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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเรือ่ง การพฒันาแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพ่ือการแนะแนว
อาชีพ 
โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลาย 

ผูว้ิจยั จตพุล บญุภิญโญ 
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ปีการศกึษา 2561 
อาจารยท่ี์ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ทวกิา ตัง้ประภา  

  
การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมาย 1) เพื่อสรา้งแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะ

แนวอาชีพโดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เพ่ือตรวจสอบ
คณุภาพของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรม และ 3) เพ่ือจดัท าคู่มือการใชแ้บบวดัความสนใจใน
การท ากิจกรรม วิธีด  าเนินการวิจยั มี 3 ระยะ  ระยะท่ี 1 การสรา้งแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรม 
โดยการศึกษาเอกสาร บทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ระยะท่ี 2 การตรวจสอบคณุภาพของแบบวัด
ความสนใจ กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  1 จ านวน 720 คน และระยะท่ี 3 การประเมินความ
เหมาะสมของคูมื่อการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรม ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการสรา้งแบบวดั
ความสนใจ มีลกัษณะเป็นแบบสถานการณ์ โดยมี 10 ขอ้ค าถาม แต่ละขอ้ค าถามมีตวัเลือกทัง้หมด 8 
ตวัเลือก เป็นตวัแทนความสนใจทัง้ 8 ดา้น  โดยใหต้อบแบบจดัล าดบัความสนใจ 3 อนัดบัแรก 2) ผลการ
ตรวจสอบคณุภาพ มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยมีค่าดชันี IOC ตัง้แต่ 0.80 – 1.00 มีความเท่ียงตรง
เชิงสภาพ ค่าอ านาจจ าแนกทั้ง  8 ด้านมีค่าตั้งแต่ 0.20 - 0.82 และความเช่ือมั่นแบบการวัดความ
สอดคลอ้งภายใน มีค่าตัง้แต่ 0.71 – 0.83 และมีความเช่ือมั่นแบบการวดัซ า้ 3) ผลการตรวจสอบความ
เหมาะสมของคู่มือการใชแ้บบวัดความสนใจ  พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.94 
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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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ศาสตราจารย ์ดร.ทวิกา  ตัง้ประภา ท่ีปรกึษาหลกัปรญิญานิพนธ์ และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.มนตา 
ตลุยเ์มธาการ ท่ีปรกึษารว่มปรญิญานิพนธ์ ท่ีไดก้รุณาช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน าปรกึษา ทัง้ยงัไดแ้กไ้ข
ขอ้บกพรอ่งตา่ง ๆ ดว้ยความเอาใจใสอ่ยา่งดียิ่งเสมอมา 

การสอบปริญญานิพนธ์ ไดร้บัขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอนัเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่ง  จากผูช้่วย
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กรรมการสอบปรญิญานิพนธ ์

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ท่ีใช้ในการศึกษาคน้คว้า  ไดร้ับความกรุณาจากรอง
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มา  คมัภิรานนท ์อาจารย ์ดร.อญัชลี  สขุในสิทธ์ิ และครูดษุฏี  ยี่ตนั เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบ
เครื่องมือและการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้แบบวัด  ไดร้บัความกรุณาจาก รอง
ศาสตราจารย ์ดร.สกล  วรเจรญิศรี ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พชัราภรณ ์ ศรีสวสัดิ ์อาจารย ์ดร.พนิดา 
ศกนุตนาค  ครูยพุาวรรณ  เหมือนเงิน และครูมณฑา  ชา้งโสภา เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินความ
เหมาะสม 

ขอขอบคณุผูอ้  านวยการโรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลยั ธนบรุี  ผูอ้  านวยการโรงเรยีนบางปะ
กอกพิทยาคม ผูอ้  านวยการโรงเรียนรตันโกสินทรส์มโภชบางขุนเทียน  ครูแนะแนวโรงเรียนสวน
กหุลาบวิทยาลยั ธนบรุี  ครูแนะแนวโรงเรียนบางปะกอกพิทยาคม ครูแนะแนวโรงเรียนรตันโกสินทร์
สมโภชบางขนุเทียน ท่ีใหค้วามอนเุคราะหใ์นการเก็บขอ้มลู 

ขอขอบคุณคณาจารยใ์นภาควิชาวดัผลการศึกษาทุกท่าน  และเพื่อนๆพี่ๆนอ้งๆทุกคนใน
ภาควิชาทกุคน 

ทา้ยท่ีสดุขอกราบขอบพระคณุ คณุพ่อสนุทร  บุญภิญโญ และคณุแม่ถาวร  บุญภิญโญ ท่ี
เป็นแรงบนัดาลใจ ในการวิจยัครัง้นี ้กราบขอบพระคณุและขอบคณุไวใ้นโอกาสนี ้

  
  

จตพุล  บญุภิญโญ 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัยอ่ภาษาไทย .............................................................................................................. ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ......................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................... ฉ 

สารบญั .............................................................................................................................. ช 

สารบญัตาราง .................................................................................................................... ฌ 

สารบญัรูปภาพ ................................................................................................................... ฎ 

บทท่ี 1 บทน า ...................................................................................................................... 1 

ภมูิหลงั ........................................................................................................................... 1 

ความมุง่หมายของการวิจยั ............................................................................................... 4 

ความส าคญัของการวิจยั .................................................................................................. 4 

ขอบเขตของการวิจยั ........................................................................................................ 5 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ ............................................................................................................ 5 

กรอบแนวคดิของการวิจยั ................................................................................................. 9 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ................................................................................ 11 

1. ความสนใจในอาชีพ ................................................................................................... 12 

2. ทฤษฎีพหปัุญญา ...................................................................................................... 19 

3. การวดัคณุลกัษณะดา้นจิตพิสยั .................................................................................. 36 

4. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหาคณุภาพเครือ่งมือ ............................................................. 40 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง .................................................................................................... 50 

บทท่ี 3 วิธีด  าเนินการวิจยั ................................................................................................... 53 

   



  ซ 

ระยะท่ี 1 การสรา้งแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุต์
ทฤษฎีพหปัุญญา .................................................................................................... 55 

ระยะท่ี 2 การตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ......................................................................... 59 

ระยะท่ี 3 การจดัท าคูมื่อการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ........................................ 63 

บทท่ี 4 การวิเคราะหข์อ้มลู ................................................................................................. 67 

ตอนท่ี 1 ผลการสรา้งแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุต์
ทฤษฎีพหปัุญญา .................................................................................................... 67 

ตอนท่ี 2 ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพ่ือการแนะแนว
อาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ......................................................................... 69 

ตอนท่ี 3 ผลการสรา้งคูมื่อการวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพ่ือการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ........................................ 84 

บทท่ี 5 สรุปผลการวิจยั อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ ........................................................... 87 

สรุปผลการวิจยั ............................................................................................................. 87 

อภิปรายผล .................................................................................................................. 88 

ขอ้เสนอแนะ ................................................................................................................. 92 

บรรณานกุรม .................................................................................................................... 94 

ภาคผนวก ......................................................................................................................... 97 

ประวตัิผูเ้ขียน .................................................................................................................. 133 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตาราง 1 แผนผงัขอ้ค าถามการสรา้งแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ
โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา จ านวน 10 ขอ้ 80 ตวัเลือก ..................................................... 57 

ตาราง 2 จ านวนนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนในสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 (สพม.1) กลุม่ 5 ......................................................... 60 

ตาราง 3 ขนาดจ านวนกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะโรงเรยีนท่ีใชใ้นการวิจยั ....................................... 61 

ตาราง 4 คา่ดชันีความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงคข์องแบบวดัความสนใจในการท า
กิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญาจากผูเ้ช่ียวชาญ ........................ 70 

ตาราง 5 คา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นภาษา ................................. 71 

ตาราง 6 คา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นตรรกะและคณิตศาสตร ์........ 72 

ตาราง 7 คา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นมติิสมัพนัธ.์......................... 73 

ตาราง 8 คา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว .. 74 

ตาราง 9 คา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นดนตร ี................................. 75 

ตาราง 10 คา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นความเขา้ใจระหวา่งบคุคล .... 76 

ตาราง 11 คา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นความเขา้ใจตนเอง ............... 77 

ตาราง 12 คา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นธรรมชาติวิทยา ................... 78 

   



  ญ 

ตาราง 13 คา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา .................................................................................................. 79 

ตาราง 14 คา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา .................................................................................................. 80 

ตาราง 15 คา่ความเช่ือมั่นของจ านวนและรอ้ยละของการแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างผลของความ
สนใจในการท ากิจกรรมของการวดัครัง้ท่ี 1 กบัครัง้ท่ี 2 ........................................................... 81 

ตาราง 16 คา่ความเท่ียงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) ของคะแนนความสนใจท่ีไดจ้าก
แบบวดัความสนใจกบัคะแนนความสนใจในสภาพจรงิท่ีไดจ้ากการประเมินตนเอง ................... 82 

ตาราง 17 จ านวนและรอ้ยละของการแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผลของความสนใจท่ีไดจ้ากแบบ
วดัความสนใจในการท ากิจกรรมโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญากบัผลความสนใจตามสภาพจรงิท่ี
ไดจ้ากการประเมินตนเอง ................................................................................................... 83 

ตาราง 18 รายการประเมินคูมื่อการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมโดยประยกุตท์ฤษฎีพหุ
ปัญญา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย .............................................................................. 85 

ตาราง 19 คา่ดชันีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา/วตัถปุระสงคข์องแบบวดัความสนใจในการท า
กิจกรรมเพ่ือการแนะแนว โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา จากผูเ้ช่ียวชาญ ............................. 102 

ตาราง 20 คา่ความเหมาะสมของคูมื่อการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพ่ือการแนะ
แนว โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จากผูเ้ช่ียวชาญ
 ...................................................................................................................................... 103 

 



 

สารบญัรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั ................................................................................ 10 

ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั ......................................................................... 53 

ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั .......................................................................... 54 

ภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั .......................................................................... 55 

 

   



 

บทที ่1 
บทน า 

 
ภมิูหลัง 

การศึกษาเป็นหัวใจส าคญัของการพัฒนาประเทศและไดร้บัการคาดหวังใหท้ าหนา้ท่ี  
ตา่ง ๆ ท่ีเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์เป็นสว่นช่วยในการเพิ่มความเท่าเทียม
ในสงัคม และเป็นจดุเริม่ตน้ของการสรา้งอาชีพ ซึง่เป็นตวัขบัเคลื่อนการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ
และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ทั่ วโลกก าลังเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคม วฒันธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศท่ีพฒันาแลว้หรือก าลงัพฒันา ส่งผลใหว้ิถีชีวิตของคนท่ีแตกต่างกันมีความแตกต่างกัน
มากขึน้ ปรบัเปลี่ยนจากการท างานท่ีบคุคลท่ีมีองคค์วามรูเ้ดียวกนั ทกัษะเดียวกนั และท างานใน
สายงานเดียวกัน จ าเป็นตอ้งปรบัตวัใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยตอ้งจัดการศึกษาใหท้นักับ
สถานการณโ์ลก ท่ีเต็มไปดว้ยความรูแ้ละขอ้มลูท่ีเพิ่มขึน้ รวมทัง้ตอ้งวางแผนการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึน้ในอนาคต (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย , 2558, น. 3) ด้วยเหตุนีจ้ึง
สอดคลอ้งกบั นิรนัดร ์ จลุทรพัย ์(2558, น. 33) ไดก้ล่าวไวว้่า การแนะแนวเป็นบรกิารท่ีจดัขึน้เพื่อ
ช่วยใหบุ้คคลสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง อย่างถกูตอ้งและเฉลียวฉลาด การแนะแนวถือหลกั
ว่า ผูแ้นะแนวเพียงแต่แนะแนวทางหรือชีช้่องทางใหเ้ท่านัน้ ผูร้บัการแนะแนวจะเป็นผูต้ดัสินใจ 
แกปั้ญหาเองตามความสมคัรใจ ผูแ้นะแนวจะใชก้ลวิธีและเครื่องมือตา่ง ๆ เขา้ช่วยเพื่อใหผู้ร้บัการ
แนะแนวเขา้ใจตนเองไดอ้ย่างถกูตอ้ง ผูแ้นะแนวจะท าหนา้ท่ีเป็นพี่เลีย้งช่วยใหผู้ร้บัการแนะแนว
สามารถตดัสินใจ ผูแ้นะแนวจะใชก้ลวิธีและเครื่องมือตา่ง ๆ เขา้ช่วยเพื่อใหผู้ร้บัการแนะแนวเขา้ใจ
ตนเองไดอ้ย่างถกูตอ้ง เขา้ใจปัญหาของตนเอง มองเห็นลู่ทางแกปั้ญหา และสามารถตดัสินใจได้
เอง การแนะแนวอาจจะช่วยใหค้นเราสามารถมองเห็นลูท่างตา่ง ๆ ท่ีตนเองมองขา้มเสียแตแ่รกได้
อีกดว้ย ซึ่งการทราบความสนใจของบคุคลดว้ยการวดั โดยแบบทดสอบและแบบส ารวจไดร้บัการ
ยอมรบัว่า เป็นวิธีการท่ีใหค้วามเช่ือถือและเท่ียงตรงมากในการค้นหาความสนใจท่ีแทจ้ริงของ
บคุคล โฟรลชิ และฮอยท ์(Frochlich และ Hoyt, 1959, pp. 193-194) ไดเ้สนอวิธีการวินิจฉยัความ
สนใจดว้ยการวดั ประเภทท่ี 2 จากทัง้หมด 3 ประเภท ว่าในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ใหใ้ช้
แบบทดสอบและแบบส ารวจความสนใจเพื่อการตรวจสอบความสนใจเดิมของนกัเรยีนใหล้ะเอียด 
และชัดเจนยิ่งขึน้ ทั้งนี ้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ไดก้ าหนด
กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีนไว ้3 ลกัษณะ หนึ่งในนัน้คือกิจกรรมแนะแนว ซึง่เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีสามารถ
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ใชใ้นการเติมเต็ม ความรู ้ความช านาญและประสบการณข์องนกัเรยีนเก่ียวกบัอาชีพใหก้วา้งขวาง
ยิ่งขึน้ เพื่อคน้พบความถนดั ความสนใจของตนเอง และพฒันาตนเองใหเ้ต็มตามศกัยภาพ ในการ
จดักิจกรรมตามความถนดัและความสนใจของนกัเรียนเพื่อสรา้งคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นของอาชีพ
ต่าง ๆ และการเสริมสรา้งประสบการณอ์าชีพในชั้นเรียนคือการจัดประสบการณใ์หน้ักเรียนได้
ส  ารวจและรูจ้ักตนเองเก่ียวกับอาชีพท่ีเหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
รวมทัง้บคุลิกภาพโดยการเสรมิทกัษะอาชีพผ่านหลกัสตูรสถานศกึษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย การ
ใชก้ระบวนการและการจดักิจกรรมแนะแนวในชัน้เรียนเช่น แบบวดัความสนใจในอาชีพ แบบวดั
บคุลิกภาพ และแบบวดัความถนดั เป็นตน้ (ส  านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน, 2561, 
น. 28)  

โมดลูท่ี 4 ของการวิเคราะหส์ภาพปัจจุบนัและปัญหาของการศึกษาคือการจดักิจกรรม
ความถนดัและความสนใจเฉพาะสาขาวิชาชีพ ซึ่งตอ้งส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรูจ้ากการลงมือท า 
และส่งเสริมหิจกรรมท่ีนักเรียนสนใจเพื่อต่อยอดไปสู่การพฒันาและเลือกสายงานและอาชีพท่ี
มั่นคง (ส านกับรหิารงานการมธัยมศกึษาตอนปลาย, 2560, น. 23) ซึง่อธิบายไดว้า่ความสนใจ คือ
นิสัยการเอาใจใส่เรื่องราวหรือสิ่งต่าง ๆ ตอ้งคน้ใหพ้บว่าตนเองมีความสนใจหรือชอบงานใน
ลกัษณะใด มากนอ้ยเพียงใด ถา้จะไปศึกษาหรือฝึกอบรมในสายงานนัน้ ๆ จะศึกษาฝึกอบรมจน
ส าเรจ็หรอืไม่ ท ากิจกรรมหรอืท างานนัน้ ๆ เป็นระยะเวลาท่ียาวนานหรอืท าเป็นประจ า หรอืสนใจท่ี
จะลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง (กรมการจัดหางาน, 2552, น. 61) กล่าวคือความสนใจคือจุดเริ่มตน้
ของความอยากรู ้อยากลองและอยากลงมือท า อยากปฏิบตัิ หากมีกิจกรรมใหผู้เ้รยีนไดท้ า ไดห้มั่น
ฝึกฝนในสิ่งท่ีชอบ กิจกรรมท่ีเกิดจากความสนใจนีจ้ะเป็นจุดเริ่มตน้ในการพัฒนาตนเองสู่การ
วางเป้าหมายทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตของนกัเรียน (กรมการจดัหางาน, 
2552, น. 81-83) ทัง้นีก้ารสรา้งแบบวดัในการคน้หาคณุลกัษณะท่ีน าไปสู่การแนะแนวอาชีพจะมี
หลายลกัษณะ เช่น แบบวดัความสนใจในอาชีพ แบบวดับคุลิกภาพ และแบบวดัความถนดั ซึง่เป็น
เครื่องมือวัดท่ีนิยมใชก้ันมานาน โดยเครื่องมือเหล่านีเ้ป็นตวัช่วยในการใหผู้เ้รียนคน้หาตนเอง 
คน้พบความถนดั คน้พบความสามารถจากการท ากิจกรรมท่ีตนเองสนใจ แตแ่บบวดัความสนใจใน
การท ากิจกรรม ซึง่เป็นคณุลกัษณะส าคญัอีกคณุลกัษณะหนึ่งท่ีจะน าไปสูก่ารคน้หาความสนใจใน
อาชีพยังไม่มีผูร้ิเริ่มพฒันาแบบวดั ทั้งนี ้กิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรมร่วมกัน ไดล้งมือกระท า
กิจกรรมลกัษณะต่าง ๆ ไดป้ระยุกต์ ใชค้วามรู ้เช่นกิจกรรมทศันศึกษา กิจกรรมค่าย กิจกรรมวนั
ส าคัญ กิจกรรมชมรม/ชุมนุม กิจกรรม โครงงาน/โครงการ กิจกรรมจิตอาสา เป็นตน้ กิจกรรม
เหล่านีเ้ป็นกิจกรรมท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเกิด การพฒันาทกัษะชีวิต ไดเ้สริมสรา้งสมัพนัธภาพและใช้
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ทกัษะการสื่อสาร ไดฝึ้กจดัการกบัอารมณแ์ละความเครียดของตนเอง  การไดร้บัฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น ท าใหเ้ขา้ใจผูอ่ื้น น าไปสู่การยอมรบัความคิดเห็นของผูอ่ื้น  รูจ้กัไตรต่รองท าความเขา้ใจ
และตรวจสอบตนเอง ท าให้เข้าใจตนเองและเห็นใจผู้อ่ืน  การได้รับการยอมรับจากกลุ่ม ได้
แสดงออกดา้นความคิด การพูด และการท างานมีความส าเร็จ  ท าใหไ้ดร้บัค าชม เกิดเป็นความ
ภาคภูมิใจและเห็นคณุค่าในตนเอง น าไปสู่ความรบัผิดชอบ  ทัง้ต่อตนเองและสงัคม (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2560, น. 17)  สิ่งเหลา่นีค้ือพืน้ฐานของความสนใจในการท า
กิจกรรมท่ีน ามาสูก่ารประกอบอาชีพในอนาคต จึงเป็นท่ีมาของการสรา้งแบบวดัความสนใจในการ
ท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ ซึ่งสอดคลอ้งกับตวับ่งชีท่ี้ 2.2. ผูเ้รียนสามารถคิดวิเคราะห ์
ตัดสินใจ แก้ปัญหาและวางแผนด้านอาชีพ โดยมีค าอธิบายว่าผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  
ตดัสินใจ แกปั้ญหาและวางแผนดา้นอาชีพ หมายถึงผู้เรียนสามารถศึกษาขอ้มลูดา้นอาชีพ เช่น 
หลกัสตูรของคณะ / สาขาท่ีเก่ียวขอ้งแตล่ะอาชีพ ขอ้มลูอาชีพ ความตอ้งการตลาดแรงงาน คา่นิยม
ทางสงัคมท่ีมีตอ่อาชีพ คณุลกัษณะของผูป้ระกอบอาชีพ การเตรยีมตวัสูอ่าชีพ เจตคติ/คา่นิยมท่ีดี
ต่ออาชีพ คุณธรรมจริยธรรมในอาชีพ วิเคราะห์คุณลักษณ์ของตนเอง น าผลมาประกอบการ
ตดัสินใจ วางแผน พฒันา และปรบัปรุงตนเองเพื่อเขา้สูอ่าชีพในอนาคต (ส  านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2559b, น. 8) จึงตอ้งมีเครื่องมือมาเป็นตวัช่วย โดยอาร ีสณัหฉวี (2542, น. 
ค าน า) กล่าวว่าความรูใ้นเรื่องพหุปัญญาจะช่วยใหค้รูใจถึงความสามารถ ความถนดัของตนเอง 
ตลอดจนเขา้ใจถึงความสามารถ หรือปัญญาดา้นต่าง ๆ ของนักเรียน ปัญญาดา้นท่ีเด่นของ
นักเรียนก็จะเป็นสไตล์การเรียนของนักเรียนผู้นั้น กล่าวคือนักเรียนได้ดีจากปัญญาดา้นนั้น
จ าเป็นตอ้งพยายามจดักิจกรรมท่ีใชปั้ญญาดา้นนัน้ ๆ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู ้เน่ืองจากนกัเรียนแต่
ละคน มีปัญญาดา้นตา่ง ๆ ไม่เหมือนกนั ครูจงึตอ้งหาวิธีท่ีจะด าเนินการสอนท่ีไดใ้ชปั้ญญาทัง้แปด
ดา้น จึงเป็นท่ีมาของครูแนะแนวจะตอ้งช่วยเหลือนกัเรยีนแตล่ะคนใหไ้ดมี้การประเมินตนเองอยา่ง
สม ่าเสมอในทุกช่วงชีวิต และปรบัปรุงเป้าหมายของชีวิต ครูแนะแนวสามารถท าหนา้ท่ีป้อนกลบั
ขอ้มูลใหเ้ด็กไดเ้พราะมีความรูท้างจิตวิทยาในดา้นต่าง ๆ เช่นพฒันา การตามช่วงวยั จิตวิทยา
วยัรุน่ การใหค้  าปรกึษาและการท าแบบทดสอบต่าง ๆ ซึ่งจากแนวคิดเรื่องพหุปัญญา (Gardner, 
1999, p. 44) ถึงพหุปัญญาว่าปัญญาของมนษุยเ์ป็นองคป์ระกอบซึ่งสรา้งขึน้จากกระบวนการคิด
จากชุดพื ้นฐานของปัญญา  (Human Beings are Organisms Who Possess A Basic Set of 
Intelligences) มนุษยมี์ปัญญาท่ีแตกต่างกนั สิ่งท่ีทา้ทาย คือจะท าอย่างไรท่ีจะใชค้วามสามารถ
ของมนุษยท่ี์มีความแตกต่างกันในการพฒันาการแสดงออกทางปัญญาท่ีหลากหลายใหด้ีท่ีสุด 
สอดคลอ้งกับ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2559c, น. 29) ท่ีกล่าวว่าแนวคิด
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เรื่องพหุปัญญามุ่งอธิบายวิธีการท่ีมนษุยจ์ะใชศ้กัยภาพแสดงออกซึ่งผลงาน หรือการท างานดว้ย
ปัญญาดา้นต่าง ๆ อย่างกวา้งขวางหลากหลาย ซึ่งจะช่วยใหเ้ด็กและเยาวชนเห็นช่องทาง ในการ
ประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกบัปัญญาความสามารถดา้นท่ีตนมี ซึง่ในกระบวนการสง่เสริมแนะแนว
ให้ค  าปรึกษา ด้านอาชีพของนักเรียน สามารถน าทฤษฎีพหุปัญญาไปใช้ประโยชน์ โดยการ
สนับสนุนใหน้ักเรียนส ารวจตรวจสอบโลกของงานอาชีพ ควบคู่ไปกับพหุปัญญาดา้นท่ีตนเอง
พฒันาไดด้ี โดยใชกิ้จกรรมและวิธีการสอดแทรกบรูณาการเขา้สูก่ระบวนการใชห้ลกัสตูรอย่างเป็น
ระบบ  

ดว้ยเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาแบบวัดความสนใจในการท า
กิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญาของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลายเพื่อใหท้ราบความสนใจในกิจกรรมของนกัเรยีน ซึง่จะเช่ือมโยงไปยงัการแนะแนวอาชีพ
ท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจในการท ากิจกรรมและผลการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นประโยชนแ์ก่ทกุฝ่ายท่ีจะ
น าผลไปพฒันา จดักิจกรรมเพื่อส่งเสรมิ แกไ้ขและพฒันาความสนใจในอาชีพใหไ้ดร้บัการพฒันา
เพื่อน าไปสูก่ารวางแผนดา้นการศกึษาตอ่ในอนาคตของนกัเรยีนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้
1. เพื่อสรา้งแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพ่ือการแนะแนวอาชีพโดยประยกุต์

ทฤษฎีพหปัุญญา  
2. เพื่อตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนว

อาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา  
3. เพื่อจดัท าคูมื่อการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ

โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  
 

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีท้  าใหไ้ดแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย

ประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีคุณภาพ ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือส าหรบัการส ารวจความสนใจในการท ากิจกรรมของนกัเรียนและใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานใน
การแนะแนวการศกึษาตอ่และการวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคต ท่ีส  าคญัท่ีจะเป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายวิชา กิจกรรมแนะแนว เพื่อเป็นการส่งเสริมความ
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หลากหลายทางความสนใจ และช่วยในการจดัวางตวับคุคล ส ารวจความสนใจเพื่อน าไปสูก่ารแนะ
แนวอาชีพของผูเ้รยีนไดอี้กวิธีหนึ่ง 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (สพม.1) กลุ่ม 5 จ านวน 
11 โรงเรยีน  มีนกัเรยีนจ านวนทัง้สิน้ 10,916 คน 

กลุม่ตวัอยา่งที่ในการวิจยั 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ภาคเรยีน

ท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 (สพม.1) 
กลุ่ม 5 จ านวน 11 โรงเรียน ซึ่งไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random 
Sampling) จ านวน 720 คน 

2. เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
การศึกษาครัง้นีมุ้่งศึกษาความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย

ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา โดยแบ่งความสนใจออกเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นภาษา ดา้นตรรกะและ
คณิตศาสตร ์ดา้นมิติสมัพนัธ ์ดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว ดา้นดนตร ีดา้นความเขา้ใจระหวา่ง
บคุคล ดา้นความเขา้ใจตนเองและดา้นธรรมชาติวิทยา  

 
 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. ความสนใจในการท ากิจกรรมโดยประยกุตท์ฤษฎีพหุปัญญา หมายถึง ความรูส้ึกช่ืน
ชอบของบคุคล ความสนใจของบคุคลท่ีมีตอ่การท างานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาทิ การท ากิจกรรม การรว่ม
กิจกรรม ส่งผลใหบุ้คคลนั้นเอาใจใส่หรือแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วม ความกระตือรือรน้ในการ
ประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสิ่งนัน้ ใหเ้กิดความพรอ้มและบรรลถุึงจดุมุ่งหมาย น าไปสู่ความสนใจ
ในอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถดา้นนัน้ ๆ โดยความสนใจในการท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กลุม่อาชีพรวม 8 กลุม่อาชีพไดแ้ก่  

1. กลุ่มอาชีพท่ีตอ้งใชปั้ญญาดา้นภาษา (Linguistic Intelligence) หมายถึง ความ
สนใจในการท ากิจกรรมทางดา้นการใชค้  าพูด การเจรจา การพูดสื่อความหมาย การโตเ้ถียง/
โตต้อบ การใชภ้าษาในการหวา่นลอ้มการตอ่ลอง การอธิบายความหมายและเรือ่งท่ีเก่ียวกบัภาษา 
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เหมาะท่ีจะประกอบอาชีพนกัเลา่นิทาน นกัพดู นกัการเมือง หรอืดา้นการเขียน เช่น กวี นกัเขียนบท
ละคร บรรณาธิการ และนกัหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

2. กลุม่อาชีพท่ีตอ้งใชปั้ญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร ์(Logical - Mathematical 
Intelligence) หมายถึง ความสนใจในการใชต้วัเลข การใหเ้หตผุล การจดัล าดบั การคิดหาสาเหตุ
และผลลพัธ ์การสรา้งสมมติฐาน การคน้หารูปแบบ แบบแผน การมองเห็นความสมัพนัธ ์การคิด
เชิงนามธรรม การคิดท่ีเป็นเหตผุล (cause-effect) และมีวิธีการท่ีใชใ้นการคิดหลากหลาย ไดแ้ก่ 
การจ าแนกประเภท การจัดหมวดหมู่  การสันนิษฐาน การสรุป การคิดค านวณ และการ
ตัง้สมมติฐาน เป็นตน้ เหมาะท่ีจะประกอบอาชีพนกับญัชี นักคณิตศาสตร ์นักวิทยาศาสตร ์นัก
ตรรกศาสตร ์นักจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร ์นักเศรษฐศาสตร ์ผูต้รวจสอบบญัชี นักบญัชี  นัก
สถิติ นกัวิเคราะหค์อมพิวเตอร ์และนกัวิจยัเชิงปรมิาณ เป็นตน้ 

3. กลุม่อาชีพท่ีตอ้งใชปั้ญญาดา้นมิติสมัพนัธ ์(Spatial Intelligence) หมายถึง ความ
สนใจในการท ากิจกรรมเก่ียวกบัความสมัพนัธข์องสี เสน้ รูปรา่ง เนือ้ท่ี การมองเห็นพืน้ท่ีซบัซอ้น 
การคิดสถานการณห์รอืเหตกุารณอ์อกเป็นรูปภาพ การมองเห็นโลกในรูปของภาพ การมองภาพสิ่ง
ตา่ง ๆ ไดท้ัง้ 3 มิติหรอืมากกวา่นัน้ การจ าลองสรา้งภาพนัน้ ๆ ได ้การปรบัปรุงวิธีการใชเ้นือ้สื่อสาร
ออกมาเป็นรูปภาพ เหมาะท่ีจะประกอบอาชีพสถาปนิก วิศวกร มณัฑนากร ศิลปิน นกัประดิษฐ์ 
นกัออกแบบศิลป์ ครูศิลปะ นกัถ่ายภาพ  นกับิน นกัแกะสลกั นกัวางผงัเมือง และนกัส ารวจ  เป็น
ตน้ 

4. กลุม่อาชีพท่ีตอ้งใชปั้ญญาดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว (Bodily - Kinesthetic 
Intelligence) หมายถึง ความสนใจในการใช้ร่างกายของตนแสดงความคิด ความรูส้ึก ความ
คล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเรว็ ความยืดหยุ่น ความประณีต ความไวทางประสาทสมัผสั 
ควบคมุ การเคลื่อนไหวรา่งกาย การใชมื้อเพื่อจดักระท ากบัสิ่งของ และการใชมื้อประดษิฐ์ เหมาะท่ี
จะประกอบอาชีพนกัแสดง นกัแสดงท่าใบ ้นกักีฬา นกัฟ้อนร  า ช่างฝีมือ ช่างอัญมณี เกษตรกร ช่าง
เครื่องยนต ์ช่างก่อสรา้ง ครูพลศึกษา นักกายภาพบ าบัด ศิลปินสาขานาฏศิลป์ นักเตน้ร  า นัก
กายกรรม นกัป้ัน ช่างซอ่มรถยนต ์ศลัยแพทย ์ช่างไม ้และช่างตดัเย็บเสือ้ผา้ เป็นตน้ 

5. กลุ่มอาชีพท่ีตอ้งใช้ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) หมายถึง ความ
สนใจในการเล่นดนตรี การรอ้งเพลง การฟังเพลง การแต่งเพลง ความช่ืนชมในเสียง ท านอง ค า
รอ้ง และจงัหวะ เหมาะท่ีจะประกอบอาชีพนกัดนตรี นกัวิจารณด์นตรี คีตกวี นกัแต่งท านองเพลง 
นกัรอ้ง ครูดนตรี ผูอ้  านวยการเพลง วิศวกรเสียง ประสานเสียง ผูจ้ดัรายการเพลง (ดีเจ) และนกั
ดนตรบี  าบดั เป็นตน้ 
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6. กลุ่มอาชีพท่ีต้องใช้ปัญญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล (Interpersonal 
Intelligence) หมายถึง ความสนใจในการเขา้ใจอารมณ ์ความรูส้ึก การสงัเกตน า้เสียง ใบหนา้ สี
หนา้ ท่าทาง แววตาทัง้ความคิด เจตนาของผูอ่ื้น ความเขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้น และความรบัผิดชอบทาง
สงัคม เหมาะท่ีจะประกอบอาชีพนกัประสานงาน นกัไกล่เกลี่ย นกัสรา้งเครือข่าย ผูน้  าท่องเท่ียว 
ผูบ้รหิารบรษัิทหรือองคก์รใหญ่ ๆ นกัจิตวิทยา พยาบาล นกับวช บาทหลวง นกัจิตบ าบดั นกัแนะ
แนว ผูส้อนจิตวิทยา นกัวางแผน ผูป้ระกอบการ และครู เป็นตน้ 

7. กลุ่มอาชีพท่ีตอ้งใชปั้ญญาดา้นการเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 
หมายถึง ความสนใจในการท ากิจกรรมเก่ียวกับการรูจ้ักตนเอง เขา้ใจอารมณข์องตนเอง สนใจ
เรื่องราวของตนเอง กระท าหรือลงมือในสิ่งต่าง ๆ ดว้ยตนเอง การรูจ้กัตนเองตามความสามารถท่ี
เป็นจรงิ สนใจอารมณ ์ความคิด ความปรารถนาของตนเอง ชอบพึ่งตนเอง ชอบอิสระเสร ีและชอบ
ท างานตามล าพงั เหมาะท่ีจะประกอบอาชีพครู พระ นกัสอนศาสนา นกัปรชัญา นกัแนะแนว นกั
ธุรกิจท่ีด าเนินกิจการของตนเอง นักสังคมสงเคราะห์ นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยาสังคม นัก
มานษุยวิทยา นกัประชาสมัพนัธ ์นกัการเมือง นกับรหิาร ผูจ้ดัการ และนกัขาย เป็นตน้ 

8. กลุม่อาชีพท่ีตอ้งใชปั้ญญาดา้นธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) หมายถงึ 
ความสนใจในการท ากิจกรรมเก่ียวกบัปรากฏการณท์างธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 
การพัฒนาการของมนุษย์การด ารงชีวิตของมนุษยต์ั้งแต่เริ่มจนตาย การจัดจ าแนกแยกแยะ
ประเภทของสิ่งมีชีวิตทัง้พืชและสตัว ์และการหมนุเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร เหมาะท่ีจะประกอบ
อาชีพกะลาสี ผูน้  าทาง นกัดาราศาสตร ์นกัชีววิทยา นกัพฤกษศาสตร ์นกัอนุรกัษ์ธรรมชาติ สตัว
แพทย ์นกันิเวศวิทยา นกัอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม นกัป่าไม ้นกัสมทุรศาสตร ์นกั
ประชากรศาสตร ์และนกัภมูิศาสตร ์เป็นตน้ 

2. แบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา หมายถึง แบบวดั
ท่ีมีสิ่งเรา้เป็นสถานการณ ์โดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา เพื่อแสดงพฤติกรรมออกมาว่าผูต้อบ
แบบวดัมีความชอบ ความใสใ่จ ความตัง้ใจ ความสนใจในกิจกรรมท่ีกลา่วถึงอยากจะท ามากนอ้ย
เพียงใด ซึ่งเป็นลักษณะค าถามเชิงสถานการณ์จ าลอง เหตุการณ์สมมติ แลว้ให้ผูต้อบแสดง
พฤติกรรมตอบสนองท่ีสงัเกตหรือวดัไดอ้อกมา โดยในแต่ละขอ้ค าถามจะมีตวัเลือก 8 ตวัเลือก 
แยกออกเป็นตวัเลือกละหนึ่งดา้นรวมเป็น 8 ดา้น ซึ่งประกอบดว้ยความสนใจในการท ากิจกรรม
ดา้นภาษา ดา้นตรรกะและคณิตศาสตร ์ดา้นมิติสมัพนัธ์ ดา้นร่างกายและการเคลื่อนไหว ดา้น
ดนตร ีดา้นความเขา้ใจระหวา่งบคุคล ดา้นความเขา้ใจตนเอง และดา้นธรรมชาติวิทยา 
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3. คณุภาพของแบบวดั หมายถึง หลกัฐานในการแสดงคณุสมบตัิของตวัเลือกของในแต่
ละสถานการณข์องแบบวดัความสนใจในอาชีพ รายขอ้และทัง้ฉบบัในดา้นอ านาจจ าแนก ความ
เท่ียงตรงและความเช่ือมั่น 

3.1 อ านาจจ าแนก  (Discrimination) หมายถึง คุณสมบัติของตัวเลือกในแต่ละ
สถานการณข์องแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมท่ีสามารถจ าแนกหรือแยกผูต้อบออกเป็น
กลุ่มท่ีมีความสนใจในการท ากิจกรรมทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วยด้านภาษา ด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร ์ดา้นมิติสมัพนัธ ์ดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว ดา้นดนตร ีดา้นความเขา้ใจระหวา่ง
บคุคล ดา้นความเขา้ใจตนเอง และดา้นธรรมชาติวิทยา โดยการหาค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนน
ของตวัเลือกแตล่ะขอ้กบัคะแนนรวม (Item-total Correlation) ของความสนใจในดา้นนัน้ 

3.2 ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง คณุสมบตัิของแบบวดัความสนใจในอาชีพ ท่ี
ท าหนา้ท่ีวดัในสิ่งท่ีตอ้งการวดัไดถ้กูตอ้งตรงตามความมุง่หมาย ในการวิจยัครัง้นีห้าความเท่ียงตรง
ใน 2 ดา้น คือ 

3.2.1 ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) หมายถึง คุณสมบัติของ
สถานการณแ์ละตวัเลือกแตล่ะขอ้ในแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมท่ีสามารถวดัไดต้รงตาม
คณุลกัษณะท่ีนิยามไว ้ตรวจสอบคณุภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน แลว้คดัเลือกขอ้ท่ีมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป 

3.2.2 ความเท่ียงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง คณุสมบตัิของ
แบบวดัท่ีใหผ้ลการวดัท่ีตรงหรือสอดคลอ้งกบัสภาพจรงิ (True Status) ซึ่งตรวจสอบการวิเคราะห์
ความสอดคลอ้งของผลการวดัของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมท่ีสรา้งขึน้กบัผลท่ีไดจ้าก
เกณฑใ์นสภาพปัจจุบนัท่ีวดัไดจ้ากการประเมินตนเอง ถา้หากปรากฏว่ามีความสมัพนัธก์ันสงู ก็
แสดงวา่แบบวดันัน้มีความเท่ียงตรงเชิงสภาพสงู  

3.3 ความเช่ือมั่น (Reliability) หมายถึง คณุสมบตัิของแบบวดัความสนใจในการท า
กิจกรรมเพ่ือการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญาท่ีสามารถวดัสนใจในการท ากิจกรรม
ของผูต้อบไดค้งท่ีของแตล่ะดา้น  

3.3.1 แบบความสอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency) หมายถึง คณุสมบตัิ
ของผลการวดั 1 ครัง้ซึ่งตรวจสอบการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของผลการวดัโดยการหาค่าความ
เช่ือมั่นซึ่งใช้แบบวัดเพียง 1 ชุด และให้ผู้ตอบแบบ  ตอบเพียงครั้งเดียว ค่าท่ีได้เรียกว่าค่า
สมัประสิทธ์ิของความสอดคลอ้งภายใน (Coefficient of Internal Consistency) หากมีค่าความ
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สอดคลอ้งมาก แสดงว่าค าถามในแบบสอบถามวดัในประเด็นเดียวกนั ซึง่ค  านวณคา่ความเช่ือมั่น
ไดจ้ากสตูรสมัประสทิธ์ิแอลฟาครอนบาค 

3.3.2 แบบวดัซ า้ (Test and retest) หมายถึง คณุสมบตัิของผลการวดั 2 ครัง้ซึ่ง
ตรวจสอบการวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งของผลการวดัโดยการน าแบบวดัชุดเดียวกนัไปวดัผูเ้รียน 
กลุ่มเดียวกัน  2 ครั้ง  ในเวลาห่างกันพอสมควร  แล้วน าค่าคะแนนทั้ง  2 ชุดนั้น มาหาค่า
ความสัมพันธ์ท่ีได ้คือค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบซึ่งค านวณค่าความเช่ือมั่นไดจ้ากสูตร
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นัและสตูรสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธแ์บบคาเมอรว์ี 

4. คู่มือการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุต์
ทฤษฎีพหุปัญญา ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง ค าอธิบาย ขอ้มลูและวิธีการใชแ้บบ
วดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา ส าหรบั
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยมีรายละเอียดประกอบดว้ย ความส าคญัของการวดัความ
สนใจในการท ากิจกรรม วตัถุประสงคข์องการท าแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรม การแนะ
แนวจากการวดัความสนใจในกิจกรรมสูก่ารแนะแนวอาชีพ  
 
กรอบแนวคดิของการวิจยั 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาสรา้งเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั 
โดยศึกษาจากทฤษฎีพหุปัญญาของการด์เนอร ์และศึกษาเอกสารและงานวิจยัดา้นการพฒันา
แบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหุปัญญา เพื่อ
แสดงหลกัฐานความเท่ียงตรง อ านาจจ าแนกและความเช่ือมั่นของแบบวดัความสนใจในการท า
กิจกรรมเพ่ือการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ดงัภาพประกอบ 1   
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ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

แบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อ          

การแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา 

ความสนใจในการท ากิจกรรม 

 ทฤษฎีพหปัุญญา ไดแ้ก่  
ความสนใจในการท ากิจกรรม 
1. ดา้นภาษา  
2. ดา้นตรรกะและคณิตศาสตร ์ 
3. ดา้นมิติสมัพนัธ ์
4. ดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว  
5. ดา้นดนตร ี 
6. ดา้นความเขา้ใจระหวา่งบคุคล  
7. ดา้นความเขา้ใจตนเอง  
8. ดา้นธรรมชาตวิิทยา 

คณุภาพของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรม
เพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎี 
พหปัุญญา 
 1. ความเท่ียงตรง (Validity) 
         1.1 ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) 
         1.2 ความเท่ียงตรงเชิงสภาพ 
(Concurrent Validity) 
 2. อ านาจจ าแนก (Discrimination) 
 3. ความเช่ือมั่น (Reliability) 
          3.1 แบบการวดัความสอดคลอ้ง
ภายใน (Internal Consistency) 
             3.2 แบบการวดัซ า้ (Test and 
retest) 

 
 

 
 

คูมื่อการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรม

เพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎี         

พหปัุญญา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การวิจยัเรือ่ง การพฒันาแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพ่ือการแนะแนวอาชีพโดย

ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ผูว้ิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามล าดบั ดงันี ้
1. ความสนใจในอาชีพ 

1.1 ความหมายของความสนใจในอาชีพ 
1.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสนใจในอาชีพ 

2. ทฤษฎีพหปัุญญา 
2.1 ความหมายของพหปัุญญา 
2.2 แนวคดิพืน้ฐานของทฤษฎีพหปัุญญา 
2.3 ประเภทของพหปัุญญา 
2.4 ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความสามารถในดา้นตา่ง ๆ ตามทฤษฎีพหปัุญญา 
2.5 พหปัุญญากบัความสนใจในอาชีพ 
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีพหปัุญญา 

3. การวดัคณุลกัษณะดา้นจิตพิสยั 
3.1 ความหมายของคณุลกัษณะดา้นจิตพิสยั 
3.2 เครือ่งมือวดัคณุลกัษณะดา้นจิตพิสยั 
3.3 แบบทดสอบสถานการณ ์

4. การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ 
4.1 คา่อ านาจจ าแนก 
4.2 ความเท่ียงตรง 
4.3 ความเช่ือมั่น 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.1 งานวิจยัในประเทศ 
5.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 
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1. ความสนใจในอาชีพ 
1.1 ความหมายของความสนใจในอาชีพ 

ดิวอี ้(Dewey, 1959, p. 66) กล่าวว่า ความสนใจ คือ ความรูส้ึกหรือความพอใจท่ีมี
ตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง แนวความคิดใดความคดิหนึ่ง หรอืกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 

กู๊ด (Good, 1973, p. 311) ได้ให้ความหมายความสนใจไว้ว่า ความสนใจเป็น
ความรูส้กึชอบของคนเราท่ีแสดงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึง่ความรูส้กึนีอ้าจจะมีชั่วขณะหนึ่ง หรอือาจจะมี
ถาวรต่อไปก็ได ้ขึน้อยู่กบัความอยากรูอ้ยากเห็นของบุคคล ๆ นัน้โดยมีอิทธิพลจากประสบการณ์
ของเขาเอง 

ลว้น  สายยศ และ องัคณา  สายยศ (2543, น. 27) กล่าวว่า ความสนใจ หมายถึง
ความรูส้ึกช่ืนชอบกิจกรรมหนึ่งมากกว่ากิจกรรมอ่ืน ๆ เป้าของความรูส้ึกเป็นกิจกรรม ดังนั้น
ความรูส้กึใด ๆ ท่ีมีตอ่เปา้ท่ีเป็นกิจกรรมถือวา่เป็นความสนใจ 

จากความหมายดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่า ความสนใจ หมายถึง ความรูส้กึช่ืนชอบของ
บุคคล ความสนใจของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาทิ การท ากิจกรรม การรว่มกิจกรรม ส่งผลให้
บุคคลนัน้เอาใจใส่หรือแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วม ความกระตือรือรน้ในการประกอบกิจกรรมท่ี
เก่ียวกบัสิ่งนัน้ ใหเ้กิดความพรอ้มและบรรลถุึงจดุมุง่หมาย 

1.2 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับความสนใจในอาชีพ 
1.2.1 ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด ์ 

ความคิดพืน้ฐานในการสรา้งทฤษฎีการเลือกอาชีพ จอหน์ แอล ฮอลแลนด ์(John 
L. Holland) เ ป็นผู้ส ร ้า ง  "แบบส า รวจความพอใจในอา ชีพ " (The Vocational Preference 
Inventory) ไดส้รา้ง "ทฤษฎีการเลือกอาชีพ" ขึน้โดยมีความคิดพืน้ฐาน 4 ประการ (Holland, 1973, 
pp. 2-4) ดงันี ้ 

1. บุคลิกภาพของบุคคลทั่วไปแบ่งได้เป็น  6 ลักษณะตามความสนใจอาชีพ
ประเภท ต่าง ๆ ต่อไปนีค้ือ งานช่างฝีมือและกลางแจง้ งานวิทยาศาสตรแ์ละเทคนิค งานบริการ
การศึกษาและสังคม งานสานักงานและเสมียน งานจัดการและคา้ขาย งานศิลปะดนตรีและ
วรรณกรรม บุคลิกภาพแต่ละลกัษณะเป็นผลจากการปะทะสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมต่าง ๆ กบั
แรงผลักดันส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วยศักดิ์ตระกูล บิดามารดา ระดับชั้นทางสังคม และ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ประสบการณ์เหล่านีจ้ะก่อให้เกิดความรูส้ึกชอบหรือไม่ชอบ และ
ความรูส้กึชอบหรอืไม่ชอบนีจ้ะกลายเป็นความสนใจ และจากความสนใจจะน าไปสูค่วามสามารถ
เฉพาะ ทา้ยท่ีสุดความสนใจและความสามารถเฉพาะจะก าหนดใหบุ้คลิก คิด รบัรู ้และแสดง
เอกลกัษณข์องตน  
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2. สิ่งแวดลอ้มของบคุคลก็แบง่ไดเ้ป็น 6 อย่างตามความสนใจอาชีพประเภทตา่ง 
ๆ ขา้งตน้เช่นเดียวกนั สิ่งแวดลอ้มแต่ละอย่างนีถ้กูครอบง าโดยบุคลิกภาพ และเป็นสิ่งท่ีแสดงให้
เห็นถึงปัญหาและความกดดนับางประการและโดยเหตท่ีุบคุลิกภาพต่างกนั ท าใหค้วามสนใจและ
ความถนัดต่างกันดว้ย บุคคลจึงมีแนวโน้มจะหันเข้าหาบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกับ
บคุลิกภาพของตน ดงันัน้ บคุคลในกลุม่เดียวกนัจงึมกัจะมีอะไร ๆ คลา้ย ๆ กนั  

3. บุคคลจะค้นหาสิ่ งแวดล้อม ท่ี เ อื ้ออ า นวยให้เขาได้ฝึกทักษะและใช้
ความสามารถของเขาทัง้ยงัเปิดโอกาสใหเ้ขาไดแ้สดงทศันคติ คา่นิยม และบทบาทของเขา  

4. พฤตกิรรมของบคุคลถกูก าหนดโดยบคุลิกภาพและสิ่งแวดลอ้ม ดว้ยเหตนีุ ้เมื่อ
เราทราบบคุลิกภาพและสิ่งแวดลอ้มบคุคลก็จะทาใหเ้ราทราบถึง ผลท่ีจะติดตามมาดว้ย ซึ่งไดแ้ก่
การเลือกอาชีพ การเปลี่ยนงาน ความส าเร็จในอาชีพ ความสามารถเฉพาะ พฤติกรรมทางการ
ศกึษาและสงัคม นอกจากความคิดพืน้ฐาน 4 ประการขา้งตน้แลว้ ฮอลแลนดย์งัมีแนวคิดปลีกยอ่ย
เพิ่มเตมิอีก 4 ประการ (Holland, 1973, p. 4-5) ดงันี ้ 

1. ความสอดคลอ้งตอ้งการ (Consistency) บุคลิกภาพบางลกัษณะมีความ
สอดคลอ้งตอ้งการ เช่น บคุลิกภาพของผูมี้ความสนใจอาชีพประเภทงานช่างฝีมือและกลางแจง้กบั
บุคลิกภาพของผูมี้ความสนใจอาชีพประเภทงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคนิค หรือบุคลิกภาพของผูมี้
ความสนใจอาชีพประเภทงานสานักงานและเสมียนกับบุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพ
ประเภทงานศิลปะ ดนตร ีและวรรณกรรม  

2. ความแตกตา่งกนั (Differentiation) โดยปกติ บคุคลจะมีบคุลิกภาพเดน่ชดั
อยู่ลกัษณะหนึ่ง แมจ้ะมีบคุลิกลกัษณะอ่ืน ๆ ปะปนอยูบ่า้ง แตบ่างคนอาจจะมีบคุลิกภาพลกัษณะ
ตา่ง ๆ อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนัจนยากตอ่การชีช้ดัลงไปวา่ บคุคลนัน้มีบคุลิกภาพลกัษณะใด  

3. ความเหมาะสมกัน (Congruence) บุคลิกภาพและสิ่งแวดล้อมต้องมี
ความเหมาะสมกัน เช่น สิ่งแวดลอ้มของผูมี้ความสนใจประเภทงานช่างฝีมือและกลางแจง้ ย่อม
เหมาะสมกบับคุลิกภาพของผูมี้ความสนใจอาชีพประเภทนีม้ากกว่าบคุลิกภาพของผูมี้ความสนใจ
ประเภทอ่ืน 

4. การคาดคะเน  (Calculus) โดยเหตุท่ีบุคลิกภาพแต่ละลักษณะและ
สิ่งแวดลอ้มแตล่ะอย่างมิไดแ้ยกจากกนัโดยเด็ดขาด และตา่งก็มีความสมัพนัธภ์ายในกนัอยู่ ดงันัน้
เม่ือบคุคลมีบคุลิกภาพลกัษณะหนึ่งก็ทาใหส้ามารถคาดคะเนถึงบคุลิกภาพลกัษณะอ่ืนไดด้ว้ย 

1.2.2 ทฤษฎีการเลือกอาชีพของโร (Roe, s Theory of Vocational Choice) 
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Anne Roe ไดพ้ฒันาทฤษฎีการเลือกอาชีพจากผลงานวิจยัเก่ียวกบัการวิเคราะห์
ความแตกตา่งในดา้นบคุลิกภาพ สติปัญญา ความถนดั ประสบการณใ์นวยัเดก็ ซึง่มีความเก่ียวพนั
กบัการเลือกอาชีพของบคุคล โรไดเ้สนอแนวคดิไว ้2 ประการ คือ 

1. บคุคลจะเลือกอาชีพใหเ้หมาะกบับคุลิกภาพและสนองความตอ้งการของ
ตน 

2. ประสบการณใ์นวัยเด็กท่ีไดจ้ากการอบรมเลีย้งดูมีอิทธิพลต่อการเลือก
อาชีพ 

ทฤษฎีนีไ้ดร้บัอิทธิพลจากทฤษฎีการจูงใจโดยมีแนวความคิดว่า ความตอ้งการ
ของบคุคลจะท าใหเ้กิดแรงผลกัดนัในการกระท าต่าง ๆ ทฤษฎีนีมี้ความเช่ือว่า คนเลือกอาชีพเพื่อ
สนองความตอ้งการต่าง ๆ ของตน เช่น ความตอ้งการเป็นท่ียอมรบันบัถือ ความตอ้งการต าแหน่ง 
ความมั่นคง ความตอ้งการทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความตอ้งการอิสรภาพ โรเห็นว่าทกุคนในสงัคม
อยู่ภายใตอ้ิทธิพลของความตอ้งการ ซึ่งบุคคลพยายามหาทางตอบสนองความตอ้งการของตน 
อาชีพในทัศนะของโรนั้นไม่ไดห้มายถึงเพียงแต่กิจกรรมท่ีบุคคลท าเพื่อหาเลีย้งชีพเท่านั้น แต่
หมายถึงวิถีชีวิต หรือกิจกรรมท่ีบุคคลกระท าเกือบตลอดชีวิต เพื่อให้ความตอ้งการไดร้บัการ
ตอบสนอง วิถีชีวิตหรือรูปแบบของการด าเนินชีวิตเพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการในระดบัต่าง ๆ 
จนเป็นอปุนิสยัในการเลือกอาชีพบคุคล 

ทฤษฎีของโรประกอบดว้ยสว่นส าคญั 3 ประการ คือ 
1. อิทธิพลของพนัธุกรรมเป็นสว่นหนึ่งท่ีท าใหบ้คุคลเกิดความตอ้งการ 
2. อิทธิพลของทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว์ (Maslow, s Hierachical Need 

Theory) โรเช่ือทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลวท่ี์จดัล  าดบัความตอ้งการของมนษุยเ์ป็นขัน้ ๆ จาก
ขัน้มลูฐานท่ีต ่าท่ีสดุ คือ ความตอ้งการทางกาย จนถึงขัน้สงูสดุคือ ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเอง
อยา่งถ่องแทแ้ละพฒันาตนเองอยา่งสมบรูณ ์ซึง่เรยีงตามล าดบัไดด้งันี ้

ขัน้ท่ี 1 ความตอ้งการทางกาย (Physiological Needs) 
ขัน้ท่ี 2 ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) 
ขัน้ท่ี 3 ความตอ้งการความรกัและการเป็นเจา้ของ (Belonging and Love 

Needs) 
ขัน้ท่ี 4 ความตอ้งการยกย่องนับถือและอิสรภาพ  (Self Esteem Need and 

Independence) 
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ขัน้ท่ี 5 ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเองอย่างถ่องแทแ้ละพฒันาตนเองอย่าง
สมบรูณ ์(Need for Self-Actualization) 

มาสโลว ์อธิบายว่า ความตอ้งการขั้นตน้จะเป็นพืน้ฐานของความตอ้งการขัน้
ตอ่ไป เม่ือความตอ้งการขัน้แรกไดร้บัการตอบสนอง บคุคลจะพยายามหาทางสนองความตอ้งการ
ขัน้ต่อไประดบัความตอ้งการขัน้ต่าง ๆ จะมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของคนโรเช่ือว่า การท่ีความ
ตอ้งการขัน้ต่าง ๆ ของเด็กจะไดร้บัการตอบสนองหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กับความสมัพนัธร์ะหว่างบิดา
มารดาหรือผูป้กครองกบัเด็ก ซึ่งจะก่อใหเ้กิดเป็นบคุลิกภาพ และบคุลิกภาพนีจ้ะมีอิทธิพลต่อการ
เลือกอาชีพของบคุคล โดยบคุคลจะเลือกอาชีพใหเ้หมาะสมกบับคุลิกภาพและสนองความตอ้งการ
ของตน 

3. อิทธิพลของประสบการณใ์นวยัเด็กตอนตน้ (Early Childhood Experiences) 
ซึ่งเป็นผลมาจากการเลีย้งดเูด็กของบิดามารดาหรือผูป้กครอง โรไดแ้บ่งแบบฉบบัของการเลีย้งดู
เด็กซึง่มีอิทธิพลตอ่การเลือกอาชีพของบคุคลออกเป็น 3 แบบดงัตอ่ไปนี ้

1) การเลีย้งดแูบบไม่สนใจหรือไม่ยอมรบัเด็ก (Avoidance of the Child) ซึ่ง
แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 

การเลีย้งดแูบบไม่ยอมรบัเด็ก (Rejecting) เน่ืองจากมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อ
เด็กผูป้กครองจะละเลยไม่ใหค้วามสนใจต่อความคิดเห็นหรือความตอ้งการของเด็ก จะคอยดวุ่า
และลงโทษเด็ก ท าใหเ้ด็กขาดความสขุและมกัมองโรคในแง่รา้ย ไม่ชอบสงัคม มีแนวโนม้ท่ีจะเลือก
อาชีพท่ีมีความสมัพนัธก์ับบุคคลนอ้ย เช่น อาชีพดา้นวิทยาศาสตร ์อาชีพการเกษตร และอาชีพ
ดา้นเทคนิค เป็นตน้ 

การเลีย้งดูแบบละเลยเด็ก (Neglecting) ผูป้กครองละเลยไม่เอาใจใส่
รบัผิดชอบและไม่ตอบสนองความตอ้งการดา้นต่าง ๆ ของเด็ก แต่จะใหเ้ฉพาะปัจจยัขัน้พืน้ฐาน
บา้ง เด็กจะขาดความสขุและมกัมองโลกในแง่รา้ย ไม่ชอบสงัคม และมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกอาชีพท่ีมี
ความสมัพนัธก์บับคุคลนอ้ย 

2) การเลีย้งดูดว้ยอารมณ์ (Emotion Concentration on the Child) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 

การเลีย้งดแูบบปกปอ้งคุม้ครองมากเกินไป (Overprotecting) ผูป้กครอง
ปกป้องระแวดระวงัเด็กทุกฝีกา้ว ไม่ค่อยใหเ้ด็กท าสิ่งต่าง ๆ การเลีย้งดูแบบนีแ้มจ้ะสนองความ
ตอ้งการดา้นร่างกายและความปลอดภยัแก่เด็ก แต่จะเป็นการส่งเสริมใหเ้ด็กพึ่งผูใ้หญ่มาก และ
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มกัจะท าใหเ้ด็กกลายเป็นคนท่ีจะท าสิ่งตา่ง ๆ ตามแบบฉบบัท่ีมีอยู่ ไม่คอ่ยไดแ้สดงความรเิริม่ เด็ก
มีแนวโนม้ท่ีจะเลือกอาชีพท่ีสมัพนัธก์บับคุคลนอ้ย 

การเลีย้งดูแบบเขม้งวดหรือเรียกรอ้งจากเด็กมาก (Overdemanding) 
ผูป้กครองจะคาดหวงัความส าเรจ็จากเด็กมาก วางมาตรฐานไวส้งู คาดหวงัใหเ้ด็กกระท าสิ่งตา่ง ๆ 
อย่างสมบูรณ์แบบ เด็กจะไดร้บัความรกัก็ต่อเม่ือสามารถท าตามสิ่งท่ีผูป้กครองคาดหวังไวไ้ด้
ส  าเร็จ การเลีย้งดแูบบนีจ้ะท าใหเ้ด็กเกิดความเครียดสงู เด็กจะหาทางออกดว้ยการกา้วรา้วหรือ
เก็บตวั เด็กมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกอาชีพท่ีมีความสมัพนัธก์บับคุคลนอ้ย 

3) การเลีย้งดูแบบยอมรบัใหค้วามรกัความอบอุ่นแก่เด็ก  (Acceptance of 
the Child) ซึง่แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

การเลีย้งดแูบบไม่เขม้งวดต่อเด็ก ผูป้กครองใหค้วามรกัความอบอุ่นแก่
เด็ก ตัง้กฎเกณฑเ์พื่อควบคมุความประพฤติของเดก็เพียงเลก็นอ้ย และไม่เขม้งวดตอ่กฎเกณฑ ์เด็ก
ไดร้บัความอบอุ่นและชอบสงัคมกับบุคคลอ่ืน เด็กมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกอาชีพท่ีสมัพนัธก์บับุคคล 
เช่นอาชีพธุรกิจ อาชีพบรกิาร และอาชีพการแสดง เป็นตน้ 

การเลีย้งดแูบบใหค้วามรกั (Loving) ผูป้กครองใหค้วามรกัความอบอุ่น 
ใหก้ าลงัใจใหก้ารสนบัสนนุ เด็กมีความสขุ มีอิสรภาพ และไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ ชอบ
สงัคม และมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกอาชีพท่ีสมัพนัธก์บับคุคลมาก นอกจากนี ้โรยงัแบง่อาชีพออกเป็น 2 
ประเภทใหญ่ ๆ ดงันี ้คือ 

อาชีพท่ีติดต่อเก่ียวข้องกับบุคคล เช่น อาชีพบริการ อาชีพธุรกิจ 
อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมระเบียบประเพณี อาชีพดา้นศิลปะและการบนัเทิง 

อาชีพท่ีเ ก่ียวข้องกับวัตถุ เช่น อาชีพด้านเทคนิค การเกษตร 
วิทยาศาสตรโ์รอธิบายว่า ประสบการณ์ท่ีบุคคลไดร้บัในวัยเด็กจากการอบรมเลีย้งดูของบิดา
มารดาหรือผูป้กครองจะมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ เป็นตน้ว่า บุคคลท่ีมาจากครอบครวัท่ีมี
บรรยากาศแห่งความรกัความอบอุ่น จะเป็นคนท่ีชอบสงัคมกบับคุคลตา่ง ๆ มีทศันคติท่ีดีตอ่สงัคม 
เม่ือเลือกอาชีพมกัจะเลือกอาชีพท่ีติดตอ่กบับคุคล เช่น อาชีพเก่ียวกบัการใหบ้รกิาร เช่น นกัสงัคม
สงเคราะห ์นกัแนะแนว แพทย ์พยาบาล ต ารวจ หรืออาชีพธุรกิจ ส่วนบุคคลท่ีมาจากครอบครวัท่ี
ขาดความอบอุ่นเช่น พ่อแม่ละเลยไม่สนใจหรือเรียกรอ้งต่อเด็กมากเกินไป จะท าใหบ้คุคลนัน้เป็น
บคุคลท่ีไม่ชอบสงัสรรคก์บับคุคลอ่ืน ฉะนัน้มกัจะเลือกอาชีพท่ีไม่ต้องการติดตอ่เก่ียวขอ้งกบับคุคล 
แตเ่ป็นการท างานกบัวตัถมุากกวา่ เช่น อาชีพดา้นเทคนิค เกษตรกรรม และวิทยาศาสตร ์

1.2.3 ทฤษฎีพหปัุญญา (Theory of Multiple Intelligences) 
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ศาสตราจารยโ์ฮวารด์ การด์เนอร ์(Howard Gardner) นกัจิตวิทยา มหาวิทยาลยั
ฮาวารด์ เป็นผูห้นึ่งท่ีพยายามอธิบายใหเ้ห็นถึงความสามารถท่ีหลากหลาย โดยคิดเป็น  “ทฤษฎี 
พหุปัญญา” (Theory of Multiple Intelligences) เสนอแนวคิดว่า สติปัญญาของมนุษยมี์หลาย
ดา้นท่ีมีความส าคัญเท่าเทียมกัน ขึน้อยู่กับว่าใครจะโดดเด่นในดา้นไหนบา้ง แลว้แต่ละดา้น
ผสมผสานกนั แสดงออกมาเป็นความสามารถในเรือ่งใด เป็นลกัษณะเฉพาะตวัของแตล่ะคนไป  

ในปี พ.ศ. 2526 การด์เนอร ์ไดเ้สนอว่าปัญญาของมนุษยมี์อยู่อย่างนอ้ย 7 ดา้น 
คือ ดา้นภาษา ดา้นตรรกศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ดา้นมิติสมัพนัธ ์ดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว 
ดา้นดนตรี ดา้นมนษุยสมัพนัธ ์และดา้นการเขา้ใจตนเอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ไดเ้พิ่มเติมเขา้มา
อีก 1 ดา้น คือ ดา้นธรรมชาติวิทยา เพื่อใหส้ามารถอธิบายไดค้รอบคลมุมากขึน้ จึงสรุปไดว้่า พหุ
ปัญญา ตามแนวคดิของการด์เนอร ์ในปัจจบุนัมีปัญญาอยูอ่ยา่งนอ้ย 8 ดา้น ดงันี ้

1. ปัญญาดา้นภาษา (Linguistic Intelligence) คือ ความสามารถในการใช้
ภาษารูปแบบต่าง ๆ ตัง้แต่ภาษาพืน้เมือง จนถึงภาษาอ่ืน ๆ ดว้ย สามารถรบัรู ้เขา้ใจภาษา และ
สามารถสื่อภาษาใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดต้ามท่ีตอ้งการ ผูท่ี้มีปัญญาดา้นนีโ้ดดเดน่ ก็มกัเป็น กวี นกัเขียน 
นกัพดู นกัหนงัสือพิมพ ์ครู ทนายความ หรอืนกัการเมือง  

2. ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical 
Intelligence) คือ ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุและผล การคิดเชิงนามธรรม การคิด
คาดการณ ์และการคิดค านวณทางคณิตศาสตร ์ผูท่ี้มีปัญญาดา้นนีโ้ดดเดน่ ก็มกัเป็น นกับญัชี นกั
สถิติ นกัคณิตศาสตร ์นกัวิจยั นกัวิทยาศาสตร ์นกัเขียนโปรแกรม หรอืวิศวกร  

3. ปัญญาดา้นมิติสมัพนัธ์ (Visual-Spatial Intelligence) คือ ความสามารถ
ในการรบัรูท้างสายตาไดด้ี สามารถมองเห็นพืน้ท่ี รูปทรง ระยะทาง และต าแหน่ง อย่างสมัพนัธ์
เช่ือมโยงกนั แลว้ถ่ายทอดแสดงออกอย่างกลมกลืน มีความไวต่อการรบัรูใ้นเรื่องทิศทาง ส าหรบัผู้
ท่ีมีปัญญาดา้นนีโ้ดดเด่น จะมีทัง้สายวิทย ์และสายศิลป์ สายวิทย ์ก็มกัเป็น นกัประดิษฐ์ วิศวกร 
สว่นสายศิลป์ ก็มกัเป็นศิลปินในแขนงตา่ง ๆ เช่น จิตรกร วาดรูป ระบายสี เขียนการต์นู นกัป้ัน นกั
ออกแบบ ช่างภาพ หรอืสถาปนิก เป็นตน้  

4. ปัญญาด้านการ เคลื่ อน ไหว  (Bodily Kinesthetic Intelligence) คือ 
ความสามารถในการควบคมุและแสดงออกซึ่งความคิด ความรูส้ึก โดยใชอ้วยัวะส่วนต่าง  ๆ ของ
รา่งกาย รวมถึงความสามารถในการใชมื้อประดิษฐ์ ความคลอ่งแคลว่ ความแข็งแรง ความรวดเรว็ 
ความยืดหยุ่น ความประณีต และความไวทางประสาทสมัผสั ส  าหรบัผูท่ี้มีปัญญาดา้นนีโ้ดดเด่น 
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มักจะเป็นนักกีฬา หรือไม่ก็ศิลปินในแขนง นักแสดง นักฟ้อน นักเตน้ นักบลัเล่ย ์หรือนักแสดง
กายกรรม 

5. ปัญญาดา้นดนตรี (Musical Intelligence คือ ความสามารถในการซมึซบั 
และเขา้ถึงสนุทรียะทางดนตรี ทัง้การไดย้ิน การรบัรู ้การจดจ า และการแต่งเพลง สามารถจดจ า
จงัหวะ ท านอง และโครงสรา้งทางดนตรีไดด้ี และถ่ายทอดออกมาโดยการฮมัเพลง เคาะจงัหวะ 
เล่นดนตรี และรอ้งเพลง ส าหรบัผูท่ี้มีปัญญาดา้นนีโ้ดดเด่น มกัจะเป็นนกัดนตรี นกัประพนัธเ์พลง 
หรอืนกัรอ้ง 

6. ปั ญ ญ า ด้ า น ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์  (Interpersonal Intelligence) คื อ 
ความสามารถในการเขา้ใจผูอ่ื้น ทัง้ดา้นความรูส้กึนึกคิด อารมณ ์และเจตนาท่ีซ่อนเรน้อยู่ภายใน 
มีความไวในการสังเกต สีหน้า ท่าทาง น า้ เสียง สามารถตอบสนองไดอ้ย่างเหมาะสม สรา้ง
มิตรภาพได้ง่าย เจรจาต่อรอง ลดความขัดแย้ง สามารถจูงใจผู้อ่ืนได้ดี เป็นปัญญาด้านท่ี
จ าเป็นตอ้งมีอยู่ในทุกคน แต่ส  าหรบัผูท่ี้มีปัญญาดา้นนีโ้ดดเด่น มักจะเป็นครูบาอาจารย ์ผูใ้ห้
ค  าปรึกษา นักการทูต เซลแมน พนักงานขายตรง พนักงานตอ้นรบั ประชาสมัพนัธ์ นักการเมือง 
หรอืนกัธุรกิจ  

7. ปัญญาด้า น ก า ร เ ข้ า ใ จ ตน เ อ ง  (Intrapersonal Intelligence) คื อ 
ความสามารถในการรูจ้กั ตระหนกัรูใ้นตนเอง สามารถเท่าทนัตนเอง ควบคมุการแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามกาลเทศะ และสถานการณ ์รูว้า่เมื่อไหรค่วรเผชิญหนา้ เม่ือไหรค่วรหลีกเลี่ยง เม่ือไหร่
ตอ้งขอความช่วยเหลือ มองภาพตนเองตามความเป็นจรงิ รูถ้ึงจดุอ่อน หรอืขอ้บกพรอ่งของตนเอง 
ในขณะเดียวกนัก็รูว้า่ตนมีจดุแข็ง หรอืความสามารถในเรือ่งใด  

มีความรูเ้ท่าทันอารมณ์ ความรูส้ึก ความคิด ความคาดหวัง ความ
ปรารถนา และตวัตนของตนเองอย่างแทจ้ริง เป็นปัญญาดา้นท่ีจ าเป็นตอ้งมีอยู่ในทุกคนเช่นกัน 
เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวิตอย่างมีคณุค่า และมีความสขุ ส าหรบัผูท่ี้มีปัญญาดา้นนีโ้ดดเด่น มกัจะ
เป็นนกัคดิ นกัปรชัญา หรอืนกัวิจยั  

8. ปัญญาดา้นธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) คือ ความสามารถ
ในการรูจ้กั และเขา้ใจธรรมชาติอย่างลกึซึง้ เขา้ใจกฎเกณฑ ์ปรากฏการณ ์และการรงัสรรคต์่าง  ๆ 
ของธรรมชาติ มีความไวในการสงัเกต เพื่อคาดการณค์วามเป็นไปของธรรมชาติ มีความสามารถ
ในการจดัจ าแนก แยกแยะประเภทของสิ่งมีชีวิต ทัง้พืชและสตัว ์ส  าหรบัผูท่ี้มีปัญญาดา้นนีโ้ดดเดน่ 
มกัจะเป็นนกัธรณีวิทยา นกัวิทยาศาสตร ์นกัวิจยั หรอืนกัส ารวจธรรมชาต ิ 
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ทฤษฎีนีไ้ดถู้กน าไปประยุกตอ์ย่างแพร่หลายในกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู ้
ตา่ง ๆ เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพสงูสดุ โดยเนน้ความส าคญัใน 3 เรือ่งหลกั ดงันี ้ 

1. แต่ละคน ควรไดร้บัการส่งเสริมให้ใช้ปัญญาดา้นท่ีถนัด เป็นเครื่องมือ
ส าคญัในการเรยีนรู ้ 

2. ในการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้ควรมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อให้
สอดรบักบัปัญญาท่ีมีอยูห่ลายดา้น  

3. ในการประเมินการเรียนรู ้ควรวัดจากเครื่องมือท่ีหลากหลาย เพื่อให้
สามารถครอบคลมุปัญญาในแตล่ะดา้น  

จากทั้ง 3 ทฤษฎีท่ีกล่าวมาลว้นแลว้แต่เป็นทฤษฎีพืน้ฐานท่ีน ามาสู่ความสนใจใน
อาชีพ โดยทฤษฎีแรกคือทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด ์ซึ่งเนน้ บคุลิกภาพ สิ่งแวดลอ้ม ตวั
บุคคลและพฤติกรรม โดยก าหนดกลุ่มประเภทความสนใจในอาชีพออกเป็น 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ งาน
ช่างฝีมือและกลางแจ้ง งานวิทยาศาสตรแ์ละเทคนิค งานบริการการศึกษาและสังคม งาน
ส านกังานและเสมียน งานจดัการและคา้ขาย งานศิลปะดนตรแีละวรรณกรรม ตอ่มาคือทฤษฎีของ
การเลือกอาชีพของโร ซึ่งได้วิเคราะหค์วามแตกต่างในดา้นบุคลิกภาพ สติปัญญา ความถนัด 
ประสบการณใ์นวยัเด็ก ซึ่งมีความเก่ียวพนักับการเลือกอาชีพของบุคคล โรไดเ้สนอแนวคิดไว้  2 
ประการ คือบุคคลจะเลือกอาชีพใหเ้หมาะกับบุคลิกภาพและสนองความต้องการของตน และ
ประสบการณใ์นวยัเด็กท่ีไดจ้ากการอบรมเลีย้งดมีูอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ ส่วนอีกทฤษฎีไดแ้ก่ 
ทฤษฎีพหุปัญญา ซึ่งอธิบายใหเ้ห็นถึงความสามารถท่ีหลากหลายท่ีอยู่ภายในตวัองมนุษย ์และ
ความสามารถในแต่ละด้านของแต่ละบุคคลอาจมีมากกว่า 1 รวมทั้งในการประกอบอาชีพ
จ าเป็นตอ้งมีหลายความสามารถเขา้ดว้ยกนั ดงันัน้ในงานวิจยัเล่มนีผู้ว้ิจยัในฐานะครูแนะแนวท่ี
ตอ้งส ารวจความสนใจของผูเ้รียนเพื่อประกอบการตดัสินใจในการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 
การเลือกคณะและการประกอบอาชีพในอนาคต จึงไดส้รา้งแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรม
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยการประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา เน่ืองจากเป็นการวดั
ความสนใจของผูเ้รยีนท่ีมีความหลากหลาย  

 
2. ทฤษฎีพหุปัญญา 

2.1 ความหมายของพหุปัญญา 
การด์เนอร ์(Gardner, 1993, อา้งถึงใน เยาวพา เดชะคปุต ,์ 2544, น. 2-3) ไดใ้หค้  า

นิยามของค าว่า พหุปัญญา หมายถึงความสามารถเชิงชีวจิต  (Biopsychological Potential)  
นั่นคือคนทุกคนสามารถแสดงออกซึ่งองคแ์ห่งปัญญาท่ีเขาสามารถและพฒันาความสามารถนัน้
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กับบริบทต่าง ๆ ตามสภาพแวดลอ้มของตน เขามองสติปัญญาในหลายลกัษณะ และเช่ืออีกว่า 
สติปัญญาของแต่ละคนจะเป็นกระบวนการทางจิตใจ หรือความสามารถท่ีจะคน้หา แกปั้ญหา 
และสรา้งผลผลติท่ีมีคณุคา่เป็นท่ียอมรบัของสงัคม 

การด์เนอร  ์(Gardner, 1993, อา้งถึงใน เยาวพา เดชะคุปต์, 2544, น. 108) ไดใ้ห้
ความหมายของค าวา่ พหปัุญญา ประกอบดว้ยหลกั 3 ประการ คือ 

1. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
2. ความสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละคน้พบสิ่งท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนห์รอืผลผลติ

อนัมีประสทิธิภาพ 
3. ความสามารถในการพบเห็นปัญหาใหม่ 

ประเวศ วะสี (2535, น. 9) กล่าวว่า พหุปัญญา หมายถึง ความฉลาดของมนุษยท่ี์
ไม่ไดข้ึน้อยู่กับจ านวนเซลลใ์นสมอง แต่ขึน้อยู่กับการเช่ือมโยงกนัของเซลลป์ระสาทท่ีจะงอกเงย
ออกมาเป็นวงจรสมอง ถา้สมองไดร้บัการกระตุน้มากวงจรสมองก็จะยิ่งมากท าใหฉ้ลาด ถา้ไดร้บั
การกระตุน้นอ้ยการเช่ือมโยงกนัของเซลลป์ระสาทก็จะนอ้ยลงตามไปดว้ย ดงันัน้ สิ่งแวดลอ้มและ
การเลีย้งดจูงึมีความส าคญัตอ่การก าหนดโครงสรา้งและโปรแกรมในสมอง 

สรุปไดว้่าพหปัุญญา หมายถึงความรู ้ความสามารถ และปัญญาของแต่ละบุคคลท่ี
แสดงออกมาในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั ทัง้ดา้นการคิด การเรยีนรู ้การแกปั้ญหา และการสรา้งสรรค์
ผลงานของตนเองใหเ้ป็นท่ียอมรบัในสงัคมโดยเป็นความสามารถทางสติปัญญาของบุคคลทัง้ 8 
ดา้น ท่ีใชใ้นการปรบัตวัและแกปั้ญหาตอ่สถานการณต์า่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากความสามารถของตนเอง 

2.2 แนวคดิพืน้ฐานของทฤษฎีพหุปัญญา 
การด์เนอรก์ล่าวถึงลกัษณะท่ีส าคญั 2 ประการ ของทฤษฎีพหปัุญญา คือ ทฤษฎีพหุ

ปัญญามอง การคิดของมนษุยว์่าเป็นกระบวนการท่ีสมบรูณ์ (Gardner, 1999, p. 44) ปัญญาของ
มนุษย์เป็นองคป์ระกอบซึ่งสรา้งขึน้จากกระบวนการคิดจากชุดพืน้ฐานของปัญญา  (Human 
Beings are Organisms Who Possess A Basic Set of Intelligences) มนษุยมี์ปัญญาท่ีแตกตา่ง
กัน สิ่งท่ีทา้ทาย คือจะท าอย่างไรท่ีจะใชค้วามสามารถของมนุษยท่ี์มีความแตกต่างกันในการ
พฒันาการแสดงออกทางปัญญาท่ีหลากหลายใหด้ีท่ีสดุ  

การ์ด เนอร์ (Gardner, 1993, อ้างถึ ง ใน เยาวพา เดชะคุปต์ , 2544, น.  2-3)  
เป็นนกัวิทยาศาสตรร์ะบบประสาทแห่งมหาวิทยาลยัฮารว์ารด์ ไดศ้กึษาเก่ียวกบัความหลากหลาย
ของสติปัญญา โดยการคิดทฤษฎีพหุปัญญา  (Theory of Multiple Intelligences: MI) ขึน้และ
จ าแนกปัญญาของคนเอาไวใ้นหนังสือช่ือ “โครงสรา้งของจิตใจ” (Frame of Mind) และหนังสือ
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เรื่อง  “พหุปัญญา” (Multiple Intelligences. 1993) โดยเขาศึกษาจากผู้ท่ีมีสมองบกพร่องใน
บางส่วน และพบว่าผูท่ี้ถกูศึกษายงัมีความสามารถในส่วนท่ีเหลืออยู่ ซึ่งเป็นการพิสจูนว์่า สมอง
ของมนุษยไ์ดแ้บ่งเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนไดก้ าหนดความสามารถเป็นเรื่องหรือมีปัญญาหลาย ๆ 
อย่างถือก าเนิดมาจากสมองเฉพาะส่วนแตกต่างกัน การด์เนอรไ์ดใ้ชฐ้านความคิดจากศาสตร์
ทางการรบัรู  ้(Cognitive Science) และศาสตรก์ารท างานของสมอง  (Neuro Science) และให ้
ค าจ ากดัความค าว่า “ปัญญา” ว่าเป็นความสามารถเชิงชีวจิต (Biopsychological Potential) นั่น
คือ คนทกุคนสามารถแสดงออกซึ่งองคแ์ห่งปัญญาท่ีเขาสามารถและพฒันาความสามารถนัน้กบั
บรบิทตา่ง ๆ ตามสภาพแวดลอ้มของตน เขามองปัญญาในหลายลกัษณะ เขาเช่ือว่าปัญญาแตล่ะ
ดา้นจะเป็นกระบวนการทางจิตใจหรือความสามารถท่ีจะคน้หาแก้ปัญหา และสรา้งผลผลิตท่ี
คุณค่าเป็นท่ียอมรบัของสงัคม โฮเวิรด์ การด์เนอร์ ไดเ้ขียนหนังสือช่ือ Frames of Mind (1983) 
บรรยายถึงทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ซึ่งท าใหก้ารเรียนการสอนใน
หอ้งเรียนเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะในระยะ  5 ปีท่ีผ่านมาค าว่า ปัญญา (Intelligence) นัน้ 
การด์เนอรใ์หค้  าอธิบายไวว้า่ ความสามารถของมนษุยใ์นการแกปั้ญหาหรอืท าอะไรสกัอย่างที่มีคา่
ในสงัคมเดียวหรือหลายสงัคม ความสามารถนัน้ตอ้งมีส่วนของสมองเป็นฐานรองรบั มีประชาชน
บางกลุม่ท่ีเก่งในปัญญานัน้ ๆ และบางกลุม่ไมเ่ก่งเลย และปัญญาหรอืความสามารถนัน้ ๆ ปรากฏ
ในสตัวอ่ื์น ๆ นอกจากมนุษยใ์นประวตัิศาสตรข์องวิวฒันาการบา้งหรือไม่ ในตอนแรกการด์เนอร์
บอกว่ามีปัญญา 8 รายการ (Gardner, 1997, อ้างถึงใน อารี สัณหฉวี , 2542, น. 5-9) ตามค า
บรรยายของการด์เนอรส์ามารถสรุปไดด้งันี ้

1. ความสามารถทาง ปัญญาด้านภาษาทั้ งพูดและ เ ขียน  (Linguistic 
Intelligence) คือความสามารถในการใชภ้าษาเดิมของตน และอาจจะสามารถใชภ้าษาอ่ืนไดด้ว้ย 
เพื่อแสดงความคิดและความรูส้ึกของตน และแสดงความเขา้ใจต่อผูอ่ื้น กวีเป็นผูมี้ปัญญาทาง
ภาษาโดยแท ้คนอ่ืน ๆ เช่น นกัพดู ทนายความ คนท่ีใชภ้าษาในการท ามาหาเลีย้งชีพแสดงออกถึง
ความมีปัญญาทางภาษาอยา่งชดัเจน 

2. ความสามารถทางปัญญาดา้นการใชเ้หตผุลเชิงตรรกศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 
(Logical -Mathematical Intelligence) คือ ความสามารถเขา้ใจหลกัการของเหตแุละผล (causal 
system) อยา่งที่นกัวิทยาศาสตรแ์ละนกัตรรกศาสตรป์ฏิบตัิ หรอืความสามารถในการจดักระท ากบั
ตวัเลขปริมาณและการปฏิบตัิการทางคณิตศาสตร์ (บวก ลบ คูณ หาร) อย่างท่ีนักคณิตศาสตร์
กระท ากนั 
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3. ความสามา รถทา ง ปัญญาด้านภาพมิ ติ  (Spatial Intelligence) คื อ 
ความสามารถในการสรา้งภาพ 3 มิติของโลกภายนอกขึน้ในจิตใจของตนเอง เช่น นกับินหรือนกั
เดินเรือ มองภาพของโลกภายนอกในการน าเครื่องบินหรือเรือไปตามทิศทางท่ีตอ้งการหรอือย่างท่ี
นกัหมากรุกหรอืช่างแกะสลกัมองภาพ 3 มิติ มีประโยชนใ์นงานทัง้ดา้นศิลปะและวิทยาศาสตร ์ถา้
หากท่านมีความสามารถทางดา้นภาพมิติมาก ท่านอาจจะเป็นคนเก่งดา้นการวาดภาพ แกะสลกั 
หรอืสถาปนิกมากกวา่จะเป็นนกัดนตรหีรอืนกัเขียน 

4. ความสามารถทางปัญญาด้านกล้ามเนื ้อในการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
(Bodily -Kinesthetic Intelligence) คือ ความสามารถในการใชร้า่งกายทัง้หมดหรือบางส่วน เช่น 
มือ นิว้มือหรอืแขน ในการแกปั้ญหาท าอะไรสกัอย่างหรอืผลิตอะไรสกัอย่างออกมา ตวัอย่างท่ีเห็น
ไดช้ดัคือนกักีฬา นกัแสดง โดยเฉพาะนกัเตน้ร  าหรอืดาราหนงั หรอืละคร 

5. ค ว า มส าม า ร ถ ท า ง ปัญญาด้า น ดนต รี  (Musical Intelligence) คื อ 
ความสามารถในการคิดเป็นดนตรีสามารถฟังรูปแบบ จ าได ้รูไ้ด ้และอาจจะปฏิบตัิไดด้ว้ย คนท่ีมี
ปัญญาทางดา้นดนตรีอย่างสงูไม่เพียงแต่จ าดนตรีไดง้่ายเท่านัน้ ยงัฝังใจในดนตรีอย่างไม่มีวนัลืม
อีกดว้ย 

