ ัยแบ่งกลุ่มนักเรียน ประมาณกลุ่มละ 4 - 5 คน ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมแสดง              
ความคิดเห็นที'เกี'ยวกบัความรู้สึกที'ไดรู้้จกัเพื'อนใหม่และเหตุผลที'เกี'ยวกบัประสบการณ์ที'ประทบัใจ
ในอดีต และสิ'งที'อยากทาํในอนาคตจากกิจกรรม “ตวัตนของฉนั” 
 ขั�นที' 3 สรุปสาระสู่ชีวติ 
 ผูว้จิยัใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปประเด็นสาํคญั ประสบการณ์ต่าง ๆ ที'ตนประทบัใจ
ทั�งในอดีตและสิ'งที'คาดหวงัจะทาํในอนาคต 
 ขั�นที' 4 คิดและนาํไปปฏิบติั  
 ผู ้วิจ ัยให้นัก เรียนร่วมกันท บทวนวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื' อพัฒนา                    
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิธีการและประเมินผลประโยชน์ที'นกัเรียนจะไดรั้บจากการร่วม
กิจกรรมแนะแนว 
 
การวดัและประเมินผล 
 1. ตรวจงานจากใบงาน 
 2. สังเกตจากการร่วมกิจกรรม 
 3. แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ทา้ยกิจกรรม 
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กจิกรรมที� 1 ยนิดีที�ได้รู้จัก 

ใบงานเรื�อง “ตัวตนของฉัน” 
 

คําชี แจง  ใหน้กัเรียนกรอกขอ้มูลของตนเองเพื'อแนะนาํตนเองใหเ้พื'อนๆไดรู้้จกัมากที'สุด 
 
1.  ชื'อ – นามสกุล  ..................................................................... ชื'อเล่น ........................................... 
     ชั�น ม.   .......................   วชิาที'สอบเรียน  ..................................................................................... 
2.  คติประจาํใจ   ............................................................................................................................... 
3.  ประสบการณ์ที'ประทบัใจ  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.  สิ'งที'คาดหวงัที'จะเป็นในอนาคต ..เพราะอะไร? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ท้ายกจิกรรม 
 
1.  การที'ตวัเราฝึกใชก้ารคิดวเิคราะห์สมํ'าเสมอจะทาํใหต้วัเราเป็นคนอยา่งไร 
 ก. ทาํใหต้วัเราเป็นคนประมาท 
 ข. ทาํใหต้วัเราเป็นคนสมาธิสั�น 
 ค. ทาํใหต้วัเราสามารถแยกแยะและเขา้ใจเรื'องต่างๆได ้
 ง. ถูกทุกขอ้ 
2.  นกัเรียนคนใดที'มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 ก. วนันี�ออกจากบา้นตุก๊แกร้อง น่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีแน่นอน 
 ข. วนันี�สอบคณิตศาสตร์ ตอ้งกา้วเทา้ขวาออกจากบา้นไม่ดีแน่นอน 
 ค. วนันี�ฝนตกพร้อมกบัแดดออก น่าจะเกิดรุ้ง 
 ง. เมื'อคืนฝันวา่มีญาติสนิทตาย จึงไม่กลา้ออกจากบา้นไปโรงเรียน 
 
 “ ครูเปรียบเทียบความคิดของคนกบัรถประเภทต่าง ๆ ใหน้กัเรียนฟัง 
 รถบรรทุก : เป็นรถคนัใหญ่ที'สามารถบรรทุกอะไรไวไ้ดม้ากมาย แต่ถา้วิ'งเร็ว ๆ และเกิดแหก
โคง้ก็แยม่ากทีเดียว”   
จากขอ้ความ ตอบคาํถามขอ้ 3 - 5 
 
3.  ขอ้ดีของรถบรรทุกคืออะไร 
 ก. ใคร ๆ ก็ขบัได ้
 ข. บรรทุกอะไรก็ได ้
 ค. สามารถขบัไปไหนก็ได ้
 ง. เป็นรถที'แขง็แรง ปลอดภยั 
4.  ถา้เปรียบเทียบรถบรรทุกกบัความคิดของคนขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก. ตดัสินใจชา้ 
 ข. คิดเห็นแก่ตวั 
 ค. สุขมุรอบคอบ 
 ง. ชอบคิดการใหญ่ 
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5.  จากขอ้ความขา้งตน้มีวตัถุประสงคเ์พื'ออะไร 
 ก. เราควรกา้วไปสู่อนาคตดว้ยความหนกัแน่น 
 ข. เราควรตดัสินใจใหร้อบคอบและไม่ประมาท 
 ค. เราสามารถกาํหนดโชคชะตาใหแ้ก่ตนเองได ้
 ง. เราสามารถกาํหนดความทุกขแ์ละสุขไดด้ว้ยตนเอง 
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ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 

 
กจิกรรมที�  2 ชั นมัธยมศึกษาปีที� 1 

ชื�อกจิกรรม  “นิทานชวนให้คิด”  ใช้เวลา 50 นาท ี

_____________________________________________________________________ 
 

แนวคิด 
 การอ่านเป็นทกัษะที'จาํเป็นเพราะจะช่วยให้นกัเรียนรู้จกัวิเคราะห์ และเขา้ใจนิทานที'อ่าน
สามารถนาํทกัษะการอ่าน มาคิดวเิคราะห์เรื'องอื'นๆได ้
 
วตัถุประสงค์ 
 1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และอธิบายนิทาน เรื' อง “ทาํไมช้างจึงตาเล็ก ทาํไมเสือ              
ถึงมีลาย” ได ้
 2. นกัเรียนสามารถคิดวเิคราะห์เขียนสรุปนิทาน ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
สื�อประกอบกจิกรรม 
 1.  ใบความรู้ นิทาน เรื'อง “ทาํไมชา้งจึงตาเล็ก ทาํไมเสือถึงมีลาย” 
 2.  ใบงาน การคิดวเิคราะห์ เรื'อง “ทาํไมชา้งจึงตาเล็ก ทาํไมเสือถึงมีลาย” 
 
กระบวนการจัดกจิกรรม 
 ขั�นที' 1 แลกเปลี'ยนประสบการณ์ 
 ผูว้ิจยัสนทนากบันักเรียนเกี'ยวกบันิทาน ว่ามีเรื'องใดที'น่าสนใจบา้งและนิทานเรื'องใด             
ที'นกัเรียนชอบ ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 
 ขั�นที' 2 สะทอ้นกลบัการรับรู้ 
 ผู ้วิจ ัยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 - 5 คน ให้นักเรียนอ่านเนื� อหา                      
ที'กาํหนดให ้เริ'มจากการอ่านคร่าว ๆ แลว้อ่านโดยละเอียดอีกรอบ และอ่านซํ� าในเนื�อหาที'ไม่เขา้ใจ 
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 ขั�นที' 3 สรุปสาระชีวติ 
 แต่ละกลุ่มช่วยกนัคิดวิเคราะห์และจบัใจความสาํคญัของเรื'องใหไ้ดว้า่ใครทาํอะไร ที'ไหน 
เมื'อไหร่ อยา่งไร และขอ้คิดจากนิทาน 
 ขั�นที' 4 คิดและนาํไปปฏิบติั 
 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมานาํเสนอหน้าชั�นเรียนวา่ไดแ้ง่คิดอะไรบา้งและสามารถ
นาํไปใชชี้วติไดอ้ยา่งไร 
 
การวดัและประเมินผล 
 1.  สังเกตจากการร่วมทาํกิจกรรม 
 2.  ตรวจงานจากใบงาน 
 3.  แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ทา้ยกิจกรรม 
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ใบความรู้ 

นิทานเรื�อง ทาํไมช้างถึงตาเลก็ ทาํไมเสือถึงมลีาย 
           
 ยงัมีเสือหนุ่มตวัหนึ' งดุร้ายมาก วนัหนึ' งมนัออกไปหากินตามปรกติ ขณะที'มนัสอดส่าย
สายตาหาเหยื'ออยูน่ั�น มนัก็แลเห็นชา้งตวัหนึ'งกาลงัยืนอยูใ่ตต้น้ไม ้มนัจึงวางแผนที'จะจบัชา้งให้ได ้
แล้วเสือก็เดินตรงไปหาช้างทนัที ฝ่ายช้างเมื'อเห็นเสือเดินตรงมาหามนัเช่นนั�น ครั� นจะวิงหนีไป                
ก็ไม่ทนั จึงทาํใจดีสู้เสือแลว้พดูกบเสือไปวา่ 
 "สวสัดี เจา้เสือผูย้งิใหญ่ เจา้จะไปไหนหรือ" ชา้งพดู 
 "ขา้ก็จะมาจบัเจา้ไปเป็นอาหารนะสิ" เสือตอบ 
 "ชา้ก่อนเจา้เสือร้าย เจา้คงไม่รู้หรอกวาตอนนี' ขา้ไม่ไดเ้ป็นอิสระแลว้ ขา้เป็นเชลยเขาอยู"่ 
ชา้งพดู 
 "พุทโธ่เอ๋ย อย่ามาหลอกขา้เสียให้ยากเลย เจา้ตวัใหญ่ออกอยางนี' ใครจะกล้ามาจบัเจา้          
เป็นเชลยได ้นอกจากขา้เจา้ป่าผูย้งิใหญ่ " 
 "นี'ไงเจา้เห็นไหม ขาของขา้ถูกล่ามโซ่อยูก่บัตน้ไมนี้�  ก็เพราะขา้ตกเป็นเชลยของมนุษย"์ 
ชา้งพดูพร้อมยกขาที'ถูกล่ามโซ่ใหเ้สือดู 
 "อะไรกนัมนุษยต์วัเล็กนิดเดียว ยงัจบัเจา้ล่ามโซ่ไดห้รือ" เสือถามอยา่งสงสัย 
 “ก็ใช่นะซิ มนุษย์ตวัเล็ก ๆ นี'แหละ ถึงจะไม่มีเขี� ยวเล็บ ไม่มีเขาหรืองา แต่มนุษยน์ั� น              
มีปัญญา” ชา้งตอบยนืยนั เสือพอไดย้นิชา้งพดูถึงคาํวา่ "ปัญญา" ก็สนใจ จึงถามชา้งขึ�นวา่ 
 "อา้ยตวัปัญญาของมนุษยม์นัวเิศษแค่ไหนเชียว ถา้ขา้เจอละก็จะจบักินเสียใหเ้ขด็" 
 "ปัญญาของมนุษยก์็อยูที่'ตวัมนุษยซิ์เจา้เสือเอ๋ย ถา้เจา้อยากเห็นจริง ๆ ละก็รีบแกโซ่ที'ผูก
ขาขา้ออกซิ แลว้ขา้จะพาเจา้ไปดู 
 "ไดเ้ลย" เสือพูดแลว้ตรงเขา้ไปแกโซ่ที'ผกูขาชา้งออก แลว้ชา้งก็เดินนาํหนา้เสือ มุ่งสู่บา้น
มนุษยท์นัที 
 เมื'อถึงบา้นมนุษยแ์ลว้ ช้างก็ตะโกนเรียกมนุษยใ์ห้ออกมาพบขา้งนอก ฝ่ายมนุษยไ์ม่รู้ว่า
ใครมาเรียก ก็ออกมาจากบา้นโดยที'ไม่ไดร้ะวงัตวั ทนัใดนั�น เสือซึ' งรอจงัหวะอยูแ่ลว้ จึงตะครุบตวั
มนุษยไ์วใ้นกรงเล็บอย่างง่ายดาย มนัหัวเราะเยาะด้วยเสียงอนัดงั ที'สามารถเอาชนะมนุษยผ์ูพ้ิชิต          
ชา้งได ้เสือจึงหนัไปพดูกบัชา้งวา่ 
 "เจา้ชา้ง ไหนเจา้วา่มนุษยมี์ปัญญาเก่งกลา้ ยงัไม่ทนัไดต่้อสู้เลย ขา้ก็จบัมนัไดแ้ลว้และขา้
จะกินมนัเสียเดีKยวนี� แหละ" มนุษยเ์มื'อไดย้ินเสือพูดอวดตวัเช่นนั�น ก็ใช้ปัญญาของตนต่อสู้กบัเสือ
ทนัที โดยพดูกบัเสือวา่  
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 "ชา้ก่อนเจา้เสือ ถา้เจา้กินขา้ตอนนี�  เจา้ก็จะไม่มีโอกาสเห็นตวัปัญญาของขา้เลย" เสือได้
ยนิดงันั�นก็หยดุชะงกั แลว้ถามมนุษยไ์ปวา่ 
 "ไหนละตวัปัญญาของเจา้ ก่อนตายเอาออกมาอวดขา้หน่อยเป็นไง" 
 "ไดซิ้ ถา้เจา้อยากดู แต่ตวัปัญญาของขา้อยูใ่นบา้น ถา้อยากเห็น เจา้ตอ้งปล่อยขา้ไปขา้จะ
ไดไ้ปจูงมนัออกมาให้เจา้ดู" ฝ่ายเสืออยากเห็นตวัปัญญาเป็นหนักหนา จึงหลงกลปล่อยมนุษยไ์ป
มนุษยเ์มื'อถูกปล่อยตวัเป็นอิสระแลว้ ก็วางแผนจดัการกบัเสือ 
 "ระวงันะเจา้เสือ ตวัปัญญาของขา้มนัตกใจง่าย ถา้มนัเห็นเจา้เขา้ มนัจะวิ'งหนีเขา้บา้นแล้ว 
จะไม่ยอมออกมาอีกเป็นเด็ดขาด" มนุษยก์ล่าว 
 "แลว้เจา้จะใหข้า้ทาํอยา่งไร" เสือถาม 
 "ไม่ยาก เจา้มาใหข้า้จบัมดัไวก้บัตน้ไมเ้สียก็สิ�นเรื'อง" มนุษยเ์สนอความคิด 
 "ตกลง" เสือตอบ 
 มนุษยก์็จดัการมดัเสือไวก้บัตน้ไม ้แลว้ก็เดินเขา้บา้นไป และออกมาพร้อมกบัหวายในมือ 
เสือเห็นมนุษยถื์อหวายออกมาก็แปลกใจ จึงถามวา่  
 "ไหนละตวัปัญญาของเจา้ ไม่เห็นจูงออกมาใหข้า้ดู" มนุษยชู์หวายขึ�นแลว้พดูวา่  
 "นี'ไงละตวัปัญญาของขา้" 
 "อา้ยนั'นมนัหวาย จะเป็นตวัปัญญาไดอ้ยา่งไร" เสือแยง้ 
 "นี'แหละตัวปัญญาของข้าอ้ายเสือหน้าโง่ เจา้มนัอวดเก่งนัก ข้าจะสั'งสอนให้รู้สํานึก          
เสียบา้ง" พอมนุษยพ์ดูขาดคาํ ก็หวดเสือดว้ยหวายอยางมนัมือ จนนบัครั� งไม่ถว้น 
 ฝ่ายช้างที'ยืนอยู่ใกล ้ๆ ได้เห็นเหตุการณ์ทั�งหมด ก็หัวเราะด้วยความชอบใจ เพราะดว้ย
ปัญญาของมนุษย์มนุษย์ไม่เพียงรอดชีวิต มันเองก็รอดชีวิตด้วย ช้างหัวเราะใหญ่ หัวเราะเสีย                  
จนนํ� าตาไหลพรากอาบแกม ดวงตาของช้างเลยเล็กลง เล็กลง จนเหลือเท่าที' เห็นจนทุกวนันี�                 
ซึ' งไม่สมกบัตวัของมนัเลย ก็เพราะหวัเราะมากนั'นเอง  
 ฝ่ายเสือเมื'อถูกโบยดว้ยหวายก็เจบ็ปวดแสนสาหสั ดิ�นทุรนทุรายไปมาจนเชือกขาด มนัจึง
วิ'งหนีอยา่งสุดชีวิต จนถึงบดันี� เสือก็ยงัไม่รู้ว่าปัญญาของมนุษยคื์ออะไร เสือเดินโซซัดโซเซไปขอ
ความช่วยจากสัตวใ์นป่าให้ช่วยรักษารอยแผลจากการถูกโบยดว้ยหวาย แต่ไม่มีสัตวใ์ดช่วยเหลือ              
มีแต่สมนํ� าหนา้ เพราะเสือไดรั้งแกสัตวอื์'นไวม้ากนั'นเองตวัของเสือจึงมีแผลเป็นและกลายเป็นลาย
ใหเ้ห็นมาจนทุกวนันี�  
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ใบงาน 
 

คําชี แจง  ให้นกัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์จากนิทานเรื'อง “ทาํไมชา้งถึงตาเล็ก ทาํไมเสือถึงมีลาย” ตาม
หวัขอ้ดงัต่อไปนี�  
 
