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This study has objectives 1) To create an interest test of activities for career
guidance by applying Theory of Multiple Intelligences for senior high school students, 2) To
evaluate the quality of the interest test of activities and 3) To develop a manual of the interest
test of activities. The methodology can be separated into 3 phases. Phase 1 the development
of an interest test of activities by literature review. Phase 2 Quality evaluation of interest test
when the samples are 720 senior high school students in 1st semester, educational year 2019
of the Secondary Education Service Area Office 1. Last, Phase 3 Suitability evaluation of manual
of the interest test of activities from the study, results show that 1) The developed interest test is
the situational-based questions which consist of 10 questions. Each question has 8 choices
which represent 8 interests and need students to sort the first 3 choices, 2) From the quality
evaluation of the interest test the content validity is acceptable when the range of IOC is 0.80 –
1.00. Concurrent Validity of the test is acceptable as well the range of Discrimination of 8
sections is 0.20 - 0.82 and the range of Internal Consistency is 0.71 – 0.83 and Test-retest
Reliability is acceptable as well, and 3) The developed manual of the interest test is highly
suitable with the mean of 3.94
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
การศึกษาเป็ นหัวใจสาคัญของการพัฒนาประเทศและได้รบั การคาดหวังให้ทาหน้าที่
ต่าง ๆ ที่เป็ นรากฐานสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นส่วนช่วยในการเพิ่มความเท่าเทียม
ในสังคม และเป็ นจุดเริม่ ต้นของการสร้างอาชีพ ซึง่ เป็ นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และความเจริ ญ รุ ่ง เรื อ งของประเทศ แต่ ใ นสภาวการณ์ปั จ จุ บัน ทั่ว โลกก าลัง เผชิ ญ กับ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็ น
ประเทศที่พฒ
ั นาแล้วหรือกาลังพัฒนา ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกัน
มากขึน้ ปรับเปลี่ยนจากการทางานที่บคุ คลที่มีองค์ความรู เ้ ดียวกัน ทักษะเดียวกัน และทางานใน
สายงานเดียวกัน จาเป็ นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยต้องจัดการศึกษาให้ทนั กับ
สถานการณ์โลก ที่เต็มไปด้วยความรู แ้ ละข้อมูลที่เพิ่มขึน้ รวมทัง้ ต้องวางแผนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ด ขึ น้ ในอนาคต (ส านัก บริห ารงานการมัธ ยมศึก ษาตอนปลาย, 2558, น. 3) ด้ว ยเหตุนี จ้ ึ ง
สอดคล้องกับ นิรนั ดร์ จุลทรัพย์ (2558, น. 33) ได้กล่าวไว้ว่า การแนะแนวเป็ นบริการที่จดั ขึน้ เพื่อ
ช่วยให้บุคคลสามารถตัดสินใจได้ดว้ ยตนเอง อย่างถูกต้องและเฉลียวฉลาด การแนะแนวถือหลัก
ว่า ผูแ้ นะแนวเพียงแต่แนะแนวทางหรือชีช้ ่องทางให้เท่านัน้ ผูร้ บั การแนะแนวจะเป็ นผูต้ ดั สินใจ
แก้ปัญหาเองตามความสมัครใจ ผูแ้ นะแนวจะใช้กลวิธีและเครื่องมือต่าง ๆ เข้าช่วยเพื่อให้ผรู้ บั การ
แนะแนวเข้าใจตนเองได้อย่างถูกต้อง ผูแ้ นะแนวจะทาหน้าที่เป็ นพี่เลีย้ งช่วยให้ผรู้ บั การแนะแนว
สามารถตัดสินใจ ผูแ้ นะแนวจะใช้กลวิธีและเครื่องมือต่าง ๆ เข้าช่วยเพื่อให้ผรู้ บั การแนะแนวเข้าใจ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง เข้าใจปั ญหาของตนเอง มองเห็น ลู่ทางแก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจได้
เอง การแนะแนวอาจจะช่วยให้คนเราสามารถมองเห็นลูท่ างต่าง ๆ ที่ตนเองมองข้ามเสียแต่แรกได้
อีกด้วย ซึ่งการทราบความสนใจของบุคคลด้วยการวัด โดยแบบทดสอบและแบบสารวจได้รบั การ
ยอมรับว่า เป็ นวิธีการที่ให้ความเชื่อถือและเที่ยงตรงมากในการค้ นหาความสนใจที่แท้จริงของ
บุคคล โฟรลิช และฮอยท์ (Frochlich และ Hoyt, 1959, pp. 193-194) ได้เสนอวิธีการวินิจฉัยความ
สนใจด้วยการวัด ประเภทที่ 2 จากทัง้ หมด 3 ประเภท ว่าในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้
แบบทดสอบและแบบสารวจความสนใจเพื่อการตรวจสอบความสนใจเดิมของนักเรียนให้ละเอียด
และชัดเจนยิ่งขึน้ ทั้งนี ้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนไว้ 3 ลักษณะ หนึ่งในนัน้ คือกิจกรรมแนะแนว ซึง่ เป็ นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถ
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ใช้ในการเติมเต็ม ความรู ้ ความชานาญและประสบการณ์ของนักเรียนเกี่ยวกับอาชีพให้กว้างขวาง
ยิ่งขึน้ เพื่อค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเอง และพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ ในการ
จัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรีย นเพื่อสร้างคุณลักษณะที่จาเป็ นของอาชีพ
ต่าง ๆ และการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพในชั้นเรียนคือการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้
สารวจและรู จ้ ักตนเองเกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
รวมทัง้ บุคลิกภาพโดยการเสริมทักษะอาชีพผ่านหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย การ
ใช้กระบวนการและการจัดกิจกรรมแนะแนวในชัน้ เรียนเช่น แบบวัดความสนใจในอาชีพ แบบวัด
บุคลิกภาพ และแบบวัดความถนัด เป็ นต้น (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2561,
น. 28)
โมดูลที่ 4 ของการวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั และปั ญหาของการศึกษาคือการจัดกิจกรรม
ความถนัดและความสนใจเฉพาะสาขาวิชาชีพ ซึ่งต้องส่งเสริมให้นกั เรียนเรียนรู จ้ ากการลงมือทา
และส่งเสริมหิจกรรมที่นักเรียนสนใจเพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาและเลือกสายงานและอาชีพที่
มั่นคง (สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2560, น. 23) ซึง่ อธิบายได้วา่ ความสนใจ คือ
นิ สัย การเอาใจใส่เรื่องราวหรือสิ่งต่าง ๆ ต้องค้น ให้พบว่าตนเองมีความสนใจหรือชอบงานใน
ลักษณะใด มากน้อยเพียงใด ถ้าจะไปศึกษาหรือฝึ กอบรมในสายงานนัน้ ๆ จะศึกษาฝึ กอบรมจน
สาเร็จหรือไม่ ทากิจกรรมหรือทางานนัน้ ๆ เป็ นระยะเวลาที่ยาวนานหรือทาเป็ นประจา หรือสนใจที่
จะลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง (กรมการจัดหางาน, 2552, น. 61) กล่าวคือความสนใจคือจุดเริ่มต้น
ของความอยากรู ้ อยากลองและอยากลงมือทา อยากปฏิบตั ิ หากมีกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้ทา ได้หมั่น
ฝึ กฝนในสิ่งที่ชอบ กิ จกรรมที่เกิดจากความสนใจนีจ้ ะเป็ นจุด เริ่มต้นในการพัฒนาตนเองสู่การ
วางเป้าหมายทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียน (กรมการจัดหางาน,
2552, น. 81-83) ทัง้ นีก้ ารสร้างแบบวัดในการค้นหาคุณลักษณะที่นาไปสู่การแนะแนวอาชีพจะมี
หลายลักษณะ เช่น แบบวัดความสนใจในอาชีพ แบบวัดบุคลิกภาพ และแบบวัดความถนัด ซึง่ เป็ น
เครื่องมือวัดที่นิยมใช้กันมานาน โดยเครื่องมือเหล่านีเ้ ป็ นตัวช่วยในการให้ผูเ้ รียนค้นหาตนเอง
ค้นพบความถนัด ค้นพบความสามารถจากการทากิจกรรมที่ตนเองสนใจ แต่แบบวัดความสนใจใน
การทากิจกรรม ซึง่ เป็ นคุณลักษณะสาคัญอีกคุณลักษณะหนึ่งที่จะนาไปสูก่ ารค้นหาความสนใจใน
อาชีพยังไม่มีผูร้ ิเริ่มพัฒนาแบบวัด ทั้งนี ้กิจกรรมที่ผูเ้ รียนได้ทากิจกรรมร่วมกัน ได้ลงมือกระทา
กิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ได้ประยุกต์ ใช้ความรู ้ เช่นกิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมค่าย กิจกรรมวัน
สาคัญ กิ จกรรมชมรม/ชุมนุม กิ จกรรม โครงงาน/โครงการ กิ จกรรมจิตอาสา เป็ นต้น กิ จกรรม
เหล่านีเ้ ป็ นกิจกรรมที่จะทาให้ผเู้ รียนเกิด การพัฒนาทักษะชีวิต ได้เสริมสร้างสัมพันธภาพและใช้
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ทักษะการสื่อสาร ได้ฝึกจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตนเอง การได้รบั ฟั งความคิดเห็น
ของผูอ้ ่ืน ทาให้เข้าใจผูอ้ ่ืน นาไปสู่การยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ่ืน รู จ้ กั ไตร่ตรองทาความเข้าใจ
และตรวจสอบตนเอง ท าให้เ ข้า ใจตนเองและเห็ น ใจผู้อ่ื น การได้ร ับ การยอมรับ จากกลุ่ม ได้
แสดงออกด้านความคิด การพูด และการทางานมีความสาเร็จ ทาให้ได้รบั คาชม เกิดเป็ นความ
ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง นาไปสู่ความรับผิดชอบ ทัง้ ต่อตนเองและสังคม (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2560, น. 17) สิ่งเหล่านีค้ ือพืน้ ฐานของความสนใจในการทา
กิจกรรมที่นามาสูก่ ารประกอบอาชีพในอนาคต จึงเป็ นที่มาของการสร้างแบบวัดความสนใจในการ
ทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2. ผูเ้ รียนสามารถคิดวิเคราะห์
ตัด สิ น ใจ แก้ปั ญ หาและวางแผนด้า นอาชี พ โดยมี ค าอธิ บ ายว่ า ผู้เ รีย นสามารถคิ ด วิ เ คราะห์
ตัดสินใจ แก้ปัญหาและวางแผนด้านอาชีพ หมายถึงผู้เรียนสามารถศึกษาข้อมูลด้านอาชีพ เช่น
หลักสูตรของคณะ / สาขาที่เกี่ยวข้องแต่ละอาชีพ ข้อมูลอาชีพ ความต้องการตลาดแรงงาน ค่านิยม
ทางสังคมที่มีตอ่ อาชีพ คุณลักษณะของผูป้ ระกอบอาชีพ การเตรียมตัวสูอ่ าชีพ เจตคติ/ค่านิยมที่ดี
ต่ออาชี พ คุณธรรมจริย ธรรมในอาชี พ วิเคราะห์คุ ณลักษณ์ของตนเอง น าผลมาประกอบการ
ตัดสินใจ วางแผน พัฒนา และปรับปรุงตนเองเพื่อเข้าสูอ่ าชีพในอนาคต (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2559b, น. 8) จึงต้องมีเครื่องมือมาเป็ นตัวช่วย โดยอารี สัณหฉวี (2542, น.
คานา) กล่าวว่าความรู ใ้ นเรื่องพหุปัญญาจะช่วยให้ครู ใจถึงความสามารถ ความถนัดของตนเอง
ตลอดจนเข้า ใจถึ ง ความสามารถ หรือปั ญญาด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ปั ญญาด้านที่ เด่น ของ
นัก เรีย นก็ จ ะเป็ น สไตล์ก ารเรีย นของนัก เรีย นผู้นั้น กล่า วคื อ นัก เรีย นได้ดี จ ากปั ญ ญาด้า นนั้น
จาเป็ นต้องพยายามจัดกิจกรรมที่ใช้ปัญญาด้านนัน้ ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้ เนื่องจากนักเรียนแต่
ละคน มีปัญญาด้านต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน ครูจงึ ต้องหาวิธีท่ีจะดาเนินการสอนที่ได้ใช้ปัญญาทัง้ แปด
ด้าน จึงเป็ นที่มาของครูแนะแนวจะต้องช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนให้ได้มีการประเมินตนเองอย่าง
สม่าเสมอในทุกช่วงชีวิต และปรับปรุ งเป้าหมายของชีวิต ครู แนะแนวสามารถทาหน้าที่ป้อนกลับ
ข้อมูลให้เด็กได้เพราะมีความรู ท้ างจิตวิทยาในด้านต่าง ๆ เช่นพัฒนา การตามช่วงวัย จิตวิทยา
วัยรุ น่ การให้คาปรึกษาและการทาแบบทดสอบต่าง ๆ ซึ่งจากแนวคิดเรื่องพหุปัญญา (Gardner,
1999, p. 44) ถึงพหุปัญญาว่าปั ญญาของมนุษย์เป็ นองค์ประกอบซึ่งสร้างขึน้ จากกระบวนการคิด
จากชุ ด พื ้น ฐานของปั ญญา (Human Beings are Organisms Who Possess A Basic Set of
Intelligences) มนุษย์มีปัญญาที่แตกต่างกัน สิ่งที่ทา้ ทาย คือจะทาอย่างไรที่จะใช้ความสามารถ
ของมนุษย์ท่ีมีความแตกต่างกั นในการพัฒนาการแสดงออกทางปั ญญาที่หลากหลายให้ดีท่ีสุด
สอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2559c, น. 29) ที่กล่าวว่าแนวคิด
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เรื่องพหุปัญญามุ่งอธิบายวิธีการที่มนุษย์จะใช้ศกั ยภาพแสดงออกซึ่งผลงาน หรือการทางานด้วย
ปั ญญาด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาวชนเห็นช่องทาง ในการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับปั ญญาความสามารถด้านที่ตนมี ซึง่ ในกระบวนการส่งเสริ มแนะแนว
ให้ค าปรึก ษา ด้า นอาชี พ ของนัก เรีย น สามารถน าทฤษฎี พ หุปั ญ ญาไปใช้ป ระโยชน์ โดยการ
สนับสนุนให้นักเรียนสารวจตรวจสอบโลกของงานอาชี พ ควบคู่ไปกับพหุปัญญาด้านที่ตนเอง
พัฒนาได้ดี โดยใช้กิจกรรมและวิธีการสอดแทรกบูรณาการเข้าสูก่ ระบวนการใช้หลักสูตรอย่างเป็ น
ระบบ
ด้ว ยเหตุผลดัง กล่า วข้า งต้น ผูว้ ิจัย จึง สนใจที่ จะพัฒนาแบบวัดความสนใจในการท า
กิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายเพื่อให้ทราบความสนใจในกิจกรรมของนักเรียน ซึง่ จะเชื่อมโยงไปยังการแนะแนวอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความสนใจในการทากิจกรรมและผลการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะเป็ นประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ ายที่จะ
นาผลไปพัฒนา จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม แก้ไขและพัฒนาความสนใจในอาชีพให้ได้รบั การพัฒนา
เพื่อนาไปสูก่ ารวางแผนด้านการศึกษาต่อในอนาคตของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความมุ่งหมายของการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ตงั้ ความมุง่ หมายไว้ดงั นี ้
1. เพื่อสร้างแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์
ทฤษฎีพหุปัญญา
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
3. เพื่อจัดทาคูม่ ือการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ
โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ความสาคัญของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีท้ าให้ได้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุก ต์ท ฤษฎี พ หุปั ญ ญา ส าหรับ นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาตอนปลายที่ มีคุณ ภาพ ซึ่ง จะเป็ น
เครื่องมือสาหรับการสารวจความสนใจในการทากิจกรรมของนักเรียนและใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานใน
การแนะแนวการศึกษาต่อและการวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคต ที่สาคัญที่จะเป็ นแนวทาง
ในการจัดการเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนรายวิชา กิจ กรรมแนะแนว เพื่อเป็ นการส่งเสริมความ
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หลากหลายทางความสนใจ และช่วยในการจัดวางตัวบุคคล สารวจความสนใจเพื่อนาไปสูก่ ารแนะ
แนวอาชีพของผูเ้ รียนได้อีกวิธีหนึ่ง
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา
2562 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.1) กลุ่ม 5 จานวน
11 โรงเรียน มีนกั เรียนจานวนทัง้ สิน้ 10,916 คน
กลุม่ ตัวอย่างที่ในการวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรียนระดับชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ท่ี 6 ภาคเรียน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.1)
กลุ่ม 5 จ านวน 11 โรงเรีย น ซึ่ง ได้ม าโดยวิธีการสุ่ม แบบหลายขั้น ตอน (Multi-stage Random
Sampling) จานวน 720 คน
2. เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีม้ ่งุ ศึกษาความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา โดยแบ่งความสนใจออกเป็ น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านมิติสมั พันธ์ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านความเข้าใจระหว่าง
บุคคล ด้านความเข้าใจตนเองและด้านธรรมชาติวิทยา
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ความสนใจในการทากิจกรรมโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา หมายถึง ความรู ส้ ึกชื่น
ชอบของบุคคล ความสนใจของบุคคลที่มีตอ่ การทางานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาทิ การทากิจกรรม การร่วม
กิจกรรม ส่งผลให้บุคคลนั้นเอาใจใส่หรือแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วม ความกระตือรือร้นในการ
ประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งนัน้ ให้เกิดความพร้อมและบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย นาไปสู่ความสนใจ
ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านนัน้ ๆ โดยความสนใจในการทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กลุม่ อาชีพรวม 8 กลุม่ อาชีพได้แก่
1. กลุ่มอาชีพที่ตอ้ งใช้ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) หมายถึง ความ
สนใจในการทากิ จกรรมทางด้านการใช้คาพูด การเจรจา การพูดสื่อความหมาย การโต้เถี ยง/
โต้ตอบ การใช้ภาษาในการหว่านล้อมการต่อลอง การอธิบายความหมายและเรือ่ งที่เกี่ยวกับภาษา
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เหมาะที่จะประกอบอาชีพนักเล่านิทาน นักพูด นักการเมือง หรือด้านการเขียน เช่น กวี นักเขียนบท
ละคร บรรณาธิการ และนักหนังสือพิมพ์ เป็ นต้น
2. กลุม่ อาชีพที่ตอ้ งใช้ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical - Mathematical
Intelligence) หมายถึง ความสนใจในการใช้ตวั เลข การให้เหตุผล การจัดลาดับ การคิดหาสาเหตุ
และผลลัพธ์ การสร้างสมมติฐาน การค้นหารู ปแบบ แบบแผน การมองเห็นความสัมพันธ์ การคิด
เชิงนามธรรม การคิดที่เป็ นเหตุผล (cause-effect) และมีวิธีการที่ใช้ในการคิดหลากหลาย ได้แก่
การจ าแนกประเภท การจั ด หมวดหมู่ การสัน นิ ษ ฐาน การสรุ ป การคิ ด ค านวณ และการ
ตัง้ สมมติฐาน เป็ นต้น เหมาะที่จะประกอบอาชีพนักบัญชี นักคณิตศาสตร์ นั กวิทยาศาสตร์ นัก
ตรรกศาสตร์ นักจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเศรษฐศาสตร์ ผูต้ รวจสอบบัญชี นักบัญชี นัก
สถิติ นักวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ และนักวิจยั เชิงปริมาณ เป็ นต้น
3. กลุม่ อาชีพที่ตอ้ งใช้ปัญญาด้านมิติสมั พันธ์ (Spatial Intelligence) หมายถึง ความ
สนใจในการทากิจกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสี เส้น รู ปร่าง เนือ้ ที่ การมองเห็นพืน้ ที่ซบั ซ้อน
การคิดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ออกเป็ นรูปภาพ การมองเห็นโลกในรูปของภาพ การมองภาพสิ่ง
ต่าง ๆ ได้ทงั้ 3 มิติหรือมากกว่านัน้ การจาลองสร้างภาพนัน้ ๆ ได้ การปรับปรุงวิธีการใช้เนือ้ สื่อสาร
ออกมาเป็ นรู ปภาพ เหมาะที่จะประกอบอาชีพสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากร ศิลปิ น นักประดิษฐ์
นักออกแบบศิลป์ ครู ศิลปะ นักถ่ายภาพ นักบิน นักแกะสลัก นักวางผังเมือง และนักสารวจ เป็ น
ต้น
4. กลุม่ อาชีพที่ตอ้ งใช้ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily - Kinesthetic
Intelligence) หมายถึ ง ความสนใจในการใช้ร่างกายของตนแสดงความคิด ความรู ส้ ึก ความ
คล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น ความประณีต ความไวทางประสาทสัมผัส
ควบคุม การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้มือเพื่อจัดกระทากับสิ่งของ และการใช้มือประดิษฐ์ เหมาะที่
จะประกอบอาชีพนักแสดง นักแสดงท่าใบ้ นักกีฬา นักฟ้อนรา ช่างฝี มือ ช่างอัญมณี เกษตรกร ช่าง
เครื่องยนต์ ช่างก่อสร้าง ครู พลศึกษา นักกายภาพบาบัด ศิลปิ นสาขานาฏศิลป์ นักเต้นรา นัก
กายกรรม นักปั้น ช่างซ่อมรถยนต์ ศัลยแพทย์ ช่างไม้ และช่างตัดเย็บเสือ้ ผ้า เป็ นต้น
5. กลุ่มอาชี พ ที่ ตอ้ งใช้ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) หมายถึง ความ
สนใจในการเล่นดนตรี การร้องเพลง การฟั งเพลง การแต่งเพลง ความชื่นชมในเสียง ทานอง คา
ร้อง และจังหวะ เหมาะที่จะประกอบอาชีพนักดนตรี นักวิจารณ์ดนตรี คีตกวี นักแต่งทานองเพลง
นักร้อง ครู ดนตรี ผูอ้ านวยการเพลง วิศวกรเสียง ประสานเสียง ผูจ้ ดั รายการเพลง (ดีเจ) และนัก
ดนตรีบาบัด เป็ นต้น
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6. กลุ่ ม อาชี พ ที่ ต ้อ งใช้ปั ญ ญาด้า นความเข้า ใจระหว่ า งบุ ค คล (Interpersonal
Intelligence) หมายถึง ความสนใจในการเข้าใจอารมณ์ ความรู ส้ ึก การสังเกตนา้ เสียง ใบหน้า สี
หน้า ท่าทาง แววตาทัง้ ความคิด เจตนาของผูอ้ ่ื น ความเข้าอกเข้าใจผูอ้ ่ืน และความรับผิดชอบทาง
สังคม เหมาะที่จะประกอบอาชีพนักประสานงาน นักไกล่เกลี่ย นักสร้างเครือข่าย ผูน้ าท่องเที่ยว
ผูบ้ ริหารบริษัทหรือองค์กรใหญ่ ๆ นักจิตวิทยา พยาบาล นักบวช บาทหลวง นักจิตบาบัด นักแนะ
แนว ผูส้ อนจิตวิทยา นักวางแผน ผูป้ ระกอบการ และครู เป็ นต้น
7. กลุ่มอาชี พที่ ตอ้ งใช้ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
หมายถึง ความสนใจในการทากิจกรรมเกี่ยวกับการรู จ้ ักตนเอง เข้าใจอารมณ์ของตนเอง สนใจ
เรื่องราวของตนเอง กระทาหรือลงมือในสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง การรู จ้ กั ตนเองตามความสามารถที่
เป็ นจริง สนใจอารมณ์ ความคิด ความปรารถนาของตนเอง ชอบพึ่งตนเอง ชอบอิสระเสรี และชอบ
ทางานตามลาพัง เหมาะที่จะประกอบอาชีพครู พระ นักสอนศาสนา นักปรัชญา นักแนะแนว นัก
ธุ ร กิ จ ที่ ด าเนิ น กิ จ การของตนเอง นัก สัง คมสงเคราะห์ นัก สัง คมวิ ท ยา นัก จิ ต วิ ท ยาสัง คม นัก
มานุษยวิทยา นักประชาสัมพันธ์ นักการเมือง นักบริหาร ผูจ้ ดั การ และนักขาย เป็ นต้น
8. กลุม่ อาชีพที่ตอ้ งใช้ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) หมายถึง
ความสนใจในการทากิจกรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
การพัฒ นาการของมนุษ ย์ก ารด ารงชี วิ ต ของมนุษ ย์ตั้ง แต่เ ริ่ม จนตาย การจัด จ าแนกแยกแยะ
ประเภทของสิ่งมีชีวิตทัง้ พืชและสัตว์ และการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร เหมาะที่จะประกอบ
อาชีพกะลาสี ผูน้ าทาง นักดาราศาสตร์ นักชีววิทยา นักพฤกษศาสตร์ นักอนุรกั ษ์ธรรมชาติ สัตว
แพทย์ นักนิเวศวิทยา นักอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักป่ าไม้ นักสมุทรศาสตร์ นัก
ประชากรศาสตร์ และนักภูมิศาสตร์ เป็ นต้น
2. แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา หมายถึง แบบวัด
ที่มีส่ิงเร้าเป็ นสถานการณ์ โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อแสดงพฤติกรรมออกมาว่าผูต้ อบ
แบบวัดมีความชอบ ความใส่ใจ ความตัง้ ใจ ความสนใจในกิจกรรมที่ กล่าวถึงอยากจะทามากน้อย
เพียงใด ซึ่ง เป็ น ลัก ษณะคาถามเชิ ง สถานการณ์จาลอง เหตุการณ์สมมติ แล้วให้ผูต้ อบแสดง
พฤติกรรมตอบสนองที่สงั เกตหรือวัดได้ออกมา โดยในแต่ละข้อคาถามจะมีตวั เลือก 8 ตัวเลือก
แยกออกเป็ นตัวเลือกละหนึ่งด้านรวมเป็ น 8 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยความสนใจในการทากิจกรรม
ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติสมั พันธ์ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้าน
ดนตรี ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ด้านความเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติวิทยา
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3. คุณภาพของแบบวัด หมายถึง หลักฐานในการแสดงคุณสมบัติของตัวเลือกของในแต่
ละสถานการณ์ของแบบวัดความสนใจในอาชีพ รายข้อและทัง้ ฉบับในด้านอานาจจาแนก ความ
เที่ยงตรงและความเชื่อมั่น
3.1 อ านาจจ าแนก (Discrimination) หมายถึ ง คุณ สมบัติ ข องตัว เลื อ กในแต่ ล ะ
สถานการณ์ของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมที่สามารถจาแนกหรือแยกผูต้ อบออกเป็ น
กลุ่ม ที่ มี ค วามสนใจในการท ากิ จ กรรมทั้ง 8 ด้า น ประกอบด้ว ยด้า นภาษา ด้า นตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านมิติสมั พันธ์ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านความเข้าใจระหว่าง
บุคคล ด้านความเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติวิทยา โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
ของตัวเลือกแต่ละข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) ของความสนใจในด้านนัน้
3.2 ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง คุณสมบัติของแบบวัดความสนใจในอาชีพ ที่
ทาหน้าที่วดั ในสิ่งที่ตอ้ งการวัดได้ถกู ต้องตรงตามความมุง่ หมาย ในการวิจยั ครัง้ นีห้ าความเที่ยงตรง
ใน 2 ด้าน คือ
3.2.1 ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Content Validity) หมายถึ ง คุณ สมบัติ ข อง
สถานการณ์และตัวเลือกแต่ละข้อในแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมที่สามารถวัดได้ตรงตาม
คุณลักษณะที่นิยามไว้ ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป
3.2.2 ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง คุณสมบัติของ
แบบวัดที่ให้ผลการวัดที่ตรงหรือสอดคล้องกับสภาพจริง (True Status) ซึ่งตรวจสอบการวิเคราะห์
ความสอดคล้องของผลการวัดของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมที่สร้างขึน้ กับผลที่ได้จาก
เกณฑ์ในสภาพปั จจุบนั ที่วดั ได้จากการประเมินตนเอง ถ้าหากปรากฏว่ามีความสัมพันธ์กันสูง ก็
แสดงว่าแบบวัดนัน้ มีความเที่ยงตรงเชิงสภาพสูง
3.3 ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง คุณสมบัติของแบบวัดความสนใจในการทา
กิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาที่สามารถวัดสนใจในการทากิจกรรม
ของผูต้ อบได้คงที่ของแต่ละด้าน
3.3.1 แบบความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) หมายถึง คุณสมบัติ
ของผลการวัด 1 ครัง้ ซึ่งตรวจสอบการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการวัดโดยการหาค่าความ
เชื่ อ มั่น ซึ่ ง ใช้แ บบวัด เพี ย ง 1 ชุ ด และให้ผู้ต อบแบบ ตอบเพี ย งครั้ง เดี ย ว ค่ า ที่ ไ ด้เ รี ย กว่ า ค่ า
สัมประสิทธิ์ของความสอดคล้องภายใน (Coefficient of Internal Consistency) หากมีค่าความ
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สอดคล้องมาก แสดงว่าคาถามในแบบสอบถามวัดในประเด็นเดียวกัน ซึง่ คานวณค่าความเชื่อมั่น
ได้จากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค
3.3.2 แบบวัดซา้ (Test and retest) หมายถึง คุณสมบัติของผลการวัด 2 ครัง้ ซึ่ง
ตรวจสอบการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการวัดโดยการนาแบบวัดชุดเดียวกันไปวัดผูเ้ รียน
กลุ่ ม เดี ย วกั น 2 ครั้ง ในเวลาห่ า งกั น พอสมควร แล้ว น าค่ า คะแนนทั้ ง 2 ชุ ด นั้ น มาหาค่ า
ความสัมพันธ์ท่ี ได้ คือค่าความเชื่ อมั่นของแบบทดสอบซึ่งคานวณค่าความเชื่ อมั่น ได้จากสูต ร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบคาเมอร์วี
4. คู่มือการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์
ทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง คาอธิบาย ข้อมูลและวิธีการใช้แบบ
วัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อ การแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีรายละเอี ยดประกอบด้วย ความสาคัญของการวัดความ
สนใจในการทากิจกรรม วัตถุประสงค์ของการทาแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรม การแนะ
แนวจากการวัดความสนใจในกิจกรรมสูก่ ารแนะแนวอาชีพ
กรอบแนวคิดของการวิจยั
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง นามาสร้างเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั
โดยศึกษาจากทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ และศึกษาเอกสารและงานวิจยั ด้านการพัฒนา
แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อ
แสดงหลักฐานความเที่ยงตรง อานาจจาแนกและความเชื่อมั่นของแบบวัดความสนใจในการทา
กิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ดังภาพประกอบ 1
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ความสนใจในการทากิจกรรม
ทฤษฎีพหุปัญญา ได้แก่
ความสนใจในการทากิจกรรม
1. ด้านภาษา
2. ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
3. ด้านมิติสมั พันธ์
4. ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
5. ด้านดนตรี
6. ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
7. ด้านความเข้าใจตนเอง
8. ด้านธรรมชาติวิทยา

แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อ
การแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา

คุณภาพของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรม
เพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎี
พหุปัญญา
1. ความเที่ยงตรง (Validity)
1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา
(Content Validity)
1.2 ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ
(Concurrent Validity)
2. อานาจจาแนก (Discrimination)
3. ความเชื่อมั่น (Reliability)
3.1 แบบการวัดความสอดคล้อง
ภายใน (Internal Consistency)
3.2 แบบการวัดซา้ (Test and
retest)

คูม่ ือการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรม
เพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎี
พหุปัญญา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ผูว้ ิจยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตามลาดับ ดังนี ้
1. ความสนใจในอาชีพ
1.1 ความหมายของความสนใจในอาชีพ
1.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความสนใจในอาชีพ
2. ทฤษฎีพหุปัญญา
2.1 ความหมายของพหุปัญญา
2.2 แนวคิดพืน้ ฐานของทฤษฎีพหุปัญญา
2.3 ประเภทของพหุปัญญา
2.4 ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามทฤษฎีพหุปัญญา
2.5 พหุปัญญากับความสนใจในอาชีพ
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีพหุปัญญา
3. การวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสยั
3.1 ความหมายของคุณลักษณะด้านจิตพิสยั
3.2 เครือ่ งมือวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสยั
3.3 แบบทดสอบสถานการณ์
4. การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
4.1 ค่าอานาจจาแนก
4.2 ความเที่ยงตรง
4.3 ความเชื่อมั่น
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5.1 งานวิจยั ในประเทศ
5.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
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1. ความสนใจในอาชีพ
1.1 ความหมายของความสนใจในอาชีพ
ดิวอี ้ (Dewey, 1959, p. 66) กล่าวว่า ความสนใจ คือ ความรู ส้ ึกหรือความพอใจที่มี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แนวความคิดใดความคิดหนึ่ง หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
กู๊ ด (Good, 1973, p. 311) ได้ใ ห้ค วามหมายความสนใจไว้ว่ า ความสนใจเป็ น
ความรูส้ กึ ชอบของคนเราที่แสดงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึง่ ความรูส้ กึ นีอ้ าจจะมีช่ วั ขณะหนึ่ง หรืออาจจะมี
ถาวรต่อไปก็ได้ ขึน้ อยู่กบั ความอยากรู อ้ ยากเห็นของบุคคล ๆ นัน้ โดยมีอิทธิพลจากประสบการณ์
ของเขาเอง
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543, น. 27) กล่าวว่า ความสนใจ หมายถึง
ความรู ส้ ึก ชื่ น ชอบกิ จกรรมหนึ่ง มากกว่ากิ จกรรมอื่ น ๆ เป้าของความรู ส้ ึกเป็ น กิ จกรรม ดัง นั้น
ความรูส้ กึ ใด ๆ ที่มีตอ่ เป้าที่เป็ นกิจกรรมถือว่าเป็ นความสนใจ
จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ว่า ความสนใจ หมายถึง ความรู ส้ กึ ชื่นชอบของ
บุคคล ความสนใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาทิ การทากิจกรรม การร่วมกิจกรรม ส่งผลให้
บุคคลนัน้ เอาใจใส่หรือแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วม ความกระตือรือร้นในการประกอบกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสิ่งนัน้ ให้เกิดความพร้อมและบรรลุถึงจุดมุง่ หมาย
1.2 ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับความสนใจในอาชีพ
1.2.1 ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์
ความคิดพืน้ ฐานในการสร้างทฤษฎีการเลือกอาชีพ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John
L. Holland) เป็ นผู้ ส ร้ า ง "แบบส ารวจความพอใจในอาชี พ " (The Vocational Preference
Inventory) ได้สร้าง "ทฤษฎีการเลือกอาชีพ" ขึน้ โดยมีความคิดพืน้ ฐาน 4 ประการ (Holland, 1973,
pp. 2-4) ดังนี ้
1. บุค ลิ ก ภาพของบุค คลทั่ว ไปแบ่ง ได้เ ป็ น 6 ลัก ษณะตามความสนใจอาชี พ
ประเภท ต่าง ๆ ต่อไปนีค้ ือ งานช่างฝี มือและกลางแจ้ง งานวิทยาศาสตร์และเทคนิค งานบริการ
การศึก ษาและสังคม งานสานักงานและเสมียน งานจัดการและค้าขาย งานศิลปะดนตรีและ
วรรณกรรม บุคลิกภาพแต่ละลักษณะเป็ นผลจากการปะทะสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมต่าง ๆ กับ
แรงผลัก ดัน ส่ ว นบุ ค คลซึ่ ง ประกอบด้ว ยศัก ดิ์ ต ระกู ล บิ ด ามารดา ระดับ ชั้น ทางสัง คม และ
สิ่ ง แวดล้อ มทางกายภาพ ประสบการณ์เ หล่า นี จ้ ะก่ อ ให้เ กิ ด ความรู ส้ ึก ชอบหรือ ไม่ช อบ และ
ความรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบนีจ้ ะกลายเป็ นความสนใจ และจากความสนใจจะนาไปสูค่ วามสามารถ
เฉพาะ ท้ายที่ สุดความสนใจและความสามารถเฉพาะจะกาหนดให้บุคลิก คิด รับรู ้ และแสดง
เอกลักษณ์ของตน
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2. สิ่งแวดล้อมของบุคคลก็แบ่งได้เป็ น 6 อย่างตามความสนใจอาชีพประเภทต่าง
ๆ ข้างต้นเช่นเดียวกัน สิ่งแวดล้อมแต่ละอย่างนีถ้ กู ครอบงาโดยบุคลิกภาพ และเป็ นสิ่งที่แสดงให้
เห็นถึงปั ญหาและความกดดันบางประการและโดยเหตุท่ีบคุ ลิกภาพต่างกัน ทาให้ความสนใจและ
ความถนัด ต่า งกัน ด้ว ย บุค คลจึง มี แ นวโน้ม จะหัน เข้า หาบุค คลหรือ สิ่ง ต่า ง ๆ ที่ ส อดคล้อ งกับ
บุคลิกภาพของตน ดังนัน้ บุคคลในกลุม่ เดียวกันจึงมักจะมีอะไร ๆ คล้าย ๆ กัน
3. บุ ค คลจะค้ น หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื ้ อ อ า นวยให้ เ ขาได้ ฝึ กทั ก ษะและใช้
ความสามารถของเขาทัง้ ยังเปิ ดโอกาสให้เขาได้แสดงทัศนคติ ค่านิยม และบทบาทของเขา
4. พฤติกรรมของบุคคลถูกกาหนดโดยบุคลิกภาพและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี ้ เมื่อ
เราทราบบุคลิกภาพและสิ่งแวดล้อมบุคคลก็จะทาให้เราทราบถึง ผลที่จะติดตามมาด้วย ซึ่งได้แก่
การเลือกอาชีพ การเปลี่ยนงาน ความสาเร็จในอาชีพ ความสามารถเฉพาะ พฤติกรรมทางการ
ศึกษาและสังคม นอกจากความคิดพืน้ ฐาน 4 ประการข้างต้นแล้ว ฮอลแลนด์ยงั มีแนวคิดปลีกย่อย
เพิ่มเติมอีก 4 ประการ (Holland, 1973, p. 4-5) ดังนี ้
1. ความสอดคล้องต้องการ (Consistency) บุคลิกภาพบางลักษณะมีความ
สอดคล้องต้องการ เช่น บุคลิกภาพของผูม้ ีความสนใจอาชีพประเภทงานช่างฝี มือและกลางแจ้งกับ
บุคลิกภาพของผูม้ ีความสนใจอาชีพประเภทงานวิทยาศาสตร์และเทคนิค หรือบุคลิกภาพของผูม้ ี
ความสนใจอาชี พ ประเภทงานสานัก งานและเสมี ย นกับ บุค ลิก ภาพของผู้มี ค วามสนใจอ าชี พ
ประเภทงานศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม
2. ความแตกต่างกัน (Differentiation) โดยปกติ บุคคลจะมีบคุ ลิกภาพเด่นชัด
อยู่ลกั ษณะหนึ่ง แม้จะมีบคุ ลิกลักษณะอื่น ๆ ปะปนอยูบ่ า้ ง แต่บางคนอาจจะมีบคุ ลิกภาพลักษณะ
ต่าง ๆ อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกันจนยากต่อการชีช้ ดั ลงไปว่า บุคคลนัน้ มีบคุ ลิกภาพลักษณะใด
3. ความเหมาะสมกัน (Congruence) บุค ลิ ก ภาพและสิ่ ง แวดล้อ มต้อ งมี
ความเหมาะสมกัน เช่น สิ่งแวดล้อมของผูม้ ีความสนใจประเภทงานช่างฝี มือและกลางแจ้ง ย่อม
เหมาะสมกับบุคลิกภาพของผูม้ ีความสนใจอาชีพประเภทนีม้ ากกว่าบุคลิกภาพของผูม้ ีความสนใจ
ประเภทอื่น
4. การคาดคะเน (Calculus) โดยเหตุ ท่ี บุ ค ลิ ก ภาพแต่ ล ะลั ก ษณะและ
สิ่งแวดล้อมแต่ละอย่างมิได้แยกจากกันโดยเด็ดขาด และต่างก็มีความสัมพันธ์ภายในกันอยู่ ดังนัน้
เมื่อบุคคลมีบคุ ลิกภาพลักษณะหนึ่งก็ทาให้สามารถคาดคะเนถึงบุคลิกภาพลักษณะอื่นได้ดว้ ย
1.2.2 ทฤษฎีการเลือกอาชีพของโร (Roe, s Theory of Vocational Choice)

