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บทคัดย่อ  
การวิจัยมีวัตถปุระสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจดั          

การเรยีนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ประถม 
ศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบทกัษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน และสะท้อนผลการเรียนรู้
ของนักเรียนดว้ยการบันทึกอนุทิน โดยใชรู้ปแบบการทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน 
กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นป.6/2 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) จ านวน 28 คน เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจยั คือ แผนการจัดการเรียนรู ้แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์และแบบบันทึกอนุทิน 
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาและค่าความเชื่อมั่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ t - test 
และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู ้5 ขั้นตอน 
คือ 1)ขั้นทบทวนเชื่อมโยงประสบการณ์ 2)ขั้นกิจกรรมน าการค้นคว้า 3)ขั้นปฏิบัติเพื่อหาข้อสรุป  
4)ขั้นอภิปรายขยายความคดิ 5)ขั้นน าความรู้สู่การเผยแพร่ การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ 
พบว่า ค่าเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีความแตกต่างกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และการสะท้อนผลพบวา่ นักเรียนได้รบัความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์และการคิด
วิเคราะห ์ ผู้สอนมรีูปแบบการสอนที่น่าสนใจ  มีสื่ออุปกรณ์การสอนที่หลากหลาย  บรรยากาศ          
การเรียนสนกุสนาน  และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
ค าส าคัญ : ทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์  
 

ก 



 
 

Thesis Title  :   Analytical Thinking Skills Development, Scientific Substance of  
Learning Group for Grade 6 Elementary Education 

Name-Surname :   Mrs. Sirikan Tanawutpornpinit 
Major Subject  :  Technology in Curriculum Research and Development, Faculty of  

Technical Education 
Thesis Advisor : Assistant Professor Nonthalee Prontadavit, Ph.D. 
Thesis Co-Advisor :  Assistant Professor Supaporn Praewpanit, Ed.D. 
Academic Year :       2010 
 