1.  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรเกี'ยวกบันิทานเรื'อง “ทาํไมชา้งถึงตาเล็ก ทาํไมเสือถึงมีลาย” 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. หากนกัเรียนเป็นเสือ นกัเรียนจะกระทาํเหมือนกบัเสือหรือไม่ เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
3. นกัเรียนชอบนิทานเรื'อง “ทาํไมชา้งถึงตาเล็ก ทาํไมเสือถึงมีลาย” หรือไม่ เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
4. จากนิทานนกัเรียนชอบตวัละครไหนที'สุด เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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5. นกัเรียนคิดวา่นิทานเรื'องนี� ใหข้อ้คิดในเรื'องใดบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ท้ายกจิกรรม 
 
1.  ถา้เปรียบเทียบไมห้วายกบัคน ในนิทานเรื'องนี�  จะเปรียบไดเ้ป็นส่วนใดของคน 
 ก. สมอง 
 ข. ลาํไส้ 
 ค. กระเพาะ 
 ง. กระดูก 
2.  เสือในนิทานนี� เกิดความผดิพลาดเพราะเขาไม่สาํนึกในเรื'องใด 
 ก. จงรู้จกักาลเทศะ 
 ข. จงรู้จกัคิดก่อนทาํ 
 ค. จงอดทนต่อความลาํบาก 
 ง. จงแกไ้ขในสิ'งที'ผดิ 
3.  “นกนอ้ยทาํรังแต่พอตวั” ขอ้ความนี�ตอ้งการสอนถึงอะไร 
 ก. ความมานะอดทน 
 ข. การประมาณตน 
 ค. การสร้างตนเอง 
 ง. การประหยดัอดออม 
4.  ขอ้ใดจดัวา่ไม่อยูป่ระเภทเดียวกนั 
 ก. ชา้ง 
 ข. มา้ 
 ค. แมว 
 ง. ววั 
5.  ขอ้ใดจดัวา่อยูป่ระเภทเดียวกนัทั�งหมด 
 ก. ตะกร้า – ชะลอม – เข่ง 
 ข. เตียง – เพดาน – หนา้ต่าง 
 ค. กระท่อม – บา้น – กรง 
 ง. กิน – ดื'ม – แกว้ 
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ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
 

 
กจิกรรมที�  3 ชั นมัธยมศึกษาปีที� 1 

ชื�อกจิกรรม  สื�อสารดีมีเพื�อน  ใช้เวลา 50 นาท ี

_____________________________________________________________________ 
 

แนวคิด 
 ในสังคมของมนุษยสิ์'งสําคญัอีกหนึ'งอย่างคือ “การสื'อสาร” ความสําคญัของการสื'อสาร
เพื'อสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอื้'น จึงควรมีรูปแบบการสื'อสารแบบใช้ภาษาและท่าทาง รวมถึงการฝึก
การสื'อสารแบบใชภ้าษาและท่าทางที'เหมาะสม 
 
วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื'อใหผู้เ้รียนบอกรูปแบบการสื'อสารแบบใชภ้าษาและท่าทางได ้
 2.  เพื'อใหผู้เ้รียนบอกความสาํคญัของการสื'อสารเพื'อสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอื้'น 
 3.  เพื'อใหผู้เ้รียนแสดงการสื'อสารที'เหมาะสม 
 
สื�อประกอบกจิกรรม 
 1.  ใบงาน เรื'อง การสื'อสารเพื'อสร้างสัมพนัธภาพ 
 2.  ใบงาน เรื'อง สื'อแบบนี�  ชอบหรือไม่ชอบ 
 3.  ใบความรู้เรื'อง  การสื'อสารเพื'อสร้างสัมพนัธภาพ 
 
กระบวนการจัดกจิกรรม 
 ขั�นที' 1 แลกเปลี'ยนประสบการณ์ 
 ชวนพูดคุยเกี'ยวกับการทําใบงาน เพื'อให้นักเรียนได้เขียนตอบตามความเข้าใจและ 
ประสบการณ์ที'มี 
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 ขั�นที' 2 สะทอ้นกลบัการรับรู้ 
 ผูว้ิจยัแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4 - 5 คน แสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เพื'อฝึกการสื' อสารหลากหลายรูปแบบของแต่ละคน จากการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มของแต่ละคน            
เขียนตอบในใบงาน เรื'อง สื'อสารแบบนี�  ชอบหรือไม่ชอบ           
 ขั�นที' 3 สรุปสาระสู่ชีวติ 
 1. ชวนให้นักเรียนได้คิดและสรุปประเด็นสําคัญได้ และสามารถแชร์แนวคิดของ              
แต่ละคนแต่ละกลุ่มเพื'อสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 
 2. ตวัแทนกลุ่มนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม 
 ขั�นที' 4 คิดและนาํไปปฏิบติั 
 ให้นักเรียนได้คิดและสรุปได้ว่า การสื'อสารเหล่านี� เป็นสิ' งสําคญัที'สามารถช่วยให้เรา            
อยูร่่วมกบัผูอื้'นไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
การวดัและประเมินผล 
 1.  สังเกตจากการร่วมทาํกิจกรรม 
 2.  สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น 
 3.  ตรวจใบงาน 
 4.  แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ทา้ยกิจกรรม 
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แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ท้ายกจิกรรม 
 
 “ ไม่มีใครรังเกียจเธอหรอก รูปร่างหน้าตา ทาํเองไม่ได ้และความพิการของเธอมีแต่คน
เห็นใจ อยา่มองตนเองเป็นคนมีปมดอ้ยสิจะ๊ ”  
จากขอ้ความ ตอบคาํถามขอ้ 1 - 2 
 
1.  จากขอ้ความขา้งตน้ ผูพ้ดูคิดวา่ผูฟั้งมีความรู้สึกอยา่งไร 
 ก. นอ้ยใจ 
 ข. รังเกียจ 
 ค. อึดอดัใจ 
 ง. ไม่พอใจ 
2.  ขอ้ความขา้งตน้มีเนื�อหาในลกัษณะใด 
 ก. อบรม 
 ข. สั'งสอน 
 ค. ตกัเตือน 
 ง. ปลอบใจ 
 
 “ ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูส้มคัรประธานนกัเรียนหาเสียงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื'อให้
นกัเรียนอื'น ๆ ไดศึ้กษาตวัแทนของตน ผูส้มคัรคนหนึ'ง แอบแจกขนมเพื'อน เพื'อเป็นค่าตอบแทนให้
เลือกตน ”   
จากขอ้ความ ตอบคาํถามขอ้ 3 - 5 
 
3. เหตุการณ์ใดเกิดขึ�นก่อน 
 ก. การสมคัร 
 ข. การหาเสียง 
 ค. การเลือกตั�ง 
 ง. การแจกสิ'งของ 
4.  ผูส้มคัรที'แจกขนมเป็นคนเช่นไร 
 ก. ไม่ซื'อสัตย ์
 ข. เป็นคนมีนํ�าใจ 
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 ค. เอาเปรียบเพื'อนและผูอื้'น 
 ง. อยากเป็นประธานมาก 
5.  การหาเสียงที'ดีควรใชว้ธีิใด 
 ก. การแจกขนม 
 ข. การพดูทบัถมคู่ต่อสู้ 
 ค. การพดูยกยอ่งคู่ต่อสู้ 
 ง. การพดูเรื'องเกี'ยวกบัตนเอง 
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ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
 

 
กจิกรรมที�  4 ชั นมัธยมศึกษาปีที� 1 

ชื�อกจิกรรม  เรียนดีต้องมีเทคนิค ใช้เวลา 50 นาท ี

_____________________________________________________________________ 
 

แนวคิด 
 การเรียนไม่ดีนั�นยอ่มมีสาเหตุ หากนกัเรียนคน้หาจุดอ่อนของตนเองแลว้จดัการปรับปรุง
แกไ้ขโดยการคิดวเิคราะห์ถึงปัญหาที'เกิดขึ�น ก็จะส่งผลใหผ้ลการเรียนดีขึ�นได ้
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื'อใหน้กัเรียนไดว้เิคราะห์ผลการเรียนของตนเอง 
 2. เพื'อใหน้กัเรียนหาแนวทางในการปรับปรุงผลการเรียนดว้ยกระบวนการคิดวเิคราะห์ 
 
สื�อประกอบกจิกรรม 
 1. ใบความรู้ “วธีิง่ายๆช่วยใหก้ารเรียนดี”  
 2. ใบงานเรื'อง “การวเิคราะห์ปัญหา”         
 
กระบวนการจัดกจิกรรม 
 ขั�นที' 1 แลกเปลี'ยนประสบการณ์ 
 1. ผูว้จิยัถามนกัเรียนถึงผลการสอบใครไดค้ะแนนสูงสุดแต่ละวชิาในชั�นเรียน 
 2. นกัเรียนแต่ละคนนาํผลการสอบมาพิจารณา 
 ขั�นที' 2 สะทอ้นกลบัการรับรู้ 
 1. นักเรียนแต่ละคนเขียนสาระการเรียนรู้ที'ได้คะแนนตํ'าไม่เป็นที'พอใจของตนเอง                 
ลงในใบงาน เรื'อง “การคิดวิเคราะห์ปัญหา” แลว้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และพิจารณาวา่ตนเอง
ควรจะมีแนวทางอยา่งไรเพื'อใหมี้ผลการเรียนดีขึ�น 
 2. ผูว้จิยัแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4 - 5 คน เพื'อสะทอ้นความคิด 
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 ขั�นที' 3 สรุปสาระสู่ชีวติ 
 1. ผูว้ิจยัสุ่มนักเรียนประมาณ 4 - 5 คน ให้นักเรียนออกมานําเสนอแนวทางที'จะทาํให ้               
ผลการเรียนของตนเองดีขึ�นหนา้หอ้งเรียน 
 2. ผูว้จิยัใหน้กัเรียนที'ไดค้ะแนนสูงสุดออกมาบอกสาเหตุที'ทาํใหผ้ลการเรียนของตวัเองดี 
 ขั�นที' 4 คิดและนาํไปปฏิบติั 
 1. ผูว้จิยับอกเทคนิคในการเตรียมตวัสอบตามใบความรู้ “แนะวธีิการเตรียมตวัสอบ” 
 2. ผูว้จิยักบันกัเรียนร่วมกนัสรุปและสร้างขอ้ตกลงวา่จะนาํไปปฏิบติัใชจ้ริง 
 
การวดัและประเมินผล 
 1.  สังเกตจากการร่วมทาํกิจกรรม 
 2.  ตรวจงานจากใบงาน 
 3.  แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ทา้ยกิจกรรม 
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ใบความรู้ 

เรื�อง วธีิง่าย ๆ ช่วยให้การเรียนดี 
 

 1. นกัเรียนตอ้งศึกษาตารางสอบเวลาและสถานที'ใหดี้ 
 2. ทาํให้ดี ถ้าใจเหมอลอยเวลาดูหนังสือ แก้ได้โดยการกาํหนดตวัเองดูหนังสือให้ได ้         
เท่านั�นเท่านี� ในช่วงเวลาที'กาํหนดไว ้แลว้ตั�งเวลาให้ตวัเอง เช่น ถา้ดูหนงัสับจนครบตามที'กาํหนด           
ก็ออกไปเดินเล่นหรือทาํอยา่งอื'นได ้15 นาที 
 3. ปรึกษากับเพื'อน ๆ นัดให้เพื'อนที' ดูหนังสือมาเรียบร้อยแล้ว ลองมาตั� งค ําถามกัน                 
ผลดักนัถาม ผลดักนัตอบ 
 4. แบ่งเวลาในการทําข้อสอบ พยายามตอบแต่เนื� อหาสําคัญ และมีเวลาเหลือให ้               
ตรวจทาน 
 5. แบ่งเวลาอ่านหนงัสือใหเ้หมาะสม ควรแบ่งเวลาอ่านหนงัสือใหม้ากกวา่ปกติ 
 6. สร้างวิธีการย่อข้อความที'จะช่วยให้ความจาํจาํได้ดีขึ� น เช่น การใช้ปากกาขีดเส้น
ประโยคหรือขอ้ความสาํคญั เพื'อทาํใหจ้าํไดดี้ขึ�น 
 7. ฝึกทาํขอ้สอบของปีก่อน ๆ หรือแบบฝึกหดัของรุ่นพี' 
 8. รักษาสุขภาพใหดี้ ควรมีการพกัผอ่นที'เพียงพอหลงัจากการอ่านหนงัสือ 
 9. ไม่ควรนอนดึก ไม่ควรมาเร่งอ่านหนงัสือในคืนวนัก่อนสอบ 
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ใบงาน 

“การคดิวเิคราะห์ปัญหา” 
 
ชื'อ – นามสกุล ......................................................................................ชั� น.............เลขที' ................. 
คําชี แจง  ให้นกัเรียนแต่ละคนเขียนสาระการเรียนรู้ที'ไดค้ะแนนตํ'าไม่เป็นที'น่าพอใจของตนเองลง
ในใบงาน การคิดวิเคราะห์ปัญหาและพิจารณาว่าตนควรจะมีแนวทางปรับปรุงตนเองในดา้นการ
เรียนอยา่งไรเพื'อใหมี้ผลการเรียนที'ดีขึ�น 
 

 

สาระการเรียนรู้ที�ได้คะแนนตํ�า 

 
สาเหตุ 

แนวทางปรับปรุงตนเอง 

ในด้านการเรียน 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
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แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ท้ายกจิกรรม 
 
  “ ท่านอนที'ดีที'สุดของคนที'มีสุขภาพสมบูรณ์ปกติ คือ นอนหงาย แขนทั�งสองวางราบไว้
ขา้งลาํตวั เพราะกระดูกสันหลังของมนุษยน์ั� นตรง ฉะนั� นการนอนหงายจะทาํให้กระดูสักหลัง      
ยดืตรงไม่เสียหาย ”   
จากขอ้ความ ตอบคาํถามขอ้ 1 - 3 
 
1.  ขอ้ใดผดิจากขอ้ความนี�  
 ก. คนสุขภาพปกตินอนหงาย 
 ข. มนุษยทุ์กคนตอ้งนอนหงาย 
 ค. ท่านอนที'ดีคือการนอนหงาย 
 ง. กระดูกสันหลงัของมนุษยต์ั�งตรง 
2.  ถา้ไม่นอนหงายจะมีผลเสียอยา่งไร 
 ก. สุขภาพไม่ดี 
 ข. นอนไม่หลบั 
 ค. อาหารไม่ยอ่ย 
 ง. กระดูกสันหลงัเสียง่าย 
3.  ขอ้ความนี� เป็นเรื'องประเภทใด 
 ก. ข่าว 
 ข. โฆษณา 
 ค. ประกาศ 
 ง. บทความ 
 
     “มีอายรุ้อยหนึ'ง          นานนกั 
ศีลชื'อปัญจางคจ์กั           ไป่รู้  
ขวบเดียวเด็กรู้รัก            ษานิจ ศีลนา 
พระตรัสสรรเสริญผู ้      เด็กนั�นเกิดศรี” 
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จากขอ้ความ ตอบคาํถามขอ้ 4 - 5 
 
4.  ใจความของโคลงบทนี� เป็นประเภทใด 
 ก. คาํสั'ง 
 ข. คาํสอน 
 ค. คาํแนะนาํ 
 ง. คาํอธิบาย 
5.  โคลงนี�กล่าวถึงเรื'องใด 
 ก. การเป็นเด็ก 
 ข. การเป็นผูใ้หญ่ 
 ค. การรักษาศีลหา้ 
 ง. การเป็นผูป้ระเสริฐ 
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ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 

 
 

กจิกรรมที�  5 ชั นมัธยมศึกษาปีที� 1 

ชื�อกจิกรรม  ปฏิเสธในวนันี  เพื�อสิ�งที�ดีในวนัหน้า ใช้เวลา 50 นาท ี

_____________________________________________________________________ 

 
แนวคิด 
 สามารถคิดแยกแยะผลดีผลเสียของการปฏิเสธในชีวิตประจาํวนั เพื'อเป็นการช่วยเตรียมตวั
เมื'อต้องเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะหน้าจะได้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม          
และสามารถป้องกนัตนเองจากสถานการณ์อนัตรายที'ไม่คาดคิดได ้
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื'อใหน้กัเรียนสามารถบอกวธีิการปฏิเสธอยา่งประนีประนอม 
 2. เพื'อใหน้กัเรียนสามารถคิดแยกแยะผลดีผลเสียของการปฏิเสธในชีวติประจาํวนัที'มีต่อ
ตนเองและผูอื้'นได ้
 3. เพื'อใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าของการปฏิเสธในสิ'งที'ผดิ 
 
สื�อประกอบกจิกรรม 
 1. ใบงาน เรื'อง “สิ'งที'ฉนัปฏิเสธ” 
 2. ใบความรู้ “การปฏิเสธอยา่งประนีประนอม” 
 3. ใบงาน เรื'อง “เล่าสู่กนัฟัง” 
 