14
Anne Roe ได้พฒ
ั นาทฤษฎีการเลือกอาชีพจากผลงานวิจยั เกี่ยวกับการวิเคราะห์
ความแตกต่างในด้านบุคลิกภาพ สติปัญญา ความถนัด ประสบการณ์ในวัยเด็ก ซึง่ มีความเกี่ยวพัน
กับการเลือกอาชีพของบุคคล โรได้เสนอแนวคิดไว้ 2 ประการ คือ
1. บุคคลจะเลือกอาชีพให้เหมาะกับบุคลิกภาพและสนองความต้องการของ
ตน
2. ประสบการณ์ในวัยเด็กที่ได้จากการอบรมเลีย้ งดูมีอิทธิ พลต่อการเลือก
อาชีพ
ทฤษฎีนีไ้ ด้รบั อิทธิพลจากทฤษฎีการจูงใจโดยมีแนวความคิดว่า ความต้องการ
ของบุคคลจะทาให้เกิดแรงผลักดันในการกระทาต่าง ๆ ทฤษฎีนีม้ ีความเชื่อว่า คนเลือกอาชีพเพื่อ
สนองความต้องการต่าง ๆ ของตน เช่น ความต้องการเป็ นที่ยอมรับนับถือ ความต้องการตาแหน่ง
ความมั่นคง ความต้องการทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความต้องการอิสรภาพ โรเห็นว่าทุกคนในสังคม
อยู่ภายใต้อิทธิ พลของความต้องการ ซึ่งบุคคลพยายามหาทางตอบสนองความต้องการของตน
อาชี พในทัศนะของโรนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงแต่กิจกรรมที่ บุคคลทาเพื่อหาเลีย้ งชี พเท่านั้น แต่
หมายถึ ง วิ ถีชีวิ ต หรือกิ จกรรมที่ บุคคลกระท าเกื อบตลอดชี วิต เพื่ อให้ความต้องการได้รบั การ
ตอบสนอง วิถีชีวิตหรือรู ปแบบของการดาเนินชีวิตเพื่อให้ตอบสนองความต้องการในระดับ ต่าง ๆ
จนเป็ นอุปนิสยั ในการเลือกอาชีพบุคคล
ทฤษฎีของโรประกอบด้วยส่วนสาคัญ 3 ประการ คือ
1. อิทธิพลของพันธุกรรมเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้บคุ คลเกิดความต้องการ
2. อิทธิพลของทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, s Hierachical Need
Theory) โรเชื่อทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ท่ีจดั ลาดับความต้องการของมนุษย์เป็ นขัน้ ๆ จาก
ขัน้ มูลฐานที่ต่าที่สดุ คือ ความต้องการทางกาย จนถึงขัน้ สูงสุดคือ ความต้องการที่จะเข้าใจตนเอง
อย่างถ่องแท้และพัฒนาตนเองอย่างสมบูรณ์ ซึง่ เรียงตามลาดับได้ดงั นี ้
ขัน้ ที่ 1 ความต้องการทางกาย (Physiological Needs)
ขัน้ ที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs)
ขัน้ ที่ 3 ความต้องการความรักและการเป็ นเจ้าของ (Belonging and Love
Needs)
ขัน้ ที่ 4 ความต้องการยกย่องนับถือและอิสรภาพ (Self Esteem Need and
Independence)
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ขัน้ ที่ 5 ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้และพัฒ นาตนเองอย่าง
สมบูรณ์ (Need for Self-Actualization)
มาสโลว์ อธิ บายว่า ความต้องการขั้นต้นจะเป็ นพืน้ ฐานของความต้องการขัน้
ต่อไป เมื่อความต้องการขัน้ แรกได้รบั การตอบสนอง บุคคลจะพยายามหาทางสนองความต้องการ
ขัน้ ต่อไประดับความต้องการขัน้ ต่าง ๆ จะมีอิทธิ พลต่อบุคลิกภาพของคนโรเชื่อว่า การที่ความ
ต้องการขัน้ ต่าง ๆ ของเด็กจะได้รบั การตอบสนองหรือไม่นนั้ ขึน้ อยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างบิดา
มารดาหรือผูป้ กครองกับเด็ก ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็ นบุคลิ กภาพ และบุคลิกภาพนีจ้ ะมีอิทธิพลต่อการ
เลือกอาชีพของบุคคล โดยบุคคลจะเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพและสนองความต้องการ
ของตน
3. อิทธิพลของประสบการณ์ในวัยเด็กตอนต้น (Early Childhood Experiences)
ซึ่งเป็ นผลมาจากการเลีย้ งดูเด็กของบิดามารดาหรือผูป้ กครอง โรได้แบ่ งแบบฉบับของการเลีย้ งดู
เด็กซึง่ มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพของบุคคลออกเป็ น 3 แบบดังต่อไปนี ้
1) การเลีย้ งดูแบบไม่สนใจหรือไม่ยอมรับเด็ก (Avoidance of the Child) ซึ่ง
แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
การเลีย้ งดูแบบไม่ยอมรับเด็ก (Rejecting) เนื่องจากมีทศั นคติท่ีไม่ดีต่อ
เด็กผูป้ กครองจะละเลยไม่ให้ความสนใจต่อความคิดเห็นหรือความต้องการของเด็ก จะคอยดุว่า
และลงโทษเด็ก ทาให้เด็กขาดความสุขและมักมองโรคในแง่รา้ ย ไม่ชอบสังคม มีแนวโน้มที่จะเลือก
อาชีพที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลน้อย เช่น อาชีพด้านวิทยาศาสตร์ อาชีพการเกษตร และอาชีพ
ด้านเทคนิค เป็ นต้น
การเลีย้ งดูแบบละเลยเด็ก (Neglecting) ผูป้ กครองละเลยไม่เอาใจใส่
รับผิดชอบและไม่ตอบสนองความต้องการด้านต่าง ๆ ของเด็ก แต่จะให้เฉพาะปั จจัยขัน้ พืน้ ฐาน
บ้าง เด็กจะขาดความสุขและมักมองโลกในแง่รา้ ย ไม่ชอบสังคม และมีแนวโน้มที่จะเลือกอาชีพที่มี
ความสัมพันธ์กบั บุคคลน้อย
2) การเลีย้ งดูดว้ ยอารมณ์ (Emotion Concentration on the Child) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
การเลีย้ งดูแบบปกป้องคุม้ ครองมากเกินไป (Overprotecting) ผูป้ กครอง
ปกป้องระแวดระวังเด็กทุกฝี กา้ ว ไม่ค่อยให้เด็กทาสิ่งต่าง ๆ การเลีย้ งดูแบบนีแ้ ม้จะสนองความ
ต้องการด้านร่างกายและความปลอดภัยแก่เด็ก แต่จะเป็ นการส่งเสริมให้เด็กพึ่งผูใ้ หญ่มาก และ
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มักจะทาให้เด็กกลายเป็ นคนที่จะทาสิ่งต่าง ๆ ตามแบบฉบับที่มีอยู่ ไม่คอ่ ยได้แสดงความริเริม่ เด็ก
มีแนวโน้มที่จะเลือกอาชีพที่สมั พันธ์กบั บุคคลน้อย
การเลีย้ งดูแบบเข้มงวดหรือเรียกร้องจากเด็กมาก (Overdemanding)
ผูป้ กครองจะคาดหวังความสาเร็จจากเด็กมาก วางมาตรฐานไว้สงู คาดหวังให้เด็กกระทาสิ่งต่าง ๆ
อย่างสมบูรณ์แบบ เด็กจะได้รบั ความรักก็ต่อเมื่อสามารถทาตามสิ่งที่ผูป้ กครองคาดหวังไว้ได้
สาเร็จ การเลีย้ งดูแบบนีจ้ ะทาให้เด็กเกิดความเครียดสูง เด็กจะหาทางออกด้วยการก้าวร้าวหรือ
เก็บตัว เด็กมีแนวโน้มที่จะเลือกอาชีพที่มีความสัมพันธ์กบั บุคคลน้อย
3) การเลีย้ งดูแบบยอมรับให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็ก (Acceptance of
the Child) ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
การเลีย้ งดูแบบไม่เข้มงวดต่อเด็ก ผูป้ กครองให้ความรักความอบอุ่ นแก่
เด็ก ตัง้ กฎเกณฑ์เพื่อควบคุมความประพฤติของเด็กเพียงเล็กน้อย และไม่เข้มงวดต่อกฎเกณฑ์ เด็ก
ได้รบั ความอบอุ่นและชอบสังคมกับบุคคลอื่น เด็กมีแนวโน้มที่จะเลือกอาชีพที่สมั พันธ์กบั บุคคล
เช่นอาชีพธุรกิจ อาชีพบริการ และอาชีพการแสดง เป็ นต้น
การเลีย้ งดูแบบให้ความรัก (Loving) ผูป้ กครองให้ความรักความอบอุ่น
ให้กาลังใจให้การสนับสนุน เด็กมีความสุข มีอิสรภาพ และได้รบั การตอบสนองความต้องการ ชอบ
สังคม และมีแนวโน้มที่จะเลือกอาชีพที่สมั พันธ์กบั บุคคลมาก นอกจากนี ้ โรยังแบ่งอาชีพออกเป็ น 2
ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี ้ คือ
อาชี พ ที่ ติ ด ต่อ เกี่ ย วข้อ งกับ บุค คล เช่ น อาชี พ บริก าร อาชี พ ธุ ร กิ จ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมระเบียบประเพณี อาชีพด้านศิลปะและการบันเทิง
อาชี พ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ วั ต ถุ เช่ น อาชี พ ด้า นเทคนิ ค การเกษตร
วิทยาศาสตร์โรอธิ บายว่า ประสบการณ์ท่ี บุคคลได้รบั ในวัยเด็กจากการอบรมเลีย้ งดูของบิดา
มารดาหรือผูป้ กครองจะมี อิทธิ พลต่อการเลือกอาชี พ เป็ นต้นว่า บุคคลที่ มาจากครอบครัวที่ มี
บรรยากาศแห่งความรักความอบอุ่น จะเป็ นคนที่ชอบสังคมกับบุคคลต่าง ๆ มีทศั นคติท่ีดีตอ่ สังคม
เมื่อเลือกอาชีพมักจะเลือกอาชีพที่ติดต่อกับบุคคล เช่น อาชีพเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น นักสังคม
สงเคราะห์ นักแนะแนว แพทย์ พยาบาล ตารวจ หรืออาชีพธุรกิจ ส่วนบุคคลที่มาจากครอบครัวที่
ขาดความอบอุ่นเช่น พ่อแม่ละเลยไม่สนใจหรือเรียกร้องต่อเด็กมากเกินไป จะทาให้บคุ คลนัน้ เป็ น
บุคคลที่ไม่ชอบสังสรรค์กบั บุคคลอื่น ฉะนัน้ มักจะเลือกอาชีพที่ไม่ต ้องการติดต่อเกี่ยวข้องกับบุคคล
แต่เป็ นการทางานกับวัตถุมากกว่า เช่น อาชีพด้านเทคนิค เกษตรกรรม และวิทยาศาสตร์
1.2.3 ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences)
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ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
ฮาวาร์ด เป็ นผูห้ นึ่งที่พ ยายามอธิบายให้เห็นถึงความสามารถที่หลากหลาย โดยคิดเป็ น “ทฤษฎี
พหุปัญญา” (Theory of Multiple Intelligences) เสนอแนวคิดว่า สติปัญญาของมนุษย์มีหลาย
ด้านที่ มี ความสาคัญเท่ า เที ย มกัน ขึน้ อยู่กับว่าใครจะโดดเด่น ในด้านไหนบ้าง แล้วแต่ละด้า น
ผสมผสานกัน แสดงออกมาเป็ นความสามารถในเรือ่ งใด เป็ นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไป
ในปี พ.ศ. 2526 การ์ดเนอร์ ได้เสนอว่าปั ญญาของมนุษย์มีอยู่อย่างน้อย 7 ด้าน
คือ ด้านภาษา ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้านมิติสมั พันธ์ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
ด้านดนตรี ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านการเข้าใจตนเอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้เพิ่มเติมเข้ามา
อีก 1 ด้าน คือ ด้านธรรมชาติวิทยา เพื่อให้สามารถอธิบายได้ครอบคลุมมากขึน้ จึงสรุ ปได้ว่า พหุ
ปั ญญา ตามแนวคิดของการ์ดเนอร์ ในปั จจุบนั มีปัญญาอยูอ่ ย่างน้อย 8 ด้าน ดังนี ้
1. ปั ญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) คือ ความสามารถในการใช้
ภาษารู ปแบบต่าง ๆ ตัง้ แต่ภาษาพืน้ เมือง จนถึงภาษาอื่น ๆ ด้วย สามารถรับรู ้ เข้าใจภาษา และ
สามารถสื่อภาษาให้ผอู้ ่ืนเข้าใจได้ตามที่ตอ้ งการ ผูท้ ่ีมีปัญญาด้านนีโ้ ดดเด่น ก็มกั เป็ น กวี นักเขียน
นักพูด นักหนังสือพิมพ์ ครู ทนายความ หรือนักการเมือง
2. ปั ญญาด้ า นตรรกศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์ (Logical-Mathematical
Intelligence) คื อ ความสามารถในการคิ ด แบบมี เ หตุแ ละผล การคิ ด เชิ ง นามธรรม การคิ ด
คาดการณ์ และการคิดคานวณทางคณิตศาสตร์ ผูท้ ่ีมีปัญญาด้านนีโ้ ดดเด่น ก็มกั เป็ น นักบัญชี นัก
สถิติ นักคณิตศาสตร์ นักวิจยั นักวิทยาศาสตร์ นักเขียนโปรแกรม หรือวิศวกร
3. ปั ญญาด้านมิติสมั พันธ์ (Visual-Spatial Intelligence) คือ ความสามารถ
ในการรับรู ท้ างสายตาได้ดี สามารถมองเห็นพืน้ ที่ รู ปทรง ระยะทาง และตาแหน่ง อย่างสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน แล้วถ่ายทอดแสดงออกอย่างกลมกลืน มีความไวต่อการรับรูใ้ นเรื่องทิ ศทาง สาหรับผู้
ที่มีปัญญาด้านนีโ้ ดดเด่น จะมีทงั้ สายวิทย์ และสายศิลป์ สายวิทย์ ก็มกั เป็ น นักประดิษฐ์ วิศวกร
ส่วนสายศิลป์ ก็มกั เป็ นศิลปิ นในแขนงต่าง ๆ เช่น จิตรกร วาดรูป ระบายสี เขียนการ์ตนู นักปั้ น นัก
ออกแบบ ช่างภาพ หรือสถาปนิก เป็ นต้น
4. ปั ญญาด้ า นการเคลื่ อ น ไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence) คื อ
ความสามารถในการควบคุมและแสดงออกซึ่งความคิด ความรู ส้ ึก โดยใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย รวมถึงความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว
ความยืดหยุ่น ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส สาหรับผูท้ ่ีมีปัญญาด้านนีโ้ ดดเด่น
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มักจะเป็ นนักกี ฬา หรือไม่ก็ศิลปิ นในแขนง นักแสดง นักฟ้อน นักเต้น นักบัลเล่ย ์ หรือนักแสดง
กายกรรม
5. ปั ญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence คือ ความสามารถในการซึมซับ
และเข้าถึงสุนทรียะทางดนตรี ทัง้ การได้ยิน การรับรู ้ การจดจา และการแต่งเพลง สามารถจดจา
จังหวะ ทานอง และโครงสร้างทางดนตรีได้ดี และถ่ายทอดออกมาโดยการฮัมเพลง เคาะจังหวะ
เล่นดนตรี และร้องเพลง สาหรับผูท้ ่ีมีปัญญาด้านนีโ้ ดดเด่น มักจะเป็ นนักดนตรี นักประพันธ์เพลง
หรือนักร้อง
6. ปั ญ ญ า ด้ า น ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์ (Interpersonal Intelligence) คื อ
ความสามารถในการเข้าใจผูอ้ ่ืน ทัง้ ด้านความรู ส้ กึ นึกคิด อารมณ์ และเจตนาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน
มี ค วามไวในการสัง เกต สี ห น้า ท่ า ทาง น า้ เสี ย ง สามารถตอบสนองได้อ ย่า งเหมาะสม สร้า ง
มิ ต รภาพได้ง่ า ย เจรจาต่ อ รอง ลดความขัด แย้ง สามารถจู ง ใจผู้อ่ื น ได้ดี เป็ น ปั ญ ญาด้า นที่
จาเป็ นต้องมีอยู่ในทุกคน แต่สาหรับผูท้ ่ี มีปัญญาด้านนี โ้ ดดเด่น มักจะเป็ นครู บาอาจารย์ ผูใ้ ห้
คาปรึกษา นักการทูต เซลแมน พนักงานขายตรง พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ นักการเมือง
หรือนักธุรกิจ
7. ปั ญ ญ า ด้ า น ก า ร เ ข้ า ใ จ ต น เ อ ง (Intrapersonal Intelligence) คื อ
ความสามารถในการรู จ้ กั ตระหนักรู ใ้ นตนเอง สามารถเท่าทันตนเอง ควบคุมการแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามกาลเทศะ และสถานการณ์ รูว้ า่ เมื่อไหร่ควรเผชิญหน้า เมื่อไหร่ควรหลีกเลี่ยง เมื่อไหร่
ต้องขอความช่วยเหลือ มองภาพตนเองตามความเป็ นจริง รูถ้ ึ งจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องของตนเอง
ในขณะเดียวกันก็รูว้ า่ ตนมีจดุ แข็ง หรือความสามารถในเรือ่ งใด
มี ค วามรู เ้ ท่ า ทัน อารมณ์ ความรู ส้ ึก ความคิ ด ความคาดหวัง ความ
ปรารถนา และตัวตนของตนเองอย่างแท้จริง เป็ นปั ญญาด้านที่จาเป็ นต้องมีอยู่ในทุกคนเช่นกัน
เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอย่างมีคณ
ุ ค่า และมีความสุข สาหรับผูท้ ่ีมีปัญญาด้านนีโ้ ดดเด่น มักจะ
เป็ นนักคิด นักปรัชญา หรือนักวิจยั
8. ปั ญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) คือ ความสามารถ
ในการรู จ้ กั และเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึง้ เข้าใจกฎเกณฑ์ ปรากฏการณ์ และการรังสรรค์ต่าง ๆ
ของธรรมชาติ มีความไวในการสังเกต เพื่อคาดการณ์ความเป็ นไปของธรรมชาติ มีความสามารถ
ในการจัดจาแนก แยกแยะประเภทของสิ่งมีชีวิต ทัง้ พืชและสัตว์ สาหรับผูท้ ่ีมีปัญญาด้านนีโ้ ดดเด่น
มักจะเป็ นนักธรณีวิทยา นักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั หรือนักสารวจธรรมชาติ
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ทฤษฎีนีไ้ ด้ถูกนาไปประยุกต์อย่างแพร่หลายในกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู ้
ต่าง ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นความสาคัญใน 3 เรือ่ งหลัก ดังนี ้
1. แต่ละคน ควรได้รบั การส่ง เสริมให้ใช้ปัญญาด้านที่ ถนัด เป็ น เครื่องมือ
สาคัญในการเรียนรู ้
2. ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้ ควรมี รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้
สอดรับกับปั ญญาที่มีอยูห่ ลายด้าน
3. ในการประเมิ น การเรีย นรู ้ ควรวัด จากเครื่อ งมื อ ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้
สามารถครอบคลุมปั ญญาในแต่ละด้าน
จากทั้ง 3 ทฤษฎีท่ีกล่าวมาล้วนแล้วแต่เป็ นทฤษฎีพืน้ ฐานที่นามาสู่ความสนใจใน
อาชีพ โดยทฤษฎีแรกคือทฤษฎี การเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ ซึ่งเน้น บุคลิกภาพ สิ่งแวดล้อม ตัว
บุคคลและพฤติกรรม โดยกาหนดกลุ่มประเภทความสนใจในอาชีพออกเป็ น 6 กลุ่ม ได้แก่ งาน
ช่ า งฝี มื อ และกลางแจ้ง งานวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคนิ ค งานบริก ารการศึก ษาและสัง คม งาน
สานักงานและเสมียน งานจัดการและค้าขาย งานศิลปะดนตรีและวรรณกรรม ต่อมาคือทฤษฎีของ
การเลือกอาชี พของโร ซึ่งได้วิเคราะห์ความแตกต่างในด้านบุคลิกภาพ สติปัญญา ความถนัด
ประสบการณ์ในวัยเด็ก ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับการเลือกอาชีพของบุคคล โรได้เสนอแนวคิดไว้ 2
ประการ คือบุคคลจะเลือกอาชีพให้เหมาะกับบุคลิกภาพและสนองความต้ องการของตน และ
ประสบการณ์ในวัยเด็กที่ได้จากการอบรมเลีย้ งดูมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ ส่วนอีกทฤษฎีได้แก่
ทฤษฎีพหุปัญญา ซึ่งอธิบายให้เห็นถึงความสามารถที่หลากหลายที่อยู่ภายในตัวองมนุษย์ และ
ความสามารถในแต่ล ะด้า นของแต่ล ะบุค คลอาจมี ม ากกว่ า 1 รวมทั้ง ในการประกอบอาชี พ
จาเป็ นต้องมีหลายความสามารถเข้าด้วยกัน ดังนัน้ ในงานวิจยั เล่มนีผ้ วู้ ิจยั ในฐานะครู แนะแนวที่
ต้องสารวจความสนใจของผูเ้ รียนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
การเลือกคณะและการประกอบอาชีพในอนาคต จึงได้สร้างแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรม
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา เนื่องจากเป็ นการวัด
ความสนใจของผูเ้ รียนที่มีความหลากหลาย
2. ทฤษฎีพหุปัญญา
2.1 ความหมายของพหุปัญญา
การ์ดเนอร์ (Gardner, 1993, อ้างถึงใน เยาวพา เดชะคุปต์, 2544, น. 2-3) ได้ให้คา
นิ ย ามของค าว่ า พหุปั ญ ญา หมายถึ ง ความสามารถเชิ ง ชี ว จิ ต (Biopsychological Potential)
นั่นคือคนทุกคนสามารถแสดงออกซึ่งองค์แห่งปั ญญาที่เขาสามารถและพัฒนาความสามารถนัน้
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กับบริบทต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมของตน เขามองสติปัญญาในหลายลักษณะ และเชื่ออีกว่า
สติปัญญาของแต่ละคนจะเป็ นกระบวนการทางจิตใจ หรือความสามารถที่จะค้นหา แก้ปัญหา
และสร้างผลผลิตที่มีคณ
ุ ค่าเป็ นที่ยอมรับของสังคม
การ์ดเนอร์ (Gardner, 1993, อ้างถึง ใน เยาวพา เดชะคุปต์, 2544, น. 108) ได้ให้
ความหมายของคาว่า พหุปัญญา ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ คือ
1. ความสามารถในการแก้ปัญหา
2. ความสามารถในการสร้างสรรค์และค้นพบสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลผลิต
อันมีประสิทธิภาพ
3. ความสามารถในการพบเห็นปั ญหาใหม่
ประเวศ วะสี (2535, น. 9) กล่าวว่า พหุปัญญา หมายถึง ความฉลาดของมนุษย์ท่ี
ไม่ได้ขึน้ อยู่กับจานวนเซลล์ในสมอง แต่ขึน้ อยู่กับการเชื่อมโยงกันของเซลล์ประสาทที่จะงอกเงย
ออกมาเป็ นวงจรสมอง ถ้าสมองได้รบั การกระตุน้ มากวงจรสมองก็จะยิ่งมากทาให้ฉลาด ถ้าได้รบั
การกระตุน้ น้อยการเชื่อมโยงกันของเซลล์ประสาทก็จะน้อยลงตามไปด้วย ดังนัน้ สิ่งแวดล้อมและ
การเลีย้ งดูจงึ มีความสาคัญต่อการกาหนดโครงสร้างและโปรแกรมในสมอง
สรุ ปได้ว่าพหุปัญญา หมายถึงความรู ้ ความสามารถ และปั ญญาของแต่ละบุคคลที่
แสดงออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทัง้ ด้านการคิด การเรียนรู ้ การแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์
ผลงานของตนเองให้เป็ นที่ยอมรับในสังคมโดยเป็ นความสามารถทางสติปัญญาของบุคคลทัง้ 8
ด้าน ที่ใช้ในการปรับตัวและแก้ปัญหาต่อสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึน้ จากความสามารถของตนเอง
2.2 แนวคิดพืน้ ฐานของทฤษฎีพหุปัญญา
การ์ดเนอร์กล่าวถึงลักษณะที่สาคัญ 2 ประการ ของทฤษฎีพหุปัญญา คือ ทฤษฎีพหุ
ปั ญญามอง การคิดของมนุษย์ว่าเป็ นกระบวนการที่สมบูรณ์ (Gardner, 1999, p. 44) ปั ญญาของ
มนุษ ย์เ ป็ น องค์ป ระกอบซึ่ง สร้า งขึน้ จากกระบวนการคิ ด จากชุด พื น้ ฐานของปั ญ ญา (Human
Beings are Organisms Who Possess A Basic Set of Intelligences) มนุษย์มีปัญญาที่แตกต่าง
กัน สิ่งที่ ทา้ ทาย คือจะทาอย่างไรที่จะใช้ความสามารถของมนุษย์ท่ีมีความแตกต่างกันในการ
พัฒนาการแสดงออกทางปั ญญาที่หลากหลายให้ดีท่ีสดุ
การ์ ด เนอร์ (Gardner, 1993, อ้ า งถึ ง ใน เยาวพา เดชะคุ ป ต์ , 2544, น. 2-3)
เป็ นนักวิทยาศาสตร์ระบบประสาทแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับความหลากหลาย
ของสติ ปั ญ ญา โดยการคิ ด ทฤษฎี พ หุปั ญ ญา (Theory of Multiple Intelligences: MI) ขึ น้ และ
จาแนกปั ญญาของคนเอาไว้ในหนังสือชื่อ “โครงสร้างของจิตใจ” (Frame of Mind) และหนังสือ
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เรื่ อ ง “พหุ ปั ญ ญา” (Multiple Intelligences. 1993) โดยเขาศึ ก ษาจากผู้ท่ี มี ส มองบกพร่อ งใน
บางส่วน และพบว่าผูท้ ่ีถกู ศึกษายังมีความสามารถในส่วนที่เหลืออยู่ ซึ่งเป็ นการพิสจู น์ว่า สมอง
ของมนุษย์ได้แบ่งเป็ นส่วน ๆ แต่ละส่วนได้กาหนดความสามารถเป็ นเรื่องหรือมีปัญญาหลาย ๆ
อย่างถื อกาเนิ ดมาจากสมองเฉพาะส่วนแตกต่างกัน การ์ดเนอร์ได้ใช้ฐานความคิดจากศาสตร์
ทางการรับรู ้ (Cognitive Science) และศาสตร์การท างานของสมอง (Neuro Science) และให้
คาจากัดความคาว่า “ปั ญญา” ว่าเป็ นความสามารถเชิงชีวจิต (Biopsychological Potential) นั่น
คือ คนทุกคนสามารถแสดงออกซึ่งองค์แห่งปั ญญาที่เขาสามารถและพัฒนาความสามารถนัน้ กับ
บริบทต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมของตน เขามองปั ญญาในหลายลักษณะ เขาเชื่อว่าปั ญญาแต่ละ
ด้านจะเป็ นกระบวนการทางจิตใจหรือความสามารถที่จะค้นหาแก้ปัญหา และสร้างผลผลิตที่
คุณค่าเป็ นที่ยอมรับของสังคม โฮเวิรด์ การ์ดเนอร์ ได้เขียนหนังสือชื่อ Frames of Mind (1983)
บรรยายถึงทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ซึ่งทาให้การเรียนการสอนใน
ห้องเรียนเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะในระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมาคาว่า ปั ญญา (Intelligence) นัน้
การ์ดเนอร์ให้คาอธิบายไว้วา่ ความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหาหรือทาอะไรสักอย่างที่มีคา่
ในสังคมเดียวหรือหลายสังคม ความสามารถนัน้ ต้องมีส่วนของสมองเป็ นฐานรองรับ มีประชาชน
บางกลุม่ ที่เก่งในปั ญญานัน้ ๆ และบางกลุม่ ไม่เก่งเลย และปั ญญาหรือความสามารถนัน้ ๆ ปรากฏ
ในสัตว์อ่ืน ๆ นอกจากมนุษย์ในประวัติศาสตร์ของวิวฒ
ั นาการบ้างหรือไม่ ในตอนแรกการ์ดเนอร์
บอกว่า มี ปั ญ ญา 8 รายการ (Gardner, 1997, อ้า งถึ ง ใน อารี สัณ หฉวี , 2542, น. 5-9) ตามค า
บรรยายของการ์ดเนอร์สามารถสรุปได้ดงั นี ้
1. ความสามารถทางปั ญญาด้ า นภาษาทั้ ง พู ด และเขี ย น (Linguistic
Intelligence) คือความสามารถในการใช้ภาษาเดิมของตน และอาจจะสามารถใช้ภาษาอื่นได้ดว้ ย
เพื่อแสดงความคิดและความรู ส้ ึกของตน และแสดงความเข้าใจต่อผูอ้ ่ืน กวีเป็ นผูม้ ีปัญญาทาง
ภาษาโดยแท้ คนอื่น ๆ เช่น นักพูด ทนายความ คนที่ใช้ภาษาในการทามาหาเลีย้ งชีพแสดงออกถึง
ความมีปัญญาทางภาษาอย่างชัดเจน
2. ความสามารถทางปั ญญาด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Logical -Mathematical Intelligence) คือ ความสามารถเข้าใจหลักการของเหตุและผล (causal
system) อย่างที่นกั วิทยาศาสตร์และนักตรรกศาสตร์ปฏิบตั ิ หรือความสามารถในการจัดกระทากับ
ตัวเลขปริมาณและการปฏิบตั ิการทางคณิตศาสตร์ (บวก ลบ คูณ หาร) อย่างที่นักคณิตศาสตร์
กระทากัน
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3. ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ปั ญ ญ า ด้ า น ภ า พ มิ ติ (Spatial Intelligence) คื อ
ความสามารถในการสร้างภาพ 3 มิติของโลกภายนอกขึน้ ในจิตใจของตนเอง เช่น นักบินหรือนัก
เดินเรือ มองภาพของโลกภายนอกในการนาเครื่องบินหรือเรือไปตามทิศทางที่ตอ้ งการหรืออย่างที่
นักหมากรุกหรือช่างแกะสลักมองภาพ 3 มิติ มีประโยชน์ในงานทัง้ ด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ ถ้า
หากท่านมีความสามารถทางด้านภาพมิติมาก ท่านอาจจะเป็ นคนเก่งด้า นการวาดภาพ แกะสลัก
หรือสถาปนิกมากกว่าจะเป็ นนักดนตรีหรือนักเขียน
4. ความสามารถทางปั ญ ญาด้า นกล้า มเนื ้อ ในการเคลื่ อ นไหวของร่า งกาย
(Bodily -Kinesthetic Intelligence) คือ ความสามารถในการใช้รา่ งกายทัง้ หมดหรือบางส่วน เช่น
มือ นิว้ มือหรือแขน ในการแก้ปัญหาทาอะไรสักอย่ างหรือผลิตอะไรสักอย่างออกมา ตัวอย่างที่เห็น
ได้ชดั คือนักกีฬา นักแสดง โดยเฉพาะนักเต้นราหรือดาราหนัง หรือละคร
5. ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ปั ญ ญ า ด้ า น ด น ต รี (Musical Intelligence) คื อ
ความสามารถในการคิดเป็ นดนตรีสามารถฟั งรู ปแบบ จาได้ รู ไ้ ด้ และอาจจะปฏิบตั ิได้ดว้ ย คนที่มี
ปั ญญาทางด้านดนตรีอย่างสูงไม่เพียงแต่จาดนตรีได้ง่ายเท่านัน้ ยังฝั งใจในดนตรีอย่างไม่มีวนั ลืม
อีกด้วย
6. ความสามารถทางปั ญ ญาด้า นความเข้า ใจระหว่า งบุค คล (Interpersonal
Intelligence) คือ ปั ญญาที่ ทุก คนต้องการโดยเฉพาะบุคคลที่ มี อาชี พครู แพทย์ การขาย หรือ
นักการเมือง คนที่ตอ้ งทางานกับคนมาก ๆ ต้องมีความสามารถ หรือมีปัญญาทางสังคมสูง
7. ความสามารถทางปั ญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
คือ ปั ญญาในการเข้าใจตนเอง รู ว้ ่าตนเป็ นใคร มีความสามารถทาอะไรได้บา้ ง รู ว้ ่าตนมีความ
ต้องการทาอะไร ควรจะมีการตอบโต้ส่ิงต่าง ๆ อย่างไร สิ่งใดควรหลีกเลี่ยง และสิ่งใดควรเสาะหา
เรามักจะชอบที่จะเข้าใจตนเอง เพราะคนพวกนีจ้ ะไม่ทาอะไรมั่วๆ พวกเขาทาอะไรได้บา้ งทาอะไร
ไม่ได้บา้ ง และพวกเขารูว้ า่ ตัวเองต้องการอะไร ควรจะไปที่ไหนหรือไปหาใคร
8. ความสามารถทางปั ญ ญาด้า นการเข้า ใจสภาพธรรมชาติ (Naturalistic
Intelligence) คือ ปั ญญาที่มนุษย์ใช้ในการแยกแยะธรรมชาติ เช่น แยกแยะระหว่างพืชกับสัตว์
แยกประเภทของพืช ประเภทของสัตว์ รวมทัง้ ความฉับไวในการเข้าใจลักษณะอื่น ๆ ของธรรมชาติ
เช่น สภาพของก้อนเมฆ ก้อนหิน เป็ นต้น ความสามารถเช่นนีม้ ี ประโยชน์สาหรับมนุษย์ ทัง้ อดีต
และปั จ จุบัน เช่ น เป็ น ประโยชน์ต่อ พรานหรือ คนหาของป่ า ชาวนา นัก พฤ กษศาสตร์ เป็ น ต้น
ความสามารถในการแยกแยะสิ่งต่าง ๆ เช่น รถ กางเกง เครื่องสาอาง หรืออื่น ๆ อันเป็ นประโยชน์
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ต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ปั จ จุ บัน การมองเห็ น รู ป แบบในวิ ท ยาศาสตร์บ างแขนงก็ เป็ นลัก ษณะ
ความสามารถเข้าใจสภาพธรรมชาติเช่นกัน
สรุปได้ว่าทฤษฎีพหุปัญญา หมายถึง ความรู ้ ความสามารถ และปั ญญาของมนุษย์ท่ี
มีอย่างหลากหลาย แต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน ขึน้ อยู่กับสิ่งแวดล้อม การฝึ กฝนและ
ประสบการณ์การเรียนรู ้ แต่สามารถพัฒนาได้โดยการจัดประสบการณ์ ท่ีได้รบั อย่างเหมาะสม ซึ่ง
ประกอบด้วยความสามารถทางปั ญญาทัง้ สิน้ 8 ด้าน ประกอบด้วยด้านความสามารถทางปั ญญา
ซึ่งประกอบด้วย ปั ญญาด้านภาษา ปั ญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ปั ญญาด้านมิติสมั พันธ์
ปั ญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ปั ญญาด้านดนตรี ปั ญญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
ปั ญญาด้านความเข้าใจตนเอง และปั ญญาด้านธรรมชาติวิทยา
2.3 ประเภทของพหุปัญญา
สุนทร โคตรบรรเทา (2548, น. 1-22) ได้อธิ บายความหมายของพหุปัญญาแต่ละ
ประเภทไว้ดงั นี ้
1. ความเก่งด้านภาษาหรือปั ญญาด้านภาษา หมายถึง ความสามารถในการใช้
ภาษาเพื่อแสดงออกและชื่นชมในการสื่อความหมายทัง้ ในการพูด การฟั ง การอ่าน และการเขียน
2. ความเก่งด้านตรรกะและคณิตศาสตร์หรือปั ญญาด้านเหตุผลและคณิตศาสตร์
หมายถึงความสามารถในการใช้เหตุและผล การคิดเป็ นตัวเลขและปริมาณ สามารถพิจารณาข้อ
สันนิษฐานและสมมติฐานต่าง ๆ และทาโจทย์เลขหรือคณิตศาสตร์ท่ีสลับซับซ้อนได้ง่ายและชื่ น
ชอบ
3. ความเก่งด้านดนตรีหรือปั ญญาด้านดนตรี หมายถึงความสามารถที่แสดง
ความรู ส้ ึกไวเกี่ยวกับเสียงสูงต่าของเพลง ทานองเพลง จังหวะเพลง และนา้ เสียงที่เกิดจากเครื่อง
ดนตรีและเสียงร้องเพลง
4. ความเก่งด้านการเห็นและระยะทางหรือความเก่งด้านมิติสมั พันธ์ หมายถึง
ความสามารถในการมองและคิดเป็ นสามมิติ มองภาพที่เห็นได้ทงั้ ภายในและภายนอก สร้างภาพ
เปลี่ยนภาพ และปรับภาพได้ นาตนเองและวัตถุต่าง ๆ ผ่านไปในระยะทางหรือที่ ว่างได้ ผลิต
ถอดรหัส หรือแปลความข้อมูลข่าวสารในรูปของการขีดเขียนหรืองานกราฟฟิ กต่าง ๆ ได้
5. ความเก่งด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวหรือปั ญญาด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหว หมายถึ งความสามารถในการแตะต้อง สัมผัส หรือจัดการกับวัตถุและทักษะทาง
กายภาพที่ละเอียด อ่อนช้อย งดงาม ประณีต