Abstract 
 
 The purpose of this research were to; 1) develop instruction model of analytical thinking 
skills; 2) compare the differences between pretest-posttest analytical thinking skills; and 3) reflect 
learning activities. The one group pretest-posttest design was used to collect data from 28 
students grade 6 Wattongyeod School (Wuttikornprachanukul). The instruments for collecting 
data were lesson plan of analytical thinking skills, thinking skills test and journal.  
The quantitative data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and  
t-test for dependent sample. Content analysis was used for qualitative data. 
 The results of this research revealed that the model of analytical thinking skills was 
developed 5 steps as follows: 1) review and transfer experience step; 2) inquiry step; 3) finding 
conclusion step; 4) discussion step;  and 5) knowledge distribution step. The comparison of the 
differences between pretest-posttest analytical thinking skills was significant at .05 level. The 
students’ opinion toward learning activities were understanding in science subject and analytical 
thinking skills, interested in active learning, variety of media, enjoy learning and could be used in 
real life situation.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ความส าเร็จของการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ ผู้วิจัยได้รับความกรุณาช่วยเหลือจากบุคคล
หลายท่าน  ท่านแรกที่ผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทลี  
พรธาดาวิทย์  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่คอยให้ค าแนะน าปรึกษาด้วยความเสียสละและอดทน
นอกเหนือจากการท าวิทยานพินธ์แล้วท่านยังให้ความรู้และแบบอย่างของการท างานที่ดี ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซ้ึงในพระคุณนี้อย่างสงู 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  แพรวพนิต  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม        
ที่ท่านได้ให้ก าลังใจ  ให้ค าแนะน า  ข้อคิดเห็น  ความรู้  และค าปรึกษาหารือท่ีทรงคุณค่าย่ิงตลอดมา          
ขอกราบขอบพระคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ว่าที่ ร.ต.ดร.สุทธิพร  บุญส่ง  ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์  ดร.ราตรี  ศิริพันธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ดร.วรรณด ี สุทธินรากร  ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ์   
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร  เสวกวิ  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  จิวเจริญสกุล  ศน.สุนทร  เชยชื่น
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา โง้ววัฒนา  ที่กรุณาตรวจสอบแนะน าในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์
จนส าเร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ตลอดจนให้ค าแนะน า  ก าลังใจและสิ่งดีงามนานัปกาลเกนิกว่าจะบรรยาย  
ผูว้ิจัยขอส านึกในความกรุณาและระลึกถึงในความทรงจ าตลอดไป 
 ขอกราบขอบพระคุณท่านผูอ้ านวยการ สุเทพ  สุขชม  และคณะครูและนักเรียนชัน้ประถม 
ศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล)  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก  ศกึษานิเทศก์ทีเ่กี่ยวข้องที่ให้ค าแนะน า  ปรับปรุง  และให้ขอ้มูลที่ผู้วิจัยต้องการให้ความ
ช่วยเหลือ  และอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาของการทดลองงานวิจัยนี้   
 ท้ายที่สุดนี ้ ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมทุกท่านที่
อบรมสั่งสอนให้ค าแนะน า  และขอกราบขอบพระคุณ ญาติพี่น้อง ทุกคนในครอบครัวของผู้วิจัย 
ที่รัก  ห่วงใย  ให้ก าลังใจ  และสนับสนุนการท าวิทยานพินธ์นี้มาโดยตลอด 
 คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอร าลึกและมอบเปน็เครื่องบูชาพระคุณ
ของ  บิดา  มารดา  ครู  อาจารย์  ทุกท่านที่ท าให้วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จได้อย่างสมบรูณ์ยิ่ง 
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  2  ทักษะการคิดวเิคราะห์ก่อนเรยีนและหลังเรยีนจ าแนก 5 ด้าน       72 
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   4 ภาพประกอบ  การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสบืเสาะหาความรู้  (Inquiry  Cycle) 58 
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บทที่ 1 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มกีารพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว  อกีทัง้เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร  ดังนั้น การเรยีนรู้จงึเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  ทั้งทางดีและไม่ดี  
การเรียนรู้ทางดีก่อให้เกิดประโยชน์  แต่การเรียนรู้ทางไมด่ีท าให้เกิดโทษเป็นภัยต่อตวัเอง สังคม 
และชุมชน (กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2542: บทน า)  จากความเจริญก้าวหนา้ที่เป็นไป
อย่างรวดเร็ว  พบว่า เยาวชนของประเทศที่เติบโต  และเป็นก าลังส าคัญต่อไปภายภาคหน้าก าลัง
เผชิญกับปัญหาความยุ่งยาก  ซับซ้อนและสับสน  คิดไม่เป็น  ท าไม่ได้  แก้ปัญหาไม่ถูกวิธีและไม่มี
วิธีการในการคิดวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ  เพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตท า
