รายงานผลการศึกษา
สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนครศรีอยุธยา เขต 2

เอกสารลาดับที่ 8 /2563
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
มิถุนายน พ.ศ. 2557

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การศึก ษาครั้งนี้ มีวั ตถุป ระสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพและปั ญ หาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่ งเสริม
การคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดย
ผู้ให้ ข้อ มูล คือ ครูวิช าการ จ านวน 158 คน เลือ กกลุ่ม ตัวอย่ างแบบเจาะจง เป็ น ครูวิช าการโรงเรีย นระดั บ
ประถมศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า
1. สภาพการจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ที่ ส่ งเสริ ม การคิ ด วิเคราะห์ ของโรงเรีย นในสั งกั ด ส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก โดย
เรียงตามลาดับคือ ด้านการบริหารจัดการ รองลงมาคือ ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน และด้านการจัดการเรียนรู้
2. ปั ญ หาการจั ด กิจ กรรมการเรีย นรู้ที่ ส่ งเสริม การคิ ดวิเคราะห์ ของโรงเรีย นในสั งกั ดส านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับ ปานกลาง โดย
เรียงตามลาดับคือ ด้านการจัดการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการ และด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน
ครูวิชาการโรงเรียน มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้มีการจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนและครู
เพื่อสร้างความเข้าใจการดาเนินงาน รวมทั้ง จัดอบเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ โดยใช้โครงงานและวิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL)
และเสนอให้ สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดทาแนวทางการจัด
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สอดคล้องตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

คำนำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 กาหนดนโยบายการดาเนินงาน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีระบบ ขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรู้ เพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรมและเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนา 6 มิติคุณภาพ สู่การปฏิบัติ
ในระดับสถานศึกษา ทั้งนี้ ได้กาหนดให้ มีการเตรียมความพร้อมการนานโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติ โดย
ด าเนิ น การศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการด าเนิ น งาน ของโรงเรีย นในสั งกัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ขึ้น
รายงานผล การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดย
นาเสนอผลการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริอมการคิดวิเคราะห์ ด้านการบริหารจัดการ
ด้ านการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละด้ านผลที่ เกิ ด กั บ ผู้ เรีย น ของโรงเรีย นในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 หวังว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้บริหาร ครูผู้สอน
ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ในอันที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งและ
มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้อนุเคราะห์ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ของแบบสอบถาม
รวมทั้งครูวิชาการโรงเรียน ที่ได้สละเวลาตอบแบบสอบถาม ทาให้ ผลการศึกษาศึกษาสภาพและปัญหาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สาเร็จได้ด้วยดี

(นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มุ่งสร้างสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
สร้างโอกาสให้คนไทยทุกคน คิดเป็นทาเป็น มีเหตุผล สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ
ได้กาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ ไว้ในหมวด 4 มาตรา 24 ความว่า ครูควรจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความ สนใจและความถนัดของนักเรียน ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและ
แก้ ไขปั ญ หา นอกจากนี้ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั กราช 2551 ได้ ก าหนด
สมรรถนะสาคัญของนักเรียน 5 ประการ ซึ่งสมรรถนะสาคัญประการหนึ่งคือ ความสามารถในการคิด
ของนักเรียนโดยเฉพาะ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์
การคิ ด อย่ า งมี ว ิจารณญาณ และการคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารสร้ า งองค์ ค วามรู้ หรื อ
สารสนเทศเพื่ อการตัดสิ น ใจของตนเองและสั งคมได้อย่างเหมาะสม จะเห็ น ได้ว่าพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ2542. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.
2553 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
กระบวนการคิ ด ให้ เกิดกับ นั กเรีย น โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิ ด
อย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 44)
การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นการแบ่ง หรือแยกแยะสิ่งที่น่าสนใจต้องการศึกษา
ออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือออกเป็นแง่มุมต่าง ๆ แล้วทาการศึกษาส่วนย่อยๆ นั้นอย่างลึกซื้ง จะทาให้
เกิดความเข้าใจหรื อความรู้สิ่ งที่ส นใจ หรือสิ่ งที่ต้องการศึกษาได้มากและสามารถค้นพบสิ่งต่างๆ
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น การคิดวิเคราะห์ เป็นทักษะพื้นฐานสาคัญที่จะส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนา
ทักษะการคิดด้ านอื่น ๆ ที่สู งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ รู้ข้อเท็ จจริง รู้เหตุผ ลเบื้องต้นของสิ่ งที่ เกิด เข้าใจ
ความเป็นมาของเหตุการณ์ เพื่อนามาตัดสินใจแก้ปัญหาหรือตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ถูกต้อง ด้วย
ความสาคัญดังกล่าวจึงจาเป็นต้องพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่
มีบทบาทสาคัญก็คือ ครู ดังนั้น ครูจึงควรทาความเข้าใจและนากระบวนการคิดวิเคราะห์มาบูรณาการ
เข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
การส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สาหรับนักเรียน ดาเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง แต่ในสองทศวรรษที่ผ่านมา ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนยังทาได้ใน
ขอบเขตจากัด และยังไม่บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการ เห็นได้จากรายงานผลการประเมินภายนอก
ของส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พบว่ า ภาพรวมระดั บ ประเทศ
มาตรฐานที่มีผลการประเมินต่าสุด คือ มาตรฐานด้านนักเรียน มาตรฐานที่ 4 นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์ กล่าวคือ ผลการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปรับปรุง (สิทธิพล
อาจอินทร์ , 2554, หน้า 74)
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ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรีอ ยุ ธ ยา เขต 2 มี โรงเรีย นในเขต
รับผิดชอบ จานวน 158 โรงเรียน มีภารกิจในการพัฒ นาการจัดการเรียนการสอน ทั้งด้านคุณภาพ
ของโรงเรียนและด้านครู บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด ต้องมี
การดาเนินการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาให้มีความเข้มแข็ง งานวิชาการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่หลักสูตรกาหนด ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ แต่
อย่างไรก็ตาม ผลการดาเนิ นงานในการพัฒ นาคุณ ภาพ ของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ยังประสบปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา
พบว่า ครูบางส่วนยังคงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาเพียงอย่างเดียว ทาให้
ผู้เรียน เรียนรู้โดยการท่องมากกว่าการต่อยอดทางความคิด เพราะครูเป็นผู้บอกถ่ายทอด องค์ความรู้
นักเรีย นขาดทั กษะและกระบวนการคิด นอกจากนี้ จากรายงานผลการประเมินคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างมีสติสมเหตุผล และมี
วิสัยทัศน์ ยังมีผลประเมินอยู่ในระดับที่จาเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา เพราะผู้เรียนในยุคแห่ง
ความรู้ จาเป็นต้องมีทักษะและกระบวนการคิดอย่าง เพียงพอ เพราะเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้าง
องค์ความรู้ และการดารงชีวิตต่อไปในอนาคต ดังนั้น การจัดการเรียน การสอนจึงจาเป็ นต้องเพิ่ม
เทคนิคการสอน เพื่อมุ่งพัฒนา ทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ซึ่งประกอบไปด้วย การสอนคิด
วิเคราะห์ ความสาคัญ การสอนคิดวิเคราะห์ หาความสั มพั นธ์ และการสอนคิดวิเคราะห์ ห ลักการ
ผู้เรียนควรพัฒนาความสามรถในการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการ
และคิ ด ไตร่ ต รอง การพั ฒ นาตนเองในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ทั้ ง 8 กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ จากผล
การประเมินและรายงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่านักเรียน ยังคงประสบปัญหาในการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ซึ่งจะต้องได้ระบบการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ในฐานะที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 รับผิดชอบงานด้านการพัฒนา
งานวิชาการ จึงสนใจที่จะศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒ นาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และเพื่อเป็นข้อมูล สาหรับหน่วยงานและ
ผู้เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการกาหนดนโยบาย วางแผนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ของครู โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ของสถานศึกษา เพื่อนาผลการศึกษา ไปใช้เป็นข้อมูลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการจั ด การเรีย นรู้ ที่ ส่ งเสริ ม การคิ ด วิเคราะห์ ของโรงเรีย นในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
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2. เพื่ อ ศึก ษาปั ญ หาการจั ด การเรีย นรู้ ที่ ส่ งเสริม การคิ ด วิเคราะห์ ของโรงเรีย นในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1.1 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จานวน 158 โรงเรียน โดยผู้ ให้ข้อมูล คือ ครูวิชาการโรเรียน
จานวน 26 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูวิชาการโรงเรียน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) เป็นครูวิชาการโรงเรียนในระดับประถมศึกษา จานวน 158 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษำ
2.1 สภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
2.1.1 ด้านการบริหารจัดการ
2.1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้
2.1.3 ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน
2.2 ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
2.2.1 ด้านการบริหารจัดการ
2.2.2 ด้านการจัดการเรียนรู้
2.2.3 ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน
3. ระยะเวลำในกำรศึกษำ
ปีการศึกษา 25 3 (เดือนพฤษภาคม 25 3)
นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการคิดพิจารณาจาแนก
แยกแยะข้อมูล จากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ โดยอาศัยหลักเหตุและผลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจที่ถูกต้อง
2. การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ หมายถึง กระบวนการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ทีโ่ รงเรียนจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถทางสมอง ประมวลความรู้ ประสบการณ์
ต่างๆ ที่มีอยู่ให้เป็นความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ เพื่อใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกัน
แล้วนาไปปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์
2.1 ด้านการบริห ารจัดการ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์
2.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์
2.3 ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน หมายถึง คุณภาพผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์
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3. สภาพการจัดการเรียนรู้ทสี่ ่งเสริมการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ระดับของการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหาร
จัดการ 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ และ 3) ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน. โดยวัดได้จากแบบสอบถามที่
ผู้ศึกษาสร้างขึ้น โดยแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ซึ่ง
มีเกณฑ์ในการกาหนดค่าน้าหนักของการประเมิน เป็น 5 ระดับ
4. ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ระดับของการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหาร
จัดการ 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ และ 3) ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน. โดยวัดได้จากแบบสอบถามที่
ผู้ศึกษาสร้างขึ้น โดยแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ซึ่ง
มีเกณฑ์ในการกาหนดค่าน้าหนักของการประเมิน เป็น 5 ระดับ
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 หมายถึง หน่วยงาน
ทางการศึ กษาซึ่ งรับ ผิ ด ชอบดูแลการจัดการศึกษาระดั บปฐมวัย และระดั บ การศึกษาขั้น พื้ นฐาน
จานวนทั้งหมด 7 อาเภอ ได้แก่ อาเภอบางซ้าย อาเภอบางไทร อาเภอบางบาล อาเภอบางปะอิน
อาเภอผักไห่ อาเภอลาดบัวหลวง และอาเภอเสนา
. สถานศึ ก ษา หมายถึ ง โรงเรีย นในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
7. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียนและรักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
8. ครู หมายถึง ครูผู้สอนซึ่งปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ครู ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพและมาตรฐาน
2. ผู้อานวยการโรงเรียน ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและ
มาตรฐาน และนาไปใช้วางแผนการบริหารงานในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการดาเนินงานนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ที่มีประสิทธิภาพ
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ได้ข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามลาดับดังนี้
1. แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ Active learning
1.1 ความหมายการจัดการเรียนรู้ Active learning
1.2 ความสาคัญการจัดการเรียนรู้ Active learning
1.3 ลักษณะการจัดการเรียนรู้ Active learning
1.4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active learning
1.5 ประโยชน์การจัดการเรียนรู้ Active learning
2. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นการคิดวิเคราะห์
2.1 ความหมายการคิดวิเคราะห์
2.2 ความสาคัญของการคิดวิเคราะห์
2.3 องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
2.4 กระบวนการคิดวิเคราะห์
2.5 การวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์
2.6 ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 งานวิจัยในประเทศ
3.2 งานวิจัยต่างประเทศ
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ Active learning
1. ความหมายของการจัดการเรียนรู้ Active learning
สุมน อมรวิวัฒ น์ (2545, หน้า 460) อธิบายความหมายของการเรียนรู้ไว้ว่าการเรียนรู้คือ
สถานการณ์อย่างหนึ่งที่มีสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น ได้แก่
1. มีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียนผู้เรียน
กับสิ่งแวดล้อม และผู้สอนกับผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม
2. ความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่
3. ผู้เรียนสามารถนาประสบการณ์ใหม่นั้นไปใช้ได้
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(2553, หน้า 2-3) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้คือกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียนเพื่อที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของผู้สอน
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สุชาดา แก้วพิกุล (2555, หน้า 12) กล่าวว่า การสอนอย่างกระตือรือร้ น (Active learning)
เป็นการสอนโดยนั้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเพื่อทาความเข้าใจด้วยตนเองหรือร่วมกันกับเพื่อน ผู้เรียนจะ
ได้ล งมือปฏิบั ติกิจ กรรมต่ าง ๆ อันจะนาไปสู่ก ารสร้างความรู้ จากสิ่ งที่ปฏิบัติในระหว่างการเรียน
การสอน โดยการพูด และการฟัง การเขียน การอ่าน และการสะท้อนความคิด
เดชดนัย จุ้ยชุม และคณะ (2559, หน้า 7) กล่าวว่า Active learning คือ กระบวนการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือกระทามากกว่าการฟังอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
ฟาตี ฮะห์ อุ ตส่ าห์ ราชการ (2558, หน้ า 10-11) กล่ าวถึ ง การเรียนรู้เชิงรุก เป็ นแนวการจั ด
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และ
พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระทา โดยการพูดคุย การเขียน การอ่าน การสะท้อน หรือ
การตั้งคาถาม หรือการเรีย นการสอนที่ มีความเคลื่ อนไหวใช้ได้ทั้ งกลุ่ มเล็ ก และห้ องเรียนใหญ่ ๆ
ผู้เรียนอาจทางานคนเดียวหรือทาเป็นกลุ่มก็ได้
ปรียานุช พรหมภาษิต (2559, หน้า 18) กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active learning)
คือ การเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน หรือดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียน
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นการเรียนรู้ในระดับลึก ผู้เรียนจะสร้างความเข้าใจ และคันหา
ความหมายของเนื้อหาสาระ โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ สามารถบูรณาการ ความรู้ใหม่
ที่ได้รับกับความรู้เก่าที่มี สามารถประเมิน ต่อเติม และสร้างเป็นแนวคิดของตนเอง ซึ่ง แตกต่างจาก
วิธีการเรียนร้นระดับผิวเผินซึ่งเน้นการรับข้อมูลและจดจาเท่านั้น ผู้เรียนลักษณะนี้จะเป็นผู้เรียนที่เรียนรู้
วิธีการเรียน (Learning How to Learn) เป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้น และมีทักษะที่สามารถเลือกรับ
ข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลได้อย่างมีระบบกระบวนการเรียนการสอนต้องเน้นการจัดการ
เรีย นรู้ด้ว ยเทคนิ ควิธีที่ห ลากหลาย โดยให้ ความส าคัญ กับผู้เรียน ให้ ผู้เรียนได้เข้ามามีส่ว นร่ว มใน
กระบวนการ เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ด้วยกันเอง เน้นการเรียนรู้จกการลงมือ
ปฏิบัติจริงและใช้การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรีย น สามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้ด้วย
ตนเอง และสามารน าไปใช้ในสถานการณ์ อื่น ๆ ได้ โดยผู้ ส อนมี บทบาทเพียงเป็น ผู้ อานวยความ
สะดวกและเป็นผู้วางแผนในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
จิรายุทธิ์ อ่อนศรี (2546, หน้า 32) Active learning หมายถึง การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
ความรู้ที่ผู้เรียนได้ เกิดจากประสบการณ์ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มี
โอกาสลงมือกระทามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ครูจัดกิจกรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการอ่าน การเขียน
การโต้ต อบและการวิเคราะห์ ปั ญ หา ซึ่ งจะท าให้ ผู้ เรีย นได้ ใช้ ความคิด ขั้น สู ง ได้แก่ การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
สรุ ป ได้ว่า การเรีย นการสอนแบบ Active learning เป็ นการจัดการเรียนรู้ที่ มีป ฏิสั มพัน ธ์
เกิดขึ้น ระหว่างผู้สอนกับ ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม และผู้สอนกับผู้เรียนกับ
สิ่งแวดล้ อม โดยผู้ส อนจัดกิจกรรมให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ และสร้างความรู้จากสิ่งที่ได้ ลงมือปฏิบัติใน
ระหว่างการเรียนการสอนโดยผ่านการพูด การฟัง การเขียน การอ่าน และการสะท้อนความคิด
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2. ความสาคัญของการเรียนรู้ Active learning
วราภรณ์ ศรีวิโรจน์ (ม.ป.ป., หน้า 1-2) ได้อธิบายความสาคัญของการจัดการเรียนรู้ ไว้ว่า
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน (Learning and Classroom Management) เป็นบทบาท
สาคัญของครูทุกคน เริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร เอกสารที่เกี่ ยวข้อง การวิเคราะห์ผู้เรียน
น ามาวางแผน ออกแบบกิจ กรรมการเรียนรู้ การจัดหาหรือเลื อกใช้สื่ อ/แหล่ งเรี ยนรู้ การวัดและ
ประเมิน ผล แล้ วดาเนิ น การ จัดการเรียนรู้และจัดการชั้นเรียน ให้ ส อดคล้องตามพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักที่ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ดังนี้
1) จัดเนื้ อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
โดยคานึงถึงความ แตกต่างระหว่างบุคคล
2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา
3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดได้ คิดเป็น
ทาเป็น รักการ อ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
4) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่ างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
5) ส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ ค รูส ามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้ อ ม สื่ อ การเรียนและ
อานวยความสะดวก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ครูและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
6) การจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้ ให้ เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความ
ร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
เพื่อให้ บ รรลุตามเป้ าหมายดังกล่าว หน้าที่หลั กของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้นจึงควรทาความเข้าใจในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง เช่น ความหมาย ความสาคัญ
หลักการ กระบวนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ บทบาทของครู เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้
สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2557, หน้า 3-6) กล่าวถึงความสาคัญของ Active Learning มีดังนี้
1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดที่เป็นอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและ
คิดสร้างสรรค์เนื่องจากผู้เรียนมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงมากขึ้น ผู้สอน
จะเป็นผู้อานวยความสะดวกให้เกิดทักษะเหล่านี้ผ่านกระบวนการกระตุ้นด้วยการใช้คาถาม เพื่อให้
ผู้เรียนเกิด การคิดเคราะห์ สังเคราะห์หรือการประยุกต์นาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในโลกความจริง คั่น
ระหว่างการบรรยายหรือการมอบหมายงานเป็นรายบุคคล งานกลุ่มย่อย หรืองานที่มอบหมายให้ทา
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ร่วมกันทั้งชั้นเรียน เช่น การมอบหมายให้ทาร่วมกันทั้งชั้นเรียน เช่น การมอบหมายให้แก้ปัญหาจาก
สถานการณ์หรือกรณีศึกษา นอกจากนี้การฝึกให้ผู้เรียนได้อภิปราย โต้แย้งก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ช่วย
พัฒนาการคิดขั้นสูงและทักษะการให้เหตุผลอย่างมีตรรกะ ซึ่งครูทาได้โดยการมอบหมายให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็นหรือทัศนคติได้หลายรูปแบบอาจจะเป็นการเขียนโดยใช้เวลาสั้นๆ 5- 10 นาที หรือ
เปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็ น ด้วยการจัดโต้วาทีระหว่างกลุ่มย่อยหรือแสดงทัศนคติร่วมกัน ทั้ง
ชั้นเรียน ซึ่งครูสามรถเลือกใช้ได้มากกว่า 1 เทคนิค
2. ส่งเสริมให้เกิดการทางานแบบร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้ที่ฝึกให้ผู้เรียน
ได้ทางานร่ว มกัน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งถ้าผู้ เรียนผ่ านการฝึ กปฏิบัติอย่างสม่าเสมอและด้วยวิธี การที่
ถูกต้อง จะช่ว ยให้ เกิดทั กษะการทางานแบบร่ว มมืออย่างมีประสิ ทธิภ าพ เนื่องจาดเปิ ดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ใช้เวลาช่วงสั้นๆในการพูดคุย คิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกิจกรรมที่ทาให้เกิดการ
ทางานแบบร่วมมือ เช่น กิจกรรมที่มีการอภิปรายหรือลงมือปฏิบัติแบบกลุ่มย่อยหือกิ จกรรมที่ทาให้
ผู้เรียนจับคู่ร่วมกันคิดคาตอบหรือแก้ปัญหาในเวลาสั้นๆ 1-5 นาที ถ้าการบรรยายได้ใช้เทคนิคร่วม
ด้วยจะช่วยเพิ่มความจาความเข้าใจ เพิ่มทักษะการสื่อสาร การสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่า
ของเพื่อนร่วมงาน แต่เทคนิคนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้มากขึ้ นก็ต่อเมื่อมีการเฉลยคาตอบ
ร่วมการวิเคราะห์ แสดงเหตุผลสนับสนุนคาตอบที่ถูกต้องและให้เหตุผลด้วยว่าเพราะเหตุใดคาตอบ
หรือการแก้ปัญหาจึงไม่ถูกต้อง
เชงเคอร์ กอส และเบิร์นสไตน์ (Shenker, Goss;& Bernstein.1996) กล่าวถึง หลักการของ
การจัดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ดังนี้
1. เป็นการเรียนรู้แบบมุ่งลดการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียนให้ น้อยลง และพัฒ นา
ทักษะให้เกิดกับผู้เรียน
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยลงมือกระทามากกว่านั่งฟังอย่างเดียว
3. ผู้เรียนมีส่วนในกิจกรรม เช่น อ่าน อภิปราย และเขียน
4. เน้นการสารวจเจตคติและคุณค่าที่มีอยู่ในผู้เรียน
5. ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดระดับสูงในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลการนาไปใช้
6. ทั้งผู้เรียนและผู้สอนรับข้อมูลป้อนกลับจากการสะท้อนความคิดได้อย่างรวดเร็ว
สรุปได้ว่า การเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทากรณีศึกษา
เป็นต้น โดยกิจกรรมที่นามาใช้ควรช่วยพัฒนาทักษะการ คิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การสื่อสาร/นาเสนอ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม บทบาทของผู้เรียนนอกจากการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนกับ ผู้เรียนด้วยกัน
ด้ว ย ผู้ ส อนควรลดบทบาทในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ เรียนในลั กษณะการบรรยายลง และเพิ่ ม
บทบาท ในการกระตุ้น ให้ ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะทากิจกรรมต่างๆ รวมถึงการจัดเตรียม
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมใน การเรียนรู้
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3. ลักษณะการจัดการเรียนรู้ Active learning
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2553, หน้า 25) ได้อธิบายลักษณะสาคัญ ของการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active learning ดังนี้
1. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการ
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้
2. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด
3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ แรสร้างปฏิสัมพันธ์
ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทางาน และการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบ
การเรียนรู้ด้วนตนเอง
7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นทักษะการคิดขั้นสูง
8. เป็นกิจกรรมที่ปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และหลักการสู่การสร้าง
ความคิดรวบยอด
9. ผู้ ส อนจะเป็ น ผู้ อานวยความสะดวก ในการจัด การเรียนรู้ เพื่ อ ให้ ผู้ เรียนเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ
ด้วยตนเอง
10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้และการสรุปทบทวนของผู้เรียน
McKinney (2008, อ้างถึงใน มนตรี ศิริจันทร์ชื่น , 2554, 27-28) ได้เสนอตัวอย่างรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active learning ได้ดี ได้แก่
1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ให้ ผู้ เรี ยนติดเกี่ยวกับ ประเด็น ที่กาหนดแต่ล ะคน ประมาณ 2-3 นาที (Think จากนั้น แลกเปลี่ ยน
ความคิดกับเพื่อนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และนาเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด (Share)
2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning Group) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนได้ทางานร่วมกับผู้อื่น โดยจัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3-6 คน
3. การเรี ย นรู้ แ บบทบทวนโดยผู้ เ รี ย น (Student-led Review Sessions) คื อ การจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อสงสัยต่าง ๆ ในการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูจะช่วยเหลือกรณีที่มีปัญหา
4. การเรียนรู้แบบเกม (Game) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้สอนนาเกมเข้าบูรณาการ
ในการเรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ทั้งในขั้นการนาเข้าสู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน และหรือ
ขั้นการประเมินผล
5. การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอ (Analysis or Reaction to Videos) คือ การจัดกิจกรรม
การเรีย นรู้ที่ให้ ผู้เรียนได้ดูวิดีโอ 5-20 นาที แล้วให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็ นหรือสะท้อนความคิด
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู อาจโดยวิธีการพูดโต้ตอบกัน การเขียน หรือ การร่วมกันสรุปเป็นรายกลุ่ม
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6. การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student Debates) คือ การจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพื่อยืนยันแนวคิดของตนเองหรือกลุ่ม
7. การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (Student Generated Exam Questions) คือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างแบทดสอบจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว
8. การเรีย นรู้ แบบกระบวนการวิจัย (Mini-research Proposals or Project) คือ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่อิงประบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนกาหนดหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้วางแผนการเรียน
เรียนรู้ตามแผน สรุปความรู้หรือสร้างผลงาน และสะท้องความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้หรืออาจเรียกว่าการสอน
แบบโครงงาน (Project-based Learning) หรือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
9. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze Case Studies) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้อ่านกรณีตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จากนั้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนคามคิดเห็นหรือ
แนวทางแก้ปัญหาภายในกลุ่ม แล้วนาเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด
10. การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก (Keeping Journals or Logs) คือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนจดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้พบเห็น หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันรวมทั้งเสนอ
ความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกที่เขียน
11. การเรี ยนรู้ แบบการเขี ยนจดหมายข่ าว (Write and Produce a Newsletter) คื อ การจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว อันประกอบด้วย บทความ ข้อมูลสารสนเทศ
ข่าวสารและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่น ๆ
12. การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept Mapping) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนออกแบบแผนผังความคิด เพื่อนาเสนอความคิดรวบยอด และความเชื่อมโยงกันของกรอบ
ความคิดโดยการใช้เส้นเป็นตัวเชื่อมโยง อาจจัดทาเป็นรายบุคคลหรืองานกลุ่ม แล้วนาเสนอผลงานต่อ
ผู้เรียนอื่น ๆ จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคนอื่นได้ชักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
สุชาดา แก้วพิกุล (2555, หน้า 23-25) ได้สรุป ลักษณะการจัดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้ น
(Active learning) เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
1. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ Active learning สาหรับนักเรียนรายบุคคล เช่น
1.1 Think-Pair Share ผู้ ส อนตั้ งปั ญ หา ผู้ เรียนคิ ด หาคาตอบด้ว ยตนเองก่ อ นสั ก 4-5
นาที ต่อมาจับคู่กับเพื่อน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หลังจากนั้นจึงสุ่มเรียกมานาเสนอ
1.2 Voting ให้ผู้เรียนยกมือ เพื่อตอบคาถามของผู้สอนในลักษณะแสดงความคิดเห็นด้วย
และไม่เห็นด้วย หรือแข่งกันตอบ
2. กิจกรรมารจัดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นสาหรับนักเรียนที่ทาเป็นคู่ เช่น Minute Paper
หลังจากบรรยายไป 15 นาที ผู้สอนสั่งให้ผู้เรียนสรุปที่เรียนไป 2 ประโยค ใน 1 นาที แล้วให้จับคู่
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้สอนอาจสุ่มเรียกผู้เรียนมานาเสนอหน้าชั้น
3. กิจกรรมการเรียนรู้ Active learning สาหรับนักเรียนที่ทาเป็นกลุ่ม เช่น
3.1 Jigsaw ผู้สอนเลือกเนื้อหาที่สามารถบ่งออกเป็นส่วน ๆ ได้ หรือเลือกบทความที่มี
เนื้อหาสอดคล้องกัน 34 ชิ้น แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเท่า ๆ กันเนื้อหา ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมา 1 คน
เลือกเนื้อหา ให้อา่ นทาความข้าใจร่วมกัน หาคาตอบร่วมกันในกลุ่ม แล้วกลับไปสอนที่กลุ่มเดิมของตน
จนทุกคนได้สอนครบ
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3.2 Round Table แบ่ ง ผู้ เ รี ย นเป็ น กลุ่ ม เพื่ อ ตอบค าถาม โดยแต่ ล ะกลุ่ ม ได้ รั บ
กระดาษคาตอบ 1 แผ่น และปากกา 1 ด้าม ให้แต่ละกลุ่มเขียนคาตอบลงกระดาษ แล้วเวียนให้กลุ่ม
อื่นดูคาถามคาตอบของกลุ่ม ผู้สอนอาจสุ่มเรียกมานาเสนอหน้าชั้น
3.3 Trade of Problem แบ่ งผู้ เรียนเป็ นกลุ่ม ในแต่ละกลุ่ มจะได้ บั ตรค าถามไม่ เหมือนกั น
ให้แต่ละกลุ่มจะได้บัตรคาถามไม่เหมือนกันให้แต่ละกลุ่มเขียนคาตอบที่บัตรคาถามด้านหลัง เสร็จแล้ว
ส่งให้เพื่อนกลุ่มอื่น ในขณะเดียวกันกลุ่มตนเองก็ได้รับบัตรคาถามจากกลุ่มอื่น โดยยังไม่ดูคาตอบ ให้
สมาชิกในกลุ่มอ่านคาถามและร่วมกันคิดหาคาตอบ
3.4 concept Map แบ่งผู้ เรียนเป็นกลุ่ ม แจกปากกาและแผ่ นใสให้ แต่ส ะกลุ่ มเขียน
ประเด็นหลักที่ได้เรียนรู้ใส่ตรงกลางแผ่นใน พร้อมทั้งเขียนวงกลมล้อมรอบและเขียนประเด็นรองที่
เกี่ยวข้องแล้ววงกลมล้อมรอบเช่นกัน แล้วเชื่อมโงกับวงกลมประเด็นหลัก
โดยลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 3 แบบ สามารถเลือกใช้กิจกรรม ดังนี้
1. การเรียนรู้แบบใช้เกม (Game) คื อ การจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ สอนน าเกมมาบู รณาการ
ในการเรี ย นการสอน ได้ ทั้ งในขั้ น การน าเข้ าสู่ บ ทเรี ยน การสอน การมอบหมายงานและหรื อขั้ น
การประเมินผล
2. การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือ การจัดกิจกรรม
การเรีย นรู้ที่ให้ ผู้เรียนได้ดูวีดีโอ 5-20 นาที แล้วให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็ นหรือสะท้อนความคิด
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู อาจโดยวิธีการพูดโต้ตอบกัน การเขียน หรือ การร่วมกันสรุปเป็นรายกลุ่ม
3. การเรียนรู้แบบโต้วาที่ (Student debates) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน
ได้นาเสนอข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพื่อยืนยันแนวคิดของตนเองหรือกลุ่ม
4. การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (Student generated exam questions) คือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างแบบทดสอบจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว
5. การเรี ยนรู้ แบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่อิงกระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนกาหนดหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ วางแผนการเรียน เรียนรู้ต ามแผน
สรุปความรู้หรือสร้างขึ้นงาน และสะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรืออาจเรียกว่า การสอนแบบ
โครงงาน (project-based learning) หรือการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning)
6. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้อ่านกรณีตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จากนั้นให้ผู้ เรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือแนวทางแก้ปัญหาภายในกลุ่ม แล้วนาเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด
7. การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนจดบันทึกเรื่องรวมต่าง ๆ ที่ได้พบเห็น หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน รวมทั้งเสนอความคิด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกที่เขียน
8. การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write and produce a newsletter) คือ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว อันประกอบด้วย บทความ ข้อมูล สารสนเทศ
ข่าวสารและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่น
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9. การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน (Student-led review sessions) คือ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พบทวนความรู้และพิจารณาข้อสงสัยต่าง ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้โดยครูจะคอยช่วยเหลือกรณีที่มีปัญหา
สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2557, หน้า 3-6) กล่าวว่า ลักษณะสาคัญของการเรียนรู้เชิงรุก Active
Learning ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการคิด
ขั้นสูง
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีการลงมือปฏิบัติ ทางาน คิดและแก้ปัญหาร่วมกัน
4. ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติได้
ด้วยตนเอง ออกแบบกิจกรรมและจัดการเรียนรู้ที่ให้ ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ การฟัง อ่า น เขียน แสดง
ความคิดเห็นและการคิดขั้นสูง
5. ผู้เรียนมีอิสระและมีส่วนร่วม ในกระบวนการเรียนรู้อย่างมากและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
ระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
น้ าค้ าง ศรี วัฒ นาโรทั ย (2555, หน้ า 23-24) ได้ อธิ บายถึ ง ลั กษณะส าคั ญของการเรี ยนรู้
เชิงรุก Active Learning ดังนี้
1. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เช่น การแสดง
ความคิดเห็น การสะท้อนการเรียนรู้ การเขียนเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไป เป็นต้น
2. การเรียนรู้เชิงรุก มักเป็นกิจกรรมที่เป็นกลุ่มย่อยดังนั้น ผู้เรียนจึงมีโอกาสได้เรียนรู้การแบ่ง
หน้าที่ในการทางาน ฝึกความรับผิดชอบในงานของตนและงานของส่วนรวม มีวินัยในการทางาน
3. เป็นการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการเรียนรู้พร้อมกันหลายๆ ด้าน เช่น การอ่าน
การเขียน การรับ ฟังผู้อื่น การแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล เพื่อแก้ปัญ หาหรือทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
4. ผู้เรียนค้นคว้า และบูรณาการข้อมูลข่าว สารสนเทศ ทฤษฎี หรือหลักการต่างๆ ที่มีเพื่อ
สร้างวิธีการแก้ปัญหา จนกระทั่งสร้างเป็นความคิดรวบยอดของตนเองต่อเรื่องราวต่างๆ ตามที่ครูได้
วางแผนเอาไว้
Bonwell and Eison (1991) ได้อธิบายลักษณะสาคัญของการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ดังนี้
1. เป็นการเรียนรู้ ที่มุ่งลดกระบวนการสื่อสาร และการถ่ายทอดเนื้อหาให้กับนักเรียน เพียง
อย่างเดียว เน้นการพัฒนาการคิดระดับสูง
2. เน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติมากกว่าฟังบรรยาย
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น อ่าน เขียน และอภิปราย
4. เน้นการสารวจเจตคติและคุณค่าที่มีอยู่ในตัวนักเรียน
5. เน้นการวัดและประเมินด้านการคิดระดับสูง
6. ทั้งครูและนักเรียนได้รับข้อมูลย้อนกลับจากการสะท้อนความคิดอย่างรวดเร็ว
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ซึ่งจากลั กษณะโดยทั่ วไปของกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สามารถน ากระบวนการนี้
มาประยุกต์ใช้ในการจัดเรียนการสอนได้ ซึ่งอาจารย์เยาวเรศ ภักดีจิตร อาจารย์สาขาวิชาสังคม
ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้นาเสนอถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning มาประยุกต์ใช้ ไว้ดังนี้
1. การเรีย นรู้ผ่ านการทางาน (Work-based Learning) เป็น การจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝน
ทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพการพัฒ นาทักษะการคิดขั้นสูง โดยสถาบันการศึกษามัก
ร่ ว มมื อ กั บ แหล่ ง งานในชุ ม ชน รั บ ผิ ด ชอบการจั ด การเรี ย นการสอนร่ ว มกั น ตั้ ง แต่ ก ารก าหนด
วัตถุประสงค์ การกาหนดเนื้อหากิจกรรม และวิธีการประเมิน
2. การเรี ยนรู้ ผ่ านโครงงาน (Project-based Learning) การเรี ยนรู้ ด้ วยโครงงานเป็ นการจั ด
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของ
การศึกษา สารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยครูเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้ความรู้
(teacher) เป็นผู้อานวยความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้คาแนะนา (guide) ทาหน้าที่ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทางานเป็นทีม กระตุ้น แนะนา และให้คาปรึกษา เพื่อให้โครงการสาเร็จ
ลุล่วง ประโยชน์ ของการเรียนรู้ด้วยโครงงาน สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้ด้วย PBL จึงมิใช่ตัว
ความรู้ (knowledge) หรือวิธีการหาความรู้ (searching) แต่ เป็ นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
(learning and innovation skills) ทักษะชีวิตและประกอบอาชีพ (Life and Career skills) ทักษะ
ด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี (Information Media and Technology Skills) การออกแบบ
โครงงานที่ดีจะกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นและผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้ทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์และแก้ปัญหา (critical thinking & problem solving) ทักษะการสื่อสาร (communicating) และ
ทักษะการสร้างความร่วมมือ(collaboration)ประโยชน์ที่ได้สาหรับครู นอกจากจะเป็นการพัฒ นา
คุณภาพด้านวิชาชีพแล้ว ยังช่วยให้เกิดการทางานแบบร่วมมือกับเพื่อนครูด้วยกัน รวมทั้งโอกาสที่จะ
ได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนด้วย
3. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) ในการยึดหลั กการให้ ผู้เรียนสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง “Child Centered” การเรียนโดยการปฏิบัติจริง Learning by Doing และ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ Doing by Learning จึงถูกนามาใช้อย่างจริงจังในการปฏิรูป
การศึกษาของไทย การเรียนรู้ชนิดนี้เอง ที่มีผู้ตั้งฉายาว่า “สอนแต่น้อย ให้เรียนมากๆ Teach less
Learn More” การเรียนแบบ Learning by Doing นั้นใช้ “กิจกรรม Activity” เป็นหลักในการเรียน
การสอน โดยการ“ปฏิบัติจริง Doing” ในเนื้อหาทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทุกคนในกลุ่มเป็นผู้ปฏิบัติ ครูเป็นพี่เลี้ยงและเทรนเนอร์ แต่กิจกรรมที่นามาใช้นี้ต้องมีประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้เนื้อหานั้นๆ มีจุดมุ่งหมาย สนุกและน่าสนใจ ไม่ซ้าซากจนก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้นครู
จึงเป็น “นักออกแบบกิจกรรม Activity Designer” มืออาชีพที่สามารถ “มองเห็นภาพกิจกรรม” ได้ทันที
4. การเรี ย นรู้ ผ่ า นการแก้ ปั ญ หา (Problem-based Learning) เป็ น รู ป แบบการเรี ย นอี ก
รูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และรู้จักการทางานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียน โดยผู้สอนมี
ส่วนร่วมน้อยแต่ก็ท้าทายผู้สอนมากที่สุด กระบวนการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะจัดผู้เรียน
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เป็นกลุ่มย่อย ขนาดประมาณ 8 -10 คน โดยมีครูผู้สอนประจากลุ่ม 1 คน ทาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน
การการเรียนรู้ (facilitator)
5. การเรียนรูผ้ ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีวิจัย (Research-based Learning)
การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยถือได้ว่าเป็นหัวใจของบัณฑิตศึกษา เพราะเป็นการเรียนที่เน้นการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนโดยตรง เป็นการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู้ และการทดสอบ
ความสามารถทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน
สรุปได้ว่า ลักษณะสาคัญของการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เป็นการเรียนรู้ที่นักเรียน
มีส่ วนร่วมในกิจ กรรมการเรียนรู้ ที่ห ลากหลายและก่อให้ เกิดการมีปฏิสั มพั นธ์ ทั้งระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน และผู้เรียนกับผู้สอน โดยผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมี
โอกาสได้ใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน คิด และเขียนในการลงมือปฏิบัติ กิจกรรมด้วยตนเอง ได้พัฒนา
ทักษะการสื่อสาร และทักษะการคิดไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนและเกิด
แรงจูงใจในการเรียน
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active learning
ฟาตีฮะห์ อุตส่าห์ราชการ (2558, หน้า 12) กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทางของกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning ดังนี้
1. จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการใน
การพัฒนาผู้เรียนและเน้นการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน
2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมและการเจราจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
3. จัดกิจกรรมการเรีย นการสอนให้ เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีส่ วนร่วมในทุกกิจกรรม
รวมทั้ง กระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
4. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทายและให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย
6. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนเนื้อหาและกิจกรรม
7. ครูผู้สอนต้องใจกว้างยอมรับความสามารถในการแสดงออกและความคิดของผู้เรียน
ปรียานุช พรหมภาสิต (2559, หน้า 17) กล่าวถึง บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active learning ว่าผู้สอนส่วนใหญ่จะแสดงบทบาทเป็นผู้เขียนบท ผู้ออกแบบกิจกรรม ผู้ แนะนา
(Coach) และผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนสร้างความรู้
ได้ด้วยตนเอง ในระหว่างทากิจกรรมผู้สอนจะเป็นผู้รับฟัง ผู้ ร่วมเรียนรู้ ผู้ร่วมอภิปราย และจะต้องมี
การกระตุ้นและหนุนเสริมพลังความคิดให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
บาลด์วิน และวิลเลียม (Baldwin ; & Wliams.1988, p.187) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
อย่างกระตือรือร้น (Active learning ) ไว้ 4 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นเตรียมพร้อม เป็นขั้นที่ผู้สอนนาผู้เรียนเข้าสู่เนื้อหา โดยการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิด
ความกระตือรือร้นในการอยากที่จะเรียนรู้ต่อไป
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2. ขั้นปฏิบัติงานกลุ่ม เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ ผู้เรียนเข้ากลุ่มย่อย เพื่อทางานร่วมกัน และสรุป
ความคิดเห็นของกลุ่ม อีกทั้งต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกลุ่มอื่น ๆ โดยที่ผู้สอนต้องเสริมข้อมูล
ให้สมบูรณ์
3. ขั้นประยุกต์ ใช้เป็นชั้นที่ให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัด หรือทาแบบหอสอบหลังเรียน
4. ขั้นติดตามผล เป็นชั้นที่ให้ผู้เรียนได้คันคว้าอิสระเพิ่มเติม โดยจัดทาเป็นรายงาน หรือให้
นักเรียนเขียนบันทึกประจาวัน รวมถึงให้ผู้เรียนเขียนสรุปความรู้ที่ได้รับในคาบเรียนนั้น ๆ
คณะกรรมการจัดการความรู้ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
กาแพงเพชร ได้ดาเนินการจัดการความรู้ในประเด็น "การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active learning)
ตามแนวทางของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้กาหนดไว้ และได้ข้อสรุปเป็นองค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ โดยมีแนวปฏิบัติ
ในการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมตัว
1. ผู้สอนทาความเข้าใจในหลักการของ AL เปิด mind set ใจกว้างและยอมรับในความสามารถ
การแสดงออกและความคิดของผู้เรียน
2. สร้างความเข้าใจกับผู้เรียน สร้างความชื่อมั่นให้ผู้เรียนมีความเชื่อถือในตัวเอง
3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดย
3.1 พิจารณารายละเอียดคาอธิบายของรายวิชา
3.2 พิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
3.3 กาหนดเนื้อหาที่เหมาะสมที่สามารถใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้
3.4 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา
3.5 ออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ด้ว ยเทคนิคที่ ห ลากหลาย โดยมีแนวทางส าคัญ 2
แนวทาง คือ
3.5.1 การกาหนดองค์ประกอบที่ส าคัญในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย
1) การแลกเปลี่ย นประสบการณ์ 2) การสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน (สะท้อนความคิดและอภิปราย)
3) การน าเสนอความรู้ (ความคิด รวบยอด) และ 4) การลงมื อ ปฏิ บั ติ ห รือ ประยุ ก ต์ใช้ (ประยุ ก ต์
แนวคิด) โดยแต่ละองค์ประกอบสามารถสลับลาดับขั้นกันได้ ตามความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชา
3.5.2 การออกแบบปฏิสัมพัน ธ์ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเลือกใช้กลุ่มใหญ่
กลุ่ม 2 คน กลุ่ม 3 คน กลุ่ม 3-4 คน หรือ กลุ่ม 5-6 คน
3.6 จัดเตรียมทรัพยากร/สื่อ/อุปกรณ์/สถานที่ที่จาเป็น
ขั้นที่ 2 ขั้นดาเนินการ
ผู้สอนดาเนินการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โดยในขั้นตอนนี้ผู้สอนจะดาเนินการ
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ เลือกใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ ที่หลากหลายมาผสมผสานกัน
ขึ้น อยู่ กับ ลั ก ษณะของเนื้ อหาและรายวิ ช า วัต ถุป ระสงค์ แ ละมาตรฐานผลการเรียนของรายวิ ช า
ลักษณะของผู้เรียน รวมถึงปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนที่ผ่านมา มีการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
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ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล
เน้นการประเมินผลระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยสังเกตพฤติ กรรม การตอบคาถามความคิด
สร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา เช่น การประเมินตามสภาพจริง การประเมินพัฒนาการ
ของผู้เรียน
ขั้นที่ 4 ขั้นปรับปรุง
ปรับปรุงระหว่างการจัดกิจกรรมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปรับปรุงหลังการจัดกิจกรรม/
ปรับในหัวข้อหรือเนื้อหาอื่น ปรับปรุงรายวิชาอื่น
ศักดา ไชกิจภิญโญ (อ้างใน วรวรรณ เพชรอุไร, 2555, หน้า 10 - 11) ได้กล่าว่า เราสามารถประยุกต์
การสอนแบบบรรยายให้เป็น Active Learning ได้ ด้วยวิธีการ ดังนี้
1. เริ่มการสอนด้วย Advanced Organizer (AO) 3-5 นาที โดยการแสดงให้ เห็ นถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาที่จะบรรยายกับสิ่งที่ผู้เรียนมีพื้นฐานอยู่ก่อนแล้ว พร้อมทั้งระบุโครงร่างเนื้อหา
แนวคิด ประเด็นหลักในการบรรยาย ผู้เรียนจะเห็นความสาคัญและอยากเรียนรู้เรื่องนั้นมากขึ้น
2. บรรยายเนื้อหา (10-15 นาที) ตามด้วย Collaborative activities (CA) 3 - 4 นาที ปกติ
ผู้สอนบรรยายมักจะสอนติดต่อกันเป็น เวลานาน ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนเฉื่อย ไม่กระตุ้นการเรียนรู้จาก
การศึกษา สมาธิหรือความสนใจของผู้เรียนจะลดลงอย่างรวดเร็วภายใน 15 นาที ดังนั้นในรูปแบบ
Interactive Lecture จึงแนะนาการสอนบรรยายเนื้อหา 10 - 15 นาที ตามด้วย กิจกรรมอื่น 3 - 4
นาที เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและเป็นการให้โอกาสผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน เช่นการตั้งคาถามให้
ผู้เรียนตอบ หรือจะให้ผู้เรียนช่วยกันคิดเป็นกลุ่มเพื่อตอบ ผู้เรียนจะเข้าใจเนื้อหาและจาได้นานกว่าถ้า
มีการอภิปรายร่วมกัน ผู้สอนสามารถทาซ้าโดยบรรยายเนื้อหาสลับกับกิจกรรมเรื่อยๆ ไป จนใกล้หมด
เวลาสอน
3. ผู้ เรียนสรุป เนื้ อหาที่เรียนด้วยตนเอง Individual Summaries (IS) 4-5 นาที ผู้ สอน ให้
ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปความเข้าใจของตนเอง โดยเขียนใจความสาคัญของเนื้อหาเพียงประโยคเดียวลง
ในแผ่นกระดาษ และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนกอ่าน หรือผู้สอนอาจสุ่มให้ผู้เรียนมาอ่านหน้าชั้น
สรุ ป ได้ ว่ า การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ ว ยชุ ด ฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะเชิ ง รุ ก (Active Learning)
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม เป็นขั้นที่สร้างความพร้อมให้กับ
นักเรียน โดยการให้ นักเรียนได้ฝึกลับสมองเตรียมความพร้อม แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ร่วมกัน
ทบทวนความรู้เดิมหรือมโนทัศน์ พื้นฐานสาหรับการสร้างความรู้ใหม่ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม
เป็นขั้นที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติศึกษา แก้ปัญหาด้วยการใช้เทคนิคการเรียนการสอน 3 เทคนิค คือ
1) เทคนิคสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method: 5E) 2) เทคนิค กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ และ 3)
เทคนิคค้นพบ (Discovery Method) รวมทั้งให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน และกัน ขั้นตอนที่ 3 ขั้น
สะท้อนคิด อภิปราย และสรุปผล เป็นขั้นที่เปิดโอกาสให้นักเรียนประเมิน ตนเอง คิดไตร่ตรองในสิ่งที่
เรียนรู้ แล้วน าเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้และร่วมกันสรุปความรู้ ขั้นตอนที่ 4 ขั้นประยุกต์ใช้ เป็นขั้นที่ครู
มอบหมายให้นักเรียนได้ฝึก (Practice) โดย กระบวนการวิเคราะห์ความรู้ที่เกิดจากการกระตุ้นสมอง
การเรียนรู้ที่เกิดจากการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของนักเรียน
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5. ประโยชน์การจัดการเรียนรู้ Active Learning
Copeland (1974, p. 325-326) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเป็นการจัดประสบการณ์ ให้
ผู้เรียนได้กระทากิจกรรมกับวัสดุที่พบเห็น ซึ่งช่วยให้แนวคิดไม่เป็นนามธรรมไปจากโลกจริง ผู้เรียน
ได้รับ การพัฒนาความคิดรวบยอดเป็นอย่างดีจากการได้รับประสบการณ์การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
Bonwell and Eison (1991, p. 2-3) กล่ าวว่า การจัดการเรียนรู้ เชิงรุกช่ว ยพัฒ นาทั กษะ
ความคิด ระดับ สู งอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ช่วยให้ ผู้ เรียนวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และประเมิน ข้อมูลใน
สถานการณ์ใหม่ได้ดี รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจจนสามารถชี้นาตนเองตลอดชีวิต ในฐานะผู้ฝึก
ใฝ่การเรียนรู้
Meyers and Jones (1993, p.6) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ก่อประโยชน์ให้เกิดกับ
ผู้เรียน โดยเพิ่มแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ ลดการแข่งขัน และการแยกตัวจากชั้นเรียนของผู้เรียนทุกๆ คน
เรียนรู้ที่จะทางานร่วมกัน และสามารถได้ข้อมูลป้อนกลับทันที เนื่องจากธรรมชาติของการจัดการเรียนรู้
เป็นแบบที่ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ทาให้ผู้เรียนรู้สึกว่าคาแนะนาที่ได้รับจากเพื่อนมีคุณค่า
Buffalo Educational Technology Center (2001) กล่าวถึง ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ดังนี้
1. ผู้ เรีย นเข้าใจมโนทั ศน์ ที่ ส อนอย่างลึ กซึ้งและถูกต้อ ง เกิดความคงทน และการถ่ายโยง
ความรู้ได้ดี การจัดการเรียนรู้เชิงรุกทาให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทากิจกรรมที่มีความสนุก ท้าทาย และ
เร้าใจให้ ติดตามอยู่เสมอ มีโอกาสใช้เวลาสร้างความคิดกับงานที่ลงมือกระทามากขึ้น สามารถใช้มโน
ทัศน์ที่สาคัญในการ แก้ปัญหา พัฒนาคาตอบของตนเอง บูรณาการและพัฒนามโนทัศน์ที่กาลังเรียน
อย่างเป็น ระบบ ทาให้เกิดความ เข้าใจมโนทัศน์อย่างชัดเจน มีความสามารถและทักษะทั้ งในเชิง
ความคิด และเทคนิควิธีที่จะใช้ปฏิบัติงานและ แก้ปัญหาในชีวิตจริง
2. ทั้ งผู้ เรี ย นและผู้ ส อนได้ รับ ประโยชน์ จากข้อมูลป้ อนกลั บ ผู้ เรียนสามารถแก้ไขและปรับ
ความเข้าใจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนได้ทันทีจากการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพราะได้ใช้มโนทัศน์พูดคุยและ
เขียน สื่อสารซึ่งกันและกัน วิจารณ์ โต้แย้งระหว่างเพื่อนและผู้สอน นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถ
จัดระบบความคิด และสร้างวินัยต่อ กระบวนการแก้ปัญหา รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและรู้
ว่าสิ่งที่เรียนนั้นดีอย่างไร ผู้สอนจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลป้อนกลับอย่างสม่าเสมอว่า ผู้เรียนเข้าใจ
หรือไม่เข้าใจอะไร ซึ่งการได้รับ ข้อมูลป้อนกลับนี้จะช่วยให้ผู้สอนสามารถปรับการสอนให้เหมาะสม
กับผู้เรียนได้
3. ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากแบบการสอนที่หลากหลาย การจัดการเรียนรู้เชิงรุกทาได้ดีใน
ชั้นเรียนที่มีผู้เรียนทั้งเก่งและอ่อน โดยผู้ สอนใช้วิธีการที่แตกต่างเพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าใจ และ
สามารถ มอบหมายให้ผู้เรียนที่เรียนได้เร็วกว่าอธิบายความเข้าใจให้เพื่อนฟัง เป็นการสอนโดยเพื่อน
ช่วยเพื่อน
4. ส่งเสริมเจตคติทางบวกต่อการเรียน การจัดการเรียนรู้เชิงรุกช่วยให้ผู้สอนสามารถปรับเจตคติ
ผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ได้ ถึงแม้จะสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่ เนื่องจากผู้เรียนได้รับความพอใจ
จากเนื้ อ หาและชุ ด ฝึ ก หั ด ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ชี วิ ต จริ ง ท าให้ เห็ น ความส าคั ญ เกิ ด ความพยายามและ
รับผิดชอบต่อการ เรียนรู้มากขึ้น อันเนื่องมาจากการเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ที่ตนเองได้ลงมือปฏิบัติจริง

