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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทัก ษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ในดาน
เนื้อหา ความสัมพันธ์ และหลักการกับเกณฑ์ที่กําหนด 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อที่ใชในการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ และ 3) เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูจําแนกตามภูมิหลัง
กลุมเปูาหมายเป็นนักศึกษาครูชนั้ ปีที่ 2 ใน 4 โปรแกรมวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
และสังคมศึกษา จํานวน 237 คน วิธีดําเนินการวิจัยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติ การ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย ใบงาน 8 ใบ สื่อวีดิทัศน์ หรือขาว และแบบบันทึกแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ขอมูลดวย
ความถี่ คาเฉลี่ยรอยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. นักศึกษาครูทําคะแนนการคิดวิเคราะห์ผานเกณฑ์รอยละ 60 จํานวน 210 คน และไมผาน
เกณฑ์ จํานวน 27 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ ไดคะแนนเฉลี่ย รอยละการคิดวิเคราะห์สูงสุด
รองลงมาเป็นโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย หมู 2 การศึกษาปฐมวัย หมู 1 และสังคมศึกษา
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาการคิดวิเคราะห์เป็นรายดาน นักศึกษาครูทําคะแนนเฉลี่ยรอยละ ดานความสัมพันธ์
ไดสูงสุดคิดเป็นรอยละ 76.31 รองลงมาเป็นดานหลักการ และดานเนื้อหา โดยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ
75.20 และ 69.13 ตามลําดับโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงสุดดานเนื้อหา สวนดาน
ความสั ม พั น ธ์ แ ละด า นหลั ก การโปรแกรมวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด ค ะแนนเฉลี่ ย ร อ ยละสู ง สุ ด นอกจากนี้
นักศึกษาครูทําคะแนนการคิดวิเคราะห์ ทั้ง 3 ดานผานเกณฑ์รอยละ 60
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2. สื่อประเภทคลิปวีดิทัศน์ ทําใหนักศึกษาครูมคี ะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงกวาสื่อประเภท
ขาว/บทความ
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูจําแนกตามภูมิหลัง
3.1 นักศึกษาที่สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโปรแกรมศิลป - ภาษา ไดคะแนนเฉลี่ย
รอยละการคิดวิเคราะห์สูงสุด รองลงมาเป็นโปรแกรมวิทย์ - คณิต และโปรแกรมศิลป-คํานวณตามลําดับ
3.2 นักศึกษาที่บิดา-มารดามีการศึกษาระดับปริญญาตรี ไดคะแนนเฉลี่ย รอยละการคิด
วิเคราะห์สูงสุด รองลงมาเป็นนักศึกษาที่บิดา-มารดา มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และสูงกวาระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ยรอยละการคิดวิเคราะห์เทากัน
3.3 นั กศึกษาที่ ได เกรดเฉลี่ ยสะสมระหว าง 3.51-4.00 ได คะแนนเฉลี่ ย ร อยละการคิ ด
วิเคราะห์ สูงสุด รองลงมาเป็ นนั กศึกษาที่ไดเกรดเฉลี่ ยสะสม 3.01-3.50, 2.01-2.50 และ 2.51-3.00
ตามลําดับ
นักศึกษามีความคิ ดเห็นตอ ประโยชน์ที่ไดจ ากการคิ ดวิเคราะห์ ดัง นี้ไดความรูหรือข อคิดที่จ ะ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน ทําใหคิด ไดรอบคอบ และมีเหตุผลมากขึ้น ทําใหคิดอยางมีระบบ และมีขั้นตอน
คิดไดเร็วขึ้น รูจักคิดวิเคราะห์หาสาเหตุและคําตอบ รูจักวางแผนกอนลงมือทํา ไดแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดกับเพื่อน กลาแสดงความคิดเห็น คลิปวีดีโอทําใหไดแนวคิดหลายแงมุม ไดนํา การคิดวิเคราะห์มา
ใชในการทํางานหรือเรียนวิชาอื่น และไดเรียนรูการทํางานเป็นทีม

