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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการฝึกการคิดวิเคราะห์ด้วยกิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายใน
การวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
ประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 จานวน 78 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย 1) กิจกรรมฝึกทักษะการคิดคิดวิเคราะห์ จานวน 12 กิจกรรม 2) แบบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยใช้รูปแบบการ
วิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ร้ อยละและค่าคะแนนส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนภายหลังจากได้รับ การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์จากกิจกรรมฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ 7 ทักษะย่อย คือวิเคราะห์ความเหมือน วิเคราะห์ความแตกต่าง วิเคราะห์ความคล้ายคลึง
วิเคราะห์ความขัดแย้งหรือตรงกันข้าม วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงทานาย วิเคราะห์ส่วนรวมส่วนย่อย
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงการปฏิเสธ จานวน 12 กิจกรรมใช้เวลาในการฝึกกิจกรรมจานวน 10 ครั้ง
แล้วนั้น พบว่าผู้เรียนมีระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สูงกว่าก่อนเรียน โดยร้อยละ 84.62
ของผู้เรียนมีระดับคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
นิยามศัพท์เฉพาะ
การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง การจาแนกแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อค้นหาว่ามีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง ทามาจากอะไร ประกอบขึ้นมาได้
อย่างไรและมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร
การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) หมายถึง ความสามารถในการจาแนก แยกแยะ
องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ของสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง อาจจะเป็ น วั ต ถุ สิ่ ง ของ เรื่ อ งราวหรื อ เหตุ ก ารณ์ แ ละ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งสาคัญของ
สิ่งที่กาหนดให้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ )
จานวน 78 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้จากการทาแบบวัดความสามารถในการคิด
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วิเคราะห์ที่คณะผู้วิจัยได้ร่วมกันจัดทาขึ้น โดยมีการปรับปรุงจากแบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของสุวิทย์ มูลคา (2550)
กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่คณะผู้วิจัยจัดทาขึ้นเพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้แก่นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
** อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ความเป็นมา
สภาพการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่า
จะเป็นความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตของ
มนุษย์เราอย่างมากมายและจะทวีความสาคัญยิ่งขึ้น ซึ่งสภาพสังคมที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้บุคคลที่จะอยู่
รอดได้อย่างมีความสุข จะต้องเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพของความเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ ต้องรู้จักคิด รู้จัก
ทาเป็น รู้จักแก้ปัญหาได้ และปฏิบัติในวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสม (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,
2540) ซึ่งการศึกษาจะเป็นกลไกที่ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคม เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ดังพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า“ประเทศชาติของเราจะเจริญ
หรือเสื่อมลงนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสาคัญ ผลการศึกษาอบรมใน
วันนี้จะเป็นเครื่องกาหนดอนาคตของชาติในวันหน้า” ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าสภาพความเป็นอยู่ของ
สั งคมใดเป็ น ภาพสะท้อ นให้ เ ห็ น ความมี ประสิ ทธิภ าพของการจั ดการศึกษาของสั งคมนั้น ๆ ด้ว ย
(นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2545) แต่ในปัจจุบันการจัดการศึกษาของไทยยังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคคล สังคมและประเทศ (รุ่ง แก้วแดง , 2543) ดังจะเห็นได้จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าร้อยละ 55 ของสถานศึกษาในระดับการศึกษา
พื้น ฐานทั่ว ประเทศมีม าตรฐานด้า นผู้ เรีย นที่ ไม่ผ่ านเกณฑ์ม าตรฐานทางการศึ กษาในด้า น การมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา[สมศ.], 2549) ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของประเทศจึง
เป็ น เรื่ องจ าเป็น และเป็ น ประโยชน์ อย่ างยิ่งต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ หั ว ใจสาคัญของ
การศึกษาคือ การสร้ างคนที่มีคุณภาพสอดคล้ องกั บความต้ องการของเศรษฐกิจในประเทศ ภาค
เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตเท่าใด ยิ่งต้องการคนมีคุณภาพเพิ่มขึ้นเท่านั้น (โอฬาร ไชยประวัติ ,
2548)
ในการจัดการศึกษานั้นสถานศึกษาต้องมุ่งพัฒนาด้านผู้เรียนอย่างเร่งด่วนในด้าน การคิดอย่าง
เป็นระบบ มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สนใจใฝ่รู้และรักการทางาน โดยการศึกษาวิจัย จัดเวที