ให้เกิดปัญหา  เช่น  ปัญหาการถูกล่อลวง  ปัญหาด้านอาชญากรรม  ปัญหายาเสพตดิ  ปัญหาโสเภณี
เด็กและท้ายที่สุดเป็นปัญหาที่บั่นทอนความเจริญของสังคมและประเทศชาติอย่างร้ายแรง  การรู้จัก
พึ่งตนเอง  คิดเป็น  ท าเป็น  และแก้ปัญหาได้  เป็นประเด็นที่จะท าให้เกดิความมั่นคงในสังคมของ
ประเทศชาติ  จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง  ท่ีต้องเร่งสร้างสมรรถนะการคิดของประชากรของประเทศ  ให้มี
คุณภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนของชาติ  ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการน าพาประเทศให้อยูใ่นสังคม
โลกได้อย่างภาคภูมิและสมศักดิ์ศรี (สุปราณี, 2547: บทน า)  ดังนั้น ทกัษะการคิดจึงเป็นคุณลักษณะ
พิเศษที่ส าคัญของการจัดการปัญหา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพราะการคิด
เป็นกลไกส าคญัที่ใช้ในการเรียนรู้ช่วยในการแยกแยะสิ่งที่ดีและไม่ดี  ช่วยให้บุคคลด ารงอยู่ได้อยา่ง
ปกติสุข (กองวิจัยทางการศกึษา, 2542: บทน า)  ซึ่งสอดคล้องกับ วิลาวัลย์  มีสกุล (2547: บทน า)    
ที่กล่าวว่า  ความคิดเป็นเรื่องส าคัญมากท าให้มนุษย์มีคุณภาพ  การคิดท าให้คนรู้จักจ าแนกข้อมูล
ต่างๆ ท่ีได้รับพิจารณาหาแนวทางที่หลากหลายแล้วใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดตัดสินใจเลือก
ทางเลือกอย่างมีเหตุผล  ปฏิบัติตามแนวทางที่ท าให้เกิดผลดีที่สุด  รวมทั้งการคิดยังเป็นคุณสมบัตทิี่
ผู้เรียนควรมีควบคู่ไปกับความรู้ความสามารถ  และคุณธรรม  การคดิจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
ดังที่ อมรวิชช ์ นาครทรรพ (2540: บทน า) กล่าวไว้ในหนงัสือความฝันของแผ่นดินว่า การแก้ปัญหา 
สิ่งแวดล้อม การลดปัญหาสังคม  ไปจนถึงการปฏิรูปการเมือง  ล้วนเปน็เรื่องที่ต้องอาศัย “ การคิด ” 
ทั้งสิ้น 
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 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น การจัดกิจกรรมการเรียนรูจ้ึงเป็นกิจกรรมที่ส าคัญทีส่่งเสริม
และพัฒนาผู้เรยีนให้มีทักษะในการคิด  โดยเฉพาะการคดิวิเคราะห์  ซึง่ประกอบดว้ยการจ าแนก 
การเปรียบเทยีบ  การจัดหมวดหมู่  การประเมินค่า  การตดัสินใจ  และอธิบายสาเหตุการตัดสินใจ  
ช่วยให้ผู้เรียนแยกแยะข้อมูลที่มีประโยชนแ์ละไม่มีประโยชน์  ประเมินค่าความน่าเชือ่ถือของข้อมูล
ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจ าวนัได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 10)  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ในหลายมาตราได้จัดแนวทาง 
การจัดการศกึษาที่เกีย่วข้องกับทักษะการคิดของผู้เรียน  คือ มาตราท่ี 22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรยีนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด  กระบวนการจัดการเรยีนมีความส าคญัที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  มาตราท่ี 23 การเรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์นั้นต้องให้
เกิดทั้งความรู้  ทักษะ  และเจตคติด้านวิทยาศาสตร์  รวมทั้งความรู้ความเข้าใจ  และประสบการณ์  
เรื่องการจัดการ  การบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดลุยั่งยืน (กรมวิชาการ, 2545: 12)  และมาตราที่ 24  กล่าวถึง  การจัดการเรียนรู้ตอ้งจัดเนื้อหา
สาระและกจิกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  และประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกัน  และแกไ้ขปัญหา  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน, 2547: 12 - 13) นอกจากนี้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพ  ในการ 
ศึกษาต่อและประกอบอาชพี (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551: 13)  รวมทัง้มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรยีนเกดิสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  
ซึ่งเป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด     
 การประเมินคณุภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 4       
ด้านผู้เรียนก าหนดให้ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คดิสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ         
มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  และจากผลการประเมินการจัดการศึกษาของ 
ส านกังานวิชาการและมาตรฐานทางการศกึษา (2549: 2)  พบว่า  ปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์เป็น
ปัญหาของเด็กไทยที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน  การจัดการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เป็นกลุ่มสาระที่มุ่งพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นระบบ  จากผลการประเมินสถานศึกษา  จ านวน 7,273 แห่ง  
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  พบว่า  ผู้เรียน 
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ร้อยละ 18.12  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอยา่งมีวิสัยทัศน์  คิดสังเคราะห์  คิดไตร่ตรอง  
คิดสร้างสรรค์  และคิดอย่างมวีิจารณญาณ  เมื่อพิจารณาตวับ่งช้ี  พบว่า  ความสามารถประเมินค่า
ความน่าเชื่อถอืของข้อมูล  รู้จักพิจารณาข้อดี  ข้อเสีย  ความถูกผิด  ระบสุาเหตุ  ผลการค้นหาค าตอบ  
เลือกวิธแีละมปีฏิภาณในการแก้ปัญหาและตัดสินใจไดอ้ย่างสันติ  และมีความถูกต้องเหมาะสมอยู่
ในระดับต่ ามาก (18.74 %)  รองลงมา  คือ  ความสามารถจ าแนกประเภทข้อมูล  เปรยีบเทียบและ 