Abstract
The purposes of this study were to : 1) compare student teachers’ analytical thinking skills
scores in the aspects of content, relation and principle with the determined criterion, 2) compare
efficiency of the media used for development of student teachers’ analytical thinking skills, and 3)
compare analytical thinking skills among second year student teachers in the 4 programs of study as
classified by personal background. The target group was the second year student teachers belonging
to 4 programs of study, namely early childhood education, science, English, and social studies,
totaling 237 people. The research methodology was action research. The tool used in the study
consisted of 8 work sheets, media of video clip typeor news, and a note-taking form for making
comment on training in analytical thinking. Analysis of data was conducted using frequency, average
of mean, percentage and content analysis.
The findings can be concluded as follows:
1. Of all the student teachers, 210 gained a criterion score of analytical thinking which
passed the 60% criterion while 27 student teachers did not passed. Student teachers of the science
program gained the highest percentage mean score. Next below were those of the English program,
of the early childhood education program group 2 and group 1, and of the social studies program. As
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analytical thinking was considered by aspect, the respectively student teachers gained the highest
percentage mean score of 76.31% of analytical thinking in the aspect of relation. Next below were
the percentage mean scores of 75.20 and 69.13 in the aspects of principle and content respectively.
Student teachers of the English program gained the highest percentage mean score in content while
those of the science program gained the highest percentage mean score in the aspects of relation
and principle. All student teachers were able to pass the score set at the 60% passing criterion from
all of the 3 aspects of analytical thinking.
2. Student teachers gained a higher mean score of analytical thinking from the medium
of video clip type than that from the medium of news/article type.
3. The results of comparing analytical thinking skills among student teachers according to
personal background.
3.1 Student teachers who were senior high school graduates in the program of artlanguage gained the highest percentage mean score of analytical thinking, next below were the
percentage mean scores of those graduates in the programs of science-math and art-math
respectively.
3.2 Student teachers whose parents graduated with a bachelor’s degree gained the
highest percentage mean score of analytical thinking, next below were the percentage mean scores
of those whose parents had an educational attainment lower than and higher than the undergraduate
level. The percentage mean scores of these two last groups whose parents had a different
background of their educational attainment were equal.
3.3 Student teachers whose GPAs received in the first year were between 3.51 and
4.00 gained the highest percentage mean score in analytical thinking, next below were student
teachers whose GPAs were in the 3.01-3.50, 2.01-2.50 and 2.51-3.00 GPAs ranges respectively.
Student teachers’ opinions on benefits received from analytical thinking were as follows:
having obtained knowledge or an idea which is able to be applied in daily life, being able to think
thoroughly and having more reason, being able to think systematically and step by step, being able to
think faster, knowing how to do analytical thinking about what the cause is including an answer given
to it, knowing how to make a plan before the commencement of the performance, having an
exchange of knowledge and opinion between the classmates, having the courage to express an
opinion, video clips having generated an idea from every angle, having applications of analytical
thinking in job performance or learning all the courses, having got learning of how to work as team.
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ทักษะการคิด เป็นความสามารถในการคิดเพื่อวัตถุประสงค์บางอยาง และสามารถควบคุมใหคิด
จนบรรลุ เปู าหมายได บุ คคลที่มี ทัก ษะการคิ ด จะสามารถนํา ความรูที่มีอ ยูมาปรั บใชใ ห เกิ ดประโยชน์
รวมทั้งนําความรูจ ากตางประเทศมาประยุกต์ใชใหเขากับบริบทสังคมไทย ตลอดจนสามารถพัฒนาตอยอด
ความรูใหม เพื่อสรางนวัตกรรมใหกับสังคม ทักษะการคิดที่คนไทยจําเป็นตองมี ประกอบดวยทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการคิดสรางสรรค์ ทักษะการคิดสังเคราะห์ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงษ์ศักดิ์. 2546:69) จะเห็น
ไดวา การคิด ที่กล าวมานั้น ทักษะการคิด วิเคราะห์ ถือ เป็ น การคิดที่ มีความสํา คัญ เพราะเป็นการคิ ด
พื้นฐานที่นําไปสูทักษะการคิดในประเภทอื่นตอไปมนุษย์เป็นกุญแจสําคัญที่สุดในการกําหนดอนาคตของ
ประเทศ และการพัฒนามนุษย์ขึ้นอยูกับคุณภาพของการศึกษาเป็นสําคัญ แตปัญหาสําคัญดานการศึกษา
ของเยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษา คือกรณีผลการประเมินของโครงการ PISA(Program for International
Students Assessment) จากการศึกษาขององค์การความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization
for Economic Cooperation and Development : OECD) ในปี 2552 พบวาเด็กไทยกลุมอายุ 15 ปี มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติทุกวิชา และปรากฏการณ์เด็กไทยสอบตกยกประเทศ จากผลสอบ
โอเน็ต โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และอังกฤษ ซึ่งทําไดไมถึง 20 เปอร์เซ็นต์ สะทอนใหเห็นปัญหาการ
เรียนรูของเด็กในปัจจุบันวายังขาดทักษะดานการคิดวิเคราะห์ ขาดความคิดริเริ่มสรา งสรรค์ เมื่อผนวกกับ