18

5. ผู้เรียนได้ประโยชน์จากการมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนกับเพื่อน ผู้เรียนมีโอกาสตั้งคาถาม
ตอบโต้ วิพากษ์ วิจารณ์ และชื่นชม การท างานที่มีวิธีการและมุมมองที่แตกต่างกันของแต่ละคน และ
แต่ล ะ กลุ่ ม สร้างความท้าทาย จูงใจทั้งผู้ เรียนและผู้ ส อนให้ สนุ ก สนาน น่าตื่นเต้น ผู้เรียนพัฒ นา
ประสบการณ์ทาง สังคม และได้เรียนรู้วิธีการเรียนด้วยตนเอง สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกัน
Marlowe and Page (2005, p.15) กล่าวถึง ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ดังนี้
1. ช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียนในเรื่องการคิด การวางแผน และการกระทา
2. ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
3. ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น
4. ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และระหว่างผู้เรียนกับเพื่อนร่วมชั้น
5. ช่วยสร้างความสนใจในการเรียนของผู้เรียน
6. นักเรียนเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถค้นพบความจริงด้วยตัวของเขาเอง
7. นักเรียนมีอิสระในการทางาน และมีพัฒ นาการเป็นรายบุคคล ทาให้เกิดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง
บัญญัติ ชานาญกิจ (2551, หน้า 3) กล่าวว่า การเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนที่มีคุณค่า น่าตื่นเต้น
สนุกสนาน ท้าทายความรู้ความสามารถ ผู้เรียนได้เรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจของตนเองได้ลงมือ
คิดและ ปฏิบัติอย่างมีความหมาย สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างแน่นอนการเรียนรู้เชิงรุก
จะช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย น เข้ าใจได้ ดี ขึ้ น และสามารถเก็ บ กั ก ข้ อ มู ล ข่ าวสารไว้ ในความทรงจ าได้ น านขึ้ น
นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพใน การพัฒนากระบวนการรับรู้ในลาดับที่สูงขึ้น เช่น การคิดแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
วนิดา บุษยะกนิษฐ์ (2552, หน้า 39) อธิบายว่า การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้ผู้เรียนได้ทา
กิจกรรม หรือฝึกฝน ทาให้ผู้เรียนมีความพร้อมทางด้านสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดประสบการณ์
แบบปฏิบัติการ ซึ่ง เหมาะสมกับวิชาต่างๆ ที่ต้องฝึกทักษะ เช่น ศิลปศึกษา คหกรรมศาสตร์ เป็นต้น
ซึ่งวิชาเหล่านี้เป็นวิชาทักษะ ถ้าให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจะทาให้เด็กเกิดทักษะได้เป็นอย่างดี
ลาวัลย์ พลกล้า (2553, หน้า 3) กล่าวถึง ประโยชน์ของการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการ
ในวิชา ต่างๆ ไว้ดังนี้
1. ช่วยให้นักเรียนเกิดมโนคติ เกิดความคิด เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการหา
กระบวนการและวิธีการต่างๆ
2. นักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงวิชาต่างๆเข้ากับโลกภายนอกห้องเรียน หรือชีวิตจริง เพราะ
วิชาที่นักเรียนเรียนนั้นนักเรียนเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติจริงทาให้เกิดมโนคติในเรื่องนั้นๆ นักเรียน
จะไม่รู้สึก ว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งลึกลับสาหรับเขา
3. การเรี ย นจากการปฏิ บั ติ จ ริ ง นั ก เรี ย นจะเกิ ด ความเข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ ท าให้ เ กิ ด
ความสามารถในการถ่ายโยง (Transfer) การเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งของการศึกษา
4. บรรยากาศในชั้ น เรี ย นจะเป็ น แบบนั ก เรีย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง นั ก เรี ย นไม่ มี โอกาสนั่ งฝั น
กลางวัน คิดเรื่องต่างๆ นอกเหนือเรื่องเรียน นักเรียนทุกคนต้องคิด ต้องทา ถ้าทาเป็นกลุ่มย่อยต้องมี
การแสดงความ คิดเห็นรับผิดชอบต่องานของตนและของกลุ่ม
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5. การเรียนแบบปฏิบัติการทาให้นักเรียนอยู่ในบรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียด ทาให้นักเรียนมี
ทัศนคติ เจตคติที่ดีต่อวิชาต่างๆ
6. เปิดโอกาสในการนาปัญหาต่างๆ มาให้นักเรียนคิดโดยอาศัยวัสดุต่ างๆ เป็นเครื่องช่วยใน
การวิเคราะห์โจทย์นั้นให้เป็นรูปธรรมหรือกึ่งรูปธรรมให้เกิดภาพพจน์ เข้าใจปัญหา
7. ช่วยเร้าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
กาญจนา เกียรติประวัติ (2554, หน้า 140) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการจัดประสบการณ์
แบบปฏิบัติการในวิชาต่างๆ ไว้ดังนี้
1. เพื่อเรียนรู้ด้านวิธีการ (Learning a Technique) ครูอาจจะสาธิตวิธีการเฉพาะอย่างให้
นักเรียนสังเกต แต่ต้องให้นักเรียนมีโอกาสทดลองแสดงวิธีการนั้นด้วยตนเองด้วย
2. เพื่อฝึกทักษะ (Practicing a Skill) การปฏิบัติการต้องจัดเวลาและสถานที่ให้นั กเรียนฝึก
ทักษะให้คล่องแคล่ว เพื่อสามารถนาไปใช้ได้
3. เพื่ออธิบ ายหลักการ (Ilustrating a Principle) การปฏิบัติในแนวนี้ เป็นการปฏิบัติเพื่อ
ขยายความสิ่งที่ได้ยินมาด้วยการบอก นักเรียนได้นาสิ่งที่เรียนมาใช้กับปัญหาจริง
4. เพื่อรวบรวมข้อมูลและเพิ่มพูนทักษะในการแปลความ (Gathering Data and Gaining
Experience in the Interpretation) นักเรียนมีโอกาสรวบรวมข้อมูล จัดหมวดหมู่แล้วสรุปผล หรือ
นาไปใช้ ในการแก้ปัญหา
5. เพื่อปฏิบัติการสร้างสรรค์ (Performing Creative Work) เปิดโอกาสให้นักเรียนทดลอง
เทคนิคต่างๆ จากการได้รับประสบการณ์และแสดงความคิด
สรุปว่า ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในวิชาต่างๆ มีดังนี้
1. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ทาให้ได้พัฒนาความคิดรวบยอดเป็นอย่างดี
2. ผู้เรียนสามารถจัดระบบความคิด และเชื่อมโยงวิชาต่างๆ กับชีวิตจริงได้
3. ช่วยทาให้แนวคิดทางวิชาต่างๆ ไม่เป็นนามธรรมไปจากโลกจริง
4. ทาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการหากระบวนการและวิธีการต่างๆ
5) ทาให้การจัดการเรียนรู้วิชาต่างๆ มีความสนุก เร้าใจ และท้าทายความสามารถ ของผู้เรียน
6) ทาให้ผู้เรียนเกิดเจคติที่ดีต่อวิชาต่างๆ
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์
1. ความหมายของทักษะการคิดวิเคราะห์
ชาตรี ส าราญ (2548, หน้ า 40-41) ได้ให้ ความหมายของ การคิดวิเคราะห์ ว่า คือการรู้จัก
พิจารณาคันหาใคร่ครวญ ประเมิน ค่าโดยใช้ เหตุผลเป็นหลักในการหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงหล่ อ
หลอมเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างสมเหตุสมผลก่อนที่จะตัดสินใจ
สานักวิชาการเละมาตรฐานการศึกษา (2550, หน้า 5) ให้ความหมาย ของการคิดวิเคราะห์ว่า
เป็ นการระบุ เรื่องหรือปั ญ หาจาแนกแยกแยะ เปรียบเที ย บข้อมูล เพื่อจั ดกลุ่มอย่างเป็นระบบระบุ
เหตุผลหรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอ
ในการตัดสินใจแก้ปัญหาคิดสร้างสรรค์
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ทิศนา แขมมณี (ม.ป.ป., หน้า 50) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ ว่า หมายถึงการ
จาแนกแยกแยะสิ่งเรื่อง/ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อหาส่วนประกอบ องค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่า ง
องค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจเรื่องนั้น หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลมาอธิบายเรื่อง
นั้น และประเมินและตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยระบุพฤติกรรมที่แสดง
ถึงความสามารถในการวิเคราะห์ที่สามารถสังเกตหรือวัดได้ดังนี้
1. สามารถระบุวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์
2. สามารถรวบรวมและศึกษาข้อมูล/ เรื่อง/ สิ่งที่วิเคราะห์
3. สามารถกาหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์
4. สามารถยกแยะข้อมูลได้ตามเกณฑ์ และระบุองค์ประกอบของสิ่งที่วิเคราะห์
5. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งที่วิเคราะห์
6. สามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์
7. สามารถนาผลการวิเคราะห์มาใช้ในการตอบคาถามตามวัตถุประสงค์
บลูม (Bloom, 1976, p 45) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า หมายถึงความสามารถ
ในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์ เรื่องราวหรือเนื้อหาต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มี
ความสาคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผลและที่เป็นอย่างนั้น อาศัยหลักการอะไร และได้แบ่ง
องค์ประกอบการคิดวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มานั้น สามารถแยกเป็นส่วนย่อยได้รับข้อความบาง
ข้อความอาจเป็นจริง บางข้อความอาจเป็นค่านิยมและบางข้อความเป็นความคิดของผู้เขียนซึ่งการคิด
วิเคราะห์เนื้อหา ประกอบด้วย
1.1 ความสามารถในการค้นหาประเด็นต่าง ๆ ในข้อมูล
1.2 ความสามารถในการแยกแยะความจริงออกจากสมมติฐาน
1.3 ความสามารถในการแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลอื่น ๆ
1.4 ความสามารถในการบอกถึงสิ่งจูงใจและการพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลและของ
กลุ่มความสามารถในการแยกแยะข้อมูลสรุปจากข้อความปลีกย่อย
2. การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ผู้อ่ านจะต้องมีทักษะในการตัดสินความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลหลัก ๆ ได้ ทั้งความสัมพันธ์ของสมมติฐานและความสัมพันธ์ระหว่างข้อสรูปและยังไม่รวมถึง
ความสัมพันธ์ในชนิดของหลักฐานที่นามาแสดงด้วย ในการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์สามารถแยกได้
ดังนี้
2.1 ความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์ ของแนวคิดในบทความและข้อความต่าง
2.2 ความสามารถในการระลึกได้ว่าสิ่งใดเกี่ยวกับการตัดสินใจนั้น
2.3 ความสามารถในการแยกความจริงหรือสมมติฐานที่เป็นความสาคัญหรือข้อโต้แย้งที่
นามาสนับสนุนข้อสมมติฐานนั้น
2.4 ความสามารถในการตรวจสอบข้อสมมติฐานที่ได้มา
2.5 ความสามารถในการแบ่งแยกความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลจากความสัมพันธ์อื่น
2.6 ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขัดแย้ง แบ่งแยกสิ่งที่ตรงและไม่ตรงกับข้อมูล
2.7 ความสามารถในการสืบหาความจริงของข้อมูล
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2.8 ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์และแยกรายละเอียดที่สาคัญและไม่สาคัญได้
3. การวิเคราะห์ ห ลั กการ เป็ น การวิเคราะห์ โครงสร้าง หรือหลั ก การในการคิด วิเคราะห์
หลักการนี้จะต้องวิเคราะห์แนวคิด จุดประสงค์และมโนทัศน์ ซึ่งการวิเคราะห์หลักการสามารถแยกได้
ดังนี้
3.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ ความและความหมายของ
องค์ประกอบต่าง ๆ
3.2 ความสามารถในการวิเคราะห์รูปแบบในการเขียน
3.3 ความสามารถในการวิเคราะห์จุดประสงค์ ความเห็นหรือลักษณะการคิดความรู้สึกที่
มีในงานของผู้เขียน
3.4 ความสามารถในการวิเคราะห์ทัศนคติของผู้เขียนในด้านต่าง ๆ
3.5 ความสามารถในการวิเคราะห์เทคนิคโฆษณาชวนเชื่อ
3.6 ความสามารถในการรู้แง่คิดและทัศนคติของผู้เขียน
กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 9) ได้สรุปความหมายของ การคิด หมายถึง กระบวนการ
ทางสมองที่เกิดขึ้นภายใน ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละซีกของมนุษย์ และเป็นความสามารถ
เฉพาะบุคคล ซึ่งสมองแต่ละซีกมีการทางานแตกต่างกัน ดังนี้ สมองซีกซ้ายทางานเกี่ยวกับภาษา ท่าทาง
สัญลักษณ์ การวิเคราะห์ การจัดระบบ การเห็นรายละเอียด การแสดงออก การคานวณและความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์ สมองซีกขวาทางานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ การจินตนาการ ดนตรี ศิลปะ การ
คิดสังเคราะห์ การเคลื่อนไหว จังหวะ จิตใต้สานึก การมองภาพรวม และการทาหลายๆ อย่างพร้อม
กัน การคิดเริ่มต้นเมื่อประสาทการรับรู้ ได้รับการกระตุ้นโยสิ่งแวดล้อม จากนั้น สมองจะเลือกรับรู้ใน
สิ่งที่มากระตุ้น แล้วทาการตอบสนองความต้องการของเจ้าของสมอง สมองของมนุษย์สามารถคิดได้
ตั้งแต่ขั้นต่า คือ การคิดอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน จนถึงการคิดขั้นสูง ที่เป็นการคิดที่ซับซ้อน ตามความสัมพันธ์
ของกฎเกณฑ์ หรือประสบการณ์ ความสามารถในการคิดของคนจะมีการพัฒนาเป็นลาดับจากง่ายไป
หายาก
สุวิทย์ มูลคา (2553, หน้า 9) ให้ความหมายของการวิเคราะห์และการคิดวิ เคราะห์ว่าการ
วิเคราะห์ (analysis) หมายถึง การจาแนก แยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนๆ เพื่อ
ค้นหาว่ามีองค์ประกอบย่อยๆ อะไรบ้าง ทามาจากอะไรประกอบขึ้นมาได้อย่างไรและมีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กัน อย่างไร การคิดวิเคราะห์ (analytical thinking) หมายถึง ความสามารถในการจาแนก
แยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจะเป็นวัตถุสิ่งของ เรื่องราวหรือเหตุการณ์และหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเห่านั้น เพื่อกันหาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งสาคัญของ
สิ่งที่กาหนดให้
กูด๊ (Good, 1973, p. 60) ให้ความหมาย การคิดวิเคราะห์ว่า เป็นการคิดอย่างรอบคอบตาม
หลั ก ของการประเมิ น และมี ห ลั ก ฐานอ้ า งอิ ง เพื่ อ หาข้ อ สรุ ป ที่ น าเป็ น ไปได้ ตลอดจนพิ จ ารณ า
องค์ประกอบทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมดและใช้กระบวนการตรรกวิทยาได้ถูกต้องสมเหตุสมผล
เอนนิ ส (Ennis, 198S, p. 83) ได้ให้ ความหมาย ของการคิดวิเคราะห์ ว่า เป็นการประเมิน
ข้อความได้ถูกต้อง เป็นการคิดแบบตรึกตรองและมีเหตุผลเพื่อการตัดสินใจก่อนที่จะเชื่อหรือก่อนที่จะ
ลงมือปฏิบัติ
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สรุ ป ได้ ว่ าการคิ ด วิเคราะห์ หมายถึ ง ความสามารถของคนในการการจ าแนกออกเป็ น
ส่วนย่อย ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วจึงระบุส่วนสาคัญ ระบุความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนย่อยเหล่านั้นหรือระบุหลักการที่ส่ วนย่อย ๆ นั้นร่วมกัน โดยมีตัวบ่งชี้ คือ การวิเคราะห์เนื้อหา
หรือความสาคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ
2. ความสาคัญของทักษะการคิดวิเคราะห์
กระทรวงศึกษาธิการ (2555, หน้า 25-26) ได้ระบุ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒ นาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศักราช 2551 ตามจุดเน้น
การพัฒนาผู้เรียน ทักษะแรกคือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นทักษะการคิดขั้นสูงลาดับแรกที่เป็น
จุดเน้ นของการพัฒ นาผู้เรียนซึ่งผู้ เรียนต้องได้รับการพัฒ นา โดยมีการกาหนดแนวทางการจัดการ
เรี ย นรู้ เพื่ อ ส่ งเสริ ม การคิ ด วิเคราะห์ มี วิธีก ารวัด และประเมิ น ผล และเกณฑ์ ก ารประเมิ น และยั ง
เกี่ยวข้องกับการตัดสินผลการเรียนในแต่ละระดับชั้นอีกด้วย
มนตรี วงษ์สะพาน (2554, หน้า 125) ได้กล่าวถึง ความสาคัญของการคิดวิเคราะห์ ว่าเป็น
ทักษะพื้นฐานสาคัญที่ส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดด้านอื่นๆ ที่สูงขึ้น การคิดวิเคราะห์จะช่วยให้
รู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลเบื้องต้นของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็นมา เป็นไปของเหตุการณ์ รู้ว่าเรื่องนั้นมี
องค์ ป ระกอบอะไรบ้ าง รู้ ร ายละเอี ย ดของสิ่ งต่างๆ ท าให้ ได้ข้อ เท็ จจริงที่ เป็ น พื้ น ฐานความรู้ เพื่ อ
นาไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
สุวิทย์ มูล คา (2550, หน้ า 39) ได้กล่ าวถึง ความส าคัญ ของการคิดวิเคราะห์ ช่ว ยให้ เรารู้
ข้ อ เท็ จ จริ ง รู้ เหตุ ผ ลของสิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น เข้ า ใจความเป็ น มาของเหตุ ก ารณ์ ต่ างๆ รู้ ว่ า เรื่ อ งนั้ น มี
องค์ประกอบอะไรบ้างทาให้เราได้ข้อเท็จจริงที่เป็นความรู้ในการนาไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา
การประเมิน และการตัดสิ น ใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้องของข้อมูล ที่ป รากฏและไม่ ด่วนสรุป ตาม
อารมณ์ ความรู้สึกหรืออคติ แต่สืบคันตามหลักเหตุผลและข้อมูลที่เป็นจริง ไม่ด่วนสรุปสิ่งใดง่ายๆ แต่
สื่อสารตามความเป็นจริง ขณะเดียวกันจะช่วยให้เราไม่หลงเชื่อข้ออ้างที่เกิดจากตัวอย่างเพียงอย่าง
เดียว แต่พิจารณาเหตุผลและปัจจัยเฉพาะในแต่ละกรณีได้ ช่วยพัฒนาความเป็นคนช่างสังเกต การหา
ความแตกต่างของสิ่งที่ปรากฏตามความสมเหตุสมผลของสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจสรุปสิ่งใดลงไป
ให้เราหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ณ เวลานั้นโดยไม่พึ่งพิงอคติ ที่ก่อตัวอยู่ในความ
ทรงจา ทาให้เราสามารถประเมินสิ่งต่างๆ ได้ อย่างสมจริงสมจัง ประมาณการความน่า จะเป็น โดย
สามารถใช้ข้อมูลพื้นฐานที่เรามีวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ของสถานการณ์นั้น ช่วยคาดการณ์ความ
น่าจะเป็นได้สมเหตุสมผลมากกว่า
ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์ (2556, หน้า 22-23) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ (analytical thinking)
เป็นวิธีการคิดที่คนไทยยังมีทักษะด้านนี้น้อย และคนไทยยังไม่มีทักษะการคิดประเภทนี้ที่ดีเพียงพอ
เห็ น ได้จ าก การคิ ดนึ กเอาเองจากมโนทั ศน์ ส่ ว นตัว ที่ส ร้างขึ้น เอง แล้ ว นาไปสู่ การบิ ดเบื อนข้อมู ล
ข้อเท็จจริงให้สอดคล้องกับมโนทัศน์ของตน หรือการด่วนสรุปจากข้อมูลเท่าที่มีหรือสังเกตเห็นได้ โดย
การผูกโยงข้อมูลในเชิงเหตุและผลอย่างผิดๆ หรืออาจกล่ าวได้ว่า มีการละเลยข้อมูลที่มีนัยสาคัญไป
เนื่องจากการคิดเชิงวิเคราะห์เป็นรากฐานของการคิดอื่นๆ อาทิ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์
เป็นตัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาและดัดสินใจต้องพึ่งพาการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมาก ผลใน
เชิงลบที่เกิดจากการด้อยทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ คือ การไม่สามารถแก้ไขปัญ หาจากสาเหตุที่
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แท้ จ ริ ง ซึ่ งก็ จ ะน าไปสู่ ปั ญ หาที่ เพิ่ ม ขึ้ น หรือ เกิ ด ปั ญ หาใหม่ ๆ ตามมา ทั ก ษะการคิ ด แก้ ปั ญ หาที่ มี
ความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งความสามารถในการคิดต้องสามารถคิดในเชิงสังเคราะห์ (synthesis
Thinking) ที่เป็นรากฐานที่สาคัญของการคิดเชิงระบบ
เชน (Chen, 1993 p. 46-62) กล่ าวว่า การคิดวิเคราะห์ เป็ นกระบวนการอัน ซับ ซ้ อนเป็ น
กระบวนการบู รณาการความคิด เป็น ความสั มพั นธ์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิ ด
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจกระทาโดยเชื่อมต่อความคิดกับบริบทสังคม
จากแนวคิดของนักการศึกษา สรุปได้ว่า การคิดวิเ คราะห์มีความสาคัญและมีประโยชน์เป็น
อย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
สิ่งต่างๆ รอบตัว และเลือกที่จะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคม การคิดวิเคราะห์
เป็ น รากของการคิ ด ในมิ ติ อื่ น ๆ จะช่ ว ยให้ เราเข้ า ใจสิ่ ง ต่ างๆ ได้ ต ามความเป็ น จริ ง และลุ่ ม ลึ ก รู้
ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็นมาเป็นไปของสิ่งต่างๆ รู้ว่าเรื่องนั้นๆ มีองค์ประกอบ
อะไรบ้ า ง แต่ ล ะองค์ ป ระกอบสั ม พั น ธ์ เชื่ อ มโยงกั น จนน าไปสู่ ก ารแก้ ไขปั ญ หาต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548, หน้า 52) กล่าวว่า องค์ประกอบของ
การคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย
1. การตีความ ความเข้ใจ และให้เหตุผลแก่สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์เพื่อ เเปลความของสิ่งนั้น
ขึ้นกับความรู้ประสบการณ์และค่านิยม
2. การมีความรู้ความข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์
3. การช่างสังเกต สงสัย ช่ างถาม ขอบเขตของคาถาม ที่ เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิเคราะห์จะ
ยึ ด หลั ก 5 พ 1 H คื อ ใคร (Who) อะไร (What) ที่ ไหน (Where) เมื่ อ ไร (When) ท าไม (Why)
อย่างไร (How)
4. การหากวามสัมพันธ์เชิงเหตุผ ล (คาถาม) ค้นหาคาตอบได้ว่า อะไรเป็นสาเหตุให้เรื่องนั้น
เชื่อมกับสิ่งนี้ได้อย่างไร เรื่องนี้ใครเกี่ยวข้อง เมื่อเกิดเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างไรมีองค์ประกอบใดบ้ าง
ที่นาไปสู่สิ่งนั้น มีวิธีการ ขั้นตอนการทาให้ เกิดสิ่งนี้อย่างไร มีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้ าง ถ้าทา
เช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ลาดับเหตุการณ์นี้ดูว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เขาทาสิ่งนี้ได้อย่างไร สิ่งนี้
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไร
สุวิทย์ มูลคา (2547, หน้า 23-24) ได้แบ่งลักษณะการคิดวิเคราะห์ออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
1. การวิเคราะห์เนื้อหา เป็นการแยกส่วนของข้อมูลที่มีอยู่เป็นส่วนย่อย เพื่อพิจารณาว่า ส่วน
ใดเป็นความจริง ส่วนใดเป็ นค่านิยม และส่วนใดเป็นความคิดเห็น ดังนั้นการวิเคราะห์เนื้อหาจึงต้อง
อาศัยความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การตระหนักรู้ถึงประเด็นต่าง ๆ ของ
ข้อมูล การจาแนกความจริงออกจากสมติฐาน การจาแนกความจริงออกจากข้อมูลอื่น การพิจารณา
พฤติกรรมของบุคคลและพฤติกรรมของกลุ่มและการจาแนกข้อสรุปออกจากความปลีกย่อย
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในส่วนต่างๆ ทั้ง
ข้อมูลหลักและข้อมูลย่อย ข้อสรุป สมมติฐาน และหลักฐานต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ต้องอาศัยความสามารถต่าง ๆ ได้แก่ การทาความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของแนวคิด ในข้อความ การ
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ระบุเหตุผลที่สนับสนุนการตัดสินใจ การระบุความจริง สมมติฐาน หรือข้อโต้แย้ง ที่นามาใช้ในการ
สนับสนุนข้อความนั้น การตรวจสอบสมมุติฐาน การจาแนกความสัมพันธ์ของเหตุ และผลออกจาก
ความสัมพันธ์อื่นๆ การระบุข้อมูลที่ขัดแย้งและแยกแยะสิ่งที่ตรงกันและไม่ตรงกันกับข้อมูล การสืบหา
ความผิดปกติของข้อมูลตามหลักตรรกะ การสร้างความสัมพันธ์และแยกรายละเอียดที่สาคัญและไม่
สาคัญออกจากกัน
3. การวิเคราะห์หลักการจัดการ เป็นการวิเคราะห์ระบบ หลักการและระบุ ความชัดเจนของ
โครงสร้าง โดยต้องวิเคราะห์แนวคิด จุดประสงค์ และมโนทัศน์ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถต่ าง ๆ
ได้แก่ การวิเคราะห์รายละเอียดของงาน ความสัมพันธ์ข้ อมูลและความหมายขององค์ ประกอบต่างๆ
การวิเคราะห์รูปแบบในการนาเสนอข้อมูล จุดประสงค์ในการนาเสนอข้อมูล ความเห็นและความรู้สึก
ของผู้ที่เสนอข้อมูล การวิเคราะห์ถึงมโนทัศน์ของผู้เสนอข้อมูล ความสามารถในการระบุ ส่วนที่เป็น
การโฆษณาชวนเชื่อ และการระบุส่วนที่เป็นอคติของผู้นาเสนอข้อมูล
วาสนา แดนโพธิ์ (2548, หน้า 33) กล่าวว่า องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์มดี ังนี้
1. การวิเคราะห์เนื้อหา ประกอบด้วย
1.1 ความสามารถในการจาเละสรุปความรู้