กระบวนการจัดกจิกรรม 
 ขั�นที' 1 แลกเปลี'ยนประสบการณ์ 
 1. ผูว้จิยันาํเขา้สู่กิจกรรมและบรรยายถึงการปฏิเสธอยา่งประนีประนอม 
 2. ผูว้จิยัใหน้กัเรียนเล่าถึงประสบการณ์การปฏิเสธที'ผา่นมา 
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 ขั�นที' 2 สะทอ้นกลบัการรับรู้ 
 ผู ้วิจ ัยให้นักเรียนแต่ละคนทํากิจกรรมตามใบงาน เรื' อง “สิ' งที'ฉันปฏิ เสธ” โดยมี                      
การยกตวัอยา่งเรื'องที'จะปฏิเสธ 
 ขั�นที' 3 สรุปสาระสู่ชีวติ 
 ผูว้ิจยัสุ่มถามนักเรียน 4 - 5 คน เพื'ออภิปรายแลกเปลี'ยนความคิดเห็นเกี'ยวกบัวิธปฏิเสธ            
ผลดี ผลเสียที'เกิดขึ�นของแต่ละคน 
 ขั�นที' 4 คิดและนาํไปปฏิบติั 
 1. ผูว้จิยัใหน้กัเรียนบอกขอ้ดีขอ้เสีย ของการปฏิเสธ 
 2. ผูว้จิยัและนกัเรียนร่วมกนัสรุปถึงแนวคิดที'ไดจ้ากการทาํกิจกรรมในครั� งนี�  
 
การวดัและประเมินผล 
 1.  สังเกตจากการร่วมกิจกรรม 
 2.  สังเกตจากการอภิปราย 
 3.  ตรวจจากใบงาน 
 4.  แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ทา้ยกิจกรรม 
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ใบความรู้ 

“การปฏเิสธอย่างประนีประนอม” 
         
 การเจรจาเพื'อปฏิเสธอยา่งประนีประนอม เป็นการเจรจาเพื'อรักษาจุดยนืของเรา ในเรื'องที'
เราไม่อยากกระทาํตามคาํชักชวนของบุคคลรอบขา้งเรา การปฏิเสธอย่างประนีประนอม จะเป็น          
การรักษาสัมพนัธภาพที'ดีระหว่างกนัซึ' งควรฝึกเป็นประจาํในระยะแรกของการฝึกอาจจะทาํได ้             
ไม่ดีนัก แต่ถ้าฝึกต่อไปและพยายามนําวิธีการไปใช้ก็จะสามารถปฏิเสธอย่าประนีประนอม              
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติ การเจรจาเพื'อปฏิเสธอย่างประนีประนอมมีขั�นตอน            
การเจรจา 4 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 
 
ขั นตอนที� 1  บอกความรู้สึกของตนเอง ต่อเรื'องที'ถูกชวน 
          � ฉนัรู้สึกไม่สบายเลย ถา้ฉนั............................. 
          � ฉนัรู้สึกยุง่ยากใจ ถา้จะตอ้ง............................ 
          � ฉนัสับสนมาก ถา้จะตอ้ง............................... 
          � แยแ่น่เลยถา้ฉนั............................................. 
ขั นตอนที� 2  เสนอแนะแนวทางที'เราอยากจะใหคู้่เจรจากบัเราปฏิบติั 
          � เอาอยา่งนี�ไดไ้หม ถา้เราจะ............................ 
          � ฉนัคิดวา่เราควร..................................ดีกวา่นะ 
          � ฉนัอยากใหเ้ธอ.............................................. 
ขั นตอนที� 3  สอบถามความรู้สึกกบัคู่เจรจากบัขอ้เสนอของเรา  
          � คงจะดีกบัเธอนะ........................................... 
          � เธอคงเห็นดว้ยกบัฉนันะ................................ 
          � คุณคงจะชอบนะ........................................... 
          � ไม่ยุง่ยากกบัเธอนะ....................................... 
          � เธอรู้สึกดีขึ�นแลว้นะ..................................... 
ขั นตอนที� 4  กล่าวสรุปและขอบคุณเมื'อคู่เจรจาเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะของเรา  
          � ขอบคุณมากครับ/ค่ะ 
          � ฉนัดีใจจงั ที'เธอชอบ.............................ขอบคุณมากนะ 
          � วเิศษเลยที'เธอรู้สึกดีขึ�น.........................ขอบคุณมากนะ 
          � ดีใจที'ไม่ทาํความลาํบากใหเ้ธอ..............ขอบคุณมากนะ 
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ใบงาน 

เรื�อง “สิ�งที�ฉันปฏเิสธ” 
 

คําชี แจง   ใหน้กัเรียนใส่คาํตอบในตารางคาํถามของแต่ละขอ้ 
ชื'อ – นามสกุล ..................................................................................ชั�น....................เลขที'........... 
 

เรื�องที�ปฏิเสธ วธีิการปฏิเสธ ข้อดี ข้อเสีย 

1. เพื'อนชวนโดดเรียน
ไปโรงหนงั 

   

2. เพื'อนชวนสูบบุหรี'     

3. เพื'อนชวนดื'มเบียร์ 
ในงานเลี�ยงสังสรรค ์

   

4. เพื'อนชวนเที'ยว
กลางคืน 

   

5. เพื'อนชวนใชโ้พยจด
โน็ตเขา้ตอนสอบ 

   

 
 
 



 

 

121

ใบงาน 

เรื�อง เล่าสู่กนัฟัง 
 

คําชี แจง  ให้นักเรียนจบักลุ่มย่อยตามความสมคัรใจ กลุ่มละ 5 - 6 คน แลกเปลี'ยนประสบการณ์           
ตามประเด็นดงัต่อไปนี�  
 
1.  เพื'อนเคยชกัชวนใหไ้ปทาํเรื'องไม่เหมาะสมหรือเป็นอนัตรายอะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2.  จากขอ้ 1 นกัเรียนทาํอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
3.  จากการกระทาํในขอ้ 2 ผลที'ตามมาเป็นอยา่งไร และสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
กลุ่ม............................................................. 
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แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ท้ายกจิกรรม 
 
 “ ปริญเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัว ขณะนี�กาํลงัเรียนอยูช่ั�นมธัยมศึกษาปีที' 3 เวลาที'
พ่อดื'มเหลา้เมา กลบัมาจะทะเลาะกบัแม่เป็นประจาํ บา้งครั� งก็ทาํร้ายแม่กบัปริญดว้ย แม่ก็ชอบไป
เล่นการพนนัในหมู่บา้นแทบทุกวนั ปริญเกิดความรู้สึกเบื'อที'จะกลบับา้น และพบเห็นแต่เรื'องเก่า ๆ 
เสมอ เขาจึงหนัไปคบเพื'อนเกเร และไดรั้บการชกัชวนให้สูบบุหรี'  ดมกาว เพื'อให้ลืมสภาพที'น่าเบื'อ
หน่ายที'บ้าน หลังจากนั� นเป็นต้นมาปริญก็ติดยาเสพติดหนักเข้า ร่างกายทรุดโทรมการเรียน                  
ตกตํ'ามาก จนตอ้งออกจากโรงเรียนในที'สุด ”   
จากขอ้ความ ตอบคาํถามขอ้ 1 - 5 
 
1.  ขอ้ใดเป็นสาเหตุที'ส่งผลใหป้ริญติดยาเสพติด ที'เด่นชดัที'สุด 
 ก. การคบเพื'อนเกเร 
 ข. แม่ชอบเล่นการพนนั 
 ค. พอ่แม่ทะเลาะกนัทุกวนั 
 ง. การเรียนตกตํ'า 
2.  จากสถานการณ์ขา้งตน้ ขอ้ใดเป็นการกระทาํที'ก่อใหเ้กิดปัญหากบัปริญมากที'สุด 
 ก. เบื'อบา้น 
 ข. หลงเชื'อคนอื'น 
 ค. ถูกไล่ออกจากโรงเรียน 
 ง. ขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัว 
3.  จากสถานการณ์ ขอ้ใดคือขอ้สรุปที'ถูกตอ้ง 
 ก. ยาเสพติดทาํใหข้าดสติ 
 ข. คบเพื'อนเกเรทาํใหติ้ดยาเสพติด 
 ค. ยาเสพติดเกิดจากปัญหาครอบครัว 
 ง. ยาเสพติดทาํลายสุขภาพและอนาคต 
4.  จากสถานการณ์ดงักล่าว นกัเรียนคิดวา่กลุ่มใดน่าจะช่วยแกปั้ญหาไดดี้ที'สุด 
 ก. โรงเรียนและครู 
 ข. ครอบครัวและเพื'อน 
 ค. สถานพยาบาลและแพทย ์
 ง. ชุมชน และเจา้หนา้ที'บา้นเมือง 
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5.  จากสถานการณ์ดงักล่าว นกัเรียนสามารถประเมินสภาพของชุมชนนี�ไดอ้ยา่งไร 
 ก. โรงเรียนไม่ดี 
 ข. สภาพสังคมเสื'อมโทรม 
 ค. ครูไม่สนใจนกัเรียน 
 ง. คุณภาพชีวติของคนในชุมชนไม่ดี 
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ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
 

 
กจิกรรมที�  6   ชั นมัธยมศึกษาปีที� 1 

ชื�อกจิกรรม  มิตรภาพระหว่างเพศ ใช้เวลา 50 นาท ี

_____________________________________________________________________ 

 
แนวคิด 
 ในสังคมปัจจุบนัมีความแตกต่างทางเพศสภาพมากมาย จึงควรมีวิธีการปฏิบติัตนในทาง  
ที'ดีและเหมาะสมในการอยู่ร่วมกนักบัผูอื้'นที'มีความแตกต่างทางเพศอยา่งให้เกียรติเอื�อเฟื� อเกื�อกูล
ต่อกนั 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื'อใหน้กัเรียนบอกความแตกต่างทางเพศของบุคคลในสังคม 
 2. เพื'อให้นักเรียนบอกวิธีการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันกับผูอื้'นที' มีความแตกต่าง              
ทางเพศอยา่งใหเ้กียรติเอื�อเฟื� อเกื�อกลูต่อกนั 
 3. เพื'อใหน้กัเรียนสามารถเห็นมุมมองและเขา้ใจเรื'องเพศสภาพมากขึ�น 
 
สื�อประกอบกจิกรรม 
 1. ใบงาน เรื'อง  เหมือนหรือต่างระหวา่งเพศ 
 2. ใบงาน เรื'อง เพื'อนฉนั 
 3. ใบงาน เรื'อง การสร้างมิตรภาพระหวา่งเพศแบบกลัยาณมิตร  
 
กระบวนการจัดกจิกรรม 
 ขั�นที' 1 แลกเปลี'ยนประสบการณ์ 
 ผูว้จิยัพดูคุยแลกเปลี'ยนความรู้กบันกัเรียนวา่เขา้ใจเรื'องเพศเช่นอะไรบา้ง 
    ขั�นที' 2 สะทอ้นกลบัการรับรู้ 
 1. ผูว้จิยัอธิบายความรู้เบื�องเรื'องเพศที'เกี'ยวกบัเรื'องระหวา่งมิตรภาพต่างๆ 
 2. ผูว้จิยัแจกใบงานใหน้กัเรียนบอก 
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 ขั�นที' 3 สรุปสาระสู่ชีวติ 
 ผูว้จิยัใหน้กัเรียนส่งตวัแทนออกมานาํเสนอหนา้หอ้งและนกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 
 ขั�นที' 4 คิดและนาํไปปฏิบติั 
 ผูว้ิจยั และนักเรียนร่วมกนัสรุปสิ'งที'ไดจ้ากการทาํกิจกรรมและจะนาํไปปรับใช้ในชีวิต
ประจาํวนัไดอ้ยา่งไร 
 
การวดัและประเมินผล 
 1.  สังเกตจากการร่วมทาํกิจกรรม 
 2.  ตรวจงานจากใบงาน 
 3.  แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ทา้ยกิจกรรม 
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แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ท้ายกจิกรรม 

 
  “ ขณะที'กระผมกาํลงัรอรถเมล์เพื'อที'จะกลบับา้น ก็ไดม้องไปเห็นรถมอเตอร์ไซค์ ซึ' งมี            
ผูช้ายแต่งตวัดีสองคนมาจอดขนาบดา้นขา้งถนน ผูช้ายคนหนึ'งเดินลงไปทาํทีเหมือนจะไปสอบถาม
เส้นทางกับผูห้ญิงคนหนึ' งที'นั'งอยู่ พอผูห้ญิงคนนั� นเผลอก็โดนผูช้ายคนที'นั'งซ้อนท้ายมากับ               
รถมอเตอร์ไซค์คนันั�น ควา้กระเป๋าสะพายจากผูห้ญิงคนนั�น แลว้ก็รีบขึ�นรถหนีไป ส่วนผูห้ญิงคนนั�น           
ก็ร้องเรียกใหค้นช่วยเหลือ”   
จากขอ้ความ ตอบคาํถาม ขอ้ 1 - 5 
 
1.  จากสถานการณ์ดงักล่าวขอ้ใดที'เป็นประเด็นปัญหาที'สาํคญัของสถานการณ์ 
 ก. นั'งรอรถหา้มหลบัเด็ดขาด 
 ข. ที'ป้ายรถเมลเ์ป็นสถานที'ที'เสี'ยงอนัตราย 
 ค. เวลามีคนแปลกหนา้มาถามอะไรหา้มพดูคุยดว้ยดีที'สุด 
 ง. คนเรารู้หนา้แต่ไม่รู้ใจดงันั�นเวลาพบคนแปลกหนา้มาทกัควรระวงัตวั 
2.  ขณะเกิดเหตุ ผูพ้ดูอยูที่'ใด 
 ก. หนา้บา้น 
 ข. ขา้งถนน 
 ค. ป้ายรถเมล ์
 ง. บนรถเมล ์
3.  จากสถานการณ์ขา้งตน้ การกระทาํของคนร้าย เรียกวา่อะไร 
 ก. ปลน้ 
 ข. ขโมย 
 ค. โจรกรรม 
 ง. วิ'งราว 
4.  ถา้นกัเรียนเป็นผูที้'อยูใ่นเหตุการณ์ในขณะที'เกิดเหตุการณ์สิ'งแรกที'นกัเรียนจะทาํคืออะไร 
 ก. โทรศพัทแ์จง้ตาํรวจใหม้าจบักุม 
 ข. วิ'งเขา้ไปขดัขวางคนร้ายที'กระชากกระเป๋า 
 ค. วิ'งเขา้ไปแยง่กุญแจรถจากคนขบัมอเตอร์ไซค ์
 ง. วิ'งเขา้ไปทาํใหร้ถมอเตอร์ลม้ลงเสียหลกัจะไดจ้บัไดง่้าย 
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5.  จากสถานการณ์ขา้งตน้ ผูพ้ดูมีความมุ่งหมายอยา่งไร 
 ก. แจง้ความ 
 ข. โฆษณา 
 ค. ใหส้ัมภาษณ์ 
 ง. แนะนาํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

128

 

ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
 

 
กจิกรรมที�  7 ชั นมัธยมศึกษาปีที� 1 

ชื�อกจิกรรม  แค่คิดชีวติกเ็ปลี�ยน ใช้เวลา 50 นาท ี

_____________________________________________________________________ 
 

แนวคิด 
 ปัญหายอ่มเกิดขึ�นจากการอยูร่่วมกนัในสังคมไม่วา่จะเป็นสังคมที'เล็กหรือใหญ่ ทั�งปัญหา
จากคนในสังคมและปัญหาที'เกิดจากสิ'งแวดล้อม เพราะฉะนั�นการฝึกคิดและตดัสินใจแกปั้ญหา
อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผล จะส่งผลให้การดําเนินชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างมีความสุข             
และราบรื'น 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื'อให้นักเรียนไดคิ้ดวิเคราะห์และตดัสินใจแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆ และได้
ตระหนกัถึงความสาํคญัของกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุมีผล 
 2. เพื'อให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจในการใช้ทกัษะการคิด ที'จะสามารถนาํมาประยุกตใ์ช้
ใหเ้กิดประโยชน์ 
 
สื�อประกอบกจิกรรม 
 ใบงานเรื'อง “เรือช่วยชีวติ”                    
 