มีความคิดรวบยอด (26.24 %)  มีการคิดริเร่ิม  มีจินตนาการ  มีความสามารถในการคาดการณแ์ละ
ก าหนดเป้าหมายได้ (36.74 %)  ซึ่งเปน็มาตรฐาน  และตัวบ่งชี้ท่ีควรเรง่รัดปรับปรุง  และพัฒนา 
(ส านักงานวิชาการและมาตรฐานทางการศึกษา, 2549: 2)  ซึ่งสอดคล้องกับ สุมน  อมรวิวัฒน์ 
(2540: 325)  ที่กล่าวว่า  การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรเพราะ
การเรียนการสอนปัจจุบันเน้นเนื้อหา  ความรู้  ความจ า  มากกว่าการฝึกปฏิบัตเิพื่อน าไปใช้ในชีวิต
ตนเอง  ส่วนแสงเดือน  ทวีสนิ (2545: 194)  พบว่า  ทักษะและความสามารถในการคิดของเด็กไทย 
มีน้อยลง  สาเหตุเนื่องมาจากสภาพวัฒนธรรมในสังคมไทยที่ไม่เอื้อต่อการให้เด็กคิด  ชอบให้เด็ก 
ว่านอนสอนงา่ย  เมื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาเน้นการท่องจ า  เชื่อฟังค าสอนของครู  ห้ามคิดท่ีแตกต่าง
จากผูส้อน  สิ่งต่างๆ เหล่านีเ้ป็นตัวหล่อหลอมให้เดก็ไทยขาดทักษะการคิด  ทั้งในเรื่องคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  ซึ่งเป็นความคดิในระดับสูง  ในท านองเดยีวกันไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท์ 
(2547: 2)  อ้างถึงใน ทิศนา  แขมมณี  และคณะ (2544: 40)  กล่าวว่า  เด็กไทยนั้นไม่เก่งเรื่องการคิด   
การใช้เหตุผลเพราะครูไทยไม่สันทัดในการใช้เหตุผล  ครูมีความรู้เป็นข้อเท็จจริงแตไ่ม่ได้ให้ความรู้
ที่เป็นทักษะการคิด  การสอนให้ได้ผลนั้นต้องให้ผู้เรียนมีประสบการณ์โดยตรงกับกระบวนการคดิ  
โดยการสอนให้เกิดทกัษะการคิดต้องเป็นการสอนแบบเปิดโอกาสให้อภิปรายด้วยการถามค าถามท่ี
แยบยลแต่ไมย่ากเกินไป  และห้องเรียนมีบรรยากาศส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น   
                จากการประเมินคณุภาพการศึกษาที่ผ่านมาของ โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล)  
อ าเภอบ้านนา  จังหวดันครนายก  โดยส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน)  ปีการศึกษา 2547  ในรอบแรกระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม พ.ศ. 2547  พบว่า 
นักเรียนของโรงเรียนวดัทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล)  อ าเภอบ้านนา  จังหวดันครนายก  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 - 6  มีผลการประเมินคณุภาพมาตรฐานที่ 4  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
คิดสังเคราะห์  การมีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมีวิสยัทัศน์  อยู่ในระดบั
พอใช้ (ค่าเฉลีย่ 2.25)  และรอบที่ 2  ปีการศึกษา 2549  ระหว่างวันที่ 25 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2549  
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 2.94)  ซึง่พบว่า  มีการพัฒนาแต่ค่าเฉลี่ยยังอยูใ่นระดับที่ยังไม่เปน็ที่น่าพอใจ  
(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา, 2550: 15)  ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้ท าการสงัเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้  ของโรงเรียนวัดทองย้อย             
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(วุฒิกรประชานุกูล) อ าเภอบา้นนา จังหวัดนครนายก ทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้  (โรงเรียนวดัทองย้อย 
(วุฒิกรประชานุกูล), 2551: 13)  พบว่า  นักเรียนที่ผู้สอนรับผิดชอบนั้น  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อยู่ในระดับพอใช ้ เมื่อพิจารณารายละเอียดจากผลงาน / ชิ้นงาน  มักเป็นการเลียนแบบ         
ไม่กลา้แสดงความคิดเห็น  ไมส่ามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดของตน  ไม่สามารถจ าแนก
จัดหมวดหมู่เกี่ยวกับความเหมือนความตา่งโดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ  ขาดทักษะการสรุป  ไม่สามารถ
น าความรู้  ทักษะ  หรือประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชนต์อ่การเรียน  และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้  รวมทั้งไมส่ามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนั้น ผู้วจิัย
ซึ่งเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) 
อ าเภอบ้านนา  จังหวดันครนายก  จึงสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะหแ์ละสร้างพื้นฐานการคิดส าหรับระดับชั้นที่สูงขึน้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1.  เพื่อพัฒนารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้ผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวเิคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน  กลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 3.  เพื่อสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการเขียนบันทึกอนุทิน 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัยในครัง้นี้  ผู้วิจัยไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยั  ดังนี ้
 ขอบเขตเชงิเนื้อหา  ผู้วิจัยศึกษาและพัฒนาทักษะการคิดวเิคราะห์ในกลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6   
 ขอบเขตเชงิประชากร  ผู้วิจัยศึกษากับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียน 
วัดทองย้อย (วุฒิกรประชานกุูล)  อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 
 ขอบเขตเชงิระยะเวลา  ผู้วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553   
จ านวน 10 ชั่วโมง 
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สมมุติฐานของการวิจัย 
 