24
6. ความเก่ ง ด้า นระหว่ า งบุ ค คลหรื อ ปั ญ ญาด้า นระหว่ า งบุ ค คล หมายถึ ง
ความสามารถในการใจและการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่ืนได้ดี
7. ความเก่ ง ด้า นภายในตัว บุ ค คลหรื อ ปั ญ ญาด้า นในตัว บุ ค คล หมายถึ ง
ความสามารถในการรับรู ต้ นเองอย่างถูกต้องหรือการรู จ้ กั ตนเอง และใช้ความรู เ้ ช่นนีว้ างแผนและ
ชีน้ าชีวิตของตนเอง
8. ความเก่ ง ด้า นธรรมชาติ นิ ย มหรื อ ปั ญ ญาด้า นธรรมชาติ นิ ย ม หมายถึ ง
ความสามารถในการสังเกตแบบแผนต่าง ๆ ในธรรมชาติ การบอกและการจัดหมวดหมู่วตั ถุส่งิ ของ
ต่าง ๆ และการเข้าใจระบบที่เป็ นธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึน้
การ์ ด เนอร์ (Gardner, 1993, อ้ า งถึ ง ใน เยาวพา เดชะคุ ป ต์ , 2544, น. 3-4)
ได้จาแนกความสามารถหรือปั ญญาคนเอาไว้ 7 ประเภท และภายหลังได้เพิ่มเติมอีก 2 ประเภท
รวมเป็ นปั ญญา 9 ประเภท ประกอบด้วย
1. ปั ญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) คือ ผูท้ ่ีมีความสามารถทางด้าน
ภาษาสูง เช่ น นัก เล่ า นิ ท าน นัก พูด นัก การเมื อ ง หรื อ ด้า นเขี ย น เช่ น กวี นัก เขี ย นบทละคร
บรรณาธิการนักหนังสือพิมพ์ ซึ่งปั ญญาด้านนีย้ งั รวมถึงความสามารถในการจัดกระทาเกี่ยวกับ
โครงสร้างของภาษาเสียง ความหมายและเรื่องที่เกี่ยวกับภาษา เช่น ความสามารถใช้ภาษาในการ
หว่านล้อม การอธิบายเป็ นต้น
2. ปั ญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical - Mathematical Intelligence)
คือผูท้ ่ีมีความสามารถสูงในการใช้ตวั เลข เช่น นักบัญชี นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ และผูใ้ ห้เหตุผลที่
ดีเช่น นักวิทยาศาสตร์ นักตรรกศาสตร์ นักจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนีป้ ั ญญาด้านนี ้
ยังรวมถึงความไวในการมองเห็นความสัมพันธ์ แบบแผน ตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรม การคิด
ที่ เป็ น เหตุผล (cause-effect) และการคิดคาดการณ์ (if-then) วิธีการที่ ใช้ในการคิด ได้แก่ การ
จาแนกประเภท การจัดหมวดหมู่ การสันนิฐาน การสรุป การคิดคานวณ การตัง้ สมมติฐาน
3. ปั ญญาด้านมิติ (Spatial Intelligence) คือ ผูท้ ่ีมีความสามารถในการมองเห็น
พืน้ ที่ ได้แก่ นายพราน ลูกเสือ ผูน้ าทาง และสามารถปรับปรุ งวิธีการใช้เนือ้ ที่ได้ดี เช่น สถาปนิก
มัณฑนากร ศิลปิ น นัก ประดิษ ฐ์ ปั ญญาด้านนี ร้ วมไปถึง ความไวต่อสี เส้ น รู ปร่าง เนื อ้ ที่ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านัน้ นอกจากนีย้ งั หมายถึงการมองเห็น และแสดงออกเป็ นรู ปร่างถึง
สิ่งที่เห็น และความคิดเกี่ยวกับพืน้ ที่
4. ปั ญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily - Kinesthetic Intelligence)
คือ ความสามารถในการใช้รา่ งกายของตนแสดงความคิด ความรู ส้ กึ ได้แก่ นักแสดง นักแสดงท่า
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ใบ้ นักกีฬา นาฏกร นักฟ้อนรา และความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ เช่น นักปั้ น ช่างแก้รถยนต์
ศัลยแพทย์ ปั ญญาด้านนีร้ วมถึงทักษะทางกาย เช่น ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว
ความยืดหยุน่ ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส
5. ปั ญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) คือ ความสามารถทางด้านดนตรี
ได้แก่ นักแต่งเพลง นักดนตรี นักวิจารณ์ดนตรี ปั ญญานีร้ วมถึงความไวในเรือ่ งจังหวะ ทานอง เสียง
ตลอดจนความสามารถในการเข้าใจและวิเคราะห์ดนตรี
6. ปั ญ ญาด้า นความเข้า ใจระหว่ า งบุ ค คล (Interpersonal Intelligence) คื อ
ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ความรูส้ กึ ความคิดและเจตนาของผูอ้ ่ืน ทัง้ นีร้ วมถึงความไวใน
การสัง เกตน ้า เสี ย งใบหน้า ท่ า ทาง ทั้ง ยัง มี ค วามสามารถสูง ในการรู ถ้ ึ ง ลัก ษณะต่ า ง ๆ ของ
สัมพันธภาพของมนุษย์ และความสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ เช่น
ความสามารถทาให้บคุ คลหรือกลุม่ ชนปฏิบตั ิตาม
7. ปั ญ ญาด้า นความเข้า ใจตนเอง หรื อ การเข้า ใจตนเอง (Intrapersonal
Intelligence) คือ ความสามารถในการรู จ้ กั ตนเอง และสามารถประพฤติปฏิบตั ิตนได้ดว้ ยตนเอง
ความสามารถในการรูจ้ กั ตนเอง ได้แก่ การรูจ้ กั ตนเองตามความสามารถเป็ นจริง เช่น มีจดุ อ่อน จุด
แข็งในเรื่องใด มีความสามารถรู เ้ ท่าทันอารมณ์ ความคิด ความปรารถนาของตน มีความสามารถ
ในการฝึ กฝนตนเองและเข้าใจตนเอง
8. ปั ญญาด้ า นธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) คื อ การเข้ า ใจการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เข้ าใจความสาคัญของตนเองกับ
สิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสามารถของตนที่จะมีสว่ นช่วยในการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ เข้าใจถึง
พัฒนาการของมนุษย์ และการดารงชี วิตของมนุษย์ตงั้ แต่เริ่มจนตาย เข้าใจและจาแนกความ
เหมือนกันของสิ่งของ เข้าใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร
9. ปั ญญาด้ า น อั ต ถภวนิ ย ม จิ ต นิ ย มหรื อ การด ารงคงอยู่ (Existential
Intelligence) ปั ญญาด้า นนี ้ หมายถึง ความไวและความสามารถในการจับประเด็น คาถามที่
เกี่ยวกับการดารงอยู่ของมนุษย์ เช่นความหมายของชีวิต ทาไมคนเราถึงตาย และเรามาอยู่ท่ีน่ี ได้
อย่างไร
จากหนังสือ Frames of Mind การ์ดเนอร์เสนอปั ญญาเพียง 7 ด้าน (พ.ศ.
2526) แต่ ใ นอี ก 10 ปี ต่ อ มาเขาเสนอเพิ่ ม อี ก 2 ด้า นคื อ ด้า นนัก ธรรมชาติ วิ ท ยา และด้า นจิ ต
วิญญาณแห่งชีวิต แต่ดา้ นที่ 9 หรือด้านจิตวิญญาณแห่งชีวิตยังไม่เป็ นที่ยอมรับ ขณะนีจ้ ึงถือว่า
ปั ญญาในทฤษฎีพหุปัญญา ปั จจุบนั มี 8 ด้าน (อารี สัณหฉวี, 2552, น. 5)
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สรุ ป ได้ว่า พหุปั ญ ญาประกอบด้ว ยปั ญ ญา 9 ประเภท ได้แ ก่ ปั ญ ญาด้า นภาษา
ปั ญ ญาด้า นตรรกะและคณิ ต ศาสตร์ ปั ญ ญาด้า นมิ ติ สัม พัน ธ์ ปั ญ ญาด้า นร่า งกายและการ
เคลื่อนไหว ปั ญญา ด้านดนตรี ปั ญญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ปั ญญาด้านความเข้าใจ
ตนเอง ปั ญญาด้านธรรมชาติ และปั ญญาด้านอัตถภวนิยมการดารงคงอยู่ หรือด้านจิตวิญญาณ
แห่งชีวิต ซึง่ ในงานวิจยั นีข้ า้ พเจ้าศึกษาปั ญญา 8 ด้านเนื่องจากด้านที่ 9 หรือด้านจิตวิญญาณแห่ง
ชีวิตยังไม่เป็ นที่ยอมรับ ซึ่งประกอบด้วย ปั ญญาด้านภาษา ปั ญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
ปั ญญาด้านมิติสมั พันธ์ ปั ญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ปั ญญา ด้านดนตรี ปั ญญาด้าน
ความเข้าใจระหว่างบุคคล ปั ญญาด้านความเข้าใจตนเอง และปั ญญาด้านธรรมชาติวิทยา
2.4 ลักษณะของบุคคลทีม่ ีความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามทฤษฎีพหุปัญญา
อุมาพร เทียมทัด (2556, น. 8-19) ได้กล่าวถึงลักษณะของปั ญญาแต่ละด้าน ดังนี ้
1. ปั ญ ญาด้า นภาษา (linguistic Intelligence) คนที่ มี ปั ญญาสูง ด้านนี ้ ได้แก่
นักหนังสือพิมพ์ นักเล่านิทาน กวี นักกฎหมาย ปั ญญาด้านนีเ้ องที่ผลิตผลงานละครเชกป์ สเปี ยร์
มหากาพย์โอดีซซี และนิทานอาหรับราตรี บุคคลที่เก่งหรือฉลาดด้านนีจ้ ะใช้คาพูดให้ความบันเทิง
ในการโต้เถียง ในการสั่งสอนและมักจะชอบเล่นกับเสียงของภาษา เช่น คาพ้องเสียง คาปริศนา
เกมภาษา บุคคลเหล่านีจ้ ะมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน เป็ นนักอ่าน นักเขียน เขียน
หนังสือได้ดี และจับใจความสาคัญของสิ่งพิมพ์และสื่อต่าง ๆ ได้ชดั เจน
2. ปั ญญาด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence)
คนที่ มี ปั ญ ญาสู ง ด้า นนี ้ไ ด้แ ก่ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ นั ก บัญ ชี นั ก จั ด ท าโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
นักวิทยาศาสตร์ ไอแซค นิวตัน ใช้ปัญญาด้านนีใ้ นการคิดค้นแคลคูลสั นักวิทยาศาสตร์ อัลเบิรต์
ไอน์สไตน์ ใช้ปัญญาด้านนีใ้ นการคิดสร้างทฤษฎีสมั พันธภาพ ลักษณะองคนมีปัญญาสูงด้านนีจ้ ะ
เห็นจากความสามารถในการให้เหตุผล การจัดลาดับ การคิดหาสาเหตุและผลลัพธ์ การสร้าง
สมมติฐาน การค้นหารูปแบบ แบบแผน และชอบใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล
3. ปั ญญาด้านมิติสมั พันธ์ (Spatial Intelligent) บุคคลที่มีปัญญาสูงด้านนีจ้ ะเก่ง
ด้านการคิดเป็ นรูปภาพ สามารถมองเห็นโลกในรูปของภาพ และสามารถจาลองสร้างภาพนัน้ ๆ ได้
บุคคลที่เก่งด้านนีไ้ ด้แก่ สถาปนิก นักถ่ายรูป ศิลปิ น นักบิน วิศวกร่างกล บุคคลที่มีปัญญาสูงด้านนี ้
ได้แก่ โธมัส เอดิสนั , ปาโบล ปี กสั โซ และแอนเซล แอดัมภ์ ผูม้ ีปัญญาสูงด้านนีจ้ ะมีความไวในการ
ดูมาก สามารถมองเห็นรายละเอียดและจาลองภาพไว้ในสมองได้ดี จนสามารถเขียนหรือวาด
ออกมาได้ชดั เจน นอกจากนีย้ งั มีความสามารถในการมองสิ่งต่าง ๆ ได้ทงั้ 3 มิติ มากกว่าบุคคลอื่น
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4. ปั ญ ญาด้า นดนตรี (Musical Intelligent) ลัก ษณะพิ เ ศษองคนมี ปั ญ ญาสูง
ทางด้านดนตรี คือ ความสามารถและชื่นชมในเสียง ทานอง จังหวะ และสามารถผลิตเสียงทานอง
จังหวะ ได้ดี คนมีปัญญาสูงทางดนตรีเช่น บาค (Bach) เบโทเฟน (Beethoven) บารห์ม (Brahms)
บุคคลที่มีปัญญาสูงด้านดนตรี จะมีหทู ่ีไวต่อเสียง สามารถร้องเพลงได้ถกู ทานอง จั บจังหวะดนตรี
และสามารถแยกเสียงดนตรีตา่ ง ๆ ได้ดี
5. ปั ญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถพิเศษในการควบคุม
การเคลื่อนไหวร่างกาย และในการใช้มือเพื่อจัดกระทากับสิ่งของ บุคคลที่มีปัญญาสูงด้านนี ้ ได้แก่
นัก กี ฬ า นัก ประดิ ษ ฐ์ หัต ถกรรม ช่ า งเครื่อ งยนต์ ศัล ยแพทย์ นัก แสดงตลก ชาลี แชปปิ น ก็ มี
ความสามารถสูงด้านนี ้ โดยสามารถใช้ร่างกายแสดงล้อเลียน ผูม้ ีความสามารถทางด้านงานไม้
งานตัดเย็บเสือ้ ผ้า นักประดิษฐ์หุ่น นักว่ายนา้ นักเต้นรา ก็ เป็ นผูม้ ีความสามารถด้านร่างกาย
ประเภทนี ้
6. ปั ญญาด้านความเข้าใจผูอ้ ่ืน (Interpersonal Intelligent) ความสามารถพิเศษ
ในการทางานกับผูอ้ ่ืน ผูน้ าท่องเที่ยว ผูร้ ิหารบริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆ จาเป็ นต้องมีปัญญาด้านนี ้
บุคคลที่มีปัญญาสูงด้านความใจผูอ้ ่ืนเป็ นผูม้ ีความเข้าอกเข้าใจผูอ้ ่ืน มีความรับผิดชอบทางสังคม
สูง ตัวอย่างเช่น มหาตมะคานธี แต่บางคนก็อาจนาความฉลาดด้านนีไ้ ปใช้ในการควบคุมปลุกปั่ น
เหมือนอย่าง มาคิอาเวลนี่ (Machiavrlli) โดยทั่วไปบุคคลที่ เก่งหรือฉลาดด้านนี ้ เป็ นผูท้ ่ี เข้าใจ
บุคคลอื่นได้อย่างลึกซึง้ เป็ นนักประสานงาน นักไกล่เกลี่ย นักสร้างเครือข่าย และเป็ นครูได้ดี
7. ปั ญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligent) ผูท้ ่ีมีปัญญาสูงด้าน
นี จ้ ะเป็ นผูท้ ่ีประเมินและเข้าใจอารมณ์ของตนเองได้ดี สามารถแยกสภาพจิตและอารมณ์ของ
ตนเอง และน าความสามารถในการเข้าใจจิ ตใจตนเองไปใช้ในการดาเนิ นชี วิตที่ ดี บุคคลที่ มี
ปั ญญาสูงด้านนี ้ ได้แก่ พระ นักสอนศาสนา นักแนะแนว นักธุรกิจที่ดาเนินกิจการของตนเอง บุคคล
เหล่านีจ้ ะชอบคิดไตร่ตรอง ชอบนั่งสมาธิ ชอบคิดค้นคว้าทางด้านจิตใจ และอีกลักษณะหนึ่งของ
บุคคลปั ญญาสูงด้านนี ้ มักเป็ นผูท้ ่ีพง่ึ ตนเอง ชอบอิสรเสรี มีวินยั ในตนเองสูง และไม่ชอบทางานกับ
ผูอ้ ่ืน ชอบทางานตามลาพัง
8. ปั ญญาด้า นธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) ผู้ ท่ี มี ปั ญ ญาสู ง ด้า นนี ้
สามารถบอกชื่อชนิดของต้นไม้ พืชพันธุ์ นก สัตว์ และสรรพสิ่งที่เป็ นธรรมชาติ ตลอดจนลักษณะ
ภูมิศาสตร์ ดิน แร่ ท้องฟ้า เมฆ ดวงดาว บุคคลที่มีปัญญาสูงด้าน มักจะชอบอยู่กลางแจ้งและ
มองเห็นรู ปแบบและลักษณะพิเศษของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทงั้ ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ชื่นชม
รู จ้ ักและเข้า ใจสิ่ง แวดล้อมได้ลึก ซึง้ ตัวอย่างบุคคลประเภทนี ไ้ ด้แก่ ชาร์ลส์ ดาวิน และ จอร์จ
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วอชิงตัน คาร์เวอร์ บุคคลที่มีปัญญาสูงด้านนี ้ ได้แก่ กะลาสี ผูน้ าร่อง นักดาราศาสตร์ นักชีววิทยา
นักอนุรกั ษ์ธรรมชาติ สัตวแพทย์
สุน ทร โคตรบรรเทา (2548, น. 1-23) ได้ก ล่ า วถึ ง การแสดงออกของบุ ค คลที่ มี
ความสามารถทางพหุปัญญาในแต่ละด้านไว้ดงั นี ้
1. การแสดงออกของบุคคลที่มีความสามารถด้านภาษา
1.1 พูดได้ดีในกลุม่ ผูฟ้ ั งต่าง ๆ
1.2 พูดง่าย พูดคล่อง หรือใช้อารมณ์ได้ในเวลาที่เหมาะสม
1.3 มีความสามารถในการเขียนได้ดี
1.4 มีความสามารถในการเรียนและการพูดภาษาอื่น ๆ ได้เร็ว
1.5 มีความสามารถในการเล่าเรือ่ งตลก เรือ่ งชวนเชื่อ และการทายปริศนาคา
1.6 เรียนรูไ้ ด้เร็วจากการฟั ง การอ่าน และการเขียน
1.7 มีความสนใจในโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน คาประพันธ์ การพูด การเล่า
เรือ่ ง นิทาน หนังสือพิมพ์ และการเขียน
1.8 มีความสามารถในการเล่าเรือ่ งหรือเขียนเรือ่ ง
1.9 มีทกั ษะในการใช้คาพังเพยเปรียบเทียบ เช่น คาอุปมาอุปมัย และสานวน
ฯลฯ
1.10 มี ค วามสามารถในการแต่ ง ค าพูด ที่ ซับ ซ้อ นโดยใช้ภ าษาในการสื่ อ
แนวคิดได้อย่างเหมาะสม
2. การแสดงออกของบุคคลที่มีความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
2.1 มี ค วามสามารถเชื่ อมโยงการคิ ด คานวณกับ กิ จกรรมการแก้ปัญหาที่
ซับซ้อน
2.2 มีความสามารถในการคิดคานวณอย่างกว้างขวางลึกซึง้
2.3 มีความสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขและสัญลักษณ์กบั
วัตถุรูปธรรม
2.4 คิดได้อย่างมีเหตุผลหรือคิดอย่างมีตรรกะ
2.5 เข้าใจวิธีดาเนินการทางคณิตศาสตร์และแบบแผนเชิงตรรกะต่าง ๆ
2.6 ดาเนินกระบวนการเหตุและผลที่ง่ายและเป็ นรูปธรรม
2.7 รูจ้ กั วิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ
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2.8 มีความสามารถในการค้นหาสิ่งที่ไม่รูใ้ นสถานการณ์ของการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ
2.9 มีความสามารถในการพัฒนาแบบแผนการคิดและรู จ้ กั การนาออกมาใช้
ที่หลากหลาย
2.10 รูจ้ กั ใช้เหตุผลทัง้ ในเชิงอุปมาและอุปมัย
3. การแสดงออกของบุคคลที่มีความสามารถด้านมิติ
3.1 รับรูแ้ ละตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ
3.2 มีความสร้างสรรค์การออกแบบ ลวดลาย และรูปทรงง่ายๆ
3.3 มีความสามารถในการวาดภาพสามมิติ
3.4 มีความสามารถในการเขียนภาพทิวทัศน์และวัตถุต่าง ๆ ด้วยการระบาย
สีและการแกะสลัก
3.5 เข้าใจวัตถุท่ีมองเห็นจากมุมมองต่าง ๆ
3.6 มีความสามารถสร้างสรรค์วตั ถุส่ิงของจากแผนภูมิหรือพิมพ์เขียว
3.7 มีความสามารถสร้างผลงานทัง้ เป็ นการแสดงออกซึง่ ความรูส้ กึ หรือความ
ประทับใจ
3.8 มีความแม่นยาในการบอกทิศทางในแผนที่หรือสถานที่ตา่ ง ๆ
3.9 รับรูแ้ ละตอบสนองต่อรูปทรงต่าง ๆ
3.10 มีความสามารถในการกระทากับวัตถุโดยใช้มือและนิว้ มือ
4. การแสดงออกของบุคคลที่มีความสามารถด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
4.1 มีความสามารถในการประดิษฐ์ส่งิ ต่าง ๆ
4.2 มีความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกในการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น
การฟ้อนรา การเต้นรา ฯลฯ
4.3 ชอบกิจกรรมทางกายภาพ เช่น การกีฬา และการเล่นต่าง ๆ
4.4 ทากิจกรรมที่ตอ้ งการทักษะการเคลื่อนไหวทัง้ ง่ายและซับซ้อน
4.5 มีทกั ษะด้านกรีฑา
4.6 มีทกั ษะด้านกีฬา
4.7 มีทกั ษะทางการฟ้อนราหรือเต้นรา
4.8 มีทกั ษะทางการฝี มือ
4.9 ใช้กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนาไปสูเ่ ป้าหมายของตน
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4.10 มี ค วามสามารถในการแสดงบทบาทสมมติ เ พื่ อ แสดงหรื อ สื่ อ สาร
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ในชีวิต
4.11 เรียนได้ดีดว้ ยการมีสว่ นร่วมโดยตรง
4.12 มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวร่างกาย
4.13 มีรา่ งกายแข็งแรงสมบูรณ์
5. การแสดงออกของบุคคลที่มีความสามารถด้านดนตรี
5.1 มีความเข้าใจสัญลักษณ์ดนตรี
5.2 มีความสามารถผลิตผลงานเพลงและทานองเพลง
5.3 มีความสามารถในการใช้ดนตรีแสดงออกถึงความรูส้ กึ นึกคิด
5.4 สร้างความรูส้ กึ ทางอารมณ์กบั เสียงต่าง ๆ
5.5 รูจ้ กั แยกแยะแบบแผนของเสียงต่าง ๆ
5.6 มีความสามารถในการเชื่อมโยงทานองและจังหวะเพลงกับความรูส้ กึ ของ
ตน
5.7 มีความสามารถในการคิดแต่งเนือ้ เพลงและหรือทานองเพลง
5.8 มีความสามารถในการผลิตและประกอบเครือ่ งดนตรี
5.9 ฟั งและตอบสนองเสียงต่าง ๆ เช่น เสียงคนหรือเสียงจากสิ่งแวดล้อมด้วย
ความสนใจ
5.10 เก็บรวบรวมข้อมูลด้านดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ
6. การแสดงออกของบุคคลที่มีความสามารถด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
6.1 มีความสามารถในการผูกพันกับสมาชิกครอบครัว และการมีปฏิสมั พันธ์
กับผูอ้ ่ืน
6.2 สื่อสารได้ดีทงั้ วิธีการเป็ นการพูด (การสื่อสารแบบวัจนะ) และวิธีการไม่
เป็ นการพูด (การสื่อสารแบบอวัจนะ)
6.3 ปรับพฤติกรรมเข้ากับกลุม่ และสภาพแวดล้อมได้ดีมาก
6.4 มีทศั นะที่ดีตอ่ ประเด็นปั ญหาในปั จจุบนั ต่าง ๆ
6.5 มีวิธีการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่ืนที่หลากหลาย
6.6 มีความเข้าใจพลวัตกลุม่ หรือพลังกลุม่
6.7 ให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนอย่างมีความหมาย
6.8 มีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ่ืน
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6.9 เข้าใจและชื่นชมความหลากหลายทางวัฒนธรรม
6.10 มีความเข้าใจลึกซึง้ ในความคิดเห็น ความรูส้ กึ แรงจูงใจ และวิถีชีวิตของ
ผูอ้ ่ืน
7. การแสดงออกของบุคคลที่มีความสามารถด้านความเข้าใจตนเอง
7.1 พยายามค้นหาและเข้าใจความรูส้ กึ ภายในและความคิดของตนเอง
7.2 มีความเข้าใจดีเกี่ยวกับความซับซ้อนของประสบการณ์มนุษย์
7.3 มีความสามารถในการใช้ความรูส้ กึ ทางอารมณ์กบั ประสบการณ์เฉพาะ
7.4 มีความสามารถเกี่ยวกับภาวะอารมณ์ ความรูส้ กึ และอารมณ์
7.5 มีความสนใจในการค้นหาพัฒนาการของตนเองอย่างลึกซึง้
7.6 รู จ้ ัก วิ ธี ก ารให้ค วามหมายเกี่ ย วกับ ความชอบหรื อ ความไม่ ช อบเป็ น
การส่วนตัว
7.7 มีความรูเ้ กี่ยวกับการมีสมาธิอย่างดี
7.8 เรียนรูโ้ ดยการสังเกตและการฟั ง
7.9 คาดคะเนแบบแผนของตนเองอย่างแม่นยา
7.10 กาหนดและปฏิบตั ิตามมาตรฐานค่านิยมทางจริยธรรม
8. การแสดงออกของบุคคลที่มีความสามารถด้านธรรมชาติ
8.1 รักสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
8.2 แสดงความสนใจในการทัศนศึกษาธรรมชาติอย่างจริงจัง
8.3 แสดงความรักต้นไม้ พืช และดอกไม้
8.4 แสดงความห่วงใจต่อสิทธิของสัตว์ทงั้ หลาย
8.5 ชอบสะสมปลาสวยงาม
8.6 มีความสนใจในธรรมชาติอย่างลึกซึง้
8.7 มีความสามารถในการจาแนกพืชและสัตว์ตา่ ง ๆ
8.8 มีทกั ษะในการทาการทดลองทางชีววิทยา
8.9 ชอบไปเที่ยวชมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์ในที่ตา่ ง ๆ
ชัยพฤกษ์ เสรีรกั ษ์ และ เสรีรตั น์ ( 2543, น. 7-9) ได้อธิบายถึงพฤติกรรมที่ปรากฏของ
บุคคลที่มีความสามารถแต่ละระดับไว้ดงั นี ้
1. คนที่มีความสามารถด้านภาษา จะทาสิ่งต่าง ๆ เหล่านีไ้ ด้ดี
1.1 สามารถจับใจความได้ดี จากการฟั งต่าง ๆ
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1.2 สามารถถ่ายทอดความคิดโดยการพูดได้ชดั เจน
1.3 สื่อสารได้ชดั เจนตรงประเด็น
1.4 สามารถอ่านหนังสือต่าง ๆ ได้ถกู ต้อง เข้าใจความหมาย จับใจความได้ดี
1.5 เขียนถ่ายทอดความรู ส้ ึก ความรู ้ ข้อมูลได้ถูกต้องชัดเจน และสามารถ
เขียนถ่ายทอดได้หลากหลายแนวทาง
2. คนที่มีความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ จะทาสิ่งต่าง ๆ เหล่านีไ้ ด้ดี
2.1 เป็ นคนที่คิดเป็ นระบบ มีเหตุผลในการคิด
2.2 มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คื อ คิ ด พิ จ ารณาส่ ว นย่ อ ยของ
ประเด็นให้เห็นภาพชัดเจน
2.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คือ ประมวล เชื่อมโยงแง่มมุ ความคิด
รวบยอด และประเด็นต่าง ๆ ให้เป็ นเรือ่ งเดียวกัน
2.4 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ นาเหตุผลข้อมูลมาใช้
ในการตัดสินเชื่อหรือไม่เชื่อ
2.5 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา คือ การประมวลสาเหตุของปั ญหา
หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย และเลือกแนวทางที่สามารถแก้ปัญหาได้เกิดผล
2.6 มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คือ สามารถคิดได้คล่องหลากหลาย
คิดได้แตกต่างจากคนอื่น คิดยืดหยุน่ ไม่ยดึ ติด
2.7 มีความสามารถในการใช้จานวน เข้าใจความเป็ นนามธรรมของจานวน
2.8 มี ทัก ษะกระบวนการวิ ท ยาศาสตร์อ ย่า งรอบคอบ ทั้ง ขั้น พื น้ ฐานและ
ทักษะขัน้ สูง 11 ทักษะ คือ
2.8.1 ทักษะขัน้ พืน้ ฐานมี 6 ทักษะ ได้แก่
1. การสังเกต
2. การวัด
3. การจาแนกประเภท
4. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
5. ความเห็นจากข้อมูล
6. การพยากรณ์
2.8.2 ทักษะขัน้ สูง มี 5 ทักษะ ได้แก่
1. การตัง้ สมมติฐาน
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2. การกาหนดคานิยามเชิงปฏิบตั ิการ
3. การกาหนดและควบคุมตัวแปร
4. การทดลอง
5. การตีความหมายของข้อมูลและการลงข้อสรุป
3. คนที่มีความสามารถด้านมิติพืน้ ที่ จะทาสิ่งต่าง ๆ เหล่านีไ้ ด้ดี
3.1 สามารถวาดภาพในสมอง และออกแบบสิ่ ง ต่ า ง ๆ ได้เ หมาะสมกับ
จุดประสงค์ท่ีตอ้ งการ
3.2 การกะระยะได้แม่นยา รูเ้ รือ่ งทิศทาง
3.3 วาดรูปได้ถกู สัดส่วน และสื่อความคิด ความรูส้ กึ ผ่านรูปภาพได้ชดั เจนทัง้
ความคิดเชิงรูปธรรมและความคิดเชิงนามธรรม
4. คนที่มีความสามารถด้านการเคลื่อนไหว จะทาสิ่งต่าง ๆ เหล่านีไ้ ด้ดี
4.1 สามารถใช้กล้ามเนือ้ ได้คล่องแคล่ว ทัง้ กล้ามเนือ้ เล็กและกล้ามเนือ้ ใหญ่
4.2 ใช้อวัยวะของร่างกายสื่อสารท่าทาง ความคิด ความรูส้ กึ ได้
4.3 ใช้กล้ามเนือ้ เล็กได้อย่างคล่องแคล่วในการทากิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เย็บ
ปั ก ถักร้อย แกะสลัก ผ่าตัด เคลื่อนไหวนิว้ มือ ท่าทางต่าง ๆ
4.4 ใช้กล้ามเนือ้ ใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่วในการทากิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การ
เล่นกีฬา การเต้นตามจังหวะ การทาท่าประกอบ
4.5 ใช้อวัยวะของร่างกายสื่อสารและแสดงความคิด ความรู ส้ ึก เช่น การ
แสดงละคร การแสดงท่าใบ้ส่อื ภาษา
5. คนที่มีความสามารถด้านดนตรี จะทาสิ่งต่าง ๆ เหล่านีไ้ ด้ดี
5.1 ไวต่อการรับรูจ้ งั หวะและทานอง
5.2 แยกแยะเสียง ทานอง จังหวะ
5.3 แต่งเพลง สร้างสรรค์ทานอง
5.4 สื่อสารความคิดออกมาเป็ นเพลงหรือทานองได้ดี
6. คนที่มีความสามารถด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล จะทาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้
ได้ดี
6.1 สามารถรับรูอ้ ารมณ์ ความคิด ความรูส้ กึ ของบุคคลต่าง ๆ รอบตัวได้
6.2 ปรับปฏิสมั พันธ์ให้เหมาะสมกับการอยูร่ ว่ มกับบุคคลอื่น
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6.3 ทางานกลุ่มได้ดี มีความเป็ นผูน้ า เป็ นสมาชิกกลุ่มที่ดี และรับรู บ้ ทบาท
ตนเองในแต่ละสถานการณ์
7. คนที่มีความสามารถด้านรูจ้ กั ตนเอง จะทาสิ่งต่าง ๆ เหล่านีไ้ ด้ดี
7.1 นับถือตนเอง มั่นใจในตนเอง รูจ้ กั เข้าใจจุดดี จุดด้อยของตนเอง
7.2 วางแผนการทางานของตนเอง และหาแนวทางในการพั ฒนาตนเองให้
เก่งสูงสุดและพัฒนาขึน้ เรือ่ ย ๆ
7.3 มี วิ ธีก ารเปลี่ยนแปลงตนเองให้เหมาะสม และเตือนตนเองให้ทางาน
ตามที่วางแผนไว้จนบรรลุเป้าหมาย
7.4 กระตุน้ ตนเองให้อดทนต่ออุปสรรคและอดทนต่อความลาบากกายและใจ
ได้
8. คนที่มีความสามารถด้านการรอบรูธ้ รรมชาติ จะทาสิ่งต่าง ๆ เหล่านีไ้ ด้ดี
8.1 มีความรู เ้ กี่ยวกับธรรมชาติอย่างลึกซึง้ ทัง้ วงจรชีวิต สภาพปั จจุบนั การ
ดูแลให้คงอยู่ และการทาให้ธรรมชาติท่ีเสียหายหมดไป
8.2 สามารถคาดคะเนสิ่งที่เกิดขึน้ เมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง
8.3 มักจะอยูใ่ นธรรมชาติ หลงใหลในความงามของธรรมชาติ
สรุ ปได้ว่า ความสามารถทางพหุปัญญาของบุคคล มีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างกันไป
ในแต่ละด้าน ซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกดังกล่าว เป็ นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการและ
ความสามารถทางพหุปัญญา
2.5 พหุปัญญากับความสนใจในอาชีพ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื ้น ฐาน (2559a, น. 19) แนวคิ ด เรื่ อ ง
พหุปัญญามุ่ง อธิ บายวิ ธีก ารที่ มนุษย์จะใช้ศักยภาพแสดงออกซึ่ง ผลงาน หรือการท างานด้วย
ปั ญญาด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาชนเห็นช่องทางในการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับปั ญญาความสามารถด้านที่ตนมี ซึง่ ในกระบวนการส่งเสริมแนะแนว
ให้คาปรึกษาด้านอาชีพองนักเรียน สามารถนาทฤษฎีพหุปัญญาไปใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุน
ให้นกั เรียนสารวจตรวจสอบโลกองงานอาชีพ ควบคูไ่ ปกับพหุปัญญาด้านที่ต นเองพัฒนาได้ดี โดย
ใช้กิจกรรมและวิธีสอดแทรกบูรณาการเข้าสู่กระบวนการใช้หลักสูตรอย่างเป็ นระบบ เช่น บูรณา
การลงในหน่วยการเรียนรู ้ การสืบค้นข้อมูลอาชีพจากท้องถิ่น แหล่งประกอบการ และจากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการค้นคว้า เรียนรู ด้ า้ นอาชีพบุคคลที่ประสบ
ความสาเร็จตามลักษณะพหุปัญญาด้านต่าง ๆ
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รายการต่อไปนีเ้ ป็ นตัวอย่างอาชีพต่าง ๆ จาแนกตามลักษณะของพหุปัญญาแต่
ละด้าน
ด้า นภาษา นั ก เขี ย น นั ก ประพั น ธ์ นั ก พู ด วิ ท ยากร นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์
สื่อสารมวลชน (ผูป้ ระกาศข่าว ผูจ้ ดั รายการ) นักกฎหมาย เลขานุการ ผู้พิสจู น์อกั ษร บรรณารักษ์
ครูสอนภาษา ฯลฯ
ด้ า นตรรกะและคณิ ต ศาสตร์ นั ก คณิ ต ศาสตร์ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ นั ก
เศรษฐศาสตร์ ผูต้ รวจสอบบัญชี นักบัญชี นักสถิติ นักวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ นักวิจยั เชิงปริมาณ
ฯลฯ
ด้านมิติสมั พันธ์ วิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร จิตรกร นักออกแบบศิลป์ ครู
ศิลปะ นักถ่ายภาพ นักประดิษฐ์ นักบิน นักแกะสลัก นักวางผังเมือง นักสารวจ ฯลฯ
ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว นักกี ฬา ช่างฝี มือ ช่างอัญมณี นักแสดง
เกษตรกร ช่างเครื่องยนต์ ช่างก่อสร้าง ครู พลศึกษา นักกายภาพบาบัด ศิลปิ นสาขานาฏศิลป์
เต้นรา นักกายกรรม ฯลฯ
ด้ า นดนตรี นั ก ดนตรี คี ต กวี นั ก แต่ ง ท านองเพลง นั ก ร้อ ง ครู ด นตรี
ผูอ้ านวยการเพลง วิศวกรเสียง นักร้องประสานเสียง ผูจ้ ดั รายการเพลง (ดีเจ) นักดนตรีบาบัด ฯลฯ
ด้า นมนุ ษ ยสัม พัน ธ์ นั ก แนะแนว นั ก สัง คมสงเคราะห์ นั ก สัง คมวิ ท ยา
นักจิตวิทยาสังคม นักมานุษยวิทยา นักประชาสัมพันธ์ พยาบาล นักการเมือง นักบริหาร ผูจ้ ดั การ
นักขาย ฯลฯ
ด้านการเข้าใจตนเอง นักจิตวิทยา นักบวช บาทหลวง นักจิตบาบัด นักแนะ
แนว ผูส้ อนจิตวิทยา นักวางแผน ผูป้ ระกอบการ ฯลฯ
ด้ า น ธ ร ร ม ช า ติ วิ ท ย า นั ก ชี ว วิ ท ย า นั ก นิ เ ว ศ วิ ท ย า นั ก อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักป่ าไม้ นักสมุทรศาสตร์ นักประชากรศาสตร์ นักภูมิศาสตร์
ฯลฯ
ดังนัน้ ในกระบวนการจัดการเรียนรู ใ้ นกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชากิจกรรม
แนะแนว จึงต้องให้ความใจแก่นกั เรียนว่าการทางานใด ๆ ก็ตาม ล้วนต้องใช้ความสามารถในแต่
ละด้านประกอบกัน เพราะในการประกอบอาชีพหนึ่งอาชีพใด ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับสังคม บุคคล
อื่ น อาชี พ อื่ น ต้อ งสื่ อ สารเป็ นและต้อ งให้นั ก เรี ย นตระหนั ก ด้ว ยตนเองว่ า แม้จ ะมี ค วามรู ้
ความสามารถทางปั ญ ญาที่ โ ดดเด่น ด้า นใดด้า นหนึ่ง แต่ก็ ต อ้ งอาศัย ทัก ษะ ความรู ้ วิ ธี ก ารที่
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เกี่ยวข้องกับปั ญญาด้านอื่น ๆ เพื่อการดารงชีพด้วย จึงเป็ นจุดเริ่มต้นของการสร้างแบบวัดความ
สนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
3. การวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย
3.1 ความหมายของคุณลักษณะด้านจิตพิสัย
คุณลักษณะด้านจิตพิสยั เป็ นคุณลักษณะด้านจิตใจ ซึง่ มีผใู้ ห้ความหมายในลักษณะ
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
วิรชั วรรณรัตน์ (2538, น. 1) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะจิตพิสยั ว่า
เป็ นลักษณะหรือพฤติกรรมด้านจิตใจหรือความรูส้ กึ ที่เกี่ยวกับค่านิยมและความสนใจ
ส านัก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ ง ชาติ (2539, น. 15) ให้ค วามหมาย
เกี่ยวกับคุณลักษณะจิตพิสยั ว่าเป็ นคุณลักษณะทางจิตใจที่จะนาไปสู่พฤติกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง
และพัฒนา คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีความเก่ง ความดี และมีความสุข ซึง่ เกี่ยวข้องกับ
อารมณ์ ความรู ส้ ึกนึกคิด สุนทรียะโดยเน้นจริยธรรมเป็ นสาคัญเพื่อนาไปสู่ความสุขที่แท้จริงของ
ชีวิต
บุญชม ศรีสะอาด (2540, น. 48-53) กล่าวว่าการวัดด้านจิตพิสยั เป็ นการวัดทาง
จิตใจ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม นอกจากนีย้ งั เป็ นการวัดเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู ส้ กึ
ของบุคคล เช่น เจตคติ ความสนใจ เป็ นต้น
วิเชียร เกตุสิงห์ (2530, น. 17) กล่าวว่า เป็ นการวัดเกี่ ยวกับจิ ตใจ ความรู ส้ ึก
อารมณ์ ความเชื่อ ค่านิยม
อุทุมพร จามรมาน (2532, น. 81-82) กล่าวว่าเป็ นการวัดตัวแปรทางจิตวิทยา
ตัวอย่างเช่น ทัศนคติหรือเจตคติ อัตมโนทัศน์ ความสนใจ ค่านิยม เป็ นต้น
ภัทรา นิคมานนท์ (2540, น. 151) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะจิตพิสยั
ว่าเป็ นคุณลักษณะทางด้านจิตใจของบุคคลที่บง่ ชีร้ ูปแบบของอารมณ์หรือความรูส้ กึ จากการศึกษา
ความหมายของคุณลักษณะด้านจิตพิสยั
ซึ่ง สรุ ป ได้ว่า คุณ ลัก ษณะด้า นจิ ต พิ สัย คื อ คุณ ลัก ษณะทางจิ ต ใจซึ่ง ประกอบด้ว ย
ความรูส้ กึ อารมณ์ ความเชื่อ ค่านิยม ความสนใจ ค่านิยม ซึง่ เป็ นสิ่งที่บง่ บอกถึงลักษณะเฉพาะตัว
ของแต่ละบุคคลในด้านอารมณ์และจิตใจแล้วนาไปสูก่ ารแสดงออกทางด้านพฤติกรรมภายนอก
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3.2 เครื่องมือวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย
เนื่องจากพฤติกรรมทางด้านจิตพิสยั เป็ นคุณลักษณะที่อยู่ภายในตัวบุคคล ดังนัน้ การ
วัดจึงจาเป็ นต้องวัดทางอ้อมโดยใช้เครื่องมือที่เชื่อถือได้ ในปั จจุบนั มีเครื่องมือที่ใช้วดั ทางด้านนี ้
หลายชนิดและมีผกู้ ล่าวไว้ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี ้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2535, น. 441) จาแนกเครื่องมือวัดผลด้านจิต
พิสยั ดังนี ้
1. แบบตอบโดยเสรี
1.1 กลวิธีระบายความในใจ
1.2 แบบทดสอบโดยใช้สถานการณ์
1.3 ระเบียนพฤติการณ์
2. แบบจากัดคาตอบ
2.1 แบบสารวจรายการ
2.2 แบบทดสอบ
2.3 แบบทดสอบโดยใช้สถานการณ์
2.4 มาตรวัด
2.4.1 แบบลิเคร์ท
2.4.2 แบบเทอร์สโตน
2.4.3 แบบออสกูด
2.4.4 แบบเปรียบเทียบคู่
ภัท รา นิ ค มานนท์ (2540, น. 153-154) กล่า วว่า พฤติ ก รรมด้า นจิ ต พิสัยเป็ น
พฤติกรรมภายในซึ่งเป็ นนามธรรมเช่นเดี ยวกับพฤติกรรมด้านพุทธิ พิสยั แต่เราสามารถสังเกต
อารมณ์ความรู ส้ ึกนึกคิดของบุคคลได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกทัง้ กาย วาจา และการกระทา ผู้
วัด ผลจะใช้เ ครื่ อ งมื อ ซึ่ง อาจเป็ น สถานการณ์ หรื อ แบบทดสอบไปกระตุ้น ผู้ท่ี ถูก วัด ให้แ สดง
พฤติกรรมออกมาแล้วจึงแปลผลการวัด ออกมาเป็ นพฤติก รรมด้านจิตพิสยั เครื่องมือที่วดั ด้านจิต
พิสยั มีหลายประเภทที่แตกต่างกัน ที่นิยมใช้กันมากได้แก่ มาตราส่วนประมาณค่า แบบสารวจ
รายการ แบบทดสอบเชิงสถานการณ์ และการสังเกต
กองวิชาการ (2539, น. 35) ได้กล่าวว่า การวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสยั นัน้ มี
เทคนิคที่ใช้ คือ บันทึกจากการสังเกตความสม่ าเสมอในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้แบบสารวจ
รายการ ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบทดสอบโดยใช้สถานการณ์
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ชูศรี วงศ์รตั นะ (2560, น. 20) กล่าวว่า เครื่องมือวัดลักษณะด้านจิตพิสยั ที่ใช้กนั
อย่างแพร่หลาย ได้แก่
1. แบบวัด ใช้สาหรับวัดตัวแปรทางจิตวิทยา หรือตัวแปรเกี่ยวกับคุณธรรมที่
นิยมมี 2 ชนิดคือ
1.1 แบบวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) หรือแบบลิเคอร์ท
(Likert scale) ระดับคาตอบที่ให้ประมาณค่าอาจเป็ นระดับความคิดเห็น ระดับความจริง หรือ
ระดับปฏิบตั ิการ
1.2 แบบวัด แบบก าหนดข้อ ค าถามเป็ น สถานการณ์ (Situation) แล้ว
กาหนดคาตอบเป็ นตัวเลือกให้ เช่น มี 3 ตัวเลือก และให้คะแนนเป็ น 0,1,2
2. แบบสอบถาม ใช้สาหรับวัดตัวแปรประเภทความคิดเห็น ความพึงพอใจ
ความต้องการ ที่นิยมใช้มี 2 ชนิดคือ
2.1 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า
2.2 แบบสอบถามแบบเลือกตอบ
จากการศึก ษาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวัด คุณ ลัก ษณะด้า นจิ ต พิ สัย จะเห็ น ได้ว่ า มี
เครื่องมือหลายชนิดที่ใช้ในการวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสยั ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจในการทา
กิจกรรม ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะพัฒนาแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ
โดยประยุก ต์ทฤษฎี พ หุปั ญญา ในรู ปแบบของข้อคาถามเชิ งสถานการณ์เพราะข้อคาถามเชิง
สถานการณ์สามารถวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสยั ได้ตรงกับความเป็ นจริงมากกว่าเครือ่ งมือชนิดอื่น
3.3 แบบทดสอบสถานการณ์
ได้มีผกู้ ล่าวถึงแบบทดสอบสถานการณ์ไว้ในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
โชติ เพชรชื่ น (2526, น. 7-11) กล่ า วว่ า แบบทดสอบสถานการณ์ เป็ น
แบบทดสอบที่จดั อยู่ในประเภทที่ยึดจุดประสงค์เป็ นหลัก และให้ความสาคัญเกี่ยวกับตัวคาถาม
คือ ตัวคาถามต้องเหมาะสมกับสภาวะของสิ่งที่จะวัด ส่วนคาตอบอาจจะเป็ นแบบใดก็ได้ เช่น แบบ
เลือกตอบ แบบบรรยาย หรือแบบให้เขียนตอบสัน้ ๆ มีขนั้ ตอนในการสร้างดังนี ้
1. สถานการณ์
1.1 สถานการณ์ท่ีสร้างหรือกาหนดขึน้ ควรเป็ นสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ได้
จริงกับบุคคลหรือกลุม่ ตัวอย่างนัน้
1.2 ความเข้ม หรือความรุ นแรงของสถานการณ์ ควรอยู่ในระดับกลางไม่
สร้างความเครียดให้กบั ผูอ้ า่ น ผูต้ อบมากเกินไป
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1.3 ข้อมูลหรือสาระสาคัญที่กาหนดให้จะต้องเพียงพอ ต่อการตัดสินใจ
หรือจุดประสงค์ในการวัด
1.4 การเขียนสถานการณ์ควรระมัดระวังให้สถานการณ์ชดั เจน รัดกุม ให้
ข้อมูลเพียงพอที่ จะตอบคาถาม จะเป็ นการช่วยลดปั ญหาเกี่ ยวกับความเข้าใจของผูส้ อบและ
ประหยัดเวลา
2. คาถาม มี 3 ลักษณะ คือ
2.1 คาถามที่ถามให้นกั เรียนประเมินสถานการณ์ท่ีสร้างขึน้ โดยพิจารณา
ตัดสินว่าควร- ไม่ควร ดี - ไม่ดี เหมาะสม - ไม่เหมาะสม ใช้ได้ - ใช้ไม่ได้ และรวมถึงในกรณีท่ีไม่
อาจตัดสินได้
2.2 คาถามที่ให้นกั เรียนระบุแนวทาง ที่ตนปฏิบตั ิถา้ หากตนเองเป็ นผูห้ นึ่ง
ที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้อง กับสถานการณ์ท่ีกาหนดให้ สถานการณ์นนั้ ตนจะปฏิบตั ิอย่างไร
2.3 เป็ นการถามพฤติกรรมตรง ๆ ว่าผูต้ อบเคยปฏิบตั ิมากน้อยเพียงไรใน
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีกาหนดให้ สถานการณ์ท่ีกาหนดควรเกิดในชีวิตจริงเหมาะสมกับ
ระดับชัน้ หรืออายุของผูต้ อบ
วิรชั วรรณรัตน์ (2538, น. 4) กล่าวว่า แบบทดสอบสถานการณ์ มีรูปแบบดังนี ้
1. ถามลักษณะการประพฤติปฏิบตั ิ โดยยกสถานการณ์ตวั อย่างแล้วถาม
เกี่ยวกับความหมาย และลักษณะการกระทา ตัวอย่างการประพฤติปฏิบตั ิหรือการกระทา ผลของ
การกระทาการวินิจฉัยการกระทา และการแสดงความเห็นต่อการกระทา
2. แบบเลือกปฏิบตั ิ ให้พิจารณาปฏิบตั ิ โดยสมมุติวา่ ตนเองเป็ นบุคคลที่อยูใ่ น
สถานการณ์ หรือ เหตุการณ์ท่ีกาหนด
3. แบบประเมินสถานการณ์ ให้ประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม การติ
ชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการประพฤติปฏิบตั ิของบุคคลในสถานการณ์ท่ีกาหนดให้นนั้
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะ
แนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาที่ออกแบบเชิงสถานการณ์เป็ นแบบวัดความสนใจในการ
ทากิจกรรมคล้าย ๆ กับชีวิตจริง หรือสถานการณ์จาลอง เหตุการณ์ สมมุติ แล้วให้ผูต้ อบแสดง
พฤติกรรมตอบสนองที่สงั เกตหรือวัดได้ออกมา ซึง่ คาถามแบ่งออกได้เป็ น 8 ด้าน ประกอบด้วยด้าน
ความสามารถทางปั ญญาซึง่ ประกอบด้วย ปั ญญาด้านภาษา ปั ญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
ปั ญญาด้านมิติสมั พันธ์ ปั ญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ปั ญญา ด้านดนตรี ปั ญญาด้าน
ความเข้าใจระหว่างบุคคล ปั ญญาด้านความเข้าใจตนเอง และปั ญญาด้านธรรมชาติวิทยา
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4. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการหาคุณภาพเครื่องมือ
คุณภาพของเครื่องมือเป็ นสิ่งที่สาคัญมาก เพราะหากเครื่องมือไม่มีคณ
ุ ภาพแล้วผลของ
การวัดย่อมเชื่อถือไม่ได้ เครื่องมือที่ดีนนั้ ต้องมี คณ
ุ สมบัติตา่ ง ๆ เช่น ความยากง่าย อานาจจาแนก
ความเป็ นปรนัย ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น เป็ นต้น ทัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ขอกล่าวถึงคุณภาพของเครื่องมือ
ที่สาคัญและสามารถตรวจสอบโดยทางสถิติได้ ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรงและค่าความเชื่อมั่น ดังนี ้
4.1 ความเทีย่ งตรง
การสร้า งแบบทดสอบหรือ เครื่อ งมื อ วิจัยส าหรับ เก็ บ ข้อ มูล มัก จะกล่า วถึ ง ความ
เที่ยงตรง ซึง่ มักจะมีความหมายและรายละเอียดดังนี ้ (สมชาย รัตนทองคา, 2554, น. 139)
1. ความเที่ยงตรงตามเนือ้ หา (content validity) หมายถึง การวัดนัน้ สามารถวัด
ได้ครอบคลุมเนือ้ หาและวัดได้ครบถ้วนตามจุดประสงค์ของการวัด ในทางปฏิบตั ิมกั จะต้องทา
ตารางจาแนกเนือ้ หาจุดประสงค์ ตามที่ตอ้ งการก่อนจะทาการออกข้อสอบหรือแบบวัด
2. ความเที่ ย งตรงเชิ ง สัม พัน ธ์ (criterion-related validity) แบ่ง การออกเป็ น 2
ลักษณะคือ
1) ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ (predictive validity) คือค่าคะแนนจากแบบ
สอบสามารถทานายถึงผลการเรียนในวิชานัน้ ๆ ได้อย่างเที่ยงตรง
2) ความเที่ยงตรงตามสภาพ (concurrent validity) หมายถึงค่าคะแนนที่ได้
จากแบบสอบสะท้อนผลตรงตามสภาพเป็ นจริง กล่าวคือ เด็กเก่งจะได้คะแนนสอบสูง ส่วนเด็ก
อ่อนจะได้คะแนนต่าจริง
3. ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (construct validity) หมายถึงคะแนนจากแบบ
วัดมีความสอดคล้องกับลักษณะและพฤติกรรมจริงของเด็ก เช่น สอดคล้องกับความรู ้ ความมี
เหตุผล ความเป็ นผูน้ า เชาว์ปัญญา เป็ นต้น
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543, น. 246-259) ได้กล่าวรายละเอียดของ
ความเที่ยงตรงทัง้ 3 ประเภทไว้ ดังนี ้
1. ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) หมายถึง เครื่องมือที่สามารถวัด
ได้ตามเนือ้ หาที่ตอ้ งการจะวัด และการพิจารณาความเที่ยงตรงนี ้ จะใช้วิธีการวิ เคราะห์อย่างมี
เหตุผล (Rational Analysis) ดังนั้นความเที่ยงตรงชนิดนีจ้ ึงขึน้ อยู่กับบุคคลที่จะวิเคราะห์จะทา
ให้ผลที่ได้มกั ไม่คอ่ ยแน่นอน ขาดความเป็ นปรนัย ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ
1.1 ความเที่ ย งตรงเชิ ง เหตุผ ล (Logical Validity) บางครั้ง เรี ย กว่ า ความ
เที่ยงตรงเชิงการสุ่ม (sampling validity) เป็ นความเที่ยงตรงที่ให้ผเู้ ชี่ยวชาญพิจารณาว่าข้อสอบ
แต่ละข้อนัน้ วัดได้ตรงตามตารางวิเคราะห์รายละเอียด (Table of Specifications) หรือไม่ ถ้าเป็ น
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แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ แ บบอิ ง กลุ่ ม ผู้เ ชี่ ย วชาญทางสาขาวิ ช านั้น จะต้อ งพิ จ ารณาว่ า
แบบทดสอบฉบับนั้นมีขอ้ สอบแต่ละข้อตรงตามพฤติกรรมที่จะวัดและจานวนข้อสอดคล้องกับ
ตารางวิเคราะห์รายละเอียดหรือไม่ ถ้าเป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑ์ผเู้ ชี่ยวชาญ
ทางสาขาวิชาจะต้องพิจารณาว่าข้อสอบของแบบทดสอบที่สร้างขึน้ นัน้ วัดได้ตรงตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมหรือไม่
1.2 ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) เป็ นคุณภาพของแบบทดสอบที่
พิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อวัดได้ตรงตามคุณลักษณะที่นิยามไว้หรือไม่ ซึ่งเป็ นความเที่ยงตรงที่
เหมาะสาหรับ แบบทดสอบวัดความรู ส้ ึก (Affective domain) เช่ น การวัด ทางด้านบุคลิกภาพ
ค่านิยม เป็ นต้น ซึ่งแบบทดสอบเหล่านีก้ ่อนสร้างข้อสอบ จะต้องนิยามสิ่งที่จะวัดให้ชดั เจนก่อน
หลังจากนัน้ จึงจะสร้างข้อสอบหรือข้อความให้สอดคล้องกับนิยามที่กาหนดไว้ แล้วให้ผเู้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบข้อสอบหรือข้อความแต่ละข้อว่าสร้างตรงตามนิยามไว้หรื อไม่ ถ้าสร้างได้ตรงตามที่
นิยามไว้ ก็แสดงว่าแบบทดสอบมีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาทางด้านความเที่ยงตรงเชิงพินิจนั่นเอง
สาหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ นั้นจะสร้างข้อสอบให้มีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาด้านความ
เที่ยงตรงเชิงเหตุผลมากกว่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจ
ความเที่ ย งตรงของเครื่องมื อนั้น จาเป็ น ต้องอาศัยหลักฐานหลาย ๆ ด้าน
ประกอบกัน (Cronbach, 1971, อ้างถึงใน ศิริชยั กาญจนวาสี , 2556, น. 69-72) การตรวจสอบ
ความเที่ ยงตรงมีเชิงเนื อ้ หา (Content Validity) การตรวจสอบความเที่ ยงตรงประเภทนี ใ้ ช้การ
พิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ ยวข้องว่าเนื อ้ หา ความรู ้ หรือประสบการณ์ของเครื่องมือนั้นเป็ น
ตัวแทนเนือ้ หาความรู ห้ รือประสบการณ์ทงั้ หมดหรือไม่ อย่างไร ดังนัน้ ผูเ้ ชี่ยวชาญจะใช้วิธีการลง
ความเห็นอย่างเป็ นอิสระต่อกัน จากนัน้ ทาการวิเคราะห์ผลการลงความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญโดยมี
สูตรการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของข้อสอบและเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อสอบที่มี
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาดังนี ้
1.1 อัตราส่วนความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของข้อสอบ (Content Validity ratio)
1.2 ดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของแบบสอบ (Content Validity index)
1.3 การตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดมุ่งหมายของ
การวัด (item-objective congruence : IOC) ผู้เ ชี่ ย วชาญพิ จ ารณาว่ า ข้อ สอบวัด ได้ต รงตาม
จุดมุง่ หมายของการวัดหรือไม่ ถ้าแน่ใจว่าตรงจะตัดสินเป็ นคะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าไม่ตรง จะตัดสิน
เป็ นคะแนน -1 และถ้าไม่แน่ใจว่าตรงหรือไม่ จะตัดสินเป็ นคะแนน 0 แล้วนาผลรวมการตัดสินของ
ผุเ้ ชี่ยวชาญทัง้ หมดมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : Ioc) หากค่าที่คานวณ
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ได้มีค่า ตั้งแต่ 05 ขึน้ ไปถื อว่าข้อนั้นวัดตรงตามจุดมุ่งหมายของการวัด (บุญใจ ศรีสถิ ตนรากูร
,2555)
2. ความเที่ ย งตรงเชิ ง เกณฑ์สัม พัน ธ์ (Criterion – Related Validity) หมายถึ ง
คุณภาพของเครื่องมือที่เอาผลการวัดของแบบทดสอบไปหาความสัมพันธ์กบั เกณฑ์ท่ีตอ้ งการ เช่น
เกณฑ์เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ หรือผลการเรียนในปั จจุบนั เกณฑ์เกี่ยวกับผลการทางาน หลังจากเรียน
สาเร็จไปแล้ว เพื่อใช้ในการพยากรณ์ ความเที่ยงตรงชนิดนี ้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
2.1 ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง ความเที่ยงตรง
ที่ เอาผลการวัดของแบบทดสอบที่ สร้างขึน้ ไปหาความสัมพันธ์กับเกณฑ์ในสภาพปั จจุบัน เช่น
คะแนนของแบบทดสอบที่วดั ความรู เ้ กี่ยวกับการว่ายนา้ ไปหาความสัมพันธ์กบั คะแนนการว่ายนา้
ในเชิงปฏิบตั ิในปั จจุบนั ถ้า ผลปรากฏว่ามีความสัมพันธ์กันสูง ก็แสดงว่าแบบทดสอบวัดความรู ้
เกี่ยวกับการว่ายนา้ มีความเที่ยงตรงเชิงสภาพสูง กล่าวคือ คนที่ว่ายนา้ เป็ นจะทาแบบทดสอบวัด
ความรูไ้ ด้และคนที่วา่ ยนา้ ไม่เป็ นจะทาแบบทดสอบวัดความรูไ้ ม่คอ่ ยได้หรือไม่ได้ เป็ นต้น
2.2 ความเที่ ยงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) หมายถึง ความ
เที่ยงตรงที่ได้มาจากเอาผลการวัดของแบบทดสอบที่สร้างขึน้ ไปคานวณหาความสัมพันธ์กบั เกณฑ์
ในอนาคต เพื่อที่จะเอาผลการสอบไปพยากรณ์ผลความสาเร็จในอนาคต
3. ความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้า ง (Construct Validity) หมายถึ ง คุณ ภาพของ
เครื่องมือที่ สามารถวัดได้ตรงตามลักษณะหรือตามทฤษฎีต่าง ๆ ของโครงสร้างนั้น หรือวัดได้
ครอบคลุมตามลักษณะของโครงสร้างของแบบทดสอบมาตรฐาน
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2557, น. 178-195) กล่าวไว้วา่ เนื่องจากหลักฐานความ
เที่ยงตรง ของค่าวัดจากเครื่องมือวัดเป็ นความสัมพันธ์ หรือความสอดคล้องระหว่างค่าวัดของ
เครื่องมือวัดนัน้ กับ สิ่งที่ต อ้ งการวัดหรือตัวเกณฑ์ ดังนัน้ การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรง จึง
เป็ นการหาความสัมพันธ์หรือความสอดคล้อง ระหว่างค่าวัดของตัว แปรทั้งสอง วิธีการแสดง
หลักฐานความเที่ยงตรงจึงขึน้ อยู่กบั ชนิด ของค่าวัดที่ได้จากตัวแปรทัง้ สอง ดังนี ้
1. วิธีการแสดงหลักฐานความเที่ ยงตรงตามเนื อ้ หา เป็ นการแสดงหรือหาว่ า
เครื่องมือวัดนัน้ สามารถวัดได้ตรงและครอบคลุมเนือ้ หาวิชา การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรง
มากน้อยเพียงใด โดยการ เทียบกับตารางวิเคราะห์หลักสูตร หรือตารางกาหนดข้อสอบ (Test
Blueprint) ซึ่งกาหนดตัวอย่างหัวข้อ เนือ้ หาสาระวิชาและพฤติกรรมจากเนือ้ หาสาระวิชาทัง้ หมด
และถื อว่ า เป็ น ตัว แทนที่ ดีแล้ว การแสดงหลักฐานความเที่ ยงตรงตามเนื อ้ หาของเครื่องมือวัด
สามารถพิจารณา จาก ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ของวิชา ( ซึ่งจะครอบคลุม
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ทัง้ เนือ้ หาและพฤติกรรมที่ ต้องการวัด) โดยคานวณจากดัชนีความสอดคล้องของระหว่างข้อสอบ
กับจุดประสงค์ ค่า IOC ที่มีคา่ .5 ขึน้ ไป แสดงว่า ข้อสอบวัด หรือเป็ นตัวแทนจุดประสงค์ของวิชา
2. วิธีการแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ เป็ นการหาค่าความสัมพันธ์
ของค่าที่วดั ได้จากเครื่องมือวัดที่ตอ้ งการกับค่าที่วดั ได้จากเกณฑ์ ซึ่งสามารถคานวณได้หลายวิธี
ขึน้ อยู่กับค่าที่วดั ได้ ซึ่งอาจใช้ สูตร Pearson Product Moment (เมื่อข้อมูลเป็ นคะแนนทัง้ 2 ชุด)
หรือ Spearman Rank Order (เมื่ อ ข้อ มูล เป็ น การจัด อัน ดับ ) ซึ่ง แยกตามเกณฑ์ เ ป็ น การแสดง
หลักฐานความเที่ยงตรงตามสภาพ และการแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงตามพยากรณ์
3. วิธีการแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง เป็ นการแสดงหลักฐาน
ความเที่ยงตรงว่ าเครื่องมือวัดนัน้ สามารถวัดขอบเขตความหมาย หรือคุณลักษณะประจาตาม
โครงสร้างทาง ทฤษฎีท่ีสมมุติขึน้ นัน้ ได้เพียงใด การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง
สามารถทาได้หลาย วิธีการ ดังนี ้
3.1 วิธีพิจารณาเทียบกับโครงสร้างที่กาหนด เครื่องมือวัดผลการเรียนที่เขียน
ข้อสอบ วัดตามตารางลักษณะเฉพาะ หรือตารางวิเคราะห์หลักสูตร สามารถแสดงหลักฐานความ
เที่ยงตรงตาม โครงสร้างได้โดยให้ผเู้ ชี่ยวชาญวิเคราะห์
3.2 วิธีเปรียบเทียบจากกลุม่ ที่ตา่ งกัน การศึกษาว่าเครือ่ งมือวัดโครงสร้างของ
สิ่งที่จะวัดได้โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ต่างกันสองกลุ่มที่รูแ้ จ้งชัดว่า กลุ่มหนึ่งมีคุณลักษณะในสิ่งที่
ต้องการวัด ส่วน อีกกลุ่มหนึ่งไม่มีคณ
ุ ลักษณะในสิ่งนัน้ แล้วเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากทัง้ สอง
กลุ่ม แล้วใช้ t - test ทดสอบ ก็สามารถสรุ ปว่า เครื่องมือนัน้ มีหลักฐานแสดงความเที่ยงตรงตาม
โครงสร้างสูง
3.3 วิธีเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานที่วดั คุณลักษณะเดียวกัน ค่ าสหสัมพันธ์
ของ เครื่องมือวัด กับเครื่องมือมาตรฐานที่วดั คุณลักษณะเดียวกันสามารถบ่ งชี ้ หลักฐานความ
เที่ยงตรงตาม โครงสร้างได้
3.4 วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ห ลายลัก ษณะหลายวิ ธี (Multitrees - Multimethod)
การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงตามโครงสร้างต่างจากการแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงตาม
เกณฑ์ท่ีตอ้ งใช้ หลักฐานต่าง ๆ มากกว่า โดยอาศัยสมมติฐานที่ว่ า ถ้าเครื่องมือวัดกับเกณฑ์มี
ลักษณะร่วมกันจะมีค่า สหสัมพันธ์กนั สูง และถ้าเครื่องมือวัดกับเกณฑ์มีลกั ษณะต่างกันจะมีค่า
สหสัมพันธ์กนั ต่า นามาวิเคราะห์ พร้อมกัน ซึ่งแคมเบลและฟิ สค์ (Cambell and Fiske) ได้พฒ
ั นา
แนวคิดนีใ้ ห้เหมาะสมเรียกว่า การ วิเคราะห์หลายลักษณะ หลายวิธีการ โดยใช้วิธีการเทียบความ
เที่ ย งตรงร่ ว ม (Convergent Validity) กับ ความเที่ ย งตรงแยก (Divergent Validity) ซี่ ง ความ
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เที่ ยงตรงร่ว มควรมี ค่า สูง กว่า และความเที่ ยงตรงแยก ควรมี ค่ าต่ า กว่า แต่ค่าความเที่ ยงของ
เครือ่ งมือวัดแต่ละวิธีควรมีคา่ สูงสุด
3.5 วิ ธีก ารหาค่าความสอดคล้องภายในเครื่องมือวัด การแสดงหลักฐาน
ความ เที่ยงตรงตามโครงสร้างดังกล่าวไปแล้ว จะอาศัยสหสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือวัดกับเกณฑ์
ภายนอกที่ ยอมรับ สาหรับวิธีนีจ้ ะอาศัยความสอดคล้องภายในเครื่องมือวัด โดยไม่ ใช้เกณฑ์
ภายนอก ซึง่ สามารถ พิจารณาจากดัชนีต่าง ๆ ดังนี ้
3.5.1 พิ จ ารณาจากดัช นี อ านาจจ าแนกรายข้อ เพราะข้อ สอบที่ มี ค่ า
อานาจ จาแนกสูง เป็ นข้อสอบที่วดั ในทิศทางเดียวกันกับส่วนรวม ถือว่ามีหลักฐานความเที่ยงตรง
ตามโครงสร้าง ภายในสูง
3.5.2 พิจารณาจากระดับความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนส่วนย่อยภายใน
เครือ่ งมือ วัดกับคะแนน
3.5.3 พิจารณาจากค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดที่หาด้วยสูตรความ
สอดคล้องภายใน เช่ น สูตร KR-20 หรือสูตร แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient–
Alpha) ดังนัน้ เครือ่ งมือวัดใดมีคา่ ความเชื่อมั่นสูง ก็สามารถสรุปว่า มีหลักฐานความเที่ยงตรงตาม
โครงสร้าง ภายในสูงได้
3.6 วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์อ งค์ป ระกอบ (Factor Analysis) การแสดงหลัก ฐาน
ความเที่ยงตรงตามโครงสร้างที่ตรงประเด็นมากที่สดุ คือ วิเคราะห์องค์ประกอบ เพราะวิธีการทาง
สถิ ติท่ี สามารถ ตรวจชี ้ ลัก ษณะประจาทางจิตวิทยา เนื่ องจากตัวแปรต่าง ๆ เมื่ อน ามาหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะ พบว่า มีตวั แปรบางคู่มีความ สัมพันธ์กนั สูงหรือบางที่ก็พบว่ามีกลุม่ ตัว
แปรบางกลุม่ มีความสัมพันธ์ซง่ึ กัน และกันสูง นั่นแสดงว่าตัวแปรเหล่านัน้ วัดบางสิ่งบางอย่างที่เป็ น
องค์ประกอบร่วมกัน การวิเคราะห์ องค์ประกอบ เป็ นการจัดสมรรถภาพ หรือคุณลักษณะต่ าง ๆ
ทางจิตวิทยาที่วดั ได้ให้เป็ นหมวดหมู่ตาม โครงสร้าง ซึ่งค่านา้ หนักองค์ประกอบแรกก่อนหมุนแกน
จะเป็ นค่าที่แสดงหลักฐานความเที่ยงตรงตาม โครงสร้างได้
จึงสรุปได้ว่าความเที่ยงตรง หมายถึง คุณภาพของเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั ที่สร้างขึน้
เพื่ อ ใช้วัด ในคุณ ลัก ษณะ/พฤติ ก รรม/เนื อ้ หาสาระที่ ต ้อ งการวัด ได้อ ย่ า งถูก ต้อ ง ครอบคลุม มี
ประสิทธิภาพ และวัดได้ถกู ต้องตามความเป็ นจริง
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4.2 อานาจจาแนก
แบบทดสอบที่ดีตอ้ งสามารถจาแนกผูส้ อบที่มีความสามารถเก่งอ่อนต่างกั นออกได้
โดยคนเก่งจะตอบข้อสอบถูกมากกว่าคนอ่อน (สมชาย รัตนทองคา, 2554, น. 141) โดยพิจารณา
จาก
1. ค่าอานาจจาแนกแบบทดสอบทัง้ ฉบับ กล่าวคือ 1) หากคะแนนรวมของผูท้ า
ข้อสอบทัง้ กลุม่ มีการกระจายตัวตัง้ แต่ศนู ย์ถึงเกือบเต็ม แสดงว่าแบบทดสอบนัน้ จาแนกได้ แต่ถา้
คะแนนรวมมีการเกาะกลุ่มกันหรือมีการกระจายตัวของคะแนนน้อย แสดงว่าแบบทดสอบนัน้ มี
อ านาจการจ าแนกต่ า หรื อ จ าแนกไม่ ไ ด้น่ ัน เอง 2) ค่ า เฉลี่ ย ของค่ า อ านาจจ าแนกรายข้อ ของ
แบบทดสอบทัง้ ฉบับ โดยทั่วไปค่าอานาจจาแนกรายข้อ (r) ของแบบทดสอบมีค่าระหว่าง -1.00+1.00 หากค่าเฉลี่ยของค่าอานาจจาแนกรายข้อเท่ากับหรือมากกว่า 0.20 แสดงว่าแบบทดสอบ
ฉบับนัน้ จาแนกได้
2. ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบรายข้อ ซึ่งพิ จารณาจากหลักที่ว่าคนเก่ง
ย่อมตอบถูกมากกว่าคนอ่อนดังนัน้ หากข้อใดที่มีคนอ่อนตอบถูกมากกว่าเรียกว่า “จาแนกกลับ”
ส่วนข้อใดหากคนเก่งและคนอ่อนตอบถูกพอ ๆ กันเรียกว่า “จาแนกไม่ได้” ดังนัน้ หากข้อสอบใด
ค่าอานาจจาแนก (r) มีค่าบวกแสดงว่าจาแนกได้ มีค่าลบแสดงว่าจาแนกคนกลั บ และเป็ นศูนย์
หรือใกล้ศนู ย์แสดงว่าข้อคาถามนัน้ ไม่มีอานาจจาแนกคนเก่งและคนอ่อนตอบผิดถูกพอๆกันควรมี
การปรับปรุงก่อนนาไปใช้อีกทัง้ นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของอานาจจาแนกไว้วา่
อานาจจาแนก หมายถึงความสามารถหรือคุณสมบัติของข้อสอบ แบบทดสอบ หรือ
แบบวัด ในการจาแนกแยกลักษณะคน 2 กลุ่มได้ นั่นคือ แยกคนที่มีคณ
ุ ลักษณะนัน้ สูง กับคนที่มี
คุณสมบัตินนั้ ต่าได้ (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543, น. 299) นั่นคือ คุณลักษณะราย
ข้อที่สามารถจาแนกแยกแยะความแตกต่างระหว่างบุคคลตามลักษณะที่ตอ้ งการวัดได้ (อรพินทร์
ชูชม, 2552, น. 259) อานาจจาแนกของแบบสารวจความสนใจในการทากิจกรรม คือ ความสนใจ
ในการท ากิ จ กรรมในแต่ล ะด้า นรวมทั้ง สิน้ 8 ด้า น การหาค่า อ านาจจ าแนกมี ห ลายวิ ธี ขึน้ กับ
ธรรมชาติของคะแนนที่ได้จากการวัดนัน้ ๆ ดังนี ้
1. ดั ช นี พ อยท์ ไ บซี เ รี ย ล (Point – Biserial Index) ดั ช นี แ บบนี ้ เ ป็ นลั ก ษณะ
สหสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัว แปร 2 ตัว หรื อ คะแนน 2 กลุ่ม แต่ มี ข ้อ ตกลงว่ า คะแนนกลุ่ม หนึ่ ง เป็ น
แบบต่อเนื่อง (Continuous Variable) อีกกลุ่มหนึ่งเป็ นแบบไม่ต่อเนื่องมี 2 กลุ่ม (Dichotomous
Variable) การให้คะแนนทาถูกได้ 1 คะแนน และทาผิดได้ 0 คะแนนเท่านัน้