การดําเนินกจิกรรม 
 ขั�นที' 1 แลกเปลี'ยนประสบการณ์ 
 1. ผูว้ิจยัสนทนาถามนักเรียนเกี'ยวกบัชีวิตประจาํวนัของนักเรียนเหตุการณ์ใดที'คิดว่า           
เป็นปัญหา และมีวธีิแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 
 2. ผูว้ิจยัให้นกัเรียนมองถึงปัญหาใหม่ๆภายในสังคมไทยวา่มีปัญหามากมาย และผูที้'อยู่
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขจะตอ้งกลา้ที'จะเผชิญกบัปัญหาและมีวธีิการจดัการปัญหาอยา่งมีเหตุผล 
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 ขั�นที' 2 สะทอ้นกลบัการรับรู้ 
 ผูว้ิจยัให้นักเรียนทําใบงาน เป็นรายบุคคล และสุ่มนักเรียน 3 - 4 คน ให้ออกมาตอบ             
คาํถาม เรื'อง “เรือช่วยชีวติ”  
 ขั�นที' 3 สรุปสาระสู่ชีวติ 
 ผูว้ิจยัและนักเรียนร่วมกันสรุป บุคคลที'มีการตัดสินใจไม่เหมือนกัน ถึงแม้ตดัสินใจ
เหมือนกนัแต่เหตุผลอาจจะต่างกนั 
 ขั�นที' 4 คิดและนาํไปปฏิบติั 
 1. นักเรียนส่งตัวแทนออกมานําเสนอ หรือ นักเรียนที'ยกมือขออาสาในการออกมา              
นาํเสนอ 
 2. ผูว้ิจยัและนักเรียนร่วมกนัสรุป วา่การตดัสินใจจะทาํสิ' งใด ควรตระหนกัคิดเกี'ยวกบั
ประสบการณ์ ความเชื'อมั'น การวงแผนอยา่งมีระบบ มีคุณธรรม และมีสติปัญญา 
 
การวดัและประเมินผล 
 1.  สังเกตจาการร่วมกิจกรรม 
 2.  สังเกตจากการนาํเสนอ 
 3.  ตรวจงานจากใบงานที'นกัเรียนทาํ 
 4.  แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ทา้ยกิจกรรม 
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ใบงาน 

 เรื�อง “เรือช่วยชีวติ” 

 
 ประเทศไทยเกิดปัญหาจากอุทกภยัครั� งใหญ่ในรอบหลายสิบปี เกิดปัญหานํ� าท่วมหนัก
แพ ร่ก ระ จาย เป็ น วงก ว้าง  ด้วย ป ริม าณ นํ� า ที' มี ม าก ม าย ม ห าศ าล  ทําให้ บ้ าน เรือ น ไร่น า                                                                                              
แหล่งอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนวดัโรงเรียนต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความเสียหาย นักเรียน                 
เป็นอีกคนหนึ' งที'ประสบอุทกภยัดงักล่าว บา้นถูกนํ� าท่วม ตอ้งอาศยัอยู่ภายในบา้น การคมนาคม  
การสื'อสาร นํ� าประปา ไฟฟ้าถูกตดัขาด นกัเรียนติดอยูบ่นบา้นเป็นเวลานาน 1 สัปดาห์ อาหารและ
นํ� าดื'มเริ'มจะหมดลง เราควรทาํอยา่งไรดี ขณะนั�นมีเรือกูชี้พลาํหนึ'งผ่านทางมา และเขา้ให้การช่วยเหลือ 
แต่เนื'องจากตอ้งไปช่วยอีกหลายบา้น เครื'องอุปโภคและบริโภคก็มีจาํกดั จากของที'เตรียมมาให ้           
นักเรียนเลือกไวเ้พียง 3 อย่างเท่านั� น นักเรียนจะเลือกอะไรจากสิ' งต่อไปนี�  พร้อมบอกเหตุผล
ประกอบวา่ทาํไมถึงเรื'องสิงนี�  
 
 

 
1. ปลากระป๋อง       6. ไฟแช็ก   
2. ไฟฉาย                7. กะละมงั   
3. เรือยาง                8. ผา้ขาวมา้   
4. เตาถ่าน               9. ขา้วสาร 
5. มาม่า                  10. นํ�าดื'ม 
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แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ท้ายกจิกรรม 

 
 “ ปัญหาความรุนแรงของยาเสพติดมาจากการที'บุคคลในครอบครัวค้ายาเสพติดเอง                
ซึ' งผูค้า้ยาเสพติดมกัอา้งวา่ทาํเพื'ออนาคตของครอบครัว แต่ความเป็นจริงเป็นเพราะเห็นเงินเป็นใหญ่ 
โดยขาดความสํานึกว่าเป็นลูก หลาน ญาติพี'น้องในครอบครัว ว่าจะเสี'ยงต่อการเสพยาหรือติดยา                
ก็ยงัไม่ยอมเลิกขายยาเสพติด จึงส่งผลให้คนในครอบครัวติดยาเสพติด และคา้ยาเสพติดไปให้คน
อื'น ๆ ก่อใหเ้กิดปัญหาที'มีผลกระทบต่อประเทศในอนาคต”   
จากขอ้ความ ตอบคาํถามขอ้ 1 - 5 
 
1.  ขอ้ใดเป็นสาเหตุของปัญหาที'เกิดจากสถานการณ์นี�  ชดัเจนที'สุด 
 ก. ความโลภ 
 ข. การวา่งงาน 
 ค. ความยากจน 
 ง. ครอบครัวขาดความสาํนึกในหนา้ที' 
2.  จากสถานการณ์ดงักล่าว ขอ้ใดเป็นผลที'เกิดขึ�น ที'ชดัเจนที'สุด 
 ก. ครอบครัวแตกแยก 
 ข. มีแหล่งคา้ยาเพิ'มขึ�น 
 ค. ผูค้า้ยาเสพติดถูกดาํเนินคดี 
 ง. เยาวชนติดยาเสพติดเพิ'มขึ�น 
3.  จากสถานการณ์ดงักล่าว ขอ้ใดสรุปไดถู้กตอ้ง 
 ก. ยาเสพติดป้องกนัได ้
 ข. ผูซื้�อติดยาผูค้า้ติดคุก 
 ค. ยาเสพติดทาํลายสังคม 
 ง. ยาเสพติด ติดแลว้เลิกไม่ได ้
4.  นกัเรียนคิดวา่วธีิการใด ที'ควรนาํมาใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ดงักล่าว 
 ก. ยา้ยไปอยูที่'อื'น 
 ข. ใหค้าํแนะนาํตกัเตือน 
 ค. ไม่ซื�อขายหรือลองเสพ 
 ง. เพิ'มมาตรการลงโทษใหรุ้นแรงมากยิ'งขึ�น 
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5.  ขอ้ใดสามารถประเมินสถานการณ์ขา้งตน้ไดถู้กตอ้ง 
 ก. ครอบครัวคือปัญหา 
 ข. เงินคือสิ'งที'คนตอ้งการ 
 ค. ยาเสพติดทาํลายทุกอยา่งในครอบครัว 
 ง. ยาเสพติดทุกชนิดมีความร้ายแรงแตกต่างกนัไป 
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ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
 

 
กจิกรรมที�  8 ชั นมัธยมศึกษาปีที� 1 

ชื�อกจิกรรม  คลื�นอารมณ์ ใช้เวลา 50 นาท ี

_____________________________________________________________________ 
 
แนวคิด 
 ในช่วงวยัที'กาํลงักา้วเขา้สู่วยัรุ่นตอนตน้ จะมีสภาวะอารมณ์ที'เปลี'ยนแปลงตามธรรมชาติ 
เพราะฉะนั�นควรเรียนรู้อารมณ์ด้านบวกและอารมณ์ด้านลบที'เกิดขึ� นกับตนเอง ผลกระทบของ
อารมณ์ที' เกิดขึ� นต่อตนเองและผู ้อื'น ตลอดจนวิธีการจัดการกับอารมณ์ด้านบวกและด้านลบ          
อยา่งเหมาะสม 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื'อใหน้กัเรียนเกิดบอกอารมณ์ดา้นบวกและดา้นลบ ที'เกิดขึ�นกบัตนเองได ้
 2. เพื'อใหน้กัเรียนบอกผลกระทบของอารมณ์ที'เกิดขึ�นต่อตนเองและผูอื้'น 
 3. เพื'อใหผู้เ้รียนบอกวธีิการจดัการกบัอารมณ์ดา้นบวกและดา้นลบได ้
 
สื�อประกอบกจิกรรม 
 1. อุปกรณ์กิจกรรม ไดแ้ก่ กระดาษรูปทรงใบหนา้, ปากกาดิน, สอ, สี เป็นตน้     
  เพื'อใหว้าดเขียนเป็นหนา้กาก 
 2. ใบงาน เรื'อง “อารมณ์ของฉนั” 
 3. ใบงาน เรื'อง “รู้ทนัอารมณ์” 
 4. ใบงาน เรื'อง “ผลของอารมณ์” 
 5. ใบงาน เรื'อง “วธีิจดัการอารมณ์” 
 
กระบวนการจัดกจิกรรม 
 ขั�นที' 1 แลกเปลี'ยนประสบการณ์ 
 ผูว้จิยัชวนนกัเรียนสนทนาเกี'ยวกบั “อารมณ์ที'เกิดขึ�นในชีวติประจาํวนัต่าง ๆ” 
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 ขั�นที' 2 สะทอ้นกลบัการรับรู้ 
 ใหน้กัเรียนแต่ละคน ทาํกิจกรรมสร้างหนา้กากอารมณ์ของตนเอง 
 ขั�นที' 3 สรุปสาระสู่ชีวติ 
 ผูว้ิจยัให้นักเรียนทําใบงาน และให้นักเรียนที'ต้องการนําเสนอเป็นตัวอย่าง ออกมา         
นาํเสนอ 
 ขั�นที' 4 คิดและนาํไปปฏิบติั 
 ผูว้จิยัและนกัเรียนช่วยกนัสรุปและอธิบายขอ้คิดที'ไดจ้ากการร่วมกิจกรรม 
 
การวดัและประเมินผล 
 1.  สังเกตจากการร่วมกิจกรรม 
 2.  สังเกตจากการร่วมอภิปราย 
 3.  ตรวจงานจากใบงาน 
 4.  แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ทา้ยกิจกรรม 
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แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ท้ายกจิกรรม 
 
 “ มีกฎหมายจราจรใหม่ที'กาํหนดให้ผูข้บัขี'รถจกัรยานยนตทุ์กคนเปิดไฟใส่หมวกกนัน็อค 
และผูข้บัขี'ตอ้งมีใบอนุญาตขบัขี' ถา้ใครฝ่าฝืนจะตอ้งถูกจบั และปรับดว้ยเงิน ”   
จากขอ้ความ ตอบคาํถามขอ้ 1 - 4 
 
1.  จากขอ้ความนี�อะไรเป็นสาเหตุทาํใหผู้ข้บัขี'รถจกัรยานตถู์กจบั 
 ก. เปิดไฟ 
 ข. ใส่หมวกกนัน็อค 
 ค. มีใบอนุญาตขบัขี' 
 ง. มีคนนั'งซอ้นทา้ย 
2.  เวลาใดบา้งที'ขอ้ความนี�จะถูกประชาชนนาํมาปฏิบติั 
 ก. ขณะขบัขี'รถจกัรยานยนต ์
 ข. ขณะนั'งรถเมล ์
 ค. ขณะนั'งซอ้นมอเตอร์ไซครั์บจา้ง 
 ง. ขณะถีบจกัรยาน 
3.  ถา้ทุกคนทาํผดิกฎหมายจราจร เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ�น 
 ก. อุบติัเหตุบนถนน 
 ข. เดินทางไปมาไม่สะดวก 
 ค. รถติดเดินทางลาํบาก 
 ง. จราจรทาํงานหนกั 
4.  นกัเรียนเห็นดว้ยกบัขอ้ความนี�หรือไม่ 
 ก. เห็นดว้ยเพราะเป็นกฎหมายที'ทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม 
 ข. เห็นดว้ยเพราะทาํใหทุ้กคนปลอดภยั 
 ค. ไม่เห็นดว้ยเพราะเป็นการบงัคบั 
 ง. ไม่เห็นดว้ยเพราะยุง่ยาก 
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 “ วนัหนึ' งแม่ววัสีขาวกบัแม่ววัสีนํ� าตาล พบกนับนสะพานไม ้เดินสวนกนัไม่ได ้ทั�งสอง
หยดุคิดสักครู่หนึ'ง แลว้แม่ววัสีขาวจึงหมอบใหแ้ม่ววัสีนํ�าตาลเดินขา้มไป แม่ววัทั�งสองจึงไม่ตกนํ�า”   
จากขอ้ความ ตอบคาํถามขอ้ที' 5 
 
5.  นกัเรียนคิดวา่สะพานในเรื'องนี� เป็นอยา่งไร 
 ก. ยาวมาก 
 ข. แคบมาก 
 ค. สูงมาก 
 ง. เล็กมาก 
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ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
 

 
กจิกรรมที�  9 ชั นมัธยมศึกษาปีที� 1 

ชื�อกจิกรรม  เข้าใจฉัน เข้าใจเธอ  ใช้เวลา 50 นาท ี

_____________________________________________________________________ 
 
แนวคิด   
 ในปัจจุบนัปัญหาส่วนใหญ่ที'ทุกครอบครัวต้องมี คือ ความไม่เข้าใจกัน ความขดัแยง้    
และอื'น ๆ ปัญหาเหล่านี� มกัถูกมองเป็นเรื'องเล็กและอาจถูกมองขา้ม ไม่ได้รับการแก้ไขย่อมทาํให้เกิด
ปัญหาที' เกิดมาจากครอบครัวหรือทางบ้าน ซึ' งถ้าครอบครัวมีการแก้ปัญหาที' ถูกต้องในเรื' อง             
การปรับความเข้าใจของกันและกันจะเป็นพื�นฐานสําคัญต่อกระบวนการคิด นักเรียนที' มี               
กระบวนการคิดที'ดีจะสามารถพฒันาและเผชิญต่อไปในอนาคตได ้
 
วตัถุประสงค์ 
 1. นกัเรียนรู้ปัญหาและสามารถคิดวเิคราะห์หาแนวทางในการแกปั้ญหาได ้
 2. นกัเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการคิด 
 3. เพื'อใหน้กัเรียนเขา้ใจคนในครอบครัวที'ต่างวยัของตนเองมากขึ�น 
 
สื�อประกอบกจิกรรม 
 1. คลิปวิดีโอ เรื' อง “ความหมายที' เพิ'งเข้าใจ” ความยาววิดีโอ/ 3.00 นาที  อ้างอิงจาก
https://www.youtube.com/watch?v=A_8Iod890sI 
 2. ใบงาน เรื'อง “สิ'งสาํคญั” 
 
กระบวนการจัดกจิกรรม 
 ขั�นที' 1 แลกเปลี'ยนประสบการณ์ 
 1. ผูว้ิจยันาํเขา้สู่กิจกรรมโดยพูดถึงปัญหาต่างๆมากมายที'เกิดขึ�นในครอบครัวคนไทย 
เช่น ปัญหาเด็กหนีออกจากบ้าน ปัญหาพ่อแม่ไม่เขา้ใจลูกและลูกก็คิดว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจ จึงเป็น                
สาเหตุหลกัที'ควรแกไ้ข 
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 2. ผูว้ิจยันักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี'ยวกบัปัญหาที'เกิดขึ�นในครอบครัวของคนไทย  
เช่น ช่วงอายแุละวยัที'ต่างกนั ความคิดความเขา้ใจของ Generation 
 ขั�นที' 2 สะทอ้นกลบัการรับรู้ 
 1. ผูว้จิยัใหน้กัเรียนรับชมคลิปวดีิโอ เรื'อง “ความหมายที'เพิ'งเขา้ใจ” 
 2. ผูว้จิยัแจกใบงาน เรื'อง “สิ'งสาํคญั” ใหแ้ก่นกัเรียน 
 ขั�นที' 3 สรุปสาระสู่ชีวติ 
 ผูว้ิจยัสุ่มนกัเรียน ประมาณ 4-5 คน มานาํเสนอหน้าชั�นเรียน และเสนอแนวทางการปรับ
ความเขา้ใจ การแกปั้ญหา พร้อมอธิบายขั�นตอนหรือเหตุผล 
 ขั�นที' 4 คิดและนาํไปปฏิบติั 
 ผูว้ิจยัและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม และประโยชน์ที'ได้รับซึ' งสามารถนําไปใช ้             
ในชีวติประจาํวนัได ้
 
การวดัและประเมินผล 
 1.  สังเกตจากการร่วมกิจกรรม 
 2.  สังเกตจากการร่วมอภิปราย 
 3.  ตรวจงานจากใบงาน 
 4.  แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ทา้ยกิจกรรม 
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ใบงาน 

เรื�อง สิ�งสําคญั 
 

คําชี แจง  ให้นกัเรียนเขียนตอบคาํถามตามความคิดความเขา้ใจของนกัเรียน จากที'นกัเรียนไดรั้บชม 
คลิปวดีิโอ เรื'อง “ความหมายที'เพิ'งเขา้ใจ” 
 
1.  นกัเรียนคิดวา่เด็กผูห้ญิง รู้สึกอยา่งไรบา้งในช่วงก่อนหนีออกจากบา้น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2.  นกัเรียนคิดวา่เด็กผูห้ญิง รู้สึกอยา่งไรบา้งหลงัจากที'ป้าร้านอาหารตามสั'งบอก 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
3.  นกัเรียนคิดวา่แม่ของเด็กผูห้ญิง รู้สึกอยา่งไรบา้งในเรื'องนี�  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
4.  ถา้เป็นนกัเรียน นกัเรียนจะเลือกทาํพฤติกรรมอยา่งไร เพราะอะไร และรู้สึกอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ท้ายกจิกรรม 