 ภายหลังการใช้แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรูก้ลุ่มสาระ          
การเรียนรูว้ิทยาศาสตร์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีทักษะการคดิวิเคราะห์สูงกว่าก่อนการใช้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 
 ตัวแปรอิสระ  รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยแผนการจัดการเรยีนรู้  ที่พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์  
 ตัวแปรตาม  คอื ทักษะการคิดวิเคราะห์  ได้แก่  ทกัษะการจ าแนก  ทกัษะการจัดหมวดหมู ่ 
ทักษะการเชื่อมโยง  ทักษะการสรุปความ  และทักษะการประยุกต ์
 
นิยามศัพท ์
 
 แผนการจัดการเรียนรู้  หมายถึง  เอกสารแสดงรายละเอียด  กระบวนการเรียนการสอน          
โดยระบุถึง  สาระส าคัญ  จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้
และการวัดและประเมนิผลท่ีผู้สอนจัดท าขึ้น ส าหรับการสอน เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน กลุ่มสาระ
การเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์
 การคิดวิเคราะห์  หมายถึง  การแยกแยะเพือ่สืบค้นข้อเท็จจริงของเหตกุารณ์ เรื่องราวหรือ
เนื้อหาต่างๆ เพื่อลงข้อสรุปและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง  และสมเหตุสมผล  การคิดวิเคราะห ์
มี 5  ด้าน 1)การจ าแนก  2)การจัดหมวดหมู่  3)การเชื่อมโยง  4)การสรุปความ  5)การประยุกต์ 
 ทักษะการคิดวิเคราะห์  หมายถึง  ความสามารถในการคิดพิจารณาใครค่รวญ  ไตร่ตรอง       
เพื่อตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างละเอียดรอบคอบ  มีเหตุผล  ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบวัดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ตามล าดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ประกอบด้วย 5 ด้าน  
ดังนี ้
 1.  ทักษะการจ าแนก  เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยต่างๆ  ทั้งเหตุการณ์  
เรื่องราว  สิ่งของออกเป็นส่วนย่อยๆ ให้เข้าใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์  สามารถบอกรายละเอียดของ
สิ่งต่างๆ ได ้
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 2.  ทักษะการจัดหมวดหมู่  เป็นความสามารถในการจัดประเภท  จัดล าดับ  จัดกลุ่มของ
สิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน  โดยยึดโครงสร้างลักษณะ  หรือคุณสมบัติท่ีเป็นประเภท
เดียวกัน 
 3.  ทักษะการเชื่อมโยง  เป็นความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ของข้อมูลต่างๆ 
ว่าสัมพันธ์กันอย่างไร 
 4.  ทักษะการสรุปความ  เป็นความสามารถในการจับประเด็นและสรุปผลจากสิ่งที่
ก าหนดให้ได ้
 5.  ทักษะการประยุกต์  เป็นความสามารถในการน าความรู้  หลักการ  ทฤษฎี  มาใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ  สามารถคาดการณ์  พยากรณ์  ขยายความ  คาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
           กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์  หมายถึง   กลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งใน8กลุม่สาระ
การเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทีก่ าหนดให้นักเรียนเรียนรู้ 
 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  หมายถึง  ประสบการณ์การเรียนการสอนที่ผู้สอนจัดใหก้ับ
ผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  
โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากรปูแบบการจัดการเรียนรู้ 4 แบบ  ได้แก่ 1) รูปแบบ 4MAT  2) รูปแบบ 
มโนมติรูปตัววี  3) รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้  4) รูปแบบสืบเสาะหาความรู ้ มาก าหนดรูปแบบ 
การเรียนรู้   
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.  ครูผู้สอนได้รูปแบบวิธีการสอนที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  กลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
 2.  นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการคดิวิเคราะห์  เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 3.  เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนและผู้สนใจน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้  โดยใชก้ิจกรรม 
การเรียนการสอนที่พัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะห์  ไปจดักิจกรรมการเรยีนการสอนในเรื่องอื่นๆ 
ต่อไป 
 4.  ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการจัดท าโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และกลุ่มสาระอื่นๆ  เพื่อให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่จากพื้นฐานความรู้เดิม 
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มงคล  เสนามนตรี. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร ์เรื่อง โลกสีเขียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ระหว่างการสอน 
โดยใชผ้ังมโนมติรูปตัววีกับการสอนปกต.ิ ขอนแก่น: วิทยานิพนธ ์ศษ. ม.  
(วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ถ่ายเอกสาร, 2542. 