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้รู้ ครูที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถดังกล่าวได้
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ประสบความสาเร็ จ (สมศ,2549) โดยมีอุดมการณ์สาคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดให้ มี
การศึกษาตลอดชีวิตและสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก
ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรู้ความสามารถ
เพื่อการทางานที่มีคุณภาพ และแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดรับกับอุดมการณ์ดังกล่าว ต้อง
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกคิด ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงที่หลากหลายตรงตามความต้องการ และมีความสุขในการเรียนรู้ ครู คณาจารย์รู้จัก
ผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คล เตรี ย มการสอนและสื่ อ ที่ ผ สมผสานความรู ส ากลกั บ ภู มิ ปั ญ ญาไทย จั ด
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดหาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และพัฒนาความคิดของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2549)
จากแนวคิดในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าในปัจจุบันแนวการจัดการศึกษาได้
เปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการสอนหรือการถ่ายทอดโดยครูผู้สอนมาสู่ การเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่
ให้ความสาคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผ่านการปฏิบัติลงมือกระทาด้วยตัวเอง การพัฒนาศักยภาพ
ทางการคิดตลอดจนการแสวงหาความรู้ ด้ว ยตนเอง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ ผู้ เรียนได้ว างแผน
ดาเนินการและการประเมินตนเอง และมีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ ครู เทคโนโลยี
พ่อแม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และบุคคลอื่น ๆ ตลอดจนสื่อต่าง ๆ เพื่อที่จะนาไปสู่การสร้างความรู้
แนวการจัดการศึกษาทีเน้นผู้เรียนผู้เรียนเป็นศูนย์กลางดังกล่าว มีความสอดคล้องอย่างยิ่งกับแนวคิด
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเน้นการความสามารถในการเก็บข้อมูล อันได้แก่
การสังเกต การฟังและการอ่าน กับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามลาดับ
ขั้นตอนตลอดจนสามารถสร้างความคิดรวบยอดจากสิ่งที่เห็นที่อ่านที่ฟังได้ (ประพันธ์ สุเสารัจ, 2551)
การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้
เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด นั่นคือให้ได้ทั้งกระบวนการและองค์ความรู้ โดยผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอน ผู้เรียนจะได้ทากิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล โดยอาศัยแหล่ง
การเรี ยนรู้ ที่เป็น สากลและท้องถิ่น โดยผู้ สอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ กระตุ้นแนะนา
ช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (กรมวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) จากเป้าหมายและลักษณะของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดังกล่าว
จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ที่มุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดมุมมองที่มองเห็นอย่างเป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันทั้งในความสัมพันธ์ทางเดียวหรือทางตรงข้าม
และนาไปสู่การตีความและให้ความหมายในองค์ประกอบนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง อย่างเป็นเหตุเป็นผล และ
สอดคล้องกัน
ด้ วยเหตุ ผลดั งกล่ าว คณะผู้ วิ จั ยจึ งต้ องการที่ จะศึ กษาความสามารถในการคิ ดวิ เคราะห์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อจะนาผลการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริม การ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ ส อดรั บ กั บ แนวทางการจั ด การศึ ก ษาตาม
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการฝึกการคิดวิเคราะห์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1 ได้แนวทางสาหรับครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์
ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2 ได้แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นอื่น ๆ และเรื่องอื่น ๆ ต่อไป
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีรายละเอียดในการดาเนินการ ดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ มเป้ าหมายในการวิจั ยครั้ งนี้ เป็นนั กเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปีที่ 4 ห้ อง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จานวน 78 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1 ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการเรียนรู้ ในที่นี้เป็นการเรียนรู้โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนที่เรียนจากกิจกรรม
ฝึกการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ที่คณะผู้วิจัยได้
จัดทาขึ้น ซึ่งไม่ได้มีการเจาะจงเนื้อหาสาระที่นามาฝึก แต่จะใช้เนื้อหาสาระที่เป็นเรื่องราวทั่วไปที่อยู่
รอบตัวผู้เรียนโดยยึดตามรูปแบบของแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ของสุวิทย์ มูลคา (2550) แต่มีการปรับ