46
2. ดัชนีสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั มีขอ้ ตกลงว่า กรณีตวั เลือกเป็ นคะแนนแบบช่วง
เท่ากัน เช่น 1, 2, 3 หรือ 1, 2, 3, 4 หรือมากกว่านัน้ ก็ได้ ด้านคะแนนมากมักจะเป็ นลักษณะเห็น
ด้วยอย่างมาก หรือมีคุณลักษณะนัน้ อยู่อย่างมาก เมื่อผูต้ อบเลือกตอบตัวเลือกที่มีคะแนนมาก
ย่อมได้คะแนนรวมมากด้วย หรือผูต้ อบเลือกตอบตัวเลือกที่มีคะแนนน้อย ย่อมได้คะแนนรวมน้อย
ด้วย ลักษณะของคะแนน 2 อย่างขึน้ ลงตามกัน แสดงว่าข้อนัน้ จาแนกได้ แต่ถา้ ไม่ขึน้ ลงตามกัน
แสดงว่าค่าของอานาจจาแนกไม่ดี หรืออาจขึน้ ลงกลับกัน แปลว่าเป็ นข้อที่ไม่ดี ไม่ควรนามาใช้หรือ
ควรนามาปรับปรุ ง และควรตรวจเช็คการให้คะแนนให้ดี อาจเป็ นข้อเขียนแสดงความคิดเห็นทาง
ลบเวลาให้คะแนนก็จะต้องกลับกัน
3. อานาจจาแนกจากการทดสอบที (t – test Index) การใช้ดชั นีนีเ้ สนอโดย A. L.
Edwards ในปี 1957 ใช้ในกรณีคะแนนแสดงความรูส้ กึ แต่ละข้อมีมากกว่า 1 คะแนน แต่ละข้อควร
ให้คะแนนเหมือนๆ กัน นั่นคือ ถ้า 3 ก็คะแนน 3 เหมือนกันหมด ถ้าข้อละ 5 คะแนนก็ให้ 5 คะแนน
เหมือนกันหมด โดยหลักการก็คือ พยายามหาความแตกต่างของคะแนนกลุ่มที่ได้คะแนนสูงกับ
กลุ่มที่ได้คะแนนต่าว่าทาข้อนัน้ ๆ ได้คะแนนไปตามสภาพความเป็ นจริงหรือไม่ ตามทฤษฎีผทู้ ่ีได้
คะแนนรวมสูงควรทาข้อนัน้ ได้คะแนนสูง ผูท้ ่ีได้คะแนนรวมต่าควรทาข้อนัน้ ได้คะแนนต่า ถ้าแบบนี ้
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสูงและกลุ่มต่าก็จะต่างกัน ข้อนั้นก็ถือว่าจาแนกคนได้ แต่
ในทางปฏิบตั ิคะแนนกลุม่ สูงกับคะแนนกลุม่ ต่า อาจไม่แตกต่างกัน หรือนัยกลับกันคือ กลุม่ ต่าอาจ
อยู่สูงกว่ากลุ่มสูง กรณี นีอ้ านาจจาแนกจะใช้ไม่ได้ อานาจจาแนกแบบที (t – test Index) ที่ควร
ยอมรับคือ 1.75 ตามแนว Edwards หมายถึง ถ้าคานวณค่าอานาจจาแนกได้ตงั้ แต่ 1.75 ขึน้ ไป
ถือว่าข้อนัน้ มีอานาจจาแนกใช้ได้ แต่ถา้ ค่า t น้อยกว่า 1.75 ถือว่าใช้ไม่ได้ ต้องแก้ไขปรับปรุ ง ใน
กรณีค่า t เป็ นลบ (-) และค่าตัวเลขจะสูงกว่าเกณฑ์ ถือว่าใช้ไม่ได้เพราะเป็ นผลกลับกัน ถ้าไม่ยึด
ตามเกณฑ์ข อง Edwards ก็ ส ามารถหาค่ า t แล้ว ไปเปิ ด ตารางทดสอบค่ า t และ df ก าหนด
นัยสาคัญ และเป็ นการทดสอบทิศทางเดียว ถ้าผลออกมาค่า t มีระดับนัยสาคัญที่ระดับที่ตอ้ งการ
ค่าอานาจจาแนกนัน้ ก็สามารถนาไปใช้ได้ (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543, น. 302306)
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั เลือกใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ในการแสดงค่าอานาจจาแนก
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4.3 ความเชื่อมั่น
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2521, น. 269) กล่าวว่า ความเชื่ อมั่นเป็ นความคงที่
แน่นอนของคะแนนในการวัดทุกครัง้ จากนักเรียนกลุม่ เดียวกัน หรือหมายความว่า เมื่อใช้เครื่องมือ
วัดนัน้ ครัง้ ใด ก็จะได้คะแนนเท่าเดิมทุกครัง้ ไป
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543, น. 209) กล่าวว่า ความเชื่อมั่น หมายถึง
ความคงที่ของคะแนนที่ได้จากการสอบนักเรียนคนเดียวกันหลายครัง้ ในแบบทดสอบชุดเดิม
ศิรชิ ยั กาญจนวาสี (2556, น. 58) กล่าวว่า ความเชื่อมั่นคือความคงที่หรือความคง
เส้นคงวาของผลที่ได้จากการวัดซา้
ชูศรี วงศ์รตั นะ (2560, น. 208) กล่าวว่า ความเชื่อมั่นคือผลการวัดที่คงเส้นคงวาเมื่อ
มีการวัดซา้ กับคนกลุม่ เดียวกันด้วยเครือ่ งมือวิจยั ชุดเดียวกัน ด้วยเวลาที่ตา่ งกัน
สมชาย รัตนทองคา (2554, น. 139-140) กล่าวว่า แบบทดสอบที่ ดีตอ้ งมีความ
เชื่อมั่นได้ว่าผลจากการวัดคงที่แน่นอน ไม่เปลี่ยนไปมา การวัดครัง้ แรกเป็ นอย่างไร เมื่อวัดซา้ อีก
โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมผูถ้ กู ทดสอบกลุ่มเดิม จะวัดกี่ครัง้ ก็ตามผลการวัดควรจะเหมือนเดิมหรือ
ใกล้เคียงเดิม สอดคล้องกัน แบบทดสอบที่เชื่อมั่นได้จะสามารถให้คะแนนที่คงที่แน่นอน ปกติการ
สอบแต่ละครัง้ คะแนนที่ได้มกั ไม่คงที่ แต่ถา้ อันดับของผูท้ ่ีทาข้อสอบยังคงที่เหมือนเดิมก็ยงั ถือว่า
แบบทดสอบนัน้ มีความเชื่ อมั่นสูงความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ หมายถึงความคงที่ของคะแนนที่
จากการสอบของคนกลุ่มเดิมหลาย ๆ ครัง้ การหาค่าความเชื่อมั่นได้จึงยึดหลักการสอบหลาย ๆ
ครัง้ แล้วหาความสัมพันธ์ของคะแนนที่ได้จากการสอบหลายๆ ครัง้ นัน้ ถ้าคะแนนของผูส้ อบแต่ละ
คนคงที่หรือขึน้ ลงตามกัน แสดงว่าแบบทดสอบนัน้ มีคา่ ความเชื่อมั่นสูง(reliability) ค่าความเชื่อมั่น
คานวณได้จากการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนทัง้ 2 ชุด จากการสอบ ผูส้ อบกลุ่ม
เดิม 2 ครัง้ โดยใช้แบบทดสอบเดียวกัน ความเชื่อมั่นมีคา่ อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1.00 วิธีการหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบสามารถทาได้หลายวิธีดงั ต่อไปนี ้
1. การสอบซา้ (test and retest)
เป็ นการนาแบบทดสอบชุดเดียวกันไปสอบผูเ้ รียน กลุ่มเดียวกัน 2 ครัง้ ใน
เวลาห่ า งกัน พอสมควร (ป้อ งกัน การจ าข้อ สอบได้) แล้ว น าค่ า คะแนนทั้ง 2 ชุด นั้น มาหาค่ า
ความสัมพันธ์ท่ีได้ คือค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวิธีการนีเ้ รียกว่า “measure of stability”
การหาความเชื่อมั่นลักษณะนีม้ ีขอ้ จากัดบางประการ กล่าวคือ 1) ผูท้ าแบบทดสอบอาจเกิดความ
เบื่อหน่าย เพราะธรรมชาติของบุคคลไม่ชอบความซา้ ซากจาเจ 2) เสียเวลาในการสอบมาก 3)
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ผูส้ อบเกิดการเรียนรูจ้ ากการสอบครัง้ แรก ทาให้สอบครัง้ หลังทาได้คล่องขึน้ เกิดความคลาดเคลื่อน
จากความเป็ นจริง ดังนัน้ การหาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบนีจ้ งึ ไม่เป็ นที่นิยม
2. ใช้แบบทดสอบคูข่ นาน (parallel test หรือ equivalence tests)
แบบทดสอบคู่ขนานหมายถึง แบบทดสอบ 2 ชุด ที่มีลกั ษณะและคุณภาพ
ใกล้เคียงกันมากที่สดุ ทัง้ ด้านเนือ้ หา ความยากง่าย อานาจจาแนก ลักษณะคาถาม และจานวนข้อ
ค าถาม จนอาจกล่ า วได้ว่ า เป็ นแบบทดสอบฉบับ เดี ย วกั น สามารถใช้แ ทนกั น ได้ การใช้
แบบทดสอบคู่ข นานนี ้ เป็ นการแก้ปั ญ หาข้อ จ ากั ด ต่ า ง ๆ ของการหาค่ า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบทดสอบโดยการสอบซา้ วิธีการหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทาได้โดย นาแบบทดสอบ
คู่ขนานไปทดสอบนักเรียน กลุ่มเดียวกันทัง้ 2 ฉบับ ในเวลาเดียวกัน แล้วนาคะแนนจากการทา
แบบทดสอบทัง้ 2 ชุดนี ้ มาหาความสัมพันธ์กัน ก็จะได้ค่าความเชื่อมั่นดังกล่าว วิธีการนีเ้ รียกว่ า
“measure of equivalence test” ข้อจากัดของการทดสอบนีค้ ือ การสร้างแบบทดสอบที่มีลกั ษณะ
ที่ใกล้เคียงกันทัง้ เนือ้ หา ความยากง่าย และอานาจการจาแนก ฯลฯทาได้ยาก ต้องใช้ประสบการณ์
สูง
3. วิธีแบ่งครึง่ ข้อสอบ (split-half)
เป็ นการสร้างข้อสอบชุดเดียวใช้ผสู้ อบชุดเดียวกัน (แต่แบ่งครึง่ ข้อสอบ และ
ได้ค่าคะแนน 2 ชุด) เป็ นการแก้ปัญหาความยากในการสร้างแบบทดสอบแบบคู่ขนาน แต่ได้ผล
เช่นเดียวกับการสอบซา้ หรือการใช้ขอ้ สอบแบบคู่ขนาน วิธีการอาจแบ่งตรวจข้อสอบครัง้ ละครึง่
ฉบับ (แบ่ง ข้อ คี่ กับ ข้อ คู่ หรือ ครึ่ง แรกและครึ่ง หลัง ) นิ ย มใช้ข ้อ คู่แ ละคี่ ม ากกว่า เนื่ อ งจากการ
เรียงลาดับข้อสอบนิยมเรียงตามเนือ้ หาเป็ นตอนๆจากง่ายไปยาก ดังนัน้ การแบ่งครึง่ ลักษณะนีจ้ ึงมี
ลักษณะคล้ายคลึงพออนุโลมให้เป็ นแบบทดสอบคูข่ นานได้ เมื่อตรวจและได้คะแนน 2 ชุดแล้ว นา
คะแนนทัง้ สองมาหาค่าความสัมพันธ์กัน เป็ นค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบครึ่งฉบับ เรียกว่า
“internal consistency”จากนัน้ จึงนามาคานวณค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับอีกครัง้ หนึ่ง ซึ่งค่าความ
เชื่ อมั่น ข้อสอบเต็มฉบับนั้นจะสูงกว่าครึ่งฉบับเนื่ องจาก ค่าความเชื่ อมั่นขึน้ กับความยาวหรือ
จานวนข้อของคาถาม ข้อสอบที่มีขอ้ คาถามมากจะมีระดับความเชื่อมั่นสูงกว่าแบบสอบที่มีจานวน
ข้อสอบน้อย
4. วิธี Kuder-Richardson (KR)
เป็ น การหาค่า ความคงที่ ภ ายในของแบบทดสอบ เรีย กว่ า ความเชื่ อ มั่น
ภายใน (internal consistency) สูตรที่นิยมใช้คือสูตรคานวณ KR-20 และ KR-21 ซึ่งในการวิจัย
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ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -Coefficient)
ของครอนบาค เนื่องจากแบบวัดของผูว้ ิจยั มีการให้คะแนนแบบจัดอันดับ
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2541, น. 222-232) กล่าวถึง วิธีการ
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบไว้ ดังนี ้
1. การวัดความแน่นอน (Stability) เป็ นการวัดว่าสอบกับเด็กคนเดิม
2 ครัง้ ด้วยแบบทดสอบเดิมคะแนนจะเปลี่ยนแปลงหรือคงเส้นคงวาเพียงใด วิธีการหาก็คือ เตรียม
แบบทดสอบที่ตอ้ งการหาความเชื่อมั่นให้เรียบร้อย แล้วเอาไปสอบกับกลุม่ ตัวอย่าง 2 ครัง้ ช่วงการ
สอบควรอยู่ระหว่าง 4 – 5 วัน ดังนัน้ เด็กคนหนึ่ง ๆ จะได้คะแนนจากการสอบเดียวกัน 2 ชุด แล้ว
นาไปหาความเชื่อมั่นจากสูตรของเพียร์สนั
2. การหาความเชื่อมั่นโดยใช้ขอ้ สอบคู่ขนาน ต้องสร้างแบบทดสอบ
หนึ่งๆ มีจานวน 2 ฉบับที่มีคุณภาพเหมือนกันทุกประการ เป็ นต้นว่า เนือ้ หาเหมือนกัน รู ปแบบ
เหมือนกัน ความยาว ความยาก คะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งสองฉบับต้อง
เท่ากันด้วย เรียกว่า แบบทดสอบหรือ ข้อสอบคู่ขนาน (Parallel form) การประมาณค่าด้วยวิธีนี ้
อาศัยแนวคิดที่ว่าแบบทดสอบที่สร้างทัง้ สอง ฉบับจะเป็ นตัวแทนของคุณลักษณะที่ต ้องการวัด
แล้วนาแบบทดสอบทัง้ สองฉบับไปทดสอบกับนักเรียน กลุ่มเดียวกัน แล้วนาคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบมาคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยใช้สตู รของ เพียร์สนั (บุญเชิด ภิญโญอนันต
พงษ์, 2521, น. 278-300)
3. การหาค่าความเชื่อมั่นแบบแบ่งครึ่งฉบับ (Split – half) เป็ นการ
นาเอาแบบทดสอบ ฉบับหนึ่งมาแบ่งออกเป็ น 2 ฉบับ โดยมีหลักการว่า แต่ละฉบับที่แบ่งจะต้อง
คลุมเนือ้ หา ความยากง่าย จากยากน้อยไปหายากมากตัง้ แต่ขอ้ แรกจนถึงข้อสุดท้าย เมื่อเป็ นดังนี ้
จึงแบ่งแบบทดสอบออกเป็ นสอง ฉบับโดยอาศัยแยกข้อคูแ่ ละข้อคี่ แล้วนาคะแนนจากข้อคูแ่ ละข้อ
คี่มาหาสหพันธ์กันแบบธรรมดา ต่อจากนัน้ จึงใช้สูตรขยายความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับอีก เรียกว่ าสูตร
สเปี ยร์แมน – เบราวน์ (Spearman – Brown)
4. การหาความเชื่ อ มั่ นแบบคู เ ดอร์ – ริ ช าร์ ด สั น (Kuder –
Richardson) ในปี ค.ศ.1937 คูเดอร์และริชาร์ดสันได้พฒ
ั นาสูตรที่หาค่าความเชื่อมั่นได้ง่ายเข้า
โดยเครื่องมือที่จะหาความเชื่อมั่นโดย วิธีนีจ้ ะต้องมีลกั ษณะที่วดั องค์ประกอบร่วมกัน และคะแนน
แต่ละข้อต้องอยู่ในลักษณะที่ทาถูกได้ 1 คะแนน ทาผิดได้ 0 คะแนนเท่านัน้ ถ้าตรวจให้คะแนน
นอกเหนือจากนีจ้ ะใช้วิธีการนีห้ าค่าความเชื่อมั่น ไม่ได้และวิธีนีม้ ีสตู รหาความเชื่อมั่นอยู่ 2 สูตร คือ
สูตร KR.20 และ KR.21 (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543, น. 215)
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5. การหาความเชื่ อ มั่น โดยวิ ธี ข องครอนบาค (Cronbach alpha
procedure) ครอนบัค ได้พฒ
ั นาสูตรหาความเชื่อมั่นในรู ปสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient)
ในปี ค.ศ.1951 โดยพัฒนามา จากสูตร KR.20 ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะว่าจะได้ใช้หาค่าความเชื่อมั่นกับ
เครื่องมือที่ไม่ได้ตรวจให้คะแนนเป็ น 1 กับ 0 จะตรวจให้คะแนนลักษณะใดก็ได้ เช่น ถ้าทาถูกได้
คะแนนเป็ น 10, 8 หรือในลักษณะแบบสอบถาม ที่ให้คะแนนแต่ละข้อเป็ น 3, 2, 1 หรือ 5, 4, 3, 2,
1 ก็ได้ (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543, น. 218)
ในงานวิจยั นี ้ ผูว้ ิจยั หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรม โดย
การหาค่ า ความเชื่ อ มั่น แบบความสอดคล้อ งภายในของสัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สนั และหาค่าความเชื่อมั่นแบบการวัดซา้ (Test retest) โดยใช้สถิติ สัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์
แบบคาเมอร์วี (Cramer’s V)
5. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
5.1 งานวิจัยในประเทศ
ขวัญจิรา ภูสงั ข์ (2547, น. 57) ได้ทาการศึกษาเรื่องความสามารถทางพหุปัญญาที่
ได้รบั การจัดประสบการณ์ปฏิบตั ิการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู ้
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีจดุ มุง่ หมายเพื่อการศึกษาความสามารถทาง พหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รบั การ
จัดประสบการณ์ปฏิบตั ิการทดลองประกอบอาหารตามรู ปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู ้ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรียนชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ในชัน้
อนุบาลปี ท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2546 โรงเรียนวัดสิตาราม สานักงานเขตป้อมปราบศัตรู
พ่าย กรุ งเทพมหานคร จานวน 20 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม อย่างง่าย ผลวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยที่
ได้รบั การจัดประสบการณ์ปฏิบตั ิการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู ้
มีความสามารถทางพหุปัญญาสูงขึน้ ทุกด้าน ได้แก่ ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถ
ด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์ ความสามารถทางด้านมิติสมั พันธ์ ความสามารถทางด้านร่างกายและ
การเคลื่ อ นไหว ความสามารถทางด้า นดนตรี /จัง หวะ ความสามารถทางด้า นมนุษ ยสัมพัน ธ์
ความสามารถทางด้านการเข้าใจตนเอง และความสามารถทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความสามารถทาง พหุปัญญามีการเปลี่ยนแปลงทาง
สูงขึน้
ทิศาวุฒิ โชตินิสากรณ์ (2545, น. 30-34) จากการศึกษาความสนใจในอาชีพของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่านักเรียนมีความ
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สนใจในอาชีพงานด้านการจัดการและการค้าขายมากที่สดุ รองลงมาคืองานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคนิค งานศิลปะดนตรีและวรรณกรรม งานบริการและสังคม งานช่างฝี มือและกลางแจ้ง ด้านที่
น้อยที่สดุ คือด้านงานสานักงานและงานเสมียน และพบว่า เพศ ผลการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม และ
โปรแกรมการเรียนมีผลต่อความสนใจในอาชีพ ส่วนอาชีพบิดาและมารดาไม่มีความสัมพันธ์กบั
ความสนใจในอาชีพ
5.2 งานวิจัยต่างประเทศ
Gardner (Gardner, 1998, อ้างถึงใน เยาวพา เดชะคุปต์, 2551) จากการศึกษาใน
โครงการวิจัย “โครงการสเปคตรัม ” (Project Spectrum) ของการ์ดเนอร์ และคณะ ได้นาเสนอ
กิจกรรมส่งเสริมพหุปัญญาให้กับเด็กอนุบาล ในบริบ ทของสังคมอเมริกันที่ยอมรับ โดยกาหนด
เนือ้ หาการสอน และกิจกรรมที่ ส่งเสริมปั ญญา แต่ละด้านที่จดั ทาขึน้ เฉพาะ โดยมุ่งเน้นให้เด็กใช้
วิธีการคิด แก้ปัญหา และพัฒนาการการเรียนรู ภ้ ายใต้บรรยากาศที่สง่ เสริมความร่วมมือ และการ์ด
เนอร์ยงั เชื่อว่าบทบาทวัฒนธรรมเกือบทุกบทบาท ไม่วา่ จะซับซ้อนมากเพียงไรจะต้องอาศัยปั ญญา
หลายด้าน ผสมผสานกันอย่างเหมาะสม ซึ่งจะทาให้คนเราประสบความสาเร็จในการพัฒนา พหุ
ปั ญญา
Ford (Ford, 2000, อ้างถึงใน เยาวพา เดชะคุปต์, 2551) ได้ทาการศึกษาเรือ่ งผลการ
ใช้ท ฤษฎี พ หุปัญญาและการสอนแบบผสมผสานระดับเกรด 7 โดยมี จุดมุ่ง หมายเพื่ อทดสอบ
ประสิทธิภาพของทฤษฎีพหุปัญญาการสอนแบบผสมผสานว่ามีต่อการพัฒนาการเรียนของเด็ก
เกรด 7 มากน้อยแค่ไหน โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ หนึ่งใช้การสอนแบบดัง้ เดิม และอีกกลุม่
ใช้การสอนโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา และวิธีผสมผสานโดยการสอนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
สังคมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนที่ได้รบั การสอนโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา และวิธีผสมผสาน
มีคะแนนด้านภาษาสูงกว่านักเรียนที่ได้รบั การสอนแบบดัง้ เดิม และนักเรียนที่ได้รบั การสอนโดยใช้
ทฤษฎี พหุปัญญาและวิธีผสมผสานดังเดิม ไม่มีผลต่อตัวแปรด้านเพศและเชือ้ ชาติแต่อย่างใด
จากการศึกษางานวิจยั ในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาในข้างต้น
พบว่า เราได้ใช้ทฤษฎีพหุปัญญามาใช้ในการสารวจและคัดกรองความสามารถทางปั ญญาอัน
หลากหลายมากมาย ซึ่งแบบทดสอบที่ใช้ในการสารวจพหุปัญญานัน้ เป็ นแบบเดิมที่ใช้มาอย่าง
ยาวนาน อาจมีปรับข้อคาถามเพื่อให้เกิดความทันสมัยมากขึน้ ในการตอบ ผูว้ ิจยั คิดว่าการพัฒนา
แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมโดยทาเป็ นแบบวัดเชิงสถานการณ์ จะนามาซึง่ ตัวช่วยในการ
อธิบายความสนใจของแต่ละบุคคลเพื่อเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานของการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ใน
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อนาคต ทัง้ นีแ้ บบวัดความสนใจในการทากิจกรรมได้นาทฤษฎีพหุปัญญาตามแนวคิดของ โฮเวิรด์
การ์ดเนอร์ เพื่อนามาสร้างแบบวัดเพื่อใช้ในการวัดความสนใจในการทากิจกรรมของผูเ้ รียน