6. ความสามารถทางปัญญาดา้นความเข้าใจระหว่างบุคคล  (Interpersonal 
Intelligence) คือ ปัญญาท่ีทุกคนตอ้งการโดยเฉพาะบุคคลท่ีมีอาชีพครู แพทย ์การขาย หรือ
นกัการเมือง คนท่ีตอ้งท างานกบัคนมาก ๆ ตอ้งมีความสามารถ หรอืมีปัญญาทางสงัคมสงู 

7. ความสามารถทางปัญญาดา้นการเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 
คือ ปัญญาในการเขา้ใจตนเอง รูว้่าตนเป็นใคร มีความสามารถท าอะไรไดบ้า้ง รูว้่าตนมีความ
ตอ้งการท าอะไร ควรจะมีการตอบโตส้ิ่งต่าง ๆ อย่างไร สิ่งใดควรหลีกเลี่ยง และสิ่งใดควรเสาะหา 
เรามกัจะชอบท่ีจะเขา้ใจตนเอง เพราะคนพวกนีจ้ะไม่ท าอะไรมั่วๆ พวกเขาท าอะไรไดบ้า้งท าอะไร
ไม่ไดบ้า้ง และพวกเขารูว้า่ตวัเองตอ้งการอะไร ควรจะไปท่ีไหนหรอืไปหาใคร 

8. ความสามารถทางปัญญาด้านการเข้าใจสภาพธรรมชาติ  (Naturalistic 
Intelligence) คือ ปัญญาท่ีมนุษยใ์ชใ้นการแยกแยะธรรมชาติ เช่น แยกแยะระหว่างพืชกับสตัว์
แยกประเภทของพืช ประเภทของสตัว ์รวมทัง้ความฉบัไวในการเขา้ใจลกัษณะอ่ืน ๆ ของธรรมชาติ 
เช่น สภาพของกอ้นเมฆ กอ้นหิน เป็นตน้ ความสามารถเช่นนีมี้ประโยชนส์  าหรบัมนุษย ์ทัง้อดีต
และปัจจุบัน เช่นเป็นประโยชน์ต่อพรานหรือคนหาของป่า ชาวนา นักพฤกษศาสตร ์เป็นตน้ 
ความสามารถในการแยกแยะสิ่งต่าง ๆ เช่น รถ กางเกง เครื่องส าอาง หรืออ่ืน ๆ อนัเป็นประโยชน์
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ต่อการด าเนินชีวิตปัจจุบัน การมองเห็นรูปแบบในวิทยาศาสตร์บางแขนงก็ เป็นลักษณะ
ความสามารถเขา้ใจสภาพธรรมชาติเช่นกนั 

สรุปไดว้่าทฤษฎีพหปัุญญา หมายถึง ความรู ้ความสามารถ และปัญญาของมนษุยท่ี์
มีอย่างหลากหลาย แต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับสิ่งแวดลอ้ม การฝึกฝนและ
ประสบการณก์ารเรียนรู ้แต่สามารถพฒันาไดโ้ดยการจดัประสบการณ์ท่ีไดร้บัอย่างเหมาะสม ซึ่ง
ประกอบดว้ยความสามารถทางปัญญาทัง้สิน้ 8 ดา้น ประกอบดว้ยดา้นความสามารถทางปัญญา
ซึ่งประกอบดว้ย ปัญญาดา้นภาษา ปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร ์ปัญญาดา้นมิติสมัพนัธ ์
ปัญญาดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว ปัญญาดา้นดนตร ีปัญญาดา้นความเขา้ใจระหว่างบคุคล 
ปัญญาดา้นความเขา้ใจตนเอง และปัญญาดา้นธรรมชาติวิทยา 

2.3 ประเภทของพหุปัญญา 
สุนทร  โคตรบรรเทา (2548, น. 1-22) ไดอ้ธิบายความหมายของพหุปัญญาแต่ละ

ประเภทไวด้งันี ้
1. ความเก่งดา้นภาษาหรือปัญญาดา้นภาษา หมายถึง ความสามารถในการใช้

ภาษาเพื่อแสดงออกและช่ืนชมในการสื่อความหมายทัง้ในการพดู การฟัง การอา่น และการเขียน 
2. ความเก่งดา้นตรรกะและคณิตศาสตรห์รอืปัญญาดา้นเหตผุลและคณิตศาสตร ์

หมายถึงความสามารถในการใชเ้หตแุละผล การคิดเป็นตวัเลขและปริมาณ สามารถพิจารณาขอ้
สนันิษฐานและสมมติฐานต่าง ๆ และท าโจทยเ์ลขหรือคณิตศาสตรท่ี์สลบัซบัซอ้นไดง้่ายและช่ืน
ชอบ 

3. ความเก่งดา้นดนตรีหรือปัญญาดา้นดนตรี หมายถึงความสามารถท่ีแสดง
ความรูส้ึกไวเก่ียวกบัเสียงสงูต ่าของเพลง ท านองเพลง จงัหวะเพลง และน า้เสียงท่ีเกิดจากเครื่อง
ดนตรแีละเสียงรอ้งเพลง  

4. ความเก่งดา้นการเห็นและระยะทางหรือความเก่งดา้นมิติสมัพนัธ์ หมายถึง
ความสามารถในการมองและคิดเป็นสามมิติ มองภาพท่ีเห็นไดท้ัง้ภายในและภายนอก สรา้งภาพ 
เปลี่ยนภาพ และปรบัภาพได ้น าตนเองและวัตถุต่าง ๆ ผ่านไปในระยะทางหรือท่ีว่างได ้ผลิต 
ถอดรหสั หรอืแปลความขอ้มลูข่าวสารในรูปของการขีดเขียนหรอืงานกราฟฟิกตา่ง ๆ ได ้

5. ความเก่งดา้นร่างกายและการเคลื่อนไหวหรือปัญญาดา้นร่างกายและการ
เคลื่อนไหว หมายถึงความสามารถในการแตะตอ้ง สัมผัส หรือจัดการกับวัตถุและทักษะทาง
กายภาพท่ีละเอียด ออ่นชอ้ย งดงาม ประณีต  
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6. ความเก่งด้านระหว่างบุคคลหรือปัญญาด้านระหว่างบุคคล หมายถึง
ความสามารถในการใจและการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นไดด้ี 

7. ความเก่งด้านภายในตัวบุคคลหรือปัญญาด้านในตัวบุคคล หมายถึง 
ความสามารถในการรบัรูต้นเองอย่างถกูตอ้งหรือการรูจ้กัตนเอง และใชค้วามรูเ้ช่นนีว้างแผนและ
ชีน้  าชีวิตของตนเอง  

8. ความเก่งด้านธรรมชาตินิยมหรือปัญญาด้านธรรมชาตินิยม หมายถึง
ความสามารถในการสงัเกตแบบแผนตา่ง ๆ ในธรรมชาติ การบอกและการจดัหมวดหมู่วตัถสุิ่งของ
ตา่ง ๆ และการเขา้ใจระบบท่ีเป็นธรรมชาตแิละสิ่งท่ีมนษุยส์รา้งขึน้ 

การ์ด เนอร์ (Gardner, 1993, อ้างถึ ง ใน  เยาวพา เดชะคุปต์ , 2544, น.  3-4)  
ไดจ้  าแนกความสามารถหรือปัญญาคนเอาไว้ 7 ประเภท และภายหลงัไดเ้พิ่มเติมอีก 2 ประเภท 
รวมเป็นปัญญา 9 ประเภท ประกอบดว้ย 

1. ปัญญาดา้นภาษา (Linguistic Intelligence) คือ ผูท่ี้มีความสามารถทางดา้น
ภาษาสูงเช่น นักเล่านิทาน นักพูด นักการเมือง หรือด้านเขียน เช่น กวี นักเขียนบทละคร 
บรรณาธิการนกัหนงัสือพิมพ ์ซึ่งปัญญาดา้นนีย้งัรวมถึงความสามารถในการจดักระท าเก่ียวกับ
โครงสรา้งของภาษาเสียง ความหมายและเรื่องท่ีเก่ียวกบัภาษา เช่น ความสามารถใชภ้าษาในการ
หวา่นลอ้ม การอธิบายเป็นตน้ 

2. ปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร  ์(Logical - Mathematical Intelligence) 
คือผูท่ี้มีความสามารถสงูในการใชต้วัเลข เช่น นกับญัชี นกัคณิตศาสตร ์นกัสถิติ และผูใ้หเ้หตผุลท่ี
ดีเช่น นกัวิทยาศาสตร ์นกัตรรกศาสตร ์นกัจดัท าโปรแกรมคอมพิวเตอร ์นอกจากนีปั้ญญาดา้นนี ้
ยงัรวมถึงความไวในการมองเห็นความสมัพนัธ ์แบบแผน ตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรม การคิด
ท่ีเป็นเหตุผล (cause-effect) และการคิดคาดการณ์ (if-then) วิธีการท่ีใช้ในการคิด ไดแ้ก่ การ
จ าแนกประเภท การจดัหมวดหมู ่การสนันิฐาน การสรุป การคิดค านวณ การตัง้สมมตฐิาน 

3. ปัญญาดา้นมิติ (Spatial Intelligence) คือ ผูท่ี้มีความสามารถในการมองเห็น
พืน้ท่ี ไดแ้ก่ นายพราน ลกูเสือ ผูน้  าทาง และสามารถปรบัปรุงวิธีการใชเ้นือ้ท่ีไดด้ี เช่น สถาปนิก 
มัณฑนากร ศิลปิน นักประดิษฐ์ ปัญญาดา้นนีร้วมไปถึงความไวต่อสี เส้น รูปร่าง เนือ้ท่ี และ
ความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งเหล่านัน้ นอกจากนีย้งัหมายถึงการมองเห็น และแสดงออกเป็นรูปรา่งถึง
สิ่งท่ีเห็น และความคดิเก่ียวกบัพืน้ท่ี 

4. ปัญญาดา้นร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily - Kinesthetic Intelligence) 
คือ ความสามารถในการใชร้า่งกายของตนแสดงความคิด ความรูส้กึ ไดแ้ก่ นกัแสดง นกัแสดงท่า
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ใบ ้นกักีฬา นาฏกร นกัฟ้อนร  า และความสามารถในการใชมื้อประดิษฐ์ เช่น นกัป้ัน ช่างแกร้ถยนต์
ศลัยแพทย ์ปัญญาดา้นนีร้วมถึงทกัษะทางกาย เช่น ความคลอ่งแคลว่ ความแข็งแรง ความรวดเรว็ 
ความยืดหยุน่ ความประณีต และความไวทางประสาทสมัผสั 

5. ปัญญาดา้นดนตรี (Musical Intelligence) คือ ความสามารถทางดา้นดนตรี 
ไดแ้ก่ นกัแตง่เพลง นกัดนตร ีนกัวิจารณด์นตร ีปัญญานีร้วมถึงความไวในเรือ่งจงัหวะ ท านอง เสียง 
ตลอดจนความสามารถในการเขา้ใจและวิเคราะหด์นตร ี

6. ปัญญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล  (Interpersonal Intelligence) คือ 
ความสามารถในการเขา้ใจอารมณค์วามรูส้กึ ความคิดและเจตนาของผูอ่ื้น ทัง้นีร้วมถึงความไวใน
การสังเกตน ้าเสียงใบหน้า ท่าทาง ทั้งยังมีความสามารถสูงในการรูถ้ึงลักษณะต่าง  ๆ ของ
สมัพนัธภาพของมนุษย ์และความสามารถตอบสนองไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น 
ความสามารถท าใหบ้คุคลหรอืกลุม่ชนปฏิบตัิตาม 

7. ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง หรือ การเข้าใจตนเอง  (Intrapersonal 
Intelligence) คือ ความสามารถในการรูจ้กัตนเอง และสามารถประพฤติปฏิบตัิตนไดด้ว้ยตนเอง 
ความสามารถในการรูจ้กัตนเอง ไดแ้ก่ การรูจ้กัตนเองตามความสามารถเป็นจรงิ เช่น มีจดุอ่อน จดุ
แข็งในเรื่องใด มีความสามารถรูเ้ท่าทนัอารมณ ์ความคิด ความปรารถนาของตน มีความสามารถ
ในการฝึกฝนตนเองและเขา้ใจตนเอง 

8. ปัญญาด้านธร รมชาติ  (Naturalist Intelligence) คื อ  กา ร เ ข้า ใจการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เข้าใจความส าคัญของตนเองกับ
สิ่งแวดลอ้ม และตระหนกัถึงความสามารถของตนท่ีจะมีสว่นช่วยในการอนรุกัษธ์รรมชาต ิเขา้ใจถึง
พัฒนาการของมนุษย ์และการด ารงชีวิตของมนุษยต์ัง้แต่เริ่มจนตาย เขา้ใจและจ าแนกความ
เหมือนกนัของสิ่งของ เขา้ใจการหมนุเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร 

9. ปัญญาด้านอัตถภวนิ ยม  จิตนิ ยมหรือการด า ร งคงอยู่  (Existential 
Intelligence) ปัญญาดา้นนี ้หมายถึง ความไวและความสามารถในการจับประเด็นค าถามท่ี
เก่ียวกบัการด ารงอยู่ของมนษุย ์เช่นความหมายของชีวิต ท าไมคนเราถึงตาย และเรามาอยู่ท่ีน่ี ได้
อยา่งไร 

จากหนังสือ Frames of Mind การด์เนอรเ์สนอปัญญาเพียง 7 ดา้น (พ.ศ.
2526) แต่ในอีก 10 ปีต่อมาเขาเสนอเพิ่มอีก 2 ด้านคือด้านนักธรรมชาติวิทยา และด้านจิต
วิญญาณแห่งชีวิต แต่ดา้นท่ี 9 หรือดา้นจิตวิญญาณแห่งชีวิตยงัไม่เป็นท่ียอมรบั ขณะนีจ้ึงถือว่า
ปัญญาในทฤษฎีพหปัุญญา ปัจจบุนัมี 8 ดา้น (อาร ี สณัหฉวี, 2552, น. 5)  
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สรุปไดว้่า พหุปัญญาประกอบดว้ยปัญญา  9 ประเภท ไดแ้ก่ ปัญญาดา้นภาษา 
ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ปัญญาด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหว ปัญญา ดา้นดนตรี ปัญญาดา้นความเขา้ใจระหว่างบุคคล ปัญญาดา้นความเขา้ใจ
ตนเอง ปัญญาดา้นธรรมชาติ และปัญญาดา้นอตัถภวนิยมการด ารงคงอยู่ หรือดา้นจิตวิญญาณ
แห่งชีวิต ซึง่ในงานวิจยันีข้า้พเจา้ศกึษาปัญญา 8 ดา้นเน่ืองจากดา้นท่ี 9 หรอืดา้นจิตวิญญาณแห่ง
ชีวิตยงัไม่เป็นท่ียอมรบั ซึ่งประกอบดว้ย ปัญญาดา้นภาษา ปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร ์
ปัญญาดา้นมิติสมัพนัธ ์ปัญญาดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว ปัญญา ดา้นดนตรี ปัญญาดา้น
ความเขา้ใจระหวา่งบคุคล ปัญญาดา้นความเขา้ใจตนเอง และปัญญาดา้นธรรมชาติวิทยา 

2.4 ลักษณะของบุคคลทีมี่ความสามารถในดา้นตา่ง ๆ ตามทฤษฎีพหุปัญญา 
อมุาพร เทียมทดั (2556, น. 8-19) ไดก้ลา่วถึงลกัษณะของปัญญาแตล่ะดา้น ดงันี ้

1. ปัญญาดา้นภาษา ( linguistic Intelligence) คนท่ีมีปัญญาสูงดา้นนี ้ไดแ้ก่ 
นกัหนงัสือพิมพ ์นกัเล่านิทาน กวี นกักฎหมาย ปัญญาดา้นนีเ้องท่ีผลิตผลงานละครเชกป์สเปียร ์
มหากาพยโ์อดีซซี และนิทานอาหรบัราตรี บคุคลท่ีเก่งหรือฉลาดดา้นนีจ้ะใชค้  าพดูใหค้วามบนัเทิง 
ในการโตเ้ถียง ในการสั่งสอนและมกัจะชอบเล่นกับเสียงของภาษา เช่น ค าพอ้งเสียง ค าปริศนา 
เกมภาษา บุคคลเหล่านีจ้ะมีความสามารถดา้นการอ่าน การเขียน เป็นนักอ่าน นักเขียน เขียน
หนงัสือไดด้ี และจบัใจความส าคญัของสิ่งพิมพแ์ละสื่อตา่ง ๆ ไดช้ดัเจน 

2. ปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร ์(Logical-Mathematical Intelligence) 
คนท่ีมีปัญญาสูงด้านนี ้ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ นักบัญชี นักจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
นกัวิทยาศาสตร ์ไอแซค นิวตนั ใชปั้ญญาดา้นนีใ้นการคิดคน้แคลคลูสั นกัวิทยาศาสตร ์อลัเบิรต์ 
ไอนส์ไตน ์ใชปั้ญญาดา้นนีใ้นการคิดสรา้งทฤษฎีสมัพนัธภาพ ลกัษณะองคนมีปัญญาสงูดา้นนีจ้ะ
เห็นจากความสามารถในการใหเ้หตุผล การจัดล าดับ การคิดหาสาเหตุและผลลพัธ์ การสรา้ง
สมมติฐาน การคน้หารูปแบบ แบบแผน และชอบใชชี้วิตอยา่งมีเหตผุล 

3. ปัญญาดา้นมิติสมัพนัธ ์(Spatial Intelligent) บคุคลท่ีมีปัญญาสงูดา้นนีจ้ะเก่ง
ดา้นการคดิเป็นรูปภาพ สามารถมองเห็นโลกในรูปของภาพ และสามารถจ าลองสรา้งภาพนัน้ ๆ ได ้
บคุคลท่ีเก่งดา้นนีไ้ดแ้ก่ สถาปนิก นกัถ่ายรูป ศลิปิน นกับนิ วิศวกรา่งกล บคุคลท่ีมีปัญญาสงูดา้นนี้
ไดแ้ก่ โธมสั เอดิสนั, ปาโบล ปีกสัโซ และแอนเซล แอดมัภ ์ผูมี้ปัญญาสงูดา้นนีจ้ะมีความไวในการ
ดูมาก สามารถมองเห็นรายละเอียดและจ าลองภาพไวใ้นสมองไดด้ี จนสามารถเขียนหรือวาด
ออกมาไดช้ดัเจน นอกจากนีย้งัมีความสามารถในการมองสิ่งตา่ง ๆ ไดท้ัง้ 3 มิติ มากกวา่บคุคลอ่ืน 
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4. ปัญญาดา้นดนตรี (Musical Intelligent) ลักษณะพิเศษองคนมีปัญญาสูง
ทางดา้นดนตร ีคือ ความสามารถและช่ืนชมในเสียง ท านอง จงัหวะ และสามารถผลิตเสียงท านอง 
จงัหวะ ไดด้ี คนมีปัญญาสงูทางดนตรเีช่น บาค (Bach) เบโทเฟน (Beethoven) บารหม์ (Brahms) 
บคุคลท่ีมีปัญญาสงูดา้นดนตร ีจะมีหท่ีูไวตอ่เสียง สามารถรอ้งเพลงไดถ้กูท านอง จับจงัหวะดนตรี
และสามารถแยกเสียงดนตรตีา่ง ๆ ไดด้ี 

5. ปัญญาดา้นร่างกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถพิเศษในการควบคมุ
การเคลื่อนไหวรา่งกาย และในการใชมื้อเพื่อจดักระท ากบัสิ่งของ บคุคลท่ีมีปัญญาสงูดา้นนี ้ไดแ้ก่ 
นักกีฬา นักประดิษฐ์หัตถกรรม ช่างเครื่องยนต์ ศัลยแพทย์ นักแสดงตลก ชาลี แชปปิน ก็มี
ความสามารถสงูดา้นนี ้โดยสามารถใชร้่างกายแสดงลอ้เลียน ผูมี้ความสามารถทางดา้นงานไม ้
งานตัดเย็บเสือ้ผา้ นักประดิษฐ์หุ่น นักว่ายน า้ นักเตน้ร  า ก็เป็นผูมี้ความสามารถดา้นร่างกาย
ประเภทนี ้

6. ปัญญาดา้นความเขา้ใจผูอ่ื้น (Interpersonal Intelligent) ความสามารถพิเศษ
ในการท างานกบัผูอ่ื้น ผูน้  าท่องเท่ียว ผูร้ิหารบริษัทหรือองคก์รใหญ่ๆ จ าเป็นตอ้งมีปัญญาดา้นนี ้
บคุคลท่ีมีปัญญาสงูดา้นความใจผูอ่ื้นเป็นผูมี้ความเขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้น มีความรบัผิดชอบทางสงัคม
สงู ตวัอย่างเช่น มหาตมะคานธี แต่บางคนก็อาจน าความฉลาดดา้นนีไ้ปใชใ้นการควบคมุปลกุป่ัน
เหมือนอย่าง มาคิอาเวลน่ี (Machiavrlli) โดยทั่วไปบุคคลท่ีเก่งหรือฉลาดดา้นนี ้เป็นผูท่ี้เขา้ใจ
บคุคลอ่ืนไดอ้ยา่งลกึซึง้ เป็นนกัประสานงาน นกัไกลเ่กลี่ย นกัสรา้งเครอืข่าย และเป็นครูไดด้ี 

7. ปัญญาดา้นการเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal Intelligent) ผูท่ี้มีปัญญาสงูดา้น
นีจ้ะเป็นผูท่ี้ประเมินและเขา้ใจอารมณข์องตนเองไดด้ี สามารถแยกสภาพจิตและอารมณ์ของ
ตนเอง  และน าความสามารถในการเขา้ใจจิตใจตนเองไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดี บุคคลท่ีมี
ปัญญาสงูดา้นนี ้ไดแ้ก่ พระ นกัสอนศาสนา นกัแนะแนว นกัธุรกิจท่ีด าเนินกิจการของตนเอง บคุคล
เหล่านีจ้ะชอบคิดไตรต่รอง ชอบนั่งสมาธิ ชอบคิดคน้ควา้ทางดา้นจิตใจ และอีกลกัษณะหนึ่งของ
บคุคลปัญญาสงูดา้นนี ้มกัเป็นผูท่ี้พึง่ตนเอง ชอบอิสรเสร ีมีวินยัในตนเองสงู และไม่ชอบท างานกบั
ผูอ่ื้น  ชอบท างานตามล าพงั 

8. ปัญญาด้านธรรมชาติ  (Naturalist Intelligence)  ผู้ ท่ี มี ปัญญาสูงด้านนี ้ 
สามารถบอกช่ือชนิดของตน้ไม ้พืชพนัธุ ์นก สตัว ์และสรรพสิ่งท่ีเป็นธรรมชาติ ตลอดจนลกัษณะ
ภูมิศาสตร ์ดิน แร่ ทอ้งฟ้า เมฆ ดวงดาว บุคคลท่ีมีปัญญาสูงดา้น มักจะชอบอยู่กลางแจง้และ
มองเห็นรูปแบบและลกัษณะพิเศษของสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติทัง้ท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ช่ืนชม 
รูจ้ักและเขา้ใจสิ่งแวดลอ้มไดล้ึกซึง้ ตัวอย่างบุคคลประเภทนีไ้ดแ้ก่ ชารล์ส ์ดาวิน และ จอรจ์ 
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วอชิงตนั คารเ์วอร ์บคุคลท่ีมีปัญญาสงูดา้นนี ้ไดแ้ก่ กะลาสี ผูน้  ารอ่ง นกัดาราศาสตร ์นกัชีววิทยา 
นกัอนรุกัษธ์รรมชาติ สตัวแพทย ์ 

สุนทร โคตรบรรเทา (2548, น. 1-23) ได้กล่าวถึงการแสดงออกของบุคคลท่ีมี
ความสามารถทางพหปัุญญาในแตล่ะดา้นไวด้งันี ้

1. การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความสามารถดา้นภาษา 
1.1 พดูไดด้ีในกลุม่ผูฟั้งตา่ง ๆ 
1.2 พดูง่าย พดูคลอ่ง หรอืใชอ้ารมณไ์ดใ้นเวลาท่ีเหมาะสม 
1.3 มีความสามารถในการเขียนไดด้ี 
1.4 มีความสามารถในการเรยีนและการพดูภาษาอ่ืน ๆ ไดเ้รว็ 
1.5 มีความสามารถในการเลา่เรือ่งตลก เรือ่งชวนเช่ือ และการทายปรศินาค า 
1.6 เรยีนรูไ้ดเ้รว็จากการฟัง การอา่น และการเขียน 
1.7 มีความสนใจในโคลง ฉันท ์กาพย ์กลอน ค าประพนัธ์ การพูด การเล่า

เรือ่ง นิทาน หนงัสือพิมพ ์และการเขียน 
1.8 มีความสามารถในการเลา่เรือ่งหรอืเขียนเรือ่ง 
1.9 มีทกัษะในการใชค้  าพงัเพยเปรยีบเทียบ เช่น ค าอปุมาอปุมยั และส านวน 

ฯลฯ 
1.10 มีความสามารถในการแต่งค าพูดท่ีซับซ้อนโดยใช้ภาษาในการสื่ อ

แนวคดิไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความสามารถดา้นตรรกะและคณิตศาสตร ์

2.1 มีความสามารถเช่ือมโยงการคิดค านวณกับกิจกรรมการแก้ปัญหาท่ี
ซบัซอ้น 

2.2 มีความสามารถในการคิดค านวณอยา่งกวา้งขวางลกึซึง้ 
2.3 มีความสามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัเลขและสญัลกัษณก์บั

วตัถรูุปธรรม 
2.4 คิดไดอ้ยา่งมีเหตผุลหรอืคิดอยา่งมีตรรกะ 
2.5 เขา้ใจวิธีด  าเนินการทางคณิตศาสตรแ์ละแบบแผนเชิงตรรกะตา่ง ๆ 
2.6 ด าเนินกระบวนการเหตแุละผลท่ีง่ายและเป็นรูปธรรม 
2.7 รูจ้กัวิธีการแกปั้ญหาตา่ง ๆ 



  29 

2.8 มีความสามารถในการคน้หาสิ่งท่ีไม่รูใ้นสถานการณข์องการแกปั้ญหา
ตา่ง ๆ 

2.9 มีความสามารถในการพฒันาแบบแผนการคิดและรูจ้กัการน าออกมาใช้
ท่ีหลากหลาย 

2.10 รูจ้กัใชเ้หตผุลทัง้ในเชิงอปุมาและอปุมยั 
3. การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความสามารถดา้นมิติ 

3.1 รบัรูแ้ละตอบสนองตอ่สิ่งตา่ง ๆ 
3.2 มีความสรา้งสรรคก์ารออกแบบ ลวดลาย และรูปทรงง่ายๆ 
3.3 มีความสามารถในการวาดภาพสามมิติ 
3.4 มีความสามารถในการเขียนภาพทิวทศันแ์ละวตัถตุ่าง ๆ ดว้ยการระบาย

สีและการแกะสลกั 
3.5 เขา้ใจวตัถท่ีุมองเห็นจากมมุมองตา่ง ๆ 
3.6 มีความสามารถสรา้งสรรคว์ตัถสุิ่งของจากแผนภมูิหรอืพิมพเ์ขียว 
3.7 มีความสามารถสรา้งผลงานทัง้เป็นการแสดงออกซึง่ความรูส้กึหรอืความ

ประทบัใจ 
3.8 มีความแมน่ย าในการบอกทิศทางในแผนท่ีหรอืสถานท่ีตา่ง ๆ 
3.9 รบัรูแ้ละตอบสนองตอ่รูปทรงตา่ง ๆ 
3.10 มีความสามารถในการกระท ากบัวตัถโุดยใชมื้อและนิว้มือ 

4. การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความสามารถดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว 
4.1 มีความสามารถในการประดษิฐ์สิ่งตา่ง ๆ 
4.2 มีความคิดสรา้งสรรคแ์ละการแสดงออกในการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น      

การฟอ้นร  า การเตน้ร  า ฯลฯ 
4.3 ชอบกิจกรรมทางกายภาพ เช่น การกีฬา และการเลน่ตา่ง ๆ 
4.4 ท ากิจกรรมท่ีตอ้งการทกัษะการเคลื่อนไหวทัง้ง่ายและซบัซอ้น 
4.5 มีทกัษะดา้นกรฑีา 
4.6 มีทกัษะดา้นกีฬา 
4.7 มีทกัษะทางการฟอ้นร  าหรอืเตน้ร  า 
4.8 มีทกัษะทางการฝีมือ 
4.9 ใชกิ้จกรรมตา่ง ๆ เพื่อน าไปสูเ่ปา้หมายของตน 



  30 

4.10 มีความสามารถในการแสดงบทบาทสมมติเพื่อแสดงหรือสื่อสาร
สถานการณต์า่ง ๆ ในชีวิต 

4.11 เรยีนไดด้ีดว้ยการมีสว่นรว่มโดยตรง 
4.12 มีความคลอ่งแคลว่ในการเคลื่อนไหวรา่งกาย 
4.13 มีรา่งกายแข็งแรงสมบรูณ ์

5. การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความสามารถดา้นดนตร ี
5.1 มีความเขา้ใจสญัลกัษณด์นตร ี
5.2 มีความสามารถผลติผลงานเพลงและท านองเพลง 
5.3 มีความสามารถในการใชด้นตรแีสดงออกถึงความรูส้กึนกึคดิ 
5.4 สรา้งความรูส้กึทางอารมณก์บัเสียงตา่ง ๆ 
5.5 รูจ้กัแยกแยะแบบแผนของเสียงตา่ง ๆ 
5.6 มีความสามารถในการเช่ือมโยงท านองและจงัหวะเพลงกบัความรูส้กึของ

ตน 
5.7 มีความสามารถในการคิดแตง่เนือ้เพลงและหรอืท านองเพลง 
5.8 มีความสามารถในการผลิตและประกอบเครือ่งดนตร ี
5.9 ฟังและตอบสนองเสียงตา่ง ๆ เช่น เสียงคนหรอืเสียงจากสิ่งแวดลอ้มดว้ย

ความสนใจ 
5.10 เก็บรวบรวมขอ้มลูดา้นดนตรใีนรูปแบบตา่ง ๆ 

6. การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความสามารถดา้นความเขา้ใจระหวา่งบคุคล 
6.1 มีความสามารถในการผกูพนักบัสมาชิกครอบครวั และการมีปฏิสมัพนัธ์

กบัผูอ่ื้น 
6.2 สื่อสารไดด้ีทัง้วิธีการเป็นการพดู (การสื่อสารแบบวจันะ) และวิธีการไม่

เป็นการพดู (การสื่อสารแบบอวจันะ) 
6.3 ปรบัพฤตกิรรมเขา้กบักลุม่และสภาพแวดลอ้มไดด้ีมาก 
6.4 มีทศันะท่ีดีตอ่ประเด็นปัญหาในปัจจบุนัตา่ง ๆ 
6.5 มีวิธีการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นท่ีหลากหลาย 
6.6 มีความเขา้ใจพลวตักลุม่หรอืพลงักลุม่ 
6.7 ใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งเพื่อนอยา่งมีความหมาย 
6.8 มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
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6.9 เขา้ใจและช่ืนชมความหลากหลายทางวฒันธรรม 
6.10 มีความเขา้ใจลกึซึง้ในความคิดเห็น ความรูส้กึ แรงจงูใจ และวิถีชีวิตของ

ผูอ่ื้น 
7. การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความสามารถดา้นความเขา้ใจตนเอง 

7.1 พยายามคน้หาและเขา้ใจความรูส้กึภายในและความคดิของตนเอง 
7.2 มีความเขา้ใจดีเก่ียวกบัความซบัซอ้นของประสบการณม์นษุย ์
7.3 มีความสามารถในการใชค้วามรูส้กึทางอารมณก์บัประสบการณเ์ฉพาะ 
7.4 มีความสามารถเก่ียวกบัภาวะอารมณ ์ความรูส้กึ และอารมณ ์
7.5 มีความสนใจในการคน้หาพฒันาการของตนเองอยา่งลกึซึง้ 
7.6 รูจ้ักวิธีการให้ความหมายเก่ียวกับความชอบหรือความไม่ชอบเป็น              

การสว่นตวั 
7.7 มีความรูเ้ก่ียวกบัการมีสมาธิอยา่งดี 
7.8 เรยีนรูโ้ดยการสงัเกตและการฟัง 
7.9 คาดคะเนแบบแผนของตนเองอยา่งแมน่ย า 
7.10 ก าหนดและปฏิบตัิตามมาตรฐานคา่นิยมทางจรยิธรรม 

8. การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความสามารถดา้นธรรมชาติ 
8.1 รกัสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ 
8.2 แสดงความสนใจในการทศันศกึษาธรรมชาติอย่างจรงิจงั 
8.3 แสดงความรกัตน้ไม ้พืช และดอกไม ้
8.4 แสดงความห่วงใจตอ่สิทธิของสตัวท์ัง้หลาย 
8.5 ชอบสะสมปลาสวยงาม 
8.6 มีความสนใจในธรรมชาติอย่างลกึซึง้ 
8.7 มีความสามารถในการจ าแนกพืชและสตัวต์า่ง ๆ 
8.8 มีทกัษะในการท าการทดลองทางชีววิทยา 
8.9 ชอบไปเท่ียวชมสวนพฤกษชาตแิละสวนสตัวใ์นท่ีตา่ง ๆ 

ชยัพฤกษ์ เสรีรกัษ์ และ เสรีรตัน ์(2543, น. 7-9) ไดอ้ธิบายถึงพฤติกรรมท่ีปรากฏของ
บคุคลท่ีมีความสามารถแตล่ะระดบัไวด้งันี ้

1. คนท่ีมีความสามารถดา้นภาษา จะท าสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ดด้ ี
1.1 สามารถจบัใจความไดด้ี จากการฟังตา่ง ๆ 



  32 

1.2 สามารถถ่ายทอดความคดิโดยการพดูไดช้ดัเจน 
1.3 สื่อสารไดช้ดัเจนตรงประเด็น 
1.4 สามารถอา่นหนงัสือตา่ง ๆ ไดถ้กูตอ้ง เขา้ใจความหมาย จบัใจความไดด้ี 
1.5 เขียนถ่ายทอดความรูส้ึก ความรู ้ขอ้มูลไดถู้กตอ้งชัดเจน และสามารถ

เขียนถ่ายทอดไดห้ลากหลายแนวทาง 
2. คนท่ีมีความสามารถดา้นตรรกะและคณิตศาสตร ์จะท าสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ดด้ ี

2.1 เป็นคนท่ีคิดเป็นระบบ มีเหตผุลในการคดิ 
2.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คือ คิดพิจารณาส่วนย่อยของ

ประเด็นใหเ้ห็นภาพชดัเจน 
2.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คือ ประมวล เช่ือมโยงแง่มมุความคดิ

รวบยอด และประเดน็ตา่ง ๆ ใหเ้ป็นเรือ่งเดียวกนั 
2.4 มีความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คือ น าเหตผุลขอ้มลูมาใช้

ในการตดัสินเช่ือหรอืไม่เช่ือ 
2.5 มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหา คือ การประมวลสาเหตขุองปัญหา 

หาวิธีแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย และเลือกแนวทางที่สามารถแกปั้ญหาไดเ้กิดผล 
2.6 มีความสามารถในการคิดสรา้งสรรค ์คือ สามารถคดิไดค้ลอ่งหลากหลาย

คิดไดแ้ตกตา่งจากคนอ่ืน คิดยืดหยุน่ ไม่ยดึติด 
2.7 มีความสามารถในการใชจ้ านวน เขา้ใจความเป็นนามธรรมของจ านวน 
2.8 มีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรอ์ย่างรอบคอบ ทั้งขั้นพืน้ฐานและ

ทกัษะขัน้สงู 11 ทกัษะ คือ 
2.8.1 ทกัษะขัน้พืน้ฐานมี 6 ทกัษะ ไดแ้ก่ 

1. การสงัเกต 
2. การวดั 
3. การจ าแนกประเภท 
4. การหาความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา 
5. ความเห็นจากขอ้มลู 
6. การพยากรณ ์

2.8.2 ทกัษะขัน้สงู มี 5 ทกัษะ ไดแ้ก่ 
1. การตัง้สมมตฐิาน 
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2. การก าหนดค านิยามเชิงปฏิบตัิการ 
3. การก าหนดและควบคมุตวัแปร 
4. การทดลอง 
5. การตีความหมายของขอ้มลูและการลงขอ้สรุป 

3. คนท่ีมีความสามารถดา้นมิติพืน้ท่ี จะท าสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ดด้ ี
3.1 สามารถวาดภาพในสมอง และออกแบบสิ่งต่าง  ๆ ได้เหมาะสมกับ

จดุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
3.2 การกะระยะไดแ้ม่นย า รูเ้รือ่งทิศทาง 
3.3 วาดรูปไดถ้กูสดัสว่น และสื่อความคิด ความรูส้กึผา่นรูปภาพไดช้ดัเจนทัง้

ความคดิเชิงรูปธรรมและความคดิเชิงนามธรรม 
4. คนท่ีมีความสามารถดา้นการเคลื่อนไหว จะท าสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ดด้ ี

4.1 สามารถใชก้ลา้มเนือ้ไดค้ลอ่งแคลว่ ทัง้กลา้มเนือ้เล็กและกลา้มเนือ้ใหญ่ 
4.2 ใชอ้วยัวะของรา่งกายสื่อสารท่าทาง ความคดิ ความรูส้กึได ้
4.3 ใชก้ลา้มเนือ้เล็กไดอ้ย่างคล่องแคล่วในการท ากิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เย็บ

ปัก ถกัรอ้ย แกะสลกั ผา่ตดั เคลื่อนไหวนิว้มือ ท่าทางตา่ง ๆ 
4.4 ใชก้ลา้มเนือ้ใหญ่ไดอ้ย่างคล่องแคล่วในการท ากิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การ

เลน่กีฬา การเตน้ตามจงัหวะ การท าท่าประกอบ 
4.5 ใชอ้วัยวะของร่างกายสื่อสารและแสดงความคิด ความรูส้ึก เช่น การ

แสดงละคร การแสดงท่าใบส้ื่อภาษา 
5. คนท่ีมีความสามารถดา้นดนตร ีจะท าสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ดด้ ี

5.1 ไวตอ่การรบัรูจ้งัหวะและท านอง 
5.2 แยกแยะเสียง ท านอง จงัหวะ 
5.3 แตง่เพลง สรา้งสรรคท์ านอง 
5.4 สื่อสารความคิดออกมาเป็นเพลงหรอืท านองไดด้ี 

6. คนท่ีมีความสามารถดา้นความเขา้ใจระหว่างบุคคล จะท าสิ่งต่าง  ๆ เหล่านี ้
ไดด้ี 

6.1 สามารถรบัรูอ้ารมณ ์ความคิด ความรูส้กึของบคุคลตา่ง ๆ รอบตวัได ้
6.2 ปรบัปฏิสมัพนัธใ์หเ้หมาะสมกบัการอยูร่ว่มกบับคุคลอ่ืน 
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6.3 ท างานกลุ่มไดด้ี มีความเป็นผูน้  า เป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี และรบัรูบ้ทบาท
ตนเองในแตล่ะสถานการณ ์

7. คนท่ีมีความสามารถดา้นรูจ้กัตนเอง จะท าสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ดด้ ี
7.1 นบัถือตนเอง มั่นใจในตนเอง รูจ้กัเขา้ใจจดุดี จดุดอ้ยของตนเอง 
7.2 วางแผนการท างานของตนเอง และหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้

เก่งสงูสดุและพฒันาขึน้เรือ่ย ๆ 
7.3 มีวิธีการเปลี่ยนแปลงตนเองใหเ้หมาะสม และเตือนตนเองใหท้ างาน

ตามท่ีวางแผนไวจ้นบรรลเุปา้หมาย 
7.4 กระตุน้ตนเองใหอ้ดทนตอ่อปุสรรคและอดทนตอ่ความล าบากกายและใจ

ได ้
8. คนท่ีมีความสามารถดา้นการรอบรูธ้รรมชาติ จะท าสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ดด้ ี

8.1 มีความรูเ้ก่ียวกบัธรรมชาติอย่างลึกซึง้ ทัง้วงจรชีวิต สภาพปัจจุบนั การ
ดแูลใหค้งอยู ่และการท าใหธ้รรมชาติท่ีเสียหายหมดไป 

8.2 สามารถคาดคะเนสิ่งท่ีเกิดขึน้เมื่อเง่ือนไขตา่ง ๆ เปลี่ยนแปลง 
8.3 มกัจะอยูใ่นธรรมชาติ หลงใหลในความงามของธรรมชาติ 

สรุปไดว้่า ความสามารถทางพหุปัญญาของบุคคล มีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัไป
ในแต่ละดา้น ซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกดงักล่าว เป็นประโยชนต์่อการส่งเสริมพฒันาการและ
ความสามารถทางพหปัุญญา 

2.5 พหุปัญญากับความสนใจในอาชีพ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (2559a, น. 19) แนวคิดเรื่อง 

พหุปัญญามุ่งอธิบายวิธีการท่ีมนุษยจ์ะใช้ศักยภาพแสดงออกซึ่งผลงาน หรือการท างานดว้ย
ปัญญาดา้นต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง หลากหลาย ซึ่งจะช่วยใหเ้ด็กและเยาชนเห็นช่องทางในการ
ประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกบัปัญญาความสามารถดา้นท่ีตนมี ซึง่ในกระบวนการสง่เสรมิแนะแนว 
ใหค้  าปรกึษาดา้นอาชีพองนกัเรยีน สามารถน าทฤษฎีพหปัุญญาไปใชป้ระโยชน ์โดยการสนบัสนนุ
ใหน้กัเรยีนส ารวจตรวจสอบโลกองงานอาชีพ ควบคูไ่ปกบัพหปัุญญาดา้นท่ีตนเองพฒันาไดด้ี โดย
ใชกิ้จกรรมและวิธีสอดแทรกบูรณาการเขา้สู่กระบวนการใชห้ลกัสตูรอย่างเป็นระบบ เช่น บูรณา
การลงในหน่วยการเรยีนรู ้การสืบคน้ขอ้มลูอาชีพจากทอ้งถ่ิน แหลง่ประกอบการ และจากเครอืข่าย
อินเทอรเ์น็ต ตลอดจนจดักิจกรรม โครงการส่งเสริมการคน้ควา้ เรียนรูด้า้นอาชีพบุคคลท่ีประสบ
ความส าเรจ็ตามลกัษณะพหปัุญญาดา้นตา่ง ๆ  
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รายการต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่างอาชีพต่าง ๆ จ าแนกตามลกัษณะของพหปัุญญาแต่
ละดา้น 

ด้านภาษา นักเขียน นักประพันธ์  นักพูด วิทยากร  นักหนังสือพิมพ์ 
สื่อสารมวลชน (ผูป้ระกาศข่าว ผูจ้ดัรายการ) นกักฎหมาย เลขานกุาร ผู้พิสจูนอ์กัษร  บรรณารกัษ์ 
ครูสอนภาษา ฯลฯ 

ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นัก
เศรษฐศาสตร ์ผูต้รวจสอบบญัชี นกับญัชี  นกัสถิติ นกัวิเคราะหค์อมพิวเตอร ์นกัวิจยัเชิงปริมาณ 
ฯลฯ 

ดา้นมิติสมัพนัธ ์วิศวกร สถาปนิก มณัฑนากร จิตรกร  นกัออกแบบศิลป์ ครู
ศิลปะ  นกัถ่ายภาพ นกัประดิษฐ์ นกับนิ นกัแกะสลกั นกัวางผงัเมือง นกัส ารวจ ฯลฯ 