การขาดทักษะชีวิ ตจึ งทํา ใหเกิดการคิ ด การตัดสิ นใจที่ไม เหมาะสมอั นสง ผลใหเกิดความเสี่ย งและผล
เสียหายตอชีวิตความเป็นอยูที่ดี เห็นไดจากกรณีทองกอนวัยอันควร ปัญหายาเสพติด ฯลฯ ซึ่งเป็นปัญหา
สังคมที่สําคัญในปัจจุบัน ปัญหานักเรียนมีศักยภาพดานทั กษะการคิดต่ํา จึงเป็นปัญหาที่ตองไดรับการ
แกไขโดยดวน ทัง้ นี้เพื่อเพิ่มคุณภาพของคน ศักยภาพการแขงขันในระดับนานาชาติและเป็นพื้นฐานสําคัญ
ในการเรียนรูในโลกอนาคตที่กระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแกปัญหาเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นตอการ
ดํารงชีวติ
ทักษะการคิด เป็นสิ่ง ที่สามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลได โดยจะตองกระทําอยางตอเนื่อง
บุคคลที่มีบทบาทสําคัญ ในการพัฒนาทักษะการคิด ใหกับผูเรียน คือ ผูสอน ทั้งนี้เพราะผูสอนจะตอ ง
จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการคิดใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตอ งไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยมีเปูาหมายสําคัญ
ประการหนึ่ง คือ ครูผูสอนตองจัดการเรียนรูใหผูเรียน คิดเป็น ทําเป็น (สุคนธ์ สนธิพานนท์ และคณะ.
2555: 8) ดวยเหตุผลดังกลาว ครูผูสอนจึงจําเป็นตองวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเลือกใช
สื่อนวัตกรรมเพื่อประกอบการพัฒนาคิดวิเคราะห์ของผูเรียน
การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นความสามารถในการจําแนก แยกแยะองค์ประกอบ
ตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหวางองค์ประกอบเหลานั้น เพื่อคนหาสภาพความเป็นจริง หรือสิ่งสําคัญของสิ่งที่กําหนดให (ฆนัท ธาตุทอง.
2554: 40) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ใหกับผูเรียน ควรจัดกิจกรรม ใน 3 องค์ประกอบ คือ 1) การคิด
วิเคราะห์เนื้อหา(สาระสําคัญ) เป็นการแยกแยะขอมูลออกเป็นสวนยอย 2)การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์
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เป็นการระบุความสัมพันธ์ระหวางขอมูลและ 3) การคิดวิเคราะห์หลักการเป็นการระบุโครงสราง หลักการ
จุดมุงหมาย แนวคิดสําคัญของเรื่อง เพื่อใหเขาใจเชื่อมโยงกัน (สุคนธ์ สินทพานนท์ และคณะ. 2555: 35)
สื่อ (Media) เป็นสวนหนึ่งของวิทยาการดานการจัดการเรียนการสอน เป็นเครื่องมือที่ชวยใหการ
จัดการเรียนรูเป็นไปอยางมีระบบและทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ และจดจําความรูไ ดดีข้นึ ทําใหผูเรียนเห็น
ความเชื่อมโยงของมโนทัศน์ตางๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การอภิปราย นอกจากนั้นสื่อ
ยังกระตุนใหผูเรียนไดใชทักษะการคิดวิเคราะห์ (Mater, D. G., et.al. 2012)เพิ่มขึ้น สื่อที่นํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอน อาจเป็นไดทั้ง ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ เพลง ขาว บทความ เอกสาร และวีดีโอ
นอกจากสื่อที่นํามาใชในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แลว เทคนิคที่นํามาใชฝึกคิดก็มีความสําคัญและ
จําเป็น เพราะเทคนิคจะชวยใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ไดเร็วขึน้ เทคนิคที่นํามาใชในการฝึกคิดวิเคราะห์
มีหลายเทคนิค แตในงานวิจัยนีใ้ ชเทคนิคการตั้งคําถาม 5W 1H เทคนิคการใชคําถาม 5W 1H เป็นเทคนิคที่
นิยมนํามาใชในการคิดวิเคราะห์ ซึ่ งประกอบดวย ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When)
ทําไม (Why) และอยางไร (How) เป็นเทคนิคที่สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสรางเสริม
ทักษะการวิเคราะห์ เพราะเป็นการฝึกใหผูเรียนเป็นคนชางสังเกต รูจ ักพิจารณา แยกแยะ สามารถกระจาย
สิ่งทีก่ ําหนดใหออกเป็นสวนยอยๆ ดังผลการศึกษาของ กัญญาภัส ภัค นิรชากุล (2551 : บทคัดยอ) พบวา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนดวยเทคนิคคําถาม 5W 1H สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
และผูเรียนมีความพึงพอใจตอการตั้งคําถาม 5W 1H ในระดับมากที่สุด และการใชเทคนิค 5W 1H ทําให
ผูเรียนสวนใหญมที ักษะในการคิดวิเคราะห์อยูใ นระดับที่ดขี นึ้
นอกจากการใชเทคนิค 5W 1H ดังกลาวแลว คณะผูวิจัยยังไดใชการอภิปรายกลุมยอย เพื่อให
ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในการคิดวิเคราะห์ การอภิปรายกลุมยอย (Small group discussion) เป็นวิธี
เรียนรูโดยการใชการมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันในสถานการณ์ที่ผูเรียนกับผูเรียน หรือ
ผูเรียนกับครู สนทนาโตตอบกันเพื่อแบงปันขอมูล ความคิด ความคิดเห็น หรือความรูสึก โดยทุกคนมีสวน
ร ว มในการเรี ย นรู อ ย า งเต็ ม ตั ว เปิ ด โอกาสให ผู เ รี ย นได แ สดงความคิ ด เห็ น และได ค น พบสิ่ ง ที่ ยั ง ไม รู
การอภิปรายเกิ ด ขึ้น เมื่อ กลุม มานั่ งสื่อ สารกั น ด ว ยการพู ด และการฟั ง ในเรื่ อ งที่ มี ค วามสนใจร ว มกั น
(ชนาธิป พรกุล. 2554: 152)
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร เนื่องจากเป็นวิธีวิจัยที่ทําใหการพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ประสบผลสําเร็จมากขึ้น ทั้งนี้เพราะมีขั้นตอนการแสวงหาวิธีการแกปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัตจิ ริง มีลักษณะการดําเนินการเป็นวงจรตอเนื่อง ทําใหการดําเนินการฝึกคิดวิเคราะห์ของผูเรียนจาก
การใชส่ือและเทคนิคการตั้งคําถาม มีการปรับเปลี่ยนอย างมีประสิทธิภาพทําใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน
ทักษะการคิดวิเคราะห์อยางเป็นรูปธรรม และตอเนื่องจนเป็นนิสัยที่ติดตัวผูเรียนไปตลอด
จากเหตุผลความจําเป็นดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงสนใจทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักศึกษาครู ใหเป็นผูมี
ศักยภาพทางการคิด และสามารถนํา ไปปรับใชในการดํา เนิน ชีวิตใหเกิ ดประโยชน์ตอตนเองและสังคม
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โดยเฉพาะกั บ บทบาทที่ จ ะเป็ น ครู ซึ่ ง ต อ งทํ า หน า ที่ ใ นการพั ฒ นาเยาวชนของชาติ ใ ห เ ป็ น ผู มี ค วามรู
ความสามารถและทักษะการคิดตอไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อ เปรี ย บเที ย บทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ ข องนั ก ศึก ษาครู ในด านเนื้อหา ความสั มพั นธ์ และ
หลักการตลอดจนเกณฑ์ที่กําหนด
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อที่ใชในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูจําแนกตามภูมหิ ลังของนักศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย

38

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1.กลุมเปูาหมาย เป็นนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2555
จํานวน 4 โปรแกรมวิ ชา ประกอบด วย การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ ภาษาอั งกฤษ และสัง คมศึกษา
จํานวน237 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ซึ่งจําแนกเป็น 3 ดาน คือ 1) ดาน
เนื้อหา 2) ดานความสัมพันธ์ และ 3) ดานหลักการ
3. ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช คือ การวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร (Action Research)
4. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษาจําแนกไดดังนี้
4.1 ตัวแปรตน การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ซึ่งจําแนกเป็น 3 ดาน
คือ 1) ดานเนื้อหา 2) ดานความสัมพันธ์ และ 3) ดานหลักการ
4.2 ตัวแปรตาม ผลการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู โดยแยกตามโปรแกรมวิชา และภูมิ
หลังของนักศึกษา
5. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 : กรกฏาคม – ธันวาคม 2556
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาครู

ผลการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู โดยแยกตาม
โปรแกรมวิชา และภูมิหลังของนักศึกษา

การดําเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การวางแผน
(Planning :P)
ระยะที่ 2การปฏิบัตกิ าร
(Action : A)
ระยะที่ 3 การสังเกต
(Observation : O)

ระยะที่ 4 การสะทอนผล
(Reflection : R)

1. ประชุมวางแผนปฏิบัตกิ ารพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
2. จัดทําแผนปฏิบัตกิ ารในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

1.นําแผนปฏิบตั ิการไปพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการตามแผน
1.สังเกตการทํากิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
2.ตรวจผลงานของนักศึกษา
3.รวบรวมปัญหา ขอมูลอื่นๆในการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา

1.นําขอมูลที่ไดจากการสังเกต และใบงานมาวิเคราะห์
2.ประเมินขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึกของนักศึกษา
3.ประชุมเพื่อสรุปผล ใหขอมูลยอนกลับเพื่อวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาใหดขี นึ้

สรุปผล
การพัฒนาทักษะการคิ ดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ชั้นปี ที่ 2 โดยพิจารณาจาก 1)ทักษะการคิด
วิเคราะห์ข องนั ก ศึกษาครู ใ นด า นเนื้อ หา ความสั ม พัน ธ์ แ ละหลัก การตลอดจนเกณฑ์ ที่กํา หนด
2) ประสิทธิภาพของสื่อที่ใชในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาครู 3) ทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาครู จําแนกตามภูมิหลังของนักศึกษา

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู 5)ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
ครูใน 4 โปรแกรมวิชา และ 6)ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู จําแนกตาม
สถานภาพ
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วิธีดาเนินการวิจัย