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นการพัฒนาแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ซึง่ ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอน ดังนี ้
ระยะที่ 1 การสร้างแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
ระยะที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการ
แนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
ระยะที่ 3 การจัดทาคู่มือการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะ
แนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
กระบวนการพัฒนาแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาในครัง้ นีม้ ีขนั้ ตอนดังแสดงในภาพประกอบ 2 - 4

ระยะที่ 1
การสร้า งแบบวั ด ความ
สนใจในการท ากิ จ กรรมเพื่ อ การแนะ
แนวอาชี พ โดยประยุ ก ต์ ท ฤษฎี พ หุ
ปั ญญา

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากตารา
และเอกสารงานวิจยั

สร้างแบบวัดความสนใจในการทา
กิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ
โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา

แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการ
แนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
(ฉบับร่าง)
ภาพประกอบ 2 ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั
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ระยะที่ 2
การตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบวัดความสนใจ
ในการทากิจกรรมเพื่อ
การแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุ
ปั ญญา

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา
ปรับแก้ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสนใจ
ครัง้ ที่ 1 ตรวจสอบอานาจจาแนก
ครัง้ ที่ 2 ตรวจสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงเชิงสภาพ
ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรม
เพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา

ภาพประกอบ 3 ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั
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ระยะที่ 3
การจัดทาคูม่ ือการใช้แบบวัด
ความสนใจในการทากิจกรรม
เพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา

จัดทาคูม่ ือการใช้แบบวัดความสนใจในการทา
กิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์
ทฤษฎีพหุปัญญา
ตรวจสอบความเหมาะสมของคูม่ ือการใช้แบบวัด
ความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
คูม่ ือการใช้แบบวัดความสนใจในการ
ทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา

ภาพประกอบ 4 ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั
ระยะที่ 1 การสร้างแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพือ่ การแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
การดาเนินการวิจัย
การสร้างแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์
ทฤษฎีพหุปัญญา มีขนั้ ตอนการออกแบบเครือ่ งมือวัดดังนี ้
1.1 ศึกษาข้อมูลเรื่องการสร้างแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะ
แนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีในงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง กิจกรรม การแนะแนวอาชีพ นอกจากนีย้ งั สัมภาษณ์นกั เรียนที่เป็ นตัวแทนแต่ละด้านที่มี
ความชัดเจนด้านความสามารถทัง้ 8 ด้านของความสนใจในทฤษฎีพหุปัญญา จากการรับรองของ
ครูท่ีปรึกษาและครูในชุมนุมถึงความชอบ ความสนใจในการทากิจกรรม และแนวทางการประกอบ
อาชีพเพื่อสร้างข้อคาถาม
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1.2 สัง เคราะห์เ อกสาร แนวคิ ด และทฤษฎี กับ ข้อ มูล ที่ ไ ด้จ ากการสัม ภาษณ์
นักเรียน
1.3 กาหนดนิยามศัพท์เชิงปฏิบตั ิการและพฤติกรรมความสนใจในพหุปัญญาแต่
ละด้านที่ตอ้ งการวัด โดยออกแบบข้อคาถามจากการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึก ษาขั้น พื น้ ฐานที่ ก าหนดให้จัด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริม ทัก ษะในการสื่ อ สาร การคิ ด การ
แก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี
การสร้างแบบวัด ความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา แบบวัดที่มีส่ิงเร้าเป็ นสถานการณ์ โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อ
แสดงพฤติกรรมออกมาว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความชอบ ความใส่ใจ ความตัง้ ใจ ความสนใจใน
กิจกรรมที่อยากจะทามากน้อยเพียงใด โดยออกแบบเชิงสถานการณ์โดยการประยุกต์ทฤษฎีพหุ
ปั ญ ญา ซึ่ง เป็ น ลัก ษณะค าถามเชิ ง สถานการณ์จ าลอง เหตุก ารณ์ส มมติ แล้ว ให้ผู้ต อบแสดง
พฤติกรรมตอบสนองที่สงั เกตหรือวัดได้ออกมา โดยจะมีขอ้ คาถามทัง้ สิน้ 10 ข้อ โดยในแต่ละข้อ
คาถามจะมีตวั เลือก 8 ตัวเลือก แยกออกเป็ นตัวเลือกละหนึ่งด้านรวมเป็ น 8 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย
ความสนใจในการท ากิ จกรรมด้านภาษา ด้า นตรรกะและคณิ ต ศาสตร์ ด้า นมิ ติ สัม พัน ธ์ ด้า น
ร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ด้านความเข้าใจตนเอง และ
ด้านธรรมชาติวิทยา โดยให้เลือกตัวเลือกที่สนใจเพียง 3 ตัวเลือก ตัวเลือกที่สนใจเป็ นลาดับ 1 ให้ 3
คะแนน ตัวเลือกที่สนใจเป็ นลาดับ 2 ให้ 2 คะแนน และตัวเลือกที่สนใจเป็ นลาดับ 3 ให้ 1 คะแนน
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ตาราง 1 แผนผังข้อคาถามการสร้างแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ
โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา จานวน 10 ข้อ 80 ตัวเลือก
ข้อ

ข้อคาถาม

จานวน
ตัวเลือก
8

1

เมื่อมีเวลาว่างในวันหยุดสุดสัปดาห์สดุ ท้ายที่จะถึง ก่อนที่นกั เรียนจะ
ไม่ได้หยุดอีกเลยงานอดิเรกหรือสิ่งที่นกั เรียนชอบทาและสนใจที่จะทาใน
วันหยุดคืออะไร

2

หากสัปดาห์หน้านักเรียนจะต้องเลือกโครงงานที่สนใจเพื่อมานาเสนอ
หน้าชัน้ เรียน นักเรียนจะเลือกโครงงานเรือ่ งใดมานาเสนอหน้าชัน้ เรียน

8

3

หากคุณครูท่ีเป็ นพิธีกรถามคาถามนักเรียนในการทากิจกรรมหนึง่ ว่า หาก
ย้อนไปเมื่อสมัยเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ซึง่ มีการจัดกิจกรรมเป็ นฐาน กิจกรรมในฐานใดที่
นักเรียนชื่นชอบ ประทับใจและสนใจที่จะร่วมกิจกรรมอีกมากที่สดุ

8

4

ในคาบกิจกรรมโฮมรูม คุณครูให้นกั เรียนตอบคาถามเพื่อนาไปจัดกลุม่
ความสนใจในการเรียนแต่ละวิชาภายในห้องของตนเอง โดยให้นกั เรียน
ระบุวา่ ในรายวิชาใดที่เมื่อมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว
สอดแทรกเป็ นเกม หรือกิจกรรม การตอบคาถาม การร่วมสนุก รายวิชาที่
นักเรียนชอบมากที่สดุ 3 อันดับแรก มีวิชาใดบ้าง

8

5

มหาวิทยาลัยจัดนิทรรศการเปิ ดบ้าน Open house เพื่อต้อนรับนักเรียนที่
สนใจและวางแผนการศึกษาต่อเข้าศึกษาและร่วมกิจกรรมของคณะใน
แต่ละบูธ เมื่อนักเรียนอยูใ่ นงานนี ้ นักเรียนจะเลือกเข้าร่วมกิจกรรมของ
คณะ/สาขาใดเป็ นลาดับแรก

8

6

หากนักเรียนมีทีมงานสตูดิโอที่พร้อมสร้างภาพยนตร์เรือ่ งอะไรก็ได้เป็ น
กิจกรรมพิเศษช่วงซัมเมอร์ โดยที่นกั เรียนทาหน้าที่เป็ นผูก้ ากับภาพยนตร์
นักเรียนจะเลือกสร้างภาพยนตร์แนวใด

8
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ตาราง 1 (ต่อ)

ข้อ

ข้อคาถาม

จานวน
ตัวเลือก

7

นักเรียนได้รบั คัดเลือกจากทางสานักพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึง่
หลังจากที่นกั เรียนได้รว่ มสนุกกับกิจกรรมบรรณาธิการรุน่ เยาว์
ในช่วงงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติท่ีผา่ นมา โดยผูท้ ่ีได้รบั คัดเลือกนีจ้ ะ
ได้รบั รางวัลให้เป็ นผูเ้ ขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โดยจะตีพิมพ์ใน
สัปดาห์หน้า นักเรียนจะเลือกเขียนบทความในหัวข้อเรือ่ งใด

8

8

หากสัปดาห์หน้าโรงเรียนจัดนิทรรศการตลาดนัดชุมนุมทางการศึกษา
แล้วให้นกั เรียนเลือกชุมนุมที่มีกิจกรรมที่นกั เรียนสนใจ นักเรียนจะเลือก
อยูช่ มุ นุมใด

8

9

หากปลายภาคเรียนนีใ้ นรายวิชานาฎศิลป์ นักเรียนทุกคนจะต้องมีสว่ น
ร่วมในการแสดงโชว์ประจาภาคเรียน ซึง่ เป็ นบทบาทสมมติ ครูให้นกั เรียน
เลือกอาชีพหรือบทบาทที่นกั เรียนสนใจ นักเรียนจะเลือกแสดงบทบาท
สมมติกลุม่ อาชีพใด

8

10

เมื่อนักเรียนกลับถึงบ้านคุณพ่อได้พดู คุยถึงเป้าหมายและประสบการณ์ท่ี
ผ่านมาของนักเรียนในรัว้ โรงเรียน คุณพ่อถามนักเรียนโดยให้ลกู พูดถึง
หรือสะท้อนความสนใจในกิจกรรมการเรียนในโรงเรียนที่ลกู รูส้ กึ ว่าเป็ นตัว
ของตัวเองมากที่สดุ เป็ นแบบใด นักเรียนจะตอบคุณพ่อว่าอย่างไร

8

1.4 เขียนข้อคาถาม โดยข้อคาถามของแบบวัด ความสนใจในการทากิจกรรมเป็ น
เรื่องราวเชิงสถานการณ์ เพื่อกระตุน้ ให้ผตู้ อบแสดงความสนใจต่อเหตุการณ์นนั้ ดังนัน้ เรื่องราวจึง
ต้องสัมพันธ์กบั สิ่งที่ตอ้ งการวัด นั่นคือ ความสนใจในการทากิจกรรม การเขียนข้อคาถามจึงต้อง
แน่ใจว่าเป็ นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ท่ีเป็ นกิจกรรมแล้วนาไปสู่ความสนใจในแต่ละด้านของทฤษฎี
พหุปัญญา ได้แก่ ความสนใจในการทากิจกรรมด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติ
สัมพันธ์ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ด้านความ
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เข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติวิทยา โดยการตัง้ ข้อคาถาม 1 ข้อ ตัวเลือกทัง้ 8 ตัวเลือกจะต้องมี
ความสัมพันธ์และสอดคล้องกับข้อคาถามข้อนัน้ ๆ ด้วย
ระยะที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพือ่ การแนะ
แนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
การดาเนินการวิจัย
1. น าแบบวัด ความสนใจในการท ากิ จกรรมเพื่ อการแนะแนวอาชี พโดยประยุกต์
ทฤษฎีพหุปัญญา ที่สร้างขึน้ ไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา
(Content Validity) โดยให้ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาความครอบคลุมเนือ้ หานิยามศัพท์เชิงปฏิบตั ิการ
โดยคานวณค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ IOC (Index of item Objective Congruence)
ว่าสอดคล้องกับข้อคาถามที่ตอ้ งการวัดหรือไม่ ถ้าข้อใดมีค่าดัชนีความสอดคล้องน้อยกว่า 0.5
ผูว้ ิจยั ได้ไปปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ประกอบด้วย
1.1 ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการวัดผลการศึกษา คือ ผูท้ ่ี มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ระดับปริญญาเอกทางด้านการวัดผลการศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จานวน 2 ท่าน
1.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาการแนะแนว คือ ผูท้ ่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษา
ระดับปริญญาเอกทางด้านจิตวิทยาการแนะแนว ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จานวน 2 ท่าน
1.3 ผู้เ ชี่ ย วชาญทางด้า นการสอนนัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย
รายวิชากิจกรรมแนะแนว คือ ผูท้ ่ีมีคณ
ุ วุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านจิตวิทยาการ
แนะแนว และมีประสบการณ์การสอนรายวิชากิจกรรมแนะแนวไม่นอ้ ยกว่า 30 ปี จานวน 1 ท่าน
2. น าแบบวัด ความสนใจในการท ากิ จกรรมเพื่ อการแนะแนวอาชี พโดยประยุกต์
ทฤษฎีพหุปัญญาที่ผา่ นการคัดเลือกไปทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
2.1 การทดสอบครัง้ ที่ 1 กับ นัก เรีย นโรงเรียนในสัง กัดส านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.1) กลุม่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จานวน 2 โรงเรียน
ได้แก่โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยกลุม่
ตัวอย่างที่เก็บจะคละระดับชัน้ และแผนการเรียน จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่เก็บ 360 คน เพื่อตรวจสอบ
อานาจจาแนก
2.2 การทดสอบครัง้ ที่ 2 กับ นัก เรีย นโรงเรียนในสัง กัดส านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.1) กลุม่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จานวน 2 โรงเรียน
ได้แก่โรงเรียนบางปะกอกพิทยาคมและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างที่
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เก็บจะคละระดับชัน้ และแผนการเรียน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บ 360 คน เพื่อตรวจสอบความ
เชื่อมั่นและความเที่ยงตรงเชิงสภาพ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปี การศึกษา
2562 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.1) กลุ่ม 5 จานวน
11 โรงเรียน มีนกั เรียนจานวนทัง้ สิน้ 10,916 คน
ตาราง 2 จานวนนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.1) กลุม่ 5
โรงเรียน

จานวนห้องเรียน

จานวนนักเรียน

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสกุ หวาดจวนอุปถัมภ์”
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
โรงเรียนทวีธาภิเษก บางขุนเทียน
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม

36
35
34
35
39
24
21
22
11
12
6

538
530
466
439
414
312
241
223
145
140
60

รวม

275

10,916
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กลุม่ ตัวอย่าง
ในงานวิจยั นีผ้ วู้ ิจยั ดาเนินการสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน (Multistage Stage sampling)
โดยดาเนินการสุม่ ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ทาการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยโรงเรียน
ในกลุ่ม 5 มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน ผูว้ ิจยั ดาเนินการสุ่มโดยการจับสลากได้โรงเรียนมา 3 โรงเรียน
ได้แก่โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน และโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ขั้น ตอนที่ 2 ท าการสุ่ม แบบแบ่ง ชั้น (Stratified random sampling) โดยแบ่ง ตาม
แผนการเรียนของทัง้ 3 โรงเรียน ประกอบด้วย แผนการเรียนวิทย์ - คณิต แผนการเรียนอังกฤษ –
คณิต และแผนการเรียนอังกฤษ - ภาษา
ขัน้ ตอนที่ 3 ทาการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) โดยใช้หอ้ งเรียน
แยกเป็ น 3 ระดับ ชั้น ได้แ ก่ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 4 – 6 ระดับ ชั้น ละ 3 ห้อ งเรีย น ประกอบด้วย
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 1 ห้องเรียน แผนการเรียนอังกฤษ - คณิต 1 ห้องเรียน และแผนการเรียน
อังกฤษ - ภาษา 1 ห้องเรียน รวมทัง้ สิน้ โรงเรียนละ 9 ห้องเรียน มีจานวนนักเรียนทัง้ สิน้ 720 คน
ตาราง 3 ขนาดจานวนกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนที่ใช้ในการวิจยั
โรงเรียน

แผนการเรียน

โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ธนบุรี

วิทย์ - คณิต
อังกฤษ - คณิต
อังกฤษ - ภาษา
วิทย์ - คณิต
อังกฤษ - คณิต
อังกฤษ - ภาษา
วิทย์ - คณิต
อังกฤษ - คณิต
อังกฤษ - ภาษา

โรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคม
โรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบางขุนเทียน
รวม

ระดับชัน้
ม.4
ม.5
ม.6
25
25
30
25
25
30
25
25
30
25
25
30
25
25
30
25
25
30
25
25
30
25
25
30
25
25
30
225
225
270