ดา้นร่างกายและการเคลื่อนไหว นักกีฬา ช่างฝีมือ ช่างอัญมณี  นักแสดง 
เกษตรกร ช่างเครื่องยนต ์ช่างก่อสรา้ง  ครูพลศึกษา นักกายภาพบ าบดั ศิลปินสาขานาฏศิลป์ 
เตน้ร  า  นกักายกรรม ฯลฯ 

ด้านดนตรี  นักดนตรี  คีตกวี  นักแต่งท านองเพลง นักร้อง  ครูดนตรี  
ผูอ้  านวยการเพลง วิศวกรเสียง นกัรอ้งประสานเสียง ผูจ้ดัรายการเพลง (ดีเจ) นกัดนตรบี  าบดั ฯลฯ 

ด้านมนุษยสัมพันธ์ นักแนะแนว นักสังคมสงเคราะห์ นักสังคมวิทยา 
นกัจิตวิทยาสงัคม นกัมานษุยวิทยา นกัประชาสมัพนัธ ์พยาบาล นกัการเมือง นกับรหิาร ผูจ้ดัการ 
นกัขาย ฯลฯ 

ดา้นการเขา้ใจตนเอง นกัจิตวิทยา  นกับวช บาทหลวง นกัจิตบ าบดั นกัแนะ
แนว ผูส้อนจิตวิทยา นกัวางแผน  ผูป้ระกอบการ ฯลฯ 

ด้า น ธ ร ร ม ช าติ วิ ท ย า  นั ก ชี ว วิ ท ย า  นั ก นิ เ ว ศ วิ ท ย า  นั ก อนุ รั ก ษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม นกัป่าไม ้นกัสมทุรศาสตร ์นกัประชากรศาสตร ์นกัภมูิศาสตร ์
ฯลฯ 

ดงันัน้ ในกระบวนการจดัการเรียนรูใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชากิจกรรม
แนะแนว จึงตอ้งใหค้วามใจแก่นกัเรียนว่าการท างานใด ๆ ก็ตาม ลว้นตอ้งใชค้วามสามารถในแต่
ละดา้นประกอบกนั เพราะในการประกอบอาชีพหนึ่งอาชีพใด ลว้นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัสงัคม บุคคล
อ่ืน อาชีพอ่ืน ต้องสื่อสารเป็นและต้องให้นักเรียนตระหนักด้วยตนเองว่าแม้จะมีความรู ้ 
ความสามารถทางปัญญาท่ีโดดเด่นดา้นใดดา้นหนึ่ง แต่ก็ตอ้งอาศัยทักษะ ความรู ้วิธีการท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัปัญญาดา้นอ่ืน ๆ เพื่อการด ารงชีพดว้ย จึงเป็นจุดเริ่มตน้ของการสรา้งแบบวดัความ
สนใจในการท ากิจกรรมเพ่ือการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา 

 
 3. การวัดคุณลักษณะด้านจติพสัิย 

3.1 ความหมายของคุณลักษณะดา้นจติพสัิย 
คณุลกัษณะดา้นจิตพิสยั เป็นคณุลกัษณะดา้นจิตใจ ซึง่มีผูใ้หค้วามหมายในลกัษณะ

ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
วิรชั วรรณรตัน ์(2538, น. 1) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกับคุณลกัษณะจิตพิสยัว่า 

เป็นลกัษณะหรอืพฤตกิรรมดา้นจิตใจหรอืความรูส้กึท่ีเก่ียวกบัคา่นิยมและความสนใจ 
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2539, น. 15) ให้ความหมาย

เก่ียวกบัคณุลกัษณะจิตพิสยัว่าเป็นคณุลกัษณะทางจิตใจท่ีจะน าไปสู่พฤติกรรมท่ีช่วยเสริมสรา้ง
และพฒันา คณุภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนใหมี้ความเก่ง ความดี และมีความสขุ ซึง่เก่ียวขอ้งกบั
อารมณ ์ความรูส้ึกนึกคิด สนุทรียะโดยเนน้จริยธรรมเป็นส าคญัเพื่อน าไปสู่ความสขุท่ีแทจ้ริงของ
ชีวิต 

บญุชม ศรีสะอาด (2540, น. 48-53) กล่าวว่าการวดัดา้นจิตพิสยัเป็นการวดัทาง
จิตใจ ไดแ้ก่ คณุธรรม จรยิธรรม และค่านิยม นอกจากนีย้งัเป็นการวดัเก่ียวกบัอารมณ ์ความรูส้กึ
ของบคุคล เช่น เจตคติ ความสนใจ เป็นตน้  

วิเชียร  เกตุสิงห ์(2530, น. 17) กล่าวว่า เป็นการวัดเก่ียวกับจิตใจ ความรูส้ึก 
อารมณ ์ความเช่ือ คา่นิยม 

อุทุมพร จามรมาน (2532, น. 81-82) กล่าวว่าเป็นการวัดตวัแปรทางจิตวิทยา 
ตวัอยา่งเช่น ทศันคติหรอืเจตคติ อตัมโนทศัน ์ความสนใจ คา่นิยม เป็นตน้     

ภทัรา นิคมานนท ์(2540, น. 151) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัคณุลกัษณะจิตพิสยั
วา่เป็นคณุลกัษณะทางดา้นจิตใจของบคุคลท่ีบง่ชีรู้ปแบบของอารมณห์รอืความรูส้กึจากการศกึษา
ความหมายของคณุลกัษณะดา้นจิตพิสยั  

ซึ่งสรุปไดว้่าคุณลักษณะดา้นจิตพิสัยคือคุณลักษณะทางจิตใจซึ่งประกอบด้วย 
ความรูส้กึ อารมณ ์ความเช่ือ คา่นิยม ความสนใจ คา่นิยม ซึง่เป็นสิ่งท่ีบง่บอกถึงลกัษณะเฉพาะตวั
ของแตล่ะบคุคลในดา้นอารมณแ์ละจิตใจแลว้น าไปสูก่ารแสดงออกทางดา้นพฤตกิรรมภายนอก 
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3.2 เคร่ืองมือวัดคุณลักษณะดา้นจติพสัิย 
เน่ืองจากพฤตกิรรมทางดา้นจิตพิสยัเป็นคณุลกัษณะท่ีอยู่ภายในตวับคุคล ดงันัน้การ

วดัจึงจ าเป็นตอ้งวดัทางออ้มโดยใชเ้ครื่องมือท่ีเช่ือถือได ้ในปัจจุบนัมีเครื่องมือท่ีใชว้ดัทางดา้นนี้
หลายชนิดและมีผูก้ลา่วไวใ้นลกัษณะตา่ง ๆ ดงันี ้

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2535, น. 441) จ าแนกเครื่องมือวดัผลดา้นจิต
พิสยั ดงันี ้

1. แบบตอบโดยเสร ี
1.1 กลวิธีระบายความในใจ 
1.2 แบบทดสอบโดยใชส้ถานการณ ์
1.3 ระเบียนพฤติการณ ์

2. แบบจ ากดัค าตอบ 
2.1 แบบส ารวจรายการ 
2.2 แบบทดสอบ 
2.3 แบบทดสอบโดยใชส้ถานการณ ์
2.4 มาตรวดั 

2.4.1 แบบลิเครท์ 
2.4.2 แบบเทอรส์โตน 
2.4.3 แบบออสกดู 
2.4.4 แบบเปรยีบเทียบคู ่

ภัทรา นิคมานนท์ (2540, น. 153-154) กล่าวว่า พฤติกรรมดา้นจิตพิสัยเป็น 
พฤติกรรมภายในซึ่งเป็นนามธรรมเช่นเดียวกับพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสยั แต่เราสามารถสงัเกต
อารมณค์วามรูส้ึกนึกคิดของบุคคลไดจ้ากพฤติกรรมท่ีแสดงออกทัง้กาย วาจา และการกระท า ผู้
วัดผลจะใช้เครื่องมือซึ่งอาจเป็นสถานการณ์ หรือแบบทดสอบไปกระตุ้นผู้ท่ีถูกวัดให้แสดง
พฤติกรรมออกมาแลว้จึงแปลผลการวดั ออกมาเป็นพฤติกรรมดา้นจิตพิสยั เครื่องมือท่ีวดัดา้นจิต
พิสยัมีหลายประเภทท่ีแตกต่างกัน ท่ีนิยมใชก้ันมากไดแ้ก่ มาตราส่วนประมาณค่า แบบส ารวจ
รายการ แบบทดสอบเชิงสถานการณ ์และการสงัเกต 

กองวิชาการ (2539, น. 35) ไดก้ล่าวว่า การวัดคุณลกัษณะดา้นจิตพิสยันัน้ มี
เทคนิคท่ีใช ้คือ บนัทึกจากการสงัเกตความสม ่าเสมอในสถานการณต์่าง  ๆ โดยใชแ้บบส ารวจ
รายการ ใชแ้บบมาตราสว่นประมาณคา่ และแบบทดสอบโดยใชส้ถานการณ ์ 
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ชศูร ี วงศร์ตันะ (2560, น. 20) กลา่ววา่ เครื่องมือวดัลกัษณะดา้นจิตพิสยัท่ีใชก้นั
อยา่งแพรห่ลาย ไดแ้ก่  

1. แบบวดั ใชส้  าหรบัวดัตวัแปรทางจิตวิทยา หรือตวัแปรเก่ียวกบัคณุธรรมท่ี
นิยมมี 2 ชนิดคือ  

1.1 แบบวดัแบบมาตราสว่นประเมินคา่ (Rating scale) หรอืแบบลเิคอรท์ 
(Likert scale) ระดบัค าตอบท่ีใหป้ระมาณค่าอาจเป็นระดบัความคิดเห็น ระดบัความจริง หรือ
ระดบัปฏิบตัิการ  

1.2 แบบวัดแบบก าหนดข้อค าถามเป็นสถานการณ์ (Situation) แล้ว
ก าหนดค าตอบเป็นตวัเลือกให ้เช่น มี 3 ตวัเลือก และใหค้ะแนนเป็น 0,1,2 

2. แบบสอบถาม ใชส้  าหรบัวดัตวัแปรประเภทความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
ความตอ้งการ ท่ีนิยมใชมี้ 2 ชนิดคือ  

2.1 แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประเมินคา่ 
2.2 แบบสอบถามแบบเลือกตอบ 

จากการศึกษาเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย จะเห็นได้ว่ามี
เครื่องมือหลายชนิดท่ีใชใ้นการวัดคุณลกัษณะดา้นจิตพิสยัท่ีเก่ียวขอ้งกับความสนใจในการท า
กิจกรรม ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ
โดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา ในรูปแบบของขอ้ค าถามเชิงสถานการณ์เพราะขอ้ค าถามเชิง
สถานการณส์ามารถวดัคณุลกัษณะดา้นจิตพิสยัไดต้รงกบัความเป็นจรงิมากกวา่เครือ่งมือชนิดอ่ืน  

3.3 แบบทดสอบสถานการณ ์
ไดมี้ผูก้ลา่วถึงแบบทดสอบสถานการณไ์วใ้นดา้นตา่ง ๆ ดงันี ้

โชติ  เพชร ช่ืน (2526, น. 7-11)  กล่าวว่า  แบบทดสอบสถานการณ์ เ ป็น
แบบทดสอบท่ีจดัอยู่ในประเภทท่ียึดจุดประสงคเ์ป็นหลกั และใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัตวัค าถาม 
คือ ตวัค าถามตอ้งเหมาะสมกบัสภาวะของสิ่งท่ีจะวดั สว่นค าตอบอาจจะเป็นแบบใดก็ได ้เช่น แบบ
เลือกตอบ แบบบรรยาย หรอืแบบใหเ้ขียนตอบสัน้ๆ มีขัน้ตอนในการสรา้งดงันี ้

1. สถานการณ ์
1.1 สถานการณท่ี์สรา้งหรือก าหนดขึน้ ควรเป็นสถานการณท่ี์เกิดขึน้ได้

จรงิกบับคุคลหรอืกลุม่ตวัอยา่งนัน้ 
1.2 ความเขม้ หรือความรุนแรงของสถานการณ ์ควรอยู่ในระดบักลางไม่

สรา้งความเครยีดใหก้บัผูอ้า่น ผูต้อบมากเกินไป 



  39 

1.3 ขอ้มลูหรือสาระส าคญัท่ีก าหนดใหจ้ะตอ้งเพียงพอ ต่อการตดัสินใจ 
หรอืจดุประสงคใ์นการวดั 

1.4 การเขียนสถานการณค์วรระมดัระวงัใหส้ถานการณช์ดัเจน รดักมุ ให้
ขอ้มูลเพียงพอท่ีจะตอบค าถาม จะเป็นการช่วยลดปัญหาเก่ียวกับความเขา้ใจของผูส้อบและ
ประหยดัเวลา 

2. ค าถาม มี 3 ลกัษณะ คือ 
2.1 ค าถามท่ีถามใหน้กัเรยีนประเมินสถานการณท่ี์สรา้งขึน้ โดยพิจารณา

ตดัสินว่าควร- ไม่ควร ดี - ไม่ดี เหมาะสม - ไม่เหมาะสม ใชไ้ด  ้- ใชไ้ม่ได ้และรวมถึงในกรณีท่ีไม่
อาจตดัสินได ้

2.2 ค าถามท่ีใหน้กัเรยีนระบแุนวทาง ท่ีตนปฏิบตัิถา้หากตนเองเป็นผูห้นึ่ง
ท่ีเก่ียวพนัเก่ียวขอ้ง กบัสถานการณท่ี์ก าหนดให ้สถานการณน์ัน้ตนจะปฏิบตัิอย่างไร 

2.3 เป็นการถามพฤติกรรมตรง ๆ ว่าผูต้อบเคยปฏิบตัิมากนอ้ยเพียงไรใน 
เหตุการณห์รือสถานการณท่ี์ก าหนดให ้สถานการณท่ี์ก าหนดควรเกิดในชีวิตจริงเหมาะสมกับ
ระดบัชัน้หรอือายขุองผูต้อบ 

วิรชั วรรณรตัน ์(2538, น. 4) กลา่ววา่ แบบทดสอบสถานการณ ์มีรูปแบบดงันี ้
1. ถามลักษณะการประพฤติปฏิบตัิ โดยยกสถานการณ์ตวัอย่างแลว้ถาม

เก่ียวกบัความหมาย และลกัษณะการกระท า ตวัอย่างการประพฤติปฏิบตัิหรือการกระท า ผลของ
การกระท าการวินิจฉยัการกระท า และการแสดงความเห็นตอ่การกระท า 

2. แบบเลือกปฏิบตัิ ใหพ้ิจารณาปฏิบตัิ โดยสมมตุิวา่ตนเองเป็นบคุคลท่ีอยูใ่น
สถานการณ ์หรอื เหตกุารณท่ี์ก าหนด 

3. แบบประเมินสถานการณ ์ใหป้ระเมินความถกูตอ้ง ความเหมาะสม การติ
ชมหรอืแสดงความคิดเห็นตอ่การประพฤตปิฏิบตัิของบคุคลในสถานการณท่ี์ก าหนดใหน้ัน้ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า แบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะ
แนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญาท่ีออกแบบเชิงสถานการณเ์ป็นแบบวดัความสนใจในการ
ท ากิจกรรมคลา้ย ๆ กับชีวิตจริง หรือสถานการณจ์ าลอง เหตุการณ์สมมุติ แลว้ใหผู้ต้อบแสดง
พฤตกิรรมตอบสนองท่ีสงัเกตหรอืวดัไดอ้อกมา ซึง่ค  าถามแบง่ออกไดเ้ป็น 8 ดา้น ประกอบดว้ยดา้น
ความสามารถทางปัญญาซึง่ประกอบดว้ย ปัญญาดา้นภาษา ปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร ์
ปัญญาดา้นมิติสมัพนัธ ์ปัญญาดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว ปัญญา ดา้นดนตรี ปัญญาดา้น
ความเขา้ใจระหวา่งบคุคล ปัญญาดา้นความเขา้ใจตนเอง และปัญญาดา้นธรรมชาติวิทยา 
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4. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
คณุภาพของเครื่องมือเป็นสิ่งท่ีส  าคญัมาก เพราะหากเครื่องมือไม่มีคณุภาพแลว้ผลของ

การวดัย่อมเช่ือถือไม่ได ้เครื่องมือท่ีดีนัน้ตอ้งมีคณุสมบตัิตา่ง ๆ เช่น ความยากง่าย อ านาจจ าแนก 
ความเป็นปรนยั ความเท่ียงตรง ความเช่ือมั่น เป็นตน้ ทัง้นีผู้ว้ิจยัขอกลา่วถึงคณุภาพของเครื่องมือ
ท่ีส าคญัและสามารถตรวจสอบโดยทางสถิติได ้ไดแ้ก่ คา่ความเท่ียงตรงและคา่ความเช่ือมั่น ดงันี ้

4.1 ความเทีย่งตรง 
การสรา้งแบบทดสอบหรือเครื่องมือวิจัยส าหรับเก็บข้อมูล มักจะกล่าวถึงความ

เท่ียงตรง ซึง่มกัจะมีความหมายและรายละเอียดดงันี ้(สมชาย   รตันทองค า, 2554, น. 139)  
1. ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (content validity) หมายถึง การวดันัน้สามารถวดั

ไดค้รอบคลุมเนือ้หาและวัดไดค้รบถว้นตามจุดประสงคข์องการวัด ในทางปฏิบตัิมกัจะตอ้งท า
ตารางจ าแนกเนือ้หาจดุประสงค ์ตามท่ีตอ้งการก่อนจะท าการออกขอ้สอบหรอืแบบวดั 

2. ความเท่ียงตรงเชิงสัมพันธ์ (criterion-related validity) แบ่งการออกเป็น 2 
ลกัษณะคือ  

1) ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ ์(predictive validity) คือค่าคะแนนจากแบบ
สอบสามารถท านายถึงผลการเรยีนในวิชานัน้ ๆ ไดอ้ยา่งเท่ียงตรง  

2) ความเท่ียงตรงตามสภาพ (concurrent validity) หมายถึงค่าคะแนนท่ีได้
จากแบบสอบสะทอ้นผลตรงตามสภาพเป็นจริง กล่าวคือ เด็กเก่งจะไดค้ะแนนสอบสงู ส่วนเด็ก
ออ่นจะไดค้ะแนนต ่าจรงิ 

3. ความเท่ียงตรงตามโครงสรา้ง (construct validity) หมายถึงคะแนนจากแบบ
วัดมีความสอดคลอ้งกับลกัษณะและพฤติกรรมจริงของเด็ก เช่น สอดคลอ้งกับความรู ้ความมี
เหตผุล ความเป็นผูน้  า เชาวปั์ญญา เป็นตน้  

ลว้น  สายยศ และ องัคณา  สายยศ (2543, น. 246-259) ไดก้ล่าวรายละเอียดของ
ความเท่ียงตรงทัง้ 3 ประเภทไว ้ดงันี ้

1. ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) หมายถึง เครื่องมือท่ีสามารถวดั
ไดต้ามเนือ้หาท่ีตอ้งการจะวดั และการพิจารณาความเท่ียงตรงนี ้จะใชว้ิธีการวิ เคราะหอ์ย่างมี
เหตุผล (Rational Analysis) ดังนั้นความเท่ียงตรงชนิดนีจ้ึงขึน้อยู่กับบุคคลท่ีจะวิเคราะหจ์ะท า
ใหผ้ลท่ีไดม้กัไมค่อ่ยแน่นอน ขาดความเป็นปรนยั ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา แบง่เป็น 2 ชนิด คือ 

1.1 ความเท่ียงตรงเชิงเหตุผล  (Logical Validity) บางครั้งเรียกว่าความ
เท่ียงตรงเชิงการสุ่ม (sampling validity) เป็นความเท่ียงตรงท่ีใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาว่าขอ้สอบ
แต่ละขอ้นัน้วดัไดต้รงตามตารางวิเคราะหร์ายละเอียด (Table of Specifications) หรือไม่ ถา้เป็น
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิแบบอิงกลุ่ม ผู้เ ช่ียวชาญทางสาขาวิชานั้นจะต้องพิจารณาว่า
แบบทดสอบฉบบันั้นมีขอ้สอบแต่ละขอ้ตรงตามพฤติกรรมท่ีจะวดัและจ านวนขอ้สอดคลอ้งกับ
ตารางวิเคราะหร์ายละเอียดหรือไม่ ถา้เป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิแบบอิงเกณฑผ์ูเ้ช่ียวชาญ
ทางสาขาวิชาจะตอ้งพิจารณาว่าขอ้สอบของแบบทดสอบท่ีสรา้งขึน้นัน้วดัไดต้รงตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมหรอืไม ่

1.2 ความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) เป็นคณุภาพของแบบทดสอบท่ี
พิจารณาว่าขอ้สอบแต่ละขอ้วดัไดต้รงตามคณุลกัษณะท่ีนิยามไวห้รือไม่ ซึ่งเป็นความเท่ียงตรงท่ี
เหมาะส าหรบัแบบทดสอบวัดความรูส้ึก  (Affective domain) เช่น การวัดทางดา้นบุคลิกภาพ 
ค่านิยม เป็นตน้ ซึ่งแบบทดสอบเหล่านีก้่อนสรา้งขอ้สอบ จะตอ้งนิยามสิ่งท่ีจะวดัใหช้ดัเจนก่อน 
หลงัจากนัน้จึงจะสรา้งขอ้สอบหรือขอ้ความใหส้อดคลอ้งกบันิยามท่ีก าหนดไว ้แลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบขอ้สอบหรือขอ้ความแต่ละขอ้ว่าสรา้งตรงตามนิยามไวห้รือไม่ ถา้สรา้งไดต้รงตามท่ี
นิยามไว ้ก็แสดงว่าแบบทดสอบมีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาทางดา้นความเท่ียงตรงเชิงพินิจนั่นเอง 
ส าหรบัแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ินั้นจะสรา้งขอ้สอบใหมี้ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาดา้นความ
เท่ียงตรงเชิงเหตผุลมากกวา่ความเท่ียงตรงเชิงพินิจ 

ความเท่ียงตรงของเครื่องมือนั้นจ าเป็นตอ้งอาศัยหลักฐานหลาย ๆ ดา้น
ประกอบกนั (Cronbach, 1971, อา้งถึงใน ศิริชยั   กาญจนวาสี, 2556, น. 69-72) การตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงมีเชิงเนือ้หา (Content Validity) การตรวจสอบความเท่ียงตรงประเภทนีใ้ช้การ
พิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งว่าเนือ้หา ความรู ้หรือประสบการณ์ของเครื่องมือนั้นเป็น
ตวัแทนเนือ้หาความรูห้รือประสบการณท์ัง้หมดหรือไม่ อย่างไร ดงันัน้ผูเ้ช่ียวชาญจะใชว้ิธีการลง
ความเห็นอย่างเป็นอิสระต่อกนั จากนัน้ท าการวิเคราะหผ์ลการลงความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญโดยมี
สูตรการวิเคราะหค์่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของขอ้สอบและเกณฑใ์นการคดัเลือกขอ้สอบท่ีมี
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาดงันี ้

1.1 อตัราสว่นความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของขอ้สอบ (Content Validity ratio)  
1.2 ดชันีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบ (Content Validity index) 
1.3 การตรวจสอบดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกับจุดมุ่งหมายของ

การวัด ( item-objective congruence : IOC) ผู้เ ช่ียวชาญพิจารณาว่าข้อสอบวัดได้ตรงตาม
จดุมุง่หมายของการวดัหรอืไม่ ถา้แน่ใจวา่ตรงจะตดัสินเป็นคะแนน +1 ถา้แน่ใจวา่ไมต่รง จะตดัสิน
เป็นคะแนน -1 และถา้ไม่แน่ใจว่าตรงหรอืไม่ จะตดัสินเป็นคะแนน 0 แลว้น าผลรวมการตดัสินของ
ผุเ้ช่ียวชาญทัง้หมดมาหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency : Ioc) หากคา่ท่ีค านวณ
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ไดมี้ค่าตั้งแต่ 05 ขึน้ไปถือว่าขอ้นั้นวัดตรงตามจุดมุ่งหมายของการวัด (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร
,2555) 

2. ความเท่ียงตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์ (Criterion – Related Validity) หมายถึง
คณุภาพของเครื่องมือท่ีเอาผลการวดัของแบบทดสอบไปหาความสมัพนัธก์บัเกณฑท่ี์ตอ้งการ เช่น
เกณฑเ์ก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิ หรอืผลการเรยีนในปัจจบุนั เกณฑเ์ก่ียวกบัผลการท างาน หลงัจากเรยีน
ส าเรจ็ไปแลว้ เพื่อใชใ้นการพยากรณ ์ความเท่ียงตรงชนิดนี ้แบง่เป็น 2 ประเภท คือ 

2.1 ความเท่ียงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง ความเท่ียงตรง
ท่ีเอาผลการวัดของแบบทดสอบท่ีสรา้งขึน้ไปหาความสัมพันธ์กับเกณฑใ์นสภาพปัจจุบัน เช่น
คะแนนของแบบทดสอบท่ีวดัความรูเ้ก่ียวกบัการว่ายน า้ไปหาความสมัพนัธก์บัคะแนนการว่ายน า้
ในเชิงปฏิบตัิในปัจจุบนั ถา้ผลปรากฏว่ามีความสมัพนัธก์ันสงู ก็แสดงว่าแบบทดสอบวดัความรู ้
เก่ียวกบัการว่ายน า้มีความเท่ียงตรงเชิงสภาพสงู กล่าวคือ คนท่ีว่ายน า้เป็นจะท าแบบทดสอบวดั
ความรูไ้ดแ้ละคนท่ีวา่ยน า้ไมเ่ป็นจะท าแบบทดสอบวดัความรูไ้ม่คอ่ยไดห้รอืไม่ได ้เป็นตน้ 

2.2 ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) หมายถึง ความ
เท่ียงตรงท่ีไดม้าจากเอาผลการวดัของแบบทดสอบท่ีสรา้งขึน้ไปค านวณหาความสมัพนัธก์บัเกณฑ์
ในอนาคต เพ่ือท่ีจะเอาผลการสอบไปพยากรณผ์ลความส าเรจ็ในอนาคต 

3. ความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง  (Construct Validity) หมายถึง คุณภาพของ
เครื่องมือท่ีสามารถวัดไดต้รงตามลักษณะหรือตามทฤษฎีต่าง ๆ ของโครงสรา้งนั้น หรือวัดได้
ครอบคลมุตามลกัษณะของโครงสรา้งของแบบทดสอบมาตรฐาน 

บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ ์(2557, น. 178-195) กลา่วไวว้า่  เน่ืองจากหลกัฐานความ
เท่ียงตรง ของค่าวัดจากเครื่องมือวดัเป็นความสมัพันธ์ หรือความสอดคลอ้งระหว่างค่าวดัของ
เครื่องมือวดันัน้  กบั สิ่งท่ีตอ้งการวดัหรือตวัเกณฑ ์ ดงันัน้  การแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรง  จึง
เป็นการหาความสัมพันธ์หรือความสอดคลอ้ง ระหว่างค่าวัดของตัวแปรทั้งสอง  วิธีการแสดง
หลกัฐานความเท่ียงตรงจงึขึน้อยู่กบัชนิด ของคา่วดัท่ีไดจ้ากตวัแปรทัง้สอง ดงันี ้  

1. วิธีการแสดงหลักฐานความเท่ียงตรงตามเนือ้หา  เป็นการแสดงหรือหาว่า
เครื่องมือวดันัน้ สามารถวดัได้ตรงและครอบคลมุเนือ้หาวิชา การแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรง
มากนอ้ยเพียงใด โดยการ เทียบกับตารางวิเคราะห์หลกัสูตร หรือตารางก าหนดขอ้สอบ (Test 
Blueprint) ซึ่งก าหนดตวัอย่างหวัขอ้ เนือ้หาสาระวิชาและพฤติกรรมจากเนือ้หาสาระวิชาทัง้หมด 
และถือว่าเป็นตัวแทนท่ีดีแล้ว การแสดงหลักฐานความเท่ียงตรงตามเนือ้หาของเครื่องมือวัด 
สามารถพิจารณา จาก ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจดุประสงคข์องวิชา ( ซึ่งจะครอบคลมุ
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ทัง้เนือ้หาและพฤติกรรมท่ี ตอ้งการวดั)  โดยค านวณจากดชันีความสอดคลอ้งของระหว่างขอ้สอบ
กบัจดุประสงค ์คา่ IOC ท่ีมีคา่ .5 ขึน้ไป แสดงวา่ ขอ้สอบวดั หรอืเป็นตวัแทนจดุประสงคข์องวิชา 

2. วิธีการแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงตามเกณฑ ์เป็นการหาค่าความสมัพนัธ์
ของค่าท่ีวดั ไดจ้ากเครื่องมือวดัท่ีตอ้งการกบัค่าท่ีวดัไดจ้ากเกณฑ ์ซึ่งสามารถค านวณไดห้ลายวิธี
ขึน้อยู่กับค่าท่ีวดัได ้ซึ่งอาจใช ้สตูร Pearson Product Moment (เม่ือขอ้มลูเป็นคะแนนทัง้ 2 ชุด) 
หรือ Spearman Rank Order (เม่ือข้อมูลเป็นการจัดอันดับ) ซึ่งแยกตามเกณฑ์เป็นการแสดง
หลกัฐานความเท่ียงตรงตามสภาพ และการแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงตามพยากรณ ์

3. วิธีการแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง เป็นการแสดงหลกัฐาน
ความเท่ียงตรงว่าเครื่องมือวดันัน้สามารถวดัขอบเขตความหมาย หรือคุณลกัษณะประจ าตาม
โครงสรา้งทาง ทฤษฎีท่ีสมมตุิขึน้นัน้ไดเ้พียงใด การแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง
สามารถท าไดห้ลาย วิธีการ ดงันี ้

3.1 วิธีพิจารณาเทียบกบัโครงสรา้งท่ีก าหนด เครื่องมือวดัผลการเรยีนท่ีเขียน
ขอ้สอบ วดัตามตารางลกัษณะเฉพาะ หรือตารางวิเคราะห์หลกัสตูร สามารถแสดงหลกัฐานความ
เท่ียงตรงตาม โครงสรา้งไดโ้ดยใหผู้เ้ช่ียวชาญวิเคราะห ์

3.2 วิธีเปรยีบเทียบจากกลุม่ท่ีตา่งกนั การศกึษาวา่เครือ่งมือวดัโครงสรา้งของ
สิ่งท่ีจะวัดไดโ้ดยใชก้ลุ่มตวัอย่างท่ีต่างกันสองกลุ่มท่ีรูแ้จง้ชัดว่า  กลุ่มหนึ่งมีคุณลกัษณะในสิ่งท่ี
ตอ้งการวดั ส่วน อีกกลุ่มหนึ่งไม่มีคณุลกัษณะในสิ่งนัน้ แลว้เปรียบเทียบคะแนนท่ีไดจ้ากทัง้สอง
กลุ่ม แลว้ใช ้t - test ทดสอบ ก็สามารถสรุปว่า เครื่องมือนัน้มีหลกัฐานแสดงความเท่ียงตรงตาม
โครงสรา้งสงู 

3.3 วิธีเทียบกบัเครื่องมือมาตรฐานท่ีวดัคณุลกัษณะเดียวกนั ค่าสหสมัพนัธ์
ของ เครื่องมือวดั กับเครื่องมือมาตรฐานท่ีวดัคุณลกัษณะเดียวกันสามารถบ่ งชี ้หลกัฐานความ
เท่ียงตรงตาม โครงสรา้งได ้

3.4  วิธีการวิเคราะห์หลายลักษณะหลายวิธี (Multitrees - Multimethod)  
การแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงตามโครงสรา้งต่างจากการแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงตาม
เกณฑท่ี์ตอ้งใช ้หลกัฐานต่าง ๆ มากกว่า โดยอาศยัสมมติฐานท่ีว่า ถา้เครื่องมือวัดกับเกณฑมี์
ลกัษณะร่วมกนัจะมีค่า สหสมัพนัธ์กนัสงู และถา้เครื่องมือวดักับเกณฑมี์ลกัษณะต่างกนัจะมีค่า
สหสมัพนัธก์นัต ่า น ามาวิเคราะห ์พรอ้มกนั ซึ่งแคมเบลและฟิสค ์(Cambell and Fiske) ไดพ้ฒันา
แนวคิดนีใ้หเ้หมาะสมเรียกว่า การ วิเคราะหห์ลายลกัษณะ หลายวิธีการ โดยใช้วิธีการเทียบความ
เท่ียงตรงร่วม (Convergent Validity) กับ ความเท่ียงตรงแยก (Divergent Validity) ซี่งความ
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เท่ียงตรงร่วมควรมีค่าสูงกว่า และความเท่ียงตรงแยก ควรมีค่าต ่ากว่า แต่ค่าความเท่ียงของ
เครือ่งมือวดัแตล่ะวิธีควรมีคา่สงูสดุ 

3.5 วิธีการหาค่าความสอดคล้องภายในเครื่องมือวัด การแสดงหลักฐาน
ความ เท่ียงตรงตามโครงสรา้งดงักล่าวไปแลว้ จะอาศยัสหสมัพนัธ์ระหว่างเครื่องมือวดักบัเกณฑ์
ภายนอกท่ี ยอมรบั ส าหรบัวิธีนีจ้ะอาศัยความสอดคล้องภายในเครื่องมือวัด โดยไม่ใชเ้กณฑ์
ภายนอก ซึง่สามารถ พิจารณาจากดชันีต่าง ๆ ดงันี ้

3.5.1 พิจารณาจากดัชนีอ านาจจ าแนกรายข้อเพราะข้อสอบท่ีมีค่า
อ านาจ จ าแนกสงู เป็นขอ้สอบท่ีวดัในทิศทางเดียวกนักบัส่วนรวม ถือว่ามีหลกัฐานความเท่ียงตรง
ตามโครงสรา้ง ภายในสงู 

3.5.2 พิจารณาจากระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนส่วนย่อยภายใน
เครือ่งมือ วดักบัคะแนน 

3.5.3 พิจารณาจากค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือวดัท่ีหาด้วยสตูรความ
สอดคลอ้งภายใน เช่น สูตร KR-20 หรือสูตร แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient–
Alpha) ดงันัน้ เครือ่งมือวดัใดมีคา่ความเช่ือมั่นสงู ก็สามารถสรุปว่า มีหลกัฐานความเท่ียงตรงตาม
โครงสรา้ง ภายในสงูได ้

3.6 วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) การแสดงหลักฐาน
ความเท่ียงตรงตามโครงสรา้งท่ีตรงประเด็นมากท่ีสดุคือ วิเคราะห์องคป์ระกอบ เพราะวิธีการทาง
สถิติท่ีสามารถ ตรวจชี ้ลักษณะประจ าทางจิตวิทยา เน่ืองจากตัวแปรต่าง ๆ เม่ือน ามาหาค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์จะ พบว่า มีตวัแปรบางคู่มีความ สมัพนัธก์นัสงูหรอืบางท่ีก็พบว่ามีกลุม่ตวั
แปรบางกลุม่มีความสมัพนัธซ์ึง่กนั และกนัสงู นั่นแสดงว่าตวัแปรเหลา่นัน้วดับางสิ่งบางอยา่งท่ีเป็น
องคป์ระกอบร่วมกนั การวิเคราะห ์องคป์ระกอบ เป็นการจดัสมรรถภาพ หรือคณุลกัษณะต่าง ๆ 
ทางจิตวิทยาท่ีวดัไดใ้หเ้ป็นหมวดหมู่ตาม โครงสรา้ง ซึ่งค่าน า้หนกัองคป์ระกอบแรกก่อนหมนุแกน 
จะเป็นคา่ท่ีแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงตาม โครงสรา้งได ้

จึงสรุปไดว้่าความเท่ียงตรง หมายถึง คณุภาพของเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยัท่ีสรา้งขึน้ 
เพื่อใช้วัดในคุณลักษณะ /พฤติกรรม/เนือ้หาสาระท่ีต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม มี
ประสิทธิภาพ และวดัไดถ้กูตอ้งตามความเป็นจรงิ  
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4.2 อ านาจจ าแนก 
แบบทดสอบท่ีดีตอ้งสามารถจ าแนกผูส้อบท่ีมีความสามารถเก่งอ่อนต่างกันออกได ้

โดยคนเก่งจะตอบขอ้สอบถกูมากกวา่คนออ่น (สมชาย   รตันทองค า, 2554, น. 141) โดยพิจารณา
จาก 

1. ค่าอ านาจจ าแนกแบบทดสอบทัง้ฉบบั กล่าวคือ 1) หากคะแนนรวมของผูท้  า
ขอ้สอบทัง้กลุม่ มีการกระจายตวัตัง้แต่ศนูยถ์ึงเกือบเต็ม แสดงว่าแบบทดสอบนัน้จ าแนกได ้แต่ถา้
คะแนนรวมมีการเกาะกลุ่มกันหรือมีการกระจายตวัของคะแนนนอ้ย แสดงว่าแบบทดสอบนัน้มี
อ านาจการจ าแนกต ่าหรือจ าแนกไม่ได้นั่นเอง 2) ค่าเฉลี่ยของค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของ
แบบทดสอบทัง้ฉบบั โดยทั่วไปค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) ของแบบทดสอบมีค่าระหว่าง -1.00-
+1.00 หากค่าเฉลี่ยของค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้เท่ากบัหรือมากกว่า  0.20 แสดงว่าแบบทดสอบ
ฉบบันัน้จ าแนกได ้

2. ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบรายขอ้ ซึ่งพิจารณาจากหลกัท่ีว่าคนเก่ง
ย่อมตอบถูกมากกว่าคนอ่อนดงันัน้หากขอ้ใดท่ีมีคนอ่อนตอบถูกมากกว่าเรียกว่า  “จ าแนกกลบั” 
ส่วนขอ้ใดหากคนเก่งและคนอ่อนตอบถกูพอ ๆ กันเรียกว่า “จ าแนกไม่ได”้ ดงันัน้ หากขอ้สอบใด 
ค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าบวกแสดงว่าจ าแนกได ้มีค่าลบแสดงว่าจ าแนกคนกลับ และเป็นศนูย์
หรอืใกลศ้นูยแ์สดงว่าขอ้ค าถามนัน้ไม่มีอ านาจจ าแนกคนเก่งและคนอ่อนตอบผิดถกูพอๆกนัควรมี
การปรบัปรุงก่อนน าไปใชอี้กทัง้นกัการศกึษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของอ านาจจ าแนกไวว้า่   

อ านาจจ าแนก หมายถึงความสามารถหรือคณุสมบตัิของขอ้สอบ แบบทดสอบ หรือ
แบบวดั ในการจ าแนกแยกลกัษณะคน 2 กลุ่มได ้นั่นคือ แยกคนท่ีมีคณุลกัษณะนัน้สงู กบัคนท่ีมี
คณุสมบตัินัน้ต  ่าได ้(ลว้น  สายยศ และ องัคณา  สายยศ, 2543, น. 299) นั่นคือ คณุลกัษณะราย
ขอ้ท่ีสามารถจ าแนกแยกแยะความแตกต่างระหว่างบคุคลตามลกัษณะท่ีตอ้งการวดัได ้(อรพินทร ์
ชชูม, 2552, น. 259) อ านาจจ าแนกของแบบส ารวจความสนใจในการท ากิจกรรม คือ ความสนใจ
ในการท ากิจกรรมในแต่ละดา้นรวมทั้งสิน้  8 ดา้น การหาค่าอ านาจจ าแนกมีหลายวิธีขึน้กับ
ธรรมชาติของคะแนนท่ีไดจ้ากการวดันัน้ ๆ ดงันี ้

1. ดัชนีพอยท์ไบซี เ รียล  (Point – Biserial Index) ดัชนีแบบนี้เ ป็นลักษณะ
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  2 ตัวหรือคะแนน 2 กลุ่ม แต่มีข้อตกลงว่า คะแนนกลุ่มหนึ่งเป็น
แบบต่อเน่ือง (Continuous Variable) อีกกลุ่มหนึ่งเป็นแบบไม่ต่อเน่ืองมี 2 กลุ่ม (Dichotomous 
Variable) การใหค้ะแนนท าถกูได ้1 คะแนน และท าผิดได ้0 คะแนนเท่านัน้ 
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2. ดชันีสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั มีขอ้ตกลงว่า กรณีตวัเลือกเป็นคะแนนแบบช่วง
เท่ากัน เช่น 1, 2, 3 หรือ 1, 2, 3, 4 หรือมากกว่านัน้ก็ได ้ดา้นคะแนนมากมกัจะเป็นลกัษณะเห็น
ดว้ยอย่างมาก หรือมีคุณลกัษณะนัน้อยู่อย่างมาก เ ม่ือผูต้อบเลือกตอบตวัเลือกท่ีมีคะแนนมาก 
ย่อมไดค้ะแนนรวมมากดว้ย หรอืผูต้อบเลือกตอบตวัเลือกท่ีมีคะแนนนอ้ย ย่อมไดค้ะแนนรวมนอ้ย
ดว้ย ลกัษณะของคะแนน 2 อย่างขึน้ลงตามกัน แสดงว่าขอ้นัน้จ าแนกได ้แต่ถา้ไม่ขึน้ลงตามกนั
แสดงว่าคา่ของอ านาจจ าแนกไม่ดี หรอือาจขึน้ลงกลบักนัแปลว่าเป็นขอ้ท่ีไม่ดี ไม่ควรน ามาใชห้รือ
ควรน ามาปรบัปรุง และควรตรวจเช็คการใหค้ะแนนใหด้ี อาจเป็นขอ้เขียนแสดงความคิดเห็นทาง
ลบเวลาใหค้ะแนนก็จะตอ้งกลบักนั 

3. อ านาจจ าแนกจากการทดสอบที (t – test Index) การใชด้ชันีนีเ้สนอโดย A. L. 
Edwards ในปี 1957 ใชใ้นกรณีคะแนนแสดงความรูส้กึแตล่ะขอ้มีมากกวา่ 1 คะแนน แตล่ะขอ้ควร
ใหค้ะแนนเหมือนๆ กนั นั่นคือ ถา้ 3 ก็คะแนน 3 เหมือนกนัหมด ถา้ขอ้ละ 5 คะแนนก็ให ้5 คะแนน
เหมือนกันหมด โดยหลกัการก็คือ พยายามหาความแตกต่างของคะแนนกลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงกับ
กลุ่มท่ีไดค้ะแนนต ่าว่าท าขอ้นัน้ ๆ ไดค้ะแนนไปตามสภาพความเป็นจริงหรือไม่ ตามทฤษฎีผูท่ี้ได้
คะแนนรวมสงูควรท าขอ้นัน้ไดค้ะแนนสงู ผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมต ่าควรท าขอ้นัน้ไดค้ะแนนต ่า ถา้แบบนี้
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสูงและกลุ่มต ่าก็จะต่างกัน ขอ้นั้นก็ถือว่าจ าแนกคนได ้แต่
ในทางปฏิบตัิคะแนนกลุม่สงูกบัคะแนนกลุม่ต ่าอาจไม่แตกตา่งกนั หรอืนยักลบักนัคือ กลุม่ต ่าอาจ
อยู่สูงกว่ากลุ่มสูง กรณีนีอ้  านาจจ าแนกจะใชไ้ม่ได ้อ านาจจ าแนกแบบที  (t – test Index) ท่ีควร
ยอมรบัคือ 1.75 ตามแนว Edwards หมายถึง ถา้ค านวณค่าอ านาจจ าแนกไดต้ัง้แต่ 1.75 ขึน้ไป 
ถือว่าขอ้นัน้มีอ านาจจ าแนกใชไ้ด ้แต่ถา้ค่า t นอ้ยกว่า 1.75 ถือว่าใชไ้ม่ได ้ตอ้งแกไ้ขปรบัปรุง ใน
กรณีค่า t เป็นลบ (-) และค่าตวัเลขจะสงูกว่าเกณฑ ์ถือว่าใชไ้ม่ไดเ้พราะเป็นผลกลบักนั ถา้ไม่ยึด
ตามเกณฑ์ของ  Edwards ก็สามารถหาค่า  t แล้วไปเปิดตารางทดสอบค่า  t และ df ก าหนด
นยัส าคญั และเป็นการทดสอบทิศทางเดียว ถา้ผลออกมาค่า t มีระดบันยัส าคญัท่ีระดบัท่ีตอ้งการ
ค่าอ านาจจ าแนกนัน้ก็สามารถน าไปใชไ้ด้ (ลว้น  สายยศ และ องัคณา  สายยศ, 2543, น. 302-
306)  