40

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร ซึ่งมีระยะดําเนินการวิจัยดังนี้
ระยะที่ 1 การวางแผน ประกอบดวย 1) ประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาครู 2)จัดทําแผนปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยเลือกเนื้อหาสื่อ เทคนิค ที่
นํามาในการใชพัฒนาการสรางใบงาน และคําเฉลย
ระยะที่ 2 การลงมือปฏิบัติ ประกอบดวย 1) นําแผนปฏิบัติการที่กําหนดไวในขั้นตอนที่ 1 ไปใชใน
ชั้นเรียนโดยการฝึก มีขั้นตอนดังนี้ 1. ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงค์แนวทางที่นักศึกษาตองปฏิบัติในการฝึก
2. นําเสนอสื่อ ซึ่งอาจเป็น ขาว/บทความ หรือคลิปวีดีโอ ที่สอดคลองกั บเนื้อหา 3. นักศึกษาทําแบบฝึก
(ใบงาน) เป็นรายบุคคล 4. ฝึกทักษะการคิดเป็นกลุม 5. ตัวแทนกลุมนําเสนอคําตอบของกลุม 6. นักศึกษา
และผูสอน รวมกันสรุปคําตอบในแตละขอ และความรูที่ไดจากการฝึก ตลอดจนการเชื่อมโยงสูเนื้อหาใน
แตละโปรแกรมวิชา 2) ติดตามประเมินผลการปฏิบัตกิ ารตามแผน
ระยะที่ 3 การสังเกต ประกอบดวย 1) สังเกตการทํากิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษา 2) ตรวจผลงานนักศึกษา 3) รวบรวมปัญหาและขอมูลอื่นๆในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ระยะที่ 4 การสะทอนผล ประกอบดวย 1) นําขอมูลที่ไดจากการสังเกต และใบงานมาวิเคราะห์
2) ประเมิน ข อ มู ล เชิง คุ ณ ภาพจากแบบบั น ทึ ก 3) ประชุ ม เพื่อ สรุ ป ผล ให ข อ มู ล ยอ นกลั บ เพื่อ วางแผน
ปรับปรุงพัฒนา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบฝึก (ใบงาน) จํานวน 8 ใบงาน 2) สื่อ ที่ใชประกอบ
ใบงานซึ่งจําแนกเป็น 2 แบบ คือ วีดิทัศน์ และขาว/บทความ และ 3) แบบบันทึกความเห็นของนักศึกษาที่มี
ตอการฝึกคิดวิเคราะห์

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ดําเนินการควบคูไปกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่
ผูวิจัยรับผิดชอบ รวม 8 ครั้งๆ ละ 1 แบบฝึก

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอมูลเชิงปริมาณดวยการหาความถี่ คาเฉลี่ยรอยละ ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะห์
เนื้อหา

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยตามลําดับไดดังนี้
1. นักศึกษาครูทําคะแนนการคิดวิเคราะห์ผานเกณฑ์ รอยละ 60 จํานวน 210 คน คิดเป็นรอยละ
88.40 และนักศึกษาครูทําคะแนนไมผานเกณฑ์รอยละ 60 จํานวน 27 คน คิดเป็นรอยละ 11.60 นักศึกษา
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โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ ไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงสุด รอยละ 78.83 รองลงมาเป็นโปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย หมู 2 การศึกษาปฐมวัย หมู 1 และสังคมศึกษา ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยรอย
ละ 77.02, 72.98, 70.91 และ 68.83 ตามลําดับนักศึกษาครูทําคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์ดาน
ความสัมพันธ์ไดสูงสุดคิดเป็นรอยละ 76.31 รองลงมาเป็นการคิดวิเคราะห์ดานหลักการ และดานเนื้อหา
โดยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ75.20 และ 69.13 ตามลําดับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษไดคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดดานเนื้อหา สวนดานความสัมพันธ์และดานหลักการ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ไดคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดนักศึกษาครูทําคะแนนการคิดวิเคราะห์ทั้ง 3 ดานผานเกณฑ์รอยละ 60
2. สื่อประเภทคลิปวีดีทัศน์ ทําใหนักศึกษาครูมีคะแนนเฉลี่ ยการคิดวิเคราะห์สูงกวาสื่อประเภท
ขาว/บทความ
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูจําแนกตามภูมิหลัง
3.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโปรแกรมศิลป -ภาษา ได
คะแนนเฉลี่ย การคิดวิ เคราะห์ สูงสุ ด รองลงมาเป็ นโปรแกรมวิ ทย์ -คณิต และโปรแกรมศิล ป -คํา นวณ
ตามลําดับ
3.2 ระดับการศึกษาของบิดา-มารดา นักศึกษาที่บิดา-มารดามีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงสุด รองลงมาเป็นนักศึกษาที่บิดา-มารดา มีการศึกษาต่ํากวาปริญญา
ตรี และสูงกวาระดับปริญญาตรี ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์เทากัน
3.3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นปีที่ 1 นักศึกษาที่ไดผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหวาง 3.514.00 ไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงสุด รองลงมาเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50,
2.01-2.50 และ 2.51-3.00 ตามลําดับ
นักศึกษามีความคิดเห็นตอประโยชน์ที่ไดจากการคิดวิเคราะห์ โดยสรุปดังนี้ ไดความรูหรือขอคิด
ที่นําไปใชในชีวิตประจําวัน ทําใหคิดไดรอบคอบ และมีเหตุผลมากขึ้น ทําใหคิดอยางมีระบบ และมีขั้นตอน
คิดไดเร็วขึ้น รูจักคิดวิเคราะห์หาสาเหตุและคําตอบ รูจักวางแผนกอนลงมือทํา ไดแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดกับเพื่อน กลาแสดงความคิดเห็น คลิปวีดีทัศน์ทําใหไดแนวคิดหลายแงมุม ไดนําการคิดวิเคราะห์
มาใชในการทํางาน หรือเรียนวิชาอื่น ไดเรียนรูการทํางานเป็นทีม