จานวน
นักเรียน (คน)
80
80
80
80
80
80
80
80
80
720
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยั คือ แบบตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสนใจในการทา
กิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรม
เพื่อการแนะแนวอาชีพ โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
1. การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงตามเนือ้ หา (Content Validity) ของแบบประเมิน
โดยใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการวัดผลการศึกษา 2
ท่าน ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านจิตวิทยาและการแนะแนว 2 ท่านและผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการสอน
รายวิชากิจกรรมแนะแนว 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนือ้ หา ภาษา ตัวเลือกของแบบ
วัดความสนใจที่สร้างขึน้ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนิยาม ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือก ค่า
IOC ต้องใช้ 0.50 เป็ นต้นไป
2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะ
แนวอาชีพ โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
2.1 อานาจจาแนกของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชีพ โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา โดยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายตัวเลือกกับ
คะแนนรวมรายด้านของด้านนัน้ (Item-total Correlation) ด้วยสูตรสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์
สัน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
2.2 ความเชื่อมั่นของแบบวัดความสนใจในการทากิ จกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชีพ โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา แบบการวัดความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency)
โดยใช้สัม ประสิท ธิ์ แ อลฟา (α - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ล้ว น สายยศ และ
อั ง คณา สายยศ, 2543, น. 312) และแบบการวั ด ซ ้า (Test and retest) โดยการวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสนใจในการทากิจกรรมของการวัดครัง้ ที่ 1 กับครัง้ ที่ 2 โดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลของความสนใจในการ
ทากิจกรรมของการวัดครัง้ ที่ 1 กับครัง้ ที่ 2 โดยใช้สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบคาเมอร์วี
2.3 ความเที่ยงตรงเชิงสภาพของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อ
การแนะแนวอาชีพ โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
ความสนใจที่ได้จากแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมกับคะแนนความสนใจในสภาพจริงที่
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ได้จากการประเมินตนเอง โดยใช้สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (ล้วน สายยศ และ อังคณา
สายยศ, 2543, น. 246-259) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลของความสนใจที่ได้จากแบบวัด
ความสนใจในการทากิจกรรมกับผลความสนใจตามสภาพจริงที่ได้จากการประเมินตนเอง โดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบคาเมอร์วี
ระยะที่ 3 การจัดทาคู่มอื การใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพือ่ การแนะแนว
อาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การดาเนินการวิจัย
3.1 เขียนคูม่ ือการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
การเขียนคู่มือการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ
โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะประกอบไปด้วย
ความสาคัญของการวัดความสนใจในการทากิจกรรมว่ามีความสาคัญอย่างไร วัตถุประสงค์ของ
การใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
แนวทางการวัดความสนใจในการทากิจกรรม แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะ
แนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา การแปลผลแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการ
แนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา และการแนะแนวจากการวัดความสนใจในการทา
กิจกรรมสูก่ ารแนะแนวอาชีพ
3.1.1 กาหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างคูม่ ือการใช้แบบวัดความสนใจในการทา
กิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
3.1.2 กาหนดรู ปแบบในการอธิบายการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรม
เพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ซึ่งประกอบไปด้วยความสาคัญของการวัด
ความสนใจในการทากิจกรรม แนวทางการวัดความสนใจในการทากิจกรรม ตัวอย่างการทาแบบ
วัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาและตัวอย่าง
การแปลผลจากการทาแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์
ทฤษฎีพหุปัญญา การแนะแนวจากการวัดความสนใจในการทากิจกรรมสูก่ ารแนะแนวอาชีพ และ
แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
3.2 ให้ผเู้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 1 ท่าน และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา
และการแนะแนว 4 ท่าน รวมทัง้ สิน้ 5 ท่าน เป็ นผูป้ ระเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ
ของคู่มื อ การวัด ความสนใจในการท ากิ จกรรมเพื่ อ การแนะแนวอาชี พ โดยประยุก ต์ท ฤษฎี พหุ
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ปั ญญา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยประเมินเป็ นระดับ ตัง้ แต่ระดับความเหมาะสมน้อย
ที่สดุ – ระดับความเหมาะสมมากที่สดุ โดยใช้สถิติพืน้ ฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.3 ปรับแก้รูปเล่มตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ เขียนคู่มือการใช้ แบบวัดความ
สนใจในการท ากิ จ กรรมเพื่อการแนะแนว โดยประยุกต์ท ฤษฎี พหุปั ญ ญา ส าหรับ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายฉบับสมบูรณ์ และจัดพิมพ์เป็ นรูปเล่ม
ตัว อย่ า งแบบประเมิ น คู่มื อ การใช้แ บบการใช้ แ บบวัด ความสนใจในการท า
กิ จกรรมเพื่อการแนะแนว โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
รายการ
การประเมินความเหมาะสม
มาก
ที่สดุ
1. หลักการและเหตุผลของคูม่ ือการใช้
แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรม
โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ความสาคัญของการวัดความสนใจ
ในการทากิจกรรมของคูม่ ือการใช้แบบ
วัดความสนใจในการทากิจกรรมโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. วัตถุประสงค์ของคูม่ ือการใช้แบบวัด
ความสนใจในการทากิจกรรมโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สดุ

65
ผู้ประเมิน
ผูป้ ระเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิ จกรรม เป็ น
ผู้เ ชี่ ย วชาญที่ ไ ด้จ ากการเลื อ กตัว อย่ า งแบบเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 5 คน
ประกอบด้วย
1.1 ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการวัดผลการศึกษา คือ ผูท้ ่ีมีคณ
ุ วุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทางด้านการวัดผลการศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จานวน 1 ท่าน
1.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาการแนะแนว คือ ผูท้ ่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษา
ระดับปริญญาเอกทางด้านจิตวิทยาการแนะแนว ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จานวน 2 ท่าน
1.3 ผู้เ ชี่ ย วชาญทางด้า นการสอนนัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย
รายวิชากิจกรรมแนะแนว คือ ผูท้ ่ีมีคณ
ุ วุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านจิตวิทยาการ
แนะแนว และมีประสบการณ์การสอนรายวิชากิจกรรมแนะแนวไม่นอ้ ยกว่า 30 ปี จานวน 2 ท่าน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจัย
เครื่องมื อที่ ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย แบบการใช้แบบวัดความสนใจในการทา
กิ จกรรมเพื่อการแนะแนว โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการวัดผลการศึกษา ด้านจิตวิทยาและการแนะแนวและด้านการ
สอนรายวิชากิจกรรมแนะแนว ลักษณะของเครื่องมือเป็ นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5
ระดับตามความเหมาะสมคือ เหมาะสมมากที่สดุ เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสม
น้อย เหมาะสมน้อยที่สดุ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ความเหมาะสม เกี่ยวกับคู่มือการใช้แบบการใช้แบบวัดความสนใจใน
การทากิจกรรมเพื่อการแนะแนว โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการวัดผลการศึกษา 1 ท่าน ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาและ
การแนะแนว 2 ท่านและผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการสอนรายวิชากิจกรรมแนะแนว จานวน 2 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ขององค์ประกอบคูม่ ือการใช้แบบการใช้แบบวัดความ
สนใจในการทากิจกรรม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือ การใช้แบบการใช้
แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนว โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย นาผลการประเมินมาคานวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แล้วนาค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์ ซึง่ แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สดุ
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ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สดุ
หากผลการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสมมากถึงมากที่สดุ นั่นคือ มีค่าเฉลี่ยตัง้ แต่
3.50 ขึน้ ไป ถือว่าใช้ได้ ไม่ตอ้ งทาการปรับปรุ ง แต่ถา้ ผลการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสมปาน
กลางถึงเหมาะสมน้อยที่สดุ นั่นคือ มีคา่ เฉลี่ยต่ากว่า 3.50 ต้องทาการปรับปรุงตามคาแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการสร้างแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ
โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการ
แนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
ตอนที่ 3 ผลการสร้างคู่มือการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะ
แนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอนที่ 1 ผลการสร้างแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพือ่ การแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
ผูว้ ิจยั ดาเนินการสร้างแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ซึ่งเป็ นลักษณะของแบบวัดที่มีส่ิงเร้าเป็ นสถานการณ์ โดยประยุกต์
ทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อแสดงพฤติกรรมออกมาว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความชอบ ความใส่ใจ
ความตัง้ ใจ ความสนใจในกิจกรรมที่อยากจะทามากน้อยเพียงใด โดยออกแบบเชิงสถานการณ์โดย
การประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ซึ่งเป็ นลักษณะคาถามเชิงสถานการณ์จาลอง เหตุการณ์สมมติ
แล้วให้ผตู้ อบแสดงพฤติกรรมตอบสนองที่สงั เกตหรือวัดได้ออกมา โดยจะมีขอ้ คาถามทัง้ สิน้ 10 ข้อ
โดยในแต่ละข้อคาถามจะมีตวั เลือก 8 ตัวเลือก แยกออกเป็ นตัวเลือกละหนึ่งด้านรวมเป็ น 8 ด้าน
ซึ่งประกอบด้วยความสนใจในการทากิจกรรมด้านภาษา ที่ตวั เลือกจะเกี่ยวกับความสนใจในการ
ทากิจกรรมทางด้านการใช้คาพูด การเจรจา การพูดสื่อความหมาย การโต้เถียง/โต้ตอบ การใช้
ภาษาในการหว่านล้อมการต่อลอง การอธิบายความหมายและเรื่องที่เกี่ยวกับภาษา ด้านตรรกะ
และคณิตศาสตร์ ที่ตวั เลือกจะเกี่ยวกับ ความสนใจในการใช้ตวั เลข การให้เหตุผล การจัดลาดับ
การคิดหาสาเหตุและผลลัพ ธ์ การสร้างสมมติฐาน การค้น หารู ปแบบ แบบแผน การมองเห็น
ความสัมพันธ์ การคิดเชิงนามธรรม การคิดที่เป็ นเหตุผล (cause-effect) และมีวิธีการที่ใช้ในการ
คิดหลากหลาย ด้านมิติสัมพันธ์ ที่ ตัวเลือกจะเกี่ ยวกับ ความสนใจในการทากิ จกรรมเกี่ ยวกับ
ความสัมพันธ์ของสี เส้น รูปร่าง เนือ้ ที่ การมองเห็นพืน้ ที่ซบั ซ้อน การคิดสถานการณ์หรือเหตุการณ์
ออกเป็ นรูปภาพ การมองเห็นโลกในรูปของภาพ การมองภาพสิ่งต่าง ๆ ได้ทงั้ 3 มิติหรือมากกว่านัน้
การจาลองสร้างภาพนัน้ ๆ ได้ การปรับปรุ งวิธีการใช้เนือ้ สื่อสารออกมาเป็ นรู ปภาพ ด้านร่างกาย

68
และการเคลื่อนไหว ที่ตวั เลือกจะเกี่ยวกับ ความสนใจในการทากิจกรรมด้านการใช้รา่ งกายของตน
แสดงความคิด ความรู ส้ ึก ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่ น ความ
ประณีต ความไวทางประสาทสัมผัส ควบคุม การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้มือเพื่อจัดกระทากับ
สิ่งของ และการใช้มือประดิษฐ์ ด้านดนตรี ที่ตวั เลือกจะเกี่ยวกับ ความสนใจในการเล่นดนตรี การ
ร้องเพลง การฟั งเพลง การแต่งเพลง ความชื่นชมในเสียง ทานอง คาร้อง และจังหวะด้านความ
เข้าใจระหว่างบุคคล ที่ตวั เลือกจะเกี่ยวกับ ความสนใจในการเข้าใจอารมณ์ ความรู ส้ กึ การสังเกต
นา้ เสียง ใบหน้า สีหน้า ท่าทาง แววตาทัง้ ความคิด เจตนาของผูอ้ ่ืน ความเข้าอกเข้าใจผูอ้ ่ืน และ
ความรับผิดชอบทางสังคม ด้านความเข้าใจตนเอง ที่ตวั เลือกจะเกี่ยวกับ ความสนใจในการทา
กิจกรรมเกี่ยวกับการรูจ้ กั ตนเอง เข้าใจอารมณ์ของตนเอง สนใจเรื่องราวของตนเอง กระทาหรือลง
มือในสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง การรู จ้ กั ตนเองตามความสามารถที่เป็ นจริง สนใจอารมณ์ ความคิด
ความปรารถนาของตนเอง ชอบพึ่งตนเอง ชอบอิสระเสรี และด้านธรรมชาติวิทยาที่ตวั เลือกจะ
เกี่ยวกับ ความสนใจในการทากิจกรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติ การพัฒนาการของมนุษย์การดารงชี วิตของมนุษย์ตงั้ แต่เริ่มจนตาย การจัดจาแนก
แยกแยะประเภทของสิ่งมีชีวิตทัง้ พืชและสัตว์ และการเปลี่ยนแปลงของสสาร
ผลการสร้างแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรม เป็ นเครื่องมือที่มีลกั ษณะข้อคาถาม
เชิงสถานการณ์ จานวน 10 ข้อคาถาม แต่ละข้อคาถามมี 8 ตัวเลือก ซึ่งแต่ละตัวเลือกเป็ นตัวแทน
ความสนใจมาจาก 8 ด้า น ได้แ ก่ ความสนใจในการท ากิ จ กรรมด้า นภาษา ด้า นตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านมิติสมั พันธ์ ด้านร่างกายและการเคลื่ อนไหว ด้านดนตรี ด้านความเข้าใจระหว่าง
บุคคล ด้านความเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติวิทยา โดยในการทาในแต่ละข้อจะให้เลือก
ตัวเลือกที่สนใจเพียง 3 ตัวเลือก ตัวเลือกที่สนใจเป็ นลาดับ 1 ให้ 3 คะแนน ตัวเลือกที่สนใจเป็ น
ลาดับ 2 ให้ 2 คะแนน และตัวเลือกที่สนใจเป็ นลาดับ 3 ให้ 1 คะแนน ตัวเลือกที่ไม่ถกู เลือกเลยจะ
ได้ 0 คะแนน
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ตัวอย่างข้อคาถามฉบับร่าง
0. เมื่อมีเวลาว่างในวันหยุดสุดสัปดาห์สดุ ท้ายที่จะถึง ก่อนที่นกั เรียนจะไม่ได้หยุดอีกเลย
งานอดิเรกหรือสิ่งที่นกั เรียนชอบทาและสนใจที่จะทาในวันหยุดคืออะไร
1)………ฟั งเพลง

2)………เล่นเกมจับผิดภาพ

3)………ปลูกต้นไม้

4)………ชวนเพื่อนออกไปเที่ยวนอกบ้าน

5)………ทาสมาธิ ฝึ กจิตใจ

6)………วาดภาพหรือออกแบบงานศิลปะ

7)………เล่นเกมต่อคาศัพท์

8)………เล่นกีฬาหรือกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย

00. หากสัปดาห์หน้านักเรียนจะต้องเลือกโครงงานที่สนใจเพื่อมานาเสนอหน้าชัน้ เรียน
นักเรียนจะเลือกโครงงานเรือ่ งใดมานาเสนอหน้าชัน้ เรียน
1)………การพิชิตใจเพื่อนร่วมห้อง

2)………การเห็นคุณค่าในตนเอง

3)………การทดลองทางวิทยาศาสตร์

4)………แก้โจทย์ปัญหากับตัวเลข 24

5)………กลุม่ ดาวบนท้องฟ้า

6)………กิจกรรมเข้าจังหวะกับการร้องเพลง

7)………ประโยชน์ของการออกกาลังกาย 8)………ไวยากรณ์ทางภาษา

ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพือ่ การแนะ
แนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
ในการผูว้ ิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบวัดตามลาดับขัน้ ตอนของการตรวจสอบคุณภาพดังนี ้
2.1 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity)
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ตาราง 4 ค่าดัชนีความสอดคล้องของเนือ้ หากับวัตถุประสงค์ของแบบวัดความสนใจในการทา
กิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้อคาถาม
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

คนที่ 4

คนที่ 5

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

IOC

พิจารณา

5
5
4
4
5
5
5
5
5
5

1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

จากตาราง 4 พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องกับเนือ้ หา/วัตถุประสงค์ของแบบวัด
ความสนใจในการท ากิ จ กรรมเพื่ อ การแนะแนวอาชี พ โดยประยุ ก ต์ท ฤษฎี พ หุ ปั ญ ญาจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ตัง้ แต่ 0.80 – 1.00
2.2 ผลการวิ เ คราะห์ห าค่า อ านาจจ าแนก (r) โดยใช้ก ารวิ เ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
ผลการวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรม
โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า แบบวัดความสนใจ
ในการท ากิ จกรรม จ านวน 8 ด้า น ด้า นละ 10 ข้อ มี ค่า อ านาจจ าแนกตั้ง แต่ 0.20 – 0.82 โดย
รายละเอียดดังตาราง 5 - 12
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ตาราง 5 ค่าอานาจจาแนกของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านภาษา
ข้อ
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10

ตัวเลือกที่
ตัวเลือก
4
เล่นเกมต่อคาศัพท์
5
โครงสร้างและไวยากรณ์ทางภาษา
8
กิจกรรมท่องกฎและอธิบายความหมายของคาปฏิญาณ
ลูกเสือ
8
ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปนุ่
8
บูธกิจกรรมภาษาสร้างสรรค์ วรรณกรรมน่าค้นหา คณะ
อักษรศาสตร์
8
แนวเล่าเรือ่ ง ถ่ายทอดเรือ่ งราวผ่านการเขียนและตัวอักษร
4
4
2
8

เรือ่ งเล่าจากประสบการณ์
กิจกรรมเขียนเรือ่ งจากภาพ ชุมนุมนักเรียนรุน่ เยาว์
นักพูด นักเขียน นักเล่านิทาน
ขณะที่เรียนในโรงเรียนกิจกรรมในรายวิชาภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์จะน่าสนใจกว่ากิจกรรมใน
รายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

r
0.70
0.74
0.60
0.73
0.68
0.47
0.40
0.49
0.73
0.63

จากตาราง 5 พบว่า ตัวเลือกของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการ
แนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านภาษา จาก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ (ตัวเลือก) กับคะแนนรวม (รายด้าน) พบว่า มีคา่
อานาจจาแนก (r) ตัง้ แต่ 0.40 - 0.74
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ตาราง 6 ค่าอานาจจาแนกของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
ข้อ
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5

ตัวเลือกที่
5
3
7
5
7

ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10

3
7
7
8
4

ตัวเลือก
เล่นเกมจับผิดภาพ
แก้โจทย์ปัญหากับตัวเลข 24
กิจกรรมผูกเงื่อนพิรอด เงื่อนผูกซุง และเงื่อนตะกรุดเบ็ด
คณิตศาสตร์
บูธกิจกรรมการสร้างภาพด้วยนวัตกรรม AI
คณะวิศวกรรมศาสตร์
แนวสืบสวนสอบสวน
การแก้ปัญหาด้วยการค้นหาสาเหตุ
กิจกรรมคณิตคิดเลขเร็ว ชุมนุมนักคณิตศาสตร์โอลิมปิ ก
นักคณิตศาสตร์ นักบัญชี นักวิทยาศาสตร์
กิจกรรมในรายวิชาคณิตศาสตร์เป็ นกิจกรรมที่นกั เรียน
ชอบขณะที่เรียนในห้องเรียน

r
0.60
0.51
0.43
0.70
0.58
0.36
0.53
0.73
0.69
0.69

จากตาราง 6 พบว่า ตัวเลือกของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการ
แนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ (ตัวเลือก) กับคะแนนรวม (ราย
ด้าน) พบว่า มีคา่ อานาจจาแนก (r) ตัง้ แต่ 0.36 – 0.73
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ตาราง 7 ค่าอานาจจาแนกของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านมิติสมั พันธ์
ข้อ
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10

ตัวเลือกที่
7
4
5
2
5
7
3
2
5
3

ตัวเลือก
วาดภาพหรือออกแบบงานศิลปะ
ก้อนเมฆและกลุม่ ดาวบนท้องฟ้า
กิจกรรมสร้างหอคอย ฐานบุกเบิก
ทัศนศิลป์
บูธกิจกรรมวาดภาพเหมือน คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
แนวผจญภัยเปิ ดแผนที่หาขุมทรัพย์
กางแผนที่พาเดินทาง
กิจกรรมการถ่ายภาพ ชุมนุมช่างภาพอิสระ
ช่างภาพ ช่างแกะสลัก สถาปนิก
เวลาที่เรียน กิจกรรมการพับการดาษในวิชาเรขาคณิตจะ
ง่ายกว่าพีชคณิตเสมอ

r
0.59
0.43
0.21
0.53
0.82
0.51
0.37
0.43
0.78
0.57

จากตาราง 7 พบว่า ตัวเลือกของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการ
แนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านมิติสมั พันธ์
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ (ตัวเลือก) กับคะแนนรวม (รายด้าน) พบว่า
มีคา่ อานาจจาแนก (r) ตัง้ แต่ 0.21 -0.82
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ตาราง 8 ค่าอานาจจาแนกของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
ข้อ ตัวเลือกที่
ข้อ 1
8
ข้อ 2
7
ข้อ 3
1
ข้อ 4
1
ข้อ 5
2
ข้อ 6
4
ข้อ 7
8
ข้อ 8
3
ข้อ 9
1
ข้อ 10
5

ตัวเลือก
เล่นกีฬาหรือกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย
คุณค่าและประโยชน์ของการออกกาลังกาย
กิจกรรมเดินทางไกล
พลศึกษา
บูธกิจกรรมมุง่ สูฝ่ ันนักกีฬาทีมชาติ คณะพลศึกษา
แนวการต่อสู้ บู๊ดเุ ดือด
สุขภาพดีเริม่ ต้นที่การออกกาลังกาย
กิจกรรมซ่อมแซมเครือ่ งใช้ในบ้าน ชุมนุมช่างซ่อม
นักกีฬา นักเต้น นักประดิษฐ์
ในการเข้าร่วมกิจกรรมในชัน้ เรียน วิชาที่เน้นปฏิบตั ิจะเรียน
สนุกมากกว่าวิชาที่เน้นทฤษฎี

r
0.75
0.56
0.22
0.69
0.69
0.54
0.58
0.61
0.61
0.41

จากตาราง 8 พบว่า ตัวเลือกของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการ
แนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านร่างกายและ
การเคลื่อนไหว จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ (ตัวเลือก) กับคะแนนรวม
(รายด้าน) พบว่า มีคา่ อานาจจาแนก (r) ตัง้ แต่ 0.22-0.75
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ตาราง 9 ค่าอานาจจาแนกของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านดนตรี
ข้อ
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5

ตัวเลือกที่
1
6
6
4
6

ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10

1
1
1
3
2

ตัวเลือก
ฟั งเพลง
กิจกรรมเข้าจังหวะกับการร้องเพลง
กิจกรรมร้องเพลงและนันทนาการ
ดนตรีศกึ ษา
บูธกิจกรรมสุนทรียภาพแห่งทานองเพลง คณะดุรยิ างค
ศาสตร์
แนวละครเพลง
ดนตรีบาบัด
กิจกรรมดนตรีเปิ ดหมวก ชุมนุมการดนตรี
นักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง
การได้ฮมั เพลงหรือเคาะจังหวะไปด้วยจะช่วยให้การ
เรียนรูด้ ีขนึ ้ เข้าใจมากขึน้

r
0.27
0.62
0.53
0.66
0.69
0.27
0.42
0.66
0.81
0.52

จากตาราง 9 พบว่า ตัวเลือกของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการ
แนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านดนตรี จาก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ (ตัวเลือก) กับคะแนนรวม (รายด้าน) พบว่า มีคา่
อานาจจาแนก (r) ตัง้ แต่ 0.27-0.81
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ตาราง 10 ค่าอานาจจาแนกของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
ข้อ
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6

ตัวเลือกที่
6
1
2
3
1
5

ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10

ตัวเลือก
ชวนเพื่อนออกไปเที่ยวนอกบ้าน
การพิชิตใจเพื่อนร่วมห้อง
กิจกรรมรอบกองไฟ
สังคมศึกษา
บูธกิจกรรมเป็ นครูบนดอย คณะศึกษาศาสตร์
แนวความรักโรแมนติก

r
0.40
0.30
0.20
0.45
0.33
0.43

2
6

การทางานเป็ นทีม
กิจกรรมให้กาลังใจเพื่อน ชุมนุม YC เพื่อนให้คาปรึกษา

0.40
0.38

7
1

นักสังคมสงเคราะห์ ครู พยาบาล
รูส้ กึ มีความสุขในการทากิจกรรมกลุม่ มากกว่ากิจกรรม
เดี่ยว

0.54
0.39

จากตาราง 10 พบว่า ตัวเลือกของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการ
แนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านความเข้าใจ
ระหว่างบุคคล จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ (ตัวเลือก) กับคะแนนรวม
(รายด้าน) พบว่า มีคา่ อานาจจาแนก (r) ตัง้ แต่ 0.20 - 0.54
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ตาราง 11 ค่าอานาจจาแนกของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านความเข้าใจตนเอง
ข้อ
ข้อ 1
ข้อ 2

ตัวเลือกที่
ตัวเลือก
3
ทาสมาธิ ฝึ กจิตใจ
8
การสร้างความภาคภูมิใจในความสามารถและการเห็น
คุณค่าในตนเอง

r
0.45
0.48

ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8

4
7
3
2
5
5

กิจกรรมประกวดระเบียบแถว
กิจกรรมแนะแนว
บูธกิจกรรมปรัชญากับการใช้ชีวิต คณะสังคมศาสตร์
แนวอัตตชีวประวัติ
สารวจจุดเด่นจุดด้อยในตัวเรา
กิจกรรมค้นหาตนเอง ชุมนุมค้นหาศักยภาพในตัวตน

0.28
0.62
0.54
0.46
0.55
0.55

ข้อ 9
ข้อ 10

4
7

นักจิตวิทยา นักปรัชญา นักขาย
ในการเรียนแต่ละวันจะมีสมุดจดบันทึกกิจกรรม เพื่อ
บันทึกเหตุการณ์และความนึกคิดของตนเองเพื่อปรับใช้
ในการเรียน

0.40
0.58

จากตาราง 11 พบว่า ตัวเลือกของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการ
แนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านความเข้าใจ
ตนเอง จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ (ตัวเลือก) กับคะแนนรวม (รายด้าน)
พบว่า มีคา่ อานาจจาแนก (r) ตัง้ แต่ 0.28 - 0.62
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ตาราง 12 ค่าอานาจจาแนกของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านธรรมชาติวิทยา
ข้อ
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8

ตัวเลือกที่
2
2
3
6
4
6
6
8

ข้อ 9
ข้อ 10

6
6

ตัวเลือก
ปลูกต้นไม้
การทดลองทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการประกอบอาหาร
วิทยาศาสตร์
บูธกิจกรรมขุดซากฟอสซิลจาลอง คณะวิทยาศาสตร์
แนววิทยาศาสตร์ (Sci fi) แฟนตาซี
การจาแนกชื่อสัตว์และพันธุพ์ ืช
กิจกรรมศึกษาระบบนิเวศในโรงเรียน ชุมนุมอนุรกั ษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นักสิง่ แวดล้อม นักพฤกษศาสตร์
ชอบเรียนกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพราะเป็ น
วิชาที่เป็ นฐานของการเรียนแผนวิทย์-คณิต

r
0.50
0.52
0.31
0.63
0.52
0.48
0.56
0.59
0.41
0.58

จากตาราง 12 พบว่า ตัวเลือกของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการ
แนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านธรรมชาติ
วิทยา จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ (ตัวเลือก) กับคะแนนรวม (รายด้าน)
พบว่า มีคา่ อานาจจาแนก (r) ตัง้ แต่ 0.31 - 0.63
2.3 ผลการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ในงานวิจยั นี ้ การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น มีทงั้ สิน้ 2 แบบ ได้แก่ แบบการวัด
ความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) และ แบบการวัดซา้ (Test and retest)
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2.3.1 ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นแบบการวัดความสอดคล้องภายใน
โดยใช้สมั ประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
ตาราง 13 ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
ความสนใจในการทากิจกรรมเพือ่ การแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านภาษา
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านมิติสมั พันธ์
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านดนตรี
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านความเข้าใจตนเอง
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านธรรมชาติวิทยา

α
0.83
0.80
0.76
0.79
0.82
0.71
0.76
0.76

จากตาราง 13 พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด ความสนใจในการทากิจกรรม
เพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาแบบความสอดคล้องภายในโดยใช้การหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient ) ของครอนบาค (Cronbach ) รายด้าน มีค่าตัง้ แต่ 0.71 –
0.83 โดยด้านที่มีความเชื่อมั่นสูงสุดได้แก่ ด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านภาษา มีคา่ ความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 รองลงมาคือ ด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านดนตรี มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.82 ด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.80 ด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.79 ส่วนด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านมิติสมั พันธ์ ด้านความสนใจในการทา
กิจกรรมด้านความเข้าใจตนเอง และด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านธรรมชาติวิทยา มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากันคือ 0.76 และด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
มีคา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.71
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2.3.2 ผลการตรวจสอบความเชื่ อ มั่น แบบวัด ซ ้า (Test retest) โดยการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลคะแนนที่ได้จากการวัดซา้ โดยใช้สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สนั
ตาราง 14 ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
ความสนใจในการทากิจกรรมเพือ่ การแนะแนวอาชีพ
โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านภาษา
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านมิติสมั พันธ์
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านดนตรี
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านความเข้าใจตนเอง
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านธรรมชาติวิทยา

rxy
0.96*
0.95*
0.96*
0.94*
0.94*
0.88*
0.95*
0.95*

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
จากตาราง 14 ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นแบบการวัดซา้ โดยการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสนใจในการทากิจกรรมของการวัดครัง้ ที่ 1 กับครัง้ ที่ 2 โดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (rxy) พบว่า ความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชี พโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาในทุกด้านมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยมี ค่า สัม ประสิท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ตั้ง แต่ 0.88 – 0.96โดยด้านความสนใจในการท า
กิ จ กรรมด้า นภาษาและด้า นความสนใจในการท ากิ จ กรรมด้า นมิ ติ สัม พัน ธ์ มี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัม พัน ธ์ เท่ า กั บ 0.96 รองลงมาคื อ ด้า นความสนใจในการท ากิ จ กรรมด้า นตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านความเข้าใจตนเอง และด้านความสนใจในการ
ทากิจกรรมด้านธรรมชาติวิทยา มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากันคือ 0.95 ด้านความสนใจในการ
ทากิจกรรมด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว และด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านดนตรี มีคา่
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากันคือ 0.94 และด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านความเข้าใจ
ระหว่างบุคคล มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.88
2.3.3 ผลการตรวจสอบค่าความเชื่ อมั่นแบบการวัดซา้ (Test retest) โดยการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจที่ได้จากการวัดซา้ โดยใช้สถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบคาเมอร์วี (Cramer’s V)
ตาราง 15 ค่าความเชื่อมั่นของจานวนและร้อยละของการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลของความ
สนใจในการทากิจกรรมของการวัดครัง้ ที่ 1 กับครัง้ ที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1

ด้าน
ภาษา

ด้าน
ตรรกะฯ

ด้านมิติ
สัมพันธ์

ด้าน
ร่างกายฯ

ด้าน
ดนตรี

ด้านความ
เข้าใจระหว่าง
บุคคล

ด้านความ
เข้าใจ
ตนเอง

ด้าน
ธรรมชาติ
วิทยา

รวม

ด้านภาษา

10

0

0

0

0

0

0

0

10

(100%)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(100%)

0

10

0

0

0

0

0

0

10

(0.00)

(100%)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(100%)

ด้านตรรกะฯ
ด้านมิติ
สัมพันธ์

0

0

10

0

0

0

0

0

10

(0.00)

(0.00)

(100%)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(100%)

ด้านร่างกายฯ

0

0

0

10

0

0

0

0

10

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(100%)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(100%)

0

0

0

0

10

0

0

0

10

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(100%)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(100%)

0

0

0

0

0

10

0

0

10

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(100%)

(0.00)

(0.00)

(100%)

0

0

0

0

0

0

10

0

10

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(100%)

(0.00)

(100%)

0

0

0

0

0

0

0

10

10

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(100%)

(100%)

10

10

10

10

10

10

10

10

80

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

ด้านดนตรี
ด้านความ
เข้าใจระหว่าง
บุคคล
ด้านความ
เข้าใจตนเอง
ด้านธรรมชาติ
วิทยา
รวม

𝑥 2 =2.64 p.=00 Cramer’s V=1.00 p=.05
หมายเหตุ :ตัวเลขด้านบนในช่องแสดงความถี่ ตัวเลขด้านล่างในวงเล็บแสดงร้อยละ
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จากตาราง 15 ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นแบบการวัดซา้ โดยการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างผลของความสนใจในการทากิจกรรมของการวัดครัง้ ที่ 1 กับครัง้ ที่ 2 โดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบคาเมอร์วี (Cramer’s V) โดยใช้ผลความสนใจอันดับ 1 พบว่า ความ
สนใจในการท ากิ จ กรรมเพื่ อ การแนะแนวอาชี พ โดยประยุ ก ต์ท ฤษฎี พ หุ ปั ญ ญา ครั้ง ที่ 1 มี
ความสัมพันธ์กับ ความสนใจในการทากิ จกรรมเพื่อการแนะแนวอาชี พโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุ
ปั ญญาครัง้ ที่ 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับสูง
2.4 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity)
2.4.1 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) โดยการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสนใจที่ได้จากแบบวัดความสนใจกับคะแนนความ
สนใจในสภาพจริงที่ได้จากการประเมินตนเอง โดยใช้สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (rxy)
ตาราง 16 ค่าความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) ของคะแนนความสนใจที่ได้จาก
แบบวัดความสนใจกับคะแนนความสนใจในสภาพจริงที่ได้จากการประเมินตนเอง
ความสนใจในการทากิจกรรมเพือ่ การแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านภาษา
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านมิติสมั พันธ์
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านดนตรี
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านความเข้าใจตนเอง
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านธรรมชาติวิทยา
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

rxy
0.99*
0.99*
0.99*
0.99*
0.99*
0.99*
0.98*
0.99*
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จากตาราง 16 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity)
โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสนใจที่ได้จากแบบวัดความสนใจกับ คะแนน
ความสนใจในสภาพจริง ที่ได้จากการประเมินตนเอง โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสนใจที่ได้จากแบบวัดความสนใจกับผลตามสภาพจริงที่
ได้จ ากการประเมิ น ตนเองมี ค วามสัม พัน ธ์กัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ . 05 โดยมี
ความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับสูง โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตงั้ แต่ 0.98 – 0.99
2.4.2 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) โดยการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลของความสนใจที่ได้จากแบบวัดความสนใจกับผลความสนใจ
ตามสภาพจริงที่ ได้จากการประเมินตนเอง โดยใช้สถิ ติ สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบคาเมอร์วี
(Cramer’s V)
ตาราง 17 จานวนและร้อยละของการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลของความสนใจที่ได้จากแบบ
วัดความสนใจในการทากิจกรรมโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญากับผลความสนใจตามสภาพจริงที่
ได้จากการประเมินตนเอง
ผลของความ
สนใจในการ
ทากิจกรรมที่
ได้จากแบบวัด

ด้าน
ภาษา

ด้าน
ตรรกะฯ

ด้านมิติ
สัมพันธ์

ด้าน
ร่างกายฯ

ด้าน
ดนตรี

ด้านความ
เข้าใจระหว่าง
บุคคล

ด้านความ
เข้าใจ
ตนเอง

ด้าน
ธรรมชาติ
วิทยา

รวม

ด้านภาษา

10

0

0

0

0

0

0

0

10

(100%)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(100%)

0

10

0

0

0

0

0

0

10

(0.00)

(100%)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(100%)

ด้านตรรกะฯ

ผลความสนใจตามสภาพจริงที่ได้จากการประเมินตนเอง

ด้านมิติ
สัมพันธ์

0

0

10

0

0

0

0

0

10

(0.00)

(0.00)

(100%)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(100%)

ด้านร่างกายฯ

0

0

0

10

0

0

0

0

10

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(100%)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(100%)

0

0

0

0

10

0

0

0

10

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(100%)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(100%)

0

0

0

0

0

10

0

0

10

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(100%)

(0.00)

(0.00)

(100%)

ด้านดนตรี
ด้านความ
เข้าใจระหว่าง
บุคคล
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ตาราง 17 (ต่อ)
ผลของความ
สนใจในการ
ทากิจกรรมที่
ได้จากแบบวัด
ด้านความ
เข้าใจตนเอง
ด้านธรรมชาติ
วิทยา
รวม

รวม

ผลความสนใจตามสภาพจริงที่ได้จากการประเมินตนเอง
ด้าน
ภาษา

ด้าน
ตรรกะฯ

ด้านมิติ
สัมพันธ์

ด้าน
ร่างกายฯ

ด้าน
ดนตรี

ด้านความ
เข้าใจระหว่าง
บุคคล

ด้านความ
เข้าใจ
ตนเอง

ด้าน
ธรรมชาติ
วิทยา

0

0

0

0

0

0

10

0

10

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(100%)

(0.00)

(100%)

0

0

0

0

0

0

0

10

10

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(100%)

(100%)

10

10

10

10

10

10

10

10

80

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

𝑥 2 =2.64 p.=00 Cramer’s V=1.00 p=.05
หมายเหตุ :ตัวเลขด้านบนในช่องแสดงความถี่ ตัวเลขด้านล่างในวงเล็บแสดงร้อยละ
จากตาราง 17 ผลการตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ ง สภาพ โดยการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุ
ปั ญญาที่ได้จากแบบวัดฯ และผลความสนใจตามสภาพจริง ที่ได้จากการประเมิน ตนเอง โดยใช้
สถิติสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบคาเมอร์วี โดยใช้ผลความสนใจอันดับ 1 พบว่า ความสนใจในการ
ทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาที่ได้จากแบบวัดฯ มีความสัมพันธ์
กับผลความสนใจตามสภาพจริงที่ได้จากการประเมินตนเอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
โดยมีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับสูง
ตอนที่ 3 ผลการสร้างคู่มอื การวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพือ่ การแนะแนวอาชีพ
โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.1 คูม่ ือการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์
ทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบไปด้วย ความสาคัญของการวัดความ
สนใจในการทากิจกรรมว่ามีความสาคัญอย่างไร วัตถุประสงค์ของการใช้แบบวัดความสนใจในการ
ทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา แนวทางการวัดความสนใจใน
การทากิจกรรม แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎี
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พหุปัญญา การแปลผลแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์
ทฤษฎีพหุปัญญา และการแนะแนวจากการวัดความสนใจในการทากิจกรรมสูก่ ารแนะแนวอาชีพ
3.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ของคู่มือการใช้แ บบวัดความสนใจในการท า
กิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตาราง 18 รายการประเมินคูม่ ือการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุ
ปั ญญา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
รายการประเมิน

𝑋̅

SD

1. หลักการและเหตุผลของคูม่ ือการใช้แบบวัดความสนใจใน
การทากิจกรรมโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ความสาคัญของการวัดความสนใจในการทากิจกรรมของ
คูม่ ือการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมโดยประยุกต์
ทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. วัตถุประสงค์ของคูม่ ือการใช้แบบวัดความสนใจในการทา
กิจกรรมโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
4. วิธีการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมของคูม่ ือการ
ใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมโดยประยุกต์ทฤษฎี
พหุปัญญา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
5. ตัวอย่างการทาแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมของ
คูม่ ือการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมโดยประยุกต์
ทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
6. การแปลผลของคูม่ ือการใช้แบบวัดความสนใจในการทา
กิจกรรมโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

3.80

0.84

การแปล
ความหมาย
ระดับมาก

3.80

0.84

ระดับมาก

4.00

0.71

ระดับมาก

4.00

0.71

ระดับมาก

4.20

0.45 ระดับมากที่สดุ

4.00

0.71

ระดับมาก
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ตาราง 18 (ต่อ)
รายการประเมิน

𝑋̅

SD

7. การแนะแนวจากผลการวัดความสนใจในกิจกรรมสูก่ ารแนะ
แนวอาชีพของคูม่ ือการใช้แบบวัดความสนใจในการทา
กิจกรรมโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
เฉลี่ยรวม