  
 “ แหม ! ขา้มตม้ของแม่หนูอร่อยจริง ๆ ฉนัไม่เคยกินขา้วมากอยา่งนี� เลย ทั�งปลาเค็มทอด              
ก็หอมไม่เคม็มาก ส่วนขา้มตม้เมด็ขา้วก็เหนียวหนึบ ”   
จากขอ้ความ ตอบคาํถามขอ้ที' 1 - 2 
 
1.  นกัเรียนคิดวา่ขอ้ความนี�กล่าวในลกัษณะใด 
 ก. คาํชมเชย 
 ข. คาํตกัเตือน 
 ค. คาํแนะนาํ 
 ง. คาํโฆษณา 
2.  จากขอ้ความนี�คนฟังจะรู้สึกอยา่งไร 
 ก. สบายใจ 
 ข. ปลื�มใจ 
 ค. สมใจ 
 ง. ถูกใจ 
 
     “ สมปุ๊ก สมตู๋ สมโชค และสมเป้ง อาศยัอยู่ในซอยเดียวกนั แต่ละคนเลี� ยงสัตวค์นละชนิด คือ 
กระต่าย แมว ลิง และสุนขั สําหรับ สมตู๋ไม่ชอบกระต่ายและสุนขั เขาไม่พูดกบัเจา้ของสุนขัเพราะ
สัตวเ์ลี� ยงไม่ถูกกัน แต่สมปุ๊กและเจา้ของสุนัขเป็นเพื'อนสนิทเรียนชั�นเดียวกนัมาก่อน จึงพลอย
เกลียดสมตู๋ไปด้วย สมโชคเลี� ยงกระต่าย ซึ' งไม่ชอบที'ลิงมารังแกสัตว์ของตนและ ส่วนสมเป้ง           
เลี�ยงลิงและเป็นเพื'อนกบัเจา้ของกระต่าย ”   
จากขอ้ความ ตอบคาํตามขอ้ที' 3 - 5 
 
3.  กรณีใด ไม่เป็น ปัญหาในสถานการณ์นี�  
 ก. สมโชคไม่ถูกกบัสมตู๋ 
 ข. สมตู๋ไม่ถูกกบัเจา้ของสุนขั 
 ค. สมตู๋ไม่ชอบกระต่ายและลิง 
 ง. สมปุ๊กไม่ถูกกบัสมตู๋ 
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4.  จากสถานการณ์ การที'คนไม่พอใจกนัเป็นเพราะเหตุใด 
 ก. บา้นเรือนใกลเ้คียงกนั 
 ข. ขาดการคิดแยกแยะ 
 ค. พฤติกรรมของสัตวเ์ลี�ยง 
 ง. ธุรกิจการคา้ที'ขดัผลประโยชน์ 
5.  สมโชคและสมเป้งจะไม่มีปัญหาถา้ทั�งสองคนไม่ขาดสิ'งใด 
 ก. การคิดวเิคราะห์แยกแยะ 
 ข. การคุน้เคยกนัมาก่อน 
 ค. การเลี�ยงสัตวที์'ไม่ถูกกบัสัตวช์นิดอื'น 
 ง. การเลี�ยงสัตวป์ระเภทเดียวกนั 
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ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
 

 
กจิกรรมที�  10    ชั นมัธยมศึกษาปีที� 1 

ชื�อกจิกรรม  คิดเป็นเห็นคุณค่าอาชีพ  ใช้เวลา 50 นาท ี

_____________________________________________________________________ 
 

แนวคิด 
 โลกยุคปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร การใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเป็น            
เครื'องมือหลกัในการสื'อสารที'เอื�อประโยชน์และสะดวกให้เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารอย่างหลากหลาย 
เช่นเดียวกนักบัอาชีพใหม่ ๆ ที'เพิ'มมากขึ� น หรืออาชีพที'มีอยู่แล้วที'ได้ขอ้มูลรายละเอียดเกี'ยวกับ
อาชีพนั� นมากขึ� น จึงควรมีการคิดที'มาสามารถแยกแยะได้เกี'ยวกับอาชีพที' สุจริตและทุจริต           
หรือลกัษณะและคุณค่าต่ออาชีพทุกอาชีพ 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื'อใหน้กัเรียนสามารถบอกลกัษณะและคุณค่าของอาชีพสุจริตต่อการดาํรงชีวติได ้
 2. เพื'อให้นกัเรียนสามารถบอกขอ้มูลอาชีพสุจริต ตามประสบการณ์ได ้เช่น ของบุคคล
ในครอบครัว 
 3. มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์เกี'ยวกบัดา้นอาชีพต่าง ๆ ในอนาคต 
 
สื�อประกอบกจิกรรม 
 1. ใบงาน เรื'อง ทกัทายอาชีพสุจริต 
 2. ใบงาน เรื'อง ใบงานกลุ่มสถานีอาชีพ 
 
กระบวนการจัดกจิกรรม 
 ขั�นที' 1 แลกเปลี'ยนประสบการณ์ 
 ผูว้ิจยันําเข้าสู่บทเรียน โดยการถามนักเรียนทุกคนในห้องเรียน “ใครชอบหรือสนใจ
อาชีพที'อยากจะเป็นในอนาคต มีอาชีพอะไรบา้ง” ครูเขียนคาํตอบของนกัเรียนทุกคนไวบ้นกระดาน
หนา้ชั�นเรียน 
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 ขั�นที' 2 สะทอ้นกลบัการรับรู้ 
 ผู ้วิจ ัยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 - 5 คน อยู่ใน กลุ่ม “ส”, กลุ่ม “จ”, กลุ่ม “ร”,         
กลุ่ม “ต”           
 ขั�นที' 3 สรุปสาระสู่ชีวติ 
 ตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอขอ้มูลตามใบงาน เรื'อง สถานีอาชีพ 
 ขั�นที' 4 คิดและนาํไปปฏิบติั 
 ผูว้จิยัใหน้กัเรียนพดูคุยถามแลกเปลี'ยนขอ้มูลกบัเพื'อน ๆ ในชั�นเรียน และผูว้จิยัช่วยสรุป 
 เรื'อง “คิดเป็นเห็นคุณค่าอาชีพ” 
 
การวดัและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจและการร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน 
 2. สังเกตจากความคิดเห็นและการสรุปของนกัเรียน 
 3. แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ทา้ยกิจกรรม 
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แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
 
  “ มีผูป่้วยโรค COVID-19 ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและตลาดสด ซึ' งเป็นแหล่งแพร่
เชื� อโรคและแหล่งเพาะเชื�อโรคที'สําคัญ ทางสาธารณะสุขพยายามแก้ปัญหาโดยการชี� แจงให ้            
ประชาชนรู้จกัการป้องกนัตนเอง โดยเลือกรับประทานอาหารที'สะอาด ถูกสุขลกัษณะ ใส่หนา้กาก
อนามัย ล้างมือให้สะอาดอย่างสมํ'าเสมอ และสําหรับผูป่้วย COVID-19 ที' เข้ารับการรักษานั� น              
เมื'อแพทย์ตรวจพบว่าไม่มีเชื� อโรคแต่อยู่ในกลุ่มเสี' ยง ก็ควรอยู่โรงพยาบาลต่ออีกสักพัก และ                   
ผูที้'ใกล้ชิดหรืออยู่ที'บริเวณที'มีความเสี' ยง สามารถมาตรวจเช็ค และกักตัวเพื'อตรวจหาเชื�อโรค                 
ใน 14 วนั จนแน่ใจว่าไม่มีโรคดงักล่าว ผูที้'เสี' ยงมกัจะกลบับา้นทั�งที'ยงัไม่สามารถตรวจพบโรค 
COVID-19 อยา่งแน่ชดั จึงมีเชื�อโรคอยูใ่นร่างกาย จึงเป็นเหตุใหเ้ชื'อโรคแพร่ต่อไปอีก”   
จากขอ้ความ ตอบคาํถามขอ้ที' 1 - 5 
 
1.  จากสถานการณ์ดงักล่าว ขอ้ใดเป็นประเด็นที�สาํคญั 
 ก. การระบาดของโรค COVID-19 
 ข. ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผูป่้วยและผูเ้สี�ยง 
 ค. ความรู้เกี�ยวกบัโรค COVID-19 ของประชาชน 
 ง. เขตเทศบาลและตลาดสด ซึ� งเป็นแหล่งกระจายเชื7อโรค 
2.  จากสถานการณ์ที�กาํหนดให้ขอ้ใดเป็นแนวทางในการป้องกนัตนเองจากโรค COVID-19 ที�ดี            
ที�สุด 
 ก. ทาํลายแหล่งที�เสี�ยงติดเชื7อโรค 
 ข. สาธารณะสุขตอ้งออกมาทาํความสะอาดแหล่งที�เกิด 
 ค. ควบคุมเพื�อไม่ใหเ้กิดการแพร่ระบาดต่อไปอีก 
 ง. ไม่ไปที�ที�ชุมชนแออดั สวมใส่หนา้กากอนามยั และลา้งมือสมํ�าเสมอ 
3.  จากสถานการณ์ที�กาํหนดให้ ขอ้ใดเป็นวิธีการรวบรวมขอ้มูลที�เหมาะสมที�สุด ที�จะช่วยให้แน่ใจ
วา่ ไม่มีเชื7อโรค COVID-19 อยูใ่นร่างกายผูป่้วยหรือผูเ้สี�ยงที�เขา้รับการรักษา 
 ก. สังเกตอาการของผูป่้วยหรือผูเ้สี�ยง 
 ข. สอบถามจากแพทยที์�รักษาผูป่้วยหรือผูเ้สี�ยง 
 ค. สังเกตอาการของผูป่้วยหรือผูเ้สี�ยงใน 14 วนั และสอบถามจากแพทย ์
 ง. สังเกตจากรายงานผลการตรวจร่างการของผูป่้วยหรือผูเ้สี�ยง 
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4. การหยดุการแพร่กระจายเชื7อโรค COVID-19 ควรทาํอยา่งไรบา้ง 
 ก. ไม่ไปในที�ชุมชนแออดั และเวน้ระยะห่าง 
 ข. สวมใส่หนา้กากอนามยัทุกครั7 งเมื�อออกจากบา้น 
 ค. งดการท่องเที�ยว เพิ�มเวลาในการอยูบ่า้น 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
5.  จากสถานการณ์ “ การป้องกนัตวัเอง โดยใส่หน้ากากอนามยัและล้างมือสมํ�าเสมอ เมื�อแพทย์
ตรวจพบวา่อยูใ่นกลุ่มเสี�ยง ให้กกัตวัเพื�อตรวจหาเชื7อโรคใน 14 วนั ”  จากขอ้ความนี7 คิดวา่ จะช่วย
หยดุการแพร่ระบาดของเชื7อโรค COVID-19 ไดห้รือไม่ 
 ก. ได ้เพราะทาํใหแ้น่ใจวา่ ผูป่้วยไม่มีเชื7อโรคแลว้ 
 ข. ได ้เพราะเป็นการป้องกนัตนเองเพื�อไม่ใหรั้บเชื7อโรค 
 ค. ไม่ได ้เพราะเชื7อโรคยงัอาจไม่ตาย 
 ง. ไม่ได ้เพราะถา้ยงัใชสิ้�งของร่วมกบัผูป่้วย 
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แบบประเมินเจตคตขิองนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที�  1   

ที�มีต่อการใช้ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคดิวเิคราะห์

ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที� 1  

 
คําชี แจง ใหน้กัเรียนพิจารณาขอ้ความต่อไปนี�วา่เป็นจริงตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนเพียงใด 
แลว้ทาํเครื'องหมาย ✓ ลงในช่องที'ตรงกบัความคิดของนกัเรียนมากที'สุด โดยมีเกณฑด์งันี�  
                   จริงที'สุด          หมายถึง  ขอ้ความที'ตรงกบัความคิดของนกัเรียนมากที'สุด 
                   จริง                  หมายถึง  ขอ้ความนั�นตรงกบัความคิดของนกัเรียนมากพอสมควร 
                   จริงบา้ง            หมายถึง  ขอ้ความนั�นตรงกบัความคิดของนกัเรียนบา้ง ไม่ตรงบา้ง 
                   จริงนอ้ย           หมายถึง  ขอ้ความนั�นตรงกบัความคิดของนกัเรียนนอ้ย 
                   จริงนอ้ยที'สุด    หมายถึง  ขอ้ความนั�นตรงกบัความคิดของนกัเรียนนอ้ยที'สุด 

 
ข้อมูลเบื องต้น   

เพศ               ชาย       หญิง 
 

 
ตัวอย่าง 

  

ความคิดเห็นของนักเรียน จริง 

ที�สุด 

5 

จริง 

4 

จริงบ้าง 

3 

จริงน้อย 

2 

จริง 

น้อยที�สุด 

1 

ชุดกิจกรรมแนะแนวมีความน่าสนใจ  /    
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ความคิดเห็นของนกัเรียน 

จริง 
ที'สุด 

5 

จริง 
4 

จริงบา้ง 
3 

จริง
นอ้ย 

2 

จริง 
นอ้ยที'สุด 

1 
ด้านความคิด ความเข้าใจ      

1. ชุดกิจกรรมแนะแนวสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

     

2. เกิดความสับสนเมื'อใชชุ้ดกิจกรรม
แนะแนว 

     

3. หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว             
มีความเขา้ใจเกี'ยวกบัการคิด
วเิคราะห์เพิ'มมากขึ�น 

     

4. ชุดกิจกรรมแนะแนวทาํใหเ้กิด  
การคิดวเิคราะห์ที'หลากหลาย 

     

5. การใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวไม่ช่วย
ใหเ้กิดการพฒันาการคิดวเิคราะห์ 

     

6. การใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวค่อน
ขา้งเขา้ใจยาก 

     

7. การใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวทาํให้
ขาดระเบียบวนิยั 

     

8. การใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวทาํให้
เกิดความคิดวเิคราะห์มากขึ�น              
ในชีวติประจาํวนั 

     

9. ชุดกิจกรรมแนะแนวสามารถช่วย
สนบัสนุนหรือริเริ'มอาชีพ             
ในอนาคตได ้

     

10. มีทกัษะการคิดวเิคราะห์                     
เพิ'มมากขึ�น หลงัจากใชชุ้ดกิจกรรม   
แนะแนว 
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ความคิดเห็นของนกัเรียน 

จริง 
ที'สุด 

5 

จริง 
4 

จริงบา้ง 
3 

จริง
นอ้ย 

2 

จริง 
นอ้ยที'สุด 

1 
ด้านความรู้สึกและอารมณ์      

11. ฉนัรู้สึกตื'นเตน้ที'จะไดรั้บความรู้
จากชุดกิจกรรมแนะแนว 

     

12. ในระหวา่งการใชชุ้ดกิจกรรม             
แนะแนว ฉนัตอ้งการให ้                   
ครูเลิกสอนก่อนเวลา 

     

13. ฉนัรู้สึกชอบชุดกิจกรรมแนะแนว
มากกวา่การมีการบา้น 

     

14. ฉนัไม่ตอ้งการทาํกิจกรรมแนะแนว
ใหเ้หมือนเพื'อน ๆ 

     

15. ฉนัรู้สึกเครียดเมื'อใชชุ้ดกิจกรรม
แนะแนว 

     

16. ฉนัรู้สึกเบื'อหน่ายต่อการร่วม             
กิจกรรมแนะแนว 

     

17. ฉนัสนใจที'จะทาํความเขา้ใจกบั            
ชุดกิจกรรมแนะแนว 

     

18. ฉนัมีความกระตือรือร้นเมื'อถึงเวลา
ร่วมกิจกรรมแนะแนว 

     

19. ฉนัไม่สนใจที'จะใชชุ้ดกิจกรรม
แนะแนว 

     

20. ฉนัรู้สึกพอใจและยนิดีที'จะไดเ้รียน
รู้ในชุดกิจกรรมแนะแนว 

     

ด้านแนวโน้มแสดงพฤติกรรม      

21. ฉนัตั�งใจทาํชุดกิจกรรมแนะแนว
และปฏิบติักิจกรรม 

     

22. ฉนัคุยและปรึกษากบัเพื'อนระหวา่ง
ร่วมกิจกรรมแนะแนว 
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ความคิดเห็นของนกัเรียน 

จริง 
ที'สุด 

5 

จริง 
4 

จริงบา้ง 
3 

จริง
นอ้ย 

2 

จริง 
นอ้ยที'สุด 

1 
23. เมื'อไม่เขา้ใจชุดกิจกรรมแนะแนว 

ฉนัจะถามคุณครู 

     

24. ฉนัลอกใบงานกิจกรรมแนะแนว
จากเพื'อน 

     

25. ฉนัทบทวนความรู้ในชุดกิจกรรม
แนะแนว 

     