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนีม้ ปี ระเด็นที่ควรนํามาอภิปรายดังนี้
1. การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู เมื่อพิจารณาคะแนนการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาครู 4 โปรแกรมวิชา 5 หมูเรียน พบวาผานเกณฑ์การคิดวิเคราะห์รอยละ 60 จํานวน 210 คน
คิดเป็นรอยละ 88.40 และนักศึกษาครูที่ทําคะแนนไมผานเกณฑ์จํานวน 27 คน รอยละ 11.60 ทั้ งนี้เพราะ
การจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ฝึกใหนักศึกษาวิเคราะห์บทเรียนดวยตนเอง หลังจากนั้นเนนการ
ทํางานเป็นทีมโดยแบงกลุม รวมกันวิเคราะห์ จึงเป็นการระดมสมอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหมีความรู
ความเข า ใจที่ ถู ก ต อ งตรงกั น ซึ่ ง ผลการวิ จั ย สอดคล อ งกั บ กมลวรรณ จิ ต รจั ก ร (2549: 94) ที่ พ บว า
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นักเรียนที่ไดวเิ คราะห์เป็นกลุม ทําใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ มีการอภิปราย และรวม
แสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์ของนักศึกษาครู เป็นรายสาขาวิ ชา พบวา
โปรแกรมวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ด ร อ ยละ 78.83 ทั้ ง นี้เพราะทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์
มีความสัมพันธ์กับทักษะกระบวนการทางวิทยาสตร์ ซึ่ง รุงอรุณ เธียรประกอบ (2549:32) ไดสรุปวา การ
คิดวิเคราะห์เป็นความสามารถของนักเรียนในการคิด จําแนก แยกแยะ ใหเหตุผล โดยนําเอาองค์ความรู
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ม าใช ใ นการคิ ด นอกจากนี้ เกรี ย งศั ก ดิ์ เจริ ญ วงศ์ ศั ก ดิ์ (2549:26-30) กล า วว า
นักวิเคราะห์ที่ดจี ะตองมีองค์ประกอบทั้ง 3 ไดแก การสังเกต สงสัย และการตั้งคําถาม และสอดคลองกับ
อรัญญา ประสารกลาง (2548: บทคัดยอ) พบวาความสัมพันธ์ระหวางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน มีความสัมพันธ์กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ทัก ษะการคิ ด วิเคราะห์ข องนั ก ศึก ษาครู ในด านเนื้อ หา (สาระสํ า คัญ ) ความสั มพั น ธ์ และ
หลักการ พบวานักศึกษาครูที่รับการฝึกคิดวิเคราะห์ ทําคะแนนดานความสัมพันธ์ ไดสูงสุด รอยละ 76.31
รองลงมาเป็นการคิดวิเคราะห์ดานหลักการ รอยละ 75.20 และการคิดวิเคราะห์ดานเนื้อหา รอยละ 69.13
ซึ่งผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา นักศึกษาครูมีทักษะการคิดวิเคราะห์ดานความสัมพันธ์ไดดีกวาการคิด
วิเคราะห์หลักการ สอดคลองกับแนวคิดของบลูม (Bloom.1956:201-207) ที่กลาววา การคิดวิเคราะห์เป็น
การคิ ด ที่ มีความสํ า คั ญ ที่สุ ด การที่ จะวิ เคราะห์ เชิง หลั ก การได ดี ต อ งมี ค วามรู ความสามารถ ในการ
วิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบและวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ไ ด ดี เสี ย ก อ น เพราะผลจากความสามารถในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ จะทําใหสามารถสรุปหลักการได ผลการเปรียบเทียบ
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู 4 โปรแกรมวิชา 5 หมูเรียนพบวา การคิดวิเคราะห์ดานเนื้อหา โปรแกรม
ภาษาอังกฤษไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นรอยละ 76.35 ซึ่งสัมพันธ์กับแนวคิดของ มาร์ซาโน (Masano.
2001:30) ที่ กลาวว า ทัก ษะการคิด วิเคราะห์เป็นทัก ษะการคิดระดั บสูงจํา เป็นที่ ผูเรียนจะตองมีทักษะ
พื้นฐานอื่นมาชวย ไดแก ทักษะการอาน การเขียน การฟัง ซึ่งนักศึกษาครู โปรแกรมภาษาอังกฤษ ไดถูกฝึก
ทักษะดานการอาน การเขียน การฟัง จึงทําคะแนนดานการคิดวิเคราะห์ดานเนื้อหาไดดี สอดคลองกับ
แนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546:26-30) ที่กลาววาคุณสมบัติที่เอื้อตอการคิดวิเคราะห์ ตอง
มีความสามารถในการตีความหมาย (Interpretation)ซึ่งมีความหมายวา การพยายามทําความเขาใจและให
เหตุผลในสิ่งที่เราตองการวิเคราะห์ เพื่อแปลความหมายที่ไมปรากฏโดยตรงของสิ่งนั้น ผูเรียนทางภาษาจะ
มีทักษะดานการตีความไดดี
สํ า หรั บ การคิ ด วิ เ คราะห์ ด า นความสั ม พั น ธ์ แ ละหลั ก การพบว า นั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช า
วิทยาศาสตร์ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคิดเป็นรอยละ 79.87 และ 81.70 ตามลําดับ จะเห็นไดวากระบวนการ
คิดวิเคราะห์ ไมวาจะเป็นดานความสัมพันธ์หรือหลักการ สอดคลองกับแนวคิดกับระวิวรรณพงษ์พวงเพชร
(2552: 32) ที่สรุปวา การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว
หรือเหตุการณ์ตางๆออกเป็นสวนยอยๆ ทั้งในดานองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ หลักการ และใหเหตุผล
โดยนําเอาองค์ความรูทางวิทยาศาสตร์มาใชในการคิดเพื่อคนหาสิ่งสําคัญของสิ่งที่กําหนดให หรือสภาพ
ความเป็นจริง
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นักศึกษาครูทําคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ผานเกณฑ์รอยละ 60 ทั้งนี้ เป็นเพราะในการฝึก
การคิดวิเคราะห์ใหกับนักศึกษามีการใชส่ือประกอบ และสื่อแตละชนิดไดผานกระบวนการพิจ ารณาที่
เหมาะสมสอดคล อ งกั บ เนื้ อ หาที่ ส อนซึ่ ง เป็ น ตั ว กระตุ น ให ผู เ รี ย นสนใจสอดคล อ งกั บ เพ็ ญ ศรี อิ น ทร์
อุดมการณ์ (2552:บทคัดยอ) พบวาแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือวิชาภาษาอังกฤษประกอบการ
ใชส่อื วีซีดีมีประสิทธิภาพเทากับ 79.03/80.45 ซึ่งสูงกวาเกณฑ์ที่กําหนดคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 62.17
ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 0.62 นักเรียนมีความคงทนความรูหลังเรียนไปแลว
2 สั ป ดาห์ ไ ด ร อ ยละ 97.2 ซึ่ ง คะแนนลดลงจากหลั ง เรี ย นสอดคล อ งกั บ สิ ท ธิ พ ล อาจอิ น ทร์ (2554:
บทคัดยอ) ไดพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะห์กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์
พบวาครูผูเขารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์หลังการอบรมเทากับ 35.09 คิดเป็นรอยละ
77.98 ซึ่งสูงกวาเกณฑ์ที่กําหนดไวคือ รอยละ 70 นอกจากนี้การใชเทคนิคคําถาม 5W1H ชวยกระตุนให
นักศึกษาไดฝึกคิดอยางมีระบบ สอดคลองกับ ภัคชพัสว์ พันฤทธิ์คํา (2554: บทคัดยอ) ไดพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์โดยใช เทคนิคการเรียน 5W1H พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน
และในการสอนแตละครั้งมีใบงานและแบบฝึกใหนักศึกษาลงมือปฏิบัติ ทําใหการคิดวิเคราะห์ดีขึ้นเรื่อยๆ
จากการตรวจผลงานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรเดช เหมือนสมาน (2551: บทคัดยอ) และวรเชรษฐ์
ชาเมืองกุล (2551: บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ พบวานักเรียนที่เรียนดวยชุดฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์มีความสามารถดานการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. สื่อประเภทคลิปวีดีทัศน์ ทําใหนักศึกษาครูมีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงกวาสื่อประเภท
ขาว/บทความทั้งนี้เป็นเพราะสื่อประเภทวีดีทัศน์ มีทั้งภาพและเสียงสามารถดูไดทันที (วาสนา ชาวหา.
2533: 202) สามารถเขาถึงคนหมูมากไดพรอมกัน สะดวกและประหยัด มีความเป็นปัจจุบันทันดวนทําให
ผูเรียนสนใจมากกอใหเกิดการเรียนรูสูง และสามารถใหสอนหลักการ ความคิดรวบยอดและกฎเกณฑ์ไดดี
ที่สุด (พินิตวัณโณ. 2524:11) ซึ่งสอดคลองกับสมิง จงกะสิกิจ (2538: บทคัดยอ) วสารักษ์ แกวจินดา
(2539: บทคัดยอ) วันวิไล เรืองแสง (2551: บทคัดย อ) การจัดการเรียนรูโดยใชส่ือวีดีทัศน์ทําใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความพึงพอใจในการเรียนระดับมาก
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูจาํ แนกตามภูมิหลัง
3.1 นั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายโปรแกรมศิ ล ป-ภาษา
ไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงสุด รองลงมาเป็นโปรแกรมวิทย์ -คณิต และโปรแกรมศิลป -คํานวณ
ตามลํ า ดั บ ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะผู เ รี ย นทางศิ ล ป –ภาษาได ฝึ ก การคิ ด วิ เ คราะห์ จ ากการอ า นและการแปล
ความหมายสอดคลองกับแนวคิดของ มาร์ซาโน (Mazano. 2001:30) ที่กลาววา ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็น
ทักษะการคิดระดับสูง จําเป็นที่ผูเรียนจะตองมีทักษะพื้นฐานอื่นมาชวย ไดแก ทักษะการอาน การเขียน
การฟัง ซึ่งภูมิหลังของนักศึกษาที่เรียนโปรแกรมศิลป–ภาษา ไดถูกฝึกทักษะดานการอาน การเขียน การฟัง
จึงทําคะแนนดานการคิดวิเคราะห์ดานเนื้อหาไดดี สอดคลองกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
(2546:26-30) ที่ ก ล า วว า คุ ณ สมบั ติ ที่ เ อื้ อ ต อ การคิ ด วิ เ คราะห์ คื อ จะต อ งมี ค วามสามารถในการ
ตีความหมาย (Interpretation) ซึ่งมีความหมายวา การพยายามทําความเขาใจและใหเหตุผลในสิ่งที่เรา
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ตองการวิเคราะห์ เพื่อแปลความหมายที่ไมปรากฏโดยตรงของสิ่งนั้น ผูเรียนทางภาษาจะมีทักษะดานการ
ตีความไดดี
3.2 ระดับการศึกษาของบิดา-มารดา นักศึกษาที่บิดา-มารดามีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงสุดรองลงมาเป็นนักศึกษาที่บิดา-มารดา มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
และสูงกวาระดับปริญญาตรี ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์เทากัน ทัง้ นี้เป็นเพราะระดับการศึกษาของ
ผูปกครองมีค วามสํ า คัญ ต อผลการเรี ยนของผู เรีย น เพราะการที่ ผู ปกครองมี ระดั บ การศึก ษาสูง จะมี
ความคุ น เคยกั บ วิ ธีก ารศึก ษา สามารถแนะนํ า วิ ธี ก ารเรี ย นให ผู เรี ย นได ดี สอดคล อ งกั บ การวิ จั ย ของ
วราภรณ์ วิห คโต (2536:111-112) พบว า ระดั บการศึก ษาของผู ป กครองมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจากงานวิจัยของ กอนเซล (Gonzale. 1994:55) ที่ศึกษาองค์ประกอบที่สงตอ
ความสําเร็จหรือไมสําเร็จในสหรัฐอเมริกา พบวา ระดับการศึกษาของบิดามารดาเป็นองค์ประกอบที่สงผล
ตอความสําเร็จหรือไมสําเร็จทางวิชาการ
3.3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นปีที่ 1 นักศึกษาที่ไดผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหวาง 3.514.00 ไดคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงสุด รองลงมาเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50,
2.01-2.50 และ 2.51-3.00 ตามลําดับ เนื่องจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูงมักเป็นบุคคลที่มี
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์สูง สอดคลองกับ ละมัย วงคําแกว (2554: บทคัดยอ) พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ที่มแี รงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์แตกตางกันหลังเรียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับ
ผังกราฟิกมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์แตกตางกันมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์สูงจะมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกวานักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ปาน
กลางและต่ํา