3.80

0.83

การแปล
ความหมาย
ระดับมาก

3.94

0.68

ระดับมาก

จากตาราง 18 พบว่า ความเหมาะสมของคู่มือการวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อ
การแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย มีคา่ เฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับ 3.94 แปลความหมายได้ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากนอกจากนีม้ ีขอ้ เสนอแนะจาก
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ เรื่องหลัก การและเหตุผลของคู่มือการแนะแนวเพื่ออาชี พโดยประยุกต์ท ฤษฎีพหุ
ปั ญญา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้อธิบายเชื่อมโยงมาสู่การใช้แบบวัดความสนใจใน
การทากิจกรรม และการแปลผลของคู่มือการแนะแนวเพื่ออาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึง่ ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุงคูม่ ือตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.3 จัดพิมพ์เป็ นรูปเล่มคูม่ ือการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย รายละเอียดของคูม่ ือดัง
ภาคผนวก

87

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีจุดมุ่งหมายคือ 1. เพื่อสร้างแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อ
การแนะแนวอาชี พ โดยประยุกต์ท ฤษฎี พหุปัญญา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย และ 3. เพื่อจัดทาคูม่ ือการใช้
แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีวิธีการดาเนินการวิจยั 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การสร้างแบบวัดความสนใจในการ
ทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายโดยการศึก ษาเอกสาร บทความและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง ระยะที่ 2 การตรวจสอบ
คุณภาพของแบบวัดความสนใจ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1
ปี การศึกษา 2562 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จานวน 720 คน และ
ระยะที่ 3 การประเมินความเหมาะสมของคูม่ ือการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการ
แนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการสร้างแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์
ทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสถานการณ์ แบ่งออกเป็ น 10 ข้อ
คาถาม แต่ละข้อคาถามมีตวั เลือกทัง้ หมด 8 ตัวเลือก ใน 1 ข้อสามารถเลือกได้ 3 ตัวเลือกโดย
เรียงลาดับตามความสนใจ 3 อันดับแรกจากทัง้ หมด 8 ตัวเลือก
2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า แบบวัดมี
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา โดยใช้การประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งพบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) รายข้อ ตัง้ แต่ 0.80 – 1.00 มีคา่ อานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.20 – 0.82 ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ
โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสนใจที่ได้จากแบบวัดความสนใจในการทา
กิ จ กรรมกับ คะแนนความสนใจในสภาพจริง ที่ ไ ด้จ ากการประเมิ น ตนเอง โดยใช้สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลของความสนใจที่ได้จากแบบวัด
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ความสนใจในการทากิจกรรมกับผลความสนใจตามสภาพจริงที่ได้จากการประเมินตนเอง โดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบคาเมอร์วี พบว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 โดยมีค่าความสัมพันธ์กนั อยู่ในระดับสูง ความเชื่อมั่นด้วยวิธีการวัด ความสอดคล้องภายใน
พบว่า ด้านภาษามีคา่ เท่ากับ 0.83 ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์มีคา่ เท่ากับ 0.80 ด้านมิติสมั พันธ์มี
ค่าเท่ากับ 0.76 ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวมีคา่ เท่ากับ 0.79 ด้านดนตรีมีคา่ เท่ากับ 0.82 ด้าน
ความเข้าใจระหว่างบุคคลมีค่าเท่ากับ 0.71 ด้านความเข้าใจตนเองมีค่าเท่ากับ 0.76 และด้าน
ธรรมชาติวิทยามีค่าเท่ากับ 0.76 ความเชื่ อมั่นแบบการวัดซา้ โดยการวิเคราะห์ความสัมพัน ธ์
ระหว่างคะแนนความสนใจในการทากิจกรรมของการวัดครัง้ ที่ 1 กับครัง้ ที่ 2 โดยใช้สมั ประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลของความสนใจในการทากิจกรรม
ของการวัดครัง้ ที่ 1 กับครัง้ ที่ 2 โดยใช้สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบคาเมอร์วี พบว่า มีความเชื่อมั่น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา่ ความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับสูง
3. ผลการจัดทาคู่มือการวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ค่มู ือประกอบด้วยหัวข้อ หลักการ
และเหตุผลของการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์
ทฤษฎีพหุปัญญา ด้านความสาคัญของการวัดความสนใจในการทากิจกรรมว่ามีความสาคัญ
อย่างไร วัตถุประสงค์ของการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา วิธีการการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาปั ญญา การแปลผลแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อ
การแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา และการแนะแนวจากการวัดความสนใจในการ
ทากิจกรรมสูก่ ารแนะแนวอาชีพ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้านตัวอย่างการทาแบบวัด
ความสนใจในการท ากิ จ กรรมเพื่อการแนะแนวอาชี พ โดยประยุกต์ท ฤษฎี พหุปัญ ญา มี ค วาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่ สุด พบว่า ค่าเฉลี่ยคุณภาพของคู่มือการวัดความสนใจในการท า
กิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.94 แปลความหมายได้ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี ้
ผูเ้ ชี่ยวชาญมีขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงคูม่ ือซึง่ ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจยั ครัง้ นีแ้ บ่งออกเป็ น 3 ประเด็น คือ
1. การสร้างแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์
ทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบบวัดความสนใจในการทา
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กิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลายที่ผูว้ ิจัยดาเนินการสร้าง แบ่งออกเป็ น 10 ข้อคาถาม แต่ละข้อคาถามมีตวั เลือกทัง้ หมด 8
ตัวเลือก แต่ละตัวเลือกเป็ นตัวแทนความสนใจทัง้ 8 ด้าน ได้แก่ ความสนใจในการทากิจกรรมด้าน
ภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติสมั พันธ์ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี
ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ด้านความเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติวิทยา ใน 1 ข้อสามารถ
เลือกได้ 3 ตัวเลือกโดยเรียงลาดับตามความสนใจ 3 อันดับแรกจากทัง้ หมด 8 ตัวเลือก ดังนัน้ แบบ
วัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีขอ้ คาถามทัง้ หมด 10 ข้อคาถาม ข้อคาถามละ 8 ตัวเลือก
รวมตัวเลือกทัง้ สิน้ 80 ตัวเลือก สอดคล้องกับ ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543, น. 27)
ที่กล่าวว่า ความรู ส้ ึกชื่นชอบกิจกรรมหนึ่งมากกว่ากิจกรรมอื่น ๆ เป้าของความรู ส้ ึกคือกิจกรรม
ดัง นั้น ความรู ส้ ึก ใด ๆ ที่ มี ต่อเป้า ที่ เป็ น กิ จกรรมถื อเป็ น ความสนใจ และความสนใจจะน าไปสู่
ความสามารถเฉพาะ ท้ายที่สดุ ความสนใจและความสามารถเฉพาะจะกาหนดให้บคุ ลิก ความคิด
การรับรู ้ และแสดงเอกลักษณ์ของตน นามาซึง่ ความสนใจในอาชีพต่อมา (Holland, 1973, pp. 24) ทัง้ นีเ้ พื่อให้ผตู้ อบได้ตดั สินใจเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจมากที่สดุ 3 ลาดับแรก จาก 8 กิจกรรม
ใน 1 ข้อ ซึง่ ความสนใจลาดับ 1 จะเท่ากับ 3 คะแนน ความสนใจลาดับ 2 จะเท่ากับ 2 คะแนน และ
ความสนใจลาดับ 3 จะเท่ากับ 1 คะแนน ซึง่ ความสนใจในการทากิจกรรมข้ออื่น ๆ ที่ไม่ถกู เลือกจะ
เท่ากับ 1 คะแนน ผูต้ อบจึงต้องเลือกที่ตรงกับความสนใจในการทากิจกรรมของตนเองให้มากที่สดุ
เพื่อให้ได้ผลของความสนใจในการทากิจกรรมว่าในด้านใดที่ตนเองมีความสนใจมากที่สดุ
2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
2.1 ความเที่ยงตรงของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชี พ โดยประยุก ต์ท ฤษฎี พ หุปั ญ ญา ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Content Validity) มี ค่า ดัช นี
สอดคล้อง (IOC) 0.80 – 1.00 ผูว้ ิจัยพิจารณาจากค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) 0.50 ขึน้ ไป
แสดงว่า ข้อตัวเลือกที่ เป็ นตัวแทนความสนใจทั้ง 8 ด้าน ที่ อยู่ใน 1 ข้อคาถามเป็ นตัวแทนหรือ
สามารถจาแนกได้ดี อ่านแล้วไม่กากวม สอดคล้องกับนิยาม ซึ่ง ค่าอานาจจาแนกที่ดีตอ้ งอธิบาย
ข้อสอบวัดหรือเป็ นตัวแทนจุดประสงค์ของวิชาได้ บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2547, น. 178-195)
ผูว้ ิจยั จึงคัดเลือกข้อคาถามจานวน 10 ข้อ และตัวเลือกในแต่ละ 1 ข้อคาถาม คือ 8 ตัวเลือก รวม
ทัง้ สิน้ 10 ข้อคาถาม ข้อคาถามละ 8 ตัวเลือก รวม 80 ตัวเลือก และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนความสนใจที่ได้จากแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมกับคะแนนความสนใจในสภาพ
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จริงที่ได้จากการประเมินตนเอง โดยใช้สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั เพื่อหาความเที่ยงตรง
เชิงสภาพ (Concurrent Validity) พบว่า ด้านความสนใจในการทากิจกรรมด้านภาษา ด้านตรรกะ
และคณิตศาสตร์ ด้านมิติสมั พันธ์ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านความเข้าใจ
ระหว่างบุคคล และด้านธรรมชาติวิทยา เท่ากับ 0.99 และด้านความเข้าใจตนเอง เท่ากับ 0.98
แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสนใจที่ได้จากแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมกับ
คะแนนความสนใจในสภาพจริง ที่ ไ ด้จ ากการประเมิ น ตนเองมี ค วามสัม พัน ธ์กัน สูง มาก และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลของความสนใจที่ได้จากแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรม
กับผลความสนใจในสภาพจริงที่ได้จากการประเมินตนเอง โดยใช้สถิติสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
คาเมอร์วี พบว่า ผลของความสนใจที่ได้จากแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมกับคะแนนความ
สนใจในสภาพจริงที่ได้จากการประเมินตนเอง มีความสัมพันธ์กนั อยู่ในระดับสูง เนื่องจากนักเรียน
มีความสนใจที่ชดั เจนและสอดคล้องกับความต้องการในการประกอบอาชีพในอนาคต กล่าวคือ
เมื่อผูว้ ิจยั นาแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมไปให้ผตู้ อบแบบวัดที่มีความชัดเจนในแต่ละด้าน
อยู่แล้ว ทัง้ จากการประเมินตามสภาพจริง และจากการประเมินตนเอง ผลปรากฏว่าคะแนนในแต่
ละด้านก็สงู ตรงกัน แสดงว่าแบบวัดมีความเที่ยงตรงเชิงสภาพสูงมาก สอดคล้องกับความเป็ นจริง
ของผู้ต อบแบบวัด ความสนใจในการท ากิ จ กรรม จึ ง กล่ า วได้ว่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง สภาพมี
ความสัมพันธ์กนั สูง สอดคล้องกับล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ (2543: 246-259) ที่กล่าวว่า
หากมีคา่ ความสัมพันธ์กนั สูง แสดงว่ามีความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) สูง
2.2 อานาจจาแนกของแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา พบว่า ด้านความสนใจในการทากิจกรรม ด้านภาษามีค่า
ตัง้ แต่ 0.40 - 0.73 ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์มีคา่ ตัง้ แต่ 0.36 – 0.73 ด้านมิติสมั พันธ์มีคา่ ตัง้ แต่
0.21 - 0.82 ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวมีค่าตัง้ แต่ 0.22 - 0.75 ด้านดนตรีมีค่าตัง้ แต่ 0.27 0.81 ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคลมีค่าตัง้ แต่ 0.20 - 0.54 ด้านความเข้าใจตนเองมีค่าตัง้ แต่
0.38 - 0.68 ด้านธรรมชาติวิทยามีค่าตัง้ แต่ 0.28 -0.58 ค่าอานาจจาแนก (r) มีค่าบวกแสดงว่า
จาแนกได้ มีค่าลบหรือใกล้ศนู ย์แสดงว่าข้อคาถามนัน้ ไม่มีอานาจจาแนก ค่าอานาจจาแนกของ
แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเป็ นที่น่าสังเกตว่าด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
และด้านความเข้าใจตนเอง มีค่าอานาจจาแนกสูงมาก กล่าวได้ว่าเครื่องมือวิจยั ที่สามารถจาแนก
บุคคลที่มีคณ
ุ ลักษณะที่ตอ้ งการวัดกับบุคคลที่ไม่มีคณ
ุ ลักษณะที่ตอ้ งการวัดออกจากกันได้ (ชูศรี
วงศ์รตั นะ 2560: 211) คะแนนแต่ละข้อจึงมีความสัมพันธ์กบั คะแนนที่เป็ นผลรวมของคุณลักษณะ
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นัน้ ๆ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557, น. 72) โดยแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรม
ทัง้ 8 ด้าน รวม 80 ตัวเลือก มีคา่ 0.20 ขึน้ ไป สามารถจาแนกได้
2.3 ความเชื่ อมั่นของแบบวัดความสนใจในการทากิ จกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ตรวจสอบความเชื่อมั่นแบบการวัดความสอดคล้องภายใน
ของสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า ด้านความสนใจใน
การทากิจกรรมด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติสมั พันธ์ ด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ด้านความเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติ
วิทยา มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83, 0.80, 0.76, 0.79, 0.82, 0.71, 0.76 และ 0.76 ตามลาดับ แสดง
ว่า แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรม ทัง้ 8 ด้านนี ้ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์และด้านดนตรี ซึ่งลักษณะของความสนใจชัดเจน
มาก ดังนัน้ ในการตอบแบบวัดจึงมีคา่ ความเชื่อมั่นในด้านเหล่านีส้ งู จึงกล่าวได้วา่ ความเชื่อมั่นของ
แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมแบบการวัดความสอดคล้องภายในโดยใช้สมั ประสิทธิ์แอลฟา
ของ ครอนบาค ในแต่ละด้าน รวม 8 ด้าน มีความเชื่อมั่นมีค่าตัง้ แต่ 0.71 – 0.83 และตรวจสอบ
ค่าความเชื่อมั่นแบบการวัดซา้ โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสนใจในการทา
กิจกรรมของการวัดครัง้ ที่ 1 กับครัง้ ที่ 2 โดยใช้สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั พบว่า ด้าน
ความสนใจในการทากิจกรรมด้านภาษา เท่ากับ 0.96 ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ เท่ากับ 0.95
ด้านมิติสมั พันธ์ เท่ากับ 0.96 ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เท่ากับ 0.94 ด้านดนตรี เท่ากับ 0.94
ด้า นความเข้า ใจระหว่า งบุค คล เท่ า กับ 0.88 ด้า นความเข้า ใจตนเอง เท่ า กับ 0.95 และด้า น
ธรรมชาติวิทยา เท่ากับ 0.95 และตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นแบบการวัดซา้ (Test and retest) โดย
ใช้สถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบคาเมอร์วี พบว่า ความสนใจใน การทากิจกรรมเพื่อการแนะ
แนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 มีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับสูง จึง
กล่าวได้ว่า คะแนนความสนใจในการทากิจกรรมของการวัดครัง้ ที่ 1 กับครัง้ ที่ 2 ของผูต้ อบแบบวัด
ความสนใจในการทากิจกรรมมีความใกล้เคียงกัน คะแนนในครัง้ ที่ 1 และ 2 ไม่แตกต่างกันมาก
และด้านที่มีคะแนนสูงสุดของทัง้ 2 ครัง้ คือด้านเดียวกันสอดคล้องกับ ชูศรี วงศ์รตั นะ (2560, น.
208) ที่กล่าวว่าเครื่องมือวิจยั ที่มีความเชื่อมั่น คือ เครื่องมือวิจยั ที่ให้ผลการวัดที่คงเส้นคงวา เมื่อมี
การวัดซา้ กับกลุม่ คนกลุม่ เดียวกัน ในเวลาที่ตา่ งกัน และความคงที่หรือความคงเส้นคงวาของผลที่
ได้จากการวัดซา้ ถ้าการวัดสิ่งเดียวกันหลาย ๆ ครัง้ ได้คา่ ที่สงู จะเป็ นเครื่องมือที่ใช้วดั คุณลักษณะที่
ต้องการได้ผลอย่างคงเส้นคงวา (ศิรชิ ยั กาญจนวาสี, 2556, น. 55)
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3. การสร้างคู่มือการวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่าค่าเฉลี่ยคุณภาพของคูม่ ือการวัด
ความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.94 แปลความหมายได้ว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากด ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ ด้านความสาคัญของการวัดความสนใจในการทากิจกรรมว่ามี
ความสาคัญอย่างไร วัตถุประสงค์ของการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา แนวทางการวัดความสนใจในการทากิจกรรม แบบวัดความ
สนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา การแปลผลแบบวัด
ความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา และการแนะ
แนวจากการวัดความสนใจในการทากิจกรรมสูก่ ารแนะแนวอาชีพ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้ท่ี น าแบบวัด ไปใช้ค วรมี ก ารศึก ษาคู่มื อ การใช้แ บบวัด ความสนใจในการท า
กิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ให้มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของแบบวัด วิธีการใช้แบบวัด การแปลคะแนนก่อนนาไปใช้
นอกจากนีก้ ารแนะแนวอาชีพควรใช้ผลการวัดความสามารถมาใช้ในการแนะแนว โดยสามารถ
แนะแนวได้ทงั้ รายบุคคลและเป็ นกลุม่
2. ผูท้ ่ีนาแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมไปใช้ ควรมีการชีแ้ จงและอธิบายให้
นักเรียนเห็นความสาคัญและตระหนักถึงการนาผลที่ได้จากการทาแบบวัดไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็ น
ข้อมูลในการวางแผนการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ทัง้ นีเ้ พื่อให้นกั เรียนมีความสนใจและ
ตัง้ ใจทาแบบวัดเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตรงกับความสนใจของนักเรียนมากที่สดุ
3. ผูเ้ กี่ยวข้องได้แก่ ครู แนะแนว ครู ท่ีปรึกษา ควรมีการนาผลที่ได้จากแบบวัดความ
สนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ไปใช้ประกอบการ
กาหนดแนวทางในการการเรียน การจัดกิจกรรมการสอน และแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
ให้กบั นักเรียนเป็ นรายบุคคล
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
1. ควรมีการสร้างแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรม ในระดับชัน้ อื่น ๆ เพื่อใช้เป็ น
เครื่องมือในการวางแผนการศึกษาต่อและอาชีพในระยะยาวหรือนาผลที่ได้ไปใช้ประกอบการ
พัฒนาผูเ้ รียนต่อไป

93
2. ควรมีการพัฒนาแอพลิเคชั่น หรือการสร้างโปรแกรมสาเร็จรู ปออนไลน์สาหรับวัด
ความสนใจในการทากิจกรรม
3. ควรเปรียบเทียบความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ นักเรียนที่มี
แผนการเรียนต่างกัน
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รายนามผู้เชีย่ วชาญ
รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของเครือ่ งมือ
1. รศ.ดร. ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการวัดและประเมิน
ทางการศึกษา ภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผศ.ดร. มณฑิรา จารุเพ็ง
อาจารย์ประจา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. อาจารย์ ดร. อสมา คัมภิรานนท์
อาจารย์ประจา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. อาจารย์ ดร. อัญชลี สุขในสิทธิ์
อาจารย์ประจา ภาควิชาสังคมวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ครูดษุ ฎี ยี่ตนั
ครูชานาญการพิเศษ หัวหน้างานแนะแนว
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
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รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของคูม่ ือการใช้แบบวัดความสนใจในกิจกรรมเพื่อการ
แนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
1. รศ.ดร. สกล วรเจริญศรี
2. ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
3. อาจารย์ ดร. พนิดา ศกุนตนาค
4. ครูยพุ าวรรณ เหมือนเงิน
5. ครูมณฑา ช้างโสภา

อาจารย์ประจา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาภาควิชาการวัดผลและวิจยั การศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครูชานาญการ หัวหน้างานแนะแนว
โรงเรียนปั ญญาวรคุณ
ครูชานาญการ หัวหน้างานแนะแนว
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
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ตาราง 19 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับเนือ้ หา/วัตถุประสงค์ของแบบวัดความสนใจในการทา
กิจกรรมเพื่อการแนะแนว โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ
รวม
คาถาม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
4
4
5
5
5
5
5
5

ioc พิจารณา
1.0
1.0
0.8
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตาราง 20 ค่าความเหมาะสมของคูม่ ือการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะ
แนว โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รายการ
ประเมิน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
1
2
3
4
5
6
7
รวม

4
4
4
4
4
3
3
26

3
3
3
4
4
4
4
25

4
3
4
4
4
4
3
26

5
5
5
5
5
5
5
35

3
4
4
3
4
4
4
26

̅
𝑿

SD แปลผล

3.80
3.80
4.00
4.00
4.20
4.00
3.80
3.94

0.84
0.84
0.71
0.71
0.45
0.71
0.84
0.68

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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คูม่ ือการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย

105
คูม่ ือการใช้แบบวัดความสนใจในกิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ
โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย

จัดทาโดย
นายจตุพล บุญภิญโญ

นิสติ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิจยั และพัฒนาศักยภาพมนุษย์
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คานา
คูม่ ือเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาจัดทาขึน้ เพื่อใช้เป็ นสื่อ
การเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมแนะแนวในชัน้ เรียน สะดวกในการนาไปใช้เพื่อเป็ นเครือ่ งมือใน
การช่วยให้นกั เรียนได้สารวจความสนใจของตนเองในการทากิจกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อต่อยอดไปสู่
การแนะแนวอาชีพและเลือกคณะสาขาที่ตอ้ งการศึกษาต่อตามความสนใจและได้รบั การแนะแนว
รายบุคคลต่อไป ในส่ว นของคู่มื อประกอบด้วย ความสาคัญ ของการวัดความสนใจในการทา
กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการทาแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรม การแนะแนวจากการวัด
ความสนใจในกิจกรรมสูก่ ารแนะแนวอาชีพ
ภายในคู่มือ มีตวั อย่างเครื่องมือที่สร้างขึน้ นี ้ ได้แก่ แบบวัดความสนใจในการทา
กิจกรรม โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ซึง่ การจัดกิจกรรมแนะแนวจะต้องครอบคลุมขอบข่ายงาน
แนะแนวทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านส่วนตัวและสังคม ด้านการศึกษาต่อ และด้านอาชีพ ทัง้ นีก้ ารจัด
กิจกรรมโดยใช้เครื่องมือ การใช้วดั ความสนใจในการทากิจกรรมจะช่วยให้ผู้เรียนรู จ้ กั และเข้าใจ
ตนเองมากขึน้ รวมทัง้ เป็ นจุดเริ่มต้นของการค้นหาความสนใจในกิจกรรมเพื่อนาไปสู่แนวทางใน
การประกอบอาชีพในอนาคตและวางแผนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

นายจตุพล บุญภิญโญ
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สารบัญ
หน้า
1. บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 ความสาคัญของการวัดความสนใจในการทากิจกรรม
1.3 วัตถุประสงค์
2. การวัดความสนใจในการทากิจกรรม
2.1 วิธีการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรม
2.2 ตัวอย่างแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรม
2.3 การแปลผล
3. การแนะแนว
3.1 การแนะแนวจากผลการวัดความสนใจในกิจกรรมสูก่ ารแนะแนวอาชีพ

1
1
1
2
4
4
8
10
16
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หลักการและเหตุผล
การแนะแนวด้านอาชี พ นักเรียนจะต้องมีหลักในการประยุกต์ ซึ่งปั จจุบันการศึกษามี
การเปลี่ยนแปลงทุกด้าน ทางด้านสังคมอาชีพที่มีความหลากหลายมากขึน้ จาเป็ นต้องให้นกั เรียน
มีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ ยวกับอาชีพ โอกาสก้าวหน้า หรือ แม้แต่การรับรู ้ ถึงความสามารถของ
ตนเอง ความชอบ ความสนใจ ความถนัด บุคลิกภาพ สวัสดิการ เงินเดือน ซึง่ รูปแบบการแนะแนว
ด้านอาชี พ สามารถให้ขอ้ มูลในการประกอบอาชี พอะไรได้บา้ งและควรเลือกอาชี พอย่างไรให้
เหมาะสมกับความถนัดความสนใจและสอดคล้องกับบุคลิกภาพของนักเรียน
ดังนัน้ วิธีการที่จะช่วยให้นกั เรียนเกิดความรู ค้ วามเข้าใจในเรื่องของวิธีการเรียนให้ประสบ
ความสาเร็จ การวางแผนการศึกษาต่อ การตัดสินใจเลือกแผนการเรี ยนและการเลือกประกอบ
อาชีพในอนาคตของนักเรียนได้ จาเป็ นต้องจัดรู ปแบบการแนะแนวด้านอาชีพในชั่วโมงแนะแนว
หรือ โดยการจัด รู ป แบบการแนะแนวด้า นอาชี พ ให้เ หมาะสมกับ วัย ของเหมาะสม กับ สถานที่
เหมาะสมกับเวลาเหมาะสมกับรายบุคคลหรือ รายกลุ่มนักเรียนต้องได้ทากิจกรรมการเรียนด้วย
ตนเองอีก ทัง้ ยังเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสดงความคิดเห็นฝึ กการตัดสินใจและแสวงหาความรูด้ ว้ ย
ตนเอง ที่สาคัญอีกประการคือการมีเครื่องมือทางจิตวิทยาเป็ นตัวช่วยในการสารวจความสนใจ
ความชอบของนั ก เรี ย น ถ้า นั ก เรี ย นทุ ก คนมี ค วามเ ข้า ใจเกี่ ย วกั บ ความสนใจ ความชอบ
ความสามารถของตนเอง และต่อยอดสูก่ ารเลือกอาชีพก็จะทาให้เข้าใจและตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ได้ตรงกับคณะ สาขา และตรงกับอาชีพที่ตนเองต้องการในอนาคตได้
ความสาคัญของการวัดความสนใจในการทากิจกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็ นการจัดกิจกรรม
เชิงสารวจเพื่อให้นกั เรียนได้เรียนรู แ้ ละค้นพบความชอบ ความสนใจ และความถนัดในแต่ละวิชา
เพื่อวางแผนและศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชาที่ตนเองถนัด และชอบในระดับที่สงู ขึน้ เพื่อต่อยอดองค์
ความรูแ้ ละพัฒนาตนเองนาไปสูก่ ารเลือกสาขา/คณะที่ตนเองชอบและมีความถนัดเพื่อศึกษาอย่าง
ละเอียดและนาไปสูก่ ารประกอบอาชีพในอนาคต
การจัด กิ จ กรรมแนะแนวในระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาตอนปลายจึ ง มี ส่ว นส าคัญ ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยสนับสนุน และชีแ้ นะแนวทางให้กบั นักเรียนให้คน้ พบ
ตัว เองผ่ า นรู ป แบบของการจัด กิ จ กรรม ค าถามวัน เจตคติ การเล่น เกมส์ การท าใบงาน การ
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สัมภาษณ์ ตลอดจนการใช้เครื่องมือวัด เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการวางแผนการแนะแนวนักเรียน
อย่างเป็ นระบบต่อไป
คู่มือการวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุ
ปั ญญาจัดทาขึน้ เพื่อใช้เป็ นสื่อการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมแนะแนวในชัน้ เรียน สะดวกใน
การนาไปใช้เพื่อเป็ นเครื่องมือในการช่วยให้นักเรียนได้สารวจความสนใจของตนเองในการทา
กิจกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อต่อยอดไปสู่การแนะแนวอาชีพและเลือกคณะสาขาที่ตอ้ งการศึกษาต่อ
ตามความสนใจและได้รบั การแนะแนวรายบุคคลต่อไป โดยแบ่งรายละเอียดของความสนใจในการ
ท ากิ จ กรรมออกเป็ น 8 ด้า น ได้แ ก่ ความสนใจในการท ากิ จกรรมด้านภาษา ด้า นตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านมิติสมั พันธ์ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านความเข้าใจระหว่าง
บุคคล ด้านความเข้าใจตนเองและด้านธรรมชาติวิทยา
เมื่อได้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นจากการวัดความสนใจในการทากิจกรรม จึงนาไปสู่การแนะแนวให้
คาปรึกษาด้านการศึกษาต่อและอาชีพ เพราะในการประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งย่อมเกี่ยวข้องกับ
สังคม บุคคลอื่น อาชีพอื่น ดังนัน้ ต้องสื่อสารเป็ นและควรสร้างความตระหนักให้นกั เรียนด้วยตนเอง
ว่า แม้จะมีความสนใจในการทากิจกรรมที่โดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง แต่ก็ตอ้ งอาศัยทักษะความรู ้
วิธีการที่ เกี่ ยวข้องกับ ความสนใจด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไป เพื่อการดารงชี วิต เส้นทางอาชี พ การ
ทางานในอนาคต
วัตถุประสงค์
เพื่ออธิ บายการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวโดยประยุกต์
ทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
แนวทางการวัดความสนใจในการทากิจกรรม
การวัดความสนใจในการทากิจกรรมโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา หมายถึง การ
วัดความรูส้ กึ ชื่นชอบของบุคคล ความสนใจของบุคคลที่มีตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาทิ การทากิจกรรม การ
ร่วมกิจกรรม ส่งผลให้บคุ คลนัน้ เอาใจใส่หรือแสดงออกซึง่ การมีสว่ นร่วม ความกระตือรือร้นในการ
ประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งนัน้ ผ่านแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุ
ปั ญญา เพื่อให้รูถ้ ึงข้อมูล ความสนใจของแต่ละบุคคล นาไปสู่ความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถด้านนัน้ ๆ โดยความสนใจในการทากิจกรรม แบ่งเป็ น 8 กลุม่ อาชีพได้แก่
1. กลุ่ม อาชี พ ที่ ต ้อ งใช้ปั ญ ญาด้า นภาษา (Linguistic Intelligence) หมายถึ ง
ความสนใจในการทากิจกรรมทางด้านการใช้คาพูด การเจรจา การพูดสื่อความหมาย การโต้เถียง/
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โต้ตอบ การใช้ภาษาในการหว่านล้อมการต่อลอง การอธิบายความหมายและเรือ่ งที่เกี่ยวกับภาษา
เหมาะที่จะประกอบอาชีพนักเล่านิทาน นักพูด นักการเมือง หรือด้านการเขียน เช่น กวี นักเขียนบท
ละคร บรรณาธิการ และนักหนังสือพิมพ์ เป็ นต้น
2. กลุ่ ม อาชี พ ที่ ต ้ อ งใช้ ปั ญญาด้ า นตรรกะและคณิ ต ศาสตร์ (Logical Mathematical Intelligence) หมายถึง ความสนใจในการใช้ตวั เลข การให้เหตุผล การจัดลาดับ
การคิดหาสาเหตุและผลลัพ ธ์ การสร้างสมมติฐาน การค้น หารู ปแบบ แบบแผน การมองเห็น
ความสัมพันธ์ การคิดเชิงนามธรรม การคิดที่เป็ นเหตุผล (cause-effect) และมีวิธีการที่ใช้ในการ
คิดหลากหลาย ได้แก่ การจาแนกประเภท การจัดหมวดหมู่ การสัน นิ ษฐาน การสรุ ป การคิด
ค านวณ และการตั้ง สมมติ ฐ าน เป็ น ต้น เหมาะที่ จ ะประกอบอาชี พ นัก บัญ ชี นัก คณิ ต ศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์ นักตรรกศาสตร์ นักจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเศรษฐศาสตร์ ผูต้ รวจสอบ
บัญชี นักบัญชี นักสถิติ นักวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ และนักวิจยั เชิงปริมาณ เป็ นต้น
3. กลุ่มอาชีพที่ตอ้ งใช้ปัญญาด้านมิติสมั พันธ์ (Spatial Intelligence) หมายถึง
ความสนใจในการทากิจกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสี เส้น รู ปร่าง เนือ้ ที่ การมองเห็นพืน้ ที่
ซับซ้อน การคิดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ออกเป็ นรู ปภาพ การมองเห็น โลกในรู ปของภาพ การ
มองภาพสิ่งต่าง ๆ ได้ทงั้ 3 มิติหรือมากกว่านัน้ การจาลองสร้างภาพนัน้ ๆ ได้ การปรับปรุงวิธีการใช้
เนือ้ สื่อสารออกมาเป็ นรู ปภาพ เหมาะที่จะประกอบอาชีพสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากร ศิลปิ น นัก
ประดิษฐ์ นักออกแบบศิลป์ ครู ศิลปะ นักถ่ายภาพ นักบิน นักแกะสลั ก นักวางผังเมือง และนัก
สารวจ เป็ นต้น
4. กลุ่ ม อาชี พ ที่ ต ้อ งใช้ปั ญ ญาด้า นร่ า งกายและการเคลื่ อ นไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence) หมายถึง ความสนใจในการใช้รา่ งกายของตนแสดงความคิด ความรูส้ กึ
ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น ความประณีต ความไวทางประสาท
สัมผัส ควบคุม การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้มือเพื่อจัดกระทากับสิ่งของ และการใช้มือประดิษฐ์
เหมาะที่ จะประกอบอาชี พนัก แสดง นักแสดงท่าใบ้ นักกี ฬา นักฟ้อนรา ช่างฝี มือ ช่างอัญมณี
เกษตรกร ช่างเครื่องยนต์ ช่างก่อสร้าง ครู พลศึกษา นักกายภาพบาบัด ศิลปิ นสาขานาฏศิลป์ นัก
เต้นรา นักกายกรรม นักปั้น ช่างซ่อมรถยนต์ ศัลยแพทย์ ช่างไม้ และช่างตัดเย็บเสือ้ ผ้า เป็ นต้น
5. กลุม่ อาชีพที่ตอ้ งใช้ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) หมายถึง ความ
สนใจในการเล่นดนตรี การร้องเพลง การฟั งเพลง การแต่งเพลง ความชื่นชมในเสียง ทานอง คา
ร้อง และจังหวะ เหมาะที่จะประกอบอาชีพนักดนตรี นักวิจารณ์ดนตรี คีตกวี นักแต่งทานองเพลง
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นักร้อง ครู ดนตรี ผูอ้ านวยการเพลง วิศวกรเสียง ประสานเสียง ผูจ้ ดั รายการเพลง (ดีเจ) และนัก
ดนตรีบาบัด เป็ นต้น
6. กลุ่มอาชี พที่ ตอ้ งใช้ปัญญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล (Interpersonal
Intelligence) หมายถึง ความสนใจในการเข้าใจอารมณ์ ความรู ส้ ึก การสังเกตนา้ เสียง ใบหน้า สี
หน้า ท่าทาง แววตาทัง้ ความคิด เจตนาของผูอ้ ่ืน ความเข้าอกเข้าใจผูอ้ ่ืน และความรับผิดชอบทาง
สังคม เหมาะที่จะประกอบอาชีพนักประสานงาน นักไกล่เกลี่ย นักสร้างเครือข่าย ผูน้ าท่ องเที่ยว
ผูบ้ ริหารบริษัทหรือองค์กรใหญ่ ๆ นักจิตวิทยา พยาบาล นักบวช บาทหลวง นักจิตบาบัด นักแนะ
แนว ผูส้ อนจิตวิทยา นักวางแผน ผูป้ ระกอบการ และครู เป็ นต้น
7. กลุม่ อาชีพที่ตอ้ งใช้ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
หมายถึง ความสนใจในการทากิจกรรมเกี่ยวกับการรู จ้ ักตนเอง เข้าใจอารมณ์ของตนเอง สนใจ
เรื่องราวของตนเอง กระทาหรือลงมือในสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง การรู จ้ กั ตนเองตามความสามารถที่
เป็ นจริง สนใจอารมณ์ ความคิด ความปรารถนาของตนเอง ชอบพึ่งตนเอง ชอบอิสระเสรี และชอบ
ทางานตามลาพัง เหมาะที่จะประกอบอาชีพครู พระ นักสอนศาสนา นักปรัชญา นักแนะแนว นัก
ธุ ร กิ จ ที่ ด าเนิ น กิ จ การของตนเอง นัก สัง คมสงเคราะห์ นัก สัง คมวิ ท ยา นัก จิ ต วิ ท ยาสัง คม นัก
มานุษยวิทยา นักประชาสัมพันธ์ นักการเมือง นักบริหาร ผูจ้ ดั การ และนักขาย เป็ นต้น
8. กลุ่ม อาชี พ ที่ ต ้อ งใช้ปั ญ ญาด้า นธรรมชาติ วิ ท ยา (Naturalist Intelligence)
หมายถึง ความสนใจในการทากิจกรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติ การพัฒนาการของมนุษย์การดารงชี วิตของมนุษย์ตงั้ แต่เริ่มจนตาย การจัดจาแนก
แยกแยะประเภทของสิ่งมีชีวิตทัง้ พืชและสัตว์ และการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร เหมาะที่จะ
ประกอบอาชี พ กะลาสี ผู้น าทาง นัก ดาราศาสตร์ นัก ชี ว วิ ท ยา นัก พฤกษศาสตร์ นัก อนุร ัก ษ์
ธรรมชาติ สัตวแพทย์ นักนิเวศวิทยา นักอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักป่ าไม้ นัก
สมุทรศาสตร์ นักประชากรศาสตร์ และนักภูมิศาสตร์ เป็ นต้น
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ชุดเครื่องมือแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
มี 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
ตอนที่ 2 แบบสรุ ปผลการประเมิน การวัดความสนใจในการทากิ จกรรมโดยประยุกต์
ทฤษฎีพหุปัญญา
การวัดความสนใจในการทากิจกรรม
วิธีการใช้แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรม
1. ศึกษาคู่มือการวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดย
ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาอย่างละเอียด
2. เตรียมสื่อการเรียนการสอนที่กาหนดไว้ในคู่มือ ได้แก่เครื่องมือ แบบวัดความ
สนใจในการทากิจกรรมโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ให้เพียงพอต่อจานวนนักเรียนในแต่ละห้อง
ที่เข้าสอน
3. ครู แจกแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาซึง่
ประกอบไปด้วยข้อคาถามจานวน 10 ข้อ และกระดาษคาตอบจานวน 1 แผ่น
4. ให้นกั เรียนเริม่ ทาแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุ
ปั ญญาในตอนที่ 1 เมื่อทาเสร็จแล้วให้ทาตอนที่ 2 ต่อได้เลย โดยทัง้ ตอนที่ 1 และ 2 จะมีคาชีแ้ จง
ชัดเจนในใบงานเพื่อให้นกั เรียนเข้าใจง่ายและทาได้ถกู ต้อง ชัดเจน
5. เมื่อนักเรียนทาแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุ
ปั ญญาครบทั้ง 2 ตอนแล้ว นักเรียนจะทราบความสนใจในการทากิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุด 3
อันดับแรก เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสาขา/คณะ และวางแผนด้านการศึกษาต่อและ
อาชีพ
6. ครู ผสู้ อนรายวิชากิจกรรมแนะแนว อธิบายข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละด้าน มีดา้ น
อะไรบ้าง นักเรียนที่มีความสนใจสูงในกิจกรรมด้านนัน้ ๆ สามารถต่อยอดไปเรียนในสาขาวิชาใด
ได้บา้ ง รวมถึงการอธิบายถึงความหมายของความสนใจในการทากิจกรรมในแต่ละด้านว่ามีจดุ เด่น
อย่างไร สามารถพัฒนาต่อยอดไปประกอบอาชีพอะไรได้บา้ ง และที่สาคัญคือ การพัฒนาในด้านที่
ได้คะแนนน้อยอยูใ่ ห้เพิ่มสูงขึน้
7. ครู เก็บรวบรวมแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุ
ปั ญญาเพื่อนามาสรุ ปในภาพรวมของแต่ละห้องว่ามีความสนใจในการทากิจกรรมโดดเด่นในด้าน
ใด เพื่อเตรียมข้อมูลและการวางแผนการแนะแนวในห้องโดยภาพรวมและรายบุคคลต่อไป
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(ตัวอย่างการทาแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา)
แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพือ่ การแนะแนวอาชีพ
โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
1. ชื่อ – นามสกุล
2. ชัน้
3. เลขที่
4. โรงเรียน