26. ฉนัชอบกิจกรรมที'เกี'ยวกบั              
การคิดวเิคราะห์ 

     

27. ฉนัไม่กลา้ถามเมื'อไม่เขา้ใจ                 
ชุดกิจกรรมแนะแนว 

     

28. ฉนัฝืนใจร่วมกิจกรรมเมื'อครูใหท้าํ
ชุดกิจกรรมแนะแนว 

     

29. ฉนัไม่สนใจชุดกิจกรรมแนะแนว      

30. ถา้มีชมรมเกี'ยวกบัการคิดวเิคราะห์ 
จะสนใจเขา้ร่วม 

     

 

ขอ้เสนอแนะ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

 แบบประเมนิความเหมาะสม 

 แบบประเมนิคุณภาพเครื�องมอื 
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แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกจิกรรมแนะแนว 

เพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนชั%นมัธยมศึกษาปีที� 1 

 (สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

***************************************************************************** 

คําชี%แจง 

 แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั$นมธัยมศึกษาปีที� 1 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการตรวจสอบ

ดงันี$  

 1. เครื�องมือในการวิจยั ได้แก่ ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการ              

คิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั$นมธัยมศึกษาปีที� 1  

 2. ตรวจสอบความเหมาะสม โดยให้ผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูพ้ิจารณาตรวจสอบเครื�องมือดงันี$

แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์

ของนักเรียนชั$นมธัยมศึกษาปีที�  1 โดยให้ผูท้รงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรม   

แนะแนว ซึ� งกาํหนด 5 ระดบั การพิจารณาดงันี$  

  5 หมายถึง เหมาะสมมากที�สุด 

  4 หมายถึง เหมาะสมมาก 

  3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

  2 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 

  1 หมายถึง เหมาะสมนอ้ยที�สุด 

 3. บนัทึกผลการพิจารณาของผูเ้ชี�ยวชาญเป็นรายขอ้ โดยทาํเครื�องหมาย  ลงในช่อง

ระดบัความเหมาะสมตามความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

 4. ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านที�ไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ในการประเมิน

คุณภาพเครื�องมือวจิยัในครั$ งนี$   

 

                                                                                                          ธรรมสรณ์ รักษกิ์จการ 

นกัศึกษาปริญญาโท ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

   สาขาหลกัสูตรและการสอน 

  มหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี 
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แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกจิกรรมแนะแนว 

เพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนชั%นมัธยมศึกษาปีที� 1 

สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดบัความเหมาะสม 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1.  การจดักิจกรรมมีการระบุแนวคิดที�กระชบัและชดัเจน      

2.  เนื$อหาในกิจกรรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์       

3.  เวลาที�ใชเ้หมาะสมกบักิจกรรม      

4.  กิจกรรมเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการแสดง               

ความคิดเห็น และกลา้แสดงออก 

     

5.  กิจกรรมเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนที�จะพฒันาทกัษะการคิด

วเิคราะห์ 

       

6.  ขอ้ความในใบความรู้ใบงาน มีความชดัเจนและใชภ้าษาถูกตอ้ง      

7.  กิจกรรมมีความหลากหลายน่าสนใจ และง่ายต่อการเขา้ใจ      

8.  สื�อต่าง ๆ น่าสนใจเหมาะสมกบัผูเ้รียน      

9.  เครื�องมือวดัและประเมินผล สอดคลอ้งและเหมาะสม                       

กบักิจกรรม 

     

10.  สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง      

 

ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

          ลงชื�อ …………………………………… ผูท้รงคุณวฒิุ 

        (……………………………………..)     
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แบบประเมินความเหมาะสมของแบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

ก่อนและหลงัใช้ชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

(สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1.  มีคาํสั�งชดัเจน และเขา้ใจง่าย      

2.  ใชว้ดัและประเมินผลไดต้รงตามวตัถุประสงค ์       

3.  วดัไดค้รอบคลุมเนื$อหา      

4.  จาํนวนขอ้เหมาะสมกบัเวลา      

5.  ขอ้คาํถามเหมาะสมแก่การพฒันาความสามารถในการคิด

วเิคราะห์ 

     

6.  สามารถวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ได ้      

7.  การใชภ้าษาอ่านง่าย เขา้ใจ ชดัเจน      

8.  ขอ้คาํถามเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน      

9.  สามารถนาํมาใชเ้ป็นเครื�องมือวดัและประเมินผล                      

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

 

ขอ้เสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

      ลงชื�อ ………………….…………… ผูเ้ชี�ยวชาญ 

 (………………….…………………..) 
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แบบประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินเจตคติของนักเรียน 

ที�มีต่อชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

(สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1.  สอดคลอ้งกบัมาตรฐานความหมายของเจตคติ      

2.  ประโยคกระชบั และชดัเจน       

3.  สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรมแนะแนว      

4. ระบุดา้นต่าง ๆ ที�ตอ้งการวดั ชดัเจน      

5.  เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน      

6. สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารวจิยั      

7. ใชเ้ครื�องมือวดัไดอ้ยา่งเหมาะสม      

8.  กาํหนดเกณฑก์ารประเมินที�ชดัเจน      

 

ขอ้เสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื�อ…………………..…………… ผูเ้ชี�ยวชาญ 

 (…………………………………..) 
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แบบประเมินคุณภาพของเครื�องมือ 

(สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ) 

 

คําชี%แจง 

 1. แบบประเมินฉบบันี$ สร้างขึ$ นเพื�อประเมินคุณภาพของเครื�องมือวิจยั เครื�องมือที�ใช ้             
ในการวจิยัมีดงันี$  คือ 
  1.1 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
ชั$นมธัยมศึกษาปีที� 1  
  1.2 แบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
เพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั$นมธัยมศึกษาปีที� 1 
  1.3 แบบประเมินเจตคติของนักเรียนที� มี ต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริม                 
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั$นมธัยมศึกษาปีที� 1 
 2. เอกสารนี$ เป็นแบบประเมินคุณภาพของเครื�องมือโดยอาศยัผูท้รงคุณวุฒิ มีองค์ประกอบ
ของคุณภาพ คือ ความสอดคลอ้ง 
 3. ขอความกรุณาตรวจสอบเอกสารแต่ละรายการแล้วตอบความเห็น โดยการทํา          
เครื�องหมาย  �ลงในช่องวา่งทางขวามือของแต่ละรายการ 
  3.1 ตวัเลขในช่องประเมินมีความหมายดงันี$   
   +1 หมายถึง ผูท้รงคุณวฒิุมีความเห็นวา่สิ�งที�ประเมิน “ใชไ้ด”้ 
        0  หมายถึง ผูท้รงคุณวฒิุมีความเห็นวา่สิ�งที�ประเมิน “ไม่แน่ใจ” 
   -1  หมายถึง ผูท้รงคุณวฒิุมีความเห็นวา่สิ�งที�ประเมิน “ใชไ้ม่ได”้ 
 4. ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านที�ไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ในการประเมิน
คุณภาพเครื�องมือวจิยัในครั$ งนี$   

 
 

           ธรรมสรณ์ รักษกิ์จการ 
นกัศึกษาปริญญาโท ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

      สาขาหลกัสูตรและการสอน 
                 มหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี 
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แบบประเมินคุณภาพของเครื�องมือวจัิย 

เรื�อง การพฒันาชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

ของนักเรียนชั%นมัธยมศึกษาปีที� 1 

***************************************** 

คะแนนการ

พิจารณา รายการ 

+1 0 -1 

หมายเหตุ 

1.  ครูผูส้อนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง     

2.  การจดักิจกรรมมีการระบุแนวคิดที�มีความถูกตอ้ง กระชบั 

และชดัเจน 

     

3.  เนื$อหาในกิจกรรมแนะแนวเหมาะสมกบัการพฒันา                 

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

    

4.  เวลาที�ใชเ้หมาะสมกบักิจกรรมแนะแนวและเนื$อหา     

5.  เนื$อหาในกิจกรรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์�มุ่งพฒันา

ใหเ้กิดความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

    

6.  กิจกรรมแนะแนวสอดคลอ้งกบัใบความรู้ และใบงาน     

7.  กิจกรรมเหมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียน     

8.  มีการกาํหนดรายละเอียดการดาํเนินกิจกรรมไว ้                  

อยา่งชดัเจน 

    

9.  จดัลาํดบักิจกรรมเป็นขั$นตอนและต่อเนื�องอยา่งเหมาะสม     

10.  มีการใหค้วามรู้ที�เหมาะสมในใบความรู้      

11.  ขอ้ความในใบความรู้ ใบงาน ใชภ้าษาถูกตอ้ง ชดัเจน 

เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

    

12.  สื�อต่าง ๆ ที�ใชใ้นกิจกรรมมีความน่าสนใจ                          

มีความหลากหลาย 

    

13.  กิจกรรมแนะแนวเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วม              

ในการแสดงออก และกลา้แสดงความคิดเห็น 
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คะแนนการ

พิจารณา รายการ 

+1 0 -1 

หมายเหตุ 

14.  มีเครื�องมือวดัและประเมินผลสอดคลอ้งเหมาะสมกบั               

กิจกรรม 

    

15.  วธีิวดัและประเมินผลสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง     

 

ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

        ลงชื�อ…………………………………. ผูท้รงคุณวฒิุ          

(……………………………………..) 
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แบบประเมินคุณภาพของเครื�องมือวจัิย 

เรื�อง แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ก่อนและหลงัใช้ชุดกจิกรรมแนะแนว 

เพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนชั%นมัธยมศึกษาปีที� 1 

*************************************** 

ระดบัความคิด 
เครื�องมือ +1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 

สถานการณ์ที� 1 
     “ วนันั$นผมเลือกที�จะคุยกบัแฟนมากกวา่ที�จะคุยกบัแม่
ของผม ซึ� งเป็นผูห้ญิงคนเดียวในโลกที�คุยกบัผมเป็นคนแรก
ในชีวติ แม่คนเดียวที�ผมสามารถคุยไดต้ลอดเวลา โดยที�ผม 
ไม่ตอ้งเตรียมคาํพดูใด ๆ และแม่คนเดียวที�คุยกบัผมในวนิาที
สุดทา้ยของชีวติ หลงัจากนั$นไม่นานแฟนผมที�ผมใชเ้วลาคุย
กบัเธอวนัละหลายๆชั�วโมงก็ทิ$งผมไป วนันี$ผมเขา้ใจชีวติ    
มากขึ$น เพราะผมรู้วา่สิ�งใดที�สาํคญัก็ต่อเมื�อผมเสียสิ�งนั$นไป 
ทุกวนันี$ผมนั�งมองโทรศพัท ์รอที�จะตอบคาํถามเดิม ๆ ใหแ้ม่
ฟัง แต่...แม่คงไม่มีอีกแลว้ ในเมื�อเรามีความรักอนัเตม็เปี� ยม
จากครอบครัวแลว้ทาํไมตอ้งไปขอเศษเสี$ ยวความรักจากใคร 
ถึงจะไม่ใช่วนัแม่ แต่เราก็สามารถทาํดีและเอาใจใส่บุคคล               
ที�เป็นแม่ของเราไดทุ้กวนัใช่ไหมครับ” จากสถานการณ์ที� 1 
ตอบคาํถามขอ้ที� 1 - 5 
1. นํ$าเสียงของผูเ้ขียนบทความนี$ เป็นอยา่งไร 
    ก. อาลยัอาวรณ์ 
    ข. ตอ้งการกาํลงัใจ 
    ค. ทอ้แทสิ้$นหวงั 
    ง. เศร้าโศกเสียใจ 

    

2. นกัเรียนคิดวา่ผูเ้ขียนบทความมีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร 
    ก. ชี$แนะ 
    ข. ห่วงใย 
    ค. สั�งสอน      
    ง. เตือนสติ 
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ระดบัความคิด 
เครื�องมือ +1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 

3. ใจความสาํคญัที�สุดที�ผูเ้ขียนบทความตอ้งการบอกผูอ่้านคือ
อะไร 
    ก. เราควรทาํดีเพื�อแม่ 
    ข. วยัรุ่นทาํตวัไร้สาระ 
    ค. ใหรั้กแม่ใหม้ากก่อนที�จะไม่มีแม่ใหรั้ก 
    ง. ถา้รักแม่ใหห้มั�นทาํความดีและเชื�อฟังแม่ 

    

4. นกัเรียนคิดวา่บุคคลในบทความที�แทนตวัเอง “ผม” เป็น
คนอยา่งไร 
    ก. รักครอบครัว 
    ข. รักแฟนมากกวา่แม่ 
    ค. เป็นคนขยนัหมั�นเพียร 
    ง. รู้สึกผดิต่อผูมี้พระคุณ 

    

5. จากบทความเรื�องนี$นกัเรียนสามารถนาํไปปรับใชใ้นชีวติ
ประจาํวนัไดอ้ยา่งไร 
    ก. รักคนที�เขารักเรา ชีวติจะมีความสุข 
    ข. ใชชี้วติใหคุ้ม้ค่า ก่อนจะไม่มีชีวติอยู ่
    ค. พอใจกบัสิ�งที�ตนมีอยูแ่ละดาํเนินชีวติใหมี้คุณค่า 
    ง. กตญัQูต่อผูมี้พระคุณ เพราะท่านคือคนที�เลี$ยงดูเรา 

    

6. นกัเรียนคิดวา่ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุของการทาํใหผ้ลการเรียน
ตกตํ�า 
    ก. การไม่อ่านหนงัสือสอบ 
    ข. การไม่รับผดิชอบงานที�ครูสั�ง 
    ค. การอ่านหนงัสือเป็นประจาํทุกวนั 
    ง. การไม่มีสมาธิในการเรียนหนงัสือ 

    

7. ขอ้ใดเป็นวธีิการเตรียมตวัสอบที�ไดผ้ลดีที�สุด 
    ก. ทาํสมาธิ                         
    ข. นอนพกัผอ่น 
    ค. รักษาสุขภาพใหดี้ 
    ง. อ่านทบทวนเนื$อหาที�เรียนมาทั$งหมด 
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ระดบัความคิด 
เครื�องมือ +1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 

8. นกัเรียนคิดวา่ขอ้ใดไม่เป็นการพฒันาจุดเด่น จุดดอ้ยของ
ตนเอง 
    ก. การปรับปรุงตนเอง 
    ข. การวเิคราะห์ตนเอง 
    ค. รักษาสุขภาพใหดี้ 
    ง. อ่านทบทวนเนื$อหาที�เรียนมาทั$งหมด 

    

สถานการณ์ที� 2 

         “สมศรี เป็นนกัเรียนชั$น ม.1 สมศรีไม่ชอบเรียนวชิา
ภาษาองักฤษเพราะคุณครูใจร้าย ทาํใหผ้ลการเรียนวชิาภาษา
องักฤษตกตํ�า สมศรีจึงเครียดไม่รู้วา่จะตอ้งทาํอยา่งไรใหมี้ผล
การเรียนวชิาภาษาองักฤษดีขึ$น” 
จากสถานการณ์ ตอบคาํถามขอ้ที� 9 - 10 
9. นกัเรียนคิดวา่ขอ้ใดเป็นปัญหาของสมศรี 
    ก. ความเครียด 
    ข. ไม่ชอบคุณครู 
    ค. ไม่ชอบเรียนภาษาองักฤษ 
    ง. ผลการเรียนภาษาองักฤษตกตํ�า 

    

10. นกัเรียนคิดวา่ขอ้ใดไม่ไดอ้ยูใ่นเหตุการณ์เรื�องนี$  
     ก. ผลการเรียนตกตํ�า 
     ข. สมศรีเรียนอยูช่ั$น ม.1 
     ค. คุณครูไม่เขา้ใจสมศรี 
     ง. สมศรีไม่ชอบเรียนวชิาภาษาองักฤษ 

    

11. สถานการณ์ใดที�นกัเรียนควรปฏิเสธมากที�สุด 
     ก. เพื�อนชวนไปหอ้งสมุด 
     ข. เพื�อนชวนไปออกกาํลงักาย 
     ค. เพื�อนชวนไปกินไอศกรีมในวนัเสาร์ 
     ง. เพื�อนชวนโดดเรียนไปเล่นเกมส์ร้านคอมพิวเตอร์ 
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ระดบัความคิด 
เครื�องมือ +1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 

12. ถา้เพื�อนชวนไปเสพยาเสพติด นกัเรียนจะบอกเพื�อน 
อยา่งไร 
     ก. เราไม่มีเงินนะ จะไปไดเ้หรอ 
     ข. พวกนายไปกนัเถอะวนันี$ไม่วา่ง 
     ค. รอก่อนนะ เดีSยวเราไปขอแม่ก่อน 
     ง. ผมวา่พวกเราไปออกกาํลงักายกนัดีกวา่จะเกิดประโยชน์

มากกวา่นะ 

    