รูปแบบ คาศัพท์ หรือเนื้อเรื่อง รูปภาพที่ใช้ในแบบฝึกให้มีความเหมาะสมกับระดั บของผู้เรียน คือ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อันประกอบไปด้วยกิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์องค์ประกอบ การคิด
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ซึ่งมีทักษะย่อย คือวิเคราะห์ความเหมือน วิเคราะห์ความแตกต่าง วิเคราะห์
ความคล้ายคลึง วิเคราะห์ความขัดแย้งหรือตรงกันข้าม วิเคราะห์ความสั มพันธ์เชิงทานาย วิเคราะห์
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ส่ ว นรวมส่ ว นย่ อ ยวิเ คราะห์ ความสั ม พันธ์ เชิ งการปฏิ เสธ โดยมี กิจกรรมที่ใ ช้ฝึ ก ทั้ง สิ้ นจ านวน 12
กิจกรรม ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1.1 ศึกษาทฤษฎีหลักการจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษารูปแบบกิจกรรมการฝึกการคิดวิเคราะห์ โดยยึดตามรูปแบบของสุวิทย์
มูลคา (2550)
1.3 สร้างแบบฝึกการคิดวิเคราะห์โดยปรับจากแบบฝึกของสุวิทย์ มูลคา (2550)
ให้มีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน คือนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีการปรับภาษา
คัพท์ที่ใช้ รูปภาพ
1.4 น าแบบฝึ ก ที่คณะผู้ วิจัย สร้ างขึ้ นไปทดลองใช้ กับนั กเรียนในระดั บชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อความ ความยากง่าย
ภาษาที่ใช้ความชัดเจนของคาสั่ง โดยการสังเกตและสอบถามจากนักเรียนที่ทดลองใช้แบบฝึกเพื่อนา
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแบบฝึกให้มีความเหมาะสมกับระดับของกลุ่มเป้าหมาย
1.5 คณะผู้วิจัยร่วมกันปรับปรุงแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับระดับ
ของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น
1.6 นาแบบฝึกที่ได้ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ ที่วัดทักษะการคิดวิเคราะห์7 ทักษะย่อย คือวิเคราะห์ความเหมือน
วิเคราะห์ความแตกต่าง วิเคราะห์ความคล้ายคลึง วิเคราะห์ความขัดแย้งหรือตรงกันข้าม วิเคราะห์
ความสัมพัน ธ์เชิง ทานาย วิเคราะห์ส่ ว นรวมส่ว นย่อย วิเคราะห์ ความสัมพันธ์เชิงการปฏิเสธ ที่
คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยมีขั้นตอนในการสร้าง
ดังนี้
2.1 ศึกษาทฤษฎีหลักการจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.2 สร้างแบบทดสอบการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้วัดได้
ครอบคลุมทักษะย่อย 7 ทักษะ คือ วิเคราะห์ความเหมือน วิเคราะห์ความแตกต่าง วิเคราะห์ความ
คล้ายคลึง วิเคราะห์ความขัดแย้งหรือตรงกันข้าม วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงทานาย วิเคราะห์ส่วนรวม
ส่วนย่อย วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงการปฏิเสธ
2.3 นาแบบทดสอบที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดสอบกับนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อความ ความยากง่าย
ภาษาที่ใช้ความชัดเจนของคาสั่ง
2.4 นาผลการทดสอบที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอานาจ
จาแนก

33
2.5 คณะผู้วิจัยร่วมกันปรับปรุงแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับ
ระดับของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น
2.6 นาแบบทดสอบที่ได้ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีการทดสอบทั้งก่อน
และหลังเรียน
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยก่อนการทดลอง (Pre-Experimental Design) แบบกลุ่ม
เดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest Design) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
O1
X
O2
เมื่อ O1 แทนการทดสอบการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน
X แทนการเรียนด้วยกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 7 ทักษะย่อย 12 กิจกรรม
O2 แทนการทดสอบการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
การรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนาผลการทดลองที่ได้ไป
วิเคราะห์ ในการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ผลการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งการ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้กระทาระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 โดยใช้เวลาใน
การทดลองทั้งหมด 12 ครั้ง โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดการคิดวิเคราะห์จานวน 30 ข้อ
2) ผู้วิจัยชี้แจงและแนะนาผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์
3) ดาเนินการฝึกการคิดวิเคราะห์ด้วยกิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ทาการฝึก
ให้แก่ผู้เรียนโดยดาเนินการสอนด้วยการสอดแทรกกิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ครั้งละประมาณ 20
นาที ก่อนการสอนเนื้อหาสาระในบทเรียนปกติ จานวนทั้งสิ้น 12 กิจกรรม ใช้เวลา 12 ครั้ง
4) หลังจากการสอนโดยการสอดแทรกกิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ทุกครั้ง ผู้สอนจะร่วมกับ
ผู้เรียนสรุปแนวคิดที่ได้จากกิจกรรมทุกครั้ง
5) เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ทั้งสิ้น 12 กิจกรรมแล้วจึงดาเนินการทดสอบหลัง
เรียนด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ชุดเดิมจานวน 30 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการฝึก
การคิ ด วิ เ คราะห์ ใ นครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ดั ง นี้ ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์
เปรียบเทียบค่าคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้ค่าสถิติพื้นฐาน
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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สรุปผลวิจัย
จากผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนภายหลังจากได้รับการฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์นั้นผู้เรียนมีระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น โดยร้อยละ 84.62
ของผู้เรียนมีระดับคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจมีสาเหตุ
ส่วนหนึ่งมาจากการได้รับการฝึกทักษะการคิดขั้นสูง ผู้เรียนต้องได้รับการฝึกการคิดที่ซับซ้อน ฝึกการให้
เหตุและผล การใช้ความคิดพิจารณาอย่างรอบด้านจึงส่งผลให้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น
แม้ว่ าจะยั งอยู่ ในระดับ ที่ ไม่ สู ง มากนั ก แต่ ถ้าหากผู้ เ รียนได้ รับ การฝึ ก ทัก ษะกระบวนการคิ ดอย่า ง
ต่อเนื่องแล้ว คณะผู้วิจัยเชื่อแน่ว่าผู้เรียนจะมีความสามารถในการคิดที่อยู่ในระดับสูง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์
2. ควรมีการจัดการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดบูรณาการเข้าไปในหน่วยการ
เรียนรู้
บรรณานุกรม
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2534. วัตถุประสงคนโยบายและมาตรฐานในการพัฒนา
การศึกษาของแผนการศึกษาแหงชาติ. วารสารการศึกษาแหงชาติ 18 33-34.
________. 2540. การศึกษาศักยภาพของเด็กไทย ระยะที่ 1 (2540). กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว.
________. 2542. การสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ดานทักษะการคิด.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
________. 2544. คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
องคการรับสงสินคาและพัสดุภณฑ. ั
________. 2546. คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.
จุฬาลักษณ์ ภูปัญญา. 2550. การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4) โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก. วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชัยยงค พรหมวงศ. 2533. สื่อการสอนระดับประถมศึกษา. 2 เลม. พิมพครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

35
ทิศนา แขมมณี. 2540. การคิดและการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด. กรุงเทพฯ: สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สานักนายกรัฐมนตรี.
________. 2544. วิทยาการดานการคิด. กรุงเทพฯ: เดอะมาสเตอร กรุป แมเนจเมนท.
นิพล นาสมบูรณ. 2536. ผลการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชวิตดานกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรทมีผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6. วิทยานิพนธคุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา,
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
บุญเรียง ขจรศิลป. 2533ก. วิธีวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ฟสิกสเซ็นเตอรการพิมพ.
บุญเรียง ขจรศิลป. 2533ข. สถิติวิจัย I. กรุงเทพฯ: ฟสิกสเซ็นเตอรการพิมพ.
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ. 2546. เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยาศาสตรศึกษา (Information
Technology in Science Education ). กรุงเทพฯ: สานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร.
ปานจิตน พานิชยานุบาล. 2531. กิจกรรมคายวิทยาศาสตรกับการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร- การสอน) สาขาการสอนวิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2538. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน.
วรรณทิพา รอดแรงคา. 2540. CONSTRUCTIVISM. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ศิริชัย กาญจนวสี. 2544ก. “แบบสอบมาตรฐานเพื่อวัดความสามารถในการคิดจากตางประเทศ.”
ใน ทิศนา แขมมณี. วิทยาการดานการคิด. กรุงเทพฯ: เดอะมาสเตอร กรุป แมเนจเมนท.
สุรางค โควตระกูล. 2541. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: สานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุวิทย์ มูลคา. 2550. กลยุทย์การสอนคิดวิเคราะห์.กรุงเทพ ฯ : หจก.ภาพพิมพ์.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สานักนายกรัฐมนตรี. 2540. ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อ
พัฒนากระบวนการคิด. กรุงเทพฯ: โรงพิมพโอเดียนสแควร.
สานักงานคณะกรรมการแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2544. แผนเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 9 พ.ศ. 2544-2549. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการแผนเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ.
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. 2546. ประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน
ไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพโอเดียนสแควร.
สานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา. 2546. หลักเกณฑและวิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุ
สภาลาดพราว.
อรพรรณ พรสีมา. 2543. การคิด. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาทักษะการคิด.