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัเลือกใชก้ารวิเคราะหค์่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั
ในการแสดงคา่อ านาจจ าแนก 
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4.3 ความเชือ่ม่ัน 
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2521, น. 269) กล่าวว่า ความเช่ือมั่นเป็นความคงท่ี

แน่นอนของคะแนนในการวดัทกุครัง้จากนกัเรยีนกลุม่เดียวกนั หรอืหมายความว่า เม่ือใชเ้ครื่องมือ
วดันัน้ครัง้ใด ก็จะไดค้ะแนนเท่าเดมิทกุครัง้ไป 

ลว้น  สายยศ และ องัคณา  สายยศ (2543, น. 209) กลา่วว่า ความเช่ือมั่น หมายถึง
ความคงท่ีของคะแนนท่ีไดจ้ากการสอบนกัเรยีนคนเดียวกนัหลายครัง้ในแบบทดสอบชดุเดิม 

ศิรชิยั   กาญจนวาสี (2556, น. 58) กลา่วว่า ความเช่ือมั่นคือความคงท่ีหรอืความคง
เสน้คงวาของผลท่ีไดจ้ากการวดัซ า้ 

ชศูร ี วงศร์ตันะ (2560, น. 208) กลา่ววา่ ความเช่ือมั่นคือผลการวดัท่ีคงเสน้คงวาเม่ือ
มีการวดัซ า้กบัคนกลุม่เดียวกนัดว้ยเครือ่งมือวิจยัชดุเดียวกนั ดว้ยเวลาท่ีตา่งกนั 

สมชาย   รตันทองค า (2554, น. 139-140) กล่าวว่า แบบทดสอบท่ีดีตอ้งมีความ
เช่ือมั่นไดว้่าผลจากการวดัคงท่ีแน่นอน ไม่เปลี่ยนไปมา การวดัครัง้แรกเป็นอย่างไร เม่ือวดัซ า้อีก
โดยใชแ้บบทดสอบชดุเดิมผูถ้กูทดสอบกลุ่มเดิม จะวดัก่ีครัง้ก็ตามผลการวดัควรจะเหมือนเดิมหรอื
ใกลเ้คียงเดิม สอดคลอ้งกนั แบบทดสอบท่ีเช่ือมั่นไดจ้ะสามารถใหค้ะแนนท่ีคงท่ีแน่นอน ปกติการ
สอบแต่ละครัง้คะแนนท่ีไดม้กัไม่คงท่ี แต่ถา้อนัดบัของผูท่ี้ท าขอ้สอบยงัคงท่ีเหมือนเดิมก็ยงัถือว่า
แบบทดสอบนัน้มีความเช่ือมั่นสงูความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ หมายถึงความคงท่ีของคะแนนท่ี
จากการสอบของคนกลุ่มเดิมหลาย ๆ ครัง้การหาค่าความเช่ือมั่นไดจ้ึงยึดหลกัการสอบหลาย ๆ 
ครัง้ แลว้หาความสมัพนัธข์องคะแนนท่ีไดจ้ากการสอบหลายๆ ครัง้นัน้ ถา้คะแนนของผูส้อบแต่ละ
คนคงท่ีหรอืขึน้ลงตามกนั แสดงวา่แบบทดสอบนัน้มีคา่ความเช่ือมั่นสงู(reliability) คา่ความเช่ือมั่น
ค านวณไดจ้ากการหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนทัง้ 2 ชดุ จากการสอบ ผูส้อบกลุ่ม
เดิม 2 ครัง้ โดยใชแ้บบทดสอบเดียวกนั ความเช่ือมั่นมีคา่อยู่ระหวา่ง 0 ถึง 1.00 วิธีการหาคา่ความ
เช่ือมั่นของแบบทดสอบสามารถท าไดห้ลายวิธีดงัตอ่ไปนี ้

1. การสอบซ า้ (test and retest) 
เป็นการน าแบบทดสอบชุดเดียวกันไปสอบผูเ้รียน กลุ่มเดียวกัน  2 ครัง้ ใน

เวลาห่างกันพอสมควร (ป้องกันการจ าข้อสอบได้) แล้วน าค่าคะแนนทั้ง  2 ชุดนั้น มาหาค่า
ความสมัพันธ์ท่ีได ้คือค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวิธีการนีเ้รียกว่า  “measure of stability” 
การหาความเช่ือมั่นลกัษณะนีมี้ขอ้จ ากดับางประการ กล่าวคือ 1) ผูท้  าแบบทดสอบอาจเกิดความ
เบื่อหน่าย เพราะธรรมชาติของบุคคลไม่ชอบความซ า้ซากจ าเจ  2) เสียเวลาในการสอบมาก 3) 
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ผูส้อบเกิดการเรยีนรูจ้ากการสอบครัง้แรก ท าใหส้อบครัง้หลงัท าไดค้ลอ่งขึน้ เกิดความคลาดเคลื่อน
จากความเป็นจรงิ ดงันัน้การหาคา่ความเช่ือมั่นของขอ้สอบนีจ้งึไมเ่ป็นท่ีนิยม 

2. ใชแ้บบทดสอบคูข่นาน (parallel test หรอื equivalence tests) 
แบบทดสอบคู่ขนานหมายถึง แบบทดสอบ 2 ชุด ท่ีมีลกัษณะและคุณภาพ

ใกลเ้คียงกนัมากท่ีสดุ ทัง้ดา้นเนือ้หา ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ลกัษณะค าถาม และจ านวนขอ้
ค าถาม จนอาจกล่าวได้ว่า เป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน สามารถใช้แทนกันได้ การใช้
แบบทดสอบคู่ขนานนี้ เป็นการแก้ปัญหาข้อจ ากัดต่าง  ๆ ของการหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบโดยการสอบซ า้ วิธีการหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท าไดโ้ดย น าแบบทดสอบ
คู่ขนานไปทดสอบนักเรียน กลุ่มเดียวกันทัง้  2 ฉบบั ในเวลาเดียวกัน แลว้น าคะแนนจากการท า
แบบทดสอบทัง้ 2 ชุดนี ้มาหาความสมัพนัธก์ัน ก็จะไดค้่าความเช่ือมั่นดงักล่าว วิธีการนีเ้รียกว่า 
“measure of equivalence test” ขอ้จ ากดัของการทดสอบนีค้ือ การสรา้งแบบทดสอบท่ีมีลกัษณะ
ท่ีใกลเ้คียงกนัทัง้เนือ้หา ความยากง่าย และอ านาจการจ าแนก ฯลฯท าไดย้าก ตอ้งใชป้ระสบการณ์
สงู 

3. วิธีแบง่ครึง่ขอ้สอบ (split-half) 
เป็นการสรา้งขอ้สอบชุดเดียวใชผู้ส้อบชุดเดียวกนั (แต่แบ่งครึง่ขอ้สอบ และ

ไดค้่าคะแนน 2 ชุด) เป็นการแกปั้ญหาความยากในการสรา้งแบบทดสอบแบบคู่ขนาน แต่ไดผ้ล
เช่นเดียวกับการสอบซ า้ หรือการใชข้อ้สอบแบบคู่ขนาน วิธีการอาจแบ่งตรวจขอ้สอบครัง้ละครึง่
ฉบับ (แบ่งข้อคี่กับข้อคู่ หรือครึ่งแรกและครึ่งหลัง ) นิยมใช้ข้อคู่และคี่มากกว่า เน่ืองจากการ
เรยีงล าดบัขอ้สอบนิยมเรยีงตามเนือ้หาเป็นตอนๆจากง่ายไปยาก ดงันัน้การแบง่ครึง่ลกัษณะนีจ้ึงมี
ลกัษณะคลา้ยคลงึพออนโุลมใหเ้ป็นแบบทดสอบคูข่นานได ้เม่ือตรวจและไดค้ะแนน  2 ชดุแลว้ น า
คะแนนทัง้สองมาหาค่าความสมัพนัธก์ัน เป็นค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบครึ่งฉบบั เรียกว่า 
“internal consistency”จากนัน้จึงน ามาค านวณค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัอีกครัง้หนึ่ง ซึ่งค่าความ
เช่ือมั่นขอ้สอบเต็มฉบับนั้นจะสูงกว่าครึ่งฉบับเน่ืองจาก ค่าความเช่ือมั่นขึน้กับความยาวหรือ
จ านวนขอ้ของค าถาม ขอ้สอบท่ีมีขอ้ค าถามมากจะมีระดบัความเช่ือมั่นสงูกวา่แบบสอบท่ีมีจ านวน
ขอ้สอบนอ้ย 

4. วิธี Kuder-Richardson (KR) 
เป็นการหาค่าความคงท่ีภายในของแบบทดสอบ เรียกว่า ความเช่ือมั่น

ภายใน (internal consistency) สูตรท่ีนิยมใชค้ือสูตรค านวณ KR-20 และ KR-21 ซึ่งในการวิจัย
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ครัง้นี ้ผูว้ิจัยหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวดั โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α -Coefficient) 
ของครอนบาค เน่ืองจากแบบวดัของผูว้ิจยัมีการใหค้ะแนนแบบจดัอนัดบั 

ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ (2541, น. 222-232) กลา่วถึง วิธีการ
หาคา่ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบไว ้ดงันี ้

1. การวดัความแน่นอน (Stability) เป็นการวดัว่าสอบกบัเด็กคนเดิม 
2 ครัง้ ดว้ยแบบทดสอบเดิมคะแนนจะเปลี่ยนแปลงหรอืคงเสน้คงวาเพียงใด วิธีการหาก็คือ เตรยีม
แบบทดสอบท่ีตอ้งการหาความเช่ือมั่นใหเ้รยีบรอ้ย แลว้เอาไปสอบกบักลุม่ตวัอยา่ง 2 ครัง้ ช่วงการ
สอบควรอยู่ระหว่าง 4 – 5 วนั ดงันัน้เด็กคนหนึ่ง ๆ จะไดค้ะแนนจากการสอบเดียวกนั 2 ชุด แลว้
น าไปหาความเช่ือมั่นจากสตูรของเพียรส์นั 

2. การหาความเช่ือมั่นโดยใช้ขอ้สอบคู่ขนาน ตอ้งสรา้งแบบทดสอบ
หนึ่งๆ มีจ านวน 2 ฉบบัท่ีมีคุณภาพเหมือนกันทุกประการ เป็นตน้ว่าเนือ้หาเหมือนกัน รูปแบบ
เหมือนกัน ความยาว ความยาก คะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งสองฉบับต้อง
เท่ากันดว้ย เรียกว่า แบบทดสอบหรือ ขอ้สอบคู่ขนาน (Parallel form) การประมาณค่าดว้ยวิธีนี ้
อาศยัแนวคิดท่ีว่าแบบทดสอบท่ีสรา้งทัง้สอง ฉบบัจะเป็นตวัแทนของคุณลกัษณะท่ีต้องการวัด 
แลว้น าแบบทดสอบทัง้สองฉบบัไปทดสอบกบันกัเรียน กลุ่มเดียวกนั แลว้น าคะแนนท่ีไดจ้ากการ
ทดสอบมาค านวณหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธโ์ดยใชส้ตูรของ เพียรส์นั (บุญเชิด ภิญโญอนนัต
พงษ,์ 2521, น. 278-300) 

3. การหาค่าความเช่ือมั่นแบบแบ่งครึ่งฉบบั (Split – half) เป็นการ
น าเอาแบบทดสอบ ฉบบัหนึ่งมาแบ่งออกเป็น 2 ฉบบั โดยมีหลกัการว่า แต่ละฉบบัท่ีแบ่งจะตอ้ง
คลมุเนือ้หา ความยากง่าย จากยากนอ้ยไปหายากมากตัง้แต่ขอ้แรกจนถึงขอ้สดุทา้ย เม่ือเป็นดงันี ้
จึงแบ่งแบบทดสอบออกเป็นสอง ฉบบัโดยอาศยัแยกขอ้คูแ่ละขอ้คี่ แลว้น าคะแนนจากขอ้คูแ่ละขอ้
คี่มาหาสหพนัธ์กันแบบธรรมดา ต่อจากนัน้จึงใช้สูตรขยายความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัอีก เรียกว่าสตูร   
สเปียรแ์มน – เบราวน ์(Spearman – Brown)  

4.   การหาความเ ช่ือมั่ นแบบคูเดอร์  –  ริชาร์ดสัน   (Kuder – 
Richardson) ในปี ค.ศ.1937 คูเดอรแ์ละริชารด์สนัไดพ้ฒันาสูตรท่ีหาค่าความเช่ือมั่นไดง้่ายเขา้ 
โดยเครื่องมือท่ีจะหาความเช่ือมั่นโดย วิธีนีจ้ะตอ้งมีลกัษณะท่ีวดัองคป์ระกอบรว่มกนั และคะแนน
แต่ละขอ้ตอ้งอยู่ในลกัษณะท่ีท าถูกได ้1 คะแนน ท าผิดได ้0 คะแนนเท่านัน้ ถา้ตรวจใหค้ะแนน
นอกเหนือจากนีจ้ะใชว้ิธีการนีห้าคา่ความเช่ือมั่น ไม่ไดแ้ละวิธีนีมี้สตูรหาความเช่ือมั่นอยู่ 2 สตูร คือ 
สตูร KR.20 และ KR.21 (ลว้น  สายยศ และ องัคณา  สายยศ, 2543, น. 215) 
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5. การหาความเช่ือมั่นโดยวิธีของครอนบาค (Cronbach alpha 

procedure) ครอนบคั ไดพ้ฒันาสตูรหาความเช่ือมั่นในรูปสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) 
ในปี ค.ศ.1951 โดยพฒันามา จากสูตร KR.20 ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าจะไดใ้ชห้าค่าความเช่ือมั่นกับ
เครื่องมือท่ีไม่ไดต้รวจใหค้ะแนนเป็น 1 กบั 0 จะตรวจใหค้ะแนนลกัษณะใดก็ได ้เช่น ถา้ท าถกูได้
คะแนนเป็น 10, 8 หรือในลกัษณะแบบสอบถาม ท่ีใหค้ะแนนแต่ละขอ้เป็น 3, 2, 1 หรือ 5, 4, 3, 2, 
1 ก็ได ้(ลว้น  สายยศ และ องัคณา  สายยศ, 2543, น. 218) 

ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัหาคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรม โดย
การหาค่าความเช่ือมั่นแบบความสอดคล้องภายในของสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) การวิเคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบ
เพียรส์นัและหาค่าความเช่ือมั่นแบบการวดัซ า้ (Test retest) โดยใชส้ถิติ สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
แบบคาเมอรว์ี (Cramer’s V) 
 
5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

5.1 งานวิจัยในประเทศ 
ขวญัจิรา ภสูงัข ์(2547, น. 57) ไดท้  าการศึกษาเรื่องความสามารถทางพหปัุญญาท่ี

ไดร้บัการจดัประสบการณป์ฏิบตัิการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหปัุญญาเพื่อการเรียนรู ้
การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพื่อการศกึษาความสามารถทาง พหปัุญญาของเดก็ปฐมวยัท่ีไดร้บัการ
จัดประสบการณป์ฏิบตัิการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู ้กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นนกัเรียนชายและหญิงท่ีมีอายรุะหว่าง  4-5 ปี ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้
อนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนวดัสิตาราม สานกังานเขตป้อมปราบศตัรู
พ่าย กรุงเทพมหานคร จ านวน 20 คน ซึ่งไดม้าจากการสุ่ม อย่างง่าย ผลวิจยัพบว่า เด็กปฐมวยัท่ี
ไดร้บัการจดัประสบการณป์ฏิบตัิการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหปัุญญาเพื่อการเรียนรู ้
มีความสามารถทางพหุปัญญาสงูขึน้ทกุดา้น ไดแ้ก่ ความสามารถทางดา้นภาษา ความสามารถ
ดา้นตรรกะ/คณิตศาสตร ์ความสามารถทางดา้นมิติสมัพนัธ์ ความสามารถทางดา้นรา่งกายและ
การเคลื่อนไหว ความสามารถทางดา้นดนตรี /จังหวะ ความสามารถทางดา้นมนุษยสัมพันธ์ 
ความสามารถทางดา้นการเขา้ใจตนเอง และความสามารถทางดา้นธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความสามารถทาง พหุปัญญามีการเปลี่ยนแปลงทาง
สงูขึน้ 

ทิศาวุฒิ โชตินิสากรณ ์(2545, น. 30-34) จากการศึกษาความสนใจในอาชีพของ
นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวฒัโนทัยพายพั จังหวัดเชียงใหม่ พบว่านักเรียนมีความ
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สนใจในอาชีพงานดา้นการจดัการและการคา้ขายมากท่ีสดุ รองลงมาคืองานดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคนิค งานศิลปะดนตรีและวรรณกรรม งานบรกิารและสงัคม งานช่างฝีมือและกลางแจง้ ดา้นท่ี
นอ้ยท่ีสดุคือดา้นงานส านกังานและงานเสมียน และพบว่า เพศ ผลการเรยีน เกรดเฉลี่ยสะสม และ
โปรแกรมการเรียนมีผลต่อความสนใจในอาชีพ ส่วนอาชีพบิดาและมารดาไม่มีความสมัพนัธก์บั
ความสนใจในอาชีพ 

5.2 งานวิจัยตา่งประเทศ 
Gardner (Gardner, 1998, อา้งถึงใน เยาวพา เดชะคปุต์, 2551) จากการศึกษาใน

โครงการวิจัย “โครงการสเปคตรมั” (Project Spectrum) ของการด์เนอร ์และคณะ ไดน้าเสนอ
กิจกรรมส่งเสริมพหุปัญญาใหก้ับเด็กอนุบาล ในบริบทของสงัคมอเมริกันท่ียอมรบั โดยก าหนด
เนือ้หาการสอน และกิจกรรมท่ีส่งเสริมปัญญา แต่ละดา้นท่ีจดัท าขึน้เฉพาะ โดยมุ่งเนน้ใหเ้ด็กใช้
วิธีการคดิ แกปั้ญหา และพฒันาการการเรยีนรูภ้ายใตบ้รรยากาศท่ีสง่เสรมิความรว่มมือ และการด์
เนอรย์งัเช่ือวา่บทบาทวฒันธรรมเกือบทกุบทบาท ไม่วา่จะซบัซอ้นมากเพียงไรจะตอ้งอาศยัปัญญา 
หลายดา้น ผสมผสานกนัอย่างเหมาะสม ซึ่งจะทาใหค้นเราประสบความสาเรจ็ในการพฒันา พหุ
ปัญญา  

Ford (Ford, 2000, อา้งถึงใน เยาวพา เดชะคปุต,์ 2551) ไดท้  าการศกึษาเรือ่งผลการ
ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและการสอนแบบผสมผสานระดับเกรด  7 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของทฤษฎีพหุปัญญาการสอนแบบผสมผสานว่ามีต่อการพฒันาการเรียนของเด็ก 
เกรด 7 มากนอ้ยแคไ่หน โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่หนึ่งใชก้ารสอนแบบดัง้เดมิ และอีกกลุม่
ใชก้ารสอนโดยใชท้ฤษฎีพหปัุญญา และวิธีผสมผสานโดยการสอนคณิตศาสตร ์ภาษาองักฤษ และ
สงัคมศกึษา ผลการวิจยั พบวา่ นกัเรยีนท่ีไดร้บัการสอนโดยใชท้ฤษฎีพหปัุญญา และวิธีผสมผสาน
มีคะแนนดา้นภาษาสงูกว่านกัเรยีนท่ีไดร้บัการสอนแบบดัง้เดิม และนกัเรยีนท่ีไดร้บัการสอนโดยใช้
ทฤษฎี พหปัุญญาและวิธีผสมผสานดงัเดมิ ไมมี่ผลตอ่ตวัแปรดา้นเพศและเชือ้ชาติแตอ่ยา่งใด  

จากการศึกษางานวิจยัในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวมาในขา้งตน้ 
พบว่า เราไดใ้ชท้ฤษฎีพหุปัญญามาใชใ้นการส ารวจและคดักรองความสามารถทางปัญญาอัน
หลากหลายมากมาย ซึ่งแบบทดสอบท่ีใชใ้นการส ารวจพหุปัญญานัน้เป็นแบบเดิมท่ีใชม้าอย่าง
ยาวนาน อาจมีปรบัขอ้ค าถามเพื่อใหเ้กิดความทนัสมยัมากขึน้ในการตอบ ผูว้ิจยัคิดว่าการพฒันา
แบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมโดยท าเป็นแบบวดัเชิงสถานการณ ์จะน ามาซึง่ตวัช่วยในการ
อธิบายความสนใจของแตล่ะบคุคลเพื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐานของการแนะแนวการศกึษาและอาชีพใน
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อนาคต ทัง้นีแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมไดน้ าทฤษฎีพหปัุญญาตามแนวคิดของ โฮเวิรด์ 
การด์เนอร ์เพื่อน ามาสรา้งแบบวดัเพ่ือใชใ้นการวดัความสนใจในการท ากิจกรรมของผูเ้รยีน 

  



 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
การวิจัยครัง้นี ้เป็นการพัฒนาแบบวัดความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนว

อาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ซึง่ผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอน ดงันี ้
ระยะท่ี 1 การสรา้งแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย

ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา 
ระยะท่ี 2 การตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการ

แนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา 
ระยะท่ี 3 การจัดท าคู่มือการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะ

แนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
กระบวนการพัฒนาแบบวัดความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย

ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญาในครัง้นีมี้ขัน้ตอนดงัแสดงในภาพประกอบ 2 - 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

 

ระยะท่ี 1 
การสร้างแบบวัดความ

สนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะ
แนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุ
ปัญญา 
 

ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎีจากต ารา

และเอกสารงานวิจยั 

สรา้งแบบวดัความสนใจในการท า

กิจกรรมเพ่ือการแนะแนวอาชีพ

โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา 

แบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการ

แนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา

(ฉบบัรา่ง) 
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ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
 
  

 
          ระยะท่ี 2 
การตรวจสอบคณุภาพ

ของแบบวดัความสนใจ

ในการท ากิจกรรมเพื่อ

การแนะแนวอาชีพโดย

ประยกุตท์ฤษฎีพหุ

ปัญญา 

ทดลองใชเ้พื่อตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัความสนใจ 
ครัง้ท่ี 1 ตรวจสอบอ านาจจ าแนก 
ครัง้ท่ี 2 ตรวจสอบความเช่ือมั่นและความเท่ียงตรงเชิงสภาพ 
 

ปรบัแกต้ามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

 

ผลการตรวจสอบคณุภาพแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรม

เพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา 
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ภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
 
ระยะที ่1 การสร้างแบบวัดความสนใจในการท ากจิกรรมเพือ่การแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา 

การด าเนินการวิจัย 
การสรา้งแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์

ทฤษฎีพหปัุญญา มีขัน้ตอนการออกแบบเครือ่งมือวดัดงันี ้
1.1 ศกึษาขอ้มลูเรื่องการสรา้งแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะ

แนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหุปัญญา โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีในงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง กิจกรรม การแนะแนวอาชีพ นอกจากนีย้งัสมัภาษณน์กัเรยีนท่ีเป็นตวัแทนแตล่ะดา้นท่ีมี
ความชดัเจนดา้นความสามารถทัง้ 8 ดา้นของความสนใจในทฤษฎีพหปัุญญา จากการรบัรองของ
ครูท่ีปรกึษาและครูในชมุนมุถึงความชอบ ความสนใจในการท ากิจกรรม และแนวทางการประกอบ
อาชีพเพื่อสรา้งขอ้ค าถาม  

 
             ระยะท่ี 3 
การจดัท าคูมื่อการใชแ้บบวดั

ความสนใจในการท ากิจกรรม

เพื่อการแนะแนวอาชีพโดย

ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา 

จดัท าคูมื่อการใชแ้บบวดัความสนใจในการท า

กิจกรรมเพ่ือการแนะแนวอาชีพโดยประยกุต์

ทฤษฎีพหปัุญญา 

 

คูมื่อการใชแ้บบวดัความสนใจในการ

ท ากิจกรรมเพ่ือการแนะแนวอาชีพโดย

ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา 

ตรวจสอบความเหมาะสมของคูมื่อการใชแ้บบวดั

ความสนใจในการท ากิจกรรมเพ่ือการแนะแนว

อาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา 
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1.2 สังเคราะห์เอกสาร แนวคิดและทฤษฎีกับข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
นกัเรยีน  

1.3 ก าหนดนิยามศพัทเ์ชิงปฏิบตัิการและพฤติกรรมความสนใจในพหปัุญญาแต่
ละดา้นท่ีตอ้งการวดั โดยออกแบบขอ้ค าถามจากการจดักิจกรรมแนะแนวตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐานท่ีก าหนดให้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะในการสื่อสาร การคิด การ
แกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวิตและการใชเ้ทคโนโลยี 

การสรา้งแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา แบบวดัท่ีมีสิ่งเรา้เป็นสถานการณ ์โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา เพื่อ
แสดงพฤติกรรมออกมาว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความชอบ ความใส่ใจ ความตัง้ใจ ความสนใจใน
กิจกรรมท่ีอยากจะท ามากนอ้ยเพียงใด โดยออกแบบเชิงสถานการณโ์ดยการประยุกตท์ฤษฎีพหุ
ปัญญา ซึ่งเป็นลักษณะค าถามเชิงสถานการณ์จ าลอง เหตุการณ์สมมติ แลว้ให้ผู้ตอบแสดง
พฤติกรรมตอบสนองท่ีสงัเกตหรือวดัได้ออกมา โดยจะมีขอ้ค าถามทัง้สิน้ 10 ขอ้ โดยในแต่ละขอ้
ค าถามจะมีตวัเลือก 8 ตวัเลือก แยกออกเป็นตวัเลือกละหนึ่งดา้นรวมเป็น 8 ดา้น ซึ่งประกอบดว้ย
ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นภาษา ดา้นตรรกะและคณิตศาสตร ์ดา้นมิติสัมพันธ์ ดา้น
รา่งกายและการเคลื่อนไหว ดา้นดนตร ีดา้นความเขา้ใจระหวา่งบคุคล ดา้นความเขา้ใจตนเอง และ
ดา้นธรรมชาติวิทยา โดยใหเ้ลือกตวัเลือกท่ีสนใจเพียง 3 ตวัเลือก ตวัเลือกท่ีสนใจเป็นล าดบั 1 ให ้3 
คะแนน ตวัเลือกท่ีสนใจเป็นล าดบั 2 ให ้2 คะแนน และตวัเลือกท่ีสนใจเป็นล าดบั 3 ให ้1 คะแนน 
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ตาราง 1 แผนผงัขอ้ค าถามการสรา้งแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ
โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา จ านวน 10 ขอ้ 80 ตวัเลือก 

 
ข้อ ข้อค าถาม จ านวน

ตัวเลือก 

1 

 

เม่ือมีเวลาวา่งในวนัหยดุสดุสปัดาหส์ดุทา้ยท่ีจะถึง ก่อนท่ีนกัเรยีนจะ

ไม่ไดห้ยดุอีกเลยงานอดเิรกหรอืสิ่งท่ีนกัเรยีนชอบท าและสนใจท่ีจะท าใน

วนัหยดุคืออะไร 

8 

2 หากสปัดาหห์นา้นกัเรยีนจะตอ้งเลือกโครงงานท่ีสนใจเพื่อมาน าเสนอ

หนา้ชัน้เรยีน นกัเรยีนจะเลอืกโครงงานเรือ่งใดมาน าเสนอหนา้ชัน้เรยีน 

8 

3 หากคณุครูท่ีเป็นพธีิกรถามค าถามนกัเรยีนในการท ากิจกรรมหนึง่วา่ หาก

ยอ้นไปเม่ือสมยัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ กิจกรรมเขา้คา่ยพกัแรม

ลกูเสือ-เนตรนาร ีซึง่มีการจดักิจกรรมเป็นฐาน กิจกรรมในฐานใดท่ี

นกัเรยีนช่ืนชอบ ประทบัใจและสนใจท่ีจะรว่มกิจกรรมอีกมากท่ีสดุ 

8 

4 ในคาบกิจกรรมโฮมรูม คณุครูใหน้กัเรยีนตอบค าถามเพื่อน าไปจดักลุม่

ความสนใจในการเรยีนแตล่ะวิชาภายในหอ้งของตนเอง โดยใหน้กัเรยีน

ระบวุา่ในรายวิชาใดท่ีเม่ือมีการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนแลว้

สอดแทรกเป็นเกม หรอืกิจกรรม การตอบค าถาม การรว่มสนกุ รายวิชาท่ี

นกัเรยีนชอบมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก มีวิชาใดบา้ง  

8 

5 มหาวิทยาลยัจดันิทรรศการเปิดบา้น Open house เพื่อตอ้นรบันกัเรยีนท่ี

สนใจและวางแผนการศกึษาตอ่เขา้ศกึษาและรว่มกิจกรรมของคณะใน

แตล่ะบธู เมื่อนกัเรยีนอยูใ่นงานนี ้นกัเรยีนจะเลือกเขา้รว่มกิจกรรมของ

คณะ/สาขาใดเป็นล าดบัแรก 

8 

6 หากนกัเรยีนมีทีมงานสตดูิโอท่ีพรอ้มสรา้งภาพยนตรเ์รือ่งอะไรก็ไดเ้ป็น

กิจกรรมพิเศษช่วงซมัเมอร ์โดยท่ีนกัเรยีนท าหนา้ท่ีเป็นผูก้  ากบัภาพยนตร ์

นกัเรยีนจะเลอืกสรา้งภาพยนตรแ์นวใด 

8 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

 
ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

จ านวน
ตัวเลือก 

7 

 

นกัเรยีนไดร้บัคดัเลือกจากทางส านกัพิมพข์องหนงัสือพิมพฉ์บบัหนึง่ 

หลงัจากท่ีนกัเรยีนไดร้ว่มสนกุกบักิจกรรมบรรณาธิการรุน่เยาว ์

ในช่วงงานสปัดาหห์นงัสือแห่งชาติท่ีผา่นมา โดยผูท่ี้ไดร้บัคดัเลือกนีจ้ะ

ไดร้บัรางวลัใหเ้ป็นผูเ้ขียนบทความลงหนงัสือพิมพโ์ดยจะตีพิมพใ์น

สปัดาหห์นา้ นกัเรยีนจะเลอืกเขียนบทความในหวัขอ้เรือ่งใด 

8 

8 หากสปัดาหห์นา้โรงเรยีนจดันิทรรศการตลาดนดัชมุนมุทางการศกึษา

แลว้ใหน้กัเรยีนเลือกชมุนมุท่ีมีกิจกรรมท่ีนกัเรยีนสนใจ นกัเรยีนจะเลอืก

อยูช่มุนมุใด 

8 

9 หากปลายภาคเรยีนนีใ้นรายวิชานาฎศิลป์นกัเรยีนทกุคนจะตอ้งมีสว่น

รว่มในการแสดงโชวป์ระจ าภาคเรยีน ซึง่เป็นบทบาทสมมติ ครูใหน้กัเรยีน

เลือกอาชีพหรอืบทบาทท่ีนกัเรยีนสนใจ นกัเรยีนจะเลือกแสดงบทบาท

สมมติกลุม่อาชีพใด 

8 

10 เม่ือนกัเรยีนกลบัถึงบา้นคณุพอ่ไดพ้ดูคยุถึงเปา้หมายและประสบการณท่ี์

ผา่นมาของนกัเรยีนในรัว้โรงเรยีน คณุพอ่ถามนกัเรยีนโดยใหล้กูพดูถงึ

หรอืสะทอ้นความสนใจในกิจกรรมการเรยีนในโรงเรยีนท่ีลกูรูส้กึวา่เป็นตวั

ของตวัเองมากท่ีสดุเป็นแบบใด นกัเรยีนจะตอบคณุพอ่วา่อยา่งไร 

8 

 
1.4 เขียนขอ้ค าถาม โดยขอ้ค าถามของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเป็น

เรื่องราวเชิงสถานการณ ์เพื่อกระตุน้ใหผู้ต้อบแสดงความสนใจตอ่เหตกุารณน์ัน้ ดงันัน้ เรื่องราวจึง
ตอ้งสมัพนัธก์บัสิ่งท่ีตอ้งการวดั นั่นคือ ความสนใจในการท ากิจกรรม การเขียนขอ้ค าถามจึงตอ้ง
แน่ใจว่าเป็นเรื่องราวหรือเหตกุารณท่ี์เป็นกิจกรรมแลว้น าไปสู่ความสนใจในแต่ละดา้นของทฤษฎี
พหุปัญญา ไดแ้ก่ ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นภาษา ดา้นตรรกะและคณิตศาสตร ์ดา้นมิติ
สมัพนัธ์ ดา้นร่างกายและการเคลื่อนไหว ดา้นดนตรี ดา้นความเขา้ใจระหว่างบุคคล ดา้นความ
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เขา้ใจตนเอง และดา้นธรรมชาติวิทยา โดยการตัง้ขอ้ค าถาม 1 ขอ้ ตวัเลือกทัง้ 8 ตวัเลือกจะตอ้งมี
ความสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบัขอ้ค าถามขอ้นัน้ ๆ ดว้ย 

 
ระยะที ่2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสนใจในการท ากิจกรรมเพือ่การแนะ
แนวอาชีพโดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา 

การด าเนินการวิจัย 
1. น าแบบวัดความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์

ทฤษฎีพหปัุญญา ท่ีสรา้งขึน้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาความครอบคลมุเนือ้หานิยามศพัทเ์ชิงปฏิบตัิการ
โดยค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้งของเครื่องมือ IOC (Index of item Objective Congruence) 
ว่าสอดคลอ้งกับขอ้ค าถามท่ีตอ้งการวดัหรือไม่  ถา้ขอ้ใดมีค่าดชันีความสอดคลอ้งนอ้ยกว่า 0.5 
ผูว้ิจยัไดไ้ปปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ย 

1.1 ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการวัดผลการศึกษา คือ ผูท่ี้มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ระดบัปรญิญาเอกทางดา้นการวดัผลการศกึษา ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 2 ท่าน 

1.2 ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นจิตวิทยาการแนะแนว คือ ผูท่ี้มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ระดบัปรญิญาเอกทางดา้นจิตวิทยาการแนะแนว ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 2 ท่าน 

1.3 ผู้เ ช่ียวชาญทางด้านการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รายวิชากิจกรรมแนะแนว คือ ผูท่ี้มีคณุวุฒิทางการศึกษาระดบัปริญญาโททางดา้นจิตวิทยาการ
แนะแนว และมีประสบการณก์ารสอนรายวิชากิจกรรมแนะแนวไมน่อ้ยกวา่ 30 ปี จ านวน 1 ท่าน 

2. น าแบบวัดความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์
ทฤษฎีพหปัุญญาท่ีผา่นการคดัเลือกไปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอยา่ง 

2.1 การทดสอบครัง้ท่ี 1 กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 (สพม.1) กลุม่ 5 ภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 2 โรงเรยีน 
ไดแ้ก่โรงเรียนรตันโกสินทรสมโภชบางขนุเทียน และโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั ธนบรุี โดยกลุม่
ตวัอยา่งที่เก็บจะคละระดบัชัน้และแผนการเรยีน จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีเก็บ 360 คน เพื่อตรวจสอบ
อ านาจจ าแนก 

2.2 การทดสอบครัง้ท่ี 2 กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 (สพม.1) กลุม่ 5 ภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 2 โรงเรยีน 
ไดแ้ก่โรงเรียนบางปะกอกพิทยาคมและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี โดยกลุ่มตวัอย่างท่ี
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เก็บจะคละระดบัชัน้และแผนการเรียน จ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีเก็บ 360 คน เพื่อตรวจสอบความ
เช่ือมั่นและความเท่ียงตรงเชิงสภาพ 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (สพม.1) กลุ่ม 5 จ านวน 
11 โรงเรยีน มีนกัเรยีนจ านวนทัง้สิน้ 10,916 คน 

 
ตาราง 2 จ านวนนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนในสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 (สพม.1) กลุม่ 5 
 

โรงเรยีน จ านวนหอ้งเรยีน จ านวนนกัเรยีน 

โรงเรยีนรตันโกสินทรส์มโภชบางขนุเทียน 36 538 

โรงเรยีนบางปะกอกวิทยาคม 35 530 

โรงเรยีนมธัยมวดัสิงห ์ 34 466 

โรงเรยีนศกึษานารวีิทยา 35 439 

โรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลยั ธนบรุ ี 39 414 

โรงเรยีนวดัพทุธบชูา 24 312 

โรงเรยีนบางมดวิทยา “สีสกุหวาดจวนอปุถมัภ”์ 21 241 

โรงเรยีนอิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 22 223 

โรงเรยีนแจงรอ้นวิทยา 11 145 

โรงเรยีนทวีธาภิเษก บางขนุเทียน 12 140 

โรงเรยีนพทิยาลงกรณพ์ิทยาคม 6 60 

รวม 275 10,916 
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กลุม่ตวัอยา่ง 
ในงานวิจยันีผู้ว้ิจยัด าเนินการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Stage sampling) 

โดยด าเนินการสุม่ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 ท าการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยโรงเรียน

ในกลุ่ม 5 มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ผูว้ิจยัด าเนินการสุ่มโดยการจบัสลากไดโ้รงเรียนมา 3 โรงเรียน
ไดแ้ก่โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนรตันโกสินทรส์มโภชบางขุนเทียน และโรงเรียนสวน
กหุลาบวิทยาลยั ธนบรุ ี 

ขั้นตอนท่ี 2 ท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยแบ่งตาม
แผนการเรียนของทัง้ 3 โรงเรียน ประกอบดว้ย แผนการเรียนวิทย ์- คณิต แผนการเรียนองักฤษ – 
คณิต และแผนการเรยีนองักฤษ - ภาษา 

ขัน้ตอนท่ี 3 ท าการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) โดยใชห้อ้งเรียน
แยกเป็น 3 ระดับชั้น ไดแ้ก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ระดับชั้นละ 3 ห้องเรียน ประกอบดว้ย 
แผนการเรยีนวิทย ์- คณิต 1 หอ้งเรยีน แผนการเรยีนองักฤษ - คณิต 1 หอ้งเรยีน และแผนการเรยีน 
องักฤษ - ภาษา 1 หอ้งเรยีน รวมทัง้สิน้โรงเรยีนละ 9 หอ้งเรยีน มีจ านวนนกัเรยีนทัง้สิน้ 720 คน 

 
ตาราง 3 ขนาดจ านวนกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะโรงเรยีนท่ีใชใ้นการวิจยั 

 

โรงเรยีน แผนการเรยีน ระดบัชัน้ จ านวน
นกัเรยีน (คน) ม.4 ม.5 ม.6 

โรงเรยีนสวนกหุลาบ
วิทยาลยั ธนบรุ ี

วิทย ์- คณิต 25 25 30 80 
องักฤษ - คณิต 25 25 30 80 
องักฤษ - ภาษา 25 25 30 80 

โรงเรยีนบางปะกอก
วิทยาคม 

วิทย ์- คณิต 25 25 30 80 
องักฤษ - คณิต 25 25 30 80 
องักฤษ - ภาษา 25 25 30 80 

โรงเรยีนรตันโกสินทร์
สมโภชบางขนุเทียน 

วิทย ์- คณิต 25 25 30 80 
องักฤษ - คณิต 25 25 30 80 
องักฤษ - ภาษา 25 25 30 80 

รวม 225 225 270 720 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นงานวิจยัคือ แบบตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัความสนใจในการท า

กิจกรรมเพ่ือการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลาย ส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญ 

 
การวิเคราะหข้์อมูล 

การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรม
เพื่อการแนะแนวอาชีพ โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา  

1. การวิเคราะหค์วามเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) ของแบบประเมิน
โดยใชว้ิธีการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการวดัผลการศึกษา 2 
ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นจิตวิทยาและการแนะแนว 2 ท่านและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการสอน
รายวิชากิจกรรมแนะแนว 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงดา้นเนือ้หา ภาษา ตวัเลือกของแบบ
วดัความสนใจท่ีสรา้งขึน้ใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบันิยาม ซึ่งมีเกณฑก์ารคดัเลือก ค่า 
IOC ตอ้งใช ้0.50 เป็นตน้ไป 

2. การตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะ
แนวอาชีพ โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา 

2.1 อ านาจจ าแนกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชีพ โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา โดยวิธีการหาค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายตวัเลือกกบั
คะแนนรวมรายดา้นของดา้นนัน้ (Item-total Correlation) ดว้ยสตูรสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียร์
สนั (บญุชม ศรสีะอาด, 2545) 

2.2 ความเช่ือมั่นของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชีพ โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา แบบการวดัความสอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency) 

โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ลว้น  สายยศ และ 
อังคณา  สายยศ , 2543, น. 312)  และแบบการวัดซ ้า  (Test and retest) โดยการวิ เคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนความสนใจในการท ากิจกรรมของการวดัครัง้ท่ี 1 กบัครัง้ท่ี 2 โดยใช้
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั และวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างผลของความสนใจในการ
ท ากิจกรรมของการวดัครัง้ท่ี 1 กบัครัง้ท่ี 2 โดยใชส้มัประสทิธ์ิสหสมัพนัธแ์บบคาเมอรว์ี  

2.3 ความเท่ียงตรงเชิงสภาพของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อ
การแนะแนวอาชีพ โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา โดยการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคะแนน
ความสนใจท่ีไดจ้ากแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมกับคะแนนความสนใจในสภาพจริงท่ี 
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ไดจ้ากการประเมินตนเอง โดยใชส้มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั (ลว้น  สายยศ และ องัคณา  
สายยศ, 2543, น. 246-259) และวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างผลของความสนใจท่ีไดจ้ากแบบวดั
ความสนใจในการท ากิจกรรมกบัผลความสนใจตามสภาพจรงิท่ีไดจ้ากการประเมินตนเอง โดยใช้
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธแ์บบคาเมอรวี์  

 
ระยะที ่3 การจัดท าคู่มือการใช้แบบวัดความสนใจในการท ากจิกรรมเพือ่การแนะแนว
อาชีพโดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

การด าเนินการวิจัย 
3.1 เขียนคูมื่อการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย

ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  
การเขียนคู่มือการใช้แบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ 

โดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะประกอบไปดว้ย 
ความส าคญัของการวดัความสนใจในการท ากิจกรรมว่ามีความส าคญัอย่างไร วตัถปุระสงคข์อง
การใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา 
แนวทางการวดัความสนใจในการท ากิจกรรม แบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะ
แนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา การแปลผลแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการ
แนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหุปัญญา และการแนะแนวจากการวดัความสนใจในการท า
กิจกรรมสูก่ารแนะแนวอาชีพ 

3.1.1 ก าหนดวตัถปุระสงคข์องการสรา้งคูมื่อการใช้แบบวดัความสนใจในการท า
กิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา 

3.1.2 ก าหนดรูปแบบในการอธิบายการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรม
เพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ซึ่งประกอบไปดว้ยความส าคญัของการวดั
ความสนใจในการท ากิจกรรม แนวทางการวดัความสนใจในการท ากิจกรรม ตวัอย่างการท าแบบ
วดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญาและตวัอยา่ง
การแปลผลจากการท าแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุต์
ทฤษฎีพหปัุญญา การแนะแนวจากการวดัความสนใจในการท ากิจกรรมสูก่ารแนะแนวอาชีพ และ
แบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา 

3.2 ใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 1 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวิทยา
และการแนะแนว 4 ท่าน รวมทัง้สิน้ 5 ท่าน เป็นผูป้ระเมินความเหมาะสมในองคป์ระกอบต่าง ๆ 
ของคู่มือการวัดความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกตท์ฤษฎีพหุ
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ปัญญา ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยประเมินเป็นระดบั ตัง้แต่ระดบัความเหมาะสมนอ้ย
ท่ีสดุ – ระดบัความเหมาะสมมากท่ีสดุ โดยใชส้ถิติพืน้ฐานในการวิเคราะหข์อ้มลู 

3.3 ปรบัแก้รูปเล่มตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ เขียนคู่มือการใช้แบบวัดความ
สนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนว โดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาตอนปลายฉบบัสมบรูณ ์และจดัพิมพเ์ป็นรูปเลม่ 

 
ตัวอย่างแบบประเมินคู่มือการใช้แบบการใช้แบบวัดความสนใจในการท า

กิจกรรมเพื่อการแนะแนว โดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

รายการ การประเมนิความเหมาะสม 

มาก

ท่ีสดุ 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสดุ 

1. หลกัการและเหตผุลของคูมื่อการใช้
แบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรม
โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

     

2. ความส าคญัของการวดัความสนใจ
ในการท ากิจกรรมของคูมื่อการใชแ้บบ
วดัความสนใจในการท ากิจกรรมโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

     

3. วตัถปุระสงคข์องคูมื่อการใชแ้บบวดั
ความสนใจในการท ากิจกรรมโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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ผู้ประเมิน 
ผูป้ระเมินความเหมาะสมของคู่มือการใชแ้บบวัดความสนใจในการท ากิจกรรม เป็น

ผู้เ ช่ียวชาญท่ีได้จากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive  sampling)  จ านวน 5 คน 
ประกอบดว้ย 

1.1 ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการวดัผลการศึกษา คือ ผูท่ี้มีคณุวุฒิทางการศึกษาระดบั
ปรญิญาเอกทางดา้นการวดัผลการศกึษา ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 1 ท่าน 

1.2 ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นจิตวิทยาการแนะแนว คือ ผูท่ี้มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ระดบัปรญิญาเอกทางดา้นจิตวิทยาการแนะแนว ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 2 ท่าน 

1.3 ผู้เ ช่ียวชาญทางด้านการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รายวิชากิจกรรมแนะแนว คือ ผูท่ี้มีคณุวุฒิทางการศึกษาระดบัปริญญาโททางดา้นจิตวิทยาการ
แนะแนว และมีประสบการณก์ารสอนรายวิชากิจกรรมแนะแนวไมน่อ้ยกวา่ 30 ปี จ านวน 2 ท่าน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยประกอบดว้ย  แบบการใช้แบบวัดความสนใจในการท า

กิจกรรมเพื่อการแนะแนว โดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการวดัผลการศึกษา ดา้นจิตวิทยาและการแนะแนวและดา้นการ
สอนรายวิชากิจกรรมแนะแนว ลกัษณะของเครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 
ระดบัตามความเหมาะสมคือ เหมาะสมมากท่ีสดุ  เหมาะสมมาก  เหมาะสมปานกลาง  เหมาะสม
นอ้ย  เหมาะสมนอ้ยท่ีสดุ 

การวิเคราะหข้์อมูล 
การวิเคราะหค์วามเหมาะสม เก่ียวกบัคู่มือการใช้แบบการใชแ้บบวดัความสนใจใน

การท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนว โดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย โดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการวดัผลการศกึษา 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นจิตวิทยาและ
การแนะแนว 2 ท่านและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการสอนรายวิชากิจกรรมแนะแนว จ านวน 2 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในดา้นตา่ง ๆ ขององคป์ระกอบคูมื่อการใชแ้บบการใชแ้บบวดัความ
สนใจในการท ากิจกรรม 

การวิเคราะหข์อ้มูลจากการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใชแ้บบการใช้
แบบวัดความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนว โดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา ส าหรบั
นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย น าผลการประเมินมาค านวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  แลว้น าคา่เฉลี่ยมาเทียบกบัเกณฑ ์ ซึง่แบง่เป็น 5 ระดบั คือ  

คา่เฉลี่ย  4.50  –  5.00     หมายถึง    มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
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คา่เฉลี่ย  3.50  –  4.49     หมายถึง    มีความเหมาะสมมาก 
คา่เฉลี่ย  2.50  –  3.49     หมายถึง    มีความเหมาะสมปานกลาง 
คา่เฉลี่ย  1.50  –  2.49     หมายถึง    มีความเหมาะสมนอ้ย 
คา่เฉลี่ย  1.00  –  1.49     หมายถึง    มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสดุ 

หากผลการประเมินอยู่ในระดบัเหมาะสมมากถึงมากท่ีสดุ นั่นคือ มีค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 
3.50 ขึน้ไป ถือว่าใชไ้ด ้ไม่ตอ้งท าการปรบัปรุง  แต่ถา้ผลการประเมินอยู่ในระดบัเหมาะสมปาน
กลางถึงเหมาะสมนอ้ยท่ีสดุ นั่นคือ  มีคา่เฉลี่ยต ่ากว่า 3.50 ตอ้งท าการปรบัปรุงตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
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บทที ่4 
การวเิคราะหข้์อมูล 

 
การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการสรา้งแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ
โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา 

ตอนท่ี 2 ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการ
แนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา  

ตอนท่ี 3 ผลการสรา้งคู่มือการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะ
แนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 
ตอนที ่1 ผลการสร้างแบบวัดความสนใจในการท ากิจกรรมเพือ่การแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา 

ผูว้ิจยัด าเนินการสรา้งแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา ซึ่งเป็นลกัษณะของแบบวัดท่ีมีสิ่งเรา้เป็นสถานการณ ์โดยประยุกต์
ทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อแสดงพฤติกรรมออกมาว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความชอบ ความใส่ใจ 
ความตัง้ใจ ความสนใจในกิจกรรมท่ีอยากจะท ามากนอ้ยเพียงใด โดยออกแบบเชิงสถานการณโ์ดย
การประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา ซึ่งเป็นลกัษณะค าถามเชิงสถานการณจ์ าลอง เหตุการณส์มมติ 
แลว้ใหผู้ต้อบแสดงพฤติกรรมตอบสนองท่ีสงัเกตหรอืวดัไดอ้อกมา โดยจะมีขอ้ค าถามทัง้สิน้ 10 ขอ้ 
โดยในแต่ละขอ้ค าถามจะมีตวัเลือก 8 ตวัเลือก แยกออกเป็นตวัเลือกละหนึ่งดา้นรวมเป็น 8 ดา้น 
ซึ่งประกอบดว้ยความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นภาษา ท่ีตวัเลือกจะเก่ียวกบัความสนใจในการ
ท ากิจกรรมทางดา้นการใชค้  าพูด การเจรจา การพูดสื่อความหมาย การโตเ้ถียง/โตต้อบ การใช้
ภาษาในการหว่านลอ้มการต่อลอง การอธิบายความหมายและเรื่องท่ีเก่ียวกบัภาษา ดา้นตรรกะ
และคณิตศาสตร ์ท่ีตวัเลือกจะเก่ียวกบั ความสนใจในการใชต้วัเลข การใหเ้หตผุล การจดัล าดบั 
การคิดหาสาเหตุและผลลัพธ์ การสรา้งสมมติฐาน การคน้หารูปแบบ แบบแผน การมองเห็น
ความสมัพนัธ ์การคิดเชิงนามธรรม การคิดท่ีเป็นเหตผุล (cause-effect) และมีวิธีการท่ีใชใ้นการ
คิดหลากหลาย ดา้นมิติสัมพันธ์ ท่ีตัวเลือกจะเก่ียวกับ ความสนใจในการท ากิจกรรมเก่ียวกับ
ความสมัพนัธข์องสี เสน้ รูปรา่ง เนือ้ท่ี การมองเห็นพืน้ท่ีซบัซอ้น การคิดสถานการณห์รอืเหตกุารณ์
ออกเป็นรูปภาพ การมองเห็นโลกในรูปของภาพ การมองภาพสิ่งตา่ง ๆ ไดท้ัง้ 3 มิติหรอืมากกวา่นัน้ 
การจ าลองสรา้งภาพนัน้ ๆ ได ้การปรบัปรุงวิธีการใชเ้นือ้สื่อสารออกมาเป็นรูปภาพ ดา้นรา่งกาย
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และการเคลื่อนไหว ท่ีตวัเลือกจะเก่ียวกบั ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นการใชร้า่งกายของตน
แสดงความคิด ความรูส้ึก ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่ น ความ
ประณีต ความไวทางประสาทสมัผสั ควบคมุ การเคลื่อนไหวรา่งกาย การใชมื้อเพื่อจดักระท ากบั
สิ่งของ และการใชมื้อประดิษฐ์ ดา้นดนตรี ท่ีตวัเลือกจะเก่ียวกบั ความสนใจในการเล่นดนตรี การ
รอ้งเพลง การฟังเพลง การแต่งเพลง ความช่ืนชมในเสียง ท านอง ค ารอ้ง และจงัหวะดา้นความ
เขา้ใจระหว่างบคุคล ท่ีตวัเลือกจะเก่ียวกบั ความสนใจในการเขา้ใจอารมณ ์ความรูส้กึ การสงัเกต
น า้เสียง ใบหนา้ สีหนา้ ท่าทาง แววตาทัง้ความคิด เจตนาของผูอ่ื้น ความเขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้น และ
ความรบัผิดชอบทางสงัคม ดา้นความเขา้ใจตนเอง ท่ีตวัเลือกจะเก่ียวกับ ความสนใจในการท า
กิจกรรมเก่ียวกบัการรูจ้กัตนเอง เขา้ใจอารมณข์องตนเอง สนใจเรื่องราวของตนเอง กระท าหรอืลง
มือในสิ่งต่าง ๆ ดว้ยตนเอง การรูจ้กัตนเองตามความสามารถท่ีเป็นจริง สนใจอารมณ ์ความคิด 
ความปรารถนาของตนเอง ชอบพึ่งตนเอง ชอบอิสระเสรี และดา้นธรรมชาติวิทยาท่ีตวัเลือกจะ
เก่ียวกบั ความสนใจในการท ากิจกรรมเก่ียวกบัปรากฏการณท์างธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติ การพัฒนาการของมนุษยก์ารด ารงชีวิตของมนุษยต์ัง้แต่เริ่มจนตาย การจัดจ าแนก
แยกแยะประเภทของสิ่งมีชีวิตทัง้พืชและสตัว ์และการเปลี่ยนแปลงของสสาร 

ผลการสรา้งแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรม เป็นเครื่องมือท่ีมีลกัษณะขอ้ค าถาม
เชิงสถานการณ ์จ านวน 10 ขอ้ค าถาม แต่ละขอ้ค าถามมี 8 ตวัเลือก ซึ่งแต่ละตวัเลือกเป็นตวัแทน
ความสนใจมาจาก 8 ด้าน ได้แก่ ความสนใจในการท ากิจกรรมด้านภาษา ด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร ์ดา้นมิติสมัพนัธ ์ดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว ดา้นดนตร ีดา้นความเขา้ใจระหวา่ง
บุคคล ดา้นความเขา้ใจตนเอง และดา้นธรรมชาติวิทยา โดยในการท าในแต่ละขอ้จะใหเ้ลือก
ตวัเลือกท่ีสนใจเพียง 3 ตวัเลือก ตวัเลือกท่ีสนใจเป็นล าดบั 1 ให ้3 คะแนน ตวัเลือกท่ีสนใจเป็น
ล าดบั 2 ให ้2 คะแนน และตวัเลือกท่ีสนใจเป็นล าดบั 3 ให ้1 คะแนน ตวัเลือกท่ีไม่ถกูเลือกเลยจะ
ได ้0 คะแนน 
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ตัวอย่างข้อค าถามฉบับร่าง 

0. เม่ือมีเวลาว่างในวนัหยดุสดุสปัดาหส์ดุทา้ยท่ีจะถึง ก่อนท่ีนกัเรียนจะไม่ไดห้ยดุอีกเลย 

งานอดิเรกหรอืสิ่งท่ีนกัเรยีนชอบท าและสนใจท่ีจะท าในวนัหยดุคืออะไร 

  1)………ฟังเพลง   2)………เลน่เกมจบัผิดภาพ 

 3)………ปลกูตน้ไม ้  4)………ชวนเพื่อนออกไปเท่ียวนอกบา้น 

  5)………ท าสมาธิ ฝึกจิตใจ  6)………วาดภาพหรอืออกแบบงานศิลปะ 

 7)………เลน่เกมตอ่ค าศพัท ์ 8)………เลน่กีฬาหรอืกิจกรรมการเคล่ือนไหวรา่งกาย 

00. หากสปัดาหห์นา้นักเรียนจะตอ้งเลือกโครงงานท่ีสนใจเพื่อมาน าเสนอหนา้ชัน้เรียน 

นกัเรยีนจะเลือกโครงงานเรือ่งใดมาน าเสนอหนา้ชัน้เรยีน 

1)………การพิชิตใจเพื่อนรว่มหอ้ง 2)………การเห็นคณุคา่ในตนเอง 

3)………การทดลองทางวิทยาศาสตร ์ 4)………แกโ้จทยปั์ญหากบัตวัเลข 24 

5)………กลุม่ดาวบนทอ้งฟา้  6)………กิจกรรมเขา้จงัหวะกบัการรอ้งเพลง 

  7)………ประโยชนข์องการออกก าลงักาย 8)………ไวยากรณท์างภาษา 

 
 

ตอนที ่2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสนใจในการท ากจิกรรมเพือ่การแนะ
แนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหุปัญญา  

ในการผูว้ิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดน้  าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูในการตรวจสอบคณุภาพของ
แบบวดัตามล าดบัขัน้ตอนของการตรวจสอบคณุภาพดงันี ้ 

2.1 ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity)  
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ตาราง 4 คา่ดชันีความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงคข์องแบบวดัความสนใจในการท า
กิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญาจากผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ข้อค าถาม 
ความคดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC พจิารณา 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

4 1 0 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 
จากตาราง 4 พบว่า ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา/วตัถปุระสงคข์องแบบวดั

ความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ ตัง้แต ่0.80 – 1.00  

 
2.2 ผลการวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก ( r) โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม 
 ผลการวิเคราะหห์าคา่อ านาจจ าแนก (r) ของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรม

โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย พบว่า แบบวดัความสนใจ
ในการท ากิจกรรม จ านวน 8 ดา้น ดา้นละ 10 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 – 0.82 โดย
รายละเอียดดงัตาราง 5 - 12 
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ตาราง 5 คา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นภาษา 
 

ข้อ ตวัเลือกที ่ ตัวเลือก r 

ขอ้ 1 4 เลน่เกมตอ่ค าศพัท ์ 0.70 

ขอ้ 2 5 โครงสรา้งและไวยากรณท์างภาษา 0.74 

ขอ้ 3 8 กิจกรรมท่องกฎและอธิบายความหมายของค าปฏิญาณ

ลกูเสือ 

0.60 

ขอ้ 4 8 ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญ่ีปุ่ น  0.73 

ขอ้ 5 8 บธูกิจกรรมภาษาสรา้งสรรค ์วรรณกรรมน่าคน้หา คณะ

อกัษรศาสตร ์

0.68 

ขอ้ 6 8 แนวเลา่เรือ่ง ถ่ายทอดเรือ่งราวผา่นการเขียนและตวัอกัษร 0.47 

ขอ้ 7 4 เรือ่งเลา่จากประสบการณ ์ 0.40 

ขอ้ 8 4 กิจกรรมเขียนเรือ่งจากภาพ ชมุนมุนกัเรยีนรุน่เยาว ์ 0.49 

ขอ้ 9 2 นกัพดู นกัเขียน นกัเลา่นิทาน 0.73 

ขอ้ 10 8 ขณะท่ีเรยีนในโรงเรยีนกิจกรรมในรายวิชาภาษาองักฤษ 

สงัคมศกึษา และประวตัิศาสตรจ์ะน่าสนใจกว่ากิจกรรมใน

รายวิชาคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์

0.63 

 
จากตาราง 5 พบว่า ตวัเลือกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการ

แนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นภาษา  จาก
การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้ (ตวัเลือก) กบัคะแนนรวม (รายดา้น) พบวา่ มีคา่
อ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต ่0.40 - 0.74 
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ตาราง 6 คา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นตรรกะและคณิตศาสตร ์ 
 

ข้อ ตวัเลือกที ่ ตัวเลือก r 

ขอ้ 1 5 เลน่เกมจบัผิดภาพ 0.60 

ขอ้ 2 3 แกโ้จทยปั์ญหากบัตวัเลข 24 0.51 

ขอ้ 3 7 กิจกรรมผกูเง่ือนพิรอด เง่ือนผกูซงุ และเง่ือนตะกรุดเบ็ด 0.43 

ขอ้ 4 5 คณิตศาสตร ์ 0.70 

ขอ้ 5 7 บธูกิจกรรมการสรา้งภาพดว้ยนวตักรรม AI  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

0.58 

ขอ้ 6 3 แนวสืบสวนสอบสวน 0.36 

ขอ้ 7 7 การแกปั้ญหาดว้ยการคน้หาสาเหต ุ 0.53 

ขอ้ 8 7 กิจกรรมคณิตคิดเลขเรว็ ชมุนมุนกัคณิตศาสตรโ์อลิมปิก 0.73 

ขอ้ 9 8 นกัคณิตศาสตร ์นกับญัชี นกัวิทยาศาสตร ์ 0.69 

ขอ้ 10 4 กิจกรรมในรายวิชาคณิตศาสตรเ์ป็นกิจกรรมท่ีนกัเรยีน

ชอบขณะท่ีเรยีนในหอ้งเรยีน 

0.69 

 
จากตาราง 6 พบว่า ตวัเลือกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการ 

แนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหุปัญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นตรรกะและ
คณิตศาสตร ์จากการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้ (ตวัเลือก) กบัคะแนนรวม (ราย
ดา้น) พบวา่ มีคา่อ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต ่0.36 – 0.73  
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ตาราง 7 คา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นมติิสมัพนัธ ์
 

ข้อ ตวัเลือกที ่ ตัวเลือก r 

ขอ้ 1 7 วาดภาพหรอืออกแบบงานศลิปะ 0.59 

ขอ้ 2 4 กอ้นเมฆและกลุม่ดาวบนทอ้งฟา้ 0.43 

ขอ้ 3 5 กิจกรรมสรา้งหอคอย ฐานบกุเบกิ 0.21 

ขอ้ 4 2 ทศันศิลป์ 0.53 

ขอ้ 5 5 บธูกิจกรรมวาดภาพเหมือน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 0.82 

ขอ้ 6 7 แนวผจญภยัเปิดแผนท่ีหาขมุทรพัย ์ 0.51 

ขอ้ 7 3 กางแผนท่ีพาเดินทาง 0.37 

ขอ้ 8 2 กิจกรรมการถ่ายภาพ ชมุนมุช่างภาพอิสระ 0.43 

ขอ้ 9 5 ช่างภาพ ช่างแกะสลกั สถาปนิก 0.78 

ขอ้ 10 3 เวลาท่ีเรยีน กิจกรรมการพบัการดาษในวิชาเรขาคณิตจะ

ง่ายกวา่พีชคณิตเสมอ 

0.57 

 
จากตาราง 7 พบว่า ตวัเลือกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการ 

แนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหุปัญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นมิติสมัพนัธ ์
จากการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้ (ตวัเลือก) กบัคะแนนรวม (รายดา้น) พบวา่ 
มีคา่อ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต ่0.21 -0.82 
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ตาราง 8 คา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว  
 

ข้อ ตวัเลือกที ่ ตัวเลือก r 

ขอ้ 1 8 เลน่กีฬาหรอืกิจกรรมการเคลื่อนไหวรา่งกาย 0.75 

ขอ้ 2 7 คณุคา่และประโยชนข์องการออกก าลงักาย 0.56 

ขอ้ 3 1 กิจกรรมเดินทางไกล 0.22 

ขอ้ 4 1 พลศกึษา 0.69 

ขอ้ 5 2 บธูกิจกรรมมุง่สูฝั่นนกักีฬาทีมชาต ิคณะพลศกึษา 0.69 

ขอ้ 6 4 แนวการตอ่สู ้บู๊ดเุดือด 0.54 

ขอ้ 7 8 สขุภาพดีเริม่ตน้ท่ีการออกก าลงักาย 0.58 

ขอ้ 8 3 กิจกรรมซอ่มแซมเครือ่งใชใ้นบา้น ชมุนมุช่างซอ่ม 0.61 

ขอ้ 9 1 นกักีฬา นกัเตน้ นกัประดิษฐ์ 0.61 

ขอ้ 10 5 ในการเขา้รว่มกิจกรรมในชัน้เรยีน วิชาท่ีเนน้ปฏิบตัิจะเรยีน

สนกุมากกวา่วิชาท่ีเนน้ทฤษฎี 

0.41 

 
จากตาราง 8 พบว่า ตวัเลือกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการ

แนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นรา่งกายและ
การเคลื่อนไหว จากการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้ (ตวัเลือก) กบัคะแนนรวม 
(รายดา้น) พบวา่ มีคา่อ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต ่0.22-0.75 
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ตาราง 9 คา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นดนตร ี 
 

ข้อ ตวัเลือกที ่ ตัวเลือก r 

ขอ้ 1 1 ฟังเพลง 0.27 

ขอ้ 2 6 กิจกรรมเขา้จงัหวะกบัการรอ้งเพลง 0.62 

ขอ้ 3 6 กิจกรรมรอ้งเพลงและนนัทนาการ 0.53 

ขอ้ 4 4 ดนตรศีกึษา 0.66 

ขอ้ 5 6 บธูกิจกรรมสนุทรยีภาพแห่งท านองเพลง คณะดรุยิางค

ศาสตร ์

0.69 

ขอ้ 6 1 แนวละครเพลง 0.27 

ขอ้ 7 1 ดนตรบี  าบดั 0.42 

ขอ้ 8 1 กิจกรรมดนตรเีปิดหมวก ชมุนมุการดนตร ี 0.66 

ขอ้ 9 3 นกัรอ้ง นกัดนตร ีนกัแตง่เพลง 0.81 

ขอ้ 10 2 การไดฮ้มัเพลงหรอืเคาะจงัหวะไปดว้ยจะช่วยใหก้าร

เรยีนรูด้ีขึน้ เขา้ใจมากขึน้ 

0.52 

 
จากตาราง 9 พบว่า ตวัเลือกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการ

แนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นดนตรี  จาก
การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้ (ตวัเลือก) กบัคะแนนรวม (รายดา้น) พบวา่ มีคา่
อ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต ่0.27-0.81 
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ตาราง 10 คา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นความเขา้ใจระหวา่งบคุคล  
 

ข้อ ตวัเลือกที ่ ตัวเลือก r 

ขอ้ 1 6 ชวนเพื่อนออกไปเท่ียวนอกบา้น 0.40 

ขอ้ 2 1 การพิชิตใจเพื่อนรว่มหอ้ง 0.30 

ขอ้ 3 2 กิจกรรมรอบกองไฟ 0.20 

ขอ้ 4 3 สงัคมศกึษา 0.45 

ขอ้ 5 1 บธูกิจกรรมเป็นครูบนดอย คณะศกึษาศาสตร ์ 0.33 

ขอ้ 6 5 แนวความรกัโรแมนตกิ 0.43 

ขอ้ 7 2 การท างานเป็นทีม 0.40 

ขอ้ 8 6 กิจกรรมใหก้ าลงัใจเพื่อน ชมุนมุ YC เพื่อนใหค้  าปรกึษา 0.38 

ขอ้ 9 7 นกัสงัคมสงเคราะห ์ครู พยาบาล 0.54 

ขอ้ 10 1 รูส้กึมีความสขุในการท ากิจกรรมกลุม่มากกวา่กิจกรรม

เดี่ยว 

0.39 

 
จากตาราง 10 พบว่า ตวัเลือกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการ

แนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นความเขา้ใจ
ระหว่างบุคคล จากการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้ (ตวัเลือก) กับคะแนนรวม 
(รายดา้น) พบวา่ มีคา่อ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต ่0.20 - 0.54 
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ตาราง 11 คา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นความเขา้ใจตนเอง  
 

ข้อ ตวัเลือกที ่ ตัวเลือก r 

ขอ้ 1 3 ท าสมาธิ ฝึกจิตใจ 0.45 

ขอ้ 2 8 การสรา้งความภาคภมูิใจในความสามารถและการเห็น
คณุคา่ในตนเอง 

0.48 

ขอ้ 3 4 กิจกรรมประกวดระเบียบแถว 0.28 

ขอ้ 4 7 กิจกรรมแนะแนว 0.62 

ขอ้ 5 3 บธูกิจกรรมปรชัญากบัการใชชี้วิต คณะสงัคมศาสตร ์ 0.54 

ขอ้ 6 2 แนวอตัตชีวประวตัิ 0.46 

ขอ้ 7 5 ส ารวจจดุเดน่จดุดอ้ยในตวัเรา 0.55 

ขอ้ 8 5 กิจกรรมคน้หาตนเอง ชมุนมุคน้หาศกัยภาพในตวัตน 0.55 

ขอ้ 9 4 นกัจิตวิทยา นกัปรชัญา นกัขาย 0.40 

ขอ้ 10 7 ในการเรยีนแตล่ะวนัจะมีสมดุจดบนัทกึกิจกรรม เพื่อ
บนัทกึเหตกุารณแ์ละความนกึคดิของตนเองเพื่อปรบัใช้
ในการเรยีน 

0.58 

 
จากตาราง 11 พบว่า ตวัเลือกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการ

แนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นความเขา้ใจ
ตนเอง จากการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้ (ตวัเลือก) กบัคะแนนรวม (รายดา้น) 
พบวา่ มีคา่อ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต ่0.28 - 0.62 
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ตาราง 12 คา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นธรรมชาติวิทยา  
 

ข้อ ตวัเลือกที ่ ตัวเลือก r 

ขอ้ 1 2 ปลกูตน้ไม ้ 0.50 

ขอ้ 2 2 การทดลองทางวทิยาศาสตร ์ 0.52 

ขอ้ 3 3 กิจกรรมการประกอบอาหาร 0.31 

ขอ้ 4 6 วิทยาศาสตร ์ 0.63 

ขอ้ 5 4 บธูกิจกรรมขดุซากฟอสซิลจ าลอง คณะวิทยาศาสตร ์ 0.52 

ขอ้ 6 6 แนววิทยาศาสตร ์(Sci fi) แฟนตาซ ี 0.48 

ขอ้ 7 6 การจ าแนกช่ือสตัวแ์ละพนัธุพ์ืช 0.56 

ขอ้ 8 8 กิจกรรมศกึษาระบบนิเวศในโรงเรยีน ชมุนมุอนรุกัษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

0.59 

ขอ้ 9 6 นกัสิง่แวดลอ้ม นกัพฤกษศาสตร ์ 0.41 

ขอ้ 10 6 ชอบเรยีนกิจกรรมการเรยีนวชิาวิทยาศาสตรเ์พราะเป็น

วิชาท่ีเป็นฐานของการเรยีนแผนวิทย-์คณิต 

0.58 

 
จากตาราง 12 พบว่า ตวัเลือกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการ 

แนะแนวอาชีพโดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นธรรมชาติ
วิทยา จากการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้ (ตวัเลือก) กบัคะแนนรวม (รายดา้น) 
พบวา่ มีคา่อ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต ่0.31 - 0.63 

2.3 ผลการหาคา่ความเช่ือมั่น (Reliability) 
ในงานวิจยันี ้การตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น มีทัง้สิน้ 2 แบบ ไดแ้ก่ แบบการวดั

ความสอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency) และ แบบการวดัซ า้ (Test and retest) 
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2.3.1 ผลการวิเคราะหค์่าความเช่ือมั่นแบบการวดัความสอดคลอ้งภายใน

โดยใชส้มัประสทิธ์ิแอลฟา (α - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)   
 

ตาราง 13 คา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา  
 

ความสนใจในการท ากจิกรรมเพือ่การแนะแนวอาชพีโดย
ประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา 

α 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นภาษา      0.83 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นตรรกะและคณิตศาสตร ์  0.80 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นมิติสมัพนัธ ์   0.76 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว 0.79 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นดนตร ี 0.82 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นความเขา้ใจระหวา่งบคุคล 0.71 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นความเขา้ใจตนเอง 0.76 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นธรรมชาติวิทยา  0.76 

 

จากตาราง 13 พบว่า ค่าความเช่ือมั่นของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรม
เพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญาแบบความสอดคลอ้งภายในโดยใชก้ารหาคา่

สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α - coefficient ) ของครอนบาค (Cronbach ) รายดา้น มีค่าตัง้แต่ 0.71 – 
0.83 โดยดา้นท่ีมีความเช่ือมั่นสงูสดุไดแ้ก่ ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นภาษา มีคา่ความ
เช่ือมั่นเท่ากบั 0.83 รองลงมาคือ ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นดนตรี มีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.82 ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ มีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากบั 0.80 ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว มีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.79 ส่วนดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นมิติสมัพนัธ์ ดา้นความสนใจในการท า
กิจกรรมดา้นความเขา้ใจตนเอง และดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นธรรมชาติวิทยา มีค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากนัคือ 0.76 และดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นความเขา้ใจระหวา่งบคุคล 
มีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.71   
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2.3.2 ผลการตรวจสอบความเช่ือมั่นแบบวัดซ ้า  (Test retest) โดยการ
วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างผลคะแนนท่ีไดจ้ากการวดัซ า้ โดยใชส้มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบ
เพียรส์นั 

 
ตาราง 14 คา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา  
 

ความสนใจในการท ากจิกรรมเพือ่การแนะแนวอาชพี 
โดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา 

rxy 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นภาษา      0.96* 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นตรรกะและคณิตศาสตร ์  0.95* 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นมิติสมัพนัธ ์   0.96* 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว 0.94* 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นดนตร ี 0.94* 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นความเขา้ใจระหวา่งบคุคล 0.88* 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นความเขา้ใจตนเอง 0.95* 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นธรรมชาติวิทยา  0.95* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 14 ผลการตรวจสอบความเช่ือมั่นแบบการวัดซ า้โดยการวิเคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนความสนใจในการท ากิจกรรมของการวดัครัง้ท่ี 1 กบัครัง้ท่ี 2 โดยใช้
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั (rxy) พบว่า ความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชีพโดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญาในทุกดา้นมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.88 – 0.96โดยดา้นความสนใจในการท า
กิจกรรมดา้นภาษาและดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นมิติสัมพันธ์ มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.96 รองลงมาคือด้านความสนใจในการท ากิจกรรมด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร ์ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นความเขา้ใจตนเอง และดา้นความสนใจในการ
ท ากิจกรรมดา้นธรรมชาติวิทยา มีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากนัคือ 0.95 ดา้นความสนใจในการ
ท ากิจกรรมดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว และดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นดนตรี มีคา่
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สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากันคือ 0.94 และดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นความเขา้ใจ
ระหวา่งบคุคล มีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.88 

2.3.3 ผลการตรวจสอบค่าความเช่ือมั่นแบบการวัดซ า้ (Test retest) โดยการ
วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความสนใจท่ีไดจ้ากการวดัซ า้ โดยใชส้ถิติ สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
แบบคาเมอรว์ี (Cramer’s V) 
 

ตาราง 15 คา่ความเช่ือมั่นของจ านวนและรอ้ยละของการแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างผลของความ
สนใจในการท ากิจกรรมของการวดัครัง้ท่ี 1 กบัครัง้ท่ี 2 
 

 
คร้ังที ่1 

คร้ังที ่2  
รวม ดา้น

ภาษา   

ดา้น

ตรรกะฯ 

ดา้นมิติ

สมัพนัธ ์
  

ดา้น

รา่งกายฯ 

ดา้น

ดนตร ี

ดา้นความ

เขา้ใจระหว่าง

บคุคล 

ดา้นความ

เขา้ใจ

ตนเอง 

ดา้น

ธรรมชาติ

วิทยา 

ดา้นภาษา 10 
(100%) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

10 
(100%) 

ดา้นตรรกะฯ 0  
(0.00) 

10 

 (100%) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
10 

(100%) 

ดา้นมิติ

สมัพนัธ ์

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

10 
(100%) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

10 
(100%) 

ดา้นรา่งกายฯ 0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

10 

(100%) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

10 

(100%) 

ดา้นดนตร ี 0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

10 
(100%) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

10 
(100%) 

ดา้นความ

เขา้ใจระหว่าง

บคุคล 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

10  
(100%) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

10 
(100%) 

ดา้นความ

เขา้ใจตนเอง 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

10  
(100%) 

0  
(0.00) 

10 
(100%) 

ดา้นธรรมชาติ

วิทยา 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

10 
(100%) 

10 
(100%) 

 

รวม 
10 

(100%) 
10  

(100%) 
10 

(100%) 
10 

(100%) 
10 

(100%) 
10  

(100%) 
10  

(100%) 
10 

(100%) 
80 

(100%) 

𝑥2=2.64 p.=00 Cramer’s V=1.00 p=.05 
หมายเหต ุ:ตวัเลขดา้นบนในช่องแสดงความถ่ี ตวัเลขดา้นลา่งในวงเลบ็แสดงรอ้ยละ 
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จากตาราง 15 ผลการตรวจสอบความเช่ือมั่นแบบการวดัซ า้ โดยการวิเคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหว่างผลของความสนใจในการท ากิจกรรมของการวดัครัง้ท่ี 1 กบัครัง้ท่ี 2 โดยใช้
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบคาเมอรว์ี (Cramer’s V) โดยใชผ้ลความสนใจอนัดบั 1 พบว่า ความ
สนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาครั้ง ท่ี 1 มี
ความสัมพันธ์กับความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกตท์ฤษฎีพหุ
ปัญญาครัง้ท่ี 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธก์นัอยูใ่นระดบัสงู 

 
2.4 ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) 

2.4.1 ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) โดยการ
วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนความสนใจท่ีไดจ้ากแบบวดัความสนใจกับคะแนนความ
สนใจในสภาพจรงิท่ีไดจ้ากการประเมินตนเอง โดยใชส้มัประสทิธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั (rxy) 
 

ตาราง 16 คา่ความเท่ียงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) ของคะแนนความสนใจท่ีไดจ้าก
แบบวดัความสนใจกบัคะแนนความสนใจในสภาพจรงิท่ีไดจ้ากการประเมินตนเอง 
 
 

ความสนใจในการท ากจิกรรมเพือ่การแนะแนวอาชพีโดย
ประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา 

rxy 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นภาษา      0.99* 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นตรรกะและคณิตศาสตร ์  0.99* 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นมิติสมัพนัธ ์   0.99* 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว 0.99* 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นดนตร ี 0.99* 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นความเขา้ใจระหวา่งบคุคล 0.99* 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นความเขา้ใจตนเอง 0.98* 

ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นธรรมชาติวิทยา  0.99* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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จากตาราง 16 ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity)
โดยการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนความสนใจท่ีไดจ้ากแบบวดัความสนใจกบัคะแนน
ความสนใจในสภาพจริงท่ีไดจ้ากการประเมินตนเอง โดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั 
พบว่า ความสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนความสนใจท่ีไดจ้ากแบบวดัความสนใจกบัผลตามสภาพจรงิท่ี
ได้จากการประเมินตนเองมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05 โดยมี
ความสมัพนัธก์นัอยูใ่นระดบัสงู โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธต์ัง้แต ่0.98 – 0.99  

2.4.2 ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) โดยการ
วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างผลของความสนใจท่ีไดจ้ากแบบวดัความสนใจกบัผลความสนใจ
ตามสภาพจริงท่ีไดจ้ากการประเมินตนเอง โดยใชส้ถิติ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบคาเมอรวี์ 
(Cramer’s V) 
 

ตาราง 17 จ านวนและรอ้ยละของการแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผลของความสนใจท่ีไดจ้ากแบบ
วดัความสนใจในการท ากิจกรรมโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญากบัผลความสนใจตามสภาพจรงิท่ี
ไดจ้ากการประเมินตนเอง 
 

ผลของความ

สนใจในการ

ท ากิจกรรมท่ี

ไดจ้ากแบบวดั 

ผลความสนใจตามสภาพจรงิที่ไดจ้ากการประเมินตนเอง  
รวม ดา้น

ภาษา   

ดา้น

ตรรกะฯ 

ดา้นมิติ

สมัพนัธ ์
  

ดา้น

รา่งกายฯ 

ดา้น

ดนตร ี

ดา้นความ

เขา้ใจระหว่าง

บคุคล 

ดา้นความ

เขา้ใจ

ตนเอง 

ดา้น

ธรรมชาติ

วิทยา 

ดา้นภาษา 10 
(100%) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

10 
(100%) 

ดา้นตรรกะฯ 0  
(0.00) 

10 

 (100%) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
10 

(100%) 

ดา้นมิติ

สมัพนัธ ์

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

10 
(100%) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

10 
(100%) 

ดา้นรา่งกายฯ 0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

10 
(100%) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

10 
(100%) 

ดา้นดนตร ี 0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

10 
(100%) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

10 
(100%) 

ดา้นความ

เขา้ใจระหว่าง

บคุคล 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

10  
(100%) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

10 
(100%) 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 

ผลของความ

สนใจในการ

ท ากิจกรรมท่ี

ไดจ้ากแบบวดั 

ผลความสนใจตามสภาพจรงิที่ไดจ้ากการประเมินตนเอง รวม 

ดา้น

ภาษา   

ดา้น

ตรรกะฯ 

ดา้นมิติ

สมัพนัธ ์
  

ดา้น

รา่งกายฯ 

ดา้น

ดนตร ี

ดา้นความ

เขา้ใจระหว่าง

บคุคล 

ดา้นความ

เขา้ใจ

ตนเอง 

ดา้น

ธรรมชาติ

วิทยา 

ดา้นความ

เขา้ใจตนเอง 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

10  
(100%) 

0  
(0.00) 

10 
(100%) 

ดา้นธรรมชาติ

วิทยา 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

10 
(100%) 

10 
(100%) 

 

รวม 
10 

(100%) 
10  

(100%) 
10 

(100%) 
10 

(100%) 
10 

(100%) 
10  

(100%) 
10  

(100%) 
10 

(100%) 
80 

(100%) 

 

𝑥2=2.64 p.=00 Cramer’s V=1.00 p=.05 
หมายเหต ุ:ตวัเลขดา้นบนในช่องแสดงความถ่ี ตวัเลขดา้นลา่งในวงเลบ็แสดงรอ้ยละ 
 

จากตาราง 17 ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงสภาพ โดยการวิเคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหว่างความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหุ
ปัญญาท่ีไดจ้ากแบบวดัฯ และผลความสนใจตามสภาพจริงท่ีไดจ้ากการประเมินตนเอง โดยใช้
สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบคาเมอรวี์ โดยใชผ้ลความสนใจอนัดบั 1 พบว่า ความสนใจในการ
ท ากิจกรรมเพ่ือการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญาท่ีไดจ้ากแบบวดัฯ มีความสมัพนัธ์
กบัผลความสนใจตามสภาพจรงิท่ีไดจ้ากการประเมินตนเอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยมีความสมัพนัธก์นัอยูใ่นระดบัสงู 
 

ตอนที ่3 ผลการสร้างคู่มือการวัดความสนใจในการท ากจิกรรมเพือ่การแนะแนวอาชีพ
โดยประยุกตท์ฤษฎพีหุปัญญา ระดบัชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 

3.1 คูมื่อการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุต์
ทฤษฎีพหปัุญญา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ประกอบไปดว้ย ความส าคญัของการวดัความ
สนใจในการท ากิจกรรมวา่มีความส าคญัอย่างไร วตัถปุระสงคข์องการใชแ้บบวดัความสนใจในการ
ท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหุปัญญา แนวทางการวดัความสนใจใน
การท ากิจกรรม แบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎี



  85 

พหปัุญญา การแปลผลแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุต์
ทฤษฎีพหปัุญญา และการแนะแนวจากการวดัความสนใจในการท ากิจกรรมสูก่ารแนะแนวอาชีพ 

 
3.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ของคู่มือการใช้แบบวัดความสนใจในการท า

กิจกรรมเพ่ือการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 
ตาราง 18 รายการประเมินคูมื่อการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมโดยประยกุตท์ฤษฎีพหุ
ปัญญา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 

รายการประเมนิ �̅� SD การแปล
ความหมาย 

1. หลกัการและเหตผุลของคูมื่อการใชแ้บบวดัความสนใจใน
การท ากิจกรรมโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

3.80 0.84 ระดบัมาก 

2. ความส าคญัของการวดัความสนใจในการท ากิจกรรมของ
คูมื่อการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมโดยประยกุต์
ทฤษฎีพหปัุญญา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

3.80 0.84 ระดบัมาก 

3. วตัถปุระสงคข์องคูมื่อการใชแ้บบวดัความสนใจในการท า
กิจกรรมโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 

4.00 0.71 ระดบัมาก 

4. วิธีการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมของคูมื่อการ
ใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมโดยประยกุตท์ฤษฎี
พหปัุญญา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

4.00 0.71 ระดบัมาก 

5. ตวัอยา่งการท าแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมของ
คูมื่อการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมโดยประยกุต์
ทฤษฎีพหปัุญญา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

4.20 0.45 ระดบัมากท่ีสดุ 

6. การแปลผลของคูมื่อการใชแ้บบวดัความสนใจในการท า
กิจกรรมโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย  

4.00 0.71 ระดบัมาก 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

 

รายการประเมนิ �̅� SD การแปล
ความหมาย 

7. การแนะแนวจากผลการวดัความสนใจในกิจกรรมสูก่ารแนะ
แนวอาชีพของคูมื่อการใชแ้บบวดัความสนใจในการท า
กิจกรรมโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 