1.2 ความสามารถบอกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและข้อสมมติฐานได้
1.3 ความสามารถระบุข้อมูลสาคัญได้
1.4 ความสามารถอธิบายปัจจัยที่ทาให้บุคคลเละกลุ่มต่างๆ มีความเตกต่างกัน
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ประกอบด้วย
2.1 ความสามารถเชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ
2.2 ความสามารถตัดสินใจว่าข้อมูลนั้นสมเหตุผลหรือไม่
2.3 ความสามารถระบุได้ว่าข้อใดเป็นแนวคิดสาคัญ
2.4 ความสามารถตรวจสอบความถูกต้องของสมมติฐานที่อ่านพบได้
2.5 ความสามารถเชื่อมโยงเหตุผลในแต่ละสถานการณ์ได้
2.6 ความสามารถวิเคราะห์ข้อความที่ขัดแย้งปรากฏในเนื้อเรื่องได้
3. การวิเคราะห์หลักการ ประกอบด้วย
3.1 ความสามารถวิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างของข้อมูลได้
3.2 ความสามารถวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของผู้เขียน ทัศนคติและเป้าหมายที่ต้องการ
ถ่ายทอดได้
3.3 ความสามารถเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเป็นหลักการได้
3.4 ความสามารถเรียนรู้เทคนิควิธีการ ที่ปรากฏในเนื้อเรื่องได้
3.5 ความสามารถแยกความเตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและอคติที่มีอยู่ได้
บลู ม (Bloom, 1971,p.148-150) ได้ส รุป แบ่งองค์ป ระกอบของการวิเคราะห์ เป็น 3 ส่ ว น
ดังนี้
1. การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลต่างๆ ที่ได้นั้น สมารถแยกเป็นส่วนย่อยได้ ข้อความบางข้อความ
อาจเป็นความจริง บางข้อความเป็นค่านิยม และบางข้อความเป็นความคิดของผู้เขียน ซึ่งการวิเคราะห์
เนื้อหา ประกอบด้วย
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1.1 ความสามารถในการคั้นหาประเด็นต่าง ๆ ในข้อมูล
1.2 การแยกแยะความจริงออกจากสมมติฐาน
1.3 ความสามารถในการแยกข้อเท็จริงออกจากข้อมูลอื่น ๆ
1.4 ความสามารถการบอกถึงสิ่งจูงใจ และการพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลและของกลุ่ม
1.5 ความสามารถในการแยกแยะข้อสรุปจากข้อความปลีกย่อย
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ผู้อ่านจะต้องมีทักษะในการตัดสินใจความสัมพันธ์ ระหว่าง
ข้อมูล หลักๆ ได้ ทั้งความสัมพัน ธ์ของสมมติฐานและความสัมพันธ์ระหว่างข้อสรุปและ ยั งรวมถึง
ความสัมพันธ์ในชนิดของหลักฐานที่นามาเสดงด้วย ในการคิ ดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ สามารถแยกได้
ดังนี้
2.1 ความเข้ใจความสัมพันธ์ของแนวคิดในบทความและข้อความต่างๆ
2.2 ความสามารถในการระลึกได้ว่ามีสิ่งใดกับการตัดสินใจนั้น
2.3 ความสามารถในการแยกความจริง หรือสมมติฐานที่เป็นความสาคัญหรือข้อโต้แย้ง
ที่นามาสนับสนุนข้อสมมติฐานนั้น
2.4 ความสามารถในการตรวจสอบสมมติฐานที่ได้มา
2.5 ความสามารถในการแบ่งแขกความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลจากความสัมพันธ์อื่น ๆ
2.6 ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขัดแข้ง แบ่งแยกสิ่งที่ตรงเละไม่ตรงกับข้อมูลได้
2.7 ความสามารถในการสืบหาความจริงของข้อมูล
2.8 ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์และแยกรายละเอียดที่สาคัญและไม่สาคัญได้
3. การวิ เคราะห์ ห ลั ก การ เป็ น การวิ เคราะห์ โครงสร้ า งเละหลั ก การในการคิ ด วิ เคราะห์
หลักการนี้ จะต้องวิเคราะห์คิดจุดประสงค์ และมโนทัศน์ซึ่งการคิดวิเคราะห์หลักการ สามารถแยกได้
ดังนี้
3.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อความและความหมายของ
องค์ประกอบต่าง ๆ
3.2 ความสามารถวิเคราะห์รูปแบบในการเขียน
3.3 ความสามารถในการวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้ เขียน ความเห็นของผู้เขียน หรือ
รู้สึกที่มีในงาน ลักษณะของการคิด ความรู้ ทัศนคติของผู้เขียนในด้านต่าง ๆ
3.4 ความสามารถในการวิเคราะห์
3.5 ความสามารถในการวิเคราะห์เทคนิคโฆษณาชวนเชื่อ
3.6 ความสามารถในการรู้แง่คิด และทัศนคติของผู้เขียน
คลาร์ก (Clak, 1970, p.11-13) ได้อธิบายการคิดวิเคราะห์คือ การแยกส่วนต่างๆ และ สร้าง
ความสัมพันธ์กับส่วนต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร การคิดวิเคราะห์สามารถเบ่งได้ 3 ส่วนคือ
1. การคิดวิเคราะห์เนื้อหา ได้เก่ ความสามารถในการสรุป และการแยกยะข้อมูล
2. การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ได้แก่ ความสามารถในการตรวจสอบว่าข้อมูลมีความสอดคล้อง
กันหรือไม่
3. การคิดวิเคราะห์หลักการ ได้แก่ การวิเคราะห์ได้ว่าผู้เขียนต้องการสื่อสารถึงสิ่งใด
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จากจากแนวคิดข้างตัน สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ ประกอบไปด้วย ทักษะ
การจาแนกเพื่อจัดหมวดหมู่และการเชื่อมโยงไปสู่การสรุปความและการนาไปประยุกต์ใช้ โดยจะเห็น
ว่าทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์ เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ผู้เรียน สามารถวิเคราะห์
สิ่งต่างๆ ได้ หากผู้ เรีย นมีความรู้ที่ชัดเจนและแม่นยาในเรื่องนั้ นๆ ย่อมสามารถนาความรู้ที่มีไป
ประกอบการวิเคราะห์ แยกแยะเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กระบวนการคิดวิเคราะห์
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีผู้ศึกษาทักษะ
วิธีการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ไว้หลายประเด็น ดังนี้
วี ระ สุ ด สั งข์ (2550, หน้ า 26-28) ได้ ก ล่ าวไว้ ว่ า วิ ธี การคิ ด สามารถฝึ ก สมองให้ มี ทั ก ษะ
การคิดวิเคราะห์ให้พัฒนาขึ้น สามารถฝึกตามขั้นตอนได้ดังนี้
1. กาหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ เป็นการกาหนดวัตถุ สิ่งของ เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ
ขึ้นมา เพื่อเป็นต้นเรื่องที่จะใช้วิเคราะห์
2. ก าหนดปั ญ หาหรื อ วัต ถุ ป ระสงค์ เป็ น การก าหนดประเด็ น สงสั ย จากปั ญ หาหรื อ สิ่ ง ที่
วิเคราะห์ อาจจะกาหนดเป็นคาถามหรือกาหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ เพื่อคันหาความจริงสาเหตุ
หรือความสาคัญ
3. กาหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์ เพื่อใช้แยกส่วนประกอบของสิ่งที่กาหนดให้ เช่น เกณฑ์ใน
การจาแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน
4. กาหนดการพิจารณาแยกแยะ เป็นการกาหนดการพินิจพิเคราะห์ แยกแยะ และกระจาย
สิ่งที่กาหนดให้ออกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยอาจใช้เทคนิ คคาถาม 5 W 1 H ประกอบด้วย What(อะไร)
Where (ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ทาไม) Who (ใคร) และ How (อย่างไร)
5. สรุปคาตอบ เป็นการรวบรวมประเด็นที่สาคัญเพื่อหาข้อสรุปเป็นคาตอบหรือตอบปัญหา
ของสิ่งที่กาหนดให้
สุพักตร์ พิบูลย์ และคณะ (2551, หน้า 16) กล่าวว่า กระบวนการคิดวิเคราะห์ คือ กระบวนการทาง
ความคิ ด ที่ ให้ ผู้ เรี ย นคิ ด อย่ า งมี ร ะบบและมี เหตุ ผ ล เข้ า ใจต้ น เหตุ ข องปรากฏการณ์ ในชี วิ ต เละ
ผลกระทบที่จะได้รับ ตามหลั กวิทยาศาสตร์ โดยประมวลจากข้อเท็จจริงอย่างมีระบบ ไม่คิดอย่าง
คาดคะเน ถ้าคนในชาติมีความคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ ประเทศนั้นก็พัฒนาเร็ว ในทางตรงกัน
ข้าม ถ้าคนภายในชาติใดขาดเหตุผลไม่ใช้ไหวพริบ หรือวิจารณญาณในการใช้ชีวิ ตประเทศนั้น ก็จะ
พัฒนาอย่างเชื่องช้า เพราะคนส่วนใหญ่คิดไม่เป็น พลอยทาให้ประเทศชาติเต็มไปด้วยปัญหา ความดี
ของกระบวนการคิ ด ก็ คื อ ท าให้ ค นในชาติ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ เป็ น นั ก คิ ด ค้ น ไม่ ช อบ
ลอกเลียนแบบใคร ใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล ประหยัดและรู้จักพอเพียง กระบวนการคิดต้องเริ่มสอนทั้ง
ที่บ้านและโรงเรียน ซึ่งมีอยู่ 3 ขัน้ ตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ให้นักเรียนเรียนจากการวิเคราะห์ หรือแยกแยะ เช่น ครูทาเสียงไก่ ให้นักเรียน
คิดวิเคราะห์ว่าเป็นไก่ ครูทาเสียงม้า ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าเป็นม้า แทนที่จะจาคาศัพท์หรือท่องศัพท์
กลับเป็นการวิเคราะห์เสียงของสัตว์ เป็นการฝึกให้นักเรียนคิด และแยกแยะขณะเดียวกันก็จะจาศัพท์
ได้โดยอัตโนมัติ
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ขั้น ตอนที่ 2 คือการสังเคราะห์ หรือสร้ างสรรค์ โดยให้นักเรียนวาดรูปไก่และม้า และเขียน
ภาษาอังกฤษใต้รูปเหล่านั้น หรืออาจะร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง hen and horse ขั้นตอนที่ 2
นี้ นอกจากนักเรียนจะจาศัพท์และเขียนศัพท์ไก่และม้ าได้ด้วยความเข้าใจยิ่งขึ้นแล้วยังได้แสดงออก
หรือสร้างสรรค์ความถนัดที่ตนเองมีอยู่ โดยการร้องเพลง หรือวาดรูปตามความถนัดซึ่งเป็นคะแนน
ส่วนหนึ่งในการวัดผลการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 3 ของกระบวนการคิดวิเคราะห์ คือ การนาสิ่งที่เรียนไปใช้นอกห้องเรียนหรือที่บ้าน
เช่น อาจร้องเพลงติดปากเพื่อร้องให้พ่อแม่ฟัง หรือวาดรูปโดยบรรยายเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้ปกครอง
ที่บ้านดู สร้างความภูมิใจให้กับตัวผู้เรียนเองเละนาผลการเรียนทุกวิชาไปใช้ในแต่ละวัน
ประพั น ธ์ ศิ ริ สุ เสารั ส (2551, หน้ า 49) กล่ าวว่ า กระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ เป็ น การคิ ด
ระดับสูง การคิดวิเคราะห์จึงเป็นกระบวนการซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. กาหนดสิ่งที่จะวิเคราะห์ว่าจะวิเคราะห์อะไร กาหนดขอบเขตและนิยามของสิ่งที่จะคิดให้
ชัดเจน เช่น จะวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม หมายถึง ปัญหาเกี่ยวกับขยะที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียนของผู้เรียน
2. กาหนดจุดมุ่งหมายของการคิดวิเคราะห์ ว่าต้องการวิเคราะห์เพื่ออะไร เช่น เพื่อจัด อันดับ
เพื่อหาเอกลักษณ์ เพื่อหาข้อสรุป เพื่อหาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางแก้ไข
3. พิจารณาข้อมูลความรู้ ทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ว่าจะใช้หลักใดเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์เละจะใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างไร
4. สรุปรายงานผลได้เป็นระบบระเบียบชัดเจน
สุวิทย์ มูลคา (2553, หน้า 18-19) ได้กาหนดขั้นตอนของกระบวนการคิดวิเคราะห์ ไว้ดังนี้
1. กาหนดสิ่งที่ต้องการวิ เคราะห์ เป็นการกาหนดวัตถุสิ่งของเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ
ขึ้นมาเพื่อเป็นต้นเรื่องที่จะใช้วิเคราะห์
2. กาหนดปั ญหาหรือวัตถุประสงค์ เป็นการกาหนดประเด็นข้อสงสัย จากปัญหาของสิ่งที่
ต้องการวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะกาหนดเป็นคาถามหรือเป็นการกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เพื่อ
ค้นหาความจริงสาเหตุ หรือความสาคัญ
3. กาหนดหลักฐานหรือกฎเกณฑ์ เป็นการกาหนดข้อกาหนดสาหรับใช้แยกส่วนประกอบของ
สิ่งที่กาหนดให้ เช่น เกณฑ์ในการจาแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน หลักเกณฑ์ ในการหา
ลักษณะความสัมพันธ์เชิงเหตุผล อาจเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มีความคล้ายคลึง หรือขัดแย้งกัน
4. พิ จ ารณาแยกแยะ เป็ น การพิ นิ พิ เคราะห์ ท าการแขกแยะ กระจายสิ่ ง ที่ ก าหนดให้
ออกเป็นส่วนย่อยๆ โดยอาจใช้เทคนิ คคาถาม 5W1H ประกอบด้วย What (อะไร) Where (ที่ไหน)
When (เมื่อไร) Why (ทาไม) Who (ใคร) และ How (อย่างไร)
5. สรุปคาตอบเป็นการรวบรวมประเด็นที่สาคัญเพื่อหาข้อสรุปเป็น คาตอบหรือตอบปัญหา
ของสิ่งที่กาหนดให้
สรุป ได้ว่ากระบวนการคิดวิ เคราะห์ มีความสาคัญอย่า งยิ่ง สาหรับการแก้ปัญ หาต่างๆของ
มนุษย์การคิดวิเคราะห์เป็นการช่วยให้มนุษย์มองเห็นปัญหา ทาความเข้ใจปัญ หารู้จักปัญหาอย่าง
แท้จริง และจะสามารถแก้ปัญหาทั้งหลายได้
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5. การวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์
บลูม (Bloom, 1956, หน้า 64) กล่าวว่าการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้นจะต้อง
พิจารณาให้ครบทั้ง 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย
1. การวิ เคราะห์ ค วามส าคั ญ โดยการให้ คั น หาข้ อ มู ล เหตุ ผลลั พ ธ์ แ ละความส าคั ญ ของ
เรื่องราวนั้น ๆ โดยใช้ทักษะวิเคราะห์ว่ าตอนใดเป็นจริงหรือเป็นสมมติฐานส่วนใดเป็นข้อสรุปหรือ
อ้างอิง มีวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายสาคัญใด วิเคราะห์ข้อสรุปนั้นมีอะไรสนับสนุน หรือวิเคราะห์
หาข้อผิดพลาด
2. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ เป็นการถามให้ ค้นคว้าว่าความสาคัญย่อย ๆ ของเรื่องราว
นั้นสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร ใช้หลักการหรือทฤษฎีใดเป็นหลัก โดยพิจารณาว่า อะไรเป็นสาเหตุ
อะไรเป็นผลของการกระทานั้น มีข้อสนับสนุนหรือคัดค้านใด ข้อสรุปที่มีเหตุและผลอย่างไร ส่วนใดที่
มีความสัมพันธ์กัน มากน้อย ถ้าเกิดสิ่งนั้นสิ่งใดจะเกิดตามมายกเรื่องราวข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์ ว่า
สอดคล้องหรือขัดแย้งกัน
3. การวิเคราะห์หลักการ เป็นการถามให้ค้ นว่าเรื่องราวนั้น ๆ อาศัยหลักการใด มีโครงสร้าง
องค์ประกอบ ใจความสาคัญอย่างไร
ศรินธร วิทยะสิรินันท์ (2544, หน้า 16) กล่าวว่า การวัดความสามารถในการคิด วิเคราะห์จะ
พิจารณา 3 ด้าน ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่ได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์เนื้อหาหรือข้อความ เป็นการวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาจัดระดับ เรียบเรียงจัด
หมวดหมู่ จัดระบบ แจกแจงเพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ
2. การวิเคราะห์ ความสั มพั นธ์ของข้อความหรือประเด็นต่าง ๆ เป็ นความสามารถในการ
เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างในแต่ละหมวดหมู่ใน
3. การวิเคราะห์หลักการ ความสามารถในการกาหนดหมวดหมู่ในมิติความสามารถในการ
แจกแจงข้อมูลที่มีอยู่ลงในหมวดหมู่โดยคานึงถึงเหตุการณ์ หรือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ทิศนา แขมณี (2549, หน้า 48) กล่าวว่าการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้นจะต้อง
ทาการวัดให้ครบทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
1. การวิเคราะห์หลักการ ในการกาหนดเกณฑ์ในการจาแนกข้อมูล
2. การวิเคราะห์เนื้อหา ในการแยกข้อมูลเนื้อเรื่องได้ตามเกณฑ์
3. การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและความสัมพันธ์ข องข้อมูลในแต่ล ะ
องค์ประกอบ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2553, หน้า 68) กล่าวว่า การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ต้องประกอบด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์ ดังนี้
1. ทักษะการระบุองค์ประกอบสาคัญหรือลักษณะเฉพาะ
2. ทักษะการระบุความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและแบบแผนขององค์ประกอบเหล่านั้น
3. ทักษะการจับใจความสาคัญ
4. ทักษะการค้นหาและระบุความผิดพลาด
ลักขณา สริวัฒน์ (2549, หน้า 48) ได้กล่าว่า การวัดความสามารถในการคิด แบ่งออกเป็น
2 ลักษณะ ได้แก่
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1. แบบทดสอบมาตรฐาน ที่ใช้สาหรับวัดความสามารถในการคิด แบบทดสอบมาตรฐานที่มี
ผู้สร้างไว้แล้ว สาหรับใช้วัดความสามารถในการคิด จาแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบทดสอบการคิด
ทั่วไป แบบทดสอบการคิดเฉพาะด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 แบบทดสอบการคิดทั่วไป (General Thinking Test) แบบทดสอบ ประเภทนี้เป็น
แบบทดสอบที่มุ่งวัดให้ครอบคลุมความสามารถในการคิด โดยเป็นความคิดที่อยู่บนฐานของการใช้
ความรู้ทั่วไป ส่วนใหญ่เป็ นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) แบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้สาหรับ
วัดความสามารถในการคิดทั่วไป
1.2 แบบทดสอบความสามารถในการคิด ลั กษณะเฉพาะ (Aspect Specific Critical
Thinking Test) ได้แก่
1) Cornell Class Reasoning Test,Form X
2) Cornell Conditional Reasonic Test, FormX
3) Logical Reasoning
4) Test on Appraising Observations
2. แบบทดสอบส าหรั บ วั ด ความสามารถในการคิ ด ที่ ส ามารถสร้ า งขึ้ น ใช้ เอง ในกรณี ที่
แบบทดสอบมาตรฐาน สาหรับการคิดที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปนั้นไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของการวัด เช่น
จุ ด เน้ น ที่ ต้ อ งการ ขอบเขตความสามารถทางการคิ ด ที่ มุ่ ง วั ด หรื อ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ต้ อ งการใช้
แบบทดสอบ เป็ นต้น คงจะต้องหาโดยวิธีการสร้างแบบวัดการคิดขึ้นใช้เอง เพื่อให้เหมาะสมกับ
ความต้องการในการวัด ให้เกิดผลที่เชื่อถือได้อย่างแท้จริง
2.1 หลักการสร้างแบบวัดความสามารถทางการคิด การคิดเป็นกิจกรรมทางสมองที่เกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา การคิดที่เขาสนใจในที่นี้เป็นการคิดอย่างมีจุดหมาย (Directed Thinking ) ซึ่งเป็น
การคิ ดที่ น าไปสู่ เป้ าหมายโดยตรง หรือคิ ดค้ น ข้อสรุป ด้ว ยค าตอบส าหรับ ใช้ ในการตั ดสิ น ใจหรือ
แก้ปั ญ หาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การคิดจึงเป็นความสามารถอย่า งหนึ่งทางสมอง การคิด เป็นนามธรรมที่มี
ลั กษณะซั บ ซ้ อนไม่ส ามารถมองเห็ นได้ ไม่ส ามารถสั งเกต หรือสั มผั ส วัดได้โดยตรง จึงต้อ งอาศั ย
หลักการวัดทางจิตมิติ ( Psychometric ) มาช่วยในการวัด การวัดความสามารถทางการคิดของ
บุคคล ผู้สร้างเครื่องมือจะต้องมีความรอบรู้ในแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการคิ ด เพื่อนามาเป็นกรอบ
หรื อ โครงสร้ างของการคิ ด เมื่ อ มี ก ารกาหนดนิ ยมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารของปฏิ บั ติ ก ารของโครงสร้ าง/
องค์ประกอบการคิดแล้ว จะทาให้ได้ตัวชี้วัด หรือลักษณะพฤติกรรมเฉพาะที่เป็ นรูปธรรม ซึ่งสามารถ
บ่ งชี้ ถึ งโครงสร้ าง/องค์ ป ระกอบของการคิ ด จากนั้ น จึ งเขี ย นข้ อ ความตามตั ว ชี้ วั ด หรือ ลั ก ษณะ
พฤติกรรมเฉพาะของแต่ละองค์ประกอบของการคิดนั้นๆ
2.2 กาหนดกรอบของการวัดและนิยามเชิงปฏิบัติการ ผู้พัฒนาแบบวัดควรศึกษาเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางการคิดตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ผู้พัฒนาแบบวัดควร
คัดเลือกแนวคิดหรือทฤษฎีที่เหมาะสมกับบริบทเละจุดมุ่งหมายที่ต้องการ เป็นหลักยึดและศึกษาให้
เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อกาหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของความสามารถทางการคิดตามทฤษฎีเละให้
นิยามเชิงปฏิบัติการของแต่ละองค์ประกอบในเชิงรูปธรรมของ พฤติกรรมที่สามารถบ่งชีถึงลักษณะ
ของแต่ละองค์ประกอบของการคิดนั้นได้
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2.3 สร้างผังข้อสอบ (Table of Specification ) การสร้างผังข้อสอบ เป็นการกาหนด
เค้าโครงของแบบวัดความสามารถทางการคิดที่ต้องการสร้ างให้ครอบคลุมโครงสร้าง/ องค์ประกอบ
ใดบ้างตามทฤษฎี เละกาหนดว่าแต่ละส่วนมีน้าหนักความสาคัญมากน้อยเพียงใด ในกรณีที่ต้องการ
สร้างแบบวัดความสามารถทางการคิดสาหรับใช้เฉพาะวิ ชาใดวีชาหนึ่ง ผู้พัฒนาแบบวัดต้องกาหนด
เนื้อหาของวิชานั้ นด้วยว่าจะใช้เนื้ อหาใดบ้างที่เหมาะสม จะนามาใช้วัดความสามารถ ทางการคิด
พร้อมทั้งกาหนดน้าหนักความสาคัญของแต่ละเนื้อหาในแต่ละองค์ประกอบ ความสามารถทางการคิด
เป็นผังข้อสอบสาหรับนาไปใช้เขียนข้อสอบต่อไป
สมถวิล วิ จิ ต รวรรณาและคณะ (2556, หน้ า 4-20) กล่ าวว่า การทดสอบทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ดังกล่าว สามารถใช้ได้ทั้งแบบทดสอบเลือกตอบและแบบสอบเขียนตอบ ดังนี้
1. แบบเลือกตอบ คือ แบบทดสอบที่มีคาตอบให้ผู้เลือกมี 3 ลักษณะคือ แบบทดสอบหลาย
ตัวเลือก แบบทดสอบถูกผิด แบบทดสอบจับคู่ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 แบบทดสอบหลายตัวเลือก คือแบบทดสอบที่ประกอบด้วยส่วนของคาถามและ
คาตอบหลายคาตอบ โดยมีข้อถูกเพียงข้อเดียว คาตอบที่เหลือคือตัวลวง
1.2 แบบทดสอบถูกผิด คือ แบบทดสอบที่กาหนดให้ตอบข้อสอบแต่ละข้อ โดยพิจารณา
ข้อความที่กาหนดให้ ว่าถูกหรือผิด เป็นแบบวัดด้านความรู้ความจา เป็นแบบทดสอบเลือกตอบ 2
ตัวเลือก
1.3 แบบทดสอบจับ คู่ เป็นแบบทดสอบที่ประกอบด้วยชุดคาถามที่มีตั วเลือกชุดหนึ่ง
ร่วมกัน
2. แบบทดสอบเขียนตอบ เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้ตอบเขียนตอบด้วยภาษาตนเอง มีลักษณะ
เป็นแบบทดสอบเติมคา แบบอัตนัยหรือความเรียง
จากที่กล่าวมาข้างตัน สรุปได้ว่า การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไม่ว่าจะมีการแบ่ง
ระดับ ในการวัด การคิ ดวิเคราะห์ ที่ แตกต่างกั นบ้ างในบางข้อที่ ส่ วนใหญ่ จ ะมี ลั ก ษณะของการวัด
ที่คล้ายกัน หากแต่ต้องทาการวัดให้ครบทุกด้านหรือทุกทักษะที่เป็นองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
ซึ่งจะมีการแบ่งที่แตกต่างกันออกไป โดยครูผู้สอนสามารถเลือกสร้างแบบทดสอบวัดการคิด ทั้งแบบ
เลือกตอบหรือเขียนตอบได้ โดยจะต้องสร้างตามกระบวนการหรือขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ จึง
จะได้แบบทดสอบที่มีคุณภาพ
6. ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2547, หน้า 32-46) ได้กล่าวถึงประโยชน์การคิดวิเคราะห์ไว้ ดังนี้
1. ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสตีปัญญา
2. ช่วยให้คานึงถึงความสมเหตุสมผลของขนาดกลุ่มตัวอย่าง
3. ช่วยลดการอ้างประสบการณ์ส่วนตัวเป็นข้อสรุปทั่วไป
4. ช่วยขุดค้นสาระความประทับใจครั้งแรก
5. ช่วยตรวจสอบการคาดคะเนบนฐานของความรู้เดิม
6. ช่วยวินิจฉัยข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ส่วนบุคคล
7. เป็นพื้นฐานการคิดมิติอื่น ๆ
8. ช่วยในการแก้ปัญหา
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9. ช่วยในการประเมินและตัดสินใจ
10. ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สมเหตุสมผล
11. ช่วยให้เข้าใจแจ่มกระจ่าง
สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2551, หน้า 49-50) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ ไว้ว่า
ทาให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้เพราะการคิดเป็น กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ ใน
ผู้เรียน 2 ลักษณะ คือ การคิดอย่างไม่มีจุดมุ่งหมายหรือทิศทางกับการคิดอย่างมีจุดหมาย และเป็น
ทิศทาง เป็นการคิดที่กระทาอย่างจงใจ เพื่อให้ได้ตาตอบหรือข้อ สรุปตามความต้องการ การคิดเป็น
กระบวนการเรียนรู้ ทีจ่ ะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีการกระทาอย่างมีจุดมุ่งหมายหรือทิศทาง เพื่อจะนาไป
เป็นข้อสรุปอย่างมีเหตุผลในการตัดสินใจ รับรู้และจัดกระทาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้เชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ
มีเยอร์ซัน (Meyerson, 1993, p. 153-168) กล่าวถึง ประโยชน์การคิดวิเคราะห์ไว้ดังนี้ว่า
1. การมุ่งคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่บีบบังคับด้วยเวลาที่เคลื่อนที่ไปในแต่ละวัน ขณะที่เราทราบดี
ว่ากิจกรรมในโรงเรียนหาสิ้นสุดไม่ได้ การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ต้องการอยู่นิ่ง ๆ ในกรอบ ประสบการณ์ของ