กองทัพ นักรบ
ม.6/1
7
บางรักวิทยา

ตอนที่ 1 แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนอ่านข้อคาถามเชิงสถานการณ์ให้ละเอียด มีทงั้ หมด 10 ข้อคาถาม แต่ละข้อ
คาถามจะมีตวั เลือกทัง้ สิน้ 8 ตัวเลือก โดยในแต่ละข้อคาถามให้นักเรียนเลือกลาดับหมายเลข
ระบุไว้หน้ าข้อความที่นักเรียนสนใจมากที่สุด 3 ลาดับแรกโดยสนใจมากที่สุดให้นักเรียน
เลือกลาดับหมายเลข 1 สนใจรองลงมาให้นกั เรียนเลือกลาดับหมายเลข 2 และสนใจรองลงมาอีก
ให้นกั เรียนเลือกลาดับหมายเลข 3

ตัวอย่าง
0. คาบกิจกรรมแนะแนว ครู แนะแนวให้นกั เรียนตัง้ เป้าหมายชีวิต โดยอธิบายถึงการวางแผนอนาคต
และความสนใจของตัวเราว่าอยากประกอบอาชีพใดรวมทัง้ เตรียมความพร้อมเรื่องการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาโดยการให้เขียนคณะที่นกั เรียนสนใจและอยากเรียนมากที่สดุ นักเรียนจะเลือกเรียน
คณะใดบ้าง
1)……..…คณะอักษรศาสตร์

5)………คณะดุรยิ างคศาสตร์

2)…1……คณะวิศวกรรมศาสตร์

6)………คณะศึกษาศาสตร์

3)……..…คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์

7)………คณะสังคมสงเคราะห์

4)…2……คณะพลศึกษา

8)…3…..คณะวิทยาศาสตร์
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1. เมื่อมีเวลาว่างในวันหยุดสุดสัปดาห์สดุ ท้ายที่จะถึง ก่อนที่นกั เรียนจะไม่ได้หยุดอีกเลย
งานอดิเรกหรือสิ่งที่นกั เรียนชอบทาและสนใจที่จะทาในวันหยุดคืออะไร
1)………ฟั งเพลง
2)…...…ปลูกต้นไม้
3)…3.…ทาสมาธิ ฝึ กจิตใจ
4).….….เล่นเกมต่อคาศัพท์
5)………เล่นเกมจับผิดภาพ
6)…2.…ชวนเพื่อนออกไปเที่ยวนอกบ้าน
7)………วาดภาพหรือออกแบบงานศิลปะ
8)…1.…เล่นกีฬาหรือกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย

2. หากสัปดาห์หน้านักเรียนจะต้องเลือกโครงงานที่สนใจเพื่อมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
นักเรียนจะเลือกโครงงานเรือ่ งใดมานาเสนอหน้าชัน้ เรียน
1)………การพิชิตใจเพื่อนร่วมห้อง
2)………การทดลองทางวิทยาศาสตร์
3)………แก้โจทย์ปัญหากับตัวเลข 24
4)………ก้อนเมฆและกลุม่ ดาวบนท้องฟ้า
5)………โครงสร้างและไวยากรณ์ทางภาษา
6)…3.…กิจกรรมเข้าจังหวะกับการร้องเพลง
7)…2.…คุณค่าและประโยชน์ของการออกกาลังกาย
8)…1.…การสร้างความภาคภูมิใจในความสามารถและการเห็นคุณค่าในตนเอง
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3. หากคุณครู ท่ีเป็ นพิธีกรถามคาถามนักเรียนในการทากิจกรรมหนึ่ง ว่า หากย้อนไปเมื่อ
สมัยเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารี ซึ่งมีการจัดกิจกรรม
เป็ นฐาน กิจกรรมในฐานใดที่นกั เรียนชื่นชอบ ประทับใจและสนใจที่จะร่วมกิจกรรมอีกมากที่สดุ
1)…2…กิจกรรมเดินทางไกล
2)…3…กิจกรรมรอบกองไฟ
3)……...กิจกรรมการประกอบอาหาร
4)………กิจกรรมประกวดระเบียบแถว
5)………กิจกรรมสร้างหอคอย ฐานบุกเบิก
6)…1.…กิจกรรมร้องเพลงและนันทนาการ
7)………กิจกรรมผูกเงื่อนพิรอด เงื่อนผูกซุง และเงื่อนตะกรุดเบ็ด
8)………กิจกรรมท่องกฎและอธิบายความหมายของคาปฏิญาณลูกเสือ
4. ในคาบกิจกรรมโฮมรู ม คุณครู ให้นกั เรียนตอบคาถามเพื่อนาไปจัดกลุ่มความสนใจใน
การเรีย นแต่ละวิ ชาภายในห้องของตนเอง โดยให้นักเรียนระบุว่าในรายวิชาใดที่ เมื่อมีการจัด
กิ จกรรมการเรียนการสอนแล้วสอดแทรกเป็ นเกม หรือกิ จกรรม การตอบคาถาม การร่วมสนุก
รายวิชาที่นกั เรียนชอบมากที่สดุ 3 อันดับแรก มีวิชาใดบ้าง นักเรียนจะตอบว่าชอบกิจกรรมการ
เรียนวิชาอะไร
1)………พลศึกษา
2)………ทัศนศิลป์
3)…1.…สังคมศึกษา
4)………ดนตรีศกึ ษา
5)………คณิตศาสตร์
6)………วิทยาศาสตร์
7)…2.…กิจกรรมแนะแนว
8)…3.…ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปนุ่ (อย่างใดอย่างหนึง่ )
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5. มหาวิทยาลัยจัดนิทรรศการเปิ ดบ้าน Open house เพื่อต้อนรับนักเรียนที่สนใจและ
วางแผนการศึกษาต่อเข้าศึกษาและร่วมกิจกรรมของคณะในแต่ละบูธ เมื่อนักเรียนอยู่ในงานนี ้
นักเรียนจะเลือกเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ/สาขาใดเป็ นลาดับแรก
1)…1.…บูธกิจกรรมเป็ นครูบนดอย คณะศึกษาศาสตร์
2)………บูธกิจกรรมมุง่ สูฝ่ ันนักกีฬาทีมชาติ คณะพลศึกษา
3)…2.…บูธกิจกรรมปรัชญากับการใช้ชีวิต คณะสังคมศาสตร์
4)………บูธกิจกรรมขุดซากฟอสซิลจาลอง คณะวิทยาศาสตร์
5)………บูธกิจกรรมวาดภาพเหมือน คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
6)………บูธกิจกรรมสุนทรียภาพแห่งทานองเพลง คณะดุรยิ างคศาสตร์
7)…3.…บูธกิจกรรมการสร้างภาพด้วยนวัตกรรม AI คณะวิศวกรรมศาสตร์
8)………บูธกิจกรรมภาษาสร้างสรรค์ วรรณกรรมน่าค้นหา คณะอักษรศาสตร์

6. หากนักเรียนมีทีมงานสตูดิโอที่พร้อมสร้างภาพยนตร์เรื่องอะไรก็ได้เป็ นกิจกรรมพิเศษ
ช่วงซัมเมอร์ โดยที่นกั เรียนทาหน้าที่เป็ นผูก้ ากับภาพยนตร์ นักเรียนจะเลือกสร้างภาพยนตร์แนวใด
1)………แนวละครเพลง
2)………แนวอัตตชีวประวัติ
3)………แนวสืบสวนสอบสวน
4)…2.…แนวการต่อสู้ บู๊ดเุ ดือด
5)………แนวความรักโรแมนติก
6)…1.…แนววิทยาศาสตร์ (Sci fi) แฟนตาซี
7)…3.…แนวผจญภัยเปิ ดแผนที่หาขุมทรัพย์
8)………แนวเล่าเรือ่ ง ถ่ายทอดเรือ่ งราวผ่านการเขียนและตัวอักษร
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ตอนที่ 2 แบบสรุ ปผลการประเมินแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมโดยประยุกต์
ทฤษฎีพหุปัญญา
ตารางด้านล่างนีค้ ือตารางแสดงรายละเอียดของลาดับตัวเลือกทัง้ 8 ตัวเลือกในแต่ละข้อ
โดยเป็ นตัวแทนความสนใจในการทากิจกรรมในแต่ละด้านทัง้ หมด 8 ด้านของทฤษฎีพหุปัญญา
เพื่อให้นกั เรียนสามารถรูไ้ ด้วา่ ตัวเลือกคาตอบที่นกั เรียนเลือกนัน้ แทนด้านความสนใจในพหุปัญญา
ด้านใด และนาไปสู่การแปลผลข้อมูลในตารางสรุ ปผล และแปลผลคะแนนความสนใจในการทา
กิจกรรมได้
ข้อ
ด้านที่ 1
ด้านที่ 2

1
4

2
5

3
8

4
8

5
8

6
8

7
4

8
4

9
2

10
8

5

3

7

5

7

3

7

7

8

4

ด้านที่ 3
ด้านที่ 4

7

4

5

2

5

7

3

2

5

3

8

7

1

1

2

4

8

3

1

5

ด้านที่ 5
ด้านที่ 6

1

6

6

4

6

1

1

1

3

2

6

1

2

3

1

5

2

6

7

1

ด้านที่ 7
ด้านที่ 8

3

8

4

7

3

2

5

5

4

7

2

2

3

6

4

6

6

8

6

6

1. การสรุ ป เมื่อนักเรียนตอบคาถามในตอนที่ 1 ครบทัง้ 10 ข้อ ให้นกั เรียนใส่หมายเลข
ตัวเลือกคาตอบที่นกั เรียนได้ตอบลงในตารางหัวข้อ ตัวเลือกคาตอบ
จากนัน้ ให้นกั เรียนพิจารณาตารางด้านบนเพื่อตรวจสอบตัวเลือกคาตอบที่นกั เรียนเลือก
นัน้ แทนความสนใจด้านใด แล้วระบุหมายเลขความสนใจในด้านนัน้ ลงในตารางหัวข้อ ความสนใจ
(ด้านที่) และแปลผลคะแนนในแต่ละลาดับดังนี ้
การแปลผลคะแนน
ความสนใจลาดับ 1 = 3 คะแนน
ความสนใจลาดับ 2 = 2 คะแนน
ความสนใจลาดับ 3 = 1 คะแนน
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กระดาษคาตอบ
ชื่อ - นามสกุล............นายกองทัพ นักรบ...........ชัน้ ....ม.6/1......เลขที.่ ....7......
แผนการเรียน............วิทย ์-คณิ ต..................โรงเรียน.....บางรักวิทยา.....
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โดยมีรายละเอียดคะแนนในแต่ละด้าน ดังนี ้
ด้านที่ 1 ความสนใจด้านภาษา
ด้านที่ 2 ความสนใจด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
ด้านที่ 3 ความสนใจด้านมิติสมั พันธ์
ด้านที่ 4 ความสนใจด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
ด้านที่ 5 ความสนใจด้านดนตรี
ด้านที่ 6 ความสนใจด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
ด้านที่ 7 ความสนใจด้านความเข้าใจตนเอง
ด้านที่ 8 ความสนใจด้านธรรมชาติวิทยา

=
=
=
=
=
=
=
=

5
3
1
10
4
11
20
6

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

2. การแปลผล ความสนใจในกิจกรรมเป็ นกราฟใยแมงมุมมีรายละเอียดแยกเป็ นโปร
ไฟล์รายบุคคล
ให้นกั เรียนพล็อตกราฟด้านล่างเพื่อให้นกั เรียนเห็นความสนใจในการทากิจกรรมในแต่ละ
ด้านทัง้ 8 ด้านตามทฤษฎีพหุปัญญาของตนเองอย่างชัดเจน จากนัน้ ให้นกั เรียนระบุ 3 ด้านของ
นักเรียนที่มีคะแนนความสนใจมากที่สดุ

ความสนใจในการทากิจกรรม
ด้านที่ 1
ด้านที่ 8

ด้านที่ 2
6

5
3

ด้า20
นที่ 7

ด้านที่ 3

1

11

4

ด้านที่ 6

คะแนน

10

ด้านที่ 4
ด้านที่ 5

จากการทาแบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุ
ปั ญญาด้านที่มีคะแนนสูงสุด 3 ด้านแรกได้แก่
1. ความสนใจด้ าน ความสนใจด้ านความเข้ าใจตนเอง
= 20 คะแนน
2. ความสนใจด้ าน ความสนใจด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล = 11 คะแนน
3. ความสนใจด้ าน ความสนใจด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว = 10 คะแนน
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การแนะแนวจากผลการวัดความสนใจในกิจกรรมสู่การแนะแนวอาชีพ
หากครูเข้าใจและเห็นความสาคัญของความหลากหลายในด้านของความสนใจที่แตกต่าง
กันออกไป และครู พยายามทาความเข้าใจกับความแตกต่างระหว่างบุคคลว่ามีความแตกต่างกัน
ในเรื่องของความสนใจและความสามารถในแต่ละด้าน แต่ทกุ คนมีทกุ ด้าน มากน้อยต่างกัน ซึง่ จะ
ทาให้เห็นว่า เราจะเข้าไปช่วยเหลือ กระตุน้ ให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู ใ้ ห้เหมาะกับความสนใจ เพื่อ
นาไปสูก่ ารพัฒนาความสามารถของแต่ละบุคคลได้อย่างไร โดยไม่ยดึ ติดอยู่แต่ความคาดหวังของ
ตนเองและสังคม จนเป็ นอุปสรรคต่อการเรียนรู ข้ องนักเรียนที่แตกต่างกัน นักเรียนทุกคนควรได้รบั
โอกาสที่จะฝึ กฝน ต่อยอดและพัฒนาทักษะจากพืน้ ฐานของความสนใจที่นกั เรียนแต่ละคนมีอยู่
และทาให้นกั เรียนมองเห็นความแตกต่างระหว่างตนเองกับคนอื่น ๆ โดยไม่คิดแข่งขัน และรู ว้ ่าตน
สนใจในเรื่องอะไร มีจดุ อ่อนในเรื่องอะไร และมีจดุ เด่นในเรื่องอะไร นักเรียนจะได้ตงั้ เป้าหมายของ
ตนเองได้ตรงกับความสนใจ ความถนัดและความสามารถ ทาให้รกั ในการเรียนรู ้ การทางาน และ
ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ประเภทของความสนใจในกิ จ กรรมที่ น าไปสู่ ค วามสนใจในอาชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความสามารถด้านนั้น ๆ โดยความสนใจในการทากิจกรรม แบ่งเป็ น 8 กลุ่มอาชีพได้แก่
1. กลุ่มอาชีพทีต่ อ้ งใช้ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)
- มีนิสยั รักการอ่าน ติดหนังสือ ชอบเขียน ชอบพูด สามารถเล่าเรือ่ งต่าง ๆ ได้ดี
- มักจะได้ยินเสียงของคาก้องอยูใ่ นหูก่อนที่จะได้อา่ น พูด หรือเขียน
- จาชื่อสถานที่ เรือ่ งราว รายละเอียดต่าง ๆ ได้ดี
- เจ้าบทเจ้ากลอน มีอารมณ์ขนั ตลก ชอบเล่นปริศนา คาทาย
- ชอบพูดเล่นคา สานวน คาผวน คาพ้อง
- ชอบเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ประวัติศาสตร์ มากกว่าคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความสามารถ
- จัดกิจกรรมให้ได้รบั ประสบการณ์ตรง เพื่อนามาเขียนเรือ่ งราว
- จัดกิจกรรมให้ได้พดู ได้อา่ น ได้ฟัง ได้เห็น ได้เขียนเรือ่ งราวที่สนใจ เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู ้
- ครูควรรับฟั งความคิดเห็น คาถาม และตอบคาถามด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น
- จัด เตรีย มหนัง สื อ สื่ อ การเรีย นการสอนเพื่ อ การค้น คว้า ที่ ห ลากหลาย เช่ น เทป
เสียง วิดีทศั น์ จัดเตรียมกระดาษเพื่อการเขียน อุปกรณ์การเขียนให้พร้อม
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- ยุท ธศาสตร์ใ นการสอนคื อ ให้อ่า น ให้เ ขี ย น ให้พูด และให้ฟั ง เรื่อ งราวต่า ง ๆ ที่
นักเรียนสนใจ อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ผูอ้ ่ืน
ผูท้ ่ีมีความสามารถทางด้านนีม้ ีความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพเป็ น นักพูด นักเล่า
นิทาน นักการเมือง กวี นักเขียน บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ ครูสอนภาษา เป็ นต้น
2.กลุ่มอาชีพทีต่ อ้ งใช้ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical
– Mathmatical Intelligence)
- ชอบทดลองแก้ปัญหา สนุกที่ได้ทางานกับตัวเลข หรือเกมคิดเลข การคิดเลขในใจ
เป็ นต้น
- ชอบและมีทกั ษะในการใช้เหตุผล การซักถามปั ญหาให้คิดเชิงเหตุผล
- ชอบทาตามสั่ง ทาอะไรที่เป็ นระบบระเบียบตามลาดับขัน้ ตอนที่ชดั เจน
- สนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และวิทยาการต่าง ๆ
- ชอบค้นหาเหตุผลมาหักล้างหรือวิพากษ์วิจารณ์การกระทาของผูอ้ ่ืน
- เชื่อถือเฉพาะแต่ส่งิ ที่อธิบายได้ มีเหตุผลเพียงพอ
- ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความสามารถ
- ให้มีโอกาสได้ทดลอง หรือทาอะไรด้วยตนเอง
- ส่งเสริมให้ทางานสร้างสรรค์ งานศิลปะที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์
- ให้เล่นเกมที่ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เช่น เกมไพ่ เกมตัวเลข ปริศนาตัวเลข ฯลฯ
- ให้ช่วยทางานบ้าน งานประดิษฐ์ ตกแต่ง
- ฝึ กการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การศึกษาด้วยโครงงานในเรื่องที่นกั เรียนสนใจ
- ฝึ กฝนทักษะการใช้เครือ่ งคิดเลข เครือ่ งคานวณ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- ยุท ธศาสตร์ใ นการสอนคื อ ให้ฝึ ก คิ ด แบบมี วิ จ ารณญาณ วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ฝึ ก
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด การชั่ง ตวง วัด การคิดในใจ การคิดเลขเร็ว ฯลฯ
ผูท้ ่ี มีความสามารถทางด้านนี ม้ ีความเหมาะสมที่ จะประกอบอาชี พเป็ นนักบัญชี นัก
คณิตศาสตร์ นักตรรกศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ นักวิทยาศาสตร์ ครู -อาจารย์ เป็ นต้น
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3. กลุ่มอาชีพทีต่ อ้ งใช้ปัญญาด้านมิตสิ ัมพันธ์ (Visual – Spatial Intelligence)
- ชอบวาดเขียน มีความสามารถทางศิลปะ
- ชอบฝันกลางวัน ชอบหลับตาคิดถึงภาพในความคิด จินตนาการ
- ชอบวาดภาพ ขีดเขียนสิง่ ต่าง ๆ ลงในกระดาษ สมุดจดงาน
- ชอบอ่านแผนที่ แผนภูมิตา่ ง ๆ
- ชอบบันทึกเรือ่ งราวไว้ในภาพถ่ายหรือภาพวาด
- ชอบเล่นเกมต่อภาพ (Jigsaw Puzzles) เกมจับผิดภาพ หรือเกมที่เกี่ยวกับภาพ
- ชอบเรียนวิชาศิลปศึกษา เรขาคณิต พีชคณิต
- ชอบวาดภาพในลักษณะมุมมองที่แตกต่างออกไปจากธรรมดา
- ชอบดูหนังสือที่มีภาพประกอบมากกว่าหนังสือที่มีแต่ขอ้ ความ
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความสามารถ
- ให้ทางานศิลป์ งานประดิษฐ์ เพื่อเปิ ดโอกาสให้คิดได้อย่างอิสระ
- พาไปชมนิทรรศการศิลปะ พิพิธภัณฑ์ตา่ ง ๆ
- ฝึ กให้ใช้กล้องถ่ายภาพ การวาดภาพ สเก็ตซ์ภาพ
- จัดเตรียมอุปกรณ์การวาดภาพให้พร้อมจัดสิ่งแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการทางานด้านศิลป
- ฝึ กให้เล่นเกมปริศนาอักษรไขว้ เกมตัวเลข เกมที่ตอ้ งแก้ปัญหา
- เรียนได้ดีหากได้ใช้จินตนาการ หรือความคิดที่อิสระ ชอบเรียนด้วยการได้เห็นภาพ
การดู การรับรูท้ างตา
- ฝึ กให้ใช้หรือเขียนแผนที่ความคิด (Mind Mapping) การใช้จินตนาการ
- ให้เล่นเกมเกี่ยวกับภาพ เกมตัวต่อเลโก้ เกมจับผิดภาพ ฯลฯ
- ยุทธศาสตร์ในการสอนคือการให้ดู ให้วาด ให้ระบายสี ให้คิดจินตนาการ
ผูท้ ่ี มีความสามารถทางด้านนีม้ ีความเหมาะสมที่จะประกอบอาชี พเป็ นศิลปิ น สถาปนิก
มัณฑนากร นักประดิษฐ์ ฯลฯ
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4. กลุ่มอาชีพทีต่ อ้ งใช้ ปั ญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily – Kinesthetic
Intelligence)
- ชอบการเคลื่อนไหว ไม่อยูน่ ่งิ ชอบสัมผัสผูอ้ ่ืนเมื่อพูดคุยด้วย
- เป็ นนักกีฬา กระตือรือร้น ชอบเต้นรา เล่นละคร หรือบทบาทสมมุติ
- ชอบทาอะไรด้วยตนเองมากกว่าจะให้คนอื่นทาให้ตน
- ชอบทามือประกอบท่าทางขณะพูดคุย
- ชอบพูดคุยเสียงดัง เอะอะตึงตัง ชอบเล่นหกคะเมนตีลงั กากับเพื่อน
- ชอบเล่นเครือ่ งเล่นที่โลดโผน หวาดเสียว เช่น ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน รถไฟเหาะตีลงั กา
ฯลฯ
- ชอบเรียนวิชาพลศึกษา งานประดิษฐ์ ชอบทากิจกรรมกลางแจ้ง
- ชอบลงมือกระทาจริงมากกว่าการอ่านคูม่ ือแนะนาหรือดูวิดีโอแนะนา
- ชอบคิดหรือใช้ความคิดขณะออกกาลังกาย เดิน วิ่ง
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความสามารถ
- เรียนรูไ้ ด้ดว้ ยการสัมผัส จับต้อง การเคลื่อนไหวร่างกาย และการปฏิบตั ิจริง
- สนับสนุนให้เล่นกีฬา การแสดง เต้นรา การเคลื่อนไหวร่างกาย
- จัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้รบั ประสบการณ์ตรง หรือได้ปฏิบตั ิจริง
- ให้เล่นเกม เดิน วิ่ง หรือทากิจกรรมที่ตอ้ งใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย
- ให้เล่นหรือทากิจกรรมกลางแจ้ง กีฬา การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ
- ยุ ท ธศาสตร์ใ นการสอนคื อ การให้นัก เรี ย นปฏิ บัติ จ ริ ง ลงมื อ ท าจริ ง ได้สัม ผัส
เคลื่อนไหว ใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู ้ และการเรียนผ่านการแสดงบทบาทสมมติ แสดงละคร
ผูท้ ่ีมีความสามารถทางด้านนีม้ ีความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพเป็ นนักแสดง นักกีฬา
นาฏกร นักฟ้อนรา นักประดิษฐ์ นักปั้น ช่างซ่อมรถยนต์ ศัลยแพทย์ เป็ นต้น
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5. กลุ่มอาชีพทีต่ อ้ งใช้ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)
- ชอบร้องราทาเพลง เล่นดนตรี
- ชอบเสียงต่าง ๆ ชอบธรรมชาติ
- แยกแยะเสียงต่าง ๆ ได้ดี รูจ้ กั ท่วงทานอง เรียนรูจ้ งั หวะดนตรีได้ดี
- ชอบผิวปาก ฮัมเพลงเบา ๆ ขณะทางาน
- มักจะเคาะโต๊ะ หรือขยับเท้าตามจังหวะเมื่อฟั งเพลง
- สามารถจดจาเสียงที่เคยได้ยินแม้เพียงครัง้ เดียวหรือสองครัง้ ได้
- เล่นเครือ่ งดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชิน้
- มักจะได้ยินเสียงเพลงจากภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุกอ้ งอยูใ่ นหู
ตลอดเวลา
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความสามารถ
- ให้เล่นเครือ่ งดนตรี ร้องเพลง ฟั งเพลงสม่าเสมอ
- หาโอกาสดูการแสดงดนตรี หรือฟั งดนตรีเป็ นประจา
- บันทึกเสียงดนตรีท่ีนกั เรียนแสดงไว้ฟังเพื่อปรับปรุงหรือชื่นชมผลงาน
- ให้รอ้ งราทาเพลงร่วมกับเพื่อนหรือคุณครูเสมอ ๆ
- ยุทธศาสตร์ในการสอนได้แก่ปฏิบตั ิการร้องเพลง การเคาะจังหวะ การฟั งเพลง การ
เล่นดนตรี การวิเคราะห์ดนตรี วิจารณ์ดนตรี เป็ นต้น
ผูท้ ่ีมีความสามารถทางด้านนีม้ ีความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพเป็ นนักดนตรี นักแต่ง
เพลง นักวิจารณ์ดนตรี เป็ นต้น
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6. กลุ่มอาชีพทีต่ อ้ งใช้ปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)
- ชอบมีเพื่อน ชอบพบปะผูค้ นร่วมสังสรรค์กบั ผูอ้ ่ืน
- ชอบเป็ นผูน้ า หรือมีสว่ นร่วมในกลุม่
- ชอบแสดงออกให้ผอู้ ่ืนทาตาม ช่วยเหลือผูอ้ ่ืน ทางานหรือประสานงานกับผูอ้ ่ืนได้ดี
- ชอบพูดชักจูงให้ผอู้ ่นื ทามากกว่าจะลงมือทาด้วยตนเอง
- เข้าใจผูอ้ ่ืนได้ดี สามารถอ่านกิรยิ าท่าทางของผูอ้ ่ืนได้
- มักจะมีเพื่อนสนิทหลายคน
- ชอบสังคม อยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื มากกว่าจะอยูค่ นเดียวที่บา้ นในวันหยุด
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความสามารถ
- จัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้เข้ากลุม่ ทางานร่วมกัน
- ส่งเสริมให้อภิปราย เรียนรูร้ ว่ มกัน แก้ปัญหาร่วมกัน
- สามารถเรียนได้ดีหากให้โอกาสในการทางานร่วมกับผูอ้ ่ืน
- ยุทธศาสตร์ในการสอนได้แก่การให้ทางานร่วมกัน การปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุม่ เพื่อน
การเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม การจาลองสถานการณ์ บทบาทสมมุติ การเรียนรูส้ ชู่ มุ ชน เป็ นต้น
ผู้ท่ี มี ค วามสามารถทางด้า นนี ม้ ี ค วามเหมาะสมที่ จ ะประกอบอาชี พ เป็ น นัก บริห าร
ผูจ้ ดั การ นักธุรกิจ นักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ ครู - อาจารย์ เป็ นต้น
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7.กลุ่มอาชีพทีต่ อ้ งใช้ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
- ชอบอยูต่ ามลาพังคนเดียวเงียบ ๆ คิดถึงเรือ่ งราวเกี่ยวกับตนเอง
- ติดตามสิ่งที่ตนเองสนใจเป็ นพิเศษ มีแรงจูงใจสูง
- มีอิสระในความคิด รูต้ วั ว่าทาอะไร และพัฒนาความรูส้ กึ นึกคิดอยูเ่ สมอ
- ชอบใช้เวลาว่างในวันหยุดอยูค่ นเดียวมากกว่าที่จะออกไปในที่มีคนมาก ๆ
- เข้าใจตนเอง หมกมุน่ อยูก่ บั ความรูส้ กึ ความคิดและการแสดงออกของตัวเอง
- ชอบทาอะไรด้วยตนเองมากกว่าที่จะคอยให้คนอื่นช่วยเหลือ
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความสามารถ
- เปิ ดโอกาสให้ทางานตามลาพัง ทางานคนเดียว อิสระ แยกตัวจากกลุม่ บ้าง
- สอนให้เห็นคุณค่าของตัวเอง นับถือตัวเอง (self-esteem)
- สนับสนุนให้ทางานเขียน บันทึกประจาวัน หรือทาหนังสือ จุลสาร
- สนับสนุนให้ทาโครงงาน การศึกษารายบุคคล หรือทารายงานเดี่ยว
- ให้เรียนตามความถนัด ความสนใจ ตามจังหวะการเรียนเฉพาะตน
- ให้อยูก่ บั กลุม่ ทางานร่วมกับผูอ้ ่ืนบ้าง
- ยุทธศาสตร์การสอนควรเน้นที่การเปิ ดโอกาสให้เลือกศึกษาในสิ่งที่สนใจเป็ นพิเศษ
การวางแผนชีวิต การทางานร่วมกับผูอ้ ่ืน การศึกษารายบุคคล (Individual Study)
ผูท้ ่ีมีความสามารถทางด้านนีม้ ีความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพอิสระ เป็ นเจ้าของ
กิจการ เป็ นนายจ้างของตัวเอง นักคิด นักเขียน นักบวช นักปรัชญา นักจิตวิทยา ครู – อาจารย์
เป็ นต้น
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8. กลุ่มอาชีพทีต่ อ้ งใช้ปัญญาด้านธรรมชาติวทิ ยา (Naturalist Intelligence)
- ชอบสัตว์ ชอบเลีย้ งสัตว์
- สนใจสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติรอบตัว
- สนใจความเป็ นไปในสังคมรอบตัว ชอบศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ การดารงชีวิต
จิตวิทยา
- คิดถึงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสิง่ แวดล้อม
- เข้าใจธรรมชาติของพืชและสัตว์ได้เป็ นอย่างดี รูจ้ กั ชื่อต้นไม้ ดอกไม้หลายชนิด
- ไวต่อความรูส้ กึ การเปลี่ยนแปลงของดิน ฟ้า อากาศ
- สามารถปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อมได้ดี
- มีความรูเ้ รือ่ งดวงดาว จักรวาล สนใจวิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวิต
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความสามารถ
- ฝึ กปฏิบตั ิงานด้านเกษตรกรรมเกี่ยวกับการปลูกพืชหรือเลีย้ งสัตว์
- ศึกษาสังเกต บันทึกความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ลม ฟ้า อากาศ
- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ค่ายสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ผูท้ ่ีมีความสามารถทางด้านนีม้ ีความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์ นัก
สารวจ นักอนุรกั ษ์ธรรมชาติ นักสิ่งแวดล้อม ทาฟาร์มเลีย้ งสัตว์ เกษตรกร เป็ นต้น
ครู ผูส้ อนสามารถสารวจความสามารถทางสติปัญญาหรืออาจจะเรียกว่าความเก่งตาม
ความสนใจในการทากิจกรรมของนักเรียนเพื่อสนับสนุนข้อมูลการรู จ้ กั นักเรียนเป็ นรายบุคคลด้าน
อื่น ๆ ในระเบียนสะสมของคุณครู และเพื่อค้นหาจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุ งในตัวของนักเรียนและ
นาข้อมูลไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นกั เรียนได้วางแผนการศึกษาต่อและ
อาชีพได้ในอนาคต
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ภาคผนวก ง
แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพื่อการแนะแนวโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
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แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมเพือ่ การแนะแนวอาชีพ
โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
1. ชื่อ – นามสกุล
2. ชัน้
3. เลขที่
4. โรงเรียน

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

ตอนที่ 1 แบบวัดความสนใจในการทากิจกรรมโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนอ่านข้อคาถามเชิงสถานการณ์ให้ละเอียด มีทงั้ หมด 10 ข้อคาถาม แต่ละข้อ
คาถามจะมีตวั เลือกทัง้ สิน้ 8 ตัวเลือก โดยในแต่ละข้อคาถามให้นักเรียนเลือกลาดับหมายเลข
ระบุไว้หน้ าข้อความที่นักเรียนสนใจมากที่สุด 3 ลาดับแรกโดยสนใจมากที่สุดให้นักเรียน
เลือกลาดับหมายเลข 1 สนใจรองลงมาให้นกั เรียนเลือกลาดับหมายเลข 2 และสนใจรองลงมาอีก
ให้นกั เรียนเลือกลาดับหมายเลข 3

ตัวอย่าง
0. คาบกิจกรรมแนะแนว ครูแนะแนวให้นกั เรียนตัง้ เป้ าหมายชีวติ โดยอธิบายถึงการวางแผนอนาคต
และความสนใจของตัวเราว่าอยากประกอบอาชีพใดรวมทัง้ เตรียมความพร้อมเรื่ องการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาโดยการให้เขียนคณะทีน่ กั เรียนสนใจและอยากเรียนมากทีส่ ุด นักเรียนจะเลือกเรียน
คณะใดบ้าง
1)……..…คณะอักษรศาสตร์

5)………คณะดุรยิ างคศาสตร์

2)…1……คณะวิศวกรรมศาสตร์

6)………คณะศึกษาศาสตร์

3)……..…คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์

7)………คณะสังคมสงเคราะห์

4)…2……คณะพลศึกษา

8)…3…..คณะวิทยาศาสตร์
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1. เมื่อมีเวลาว่างในวันหยุดสุดสัปดาห์สดุ ท้ายที่จะถึง ก่อนที่นกั เรียนจะไม่ได้หยุดอีกเลย
งานอดิเรกหรือสิ่งที่นกั เรียนชอบทาและสนใจที่จะทาในวันหยุดคืออะไร
1)………ฟั งเพลง
2)…...…ปลูกต้นไม้
3)…...…ทาสมาธิ ฝึ กจิตใจ
4).….….เล่นเกมต่อคาศัพท์
5)………เล่นเกมจับผิดภาพ
6)…...…ชวนเพื่อนออกไปเที่ยวนอกบ้าน
7)………วาดภาพหรือออกแบบงานศิลปะ
8)…...…เล่นกีฬาหรือกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย

2. หากสัปดาห์หน้านักเรียนจะต้องเลือกโครงงานที่สนใจเพื่อมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
นักเรียนจะเลือกโครงงานเรือ่ งใดมานาเสนอหน้าชัน้ เรียน
1)………การพิชิตใจเพื่อนร่วมห้อง
2)………การทดลองทางวิทยาศาสตร์
3)………แก้โจทย์ปัญหากับตัวเลข 24
4)………ก้อนเมฆและกลุม่ ดาวบนท้องฟ้า
5)………โครงสร้างและไวยากรณ์ทางภาษา
6)…...…กิจกรรมเข้าจังหวะกับการร้องเพลง
7)…...…คุณค่าและประโยชน์ของการออกกาลังกาย
8)…...…การสร้างความภาคภูมิใจในความสามารถและการเห็นคุณค่าในตนเอง

131
3. หากคุณครู ท่ีเป็ นพิธีกรถามคาถามนักเรียนในการทากิจกรรมหนึ่ง ว่า หากย้อนไปเมื่อ
สมัยเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารี ซึ่งมีการจัดกิจกรรม
เป็ นฐาน กิจกรรมในฐานใดที่นกั เรียนชื่นชอบ ประทับใจและสนใจที่จะร่วมกิจกรรมอีกมากที่สดุ
1)…..…กิจกรรมเดินทางไกล
2)…..…กิจกรรมรอบกองไฟ
3)……...กิจกรรมการประกอบอาหาร
4)………กิจกรรมประกวดระเบียบแถว
5)………กิจกรรมสร้างหอคอย ฐานบุกเบิก
6)…...…กิจกรรมร้องเพลงและนันทนาการ
7)………กิจกรรมผูกเงื่อนพิรอด เงื่อนผูกซุง และเงื่อนตะกรุดเบ็ด
8)………กิจกรรมท่องกฎและอธิบายความหมายของคาปฏิญาณลูกเสือ
4. ในคาบกิจกรรมโฮมรู ม คุณครู ให้นกั เรียนตอบคาถามเพื่อนาไปจัดกลุ่มความสนใจใน
การเรีย นแต่ละวิ ชาภายในห้องของตนเอง โดยให้นักเรียนระบุว่าในรายวิช าใดที่ เมื่อมีการจัด
กิ จกรรมการเรียนการสอนแล้วสอดแทรกเป็ นเกม หรือกิ จกรรม การตอบคาถาม การร่วมสนุก
รายวิชาที่นกั เรียนชอบมากที่สดุ 3 อันดับแรก มีวิชาใดบ้าง นักเรียนจะตอบว่าชอบกิจกรรมการ
เรียนวิชาอะไร
1)………พลศึกษา
2)………ทัศนศิลป์
3)…...…สังคมศึกษา
4)………ดนตรีศกึ ษา
5)………คณิตศาสตร์
6)………วิทยาศาสตร์
7)…...…กิจกรรมแนะแนว
8)…...…ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปนุ่ (อย่างใดอย่างหนึง่ )

132

ประวัติผู้เขียน

ประวัตผิ ู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

นายจตุพล บุญภิญโญ
13 มีนาคม 2533
เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2547 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปทุมคงคา
พ.ศ. 2550 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปทุมคงคา
พ.ศ. 2555 กศ.บ. เอกจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2561 กศ.ม. การวิจยั และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 201 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 10150