13. ถา้นกัเรียนเป็นผูห้ญิงแลว้มีเพื�อนผูช้ายชวนไปดูภาพ
ยนตร์รอบดึกสองต่อสองนกัเรียนควรปฏิบติัตนอยา่งไร 
     ก. ปฏิเสธอยา่งตรงไปตรงมา 
     ข. ใหเ้พื�อนชายชวนเพื�อนที�มีคู่รักไปอีกคู่ 
     ค. ลองไปก่อนแลว้ค่อยหาโอกาสกลบับา้น 
     ง. ไม่ปฏิเสธเพราะกลวัเพื�อนชายไม่พอใจ 

    

14. ถา้นกัเรียนเป็นนกัเรียนหญิงที�กาํลงัจะถูกเพื�อนชายชวน
ไปกระทาํผดิทางเพศนกัเรียนจะทาํอยา่งไร 
     ก. ไม่ปฏิเสธ เพราะ ไม่มีใครรู้ 
     ข. ไม่ปฏิเสธ เพราะ ใครๆก็ทาํกนั 
     ค. ปฏิเสธ เพราะ กลวัครูและเพื�อนรู้ 
     ง. ปฏิเสธ เพราะ คิดถึงผลกระทบที�จะตามมา 

    

15. ทกัษะการปฏิเสธขอ้ใดมีความสาํคญัในการหลีกเลี�ยง
สถานการณ์เสี�ยงนอ้ยมากที�สุด 
     ก. ปฏิเสธที�จะใชส้ารเสพติด 
     ข. ปฏิเสธที�จะใชอิ้นเทอร์เน็ต 
     ค. ปฏิเสธที�จะไม่มั�วสุ่มเล่นการพนนั 
     ง. ปฏิเสธที�จะแข่งขนัรถจกัรยานยนต ์
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ระดบัความคิด 
เครื�องมือ 

+1 0 -1 
ขอ้เสนอแนะ 

16. ทกัษะในการป้องกนัและหลีกเลี�ยงสถานการณ์เสี�ยงมี

หลายประการยกเวน้ขอ้ใด 

     ก. ทกัษะการคิด 

     ข. ทกัษะการต่อสู้ 

     ค. ทกัษะการต่อรอง 

     ง. ทกัษะการปฏิเสธ 

    

สถานการณ์ที� 3 
      “สะเทือนใจแม่ทิ$งทารกไวที้�ปั$ มนํ$ามนัชลบุรี พร้อมแนบ
จดหมายระบุตั$งชื�อใหว้า่นอ้งนํ$าแขง็ อา้งแฟนไม่รับผดิชอบ 
ทิ$งไปตั$งแต่รู้วา่ทอ้ง ยอมรับเป็นแม่เลว กูภ้ยันาํส่งโรง
พยาบาล ดา้นตาํรวจเร่งตามตวัแม่ จากการสอบถามเบื$องตน้
ทราบวา่ นายจิราย ุจิรานวชั อาย ุ38 ปี เป็นผูพ้บเด็กทารกเป็น
คนแรก ในปั$ มนํ$ามนัแห่งหนึ�ง บริเวณหอ้งนํ$าหญิง จึงรีบนาํ
เด็กขึ$นมา” 
จากสถานการณ์ ตอบคาํถามขอ้ที� 17 - 22 
17. จากบทความขา้งตน้นี$ไดก้ล่าวถึงบุคคลกี�คน 
     ก. 3 คน 
     ข. 4 คน 
     ค. 5 คน 
     ง. 6 คน 

    

18. อะไรเป็นเหตุที�ทาํใหเ้กิดปัญหานี$  
     ก. ฐานะทางการเงิน 
     ข. ขอ้อา้งของผูเ้ป็นแม่ 
     ค. ความไม่พร้อมของมารดา 
     ง. การตอ้งการเรียกร้องความสนใจ 

    

 

 



 
 

163

ระดบัความคิด 
เครื�องมือ 

+1 0 -1 
ขอ้เสนอแนะ 

19. จากการอ่านบทความขา้งตน้นี$  นกัเรียนไม่ควรมีความรู้
สึกอยา่งไร 
     ก. หดหู่ 
     ข. เสียใจ 
     ค. สะใจ 
     ง. สงสาร 

    

20. นกัเรียนคิดวา่พฤติกรรมใดสามารถป้องกนัเหตุการณ์      
นี$ ได ้
     ก. การไม่ชิงสุกก่อนห่าม 
     ข. การไม่สนใจเพศตรงขา้ม 
     ค. การไดรั้บความรู้ในเรื�องการตั$งครรภ ์
     ง. การนาํเด็กไปทิ$งไวที้�อื�นที�ไม่ใช่ปั$ มนํ$ามนั 

     

21. นกัเรียนคิดวา่ผูที้�สามารถช่วยเหลือไม่ใหเ้กิด                  
เหตุการณ์ดงักล่าวไดคื้อใคร 
     ก. ลูก 
     ข. ทุกคน 
     ค. ตาํรวจ 
     ง. พอ่และแม่ 

    

22. จากบทความนี$นกัเรียนไดข้อ้คิดอยา่งไร 
ก. ผูช้ายในสังคมขาดความรับผดิชอบ 
ข. คนที�ทาํผดิพลาดไม่สามารถอยูใ่นสังคมได ้
ค. การเลี$ยงลูกคนเดียวผูห้ญิงไม่สามารถเลี$ยงได ้
ง. การตั$งครรภใ์นขณะที�ไม่พร้อมจะส่งผลใหเ้กิดปัญหา

ตามมา 
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สถานการณ์ที� 4 

        “วนัหนึ�ง นายทิวากร กาํลงัขบัรถจากการทาํงานล่วง

เวลา ถนนที�เขาขบัรถกลบับา้นนั$นเงียบและวา่งมาก                

นายทิวากรจึงขบัรถดว้ยความเร็วสูงประกอบกบัความง่วง

นอนทาํใหเ้ขาขบัรถไปเฉี�ยวชายคนหนึ�งลม้ลง เขารู้สึกตกใจ

มากรีบหยดุรถลงไปดู จึงไดเ้ห็นชายผูน้ั$นแน่นิ�งที�ศีรษะมี

เลือดไหลมาก นายทิวากรมองไปรอบๆตวัเขาก็พบแต่                  

ความมืดและเงียบไม่มีผูค้นในบริเวณนั$นเลย เขารู้สึกกลวั

หลายอยา่ง และตดัสินใจไม่ถูกวา่จะทาํอยา่งไรดีต่อเหตุการณ์

ที�เกิดขึ$นนี$ ” 

จากสถานการณ์ ตอบคาํถามขอ้ที� 23 - 26 

 

23. จากสถานการณ์นี$ถา้นกัเรียนเป็นนายทิวากรนกัเรียน                 

จะทาํอยา่งไร 

     ก. ขบัรถหนีไป 

     ข. ถอยรถทบัชายผูน้ั$นอีกครั$ ง 

     ค. นาํผูช้ายคนนั$นส่งโรงพยาบาล 

     ง. ลากชายผูน้ั$นมาวางกลางถนนใหร้ถคนัอื�นทบัเพื�อโยน 

         ความผดิ 

    

24. ถา้นายทิวากรตดัสินใจช่วยเหลือชายผูนี้$นกัเรียนคิดวา่               

จะเกิดผลอยา่งไร 

     ก. นายทิวกรอาจถูกทาํร้ายร่างกาย 

     ข. นายทิวากรอาจตอ้งติดคุกเพราะขบัรถชน 

     ค. นายทิวากรจะตอ้งเสียเวลาในการช่วยเหลือ 

     ง. คดีขบัรถชนของนายทิวากรอาจไดรั้บโทษเบาลง 
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25. นกัเรียนคิดวา่สาเหตุใดที�ทาํใหน้ายทิวากรขบัรถเฉี�ยวชน

ผูอื้�น 

     ก. ง่วงนอน 

     ข. ความเร่งรีบ 

     ค. ความเครียด 

     ง. ความประมาท 

    

26. จากสถานการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่นายทิวากร                   

มีอาการเช่นใด 

     ก. ตกใจ 

     ข. เสียใจ 

     ค. ตื�นเตน้ 

     ง. หวาดกลวั 

    

27. เมื�อเกิดความผดิพลาดที�คิดวา่ร้ายแรงในชีวติของตนเองแลว้ 

สิ�งที�ไม่ควรทาํมากที�สุด 

     ก. หนีปัญหา 

     ข. ฆ่าตวัตาย 

     ค. ลงโทษตวัเอง 

     ง. หลบซ่อนตนเอง 

     

28. ขอ้ใดเป็นผลของการตดัสินใจเลือกทาํสิ�งที�ถูกตอ้ง 

     ก. ทาํใหเ้ป็นที�ชื�นชมของผูอื้�น 

     ข. ทาํใหเ้ป็นที�ยอมรับของผูอื้�น 

     ค. ทาํใหมี้ชื�อเสียง เงินทอง เกียรติยศ 

     ง. ทาํใหป้ระสบความสุขความสาํเร็จในชีวติและไม่ทาํให ้

         ผูอื้�นเดือดร้อน 
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สถานการณ์ 5 

       “หนูมารี พดูกบัคุณครูวา่ คุณครูคะ วนันี$ตอนเดินมา            

โรงเรียนหนูเห็นคนตาบอดเดินถือไมเ้ทา้คลาํทางมาตรง                

ทางมาลายกาํลงัจะขา้มถนน เขาเดินเซไปเซมาเหมือน                  

จะลม้ลงค่ะ หนูจึงเขา้ไปประคองแลว้จูงมือเขา ช่วยพาเดิน

ขา้มถนน เขาชมและขอบใจหนูดว้ยค่ะ” 

จากสถานการณ์ ตอบคาํถามขอ้ที� 29 - 33 

29. นกัเรียนคิดวา่การกระทาํของหนูมารีถูกตอ้งหรือไม่ 

เพราะอะไร 

     ก. ถูกตอ้ง เพราะ จะไดรั้บคาํชม 

     ข. ไม่ถูกตอ้ง เพราะ ควรเป็นหนา้ที�ของผูใ้หญ่ 

     ค. ไม่ถูกตอ้ง เพราะ ไม่ใช่เรื�องของเรา 

     ง. ถูกตอ้ง เพราะ แสดงใหเ้ห็นถึงความมีเมตตา  

         และความมีศีลธรรม 

    

30. จากเรื�องนี$นกัเรียนคิดวา่หนูมารีมีความรู้สึกอยา่งไร 

     ก. ดีใจ 

     ข. ภูมิใจ 

     ค. ตื�นเตน้ 

     ง. ใส่ใจ 

     

31. ถา้นกัเรียนเป็นหนูมารีนกัเรียนจะทาํอยา่งไร 

    ก. เดินผา่นไป 

    ข. ทาํเป็นไม่เห็น 

    ค. บอกใหค้นอื�นช่วย 

    ง. ช่วยเหลือคนตาบอด 
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32. นกัเรียนไดข้อ้คิดอะไรจากเรื�องนี$   
     ก. คิดดีไดดี้ คิดชั�วไดช้ั�ว 
     ข. ถา้ช่วยเหลือผูอื้�นแลว้จะไดค้าํชม 
     ค. การช่วยเหลือผูอื้�นทาํใหเ้กิดความสุข 
     ง. การช่วยเหลือคนตาบอดทาํใหเ้กิดความยุง่ยาก 

    

33. ขอ้ใดเป็นขอ้ดีของการช่วยเหลือผูอื้�น 
      ก. การไดรั้บเงินรางวลั 
      ข. เป็นที�รู้จกัของคนอื�น 
      ค. ไม่มีเวลาทาํงานของตนเอง 
      ง. เกิดความสบายใจ มีความสุข 

    

34. ขอ้ใดเป็นขอ้เสียของการช่วยเหลือคนที�เราไม่รู้จกั 
     ก. เกิดความสบายใจ มีความสุข 
     ข. ใชเ้วลาวา่งเป็นประโยชน์ 
     ค. จะไดรั้บคาํชมจากคนที�ไม่รู้จกั 
     ง. อาจทาํใหเ้กิดอนัตราย เพราะ มิจฉาชีพมีเยอะ 

    

35. เหตุใดเราจึงตอ้งทาํความดี 
     ก. ทาํใหผู้อื้�นรอบขา้งไดรั้บความสุข 
     ข. ทาํใหเ้รามีความสุขทางใจ จิตใจผอ่งใส 
     ค. ทาํใหไ้ดรั้บสิ�งดีๆจากผูอื้�น 
     ง. ถูกทุกขอ้ 

    

สถานการณ์ที� 6 
         “สมศกัดิU เป็นนกัเรียนชั$น ม.3 ไปทศันศึกษา                              
ณ สวนสัตวแ์ห่งหนึ�ง ในระหวา่งที�สมศกัดิU เดินลงจากเขา ได้
เกิดประสบอุบติัเหตุลม้ขาหกั และไดห้ยดุเรียนไป 3 สัปดาห์ 
เมื�อกลบัมาเรียนเขารู้สึกวา่เรียนไม่ทนัเพื�อน จึงพยายามอ่าน
หนงัสือ แต่สมศกัดิU ก็ยงัไม่เขา้ใจและรู้สึกเป็นกงัวลมาก 
เพราะอีก 1 สัปดาห์ ก็จะสอบปลายภาคแลว้” 
จากสถานการณ์ ตอบคาํถามขอ้ที� 36 
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36. ถา้นกัเรียนเป็นสมศกัดิU นกัเรียนควรแกปั้ญหาอยา่งไรเป็น
อนัดบัแรก 
      ก. ระมดัระวงัในการเดิน 
      ข. ไปคน้ควา้เพิ�มจากหอ้งสมุด 
     ค. ใหค้รูหรือเพื�อนอธิบายในส่วนที�ไม่เขา้ใจใหฟั้ง 
     ง. อ่านหนงัสือและทาํแบบฝึกหดัใหม้ากขึ$นกวา่เดิม 
สถานการณ์ที� 7 
     “เด็กชายสมโชค เป็นนกัเรียนชั$น ม.1 ชอบเล่นเกม
คอมพิวเตอร์มากและเล่นจนดึก เมื�อพอ่แม่เห็นก็ดุอยูเ่สมอ 
สมโชคจึงตื�นสายทาํใหม้าโรงเรียนไม่ทนัเคารพธงชาติเป็น
ประจาํแมบ้า้นจะอยูใ่กลโ้รงเรียนก็ตาม เขาจึงถูกฝ่ายปกครอง
เรียกพบบ่อยๆทาํใหเ้ขารู้สึกอายเพื�อน” 
จากสถานการณ์ ตอบคาํถามขอ้ที� 37 - 40 
37. ปัญหาและสาเหตุสาํคญัคืออะไร 
     ก. สมโชคนอนตื�นสาย 
     ข. บา้นอยูใ่กลโ้รงเรียนเกินไป 
     ค. สมโชคโดนพอ่แม่ดุวา่ 
     ง. สมโชคชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์จนเกินเวลา 

    

38. จากปัญหาที�เกิดขึ$น ถา้นกัเรียนเป็นสมโชคนกัเรียนควรมี
วธีิการแกปั้ญหาอยา่งไร 
     ก. นอนตั$งแต่หวัคํ�า 
     ข. ลดเวลาการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
     ค. ตั$งนาฬิกาปลุกใหป้ลุกเร็วขึ$น 
     ง. สัญญากบัครูฝ่ายปกครองวา่จะไม่มาโรงเรียนสายอีก 
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39. นกัเรียนคาดวา่ผลของการแกปั้ญหาของนกัเรียนจะเป็น
อยา่งไร 
     ก. สมโชคตื�นชา้กวา่เดิม 
     ข. สมโชคไม่โดนลงโทษ 
     ค. สมโชคเลิกเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
     ง. สมโชคไปโรงเรียนทนัเวลาและไม่ถูกฝ่ายปกครอง   
         เรียกพบ 

    

40. นกัเรียนคิดวา่ปัญหาที�เกิดขึ$นนี$ ส่งผลใหเ้กิดปัญหาใด 
ตามมา 
    ก. ปัญหาชูส้าว 
    ข. ปัญหาการเรียน 
    ค. ปัญหาความสัมพนัธ์กบัเพื�อน 
    ง. ปัญหาความสัมพนัธ์กบัพอ่แม่ 

    

 

ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื�อ………………………………. ผูท้รงคุณวฒิุ                

                                                                                (…………………………………..) 
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 แบบประเมินคุณภาพของแบบประเมินเจตคติของนักเรียน 

ที�มีต่อชุดกจิกรรมแนะแนวเพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

ของนักเรียนชั%นมัธยมศึกษาปีที� 1 

************************************************** 

ระดบัความคิด เครื�องมือ  

+1 0 -1 

ขอ้เสนอแนะ 

1.  ความสอดคลอ้งและส่วนประกอบแต่ละดา้นของเจตคติ  ดงันี$      

1.1  ดา้นความคิด และความเขา้ใจ      

1.2  ดา้นความรู้สึก และอารมณ์     

1.3  ดา้นแนวโนม้แสดงพฤติกรรม     

 

ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื�อ……………………………….ผูท้รงคุณวฒิุ           

   (……………………………………..) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลการประเมนิคุณภาพของเครื�องมอืวจัิย 
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ตาราง 7  ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของชุดกิจกรรมแนะแนวเพื อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที  1 โดยผูเ้ชี ยวชาญ จาํนวน 5 ท่าน 

 

 
                     
 
 
                    

ขอ้ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

1. การจดักิจกรรมมีการระบุแนวคิด               
ที กระชบัและชดัเจน 4.60 0.55 มีความเหมาะสมมากที สุด 

2. เนื'อหาในกิจกรรมสอดคลอ้งกบั               
วตัถุประสงค ์ 4.60 0.55 มีความเหมาะสมมากที สุด 

3. เวลาที ใชเ้หมาะสมกบักิจกรรม 4.80 0.45 มีความเหมาะสมมากที สุด 
4. กิจกรรมเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้

ส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็น 
และกลา้แสดงออก 4.80 0.45 มีความเหมาะสมมากที สุด 

5. กิจกรรมเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน             
ที จะพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ 4.80 0.45 มีความเหมาะสมมากที สุด 

6. ขอ้ความในใบความรู้ ใบงาน                    
มีความชดัเจนและใชภ้าษาถูกตอ้ง 4.80 0.45 มีความเหมาะสมมากที สุด 

7. กิจกรรมมีความหลากหลายน่าสนใจ
และง่ายต่อการเขา้ใจ 4.40 0.89 มีความเหมาะสมมากที สุด 

 8.       สื อต่างๆน่าสนใจเหมาะสมกบัผูเ้รียน 4.80 0.45 มีความเหมาะสมมากที สุด 
 9. เครื องมือวดัและประเมินผลสอด

คลอ้งและเหมาะสมกบักิจกรรม 4.60 0.55 มีความเหมาะสมมากที สุด 
10.    สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 4.40 0.53 มีความเหมาะสมมากที สุด 
 รวม   4.66 0.53 มีความเหมาะสมมากที สุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง เท่ากบั 4.66 
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ตาราง 8  การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรมแนะแนวเพื อส่งเสริมความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที  1 

 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ 

รายการประเมิน คนที  
1 

คนที  
2 

คนที  
3 

คนที  
4 

คนที  
5 

 
รวม 
25 

X  S.D. 