เราและมองห่างออกมา
2. การมุ่งคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เริ่มด้วยกระบวนการของการระบุประเด็นและความเอาใจใส่
และสิ่งที่สนใจว่า อะไรเป็นความสาคัญอย่างแท้จริง เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ท่วมทันจานวน ความ
ต้องการ การคิดอย่างรอบคอบเป็ นเสมือนพาหะที่พาเราผ่านทะลุความต้องการนั้น ๆ และเป็นสิ่ง
สาคัญมาก ๆ ซึ่งเราต้องใช้เวลาและความสนใจฝังเข้าไปภายใน
3. การครุ่นคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการให้ประสบการณ์ วิธีที่มองห่างออกมา ช่วยให้เราบอก
ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งสามารถใช้การบันทึกเทปหรือการเขียนบันทึกประจาวัน สรุปประโยชน์ ผู้เรียน
จะได้รับการฝึกวิเคราะห์ไตร่ตรอง คือทาให้เกิดการคิดรอบคอบ
สุวิทย์ มูลคาและคณะ (2550, หน้า 39) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ ไว้ดังนี้
1. ช่วยให้เรารู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลเบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็นมา รู้ว่าเรื่องนั้นมี
องค์ประกอบอะไรบ้าง ทาให้เราได้ข้อเท็จจริงที่เป็นฐานความรู้ ในการนาไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา
การประเมินและการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้อง
2. ช่วยให้เราสารวจความสมเหตุสมผลของข้อมูลที่ปรากภูและไม่ด่วนสรุปตามอารมณ์ ความ
รู้สึกหรืออคติ แต่สืบค้นตามหลักเหตุผลและข้อมูลที่เป็นจริง
3. ช่วยให้ไม่ด่วนสรุปสิ่งใดง่ายๆ แต่สื่อสารตามความเป็นจริงขณะเดียวกัน จะช่วยให้เราไม่
หลงชื่อข้ออ้างที่เกิดจากตัวอย่างพียงอย่างเดียว แต่พิจารนาเหตุผลละปัจจัยเฉพาะในเเต่ละกรณีได้
4. ช่วยในการพิจารณาสาระสาคัญอื่นๆ ที่ถูกบิดเบือนไปจากความประทับใจในครั้งแรกทาให้
เรามองอย่างกรบถ้วนในแง่มุมอื่นๆ ที่มีอยู่
5. ช่วยพัฒนาความเป็นคนช่างสังเกต การหาความแตกต่างของสิ่งที่ปรากฏ พิจารณาตาม
ความสมเหตุสมผลของสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะตัดสินสรุปสิ่งใดลงไป
6. ช่วยให้เราหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลให้กับสิงที่เกิดขึ้นจริง ณ เวลานั้นโดยไม่พึ่งพิงอคติที่
ก่อตัวอยู่ในความทรงจา ทาให้เราสามารถประเมินสิ่งต่างๆ ได้อย่างสมจริงสมจัง
7. ช่วยประมาณการความน่าจะเป็น โดยสามารถใช้ข้อมูลพื้นฐานที่เรามีวิเคราะห์ร่วมกับ
ปัจจัยอื่นๆ ของสถานการณ์ ณ เวลานั้นอันจะช่วยคาดการณ์ความน่าจะเป็นได้สมเหตุสมผลมากกว่า
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สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2555, หน้า 31) กล่าวถึง ประโยชน์ของการคิควิเคราะห์
ไว้ 8 ประการ คือ
1. ทาให้สามารถแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อมูล หรือจากความคิดเห็น มีความกระจ่างชัดเจน
ทาให้มองเห็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะทางานหรือคาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็ น รากฐานส าคัญ ของการพั ฒ นาทัก ษะการเรียนรู้ การเสวงหาความรู้ ท าให้ รู้จักคิ ด
จาแนกแยกแยะสิ่งที่เรียนรู้ จัดประเภทสิ่งต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถทานายผล หรือคาดการณ์
สิ่งที่จะเกิดขึ้นขึ้นได้ใกล้เคียงความเป็นจริงนาไปสู่การตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3. ทาให้เป็นคนมีเหตุผล มีหลักการ ไม่กระทาสิ่งใดๆ ตามใจตนเองอย่างเลื่อนลอยไร้ทิศทาง
ไม่สรุปเรื่องราวต่างๆ ตามอารมณ์ หรือความรู้ของตนเอง
4. ทาให้เป็นผู้ที่นาเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นในค้นการแสดงความคิดเห็น หรือการให้
ข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
5. สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผลตามขั้นตอน ถูกต้องและสามารถ ปรับตนเองให้
ให้เข้ากับสถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมโลกปัจจุบันได้ ไม่คล้อยตามหรือ หลงเชื่อบุคคลอื่นจน
เกิดความพลาดพลั้งในกิจการต่างๆ
6. ทาให้เป็นผู้ที่มีทักษะในการลาดับเหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ หลอมรวมได้ใจความเพื่อ
นาเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ไปยังบุคคลและองค์ต่างๆ ได้
7. ทาให้สามารถประมวลข้อคิดหรือความคิดเห็น ของบุคคลที่หลากหลายมา สัมพันธ์กันเพื่อ
นามาสรุปเป็นแนวคิดใหม่ นาไปใช้ในการพัฒนาเละปรับปรุงคุณภาพของงาน
8. ทาให้ได้ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้ตรงประเด็น
สรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์มีประโยชน์คือทาให้เกิดการคิดรอบคอบ คิดอย่างมีแบบแผน มี
ลาดับ ทาให้ เกิดการเรีย นรู้อย่างเห็ นได้ชัด อย่างมีเหตุผล ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปั ญ ญา
สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ และสรุปข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากข้อมูลที่ได้รับอย่างสมเหตุสมผล อันเป็น
พื้นฐานการคิดในระดับอื่นๆ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. งานวิจัยในประเทศ
สุ จิ น ต์ ใจกระจ่ าง. (2553, หน้ า 85-86) ได้ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ เน้ น
ผู้เรียนเป็นสาคัญของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง ผลวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูผู้ สอนเกี่ย วกับ สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แบ่งเป็นรายด้าน ดังนี้
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนที่นั้นผู้เรียนเป็น สาคัญ ด้ านการเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษา พบว่า อยู่ในระดับมาก
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้านการพัฒนาครู
ในสถานศึกษา พบว่า อยู่ในระดับมาก
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3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นเป็นสาคัญ ด้านการส่งเสริม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พบว่า อยู่ในระดับมาก
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้านการวิจัย
เพือ่ การเรียนรู้ พบว่า อยู่ใน ระดับมาก
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้านการประเมินผล
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พบว่า อยู่ในระดับมาก
สุ ด ารั ต น์ ไตรยวงค์ (2554, บทคั ด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาเปรีย บเที ย บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความพึ งพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์ กับโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง ความคล้าย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรรมแบบโครงงานคณิตศาสตร์อย่างเดียว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และความพึงพอใจ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์
ร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรรมแบบโครงงานคณิตศาสตร์
อย่างเดียว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุภาพร กุลสิงห์ (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการพัฒนาครูด้านการจัดกรเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคาบง 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร พบว่า ครูมิกิจ กรรมด้านการพัฒ นาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระห่ างการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่กิจกรรมดังกล่าวไม่เป็นระบบ ขาดความสม่าเสมอ ไม่ต่อเนื่อง ไม่มี
จุดหมายที่แน่นอน จึงมีการพัฒนาศักยภาพครู ประกอบด้วย 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2) การ
นิเทศติดตาม และ 3 ) การนิเทศแบบให้คาชี้แนะ
คาปุ่น บุญพาทา (2556, บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนภาษาไทย โดยใช้หมวกความคิด สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า
แผนการจัดการเรียนรู้เสริมสร้ างความสามารถในการอ่ านคิดวิเคราะห์ และเขี ยนภาษาไทยโดยใช้
หมวกความคิด สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.2581.14 ซึ่งเป็นไป
ดามเกณฑ์ 80/80 และนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทย โดยใช้หมวกความคิด มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
วรัลดา หนูรุ่น (2557, บทคัดย่อ) ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า ลักษณะของกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
นักเรียนและผู้ร่วมสนทนามีความคิดเห็นว่า ควรเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน และผู้เรียนได้เรียน
โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ปฏิบัติจริงและเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการทาโครงงาน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ในกระบวนการทาโครงงาน อยู่ใน
ระดับดี โดยที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 26.00 คิดเป็นร้อยละ 86.67
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มุทิตา ทวีนันท์ (2558, บทคัดย่อ) ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการอ่านเชิง วิเคราะห์โดยใช้
ชุดกิจกรรมเทคนิคการคิดหมวกหกใบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 พบว่า ชุดกิกรรมการอ่านเชิงเคราะห์โดยใช้ เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีประสิทธิภาพ
81.76/84.17 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ หลั งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค การคิดแบบหมวกหกใบ สูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พรพรรณ ศรีประสงค์ (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการพัฒ นาคู่มือการจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการสอนแบบอริยสัจสี่ที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์
และผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ที่ได้รับ
การสอนด้วยคู่มือการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการสอนแบบอริยสัจสี่ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นิยม กิมานุวัฒน์ (2559, บทคัดย่อ) ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดเชิงระบบ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา พบว่า ได้รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดเชิงระบบสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) ขั้นตอนการ
จัดกิจกรรม 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 นาเสนอสถานการณ์ ขั้นที่ 2 พัฒนาแนวทางการคิด ขั้นที่ 3
พิจารณาปัญหา ขั้นที่ 4 สนทนาแลกเปลี่ยน ขั้นที่ 5 เรียนรู้ผลงานกลุ่ม และขั้นที่ 6 สรุปร่วมกัน 2)
ระบบทางสังคม 3) หลักการตอบสนอง และ 4) ระบบที่นามาสนับสนุน โดย รูปแบบที่พัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิภาพ 81.15/85.95 กระบวนการคิดเชิงระบบของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการสอนมีคะแนน
สูงกว่าก่อนใช้รุปแบบการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ชลธิดา หงส์เหม. (2560, บทคัดย่อ) ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิง
วิ เคราะห์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โดยใช้ วิ ธี ส อนแบบ SQ4R ร่ ว มกั บ แผนที่ ค วามคิ ด
ผลการวิจั ย พบว่า ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 2 หลั ง
จัดการ เรี ย นรู้โดยใช้วิธีส อนแบบ SQ4R ร่ว มกับ แผนที่ความคิดสู งกว่ าก่อนจัด การเรียนรู้อย่างมี
นัยสาคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัด การเรียนรู้
โดยใช้วิธีสอน แบบ SQ4R ร่วมกับแผนที่ความคิดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
มณฑิตา สุตัญตั้งใจ (2561 , บทคัดย่อ) ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 22 พบว่า สภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรี ยนรู้ของครู ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล มีดังนี้
1. สภาพปัจจุบันปัญหาในการจัดการเรียนรู้ คือ ครูมีการจัดการเรียนรู้ไม่ได้มุ่งเน้นให้นักเรียน
เกิดทั กษะการคิ ดวิเคราะห์ ท าให้ นั กเรียนขาดการเชื่อ มโยงและการสร้างองค์ค วามรู้ด้ว ยตนเอง
ปัญ หาในการจั ดการเรียนรู้ คือ ครู ไม่ได้รับการพัฒ นาในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ ผู้ เรียนเกิด
ทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ และครู ข าดความรู้ค วามเข้ า ใจในการจั ด การเรีย นรู้ที่ เน้ น ทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์
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2. การพั ฒ นาครู ในการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ ต ามทางเลื อ กและ
แผนปฏิบัติการร่วมกัน ในวงรอบที่ 1 ใช้แนวทางประกอบด้วย 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2) การนิเทศ
ติดตาม และในวงรอบที่ 2 ใช้แนวทางการพัฒนา คือ การนิเทศแบบให้คาชี้แนะ
3. ผลการติดตามการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ พบว่า 1) ครู มี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ มากที่สุด 2) ครูสามารถ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) การพัฒนาครู
ในการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์
อยู่ในระดับมากที่สุด
2. งานวิจัยต่างประเทศ
เคิกร์ และฮัฟ (Kirk & Huff, 1996, p. ED401461) ได้เสนอแนวทางการพัฒ นาการคิดเชิง
ระบบ ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอน 3 ขั้ น ตอน โดยมี ขั้ น ตอนแรกเป็ น กิ จ กรรมที่ เ รี ย กว่ า "ลู ก
หิน"(Pellets)"เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้ เรียนคั้นพบเกี่ยวกับ คุณประโยชน์ของการใช้การคิด เชิงระบบเพื่อ
การแก้ปัญหาในการทางาน ขั้นที่สอง เป็นกิจกรรมที่รียกว่า "ระบบเขาวงกต (Amazing systems)"
และขั้นที่สามเรียกว่า"ความร่วมมือการแก้ปัญหาที่ดีกว่า (Better solution incorporated)" ทั้งสาม
ขั้นตอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาและทดสอบระบบของตนเองที่สร้างขึ้น
Farzee (2004, Abstract) ได้ทาการวิจัย ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ แบบโยงใยกรณี ศึกษา
การวัดผลกระทบของเทคนิคจิ๊กซอว์ บนพื้นฐานของความเชื่อการทางานและการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้
แบบโยงใยคาลังได้รับการยอมรับจากครูทั่วโลก นักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญการสอนได้สนับสนุน
วิธีการเรียนรู้นี้ว่า ทาให้ นักเรียนมีความสามารถในด้านองค์ความรู้และการคิดในชั้นสูง นอกจากนี้
นักเรียนยังมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันในขณะที่เรียนรู้แบบโยงใย ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้น
ควรออกแบบให้มีความหมาย ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทาตามความเชื่อของตนและสนับสนุนให้นักเรียน
ได้ศึกษาเนื้อหาในเชิงลึกและคิดอย่างมีวิจารณญาณ การวิจัยนี้ ได้เปรียบเทียบการเรียนรู้ที่นาเอา
เทคนิคจิ๊กซอว์ มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการเรียนรู้แบบโยงใยและอีกกลุ่มไม่ใช้ เทคนิคจิ๊กซอว์ จาก
กลุ่มตัวอย่าง 89 คน แบ่งเป็น 2 ห้อง พบว่าทั้ง 2 ห้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกันห้องที่
ไม่ได้นาเอาเทคนิคจิ๊กซอว์ ใช้ร่วมกับการเรียนรู้แบบโยงใย นักเรียนมีความสามารถในด้านการใช้
ถ้อยคาบรรยาย อยู่ในระดับ ต่ากว่าห้ องที่นาเอาเทคนิคจิ๊กซอว์ ใช้ร่วมกับการเรียนรู้แบบโยงใย
นอกจากนี้ นักเรียนที่เรียนรู้แบบโยงใยและใช้เทคนิคจิ๊กชอว์ มีการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนที่
เรียนอ่อน ทาให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มและนักเรียนมีความพึ่งพอใจต่อการ
เรียนรู้ นอกจากนี้ยังพบว่า ถ้ามีการกาหนดขอบเขตของการทางานนักเรียนมีความสามารถในที่เน้น
การคิดวิเคราะห์และมีประสิทธิภาพในการทางาน สูงกว่านักเรียนที่ไม่ใช่การเรียนรู้เทคนิคจิ๊กซอว์ ซึ่ง
เป็นคุสมบัติที่ตีที่สามารถนาไปใช้ในการทางานภายหลังจากการเรียนรู้แล้ว
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรศึกษำ
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาสภาพและปั ญ หาการจั ดการเรี ยนรู้ ที่ ส่ งเสริ ม
การคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 2 ซึ่งได้ดาเนินการศึกษาตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1. ประชากร ที่ ใช้ ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ โรงเรียนในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จานวน 158 โรงเรียน โดยผู้ให้ข้อมูล คือ ครูวิชาการโรงเรียน
จานวน 192 คน
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ที่ ใช้ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ครู วิ ช าการ เลื อกกลุ่ มตั วอย่ างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) เป็นครูวิชาการโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนละ 1 คน จานวน 148 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามสภาพและปัญ หาการจัดการเรีย นรู้
ที่ ส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เคราะห์ ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสภาพการดาเนินงานและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์
1. สภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
1.1 ด้านการบริหารจัดการ มีจานวนข้อคาถาม 8 ข้อ
1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ มีจานวนข้อคาถาม 17 ข้อ
1.3 ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน มีจานวน ข้อคาถาม 5 ข้อ ซึ่งจะได้แบบสอบถามทั้งหมด
30 ข้อ
2. ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
2.1 ด้านการบริหารจัดการ มีจานวนข้อคาถาม 8 ข้อ
2.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ มีจานวนข้อคาถาม 17 ข้อ
2.3 ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน มีจานวน ข้อคาถาม 5 ข้อ
ทัง้ นี้จะได้แบบสอบถาม ทั้งหมด จานวน 30 ข้อ
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แบบสอบถามสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่ า (Rating scale) โดยให้ ผู้ ตอบ เลื อกตอบตามระดั บความคิ ดเห็ น ซึ่ งมี เกณฑ์ ในการก าหนด
ค่าน้าหนักของการประเมิน เป็น 5 ระดับคือ
5 หมายถึง สภาพและปัญหาการดาเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง สภาพและปัญหาการดาเนินงาน อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง สภาพและปัญหาการดาเนินงาน อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง สภาพและปัญหาการดาเนินงาน อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง สภาพและปัญหาการดาเนินงาน อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็ น /ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้
ที่ส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์ และปั ญ หาการจัดการเรียนรู้ ที่ส่ งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบปลายเปิด (Open- Ended Questionnaires)
กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ
ในการสร้างและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอบเขตของการศึกษา
กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยได้รับคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ก าหนดประเด็ น และขอบเขตของค าถามให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แล้ ว พั ฒ นา
เป็ น ข้ อ ค าถาม เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส่ งเสริ ม การคิ ด วิ เคราะห์ สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และสร้างเป็นแบบสอบถาม
3. น าแบบสอบถามเสนอผู้ ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
โครงสร้าง ว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item objective Congruence: IOC) ได้ ค่ า IOC = .08 -1.00 (ดั งปรากฏดั งผลการวิ เคราะห์
ในภาคผนวก ง)
4. น าแบบสอบถาม ปรั บ ปรุ งแก้ ไข ให้ มี ค วามสมบู รณ์ ยิ่ งขึ้น และจั ด พิ ม พ์ แ บบสอบถาม
เป็นฉบับสมบูรณ์ นาไปเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อไป
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดทาหนังสือแจ้ง
ขอความร่วมมือจากผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้ศึกษาจัดทาแบบสอบถามผ่านระบบจดหมายอิเลคทรอนิกส์ และดาเนินการเก็บข้อมูล
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ได้แบบสอบถามกลับคืน ทั้งสิ้น 158 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้ศึกษา ได้ดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูล โดยนาหลักสถิติมาประกอบการวิเคราะห์และแปลผล (บุญชม
ศรีสะอาด, 2540, หน้า 23–24) ดังนี้
1. สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ( x )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผล ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51- 5.00 หมายถึง มีระดับสภาพการดาเนินงานและปัญหาการดาเนินงาน
อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีระดับสภาพการดาเนินงานและปัญหาการดาเนินงาน
อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีระดับสภาพการดาเนินงานและปัญหาการดาเนินงาน
อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีระดับสภาพการดาเนินงานและปัญหาการดาเนินงาน
อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับสภาพการดาเนินงานและปัญหาการดาเนินงาน
อยู่ในระดับน้อยที่สุด
2. ข้อคาถามปลายเปิด วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และแปลผลเป็นค่าความถี่
สถิติที่ใช้ในกำรศึกษำ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้สถิติดังนี้
1. หาความสอดคล้องของข้อคาถามกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด (Index of Item-Objective
Congruence : IOC)
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 ค่าเฉลี่ย (Mean)
2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธ ยา เขต 2 ได้ดาเนิ นการศึ กษาวิเคราะห์ และน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ซึง่ มีรายละเอียดผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้นาข้อมูลดังกล่าวมาทาการวิเคราะห์
ผลของการศึกษาและนามาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 ตอน เป็นลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
จากผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ส่ งเสริมการคิด วิเคราะห์ ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ปรากฏผลดังตาราง 1-4
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ของโรงเรี ย นในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึ กษาพระนครศรีอยุ ธ ยา เขต 2
ในภาพรวม
การดาเนินงาน
1. ด้านการบริหารจัดการ
2. ด้านการจัดการเรียนรู้
3. ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน
รวมเฉลี่ย

สภาพการจัดการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.53
1.08
3.48
1.06
3.52
0.91
3.51
1.04

ระดับการปฏิบัติ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่า สภาพการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.51 , S.D. = 1.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านการบริหารจัดการ ( x = 3.53 ,S.D. = 1.08) ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน ( x = 3.52 , S.D. = 0.91)
และด้านการจัดการเรียนรู้ ( x = 3.48 , S.D. = 1.06)
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารจัดการ

สภาพการจัดการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับการปฏิบัติ

1. วิเคราะห์ สภาพปัญหาความต้องของครูเพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์
2. กาหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นรูปธรรม
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง
ด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ เช่น ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน
เป็นต้น
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการเนื้อหา
ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
5. การส่งเสริมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
6. การนิเทศ กากับติดตามการส่งเสริม
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
7. ใช้กระบวนการ PLC ส่งเสริมจัด
การเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
8. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด เช่น ชุมนุม ชมรม
ค่าย กิจกรรมตอบปัญหา เป็นต้น

3.47

0.99

ปานกลาง

3.45

0.95

ปานกลาง

3.78

1.26

มาก

3.57

1.08

มาก

3.52

1.06

มาก

3.45

1.14

ปานกลาง

3.40

1.00

ปานกลาง

3.57

0.95

มาก

รวมเฉลี่ย

3.53

1.08

มาก

จากตาราง 2 พบว่า สภาพการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านการบริหารจัดการ มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( x = 3.53 , S.D. = 1.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ เช่ น ประชุ ม อบรม ศึ ก ษาดู งาน เป็ น ต้ น ( x = 3.78 , S.D. = 1.26) รองลงมาได้ แ ก่
ส่งเสริมกิจกรรมพั ฒนาทักษะกระบวนการคิด เช่น ชุมนุม ชมรม ค่ายกิจกรรมตอบปัญหา เป็นต้น

41

( x = 3.57 , S.D. = 1.14) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการเนื้อหาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
( x = 3.57 , S.D. = 1.08) การส่งเสริมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
( x = 3.52 , S.D. = 1.06) วิเคราะห์ สภาพปัญ หาความต้องของครูเพื่อสนับสนุนส่ งเสริมการจัด
การเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ( x = 3.54 , S.D. = 0.99) การนิเทศ กากับติดตามการส่งเสริม
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ( x = 3.45 , S.D. = 1.14) และกาหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ อย่ างเป็ น รูป ธรรม ( x = 3.45 , S.D. = 0.95 ) ตามล าดับ และมีข้อที่มีค่าเฉลี่ ย
น้อยที่สุด ได้แก่ ใช้กระบวนการ PLC ส่งเสริมจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ( x = 3.40,
S.D. = 1.00)
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ด้านการจัดการเรียนรู้
ด้านการจัดการเรียนรู้
1. ครูวิเคราะห์ผู้เรียนและใช้ผลการวิเคราะห์
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
การคิดวิเคราะห์
2. ครูจัดทาและใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้น
กระบวนการคิดวิเคราะห์
3. ครูใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
การคิดวิเคราะห์
4. ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้การระดมสมองให้ผู้เรียน
ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น/ให้ข้อเสนอแนะใน
การแก้ปัญหา
5. ครูจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ให้ผู้เรียน
ฝึกกระบวนการคิดและสร้างผลงานใหม่ๆ
ที่ต่างไปจากความคิดของผู้อื่น
6. ครูจัดการเรียนรู้เชื่อมโยงกับสภาพชุมชน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนเกิด
การคิดวิเคราะห์
7. ครูจัดการเรียนรู้โดยนาระเบียบวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียน คิดค้นหา
วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ

สภาพการจัดการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับการปฏิบัติ
มาตรฐาน
3.53

1.01

มาก

3.61

1.10

มาก

3.71

1.10

มาก

3.51

1.05

มาก

3.45

1.00

ปานกลาง

3.49

1.03

ปานกลาง

3.46

0.93

ปานกลาง
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ด้านการจัดการเรียนรู้
8. ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ เขียน
ผังความคิด
9. ครูจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการสอน
ด้วยโครงงาน
10. ครูพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เพื่อ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้พัฒนา
ผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์
11. ครูประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี เพื่อนาผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้านการคิดวิเคราะห์
12. ครูใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้ผู้เรียนอ่านหนังสือเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์
13. ครูใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์
14. ครูใช้วิธีการและเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย เช่น
แฟ้มสะสมงาน รายงานตนเอง
ของผู้เรียน การตรวจงาน แบบทดสอบ
เน้นทักษะการคิดขั้นสูง เป็นต้น
15. ครูใช้แบบทดสอบ ประเภท
เขียนตอบ
16. จัดสอนซ่อมเสริมกรณีมีผู้เรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ด้านการคิดวิเคราะห์
17. ครูทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา
ปรับปรุงและพัฒนานักเรียน
ด้านการคิดวิเคราะห์
รวมเฉลี่ย

สภาพการจัดการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับการปฏิบัติ
มาตรฐาน
3.59
1.03
มาก
3.05

0.97

ปานกลาง

3.53

1.08

มาก

3.25

1.03

ปานกลาง

3.42

1.08

ปานกลาง

3.59

1.21

มาก

3.63

1.09

มาก

3.46

1.01

ปานกลาง

3.57

0.99

มาก

3.34

1.10

ปานกลาง

3.68

1.05

มาก
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จากตาราง 3 พบว่า สภาพการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านการเรียนรู้ มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.68 , S.D. = 1.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับจากมากมาหาน้อย
ได้แก่ ครูใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการคิดวิเคราะห์ ( x =3.71, S.D.=1.10)
รองลงมา ได้แก่ ครูใช้วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ห ลากหลาย เช่น แฟ้มสะสมงาน
รายงานตนเองของผู้เรียน การตรวจงาน แบบทดสอบ ( x = 3.63 , S.D. = 1.09) ครูจัดทาและใช้
แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ( x = 3.61 , S.D. = 1.10) ครูใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ( x = 3.59 ,
S.D. = 1.21) ครูจัดการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนสามารถ เขียนผังความคิด ( x = 3.68 , S.D. = 1.03) จัด
สอนซ่อมเสริมกรณีมีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการคิดวิเคราะห์ ( x =3.57 , S.D. = 0.99)
ครูพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ ( x = 3.53 ,
S.D.=1.08) ครูวิเคราะห์ผู้เรียนและใช้ผลการวิเคราะห์พัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
( x = 3.53 , S.D. = 1.01) ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้การระดมสมองให้ผู้เรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็น /
ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ( x = 3.51 , S.D. = 1.05) ครูจัดการเรียนรู้เชื่อมโยงกับสภาพชุมชน
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การคิ ด วิ เ คราะห์ ( x = 3.49 , S.D. = 1.03) ครู ใ ช้
แบบทดสอบ ประเภทเขียนตอบ ( x = 3.46 , S.D. = 1.01) ครูจัดการเรียนรู้โดยนาระเบียบวิธีการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย น คิ ด ค้ น หาวิ ธีก ารแก้ ปั ญ หาต่ างๆ ( x =3.46 , S.D.= 0.93) ครู จั ด
การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดและสร้างผลงานใหม่ๆ ที่ต่างไปจากความคิด
ของผู้ อื่ น ( x = 3.45 , S.D. = 1.00) ครูใช้ห้ องสมุ ดเป็ น แหล่ งเรียนรู้ ให้ ผู้ เรียนอ่านหนั งสื อเพื่ อ
พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ ( x = 3.42 , S.D. = 1.08) ครู ท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ แก้ ปั ญ หา
ปรับ ปรุงและพัฒ นานั กเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ ( x = 3.34 , S.D. = 1.10) และครูป ระเมินผล
การใช้สื่ อ นวัต กรรม และเทคโนโลยี เพื่ อน าผลไปใช้ ป รับ ปรุงและพั ฒ นาการจัด การเรีย นรู้ด้ าน
การคิดวิเคราะห์ ( x = 3.25 , S.D. = 1.03) ตามลาดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ครูจัด
การเรียนรู้โดยรูปแบบการสอนด้วยโครงงาน ( x = 3.05 , S.D. = 0.97 )

44

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน
ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน
1.
2.
3.
4.
5.

มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
มีทักษะกระบวนการกลุ่ม
ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
สรุปองค์ความรู้ใหม่ของตนเอง
เชื่อมโยงความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
รวมเฉลี่ย

สภาพการจัดการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.59
3.63
3.47
3.27
3.36

0.92
0.91
0.87
0.86
0.94

3.52

0.91

ระดับการปฏิบัติ
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 4 พบว่า สภาพการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.52 , S.D. = 0.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับจากมากมาหาน้อย
ได้ แก่ มีทั ก ษะกระบวนการกลุ่ ม ( x = 3.63 , S.D. = 0.91) รองลงมา ได้ แก่ เชื่ อมโยงความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ( x =3.63 , S.D.= 0.94) มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ( x =3.59,
S.D. = 0.92) และตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ( x = 3.47 , S.D. = 0.87) ตามลาดับ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ สรุปองค์ความรู้ใหม่ของตนเอง ( x =3.27 , S.D.= 0.86)
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
จากการศึ ก ษาปั ญ หาการจั ด การเรี ย นรู้ ส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เคราะห์ ของโรงเรีย นในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผลปรากฏดัง ตาราง 5-8
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ในภาพรวม

การดาเนินงาน
1. ด้านการบริหารจัดการ
2. ด้านการจัดการเรียนรู้
3. ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน
รวมเฉลี่ย

ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2.55
1.14
2.59
1.17
2.52
1.13
2.55
1.16

ระดับปัญหา
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 5 พบว่า ปัญหาการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x = 2.55 , S.D. = 1.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลาดับจากมากมาน้อย ได้แก่
ด้านการจัดการเรียนรู้ ( x = 2.59, S.D. = 1.17) รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ( x = 2.55,
S.D.= 1.14) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน ( x = 2.52 , S.D. = 1.13)
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารจัดการ

ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับปัญหา

1. วิเคราะห์ สภาพปัญหาความต้องของครูเพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์
2. กาหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นรูปธรรม
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง ด้าน
การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ เช่น ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน เป็นต้น
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการ
เนื้อหาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
5. การส่งเสริมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
6. การนิเทศ กากับติดตามการส่งเสริม พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์
7. ใช้กระบวนการ PLC ส่งเสริมจัดการเรียนรู้พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์
8. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เช่น
ชุมนุม ชมรม ค่าย กิจกรรมตอบปัญหา เป็นต้น

2.86

1.07

ปานกลาง

2.64

1.06

ปานกลาง

2.31

1.17

น้อย

2.59

1.13

ปานกลาง

2.57

1.13

ปานกลาง

2.43

1.15

น้อย

2.64

1.10

ปานกลาง

2.40

1.10

น้อย

รวมเฉลี่ย

2.55

1.14

ปานกลาง

จากตาราง 6 พบว่า ปัญหาการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านการบริหารจัดการ มีปัญหา
อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.55 , S.D. = 1.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับจากมากมาน้อย
ได้แก่ วิเคราะห์ สภาพปั ญหา ความต้องการของครูเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ( x = 2.86 , S.D. = 1.07) รองลงมาได้ แก่ ใช้กระบวนการ PLC ส่ งเสริม
จั ด การเรี ย นรู้ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ ( x = 2.64 , S.D. = 1.10) และก าหนดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นรูปธรรม ( x = 2.64 , S.D. = 1.06) พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่บูรณาการเนื้อหาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ( x = 2.59 , S.D. = 1.13) การส่งเสริ ม
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การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมพัฒ นาทักษะการคิดวิเคราะห์ ( x =2.57 ,S.D. = 1.13)
การนิเทศ กากับติดตามการส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ( x = 2.43 , S.D. = 1.15) ส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เช่น ชุมนุม ชมรม ค่ายกิจกรรมตอบปัญหา เป็นต้น ( x = 2.40
, S.D. = 1.10) ตามลาดับ และมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง
ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาทักษะการคิดวิเคราะห์ เช่น ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน เป็นต้น
( x = 2.31 , S.D. = 1.17)
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ด้านการจัดการเรียนรู้
ด้านการจัดการเรียนรู้
1. ครูวิเคราะห์ผู้เรียนและใช้ผลการวิเคราะห์พัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
2. ครูจัดทาและใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดย
เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
3. ครูใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการคิดวิเคราะห์
4. ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้การระดมสมองให้ผู้เรียน
ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น/ให้ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ปัญหา
5. ครูจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนฝึก
กระบวนการคิดและสร้างผลงานใหม่ๆ ที่ต่าง
ไปจากความคิดของผู้อื่น
6. ครูจัดการเรียนรู้เชื่อมโยงกับสภาพชุมชน ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์
7. ครูจัดการเรียนรู้โดยนาระเบียบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียน คิดค้นหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ
8. ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ เขียนผังความคิด
9. ครูจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการสอนด้วยโครงงาน
10. ครูพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เพื่อนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์

ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับปัญหา

2.62

1.10

ปานกลาง

2.65

1.21

ปานกลาง

2.63

1.20

ปานกลาง

2.61

1.20

ปานกลาง

2.68

1.18

ปานกลาง

2.57

1.18

ปานกลาง

2.69

1.19

ปานกลาง

2.53
2.75
2.52

1.19
1.12
1.15

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

48

ด้านการจัดการเรียนรู้
11. ครูประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี เพื่อนาผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้านการคิดวิเคราะห์
12. ครูใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
อ่านหนังสือเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
13. ครูใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
14. ครูใช้วิธีการและเครื่องมือวัดและ ประเมินผล
ที่หลากหลาย เช่น แฟ้มสะสมงาน รายงานตนเอง
ของผู้เรียน การตรวจงาน แบบทดสอบเน้นทักษะ
การคิดขั้นสูง เป็นต้น
15. ครูใช้แบบทดสอบ ประเภทเขียนตอบ
16. จัดสอนซ่อมเสริมกรณีมีผู้เรียน ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินด้านการคิดวิเคราะห์
17. ครูทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุงและ
พัฒนานักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์
รวมเฉลี่ย

ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2.58
1.19

ระดับปัญหา
ปานกลาง

2.59

1.18

ปานกลาง

2.61

1.22

ปานกลาง

2.52

1.16

ปานกลาง

2.52
2.51

1.15
1.10

ปานกลาง
ปานกลาง

2.57

1.18

ปานกลาง

2.59

1.17

ปานกลาง

จากตาราง 7 พบว่า ปั ญ หาการการจัดการเรียนรู้ส่ งเสริมการคิ ดวิเคราะห์ ของโรงเรีย น
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านการจัดการเรียนรู้
มีปัญหาอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x = 2.59 , S.D. = 1.17) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ เรียงลาดับจาก
มากมาน้อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ครูจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการสอนด้วยโครงงาน ( x =
2.75 , S.D. = 1.12) รองลงมา ได้แก่ ครูจัดการเรียนรู้โดยนาระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้
ผู้เรียน คิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ( x = 2.69 , S.D. = 1.19) ครูจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ให้
ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดและสร้างผลงานใหม่ๆ ที่ต่างไปจากความคิดของผู้อื่น ( x =2.68 , S.D.= 1.18)
ครูจัดทาและใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิ ดวิเคราะห์ ( x = 2.65 , S.D. = 1.21)
ครูใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการคิดวิเคราะห์ ( x = 2.63 , S.D. = 1.20)
ครูใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
( x = 2.62 , S.D. = 1.22) ครูวิเคราะห์ผู้เรียนและใช้ผลการวิเคราะห์พัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ( x = 2.62 , S.D. = 1.10) ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้การระดมสมองให้ผู้เรียน
ทุ ก คนได้ แ สดงความคิ ด เห็ น /ให้ ข้ อ เสนอแนะในการแก้ ปั ญ หา ( x = 2.61 , S.D. = 1.20) ครูใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ผู้เรียนอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ( x =2.59,S.D. = 1.18)
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ครูประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อนาผลไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้าน
การคิดวิเคราะห์ ( x = 2.58 , S.D. = 1.19) ครูจัดการเรียนรู้เชื่อมโยงกับสภาพชุมชน ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อ มให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การคิ ด วิเคราะห์ ( x = 2.57 , S.D. = 1.18) ครู ท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ
แก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒ นานักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ ( x = 2.57 , S.D. = 1.18) ครูจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ เขียนผังความคิด ( x = 2.53 , S.D. = 1.19) ครูใช้วิธีการและเครื่องมือวัด
และประเมิ น ผลที่ ห ลากหลาย เช่ น แฟ้ ม สะสมงาน รายงานตนเองของผู้ เรี ย น การตรวจงาน
แบบทดสอบเน้นทักษะการคิดขั้นสูง เป็นต้น ( x = 2.52 , S.D. = 1.16) ครูใช้แบบทดสอบ ประเภท
เขียนตอบ ( x = 2.52 , S.D. = 1.15) ครูพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เพื่อนาไปใช้ในการจั ดการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ ( x = 2.52 , S.D. 1.15) ตามลาดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่ จัดสอนซ่อมเสริมกรณีมีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการคิดวิเคราะห์ ( x =2.51,S.D.= 1.10)
ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน
ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน
1. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
2. มีทักษะกระบวนการกลุ่ม
3. ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
4. สรุปองค์ความรู้ใหม่ของตนเอง
5. เชื่อมโยงความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
รวมเฉลี่ย

ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับปัญหา

2.55
2.44
2.56
2.63
2.43

1.13
1.11
1.10
1.14
1.18

ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

2.52

1.16

ปานกลาง

จากตาราง 8 พบว่า ปัญหาการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน มีปัญหา
อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.52 , S.D. = 1.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับจากมากมาน้อย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ สรุปองค์ความรู้ใหม่ของตนเอง ( x = 2.63 , S.D. = 1.14) รองลงมา
ได้แก่ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ( x = 2.56 , S.D. = 1.10) มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
( x = 2.55 , S.D. = 1.13) มีทักษะกระบวนการกลุ่ม ( x = 2.44 , S.D. = 1.11) ตามลาดับ และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ เชื่อมโยงความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ( x = 2.43 , S.D. = 1.18)
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ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ปัญหา อุปสรรค
1.1 ด้านการบริหารจัดการ
1.1.1 ผู้บริหารควรให้ความสาคัญให้มากกว่านี้
1.1.2 การจัดการศึกษาที่ไม่ มีความชัดเจนและเปลี่ยนแปลงเป้าหมายอันเกิดจาก
นโยบายที่ไม่ชัดเจนส่งให้ผู้ปฏิบัติสับสน
1.1.3 ครูออกนอกพื้นที่เพื่อทากิจกรรมต่างๆ ส่งผลกระทบกับห้องเรียน
1.1.4 โรงเรียนมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อม พัฒนาสิ่งที่เป็นรูปธรรม
อย่างรีบเร่ง การร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียนที่บ่อยและมากเกินไป มีส่วนทาให้การดาเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนด้านการคิดวิเคราะห์ลงสู่ตัวผู้เรียนได้น้อย
1.1.5 การมีครูไม่ครบชั้น ทาให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้ค่อนข้างยากลาบาก
ผนวกกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในบางสาระการเรียนรู้ ครูที่จบไม่ตรงวิชาเอกโดยตรงทาให้
ไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้นั้นๆ
1.1.6 กิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียนมีมากเกินไป จนเป็นอุปสรรคต่อการจัด
การเรียนการสอน ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้ของนักเรียน
1.1.7 โรงเรีย นมีบ ริบ ท สภาพแวดล้ อม ชุมชน และ ความพร้อมของบุค ลากรที่
แตกต่างกัน การจัดการเรียนการสอนอาจต้องแตกต่างกันไป
1.1.8 โรงเรี ย นขนาดเล็ กครูต้องสอนทุก กลุ่ มสาระ หลายชั้น เรียน ทาให้ การจั ด
กิจกรรมการเรียนเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ไม่มีประสิทธิภาพ
1.1.9 สื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมชารุด
1.1.10 สัญญาณอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนไม่ทั่วถึง
1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้
1.2.1 ครูควรให้ความสาคัญให้มากกว่านี้
1.2.2 นักเรียนมีจานวนมาก ทาให้การเรียนการสอนไม่ทั่วถึง และนักเรียนบางคน
ไม่ได้แสดงศักยภาพตนเอง และบางห้องเรียนมีนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้หลายคน
1.2.3 การจัดการศึกษาครูอาจจะเน้นการจัดการศึกษาทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน แต่ในทางปฏิบัติทุกกิจกรรมอาจยังเข้าไม่ถึงความรู้ความเข้าใจของนักเรียน
1.2.4 ครูมีความต้องการจะพัฒนาสื่อ แต่ขาดแคลนด้านงบประมาณ เวลา
1.2.5 เวลาเรียนน้อย หลักสูตรมีหลายวิชาที่ต้องเรียนรู้ ทาให้ขาดความต่อเนื่องในบทเรียน
1.2.6 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิด ครูต้องสอนเทคนิคที่หลากหลาย
เนื่องจากเด็กมีหลายกลุ่มคือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน การดาเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามคาดหมาย
1.3 ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน
1.3.1 นักเรียนขาดทักษะการวิเคราะห์ลาดับขั้นตอนในการทางาน
1.3.2 นักเรียนส่วนใหญ่ยังคิดวิเคราะห์ไม่ได้
1.3.3 นักเรียนส่วนใหญ่มักไม่ชอบกระบวนการเรียนรู้โดนผ่านการคิดวิเคราะห์
1.3.4 นักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานแตกต่างกันครูบางคนใช้เทคโนโลยีไม่คล่อง
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1.3.5 ผู้เรียนขาดทักษะการเขียนการเรียบเรียงคาพูดการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
1.3.6 ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดความตั้งใจ ขาดสมาธิและไม่ให้ความสาคัญในการเรียน
ทาให้ขาดการคิดวิเคราะห์
1.3.7 การใช้สื่ อเทคโนโลยีในการสอน ด้วยคอมพิว เตอร์ นักเรียนส่ วนน้อยที่น า
กลับไปต่อยอดและฝึกต่อที่บ้าน
2. ข้อเสนอแนะ/ความต้องการช่วยเหลือ
2.1 ด้านการบริหารจัดการ
2.1.1 ควรจัดการประชุมเพื่อชี้แจงผู้บริหาร และครูให้มีความเข้าใจตรงกัน
2.1.2 จัดทารูปแบบ ส่งให้ตามโรงเรียนเพื่อนาไปปรับใช้
2.1.3 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ งบประมาณจัดทา
สื่อ คอมพิวเตอร์ เพื่อนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2.1.4 จัดสรรบุคลากรเพิ่มเติมให้โรงเรียน
2.1.5 จัดโครงการที่ช่วยกระตุ้นการสอนคิดวิเคราะห์ให้แก่โรงเรียน
2.1.6 การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ต้องช่วยกันหลายๆ ฝ่าย ไม่ใช่ให้แค่ครูฝ่ายเดียว
หรือครูคนใดคนหนึ่งและต้องทาจริงจัง ครู และผู้ปกครอง ต้องช่วยกันส่งเสริมทั้ง 2 ฝ่าย
2.1.7 อยากให้ลดกิจกรรมบางอย่าง ที่ส่งผลให้ครูออกนอกห้องเรียน
2.1.8 เขตพื้นทีจ่ ัดทาสื่อและแผนการจัดการเรียนรู้ได้คุณภาพให้โรงเรียน
2.1.9 จัดกิจ กรรมส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ จากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม
2.2 ด้านการจัดการเรียนรู้
2.2.1 จัดทาเอกสารประกอบการสอน เช่น โครงงานที่พัฒนาทักษะการคิด
2.2.2 จั ด การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การจั ด การเรี ย นรู้ ด้ า นการส่ ง เสริ ม การคิ ด
วิเคราะห์ ให้ กับ ครู ผู้ ส อน และให้ ต รงกั บ กลุ่ ม สาระการเรียนรู้ที่ รับ ผิ ด ชอบ เพื่ อ น ามาพั ฒ นาและ
ปรับปรุงการจัด การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนมีความสนใจและอยากเรียนรู้
2.2.3 จัดทาสื่อและแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้โรงเรียน
2.2.4 ดาเนินกิจกรรมในรูปแบบเพิ่มความบันเทิง เช่น เกม เพลง
2.2.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมครู โดยใช้วิธีที่หลากหลาย เช่น อบรมทางออนไลน์ เป็นต้น
2.2.6 ควรจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เป็นกระบวนการสอนที่กระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
2.2.7 จัดครูสอนตรงเอกและใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย
2.2.8 เน้นการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทยให้ได้ผลในทุกระดับชั้น
2.2.9 ครูใช้สื่อ หรือตัวอย่างสถานการณ์ให้นักเรียนฝึกการคิด
2.2.10 ควรแบ่งกลุ่มเด็ก และครูต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล ทาให้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตามที่กาหนด
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2.2.11 ครูทุกคนต้องร่วมมือกันปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เป็น โดย
เริ่มสอดแทรกตั้งแต่ระดับปฐมวัยและสานต่อกันในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปเรื่อย
2.1.12 ครูผู้สอนควรได้รับการสนับสนุนให้อบรมการทาวิจัยในเรื่องการคิดวิเคราะห์
โดยตรง
2.3 ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน
2.3.1 กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่เหมาะสมและหลากหลาย
2.3.2 ผู้เรียนมีบริบททางครอบครัวที่แตกต่าง
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนในสังกัดสานัก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้
ที่ ส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เคราะห์ ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุ ธยา เขต 2 2) เพื่อศึกษาปัญ หาการจัดการเรียนรู้ ที่ส่ งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูวิชาการโรงเรียน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นครู
วิชาการโรงเรียนในระดับประถมศึกษา จานวน 158 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่มี
ลั กษณะของคาถามเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดับ วิเคราะห์ ข้อมู ล สภาพและปั ญ หา
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาสภาพและปัญ หาการจัดการเรียนรู้ที่ส่ งเสริมการคิดวิเคราะห์ สามารถสรุปผล
ได้ดังนี้
1. สภาพการจั ดการเรี ยนรู้ ที่ ส่ งเสริมการคิ ดวิ เคราะห์ ในภาพรวม มี การปฏิ บั ติ อยู่ ในระดั บมาก
ทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงตามลาดับคือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียนและด้านการจัด
การเรียนรู้
2. ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ในภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงตามลาดับคือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ และด้านผลที่เกิดกับ
ผู้เรียน
อภิปรายผล
จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีประเด็นนามาอภิปรายดังต่อไปนี้
1. สภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 22 พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยจาแนก
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีการดาเนินงานสูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุจินต์ ใจกระจ่าง (2553, หน้า, 85-86) ได้ทาการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอยู่ในระดับ มาก นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์สุดา เบียนสาย (2562, หน้า,132) ได้ ทาการศึกษาวิจัย สภาพการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย ในโรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงสาดับ
จากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ คือ ด้านกระบวนการบริห ารและการจัดการ ด้านการพัฒนาคุณภาพ
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ของเด็ก และด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณฑิตา
สุตัญ ตั้งใจ (2561 , หน้า 182) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒ นาครูในการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้น
ทักษะการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 22 พบว่า สภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้ คือ ครูมีการจัดการเรียนรู้ไม่ได้มุ่งเน้นให้นักเรียน
เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทาให้นักเรียนขาดการเชื่อมโยงและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ได้
กาหนดนโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ ในด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัด
การเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาการคิดวิเคราะห์
เป็นการดาเนินงานตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามแนวการจัด
การศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2553 ที่ระบุให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง โดยเฉพาะผู้บริหารและครูผู้สอนทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม ดังกล่าวไว้ในหมวด 4
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒ นาตนเองได้และถือว่า ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สานักงานปฏิรูปการศึกษา , 2545 หน้า 12)
นอกจากนี้ ยังได้มีการพิมพ์หนังสือและเอกสารต่างๆ ตลอดจนการจั ดอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพร่
แนวทางการจั ด การเรีย นการสอนที่ เน้ นผู้ เรี ย นเป็ นส าคั ญ ดังนั้ น ครูผู้ ส อนของโรงเรียนในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก
2. ปั ญ หาการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยจาแนกรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีปัญหาสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของธนกร ปวีณ า ทาระ และคณะ (2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพปัญ หาและแนวทางการจัด
การเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒ นาการคิดวิเคราะห์ ตามทัศนะครูระดับมัธยมศึกษา ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ซึ่งการศึกษาพบว่า ปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์
ยั งขาดครู ที่มี ความเชี่ย วชาญเฉพาะทาง การจัดการเรียนรู้ข องครูสั งคมศึกษา ไม่ส อดคล้ อ งตาม
แนวคิดของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่คาดหวัง และครูจัดการเรียนรู้ตามหนังสือของสานักพิมพ์
เป็ นหลั กมากกว่ าการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุ มนฉัตร์
สี ม าคู ณ และคณะ (2551, บทคั ด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาปั ญ หาการจั ด การเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว พบว่า ปัญหา
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ของครูโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว อยู่ในระดับปานกลาง จาแนกตามประสบการณ์การสอนของครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้าน
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัชชา ศรีเศรษฐา และคณะ. (2554, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาวิจัยปัญหาและข้อเสนอแนะ