3.80 0.83 ระดบัมาก 

เฉลี่ยรวม 3.94 0.68 ระดบัมาก 
 

จากตาราง 18 พบว่า ความเหมาะสมของคู่มือการวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อ
การแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย มีคา่เฉลี่ยอยูใ่น
ระดบั 3.94 แปลความหมายไดว้่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากนอกจากนีมี้ขอ้เสนอแนะจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ เรื่องหลักการและเหตุผลของคู่มือการแนะแนวเพื่ออาชีพโดยประยุกตท์ฤษฎีพหุ
ปัญญา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยใหอ้ธิบายเช่ือมโยงมาสู่การใชแ้บบวดัความสนใจใน
การท ากิจกรรม และการแปลผลของคู่มือการแนะแนวเพื่ออาชีพโดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ซึง่ผูว้ิจยัไดป้รบัปรุงคูมื่อตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

3.3 จดัพิมพเ์ป็นรูปเลม่คูมื่อการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนว 
โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย รายละเอียดของคูมื่อดงั
ภาคผนวก 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัครัง้นี ้มีจุดมุ่งหมายคือ 1. เพื่อสรา้งแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อ

การแนะแนวอาชีพโดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย และ 3. เพื่อจดัท าคูมื่อการใช้
แบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

 โดยมีวิธีการด าเนินการวิจยั 3 ระยะ  ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 การสรา้งแบบวดัความสนใจในการ
ท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลายโดยการศึกษาเอกสาร บทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง  ระยะท่ี 2 การตรวจสอบ
คณุภาพของแบบวดัความสนใจ กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ภาคเรยีนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2562 สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 จ านวน 720 คน และ
ระยะท่ี 3 การประเมินความเหมาะสมของคูมื่อการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพ่ือการ
แนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. ผลการสรา้งแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุต์
ทฤษฎีพหุปัญญา ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสถานการณ์ แบ่งออกเป็น 10 ขอ้
ค าถาม แต่ละขอ้ค าถามมีตวัเลือกทัง้หมด 8 ตวัเลือก ใน 1 ขอ้สามารถเลือกได ้3 ตวัเลือกโดย
เรยีงล าดบัตามความสนใจ 3 อนัดบัแรกจากทัง้หมด 8 ตวัเลือก  

2. ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหุปัญญา ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่า แบบวดัมี
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยใชก้ารประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ ซึ่งพบว่ามีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) รายขอ้ ตัง้แต ่0.80 – 1.00 มีคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.20 – 0.82  ความเท่ียงตรงเชิงสภาพ 
โดยการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนความสนใจท่ีไดจ้ากแบบวดัความสนใจในการท า
กิจกรรมกับคะแนนความสนใจในสภาพจริงท่ีไดจ้ากการประเมินตนเอง โดยใช้สัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั และวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างผลของความสนใจท่ีไดจ้ากแบบวดั
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ความสนใจในการท ากิจกรรมกบัผลความสนใจตามสภาพจรงิท่ีไดจ้ากการประเมินตนเอง โดยใช้
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบคาเมอรว์ี พบว่ามีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยมีค่าความสมัพนัธก์นัอยู่ในระดบัสงู ความเช่ือมั่นดว้ยวิธีการวดัความสอดคลอ้งภายใน 
พบวา่ ดา้นภาษามีคา่เท่ากบั 0.83 ดา้นตรรกะและคณิตศาสตรมี์คา่เท่ากบั 0.80 ดา้นมิติสมัพนัธมี์
คา่เท่ากบั 0.76 ดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหวมีคา่เท่ากบั 0.79 ดา้นดนตรมีีคา่เท่ากบั 0.82 ดา้น
ความเขา้ใจระหว่างบุคคลมีค่าเท่ากับ 0.71 ดา้นความเขา้ใจตนเองมีค่าเท่ากับ 0.76 และดา้น
ธรรมชาติวิทยามีค่าเท่ากับ 0.76 ความเช่ือมั่นแบบการวัดซ า้ โดยการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนความสนใจในการท ากิจกรรมของการวดัครัง้ท่ี 1 กับครัง้ท่ี 2 โดยใชส้มัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั และวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างผลของความสนใจในการท ากิจกรรม
ของการวดัครัง้ท่ี 1 กบัครัง้ท่ี 2 โดยใชส้มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบคาเมอรว์ี พบว่า มีความเช่ือมั่น
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคา่ความสมัพนัธก์นัอยูใ่นระดบัสงู 

3. ผลการจัดท าคู่มือการวัดความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหุปัญญา ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ไดคู้่มือประกอบดว้ยหวัขอ้ หลกัการ
และเหตผุลของการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุต์
ทฤษฎีพหุปัญญา ดา้นความส าคญัของการวัดความสนใจในการท ากิจกรรมว่ามีความส าคัญ
อย่างไร วตัถปุระสงคข์องการใช้แบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา วิธีการการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญาปัญญา การแปลผลแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อ
การแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา และการแนะแนวจากการวดัความสนใจในการ
ท ากิจกรรมสูก่ารแนะแนวอาชีพ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก สว่นดา้นตวัอยา่งการท าแบบวดั
ความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด พบว่า ค่าเฉลี่ยคุณภาพของคู่มือการวัดความสนใจในการท า
กิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.94 แปลความหมายไดว้่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้
ผูเ้ช่ียวชาญมีขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงคูมื่อซึง่ผูว้ิจยัไดป้รบัปรุงเรยีบรอ้ยแลว้  
 
อภปิรายผล 

การอภิปรายผลการวิจยัครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 3 ประเด็น คือ 
1. การสรา้งแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุต์

ทฤษฎีพหุปัญญา ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบบวดัความสนใจในการท า
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กิจกรรมเพ่ือการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลายท่ีผูว้ิจัยด าเนินการสรา้ง แบ่งออกเป็น 10 ขอ้ค าถาม แต่ละขอ้ค าถามมีตวัเลือกทัง้หมด 8 
ตวัเลือก แตล่ะตวัเลือกเป็นตวัแทนความสนใจทัง้ 8 ดา้น ไดแ้ก่ ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้น
ภาษา ดา้นตรรกะและคณิตศาสตร ์ดา้นมิติสมัพนัธ ์ดา้นร่างกายและการเคลื่อนไหว ดา้นดนตรี 
ดา้นความเขา้ใจระหว่างบคุคล ดา้นความเขา้ใจตนเอง และดา้นธรรมชาติวิทยา ใน 1 ขอ้สามารถ
เลือกได ้3 ตวัเลือกโดยเรยีงล าดบัตามความสนใจ 3 อนัดบัแรกจากทัง้หมด 8 ตวัเลือก ดงันัน้ แบบ
วดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา ส าหรบั
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีขอ้ค าถามทัง้หมด 10 ขอ้ค าถาม ขอ้ค าถามละ 8 ตวัเลือก 
รวมตวัเลือกทัง้สิน้ 80 ตวัเลือก สอดคลอ้งกบั ลว้น  สายยศ และ องัคณา  สายยศ (2543, น. 27) 
ท่ีกล่าวว่า ความรูส้ึกช่ืนชอบกิจกรรมหนึ่งมากกว่ากิจกรรมอ่ืน ๆ เป้าของความรูส้ึกคือกิจกรรม 
ดังนั้นความรูส้ึกใด ๆ ท่ีมีต่อเป้าท่ีเป็นกิจกรรมถือเป็นความสนใจ และความสนใจจะน าไปสู่
ความสามารถเฉพาะ ทา้ยท่ีสดุความสนใจและความสามารถเฉพาะจะก าหนดใหบ้คุลิก ความคิด 
การรบัรู ้และแสดงเอกลกัษณข์องตน น ามาซึง่ความสนใจในอาชีพตอ่มา (Holland, 1973, pp. 2-
4) ทัง้นีเ้พื่อใหผู้ต้อบไดต้ดัสนิใจเลือกกิจกรรมท่ีตนเองสนใจมากท่ีสดุ 3 ล  าดบัแรก จาก 8 กิจกรรม
ใน 1 ขอ้ ซึง่ความสนใจล าดบั 1 จะเท่ากบั 3 คะแนน ความสนใจล าดบั 2 จะเท่ากบั 2 คะแนน และ
ความสนใจล าดบั 3 จะเท่ากบั 1 คะแนน ซึง่ความสนใจในการท ากิจกรรมขอ้อ่ืน ๆ ท่ีไม่ถกูเลือกจะ
เท่ากบั 1 คะแนน ผูต้อบจึงตอ้งเลือกท่ีตรงกบัความสนใจในการท ากิจกรรมของตนเองใหม้ากท่ีสดุ 
เพื่อใหไ้ดผ้ลของความสนใจในการท ากิจกรรมว่าในดา้นใดท่ีตนเองมีความสนใจมากท่ีสดุ 

2. การตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา  

 2.1 ความเท่ียงตรงของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชีพโดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) มีค่าดัชนี
สอดคลอ้ง (IOC) 0.80 – 1.00 ผูว้ิจัยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคลอ้ง ( IOC) 0.50 ขึน้ไป 
แสดงว่า ขอ้ตัวเลือกท่ีเป็นตัวแทนความสนใจทั้ง 8 ดา้น ท่ีอยู่ใน 1 ขอ้ค าถามเป็นตัวแทนหรือ
สามารถจ าแนกไดด้ี อ่านแลว้ไม่ก ากวม สอดคลอ้งกบันิยาม ซึ่งค่าอ านาจจ าแนกท่ีดีตอ้งอธิบาย
ขอ้สอบวดัหรอืเป็นตวัแทนจดุประสงคข์องวิชาได ้บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ ์(2547, น. 178-195) 
ผูว้ิจยัจึงคดัเลือกขอ้ค าถามจ านวน 10 ขอ้ และตวัเลือกในแต่ละ 1 ขอ้ค าถาม คือ 8 ตวัเลือก รวม
ทัง้สิน้ 10 ขอ้ค าถาม ขอ้ค าถามละ 8 ตวัเลือก รวม 80 ตวัเลือก และวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่ง
คะแนนความสนใจท่ีไดจ้ากแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมกบัคะแนนความสนใจในสภาพ
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จรงิท่ีไดจ้ากการประเมินตนเอง โดยใชส้มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นัเพ่ือหาความเท่ียงตรง
เชิงสภาพ (Concurrent Validity)  พบว่า ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นภาษา ดา้นตรรกะ
และคณิตศาสตร ์ดา้นมิติสมัพนัธ ์ดา้นร่างกายและการเคลื่อนไหว ดา้นดนตรี ดา้นความเขา้ใจ
ระหว่างบุคคล และดา้นธรรมชาติวิทยา เท่ากับ 0.99 และดา้นความเขา้ใจตนเอง เท่ากับ 0.98 
แสดงวา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนความสนใจท่ีไดจ้ากแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมกบั
คะแนนความสนใจในสภาพจริงท่ีได้จากการประเมินตนเองมีความสัมพันธ์กันสูง มาก และ
วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างผลของความสนใจท่ีไดจ้ากแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรม
กบัผลความสนใจในสภาพจรงิท่ีไดจ้ากการประเมินตนเอง โดยใชส้ถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบ
คาเมอรว์ี พบว่า ผลของความสนใจท่ีไดจ้ากแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมกบัคะแนนความ
สนใจในสภาพจรงิท่ีไดจ้ากการประเมินตนเอง มีความสมัพนัธก์นัอยู่ในระดบัสงู เน่ืองจากนกัเรยีน
มีความสนใจท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการประกอบอาชีพในอนาคต กล่าวคือ 
เม่ือผูว้ิจยัน าแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมไปใหผู้ต้อบแบบวดัท่ีมีความชดัเจนในแตล่ะดา้น
อยู่แลว้ ทัง้จากการประเมินตามสภาพจรงิ และจากการประเมินตนเอง ผลปรากฏว่าคะแนนในแต่
ละดา้นก็สงูตรงกนั แสดงว่าแบบวดัมีความเท่ียงตรงเชิงสภาพสงูมาก สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ
ของผู้ตอบแบบวัดความสนใจในการท ากิจกรรม จึงกล่าวได้ว่า ความเท่ียงตรงเชิงสภาพมี
ความสมัพนัธก์นัสงู สอดคลอ้งกบัลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ (2543: 246-259) ท่ีกลา่ววา่
หากมีคา่ความสมัพนัธก์นัสงู แสดงวา่มีความเท่ียงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) สงู  

2.2 อ านาจจ าแนกของแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชีพโดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา พบว่า ดา้นความสนใจในการท ากิจกรรม  ดา้นภาษามีค่า
ตัง้แต่ 0.40 - 0.73 ดา้นตรรกะและคณิตศาสตรมี์คา่ตัง้แต่ 0.36 – 0.73 ดา้นมิติสมัพนัธมี์คา่ตัง้แต่ 
0.21 - 0.82 ดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหวมีค่าตัง้แต่ 0.22 - 0.75 ดา้นดนตรีมีค่าตัง้แต่ 0.27 - 
0.81 ดา้นความเขา้ใจระหว่างบุคคลมีค่าตัง้แต่ 0.20 - 0.54 ดา้นความเขา้ใจตนเองมีค่าตัง้แต่ 
0.38 - 0.68 ดา้นธรรมชาติวิทยามีค่าตัง้แต่ 0.28  -0.58 ค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าบวกแสดงว่า
จ าแนกได ้มีค่าลบหรือใกลศ้นูยแ์สดงว่าขอ้ค าถามนัน้ไม่มีอ านาจจ าแนก  ค่าอ านาจจ าแนกของ
แบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเป็นท่ีน่าสงัเกตว่าดา้นภาษา ดา้นตรรกะและคณิตศาสตร ์
และดา้นความเขา้ใจตนเอง มีค่าอ านาจจ าแนกสงูมาก กล่าวไดว้่าเครื่องมือวิจยัท่ีสามารถจ าแนก
บุคคลท่ีมีคณุลกัษณะท่ีตอ้งการวดักบับุคคลท่ีไม่มีคณุลกัษณะท่ีตอ้งการวดัออกจากกนัได ้(ชูศรี 
วงศร์ตันะ 2560: 211) คะแนนแตล่ะขอ้จึงมีความสมัพนัธก์บัคะแนนท่ีเป็นผลรวมของคณุลกัษณะ
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นัน้ ๆ (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2557, น. 72) โดยแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรม 
ทัง้ 8 ดา้น รวม 80 ตวัเลือก มีคา่ 0.20 ขึน้ไป สามารถจ าแนกได ้

 2.3 ความเช่ือมั่นของแบบวัดความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหุปัญญา ตรวจสอบความเช่ือมั่นแบบการวดัความสอดคลอ้งภายใน
ของสมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบวา่ ดา้นความสนใจใน
การท ากิจกรรมดา้นภาษา ดา้นตรรกะและคณิตศาสตร ์ดา้นมิติสมัพันธ์ ดา้นร่างกายและการ
เคลื่อนไหว ดา้นดนตรี ดา้นความเขา้ใจระหว่างบคุคล ดา้นความเขา้ใจตนเอง และดา้นธรรมชาติ
วิทยา มีความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.83, 0.80, 0.76, 0.79, 0.82, 0.71, 0.76 และ 0.76 ตามล าดบั แสดง
ว่า แบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรม ทัง้ 8 ดา้นนี ้มีค่าความเช่ือมั่นอยู่ในระดบัสงู โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งดา้นภาษา ดา้นตรรกะและคณิตศาสตรแ์ละดา้นดนตร ีซึ่งลกัษณะของความสนใจชดัเจน
มาก ดงันัน้ในการตอบแบบวดัจึงมีคา่ความเช่ือมั่นในดา้นเหลา่นีส้งู จงึกลา่วไดว้า่ความเช่ือมั่นของ
แบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมแบบการวดัความสอดคลอ้งภายในโดยใชส้มัประสทิธ์ิแอลฟา
ของ   ครอนบาค ในแต่ละดา้น รวม 8 ดา้น มีความเช่ือมั่นมีค่าตัง้แต่ 0.71 – 0.83 และตรวจสอบ
คา่ความเช่ือมั่นแบบการวดัซ า้โดยการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนความสนใจในการท า
กิจกรรมของการวดัครัง้ท่ี 1 กับครัง้ท่ี 2 โดยใชส้มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียรส์นั พบว่า ดา้น
ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นภาษา เท่ากบั 0.96 ดา้นตรรกะและคณิตศาสตร ์เท่ากับ 0.95 
ดา้นมิติสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.96 ดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว เท่ากบั 0.94 ดา้นดนตร ีเท่ากบั 0.94 
ดา้นความเข้าใจระหว่างบุคคล เท่ากับ 0.88 ดา้นความเข้าใจตนเอง เท่ากับ 0.95 และดา้น
ธรรมชาติวิทยา เท่ากบั 0.95 และตรวจสอบคา่ความเช่ือมั่นแบบการวดัซ  า้ (Test and retest) โดย
ใชส้ถิติ สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบคาเมอรวี์ พบว่า ความสนใจใน   การท ากิจกรรมเพื่อการแนะ
แนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญาครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 มีความสมัพนัธก์นัอยูใ่นระดบัสงู จึง
กลา่วไดว้่า คะแนนความสนใจในการท ากิจกรรมของการวดัครัง้ท่ี 1 กบัครัง้ท่ี 2 ของผูต้อบแบบวดั
ความสนใจในการท ากิจกรรมมีความใกลเ้คียงกัน คะแนนในครัง้ท่ี 1 และ 2 ไม่แตกต่างกันมาก 
และดา้นท่ีมีคะแนนสงูสดุของทัง้ 2 ครัง้คือดา้นเดียวกนัสอดคลอ้งกบั ชูศรี  วงศร์ตันะ (2560, น. 
208) ท่ีกลา่วว่าเครื่องมือวิจยัท่ีมีความเช่ือมั่น คือ เครื่องมือวิจยัท่ีใหผ้ลการวดัท่ีคงเสน้คงวา เม่ือมี
การวดัซ  า้กบักลุม่คนกลุม่เดียวกนั ในเวลาท่ีตา่งกนั และความคงท่ีหรอืความคงเสน้คงวาของผลท่ี
ไดจ้ากการวดัซ  า้ ถา้การวดัสิ่งเดียวกนัหลาย ๆ ครัง้ไดค้า่ท่ีสงูจะเป็นเครื่องมือท่ีใชว้ดัคณุลกัษณะท่ี
ตอ้งการไดผ้ลอย่างคงเสน้คงวา (ศิรชิยั   กาญจนวาสี, 2556, น. 55)  



  92 

3. การสรา้งคู่มือการวัดความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย
ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย พบวา่คา่เฉลี่ยคณุภาพของคูมื่อการวดั
ความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้น
มธัยมศกึษาตอนปลาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบั 3.94 แปลความหมายไดว้่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากด ซึ่งประกอบดว้ยหวัขอ้ ดา้นความส าคญัของการวดัความสนใจในการท ากิจกรรมว่ามี
ความส าคญัอย่างไร วตัถปุระสงคข์องการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนว
อาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา แนวทางการวดัความสนใจในการท ากิจกรรม แบบวดัความ
สนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา การแปลผลแบบวดั
ความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา และการแนะ
แนวจากการวดัความสนใจในการท ากิจกรรมสูก่ารแนะแนวอาชีพ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผู้ท่ีน  าแบบวัดไปใช้ควรมีการศึกษาคู่มือการใช้แบบวัดความสนใจในการท า

กิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลาย ใหมี้ความเขา้ใจถึงวตัถปุระสงคข์องแบบวดั วิธีการใชแ้บบวดั การแปลคะแนนก่อนน าไปใช้ 
นอกจากนีก้ารแนะแนวอาชีพควรใชผ้ลการวดัความสามารถมาใชใ้นการแนะแนว โดยสามารถ
แนะแนวไดท้ัง้รายบคุคลและเป็นกลุม่ 

2. ผูท่ี้น  าแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมไปใช ้ควรมีการชีแ้จงและอธิบายให้
นกัเรียนเห็นความส าคญัและตระหนกัถึงการน าผลท่ีไดจ้ากการท าแบบวดัไปใชป้ระโยชนเ์พื่อเป็น
ขอ้มลูในการวางแผนการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ทัง้นีเ้พื่อใหน้กัเรียนมีความสนใจและ
ตัง้ใจท าแบบวดัเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีตรงกบัความสนใจของนกัเรยีนมากท่ีสดุ 

3. ผูเ้ก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ครูแนะแนว ครูท่ีปรกึษา ควรมีการน าผลท่ีไดจ้ากแบบวดัความ
สนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ไปใชป้ระกอบการ
ก าหนดแนวทางในการการเรียน การจัดกิจกรรมการสอน และแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
ใหก้บันกัเรยีนเป็นรายบคุคล 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยตอ่ไป 
1. ควรมีการสรา้งแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรม ในระดบัชัน้อ่ืน ๆ เพื่อใชเ้ป็น

เครื่องมือในการวางแผนการศึกษาต่อและอาชีพในระยะยาวหรือน าผลท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการ
พฒันาผูเ้รยีนตอ่ไป 
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2. ควรมีการพฒันาแอพลิเคชั่น หรือการสรา้งโปรแกรมส าเร็จรูปออนไลนส์  าหรบัวดั
ความสนใจในการท ากิจกรรม 

3. ควรเปรียบเทียบความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพนกัเรียนท่ีมี
แผนการเรยีนตา่งกนั 
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  รายนามผู้เชีย่วชาญ 

รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของเครือ่งมือ 

1. รศ.ดร. ณฎัฐภรณ ์ หลาวทอง อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการวดัและประเมิน             

ทางการศกึษา ภาควิชาวิจยัและจิตวิทยาการศกึษา 

คณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2. ผศ.ดร. มณฑิรา  จารุเพ็ง อาจารยป์ระจ า ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว             

คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

3. อาจารย ์ดร. อสมา  คมัภริานนท ์ อาจารยป์ระจ า ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว              

คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

4. อาจารย ์ดร. อญัชลี  สขุในสทิธ์ิ  อาจารยป์ระจ า ภาควิชาสงัคมวิทยา                             

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

5. ครูดษุฎี  ยี่ตนั    ครูช านาญการพิเศษ หวัหนา้งานแนะแนว 

      โรงเรยีนวดัสทุธิวราราม 
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมของคูมื่อการใชแ้บบวดัความสนใจในกิจกรรมเพ่ือการ

แนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา 

1. รศ.ดร. สกล  วรเจรญิศร ี อาจารยป์ระจ า ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว              

คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2. ผศ.ดร.พชัราภรณ ์ ศรสีวสัดิ ์ อาจารยป์ระจ า ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว              

คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

3. อาจารย ์ดร. พนิดา  ศกนุตนาค  อาจารยป์ระจ าภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา     

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

4. ครูยพุาวรรณ  เหมือนเงิน  ครูช านาญการ หวัหนา้งานแนะแนว                    

โรงเรยีนปัญญาวรคณุ 

5. ครูมณฑา  ชา้งโสภา ครูช านาญการ หวัหนา้งานแนะแนว                     

โรงเรยีนศกึษานารวีิทยา 
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ภาคผนวก ข 
คณุภาพรายขอ้ของแบบวดั  
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ตาราง 19 คา่ดชันีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา/วตัถปุระสงคข์องแบบวดัความสนใจในการท า
กิจกรรมเพ่ือการแนะแนว โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา จากผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ข้อ
ค าถาม 

ความคดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 
รวม ioc พจิารณา คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

1 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

3 0 1 1 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้

4 1 0 1 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

7 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

8 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

9 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  103 

ตาราง 20 คา่ความเหมาะสมของคูมื่อการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพ่ือการแนะ
แนว โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จากผูเ้ช่ียวชาญ 
 

รายการ
ประเมิน 

ความคดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 
�̅� SD แปลผล 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

1 4 3 4 5 3 3.80 0.84 ใชไ้ด ้

2 4 3 3 5 4 3.80 0.84 ใชไ้ด ้

3 4 3 4 5 4 4.00 0.71 ใชไ้ด ้

4 4 4 4 5 3 4.00 0.71 ใชไ้ด ้

5 4 4 4 5 4 4.20 0.45 ใชไ้ด ้

6 3 4 4 5 4 4.00 0.71 ใชไ้ด ้

7 3 4 3 5 4 3.80 0.84 ใชไ้ด ้

รวม 26 25 26 35 26 3.94 0.68 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ค 
คูมื่อการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพ่ือการแนะแนว 

โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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จดัท าโดย 
นายจตพุล  บญุภิญโญ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นิสติระดบัปรญิญาโท สาขาวิชาวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย ์
บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
 
 
 

 
คูมื่อการใชแ้บบวดัความสนใจในกิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ 

โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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ค าน า 
 
 คูมื่อเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญาจดัท าขึน้เพื่อใชเ้ป็นสื่อ

การเรยีนการสอนในการจดักิจกรรมแนะแนวในชัน้เรยีน สะดวกในการน าไปใชเ้พื่อเป็นเครือ่งมือใน
การช่วยใหน้กัเรียนไดส้  ารวจความสนใจของตนเองในการท ากิจกรรมดา้นต่าง ๆ เพื่อต่อยอดไปสู่
การแนะแนวอาชีพและเลือกคณะสาขาท่ีตอ้งการศกึษาต่อตามความสนใจและไดร้บัการแนะแนว
รายบุคคลต่อไป ในส่วนของคู่มือประกอบดว้ย ความส าคัญของการวัดความสนใจในการท า
กิจกรรม วตัถุประสงคข์องการท าแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรม การแนะแนวจากการวดั
ความสนใจในกิจกรรมสูก่ารแนะแนวอาชีพ 

 ภายในคู่มือ มีตวัอย่างเครื่องมือท่ีสรา้งขึน้นี ้ไดแ้ก่ แบบวดัความสนใจในการท า
กิจกรรม โดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ซึง่การจดักิจกรรมแนะแนวจะตอ้งครอบคลมุขอบข่ายงาน
แนะแนวทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นส่วนตวัและสงัคม ดา้นการศึกษาต่อ และดา้นอาชีพ ทัง้นีก้ารจดั
กิจกรรมโดยใชเ้ครื่องมือการใชว้ดัความสนใจในการท ากิจกรรมจะช่วยใหผู้้เรียนรูจ้กัและเขา้ใจ
ตนเองมากขึน้ รวมทัง้เป็นจุดเริ่มตน้ของการคน้หาความสนใจในกิจกรรมเพื่อน าไปสู่แนวทางใน
การประกอบอาชีพในอนาคตและวางแผนการศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาตอ่ไป 

 
 
 

นายจตพุล   บญุภิญโญ 
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บทน า 
หลักการและเหตุผล 

 การแนะแนวดา้นอาชีพ นักเรียนจะตอ้งมีหลักในการประยุกต ์ซึ่งปัจจุบันการศึกษามี         

การเปลี่ยนแปลงทกุดา้น ทางดา้นสงัคมอาชีพท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ จ าเป็นตอ้งใหน้กัเรยีน   

มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับอาชีพ โอกาสกา้วหนา้ หรือ  แมแ้ต่การรบัรู ้ถึงความสามารถของ

ตนเอง ความชอบ ความสนใจ ความถนดั บคุลิกภาพ สวสัดิการ เงินเดือน ซึง่รูปแบบการแนะแนว

ดา้นอาชีพสามารถให้ขอ้มูลในการประกอบอาชีพอะไรไดบ้า้งและควรเลือกอาชีพอย่างไรให้

เหมาะสมกบัความถนดัความสนใจและสอดคลอ้งกบับคุลิกภาพของนกัเรยีน 

ดงันัน้วิธีการท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องของวิธีการเรียนใหป้ระสบ

ความส าเร็จ การวางแผนการศึกษาต่อ การตดัสินใจเลือกแผนการเรียนและการเลือกประกอบ

อาชีพในอนาคตของนกัเรียนได ้จ าเป็นตอ้งจดัรูปแบบการแนะแนวดา้นอาชีพในชั่วโมงแนะแนว 

หรือโดยการจัดรูปแบบการแนะแนวดา้นอาชีพให้เหมาะสมกับวัยของเหมาะสม  กับสถานท่ี

เหมาะสมกบัเวลาเหมาะสมกบัรายบุคคลหรือ รายกลุ่มนกัเรียนตอ้งไดท้ ากิจกรรมการเรียนดว้ย

ตนเองอีก ทัง้ยงัเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความคิดเห็นฝึกการตดัสินใจและแสวงหาความรูด้ว้ย

ตนเอง ท่ีส  าคญัอีกประการคือการมีเครื่องมือทางจิตวิทยาเป็นตวัช่วยในการส ารวจความสนใจ 

ความชอบของนักเรียน ถ้านักเรียนทุกคนมีความเ ข้าใจเก่ียวกับความสนใจ ความชอบ 

ความสามารถของตนเอง และตอ่ยอดสูก่ารเลือกอาชีพก็จะท าใหเ้ขา้ใจและตดัสินใจเลือกศกึษาตอ่

ไดต้รงกบัคณะ สาขา และตรงกบัอาชีพท่ีตนเองตอ้งการในอนาคตได ้

 
ความส าคัญของการวัดความสนใจในการท ากิจกรรม 
การจดักิจกรรมการเรยีนการสอนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เป็นการจดักิจกรรม

เชิงส ารวจเพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูแ้ละคน้พบความชอบ ความสนใจ และความถนดัในแต่ละวิชา
เพื่อวางแผนและศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชาท่ีตนเองถนดัและชอบในระดบัท่ีสงูขึน้เพื่อต่อยอดองค์
ความรูแ้ละพฒันาตนเองน าไปสูก่ารเลือกสาขา/คณะท่ีตนเองชอบและมีความถนดัเพ่ือศกึษาอย่าง
ละเอียดและน าไปสูก่ารประกอบอาชีพในอนาคต 

การจัดกิจกรรมแนะแนวในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจึงมีส่วนส าคัญในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยสนบัสนนุ และชีแ้นะแนวทางใหก้บันกัเรียนใหค้น้พบ
ตัวเองผ่านรูปแบบของการจัดกิจกรรม ค าถามวันเจตคติ การเล่นเกมส์ การท าใบงาน การ
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สมัภาษณ ์ตลอดจนการใชเ้ครื่องมือวดั เพื่อน ามาเป็นขอ้มลูในการวางแผนการแนะแนวนกัเรียน
อยา่งเป็นระบบตอ่ไป 

คู่มือการวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหุ
ปัญญาจดัท าขึน้เพื่อใชเ้ป็นสื่อการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมแนะแนวในชัน้เรียน สะดวกใน
การน าไปใชเ้พื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยใหน้ักเรียนไดส้  ารวจความสนใจของตนเองในการท า
กิจกรรมดา้นต่าง ๆ เพื่อต่อยอดไปสู่การแนะแนวอาชีพและเลือกคณะสาขาท่ีตอ้งการศึกษาต่อ
ตามความสนใจและไดร้บัการแนะแนวรายบคุคลตอ่ไป โดยแบง่รายละเอียดของความสนใจในการ
ท ากิจกรรมออกเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ ความสนใจในการท ากิจกรรมดา้นภาษา ดา้นตรรกะและ
คณิตศาสตร ์ดา้นมิติสมัพนัธ ์ดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว ดา้นดนตรี ดา้นความเขา้ใจระหวา่ง
บคุคล ดา้นความเขา้ใจตนเองและดา้นธรรมชาติวิทยา 

เม่ือไดข้อ้มลูเบือ้งตน้จากการวดัความสนใจในการท ากิจกรรม จึงน าไปสู่การแนะแนวให้
ค  าปรกึษาดา้นการศกึษาตอ่และอาชีพ เพราะในการประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งย่อมเก่ียวขอ้งกบั
สงัคม บคุคลอ่ืน อาชีพอ่ืน ดงันัน้ตอ้งสื่อสารเป็นและควรสรา้งความตระหนกัใหน้กัเรยีนดว้ยตนเอง
ว่า แมจ้ะมีความสนใจในการท ากิจกรรมท่ีโดดเด่นดา้นใดดา้นหนึ่ง แต่ก็ตอ้งอาศยัทกัษะความรู ้
วิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกับความสนใจดา้นอ่ืน ๆ ควบคู่กันไป เพื่อการด ารงชีวิต เสน้ทางอาชีพการ
ท างานในอนาคต  

 
วัตถุประสงค ์
เพื่ออธิบายการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวโดยประยุกต์

ทฤษฎีพหปัุญญา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 
แนวทางการวัดความสนใจในการท ากิจกรรม 
 การวดัความสนใจในการท ากิจกรรมโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา หมายถึง การ

วดัความรูส้กึช่ืนชอบของบคุคล ความสนใจของบคุคลท่ีมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาทิ การท ากิจกรรม การ
รว่มกิจกรรม สง่ผลใหบ้คุคลนัน้เอาใจใสห่รอืแสดงออกซึง่การมีสว่นรว่ม ความกระตือรอืรน้ในการ
ประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสิ่งนัน้ ผา่นแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมโดยประยกุตท์ฤษฎีพหุ
ปัญญา เพื่อใหรู้ถ้ึงขอ้มลู ความสนใจของแต่ละบุคคล น าไปสู่ความสนใจในอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความสามารถดา้นนัน้ ๆ โดยความสนใจในการท ากิจกรรม แบง่เป็น 8 กลุม่อาชีพไดแ้ก่  

1. กลุ่มอาชีพท่ีต้องใช้ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) หมายถึง 
ความสนใจในการท ากิจกรรมทางดา้นการใชค้  าพดู การเจรจา การพดูสื่อความหมาย การโตเ้ถียง/
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โตต้อบ การใชภ้าษาในการหวา่นลอ้มการตอ่ลอง การอธิบายความหมายและเรือ่งท่ีเก่ียวกบัภาษา 
เหมาะท่ีจะประกอบอาชีพนกัเลา่นิทาน นกัพดู นกัการเมือง หรอืดา้นการเขียน เช่น กวี นกัเขียนบท
ละคร บรรณาธิการ และนกัหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

2.  กลุ่มอา ชีพ ท่ีต้องใช้ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical - 
Mathematical Intelligence) หมายถึง ความสนใจในการใชต้วัเลข การใหเ้หตุผล การจัดล าดบั 
การคิดหาสาเหตุและผลลัพธ์ การสรา้งสมมติฐาน การคน้หารูปแบบ แบบแผน การมองเห็น
ความสมัพนัธ ์การคิดเชิงนามธรรม การคิดท่ีเป็นเหตผุล (cause-effect) และมีวิธีการท่ีใชใ้นการ
คิดหลากหลาย ไดแ้ก่ การจ าแนกประเภท การจัดหมวดหมู่ การสันนิษฐาน การสรุป การคิด
ค านวณ และการตั้งสมมติฐาน เป็นตน้ เหมาะท่ีจะประกอบอาชีพนักบัญชี นักคณิตศาสตร ์
นกัวิทยาศาสตร ์นกัตรรกศาสตร ์นกัจดัท าโปรแกรมคอมพิวเตอร ์นกัเศรษฐศาสตร ์ผูต้รวจสอบ
บญัชี นกับญัชี  นกัสถิติ นกัวิเคราะหค์อมพิวเตอร ์และนกัวิจยัเชิงปรมิาณ เป็นตน้ 

3. กลุ่มอาชีพท่ีตอ้งใชปั้ญญาดา้นมิติสมัพนัธ์ (Spatial Intelligence) หมายถึง 
ความสนใจในการท ากิจกรรมเก่ียวกับความสมัพนัธ์ของสี เสน้ รูปร่าง เนือ้ท่ี การมองเห็นพืน้ท่ี
ซบัซอ้น การคิดสถานการณห์รือเหตกุารณอ์อกเป็นรูปภาพ การมองเห็นโลกในรูปของภาพ การ
มองภาพสิ่งตา่ง ๆ ไดท้ัง้ 3 มิติหรอืมากกวา่นัน้ การจ าลองสรา้งภาพนัน้ ๆ ได ้การปรบัปรุงวิธีการใช้
เนือ้สื่อสารออกมาเป็นรูปภาพ เหมาะท่ีจะประกอบอาชีพสถาปนิก วิศวกร มณัฑนากร ศิลปิน นกั
ประดิษฐ์ นักออกแบบศิลป์ ครูศิลปะ นักถ่ายภาพ  นักบิน นักแกะสลัก นักวางผงัเมือง และนัก
ส ารวจ เป็นตน้ 

4.  กลุ่มอาชีพท่ีต้องใช้ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily - 
Kinesthetic Intelligence) หมายถึง ความสนใจในการใชร้า่งกายของตนแสดงความคดิ ความรูส้กึ 
ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเรว็ ความยืดหยุ่น ความประณีต ความไวทางประสาท
สมัผสั ควบคมุ การเคลื่อนไหวรา่งกาย การใชมื้อเพื่อจดักระท ากบัสิ่งของ และการใชมื้อประดิษฐ์ 
เหมาะท่ีจะประกอบอาชีพนักแสดง นักแสดงท่าใบ ้นักกีฬา นักฟ้อนร  า ช่างฝีมือ ช่างอัญมณี 
เกษตรกร ช่างเครื่องยนต ์ช่างก่อสรา้ง ครูพลศึกษา นกักายภาพบ าบดั ศิลปินสาขานาฏศิลป์ นกั
เตน้ร  า นกักายกรรม นกัป้ัน ช่างซอ่มรถยนต ์ศลัยแพทย ์ช่างไม ้และช่างตดัเย็บเสือ้ผา้ เป็นตน้ 

5. กลุม่อาชีพท่ีตอ้งใชปั้ญญาดา้นดนตร ี(Musical Intelligence) หมายถึง ความ
สนใจในการเล่นดนตรี การรอ้งเพลง การฟังเพลง การแต่งเพลง ความช่ืนชมในเสียง ท านอง ค า
รอ้ง และจงัหวะ เหมาะท่ีจะประกอบอาชีพนกัดนตรี นกัวิจารณด์นตรี คีตกวี นกัแต่งท านองเพลง 
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นกัรอ้ง ครูดนตรี ผูอ้  านวยการเพลง วิศวกรเสียง ประสานเสียง ผูจ้ดัรายการเพลง (ดีเจ) และนกั
ดนตรบี  าบดั เป็นตน้ 

6. กลุ่มอาชีพท่ีตอ้งใช้ปัญญาดา้นความเขา้ใจระหว่างบุคคล (Interpersonal 
Intelligence) หมายถึง ความสนใจในการเขา้ใจอารมณ ์ความรูส้ึก การสงัเกตน า้เสียง ใบหนา้ สี
หนา้ ท่าทาง แววตาทัง้ความคิด เจตนาของผูอ่ื้น ความเขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้น และความรบัผิดชอบทาง
สงัคม เหมาะท่ีจะประกอบอาชีพนกัประสานงาน นกัไกล่เกลี่ย นกัสรา้งเครือข่าย ผูน้  าท่องเท่ียว 
ผูบ้รหิารบรษัิทหรอืองคก์รใหญ่ ๆ นกัจิตวิทยา  พยาบาล นกับวช บาทหลวง นกัจิตบ าบดั นกัแนะ
แนว ผูส้อนจิตวิทยา นกัวางแผน ผูป้ระกอบการ  และครู เป็นตน้ 

7. กลุม่อาชีพท่ีตอ้งใชปั้ญญาดา้นการเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 
หมายถึง ความสนใจในการท ากิจกรรมเก่ียวกับการรูจ้ักตนเอง เขา้ใจอารมณข์องตนเอง สนใจ
เรื่องราวของตนเอง กระท าหรือลงมือในสิ่งต่าง ๆ ดว้ยตนเอง การรูจ้กัตนเองตามความสามารถท่ี
เป็นจรงิ สนใจอารมณ ์ความคิด ความปรารถนาของตนเอง ชอบพึ่งตนเอง ชอบอิสระเสร ีและชอบ
ท างานตามล าพงั เหมาะท่ีจะประกอบอาชีพครู พระ นกัสอนศาสนา นกัปรชัญา นกัแนะแนว นกั
ธุรกิจท่ีด าเนินกิจการของตนเอง นักสังคมสงเคราะห์ นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยาสังคม นัก
มานษุยวิทยา นกัประชาสมัพนัธ ์นกัการเมือง นกับรหิาร ผูจ้ดัการ และนกัขาย เป็นตน้ 

8. กลุ่มอาชีพท่ีต้องใช้ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) 
หมายถึง ความสนใจในการท ากิจกรรมเก่ียวกบัปรากฏการณท์างธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติ การพัฒนาการของมนุษยก์ารด ารงชีวิตของมนุษยต์ัง้แต่เริ่มจนตาย การจัดจ าแนก
แยกแยะประเภทของสิ่งมีชีวิตทัง้พืชและสตัว ์และการหมนุเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร เหมาะท่ีจะ
ประกอบอาชีพกะลาสี ผู้น  าทาง นักดาราศาสตร ์นักชีววิทยา นักพฤกษศาสตร ์นักอนุรักษ์
ธรรมชาติ สตัวแพทย ์นกันิเวศวิทยา นกัอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม นกัป่าไม ้นกั
สมทุรศาสตร ์นกัประชากรศาสตร ์และนกัภมูิศาสตร ์เป็นตน้ 
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ชุดเคร่ืองมือแบบวัดความสนใจในการท ากิจกรรมโดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา 
มี 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 แบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา 
ตอนท่ี 2 แบบสรุปผลการประเมินการวัดความสนใจในการท ากิจกรรมโดยประยุกต์

ทฤษฎีพหปัุญญา 
 
การวัดความสนใจในการท ากิจกรรม 
วิธีการใชแ้บบวดัความสนใจในการท ากิจกรรม 
      1. ศึกษาคู่มือการวัดความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดย

ประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญาอยา่งละเอียด  
 2. เตรียมสื่อการเรียนการสอนท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ ไดแ้ก่เครื่องมือแบบวดัความ

สนใจในการท ากิจกรรมโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา ใหเ้พียงพอตอ่จ านวนนกัเรยีนในแตล่ะหอ้ง
ท่ีเขา้สอน 

  3. ครูแจกแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญาซึง่
ประกอบไปดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 10 ขอ้ และกระดาษค าตอบจ านวน 1 แผ่น 

 4. ใหน้กัเรียนเริม่ท าแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมโดยประยกุตท์ฤษฎีพหุ
ปัญญาในตอนท่ี 1 เม่ือท าเสรจ็แลว้ใหท้ าตอนท่ี 2 ต่อไดเ้ลย โดยทัง้ตอนท่ี 1 และ 2 จะมีค าชีแ้จง
ชดัเจนในใบงานเพื่อใหน้กัเรยีนเขา้ใจง่ายและท าไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน 

 5. เม่ือนักเรียนท าแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมโดยประยุกตท์ฤษฎีพหุ
ปัญญาครบทั้ง 2 ตอนแลว้ นักเรียนจะทราบความสนใจในการท ากิจกรรมท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 
อนัดบัแรก เพื่อประกอบการตดัสินใจในการเลือกสาขา/คณะ และวางแผนดา้นการศึกษาต่อและ
อาชีพ 

 6. ครูผูส้อนรายวิชากิจกรรมแนะแนว อธิบายขอ้มลูเพิ่มเติมในแต่ละดา้น มีดา้น
อะไรบา้ง นกัเรียนท่ีมีความสนใจสงูในกิจกรรมดา้นนัน้ ๆ สามารถต่อยอดไปเรียนในสาขาวิชาใด
ไดบ้า้ง รวมถึงการอธิบายถึงความหมายของความสนใจในการท ากิจกรรมในแตล่ะดา้นวา่มีจดุเดน่
อย่างไร สามารถพฒันาตอ่ยอดไปประกอบอาชีพอะไรไดบ้า้ง และท่ีส าคญัคือการพฒันาในดา้นท่ี
ไดค้ะแนนนอ้ยอยูใ่หเ้พิ่มสงูขึน้ 