มนมนัส  สิ้นสุด. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห ์
วิจารณ์ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ประกอบการเขียนแผนผังมโนมต.ิ กรุงเทพฯ: ปริญญานิพนธ ์กศ.ม. (การมัธยมศึกษา) 
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร, 2543.  

มณีรัตน์  เกตุไสว. ผลการจัดกิจกรรมการทดลองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์   
ด้านมโนมติทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นบูรณาการ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2540.    

เยาวลักษณ์  ชื่นอารมณ์. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตรข์อง 
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรม วัฎจักรการเรียนรู5้ E. 
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย สารนิพนธ ์กศ.ม . (การมัธยมศึกษา).   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร, 2549.    

รัตนา  แสนเกษม  และคณะ. การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.   
พิษณุโลก : การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548.         

รุ่งทิพย ์ ร่มจ าปา. เปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  และการเรียนสืบเสาะแบบ 
สสวท. ที่มีต่อแนวความคดิเลือกเกี่ยวกับมโนมติชีววิทยา และทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ขัน้พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2. มหาสารคาม: วิทยานิพนธ์   
กศ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549. 

ระพินทร์  คร้ามมี. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผล 
เชิงวิเคราะห์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการสอน 
ตามแนว คอนสตรัคติวิซึม กบัการสอนแบบแก้ปัญหา. กรุงเทพฯ: ปริญญานิพนธ์  
(การมัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.    



90 

 

เรวัต  ศุภมังม.ี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ์
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ตามแนววงจร 
การเรียนรู้. เชียงใหม:่ วิทยานิพนธ ์ กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ ถ่ายเอกสาร, 2542.  

ลักษณีย์  โคตรสีเขียว. การใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้เพีอ่พัฒนาความสามารถ 
ด้านการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร.์ กรุงเทพฯ: ปริญญานิพนธ์  
คม. (การสอนวิทยาศาสตร)์ บัณฑิตวิทยาลยั สถาบันราชภัฎพระนคร.  ถ่ายเอกสาร, 2545.  

ล าพูน  บุญโสภณ. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์และทักษะกระบวนการทาง  
วิทยาศาสตร ์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขนส่งและการสือ่สาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่3 ระหว่างการสอนโดยใช้มโนมติรปูตวัวี กับการสอนตามปกติ. ขอนแก่น: วิทยานิพนธ ์ 
ศษ. ม. (วิทยาศาสตรศ์ึกษา) บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น.ถ่ายเอกสาร, 2540. 

วรรณา  บุญฉมิ. ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการคิดอย่างมวีิจารณญาณของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพฯ: วิทยานพินธ์ปริญญา การศึกษามหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541. 

วัชรา  เล่าเรียนดี. เทคนิควิธจีัดการเรียนรู้ส าหรับครูมืออาชีพ. นครปฐม: โครงการส่งเสริม 
การผลิตต าราและเอกสารการสอน คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต 
พระราชวังสนามจันทร,์ 2547.      

 . รูปแบบและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด. นครปฐม:  
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร,์ 2552. 