ข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก ศึก ษาครู ชั้ น ปี ที่ 2 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สกลนคร เพื่อใหการนําผลการวิจัยไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะที่ไดจากการ
วิจัยดังตอไปนี้
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. ควรมีการจัดลําดับความยากงายของใบความรู
2. ควรมีการจัดชวงเวลาใหเหมาะสมกับการทํากิจกรรม
3. สื่อประเภทคลิป วิดีโอ เป็นสื่อที่กระตุนใหเด็กมีความสนใจและเกิดการคิดวิเคราะห์ไดดกี วาสือ่
ที่เป็นขอความ
4. ไมควรใชส่อื ประเภทเดียวกันซ้ํากันบอยครั้ง
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5. ควรทําการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ใหกับนัก ศึกษาในชวงเวลาที่ไมวิตกกังวลหรือชวงเวลา
ใกลสอบ
6. ควรเพิ่มเทคนิคที่หลากหลายในการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
7. ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์สําหรับครูประจําการ
8. ควรมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ การฝึ ก การคิ ด วิ เคราะห์ ใ ห กั บ นั ก เรี ย นในระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการทําวิจัยหรือศึกษาเกี่ยวกับการฝึกการคิดวิเคราะห์กับนักศึกษาในโปรมแกรมวิชาอื่น ๆ
2. ควรมีการทําวิจัยหรือศึกษาเกี่ยวกับการฝึกการคิดวิเคราะห์กับนักศึกษาในระดับชัน้ อื่นๆ
3. ควรมีการทําวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการฝึกการคิดวิเคราะห์กับนักศึกษาตั้งแตชั้นปีที่ 1 ถึงชั้น
ปีที่ 5 ในโปรแกรมวิชาเดียวกัน
4. ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับการฝึกการคิดวิเคราะห์โดยใชส่อื ที่หลากหลาย
5. ควรมีการทําวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
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