 7. ครูเก็บรวบรวมแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมโดยประยุกตท์ฤษฎีพหุ
ปัญญาเพื่อน ามาสรุปในภาพรวมของแต่ละหอ้งว่ามีความสนใจในการท ากิจกรรมโดดเด่นในดา้น
ใด เพื่อเตรยีมขอ้มลูและการวางแผนการแนะแนวในหอ้งโดยภาพรวมและรายบคุคลตอ่ไป 
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(ตวัอยา่งการท าแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา) 
 

แบบวัดความสนใจในการท ากจิกรรมเพือ่การแนะแนวอาชีพ 
โดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา 

 
  1. ช่ือ – นามสกลุ กองทัพ  นักรบ  
   2. ชัน้   ม.6/1  
   3. เลขท่ี   7  

  4. โรงเรยีน  บางรักวิทยา 

 
 

ตอนที ่1 แบบวัดความสนใจในการท ากิจกรรมโดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา 
ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ค าถามเชิงสถานการณใ์หล้ะเอียด มีทัง้หมด 10 ขอ้ค าถาม แต่ละขอ้
ค าถามจะมีตวัเลือกทัง้สิน้ 8 ตวัเลือก โดยในแต่ละขอ้ค าถามให้นักเรียนเลือกล าดับหมายเลข
ระบุไว้หน้าข้อความที่นักเรียนสนใจมากที่สุด 3 ล าดับแรกโดยสนใจมากท่ีสุดใหน้ักเรียน
เลือกล าดบัหมายเลข 1 สนใจรองลงมาใหน้กัเรียนเลือกล าดบัหมายเลข 2 และสนใจรองลงมาอีก
ใหน้กัเรยีนเลือกล าดบัหมายเลข 3  
 

 
 

  

   

 

 

 

 

 

ตวัอยา่ง 
0. คาบกิจกรรมแนะแนว ครูแนะแนวใหน้กัเรียนตัง้เป้าหมายชีวิต โดยอธิบายถึงการวางแผนอนาคต

และความสนใจของตวัเราว่าอยากประกอบอาชีพใดรวมทัง้เตรียมความพรอ้มเรื่องการศึกษาต่อใน

ระดบัอดุมศึกษาโดยการใหเ้ขียนคณะท่ีนกัเรียนสนใจและอยากเรียนมากท่ีสดุ นกัเรียนจะเลือกเรียน

คณะใดบา้ง 

  1)……..…คณะอกัษรศาสตร ์    5)………คณะดรุยิางคศาสตร ์

  2)…1……คณะวิศวกรรมศาสตร ์     6)………คณะศกึษาศาสตร ์

  3)……..…คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์   7)………คณะสงัคมสงเคราะห ์

  4)…2……คณะพลศกึษา    8)…3…..คณะวิทยาศาสตร ์
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1. เม่ือมีเวลาว่างในวนัหยดุสดุสปัดาหส์ดุทา้ยท่ีจะถึง ก่อนท่ีนกัเรียนจะไม่ไดห้ยดุอีกเลย 

งานอดิเรกหรอืสิ่งท่ีนกัเรยีนชอบท าและสนใจท่ีจะท าในวนัหยดุคืออะไร 

  1)………ฟังเพลง 

 2)…...…ปลกูตน้ไม ้

  3)…3.…ท าสมาธิ ฝึกจิตใจ 

 4).….….เลน่เกมตอ่ค าศพัท ์

  5)………เลน่เกมจบัผิดภาพ 

  6)…2.…ชวนเพื่อนออกไปเท่ียวนอกบา้น 

  7)………วาดภาพหรอืออกแบบงานศิลปะ 

  8)…1.…เลน่กีฬาหรอืกิจกรรมการเคลื่อนไหวรา่งกาย 

 

2. หากสัปดาหห์นา้นักเรียนจะตอ้งเลือกโครงงานท่ีสนใจเพื่อมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
นกัเรยีนจะเลือกโครงงานเรือ่งใดมาน าเสนอหนา้ชัน้เรยีน 

  1)………การพิชิตใจเพื่อนรว่มหอ้ง 

2)………การทดลองทางวิทยาศาสตร ์

3)………แกโ้จทยปั์ญหากบัตวัเลข 24 

4)………กอ้นเมฆและกลุม่ดาวบนทอ้งฟา้ 

5)………โครงสรา้งและไวยากรณท์างภาษา 

6)…3.…กิจกรรมเขา้จงัหวะกบัการรอ้งเพลง 

7)…2.…คณุคา่และประโยชนข์องการออกก าลงักาย 

8)…1.…การสรา้งความภาคภมูิใจในความสามารถและการเห็นคณุคา่ในตนเอง 
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3. หากคณุครูท่ีเป็นพิธีกรถามค าถามนกัเรียนในการท ากิจกรรมหนึ่งว่า หากยอ้นไปเม่ือ
สมยัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ กิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรมลกูเสือ-เนตรนารี ซึ่งมีการจดักิจกรรม
เป็นฐาน กิจกรรมในฐานใดท่ีนกัเรยีนช่ืนชอบ ประทบัใจและสนใจท่ีจะรว่มกิจกรรมอีกมากท่ีสดุ 

1)…2…กิจกรรมเดินทางไกล 

  2)…3…กิจกรรมรอบกองไฟ 

  3)……...กิจกรรมการประกอบอาหาร 

 4)………กิจกรรมประกวดระเบียบแถว 

 5)………กิจกรรมสรา้งหอคอย ฐานบกุเบกิ 

 6)…1.…กิจกรรมรอ้งเพลงและนนัทนาการ 

 7)………กิจกรรมผกูเง่ือนพิรอด เง่ือนผกูซงุ และเง่ือนตะกรุดเบ็ด 

 8)………กิจกรรมท่องกฎและอธิบายความหมายของค าปฏิญาณลกูเสือ 

 

4. ในคาบกิจกรรมโฮมรูม คณุครูใหน้กัเรียนตอบค าถามเพื่อน าไปจดักลุ่มความสนใจใน
การเรียนแต่ละวิชาภายในหอ้งของตนเอง โดยให้นักเรียนระบุว่าในรายวิชาใดท่ีเม่ือมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแลว้สอดแทรกเป็นเกม หรือกิจกรรม การตอบค าถาม การร่วมสนุก 
รายวิชาท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก มีวิชาใดบา้ง นกัเรียนจะตอบว่าชอบกิจกรรมการ
เรยีนวิชาอะไร 

  1)………พลศกึษา 

  2)………ทศันศิลป์ 

  3)…1.…สงัคมศกึษา 

  4)………ดนตรศีกึษา 

  5)………คณิตศาสตร ์

  6)………วิทยาศาสตร ์

  7)…2.…กิจกรรมแนะแนว 

  8)…3.…ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญ่ีปุ่ น (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 
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5. มหาวิทยาลยัจัดนิทรรศการเปิดบา้น Open house เพื่อตอ้นรบันักเรียนท่ีสนใจและ

วางแผนการศึกษาต่อเขา้ศึกษาและร่วมกิจกรรมของคณะในแต่ละบูธ เม่ือนักเรียนอยู่ในงานนี ้

นกัเรยีนจะเลือกเขา้รว่มกิจกรรมของคณะ/สาขาใดเป็นล าดบัแรก 

  1)…1.…บธูกิจกรรมเป็นครูบนดอย คณะศกึษาศาสตร ์

  2)………บธูกิจกรรมมุง่สูฝั่นนกักีฬาทีมชาต ิคณะพลศกึษา 

  3)…2.…บธูกิจกรรมปรชัญากบัการใชชี้วิต คณะสงัคมศาสตร ์

  4)………บธูกิจกรรมขดุซากฟอสซิลจ าลอง คณะวทิยาศาสตร ์

 5)………บธูกิจกรรมวาดภาพเหมือน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

  6)………บธูกิจกรรมสนุทรยีภาพแห่งท านองเพลง คณะดรุยิางคศาสตร ์

  7)…3.…บธูกิจกรรมการสรา้งภาพดว้ยนวตักรรม AI คณะวิศวกรรมศาสตร ์

8)………บธูกิจกรรมภาษาสรา้งสรรค ์วรรณกรรมน่าคน้หา คณะอกัษรศาสตร ์
 
 

6. หากนกัเรียนมีทีมงานสตดูิโอท่ีพรอ้มสรา้งภาพยนตรเ์รื่องอะไรก็ไดเ้ป็นกิจกรรมพิเศษ

ช่วงซมัเมอร ์โดยท่ีนกัเรยีนท าหนา้ท่ีเป็นผูก้  ากบัภาพยนตร ์นกัเรยีนจะเลือกสรา้งภาพยนตรแ์นวใด 

  1)………แนวละครเพลง 

  2)………แนวอตัตชีวประวตั ิ

  3)………แนวสืบสวนสอบสวน 

  4)…2.…แนวการตอ่สู ้บู๊ดเุดือด 

 5)………แนวความรกัโรแมนตกิ 

 6)…1.…แนววิทยาศาสตร ์(Sci fi) แฟนตาซ ี

 7)…3.…แนวผจญภยัเปิดแผนท่ีหาขมุทรพัย ์

 8)………แนวเลา่เรือ่ง ถ่ายทอดเรือ่งราวผ่านการเขียนและตวัอกัษร 
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ตอนที ่2 แบบสรุปผลการประเมินแบบวัดความสนใจในการท ากจิกรรมโดยประยุกต์
ทฤษฎีพหุปัญญา 

ตารางดา้นล่างนีค้ือตารางแสดงรายละเอียดของล าดบัตวัเลือกทัง้ 8 ตวัเลือกในแต่ละขอ้ 
โดยเป็นตวัแทนความสนใจในการท ากิจกรรมในแต่ละดา้นทัง้หมด 8 ดา้นของทฤษฎีพหุปัญญา 
เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถรูไ้ดว้า่ตวัเลือกค าตอบท่ีนกัเรยีนเลือกนัน้แทนดา้นความสนใจในพหปัุญญา
ดา้นใด และน าไปสู่การแปลผลขอ้มลูในตารางสรุปผล และแปลผลคะแนนความสนใจในการท า
กิจกรรมได ้

 
 

1. การสรุป เม่ือนกัเรียนตอบค าถามในตอนท่ี 1 ครบทัง้ 10 ขอ้ ใหน้กัเรียนใส่หมายเลข
ตวัเลือกค าตอบท่ีนกัเรยีนไดต้อบลงในตารางหวัขอ้ ตวัเลือกค าตอบ  

จากนัน้ใหน้กัเรียนพิจารณาตารางดา้นบนเพื่อตรวจสอบตวัเลือกค าตอบท่ีนกัเรียนเลือก
นัน้แทนความสนใจดา้นใด แลว้ระบหุมายเลขความสนใจในดา้นนัน้ลงในตารางหวัขอ้ ความสนใจ 
(ดา้นท่ี) และแปลผลคะแนนในแตล่ะล าดบัดงันี ้ 
 
การแปลผลคะแนน 

ความสนใจล าดบั 1   = 3 คะแนน 
ความสนใจล าดบั 2   = 2 คะแนน 
ความสนใจล าดบั 3   = 1 คะแนน 

ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ดา้นที ่1 4 5 8 8 8 8 4 4 2 8 

ดา้นที ่2 5 3 7 5 7 3 7 7 8 4 

ดา้นที ่3 7 4 5 2 5 7 3 2 5 3 

ดา้นที ่4 8 7 1 1 2 4 8 3 1 5 

ดา้นที ่5 1 6 6 4 6 1 1 1 3 2 

ดา้นที ่6 6 1 2 3 1 5 2 6 7 1 

ดา้นที ่7 3 8 4 7 3 2 5 5 4 7 

ดา้นที ่8 2 2 3 6 4 6 6 8 6 6 
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กระดาษค าตอบ 

ชื่อ - นามสกุล............นายกองทพั นักรบ...........ชัน้....ม.6/1......เลขที.่....7...... 
แผนการเรยีน............วทิย-์คณิต..................โรงเรยีน.....บางรกัวทิยา..... 
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5

3

1

10
4

11

20

6

ดา้นที ่1

ดา้นที ่2

ดา้นที ่3

ดา้นที ่4

ดา้นที ่5

ดา้นที ่6

ดา้นที ่7

ดา้นที ่8

ความสนใจในการท ากิจกรรม

คะแนน

โดยมีรายละเอียดคะแนนในแตล่ะดา้น ดงันี ้
ดา้นท่ี 1 ความสนใจดา้นภาษา        =   5 คะแนน 
ดา้นท่ี 2 ความสนใจดา้นตรรกะและคณิตศาสตร ์     =   3 คะแนน 
ดา้นท่ี 3 ความสนใจดา้นมติิสมัพนัธ ์    =   1  คะแนน 
ดา้นท่ี 4 ความสนใจดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว    =  10  คะแนน 
ดา้นท่ี 5 ความสนใจดา้นดนตร ี     =   4 คะแนน 
ดา้นท่ี 6 ความสนใจดา้นความเขา้ใจระหว่างบคุคล   =  11 คะแนน 
ดา้นท่ี 7 ความสนใจดา้นความเขา้ใจตนเอง    =  20 คะแนน 
ดา้นท่ี 8 ความสนใจดา้นธรรมชาติวิทยา     =   6  คะแนน 

2. การแปลผล ความสนใจในกิจกรรมเป็นกราฟใยแมงมมุมีรายละเอียดแยกเป็นโปร
ไฟลร์ายบคุคล 

ใหน้กัเรยีนพลอ็ตกราฟดา้นลา่งเพื่อใหน้กัเรยีนเห็นความสนใจในการท ากิจกรรมในแตล่ะ
ดา้นทัง้ 8 ดา้นตามทฤษฎีพหุปัญญาของตนเองอย่างชดัเจน จากนัน้ใหน้กัเรียนระบุ 3 ดา้นของ
นกัเรยีนท่ีมีคะแนนความสนใจมากที่สดุ  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
จากการท าแบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพ่ือการแนะแนวอาชีพโดยประยกุตท์ฤษฎีพหุ
ปัญญาดา้นท่ีมีคะแนนสงูสดุ 3 ดา้นแรกไดแ้ก่ 
 1. ความสนใจด้าน ความสนใจด้านความเข้าใจตนเอง  =   20 คะแนน 
 2. ความสนใจด้าน ความสนใจด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล  =   11 คะแนน 
 3. ความสนใจด้าน ความสนใจด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว  =  10 คะแนน 
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การแนะแนวจากผลการวัดความสนใจในกิจกรรมสู่การแนะแนวอาชีพ 

หากครูเขา้ใจและเห็นความส าคญัของความหลากหลายในดา้นของความสนใจท่ีแตกตา่ง
กนัออกไป และครูพยายามท าความเขา้ใจกบัความแตกต่างระหว่างบุคคลว่ามีความแตกต่างกนั
ในเรื่องของความสนใจและความสามารถในแตล่ะดา้น แตท่กุคนมีทกุดา้น มากนอ้ยตา่งกนั ซึง่จะ
ท าใหเ้ห็นว่า เราจะเขา้ไปช่วยเหลือ กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูใ้หเ้หมาะกบัความสนใจ เพื่อ
น าไปสูก่ารพฒันาความสามารถของแตล่ะบคุคลไดอ้ย่างไร โดยไม่ยดึติดอยู่แตค่วามคาดหวงัของ
ตนเองและสงัคม จนเป็นอปุสรรคต่อการเรียนรูข้องนกัเรียนท่ีแตกต่างกนั นกัเรียนทกุคนควรไดร้บั
โอกาสท่ีจะฝึกฝน ต่อยอดและพฒันาทกัษะจากพืน้ฐานของความสนใจท่ีนกัเรียนแต่ละคนมีอยู่  
และท าใหน้กัเรียนมองเห็นความแตกต่างระหว่างตนเองกบัคนอ่ืน  ๆ โดยไม่คิดแข่งขนั และรูว้่าตน
สนใจในเรื่องอะไร มีจดุอ่อนในเรื่องอะไร และมีจดุเดน่ในเรื่องอะไร นกัเรยีนจะไดต้ัง้เปา้หมายของ
ตนเองไดต้รงกบัความสนใจ ความถนดัและความสามารถ ท าใหร้กัในการเรียนรู ้การท างาน และ
ด าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุ 
ประเภทของความสนใจในกิจกรรมที่น าไปสู่ความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถดา้นน้ัน ๆ โดยความสนใจในการท ากิจกรรม แบ่งเป็น 8 กลุ่มอาชีพไดแ้ก่ 
  1. กลุ่มอาชีพทีต่อ้งใช้ปัญญาดา้นภาษา (Linguistic Intelligence) 

- มีนิสยัรกัการอา่น ตดิหนงัสือ ชอบเขียน ชอบพดู สามารถเลา่เรือ่งตา่ง ๆ ไดด้ี 
- มกัจะไดย้ินเสียงของค ากอ้งอยูใ่นหกู่อนท่ีจะไดอ้า่น พดู หรอืเขียน   
- จ าช่ือสถานท่ี เรือ่งราว รายละเอียดตา่ง ๆ ไดด้ี 
- เจา้บทเจา้กลอน มีอารมณข์นั ตลก ชอบเลน่ปรศินา ค าทาย 
- ชอบพดูเลน่ค า ส  านวน ค าผวน ค าพอ้ง 
- ชอบเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ประวตัิศาสตร ์มากกว่าคณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพือ่พฒันาความสามารถ 

- จดักิจกรรมใหไ้ดร้บัประสบการณต์รง เพื่อน ามาเขียนเรือ่งราว 
        - จดักิจกรรมใหไ้ดพ้ดู ไดอ้า่น ไดฟั้ง ไดเ้ห็น ไดเ้ขียนเรือ่งราวท่ีสนใจ เพื่อสง่เสรมิการ
เรยีนรู ้

- ครูควรรบัฟังความคิดเห็น ค าถาม และตอบค าถามดว้ยความเต็มใจ กระตือรอืรน้ 
- จัดเตรียมหนังสือ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการคน้คว้าท่ีหลากหลาย เช่น เทป

เสียง วิดีทศัน ์จดัเตรยีมกระดาษเพื่อการเขียน อปุกรณก์ารเขียนใหพ้รอ้ม 



  121 

- ยุทธศาสตรใ์นการสอนคือ ให้อ่าน ให้เขียน ให้พูด และให้ฟังเรื่องราวต่าง ๆ ท่ี
นกัเรยีนสนใจ อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณก์บัผูอ่ื้น 

ผูท่ี้มีความสามารถทางดา้นนีมี้ความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพเป็น นกัพูด นกัเล่า
นิทาน นกัการเมือง กวี นกัเขียน บรรณาธิการ นกัหนงัสือพิมพ ์ครูสอนภาษา เป็นตน้ 

 
   2.กลุ่มอาชีพทีต่อ้งใช้ปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร ์(Logical 

– Mathmatical Intelligence) 

        - ชอบทดลองแกปั้ญหา สนกุท่ีไดท้  างานกบัตวัเลข หรอืเกมคดิเลข การคดิเลขในใจ 
เป็นตน้ 

- ชอบและมีทกัษะในการใชเ้หตผุล การซกัถามปัญหาใหค้ิดเชิงเหตผุล 
- ชอบท าตามสั่ง ท าอะไรท่ีเป็นระบบระเบยีบตามล าดบัขัน้ตอนท่ีชดัเจน 
- สนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวเก่ียวกบัวิทยาศาสตร ์และวิทยาการตา่ง ๆ 
- ชอบคน้หาเหตผุลมาหกัลา้งหรอืวิพากษว์ิจารณก์ารกระท าของผูอ่ื้น 
- เช่ือถือเฉพาะแตส่ิ่งท่ีอธิบายได ้มีเหตผุลเพียงพอ 
- ชอบเรยีนวิชาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพือ่พฒันาความสามารถ 
- ใหมี้โอกาสไดท้ดลอง หรอืท าอะไรดว้ยตนเอง 
- สง่เสรมิใหท้ างานสรา้งสรรค ์งานศิลปะท่ีใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์
- ใหเ้ลน่เกมท่ีฝึกทกัษะคณิตศาสตร ์เช่น เกมไพ่ เกมตวัเลข ปรศินาตวัเลข ฯลฯ 
- ใหช้่วยท างานบา้น งานประดษิฐ์ ตกแตง่ 
- ฝึกการใชเ้หตผุล การแกปั้ญหา การศกึษาดว้ยโครงงานในเรื่องท่ีนกัเรยีนสนใจ 
- ฝึกฝนทกัษะการใชเ้ครือ่งคดิเลข เครือ่งค านวณ เครือ่งคอมพิวเตอร ์ฯลฯ 
- ยุทธศาสตร์ในการสอนคือให้ฝึกคิดแบบมีวิจารณญาณ วิพากษ์ วิจารณ์ ฝึก

กระบวนการสรา้งความคิดรวบยอด การชั่ง ตวง วดั การคดิในใจ การคดิเลขเรว็ ฯลฯ 
ผูท่ี้มีความสามารถทางดา้นนีมี้ความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพเป็นนักบัญชี นัก

คณิตศาสตร ์นกัตรรกศาสตร ์โปรแกรมเมอร ์นกัวิทยาศาสตร ์ครู-อาจารย ์เป็นตน้ 
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   3. กลุ่มอาชพีทีต่อ้งใช้ปัญญาดา้นมิตสัิมพันธ ์(Visual – Spatial Intelligence) 

- ชอบวาดเขียน มีความสามารถทางศลิปะ 
- ชอบฝันกลางวนั ชอบหลบัตาคิดถึงภาพในความคิด จินตนาการ 
- ชอบวาดภาพ ขีดเขียนสิง่ตา่ง ๆ ลงในกระดาษ สมดุจดงาน 
- ชอบอ่านแผนท่ี แผนภมูิตา่ง ๆ 
- ชอบบนัทกึเรือ่งราวไวใ้นภาพถ่ายหรอืภาพวาด 
- ชอบเลน่เกมตอ่ภาพ (Jigsaw Puzzles) เกมจบัผิดภาพ หรอืเกมท่ีเก่ียวกบัภาพ 
- ชอบเรยีนวิชาศลิปศกึษา เรขาคณิต พีชคณิต 
- ชอบวาดภาพในลกัษณะมมุมองท่ีแตกตา่งออกไปจากธรรมดา 
- ชอบดหูนงัสือท่ีมีภาพประกอบมากกวา่หนงัสือท่ีมีแตข่อ้ความ 

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพือ่พฒันาความสามารถ 
- ใหท้ างานศลิป์ งานประดิษฐ์ เพื่อเปิดโอกาสใหค้ิดไดอ้ยา่งอิสระ 
- พาไปชมนิทรรศการศลิปะ พิพิธภณัฑต์า่ง ๆ 
- ฝึกใหใ้ชก้ลอ้งถ่ายภาพ การวาดภาพ สเก็ตซภ์าพ 
- จดัเตรยีมอปุกรณก์ารวาดภาพใหพ้รอ้มจดัสิ่งแวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่การท างานดา้นศลิป 
- ฝึกใหเ้ลน่เกมปรศินาอกัษรไขว ้เกมตวัเลข เกมท่ีตอ้งแกปั้ญหา 
- เรียนไดด้ีหากไดใ้ชจิ้นตนาการ หรือความคิดท่ีอิสระ ชอบเรียนดว้ยการไดเ้ห็นภาพ 

การด ูการรบัรูท้างตา 
- ฝึกใหใ้ชห้รอืเขียนแผนท่ีความคดิ (Mind Mapping) การใชจิ้นตนาการ 
- ใหเ้ลน่เกมเก่ียวกบัภาพ เกมตวัตอ่เลโก ้เกมจบัผิดภาพ ฯลฯ 
- ยทุธศาสตรใ์นการสอนคือการใหด้ ูใหว้าด ใหร้ะบายสี ใหค้ิดจินตนาการ 

ผูท่ี้มีความสามารถทางดา้นนีมี้ความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพเป็นศิลปิน สถาปนิก 
มณัฑนากร นกัประดิษฐ์ ฯลฯ 
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   4. กลุ่มอาชพีทีต่อ้งใช้ ปัญญาดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว (Bodily – Kinesthetic 
Intelligence) 

- ชอบการเคลื่อนไหว ไม่อยูน่ิ่ง ชอบสมัผสัผูอ่ื้นเมื่อพดูคยุดว้ย 
- เป็นนกักีฬา กระตือรอืรน้ ชอบเตน้ร  า เลน่ละคร หรอืบทบาทสมมตุิ 
- ชอบท าอะไรดว้ยตนเองมากกวา่จะใหค้นอ่ืนท าใหต้น 
- ชอบท ามือประกอบท่าทางขณะพดูคยุ 
- ชอบพดูคยุเสียงดงั เอะอะตงึตงั ชอบเลน่หกคะเมนตลีงักากบัเพื่อน 

        - ชอบเลน่เครือ่งเลน่ท่ีโลดโผน หวาดเสยีว เช่น ชิงชา้สวรรค ์มา้หมนุ รถไฟเหาะตลีงักา 
ฯลฯ 

- ชอบเรยีนวิชาพลศกึษา งานประดิษฐ์ ชอบท ากิจกรรมกลางแจง้ 
- ชอบลงมือกระท าจรงิมากกวา่การอ่านคูมื่อแนะน าหรอืดวูิดีโอแนะน า 
- ชอบคิดหรอืใชค้วามคดิขณะออกก าลงักาย เดนิ วิ่ง 

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพือ่พฒันาความสามารถ 
- เรยีนรูไ้ดด้ว้ยการสมัผสั จบัตอ้ง การเคลื่อนไหวรา่งกาย และการปฏิบตัิจรงิ 
- สนบัสนนุใหเ้ลน่กีฬา การแสดง เตน้ร  า การเคลื่อนไหวรา่งกาย 
- จดักิจกรรมใหน้กัเรยีนไดร้บัประสบการณต์รง หรอืไดป้ฏิบตัิจรงิ 
- ใหเ้ลน่เกม เดนิ วิ่ง หรอืท ากิจกรรมท่ีตอ้งใชก้ารเคลื่อนไหวรา่งกาย 
- ใหเ้ลน่หรอืท ากิจกรรมกลางแจง้ กีฬา การเคลื่อนไหวประกอบจงัหวะ 
- ยุทธศาสตร์ในการสอนคือการให้นักเรียนปฏิบัติจริง ลงมือท าจริง ได้สัมผัส 

เคลื่อนไหว ใชป้ระสาทสมัผสัในการเรยีนรู ้และการเรยีนผา่นการแสดงบทบาทสมมติ แสดงละคร 
ผูท่ี้มีความสามารถทางดา้นนีมี้ความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพเป็นนกัแสดง นกักีฬา 

นาฏกร นกัฟอ้นร  า นกัประดิษฐ์ นกัป้ัน ช่างซอ่มรถยนต ์ศลัยแพทย ์เป็นตน้ 
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   5. กลุ่มอาชพีทีต่อ้งใช้ปัญญาดา้นดนตรี (Musical Intelligence) 

- ชอบรอ้งร  าท าเพลง เลน่ดนตร ี
- ชอบเสียงตา่ง ๆ ชอบธรรมชาต ิ
- แยกแยะเสยีงตา่ง ๆ ไดด้ี รูจ้กัท่วงท านอง เรยีนรูจ้งัหวะดนตรไีดด้ี 
- ชอบผิวปาก ฮมัเพลงเบา ๆ ขณะท างาน 
- มกัจะเคาะโต๊ะ หรอืขยบัเทา้ตามจงัหวะเม่ือฟังเพลง 
- สามารถจดจ าเสียงท่ีเคยไดย้ินแมเ้พียงครัง้เดียวหรอืสองครัง้ได ้
- เลน่เครือ่งดนตรไีดอ้ยา่งนอ้ย 1 ชิน้ 

        - มกัจะไดย้ินเสียงเพลงจากภาพยนตรโ์ฆษณาทางโทรทศันห์รอืวทิยกุอ้งอยูใ่นหู
ตลอดเวลา 

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพือ่พฒันาความสามารถ 
- ใหเ้ลน่เครือ่งดนตร ีรอ้งเพลง ฟังเพลงสม ่าเสมอ 
- หาโอกาสดกูารแสดงดนตร ีหรอืฟังดนตรเีป็นประจ า 
- บนัทกึเสียงดนตรท่ีีนกัเรยีนแสดงไวฟั้งเพ่ือปรบัปรุงหรอืช่ืนชมผลงาน 
- ใหร้อ้งร  าท าเพลงรว่มกบัเพื่อนหรอืคณุครูเสมอ ๆ 
- ยทุธศาสตรใ์นการสอนไดแ้ก่ปฏิบตัิการรอ้งเพลง การเคาะจงัหวะ การฟังเพลง การ

เลน่ดนตร ีการวิเคราะหด์นตร ีวิจารณด์นตร ีเป็นตน้ 
ผูท่ี้มีความสามารถทางดา้นนีมี้ความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพเป็นนกัดนตรี นกัแต่ง

เพลง นกัวิจารณด์นตร ีเป็นตน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



  125 

   6. กลุ่มอาชพีทีต่อ้งใช้ปัญญาดา้นมนุษยสั์มพันธ ์(Interpersonal Intelligence) 

- ชอบมีเพื่อน ชอบพบปะผูค้นรว่มสงัสรรคก์บัผูอ่ื้น 
- ชอบเป็นผูน้  า หรอืมีสว่นรว่มในกลุม่ 
- ชอบแสดงออกใหผู้อ่ื้นท าตาม ชว่ยเหลอืผูอ่ื้น ท างานหรอืประสานงานกบัผูอ่ื้นไดด้ี 
- ชอบพดูชกัจงูใหผู้อ่ื้นท ามากกวา่จะลงมือท าดว้ยตนเอง 
- เขา้ใจผูอ่ื้นไดด้ี สามารถอา่นกิรยิาท่าทางของผูอ่ื้นได ้
- มกัจะมีเพื่อนสนิทหลายคน 
- ชอบสงัคม อยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นมากกว่าจะอยูค่นเดียวท่ีบา้นในวนัหยดุ 

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพือ่พฒันาความสามารถ 
- จดักิจกรรมใหน้กัเรยีนไดเ้ขา้กลุม่ ท างานรว่มกนั 
- สง่เสรมิใหอ้ภิปราย เรยีนรูร้ว่มกนั แกปั้ญหารว่มกนั 
- สามารถเรยีนไดด้ีหากใหโ้อกาสในการท างานรว่มกบัผูอ่ื้น 
- ยทุธศาสตรใ์นการสอนไดแ้ก่การใหท้ างานรว่มกนั การปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งกลุม่เพื่อน      

การเรยีนรูแ้บบมีสว่นรว่ม การจ าลองสถานการณ ์บทบาทสมมตุิ การเรยีนรูสู้ช่มุชน เป็นตน้ 
ผู้ท่ีมีความสามารถทางด้านนีมี้ความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพเป็นนักบริหาร 

ผูจ้ดัการ      นกัธุรกิจ นกัการตลาด นกัประชาสมัพนัธ ์ครู - อาจารย ์เป็นตน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  126 

   7.กลุ่มอาชีพทีต่อ้งใช้ปัญญาดา้นความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 

- ชอบอยูต่ามล าพงัคนเดียวเงียบ ๆ คดิถึงเรือ่งราวเก่ียวกบัตนเอง 
- ติดตามสิ่งท่ีตนเองสนใจเป็นพิเศษ มีแรงจงูใจสงู 
- มีอิสระในความคดิ รูต้วัวา่ท าอะไร และพฒันาความรูส้กึนกึคดิอยูเ่สมอ 
- ชอบใชเ้วลาวา่งในวนัหยดุอยูค่นเดียวมากกวา่ท่ีจะออกไปในท่ีมีคนมาก ๆ 
- เขา้ใจตนเอง หมกมุน่อยูก่บัความรูส้กึ ความคิดและการแสดงออกของตวัเอง 
- ชอบท าอะไรดว้ยตนเองมากกวา่ท่ีจะคอยใหค้นอ่ืนช่วยเหลือ 

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพือ่พฒันาความสามารถ 
- เปิดโอกาสใหท้ างานตามล าพงั ท างานคนเดียว อิสระ แยกตวัจากกลุม่บา้ง 
- สอนใหเ้ห็นคณุคา่ของตวัเอง นบัถือตวัเอง (self-esteem) 
- สนบัสนนุใหท้ างานเขียน บนัทกึประจ าวนั หรอืท าหนงัสือ จลุสาร 
- สนบัสนนุใหท้ าโครงงาน การศกึษารายบคุคล หรอืท ารายงานเดี่ยว 
- ใหเ้รยีนตามความถนดั ความสนใจ ตามจงัหวะการเรยีนเฉพาะตน 
- ใหอ้ยูก่บักลุม่ ท างานรว่มกบัผูอ่ื้นบา้ง 

-    ยุทธศาสตรก์ารสอนควรเนน้ท่ีการเปิดโอกาสใหเ้ลือกศึกษาในสิ่งท่ีสนใจเป็นพิเศษ         
การวางแผนชีวิต การท างานรว่มกบัผูอ่ื้น การศกึษารายบคุคล (Individual Study) 

ผูท่ี้มีความสามารถทางดา้นนีมี้ความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพอิสระ เป็นเจา้ของ
กิจการ เป็นนายจา้งของตวัเอง นกัคิด นกัเขียน นกับวช นกัปรชัญา นกัจิตวิทยา  ครู – อาจารย ์
เป็นตน้ 
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   8. กลุ่มอาชพีทีต่อ้งใช้ปัญญาดา้นธรรมชาตวิทิยา (Naturalist Intelligence) 

- ชอบสตัว ์ชอบเลีย้งสตัว ์
- สนใจสิ่งแวดลอ้ม ธรรมชาตริอบตวั 

        - สนใจความเป็นไปในสังคมรอบตัว ชอบศึกษาเรื่องราวของมนุษย ์การด ารงชีวิต 
จิตวิทยา 

- คิดถึงการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและการพฒันาอยา่งยั่งยืนเพื่อสิง่แวดลอ้ม 
- เขา้ใจธรรมชาตขิองพืชและสตัวไ์ดเ้ป็นอยา่งดี รูจ้กัช่ือตน้ไม ้ดอกไมห้ลายชนิด 
- ไวตอ่ความรูส้กึ การเปลี่ยนแปลงของดนิ ฟา้ อากาศ 
- สามารถปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มไดด้ี 
- มีความรูเ้รือ่งดวงดาว จกัรวาล สนใจวิวฒันาการของสิ่งมีชีวิต 

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพือ่พฒันาความสามารถ 
- ฝึกปฏิบตัิงานดา้นเกษตรกรรมเก่ียวกบัการปลกูพืชหรอืเลีย้งสตัว ์
- ศกึษาสงัเกต บนัทกึความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ลม ฟา้ อากาศ 
- จดักิจกรรมเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มศกึษา คา่ยสิ่งแวดลอ้ม ฯลฯ 

ผูท่ี้มีความสามารถทางดา้นนีมี้ความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพนกัวิทยาศาสตร ์นกั
ส ารวจ นกัอนรุกัษธ์รรมชาติ นกัสิ่งแวดลอ้ม ท าฟารม์เลีย้งสตัว ์เกษตรกร เป็นตน้ 

ครูผูส้อนสามารถส ารวจความสามารถทางสติปัญญาหรืออาจจะเรียกว่าความเก่งตาม
ความสนใจในการท ากิจกรรมของนกัเรียนเพื่อสนบัสนนุขอ้มลูการรูจ้กันกัเรียนเป็นรายบคุคลดา้น
อ่ืน ๆ ในระเบียนสะสมของคณุครู และเพื่อคน้หาจุดเด่น จุดท่ีควรปรบัปรุงในตวัของนกัเรียนและ
น าขอ้มลูไปพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหน้กัเรียนไดว้างแผนการศึกษาต่อและ
อาชีพไดใ้นอนาคต 
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ภาคผนวก ง 
แบบวดัความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวโดยประยกุตท์ฤษฎีพหปัุญญา 
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แบบวัดความสนใจในการท ากจิกรรมเพือ่การแนะแนวอาชีพ 
โดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา 

 
  1. ช่ือ – นามสกลุ .............................................  
   2. ชัน้   ............................................. 
   3. เลขท่ี   .............................................  
   4. โรงเรยีน  ............................................. 

 
 

ตอนที ่1 แบบวัดความสนใจในการท ากิจกรรมโดยประยุกตท์ฤษฎีพหุปัญญา 
ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ค าถามเชิงสถานการณใ์หล้ะเอียด มีทัง้หมด 10 ขอ้ค าถาม แต่ละขอ้
ค าถามจะมีตวัเลือกทัง้สิน้ 8 ตวัเลือก โดยในแต่ละขอ้ค าถามให้นักเรียนเลือกล าดับหมายเลข
ระบุไว้หน้าข้อความที่นักเรียนสนใจมากที่สุด 3 ล าดับแรกโดยสนใจมากท่ีสุดใหน้ักเรียน
เลือกล าดบัหมายเลข 1 สนใจรองลงมาใหน้กัเรียนเลือกล าดบัหมายเลข 2 และสนใจรองลงมาอีก
ใหน้กัเรยีนเลือกล าดบัหมายเลข 3  

 
 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่ง 
0. คาบกจิกรรมแนะแนว ครแูนะแนวใหน้กัเรยีนตัง้เป้าหมายชวีติ โดยอธบิายถงึการวางแผนอนาคต
และความสนใจของตวัเราว่าอยากประกอบอาชพีใดรวมทัง้เตรยีมความพรอ้มเรื่ องการศกึษาต่อใน
ระดบัอุดมศกึษาโดยการใหเ้ขยีนคณะทีน่กัเรยีนสนใจและอยากเรยีนมากทีสุ่ด นกัเรยีนจะเลอืกเรยีน
คณะใดบา้ง 

  1)……..…คณะอกัษรศาสตร ์    5)………คณะดุรยิางคศาสตร ์

  2)…1……คณะวศิวกรรมศาสตร ์    6)………คณะศกึษาศาสตร ์

  3)……..…คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์   7)………คณะสงัคมสงเคราะห ์

  4)…2……คณะพลศกึษา    8)…3…..คณะวทิยาศาสตร ์
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1. เม่ือมีเวลาว่างในวนัหยดุสดุสปัดาหส์ดุทา้ยท่ีจะถึง ก่อนท่ีนกัเรียนจะไม่ไดห้ยดุอีกเลย 

งานอดิเรกหรอืสิ่งท่ีนกัเรยีนชอบท าและสนใจท่ีจะท าในวนัหยดุคืออะไร 

  1)………ฟังเพลง 

 2)…...…ปลกูตน้ไม ้

  3)…...…ท าสมาธิ ฝึกจิตใจ 

 4).….….เลน่เกมตอ่ค าศพัท ์

  5)………เลน่เกมจบัผิดภาพ 

  6)…...…ชวนเพื่อนออกไปเท่ียวนอกบา้น 

  7)………วาดภาพหรอืออกแบบงานศิลปะ 

  8)…...…เลน่กีฬาหรอืกิจกรรมการเคลื่อนไหวรา่งกาย 

 

2. หากสัปดาหห์นา้นักเรียนจะตอ้งเลือกโครงงานท่ีสนใจเพื่อมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
นกัเรยีนจะเลือกโครงงานเรือ่งใดมาน าเสนอหนา้ชัน้เรยีน 

  1)………การพิชิตใจเพื่อนรว่มหอ้ง 

2)………การทดลองทางวิทยาศาสตร ์

3)………แกโ้จทยปั์ญหากบัตวัเลข 24 

4)………กอ้นเมฆและกลุม่ดาวบนทอ้งฟา้ 

5)………โครงสรา้งและไวยากรณท์างภาษา 

6)…...…กิจกรรมเขา้จงัหวะกบัการรอ้งเพลง 

7)…...…คณุคา่และประโยชนข์องการออกก าลงักาย 

8)…...…การสรา้งความภาคภมูิใจในความสามารถและการเห็นคณุคา่ในตนเอง 
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3. หากคณุครูท่ีเป็นพิธีกรถามค าถามนกัเรียนในการท ากิจกรรมหนึ่งว่า หากยอ้นไปเม่ือ
สมยัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ กิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรมลกูเสือ-เนตรนารี ซึ่งมีการจดักิจกรรม
เป็นฐาน กิจกรรมในฐานใดท่ีนกัเรยีนช่ืนชอบ ประทบัใจและสนใจท่ีจะรว่มกิจกรรมอีกมากท่ีสดุ 

1)…..…กิจกรรมเดินทางไกล 

  2)…..…กิจกรรมรอบกองไฟ 

  3)……...กิจกรรมการประกอบอาหาร 

 4)………กิจกรรมประกวดระเบียบแถว 

 5)………กิจกรรมสรา้งหอคอย ฐานบกุเบกิ 

 6)…...…กิจกรรมรอ้งเพลงและนนัทนาการ 

 7)………กิจกรรมผกูเง่ือนพิรอด เง่ือนผกูซงุ และเง่ือนตะกรุดเบ็ด 

 8)………กิจกรรมท่องกฎและอธิบายความหมายของค าปฏิญาณลกูเสือ 
 

4. ในคาบกิจกรรมโฮมรูม คณุครูใหน้กัเรียนตอบค าถามเพื่อน าไปจดักลุ่มความสนใจใน
การเรียนแต่ละวิชาภายในหอ้งของตนเอง โดยให้นักเรียนระบุว่าในรายวิชาใดท่ีเม่ือมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแลว้สอดแทรกเป็นเกม หรือกิจกรรม การตอบค าถาม การร่วมสนุก 
รายวิชาท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก มีวิชาใดบา้ง นกัเรียนจะตอบว่าชอบกิจกรรมการ
เรยีนวิชาอะไร 

  1)………พลศกึษา 

  2)………ทศันศิลป์ 

  3)…...…สงัคมศกึษา 

  4)………ดนตรศีกึษา 

  5)………คณิตศาสตร ์

  6)………วิทยาศาสตร ์

  7)…...…กิจกรรมแนะแนว 

  8)…...…ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญ่ีปุ่ น (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายจตพุล  บญุภิญโญ 
วัน เดอืน ปี เกิด 13 มีนาคม 2533 
สถานทีเ่กิด เขตปทมุวนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2547  มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนปทมุคงคา  

พ.ศ. 2550  มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนปทมุคงคา  
พ.ศ. 2555  กศ.บ. เอกจิตวิทยาการแนะแนว คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2561  กศ.ม. การวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย ์คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน เลขท่ี 201 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทียน จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 10150   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	ภูมิหลัง
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ความสำคัญของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	กรอบแนวคิดของการวิจัย

	บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1. ความสนใจในอาชีพ
	2. ทฤษฎีพหุปัญญา
	3. การวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย
	4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการหาคุณภาพเครื่องมือ
	5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
	ระยะที่ 1 การสร้างแบบวัดความสนใจในการทำกิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
	ระยะที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสนใจในการทำกิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
	ระยะที่ 3 การจัดทำคู่มือการใช้แบบวัดความสนใจในการทำกิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

	บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ตอนที่ 1 ผลการสร้างแบบวัดความสนใจในการทำกิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
	ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสนใจในการทำกิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา
	ตอนที่ 3 ผลการสร้างคู่มือการวัดความสนใจในการทำกิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพโดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

	บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผล
	ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