วณิชชา  ฤกษศ์ิริ. ผลการใช้ตัวแบบในนิทานที่มีต่อการพัฒนาความเชื่ออ านาจภายในตน ของเด็กชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีระดับสติปัญญาแตกต่างกัน. กรงุเทพฯ: ปริญญานิพนธ์ การศึกษา
มหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ, 2540.    

วรินทร ์ ล าพุทธา. “รายงานวิจัยผลการเรียนในวิชาเคม ี โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ 
4 MAT.” ศึกษาศาสตร์. 26 (2): 97 - 105;  กันยายน - พฤศจิกายน. 2545.  

วิชาญ  เลิศลพ. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  โดยวิธีจัดการเรียนการสอนตามรปูแบบวัฏจักร 
การเรียนรู้รูปแบบ สสวท. และรูปแบบการผสมผสานระหว่างวัฏจักรการเรียนรู้กับ สสวท.  
กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร. (ส าเนา),  2543. 
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วิลาวัลย์  มีสกลุ. การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดพันต าลงึ จังหวัดสุพรรณบุรี.   
กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2547.    

ศรสุดา  ชูพันธ.์ การเปรียบเทียบผลการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ และรูปแบบ สสวท. ที่มีต่อทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และความคิดเชงิวิพากษ์วิจารณ์ ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่5. มหาสารคาม: การศึกษาค้นคว้าอสิระ กศ.ม.  มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม, 2548.  

ศิริกาญจน์  โกสุมภ์  และดารณี  ค าวัจนัง. สอนให้เด็กคิดเป็น. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: เมธีทิปส์,   
2545.          

สดศร ี สุดเต.้ การเปรียบเทียบผลการสอนตามรูปแบบวฏัจักรการเรียนรู ้และรูปแบบ สสวท.   
ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ั้นพื้นฐาน  และเจตคติเชิงวทิยาศาสตร ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. มหาสารคาม: การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม.   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548.  

สุกัญญา  ลีธีระ. ผลการฝึกความสามารถทางสมอง  ด้านการวิเคราะห์ในทฤษฎีย่อยดา้นการคิดตาม 
แนวทฤษฎีเชาวน์ปัญญาของสเติร์นเบอร์ก ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพฯ: ปริญญานิพนธ์ การวัดผลการศึกษา (กศ.ม.)   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.  

สุปราณี  จิราณรงค์. รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในกลุม่วิชาสร้างเสริมประสบการณช์ีวิต โดยการสอน 
ตามแนวคิดของ สเคิร์นเบร์ก. กรุงเทพฯ: โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
(ฝ่ายประถม) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547.  

สุภัทตรา  กุลยะ. ผลการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  แบบสืบเสาะหาความรู้   
 โดยครูใช้มโนมติรูวีที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และทักษะกระบวนการทาง 
 วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. กรุงเทพฯ:  
 ปริญญานพินธ์ กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.     
สุภาภรณ์  ชูศรีพัฒน์. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง อาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู้. กรุงเทพฯ:  
วิทยานิพนธ ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ   
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547.  
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สุภาสินี  สุภธีระ. “  Inquiry  training, ” เอกสารประกอบการสอน. ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ม.ป.ป. 

สุมน  อมรวิวัฒน์. การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิกร. กรุงเทพฯ: โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์,   
2540.    

สุวิทย์  มูลค า และอรทัย  มูลค า. 21 วิธีจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด. กรุงเทพฯ:  
ภาพพิมพ์, 2545.   

 . กลยุทธการสอนคิดวิเคราะห.์ กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นสว่นการพิมพ,์ 2546.            
 . กลยุทธ์การสอนคิดบูรณาการ. กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมัย, 2547.    
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือหนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   

ช่วงชั้นที่ 2 ส าหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2545.    
 . หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานการเคลื่อนที่และพลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร.์ กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2546. 
แสงเดือน  ทวีสิน. จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที ่5. กรุงเทพฯ: ไทยเส็ง, 2545. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. สรุปแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาต ิฉบับท่ี 8  

(พ.ศ. 2540 - 2544 ). กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2540.    
 .  โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษา การเรียนการสอน  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
 ตามแนวคิด 5 ทฤษฎี. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ไอเดียสแควร์, 2541.   
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). รายงานประจ าปี   
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