55

การจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็นสาคัญ ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
คือ ด้านการบริห ารจัดการ ด้านการเรียนรู้ ของนักเรียนและด้านการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณฑิตา สุตัญตั้งใจ (2561 , หน้า 182) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาครู
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 พบว่า ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ คือ ครูไม่ได้รับการพัฒนาใน
การจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัด
การเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์
ทั้งนี้ อ าจเป็ น เพราะการคิด วิเคราะห์ (analytical thinking) เป็น วิธีการคิ ด ที่ ค นไทยยังมี
ทักษะด้านนี้น้อย และคนไทยยังไม่มีทักษะการคิดประเภทนี้ดีเพียงพอเห็นได้จาก การคิด นึกเอาเอง
จากมโนทัศน์ส่วนตัวที่สร้างขึ้นเอง แล้วนาไปสู่การบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงให้สอดคล้องกับมโนทัศน์
ของตน หรือการด่วนสรุปจากข้อมูลเท่าที่มีหรือสังเกตเห็นได้ โดยการผูกโยงข้อมูลในเชิงเหตุและผล
อย่างผิดๆ หรืออาจกล่ าวได้ว่า มีการละเลยข้อมูลที่มีนัยสาคัญไป เนื่องจากการคิดเชิงวิเคราะห์เป็น
รากฐานของการคิดอื่นๆ (ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์, 2556, หน้า 22-23) และกระบวนการคิดวิเคราะห์เป็น
การคิดระดับสูง การคิดวิเคราะห์จึงเป็นกระบวนการซึ่งมีขั้นตอน ได้แก่ กาหนดสิ่งที่จะวิเคราะห์ว่า
จะวิเคราะห์ อ ะไร ก าหนดขอบเขตและนิ ย ามของสิ่ งที่ จ ะคิ ด ให้ ชั ด เจน เช่ น จะวิ เคราะห์ ปั ญ ห า
สิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม หมายถึง ปัญหาเกี่ยวกับขยะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของผู้เรียน กาหนด
จุดมุ่งหมายของการคิดวิเคราะห์ ว่าต้องการวิเคราะห์เพื่ออะไร เช่น เพื่อจัด อันดับ เพื่อหาเอกลักษณ์
เพื่อหาข้อสรุป เพื่อหาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางแก้ไข พิจารณาข้อมูลความรู้ ทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ์ที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ว่าจะใช้ห ลั กใดเป็ น เครื่องมือในการวิเคราะห์ เละจะใช้ในการวิ เคราะห์ ได้อย่างไร
(ประพัน ธ์ศิริ สุ เสารัส , 2551, หน้า 49) กระบวนการจัดการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ จึงมีความยุ่งยาก
สาหรับครูผู้สอน ที่จาดาเนินการพัฒนาผู้เรียนในการทาความเข้าใจปัญหา รู้จักปัญหาอย่างแท้จริง
และจะสามารถแก้ปัญหาทั้งหลายได้ กอปรกับการพัฒ นาครูเพื่อให้ มีศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการนิเทศติดตาม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาพระนครศรี อยุ ธยา เขต 2 ที่ ด าเนิ นการไม่ ชั ดเจนอย่ างเป็ นรูปธรรมมากนั ก
อาจส่งผลต่อความเข้าใจของครู และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ให้ครูได้ทราบถึงข้อบกพร่องในการจัด
การเรียนรู้เพื่อนาสู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีประเด็นข้อเสนอแนะ
ในการนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้และข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป มีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ควรนาผลการศึกษา
มาใช้ดังนี้
1.1.1 ควรกาหนดนโยบาย ในการส่ งเสริมสนับสนุ นการจัดการเรียนรู้ที่ส่ งเสริม
การคิดวิเคราะห์ ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ร่วมกับผู้อานวยการโรงเรียน ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย
1.1.2 ควรสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ในหลากหลายมิ ติ
ทั้งทางด้านงบประมาณ บุคลากร และความรู้ ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน อย่าง
เพียงพอตามความเหมาะสม
1.1.3 จัดการอบรมหรือศึกษาดูงาน การบริหารจัดการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้อานวยการโรงเรียนมีมุมมองในการบริหารจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ผู้อานวยการโรงเรียน ควรนาผลการศึกษามาใช้ดังนี้
1.2.1 ควรกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ด้านการบริหารโรงเรียน
ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ ทีช่ ัดเจนเป็นรูปธรรม
1.2.2 ควรส่งเสริมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ มีความตระหนักที่
จะร่วมมือกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียน
1.2.3 ควรจัดสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ ในทุกๆ ด้านอย่างเพียงพอและเหมาะสม
1.2.4 ส่ งเสริ ม ให้ ค รู ใช้ ก ระบวนการวิจั ย ในชั้ น เรี ย น พั ฒ นาการจั ด การเรีย นรู้ ที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
1.3 ครู ควรนาผลการศึกษามาใช้ ดังนี้
1.3.1 ควรนาสื่อเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน ในทุกๆ ระดับชั้นและทุกๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.3.2 ควรร่วมมือกับครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย ในการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์
ทั้งด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมิน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ในการพัฒนาโรงเรียน
1.3.3 ครูควรจัดการเรียนรู้โดยเน้นรูปแบบการสอนด้วยโครงงาน เพื่อให้นักเรียนได้
พัฒนาการเรียนรู้คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้
1.3.4 ควรสร้างความตระหนักให้ นักเรียน พัฒ นาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์
อย่างเต็มความสามารถ
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2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์
โดยกาหนดตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการคิดของนักเรียนที่ชัดเจน
2.2 ควรมีก ารศึ กษาปั จ จัยที่ ส่ งเสริมและปั จ จัยที่ เป็ น อุป สรรค ในการจัด การเรีย นรู้
การคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดรูปแบบอื่นๆ ของนักเรียน เช่น
ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดแก้ปัญหา
เป็นต้น
2.4 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี ่อการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
1. นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์

2. นายยรรยง อรรถีโภค
3. นายแสน สมนึก
4. นายพีระ รัศมีสว่าง
5. นางสาวดวงเดือน คุปต์คาร

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้าราชการบานาญ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ข้าราชการบานาญ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ข้าราชการบานาญ ตาแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
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แบบสอบถาม การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
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แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบั บ นี้ จั ดท าขึ้ น โดยมี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อเก็บ ข้ อมู ล เกี่ยวกับ สภาพและ
ปัญหา การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุ ธ ยา เขต 2 จึงขอความร่วมมือ ครูผู้ รับ ผิ ดชอบงานวิช าการโรงเรีย น
จานวน 1 คน ตอบแบบสอบถาม ตามความเป็นจริง
2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพ ปั ญ หาการจั ด การเรีย นรู้ที่ ส่ งเสริม การคิด วิเคราะห์ ของโรงเรีย น
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จานวน 30 ข้อ ขอให้
ผู้ตอบแบบสอบถาม ทาเครื่องหมาย ที่ตรงกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ มากที่สุดเพียงข้อเดียว และได้กาหนดตัวเลขในช่องให้มีความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง สภาพและปัญหาการดาเนินงาน
อยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง สภาพและปัญหาการดาเนินงาน
อยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง สภาพและปัญหาการดาเนินงาน
อยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง สภาพและปัญหาการดาเนินงาน
อยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง สภาพและปัญหาการดาเนินงาน
อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด
ขอขอบพระคุณอย่างสูง ที่ท่านกรุณาเสียสละเวลาในการแสดงความคิดเห็น ในการตอบ
แบบสอบถาม คาตอบของท่ านจะเป็ น ประโยชน์ อย่ างยิ่งในการน าเสนอข้ อมู ล สภาพและปั ญ หา
การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เคราะห์ ของโรงเรี ยนในสั งกั ดส านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
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แบบสอบถามสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ตอนที่ 1 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ระดับสภาพและปัญหาดาเนินงาน
รายการประเมิน

สภาพการดาเนินงาน

ปัญหาการดาเนินงาน

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ด้านการบริหารจัดการ
วิเคราะห์ สภาพปัญหาความต้องของครูเพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
กาหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ อย่างเป็นรูปธรรม
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง ด้านการจัด
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เช่น
ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน เป็นต้น
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการเนื้อหา
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การส่งเสริมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
การนิเทศ กากับติดตามการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์
ใช้กระบวนการ PLC ส่งเสริมจัดการเรียนรู้พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เช่น
ชุมนุม ชมรม ค่าย กิจกรรมตอบปัญหา เป็นต้น
ด้านการจัดการเรียนรู้
ครูวิเคราะห์ผู้เรียนและใช้ผลการวิเคราะห์พัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
ครูจัดทาและใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
กระบวนการคิดวิเคราะห์
ครูใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดการคิดวิเคราะห์
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ข้อ
ที่

ระดับสภาพและปัญหาดาเนินงาน
รายการประเมิน

12. ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้การระดมสมองให้ผู้เรียนทุกคน
ได้แสดงความคิดเห็น/ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
13. ครูจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนฝึก
กระบวนการคิดและสร้างผลงานใหม่ๆ ที่ต่างไปจาก
ความคิดของผู้อื่น
14. ครูจัดการเรียนรู้เชื่อมโยงกับสภาพชุมชน ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์
15. ครูจัดการเรียนรู้โดยนาระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อให้ผู้เรียน คิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ
16. ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ เขียนผังความคิด
17. ครูจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการสอนด้วยโครงงาน
18. ครูพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เพื่อนาไปใช้ในการจัด
การเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์
19. ครูประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
เพื่อนาผลไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้านการคิดวิเคราะห์
20. ครูใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ผู้เรียนอ่านหนังสือ
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
21. ครูใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
22. ครูใช้วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย เช่น แฟ้มสะสมงาน รายงานตนเอง
ของผู้เรียน การตรวจงาน แบบทดสอบ
เน้นทักษะการคิดขั้นสูง เป็นต้น
23. ครูใช้แบบทดสอบ ประเภทเขียนตอบ
24. จัดสอนซ่อมเสริมกรณีมีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินด้านการคิดวิเคราะห์
25. ครูทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุงและ
พัฒนานักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์
ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน
26. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
27. มีทักษะกระบวนการกลุ่ม

สภาพการดาเนินงาน

ปัญหาการดาเนินงาน

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ที่

ระดับสภาพและปัญหาดาเนินงาน
รายการประเมิน

สภาพการดาเนินงาน

ปัญหาการดาเนินงาน

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

28. ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
29. สรุปองค์ความรู้ใหม่ของตนเอง
30. เชื่อมโยงความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
1. ปัญหาอุปสรรค………………………………………………………………………………………………………………..
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
2. ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………….…
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
3. ความต้องการช่วยเหลือ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา………………………………………………
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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แบบสอบถาม

สาหรับผู้เชี่ยวชาญ

เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ ใช้สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการจั ด การเรีย นรู้ที่ ส่ งเสริ ม การคิ ด วิเคราะห์ ของโรงเรีย นในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ซึ่งสรุปแนวทางการศึกษาสภาพ
และปั ญ หาการจัดการเรี ยนรู้ที่ส่ งเสริมการคิดวิเคราะห์ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการบริห าร
2) ด้านการเรียนรู้ และ 3) ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา
2. ขอความอนุ เคราะห์ จากท่าน ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ ได้พิจารณาแบบสอบถาม เรื่อง
การศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส่ งเสริ ม การคิ ด วิ เคราะห์ ของโรงเรี ย นในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ว่ามีความสอดคล้องตามเนื้อหา
หรือไม่ โดยการขีดเครื่องหมาย  ลงในช่อง ระดับความคิดเห็น ซึ่งประกอบด้วย สอดคล้อง ไม่แน่ใจ
และไม่สอดคล้อง ส่วนข้อเสนอแนะ ให้ท่านเขียนแนะนาเพิ่มเติม เพื่อจะเป็นประโยชน์สาหรับนามา
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ต่อไป
ขอขอบพระคุ ณ อย่ า งสู ง ที่ ท่ า นกรุ ณ าเสี ย สละเวลาแสดงความคิ ด เห็ น ในการตอบ
แบบสอบถาม คาตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหา
การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส่ งเสริ ม การคิ ดวิเคราะห์ ของโรงเรียนในสั งกั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ต่อไป
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
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เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการจั ด การเรี ย นรู้ที่ ส่ งเสริม การคิ ด วิเคราะห์ ของโรงเรีย นในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาการจั ด การเรีย นรู้ที่ ส่ งเสริม การคิ ด วิ เคราะห์ ของโรงเรี ยนในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่
เกี่ยวกับ การดาเนินงานส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของโรงเรียน ซึ่งได้กาหนดแนวทางการดาเนิ นงาน
ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยสรุปออกมาได้ทั้งสิ้น 3 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหาร 2) ด้านการเรียนรู้ และ 3) ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน แล้วจึงมากาหนด
กรอบแนวคิดการศึกษา
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการคิดพิจารณาจาแนก
แยกแยะข้อมูล จากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ โดยอาศัยหลักเหตุและผลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจที่ถูกต้อง
2. การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ หมายถึง กระบวนการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ที่ครูจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถทางสมอง ในการประมวลความรู้ ประสบการณ์
ต่างๆ ที่มีอยู่ให้เป็นความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ เพื่อใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกัน
แล้วนาไปปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์
2.1 ด้านการบริห ารจัดการ หมายถึง กระบวนการบริห ารจัดการกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์
2.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์
2.3 ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน หมายถึง คุณภาพผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์
3. สภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ระดับของการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหาร
จัดการ 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ และ 3) ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน. โดยวัดได้จากแบบสอบถามที่ ผู้
ศึกษาสร้างขึ้น โดยแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งมี
เกณฑ์ในการกาหนดค่าน้าหนักของการประเมิน เป็น 5 ระดับ
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4. ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ระดับของการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหาร
จัดการ 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ และ 3) ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน. โดยวัดได้จากแบบสอบถามที่ ผู้
ศึกษาสร้างขึ้น โดยแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งมี
เกณฑ์ในการกาหนดค่าน้าหนักของการประเมิน เป็น 5 ระดับ
5. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียนและรักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
6. ครู หมายถึง ครูผู้สอนซึ่งปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
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การประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องระดับความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
ข้อ
สอดคล้อง ไม่แน่ใจ
ไม่
รายการประเมิน
ข้อเสนอแนะ
ที่
สอดคล้อง
(+1)
(0)
(-1)
ด้านการบริหารจัดการ
1. วิเคราะห์ สภาพปัญหาความต้องของครู
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
2. กาหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นรูปธรรม
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง
ด้านการจัด การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ เช่น ประชุม อบรม
ศึกษาดูงาน เป็นต้น
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการ
เนื้อหาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
5. การส่งเสริมการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์
6. การนิเทศ กากับติดตามการส่งเสริม
พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์
7. ใช้กระบวนการ PLC ส่งเสริมจัดการ
เรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
8. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด เช่น ชุมนุม ชมรม ค่าย
กิจกรรมตอบปัญหา เป็นต้น
ด้านการจัดการเรียนรู้
9. ครูวิเคราะห์ผู้เรียนและใช้ผลการวิเคราะห์
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
การคิดวิเคราะห์
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ข้อ
ที่

รายการประเมิน

10. ครูจัดทาและใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดย
เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
11. ครูใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการคิดวิเคราะห์
12. ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้การระดมสมองให้
ผู้เรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็น/ให้
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
13. ครูจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ให้ผู้เรียน
ฝึกกระบวนการคิดและสร้างผลงานใหม่ๆ
ที่ต่างไปจากความคิดของผู้อื่น
14. ครูจัดการเรียนรู้เชื่อมโยงกับสภาพชุมชน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนเกิด
การคิดวิเคราะห์
15. ครูจัดการเรียนรู้โดยนาระเบียบวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียน คิดค้นหา
วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ
16. ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ เขียน
ผังความคิด
17. ครูจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการสอนด้วย
โครงงาน
18. ครูพฒ
ั นาสื่อและนวัตกรรม เพื่อนาไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนด้านการ
คิดวิเคราะห์
19. ครูประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี เพื่อนาผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้านการคิด
วิเคราะห์
20. ครูใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
อ่านหนังสือเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์

ระดับความคิดเห็น
สอดคล้อง ไม่แน่ใจ
ไม่
ข้อเสนอแนะ
สอดคล้อง
(+1)
(0)
(-1)
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ข้อ
ที่

รายการประเมิน

21. ครูใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้ผู้เรียน
สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์
22. ครูใช้วิธีการและเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย เช่น แฟ้มสะสม
งาน รายงานตนเองของผู้เรียน การตรวจ
งาน แบบทดสอบเน้นทักษะการคิดขั้นสูง
เป็นต้น
23. ครูใช้แบบทดสอบ ประเภทเขียนตอบ
24. จัดสอนซ่อมเสริมกรณีมีผู้เรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินด้านการคิดวิเคราะห์
25. ครูทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา
ปรับปรุงและพัฒนานักเรียนด้านการคิด
วิเคราะห์
ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน
26. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
27. มีทักษะกระบวนการกลุ่ม
28. ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
29. สรุปองค์ความรู้ใหม่ของตนเอง
30. เชื่อมโยงความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

ระดับความคิดเห็น
สอดคล้อง ไม่แน่ใจ
ไม่
ข้อเสนอแนะ
สอดคล้อง
(+1)
(0)
(-1)
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ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (IOC)
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ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (IOC)
เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ข้อ
ที่
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

รายการประเมิน
ด้านการบริหารจัดการ
วิเคราะห์ สภาพปัญหาความต้อง
ของครูเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์
กาหนดโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นรูปธรรม
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนา
ตนเอง ด้านการจัด การเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ เช่น ประชุม อบรม
ศึกษาดูงาน เป็นต้น
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่
บูรณาการเนื้อหา ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การส่งเสริมการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์
การนิเทศ กากับติดตามการ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์
ใช้กระบวนการ PLC ส่งเสริม
จัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์

คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คน คน คน คน คน
ที่ ที่ ที่ ที่ ที่
1
2
3
4 5

ค่า
IOC

แปลผล

+1

0

+1

+1

+1

0.80

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

0

+1

+1

+1

0.80

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้
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ข้อ
ที่

รายการประเมิน

8. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด เช่น ชุมนุม
ชมรม ค่าย กิจกรรมตอบปัญหา
เป็นต้น
ด้านการจัดการเรียนรู้
9. ครูวิเคราะห์ผู้เรียนและใช้ผลการ
วิเคราะห์พัฒนา การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิด
วิเคราะห์
10. ครูจัดทาและใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์
11. ครูใช้เทคนิคการสอนที่
หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดการคิดวิเคราะห์
12. ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้การระดม
สมองให้ผู้เรียนทุกคนได้แสดง
ความคิดเห็น/ให้ข้อเสนอแนะใน
การแก้ปัญหา
13. ครูจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
ให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดและ
สร้างผลงานใหม่ๆ ที่ต่างไปจาก
ความคิดของผู้อื่น
14. ครูจัดการเรียนรู้เชื่อมโยงกับ
สภาพชุมชน ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนเกิดการคิด
วิเคราะห์
15. ครูจัดการเรียนรู้โดยนาระเบียบ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้
ผู้เรียน คิดค้นหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ

คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คน คน คน คน คน
ที่ ที่ ที่ ที่ ที่
1
2
3
4 5

ค่า
IOC

แปลผล

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้
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ข้อ
ที่

รายการประเมิน

16. ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถ เขียนผังความคิด
17. ครูจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการ
สอนด้วยโครงงาน
18. ครูพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เพื่อ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียนด้านการคิด
วิเคราะห์
19. ครูประเมินผลการใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
เพื่อนาผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้านการคิดวิเคราะห์
20. ครูใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้ผู้เรียนอ่านหนังสือเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์
21. ครูใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้
ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์
22. ครูใช้วิธีการและเครื่องมือวัด
และประเมินผลที่หลากหลาย
เช่น แฟ้มสะสมงาน รายงาน
ตนเองของผู้เรียน การตรวจงาน
แบบทดสอบเน้นทักษะการคิด
ขั้นสูง เป็นต้น
23. ครูใช้แบบทดสอบ ประเภท
เขียนตอบ
24. จัดสอนซ่อมเสริมกรณีมีผู้เรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน
การคิดวิเคราะห์

คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คน คน คน คน คน
ที่ ที่ ที่ ที่ ที่
1
2
3
4 5

ค่า
IOC

แปลผล

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

0

+1

+1

+1

0.80

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้
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ที่
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คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คน คน คน คน คน
ที่ ที่ ที่ ที่ ที่
1
2
3
4 5

25. ครูทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนา
+1
นักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์
ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน
26. มีความกระตือรือร้นใน
+1
การเรียนรู้
27. มีทักษะกระบวนการกลุ่ม
+1
28. ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล +1
29. สรุปองค์ความรู้ใหม่ของตนเอง +1
30. เชื่อมโยงความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
+1
ชีวิตประจาวัน

ค่า
IOC

แปลผล

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

84

คณะทางาน
ที่ปรึกษา
นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์
นายยรรยง อรรถีโภค
นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร
นายกนก คล้ายมุข

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

คณะผู้จัดทา
นายกนก คล้ายมุข
นางพินิจ แสงอรุณ
นางสมใจ นรินทร์นอก
นางสาวอุษา วีระสัย
นางชนิดา ยินดีเขต
นางศิริพร พงษ์แตง
นางสาวเพ็ญพรรณ กรึงไกร
นางขนิฏฐา ทองเพ็ชร
นายวัชระ ทองนิล
นางสาวรวีพร ปุ่นอุดม
นายธนพล สีสุข
นางสาวพรนภา สุขยานี

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

บรรณาธิการกิจ
นายกนก คล้ายมุข

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศิลปกรรม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดพิมพ์
นางสาวกุหลาบ สุพัฒฑา
นางสาวจุฑามาศ ตรีศัพท์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