ระดบั               
คุณภาพ 
ความ

เหมาะสม 
1.  การจดักิจกรรม    

มีการระบุแนวคิด
ที กระชบัและ              
ชดัเจน 5 5 5 4 4 23 4.60 0.55 มากที สุด 

2.  เนื'อหาในกิจกรรม
สอดคลอ้งกบั                
วตัถุประสงค ์ 4 5 4 5 5 23 4.60 0.55 มากที สุด 

3. เวลาที ใชเ้หมาะสม
กบักิจกรรม   5 5 5 4 5 24 4.80 0.45 มากที สุด 

4. กิจกรรมเปิด
โอกาสใหน้กัเรียน
ไดมี้ส่วนร่วม              
ในการแสดง 
ความคิดเห็น และ
กลา้แสดงออก 4 5 5 5 5 24 4.80 0.45 มากที สุด 

5.  กิจกรรมเหมาะสม
กบัวยัของผูเ้รียน  
ที จะพฒันาทกัษะ
การคิดวเิคราะห์ 5 4 5 5 5 24 4.80 0.45 มากที สุด 

6.  ขอ้ความใน              
ใบความรู้ ใบงาน              
มีความชดัเจนและ
ใชภ้าษาถูกตอ้ง 5 5 5 5 4 24 4.80 0.45 มากที สุด 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ 

รายการประเมิน คนที  
1 

คนที  
2 

คนที  
3 

คนที  
4 

คนที  
5 

 
รวม 
25 

X  S.D. 

ระดบัคุณ
ภาพ 
ความ

เหมาะสม 
7.  กิจกรรม                        

มีความหลากหลาย
น่าสนใจและง่าย
ต่อการเขา้ใจ 5 3 5 5 4 22 4.40 0.89 มาก 

8.  สื อต่าง ๆ น่าสนใจ
เหมาะสมกบั                
ผูเ้รียน 5 5 4 5 5 24 4.80 0.45 มากที สุด 

9.  เครื องมือวดัและ
ประเมินผล                  
สอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบั                   
กิจกรรม 4 5 4 5 5 23 4.60 0.55 มากที สุด 

10.  สามารถนาํไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 5 5 4 4 4 22 4.40 0.53 มาก 

 

เกณฑก์ารประเมิน 
 คะแนนเฉลี ย 4.50 - 5.00 คะแนน เหมาะสมมากที สุด 
 คะแนนเฉลี ย 3.50 - 4.59 คะแนน เหมาะสมมาก 
 คะแนนเฉลี ย 2.50 - 3.49 คะแนน เหมาะสมปานกลาง 
 คะแนนเฉลี ย 1.50 - 2.49 คะแนน เหมาะสมนอ้ย 
 คะแนนเฉลี ย 1.00 - 1.49 คะแนน เหมาะสมนอ้ยที สุด 
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ตาราง 9  การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงั
การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน                 
ชั'นมธัยมศึกษาปีที  1 

 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ 

รายการประเมิน คนที 
1 

คนที 
2 

คนที 
3 

คนที 
4 

คนที 
5 

X  

ระดบัคุณ
ภาพ 
ความ

เหมาะสม 
1.  มีคาํสั งชดัเจน และเขา้ใจง่าย 5 5 5 5 5 5.00 มากที สุด 
2.  ใชว้ดัและประเมินผลไดต้รง

ตามวตัถุประสงค ์ 5 5 4 5 5 4.80 มากที สุด 
3.  วดัไดค้รอบคลุมเนื'อหา 5 4 5 5 5 4.80 มากที สุด 
4.  จาํนวนขอ้เหมาะสมกบัเวลา 5 5 5 5 4 4.80 มากที สุด 
5.  ขอ้คาํถามเหมาะสมแก่            

การพฒันาความสามารถ           
ในการคิดวเิคราะห์ 5 5 5 5 5 5.00 มากที สุด 

6.  สามารถวดัความสามารถ           
ในการคิดวเิคราะห์ได ้ 5 5 5 5 5 5.00 มากที สุด 

7.  การใชภ้าษาอ่านง่าย เขา้ใจ 
ชดัเจน 5 5 5 5 5 5.00 มากที สุด 

8.  ขอ้คาํถามเหมาะสมกบัวยั  
ของผูเ้รียน 4 5 5 5 5 4.80 มากที สุด 

9.  สามารถนาํมาใชเ้ป็นเครื องมือ
วดัและประเมินผลไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 5 5 5 5 5 5.00 มากที สุด 

รวมเฉลี ย      4.93 มากที สุด 

 

เกณฑก์ารประเมิน 
 คะแนนเฉลี ย  4.50 - 5.00 คะแนน เหมาะสมมากที สุด 
 คะแนนเฉลี ย  3.50 - 4.59 คะแนน เหมาะสมมาก 
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 คะแนนเฉลี ย  2.50 - 3.49 คะแนน เหมาะสมปานกลาง 
 คะแนนเฉลี ย  1.50 - 2.49 คะแนน เหมาะสมนอ้ย 
 คะแนนเฉลี ย  1.00 - 1.49 คะแนน เหมาะสมนอ้ยที สุด 
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ตาราง 10  การวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของแบบประเมินเจตคติของนกัเรียนที มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนว
เพื อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที  1 

 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ 

รายการประเมิน คนที 
1 

คนที 
2 

คนที 
3 

คนที 
4 

คนที 
5 

X  

ระดบั             
คุณภาพ 
ความ

เหมาะสม 
1.  สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน    

ความหมายของเจตคติ 5 5 5 5 5 5.00 มากที สุด 
2.  ประโยคกระชบั และชดัเจน 5 5 5 5 5 5.00 มากที สุด 

3.  สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม         
แนะแนว 5 5 4 5 5 4.80 มากที สุด 

4. ระบุดา้นต่าง ๆ ที ตอ้งการวดั       
ชดัเจน 5 4 5 5 5 4.80 มากที สุด 

5.  เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 5 5 4 4 5 4.60 มากที สุด 

6. สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์          
การวจิยั 5 5 5 5 5 5.00 มากที สุด 

7. ใชเ้ครื องมือวดัไดอ้ยา่ง                
เหมาะสม 5 5 5 5 4 4.80 มากที สุด 

8.  กาํหนดเกณฑก์ารประเมิน            
ที ชดัเจน 5 5 5 5 5 5.00 มากที สุด 

รวมเฉลี ย      4.88 มากที สุด 

 

เกณฑก์ารประเมิน 
 คะแนนเฉลี ย  4.50 - 5.00 คะแนน เหมาะสมมากที สุด 
 คะแนนเฉลี ย  3.50 - 4.59 คะแนน เหมาะสมมาก 
 คะแนนเฉลี ย  2.50 - 3.49 คะแนน เหมาะสมปานกลาง 
 คะแนนเฉลี ย  1.50 - 2.49 คะแนน เหมาะสมนอ้ย 
 คะแนนเฉลี ย  1.00 - 1.49 คะแนน เหมาะสมนอ้ยที สุด 
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ตาราง 11  การวิเคราะห์หาค่า IOC ของชุดกิจกรรมแนะแนวเพื อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที  1 

 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ 

รายการประเมิน คนที  
1 

คนที  
2 

คนที  
3 

คนที  
4 

คนที  
5 

∑R IOC 
ความ 
หมาย 

1.  ครูผูส้อนเปิดโอกาสให้
นกัเรียนลงมือปฏิบติั         
ดว้ยตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

2.  การจดักิจกรรมมีการระบุ
แนวคิดที มีความถูกตอ้ง 
กระชบั และชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

3.  เนื'อหาในกิจกรรม             
แนะแนวเหมาะสมกบั
การพฒันาความสามารถ           
ในการคิดวเิคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

4.  เวลาที ใชเ้หมาะสมกบั              
กิจกรรมแนะแนว           
และเนื'อหา +1 +1 +1 +1 0 +4 0.80 ใชไ้ด ้

5.  เนื'อหาในกิจกรรม               
สอดคลอ้งกบั                      
วตัถุประสงคที์ มุ่งพฒันา               
ใหเ้กิดความสามารถ           
ในการคิดวเิคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

6.  กิจกรรมแนะแนว                
สอดคลอ้งกบัใบความรู้ 
และใบงาน +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 ใชไ้ด ้

7.  กิจกรรมเหมาะสมกบั
กลุ่มผูเ้รียน 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 ใชไ้ด ้
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ตาราง 11  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ 

รายการประเมิน คนที  
1 

คนที  
2 

คนที  
3 

คนที  
4 

คนที  
5 

∑R IOC 
ความ 
หมาย 

8.  มีการกาํหนดรายละเอียด
การดาํเนินกิจกรรมไว้
อยา่งชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

9.  จดัลาํดบักิจกรรม                 
เป็นขั'นตอนและต่อเนื อง
อยา่งเหมาะสม +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 ใชไ้ด ้

10.  มีการใหค้วามรู้                  
ที เหมาะสมในใบความรู้ 0 +1 +1 0 +1 +3 0.60 ใชไ้ด ้

11.  ขอ้ความในใบความรู้ 
ใบงาน ใชภ้าษาถูกตอ้ง 
ชดัเจน เหมาะสมกบัวยั
ของผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

12.  สื อต่าง ๆ ที ใช ้                     
ในกิจกรรม                           
มีความน่าสนใจ             
มีความหลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

13.  กิจกรรมแนะแนว              
เปิดโอกาสใหน้กัเรียน            
ไดมี้ส่วนร่วมในการ
แสดงออก และกลา้
แสดงความคิดเห็น +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

14.  มีเครื องมือวดัและ
ประเมินผลสอดคลอ้ง
เหมาะสมกบักิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 11  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ 

รายการประเมิน คนที  
1 

คนที  
2 

คนที  
3 

คนที  
4 

คนที  
5 

∑R IOC 
ความ 
หมาย 

15.  วธีิวดัและประเมินผล
สามารถนาํไปปฏิบติั            
ไดจ้ริง +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

รวมเฉลี ย       0.92 ใชไ้ด ้
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ตาราง 12  การวิเคราะห์หาค่า IOC ของแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัใช ้   
ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษา              
ปีที  1 

 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ 

ขอ้ คนที  
1 

คนที   
2 

คนที   
3 

คนที  
4 

คนที  
5 

∑R IOC 

 
ความหมาย 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

14 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

15 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

16 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

17 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

18 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

19 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

20 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

22 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 12  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ 

ขอ้ คนที  
1 

คนที   
2 

คนที   
3 

คนที  
4 

คนที  
5 

∑R IOC 

 
ความหมาย 

23 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

24 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

25 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

26 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

27 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

28 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

29 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

30 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

31 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

32 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

33 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

34 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

35 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

36 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

37 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

38 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

39 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

40 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 13  การวเิคราะห์หาค่า IOC ของแบบประเมินเจตคติของนกัเรียนที มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนว
เพื อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที  1 

 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ 

รายการประเมิน คนที 
1 

คนที  
2 

คนที  
3 

คนที 
4 

คนที 
5 

∑R IOC ความหมาย 

1.  สอดคลอ้งกบั                   
มาตรฐานความหมาย           
ของเจตคติ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

2.  ประโยคกระชบั             
และชดัเจน +1 +1 +1 +1 

+1 
 +5 1.00 ใชไ้ด ้

3.  สอดคลอ้งกบั                  
ชุดกิจกรรมแนะแนว +1 +1 +1 +1 

+1 
 +5 1.00 ใชไ้ด ้

4. ระบุดา้นต่าง ๆ ที 
ตอ้งการวดั ชดัเจน +1 +1 +1 +1 

+1 
 +5 1.00 ใชไ้ด ้

5.  เหมาะสมกบัวยั               
ของผูเ้รียน +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 ใชไ้ด ้

6. สอดคลอ้งกบั                     
จุดประสงคก์ารวจิยั +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

7. ใชเ้ครื องมือวดั                     
ไดอ้ยา่งเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

8.  กาํหนดเกณฑ ์                 
การประเมินที ชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

รวมเฉลี ย       0.98 ใชไ้ด ้
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ตาราง 14  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเชื อมั น kr-20 ของแบบวดัความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพื อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที  1 

 

ขอ้ที  ความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) แปลผลคุณภาพของขอ้สอบ 
1 0.77 0.47 เหมาะสม 
2 0.77 0.33 เหมาะสม 

3 0.67 0.40 เหมาะสม 

4 0.70 0.20 เหมาะสม 

5 0.77 0.20 เหมาะสม 

6 0.80 0.27 เหมาะสม 

7 0.73 0.27 เหมาะสม 

8 0.77 0.47 เหมาะสม 

9 0.77 0.20 เหมาะสม 

10 0.77 0.47 เหมาะสม 

11 0.77 0.20 เหมาะสม 

12 0.70 0.20 เหมาะสม 

13 0.77 0.20 เหมาะสม 

14 0.73 0.27 เหมาะสม 

15 0.70 0.33 เหมาะสม 

16 0.77 0.20 เหมาะสม 

17 0.73 0.27 เหมาะสม 

18 0.77 0.20 เหมาะสม 

19 0.77 0.20 เหมาะสม 

20 0.77 0.47 เหมาะสม 

21 0.77 0.20 เหมาะสม 

22 0.77 0.20 เหมาะสม 

23 0.73 0.27 เหมาะสม 

24 0.70 0.20 เหมาะสม 

25 0.77 0.20 เหมาะสม 
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ตาราง 14  (ต่อ) 
 

ขอ้ที  ความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) แปลผลคุณภาพของขอ้สอบ 
26 0.77 0.20 เหมาะสม 

27 0.73 0.27 เหมาะสม 

28 0.77 0.20 เหมาะสม 

29 0.80 0.27 เหมาะสม 

30 0.70 0.20 เหมาะสม 

31 0.77 0.33 เหมาะสม 

32 0.77 0.47 เหมาะสม 

33 0.70 0.20 เหมาะสม 

34 0.77 0.20 เหมาะสม 

35 0.77 0.20 เหมาะสม 

36 0.77 0.33 เหมาะสม 

37 0.77 0.47 เหมาะสม 

38 0.77 0.47 เหมาะสม 

39 0.77 0.20 เหมาะสม 

40 0.77 0.47 เหมาะสม 

 

 

หมายเหตุ ระดบัความยากง่าย อยูร่ะหวา่ง   0.20 - 0.80 

 ระดบัค่าอาํนาจจาํแนก อยูร่ะหวา่ง  0.20 - 0.53 
 
 ค่าความเชื อมั นของแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีค่าเท่ากบั 0.7695 โดยใช้
สูตรของ Kuder-Richardson (KR-20) ดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวเพื อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที  1  
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