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บทคัดย�อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาองค�ประกอบของการคิดวิเคราะห� เพ่ือพัฒนา
ความสามารถดLานการคิดวิเคราะห�ทางวิทยาศาสตร�ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร�ท่ีสMงเสริมความสามารถของนักเรียนดLานการคิดวิเคราะห� กลุMมตัวอยMาง
ไดLแกM นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป#ท่ี 4 จํานวน 40 คน ของโรงเรียนสตรีอMางทอง เครื่องมือท่ีใชLใน
การวิจัย ไดLแกM ชุดกิจกรรมประกอบแผนการจัดการเรียนรูL 10 กิจกรรม 10 แผน ประกอบดLวย ข้ันท่ี 
1 ข้ันตรวจสอบความรูL ข้ันท่ี 2 ข้ันการรับรูLประเด็นปUญหา  ข้ันท่ี 3 ข้ันประมวลขLอเท็จจริง ข้ันท่ี 4  
ข้ันระบุเหตุผลในการเลือกปUญหา ข้ันท่ี 5 ข้ันวิเคราะห� ข้ันท่ี 6 ข้ันทดลอง ข้ันท่ี 7 ข้ันสรุป ข้ันท่ี 8  
ข้ันประเมิน แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห� 6 ชุด ประกอบดLวย การคิดวิเคราะห�
ดLานการจําแนก การใหLเหตุผล การเชื่อมโยงความสัมพันธ� การนําไปใชLและบูรณาการ แบบทดสอบวัด 
เจตคติทางวิทยาศาสตร� ใชLเวลาในการทดลอง 30 คาบ การทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห�ของนักเรียน ทดสอบกMอนเรียนและทดสอบหลังเรียนทุก 2 สัปดาห� รวมจํานวน 6 ครั้ง สถิติ
ท่ีใชL Repeated Measurement 
 ผลการวิจัยพบวMา 
 1.  องค�ประกอบของการคิดวิเคราะห�ท่ีสําคัญ แบMงไดL 3 ดLาน คือ 1) การจําแนก การใหL
รายละเอียด 2) การใหLเหตุผล จากการสังเกต 3) การเชื่อมโยงความสัมพันธ�การนําไปใชLและ     
บูรณาการ 
 2.  การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร�ท่ีพัฒนาข้ึน เป̂นรูปแผนการสอนท่ีพัฒนา
ความสามารถดLานการคิดวิเคราะห�ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป#ท่ี 4 สูงข้ึนอยMางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 

ABSTRACT  
This study aimed to study element of analysis thinking, to develop analysis 

thinking ability in science for Mattayom Suksa student, and to develop science 
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instruction that promoted the analysis thinking ability of students. The sample 
consisted of 40 Mattayom Suksa fourth students of Satri Angthong school. Tools were 
10 activities in lesson plans including first, check of background knowledge, problem 
perception, fact codification, identification of reason for choosing problem, analysis, 
experiment, summary and evaluation, orderly. Analysis thinking ability test consisted 
of 6 aspects namely; analysis thinking of classification, supporting reason, relationship 
connection, application and integration. Science attitude test used experimental time 
for 30 periods. In order to test the analysis thinking, pre-test and post-test were taken 
every 2 weeks totally 6 times. Statistic used were Repeated Measurement. 

Results of the study were as follows: 
1. The main elements of analysis thinking were 1) detail classification,         

2) reason observed from observation, and 3) relationship connect of application and 
integration. 

2. Development of science instructional model was to promote the analysis  
thinking of students. It statistically increased at the significant level of .05. 
 
คําสําคัญ 

รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร�  การคิดวิเคราะห� 
 
ความสําคัญของป=ญหา 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มุMงพัฒนาใหLนักเรียนเป̂นผูL ท่ี มี
ความสามารถคิดวิเคราะห� ปฏิบัติเป̂น ใฝqเรียน รูLจักทLองถ่ินของตน และเป̂นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ เพราะการศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถสรLางคนใหLมีคุณภาพ คือ คิดเป̂น คิดริเริ่ม คิด
สรLางสรรค� คิดเชิงวิเคราะห� เรียนอยMางมีคุณธรรม และมีปUญญา เพ่ือใหLเป̂นกําลังของชาติสูMการสรLาง
ชาติท่ีม่ันคง อันเป̂นความคาดหวังของคนท้ังแผMนดิน ปฏิรูปการศึกษาตLองสามารถสรLาง “นักคิด” ใน
สังคม คือ คนท่ีคิดไดL คิดเป̂น และประยุกต�เป̂น สามารถคิดทันในประเด็นใหมM ๆ แขMงขันไดLและเลือก
รับสิ่งท่ีดีท่ีสุด โดยใชLยุทธศาสตร� อ่ืน ๆ เพ่ือใหLการปฏิรูปการศึกษาเป̂นไปอยMางเป̂นรูปธรรม      
(เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ�ศักด์ิ, 2546) 

จากผลการวิจัยทางการศึกษาท้ังในประเทศและตMางประเทศ พบวMา การพัฒนาสติปUญญา
ของผูLเรียนใหLเป̂นผูLท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห� ในสถานการณ�ตMาง ๆ นั้นทําไดLเพียงใน
ขอบเขตท่ีจํากัดเทMานั้น และยังไปไมM ถึงเปwาหมายสูงสุดตามท่ีหลักสูตรตLองการ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหMงชาติ, 2540) ในขณะเดียวกัน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค�กรมหาชน, 2547) ไดLกําหนดมาตรฐานท่ี 18 ใหLสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยเนLนนักเรียนเป̂นสําคัญ โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหLนักเรียนรูLจัก
ศึกษาหาความรูL แสวงหาคําตอบ สรLางองค�ความรูLดLวยตนเอง รูLจักคิดวิเคราะห� คิดแกLปUญหา และ
ตัดสินใจ รูLจักบูรณาการเชื่อมโยงสาระความรูLและทักษะตMาง ๆ ซ่ึงสMงผลใหLนักเรียนเกิดคุณลักษณะ
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ตามมาตรฐานท่ี 4 นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห� โดยสามารถจําแนก จัดลําดับขLอมูล เปรียบเทียบ
ขLอมูลระหวMางหมวดหมูMไดLถูกตLอง 

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห�จึงเป̂นทักษะท่ีสําคัญและเป̂นทักษะท่ีสามารถพัฒนาไดL เม่ือ
นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห� นักเรียนสามารถจําแนกและจัดหมวดหมูM ลําดับหรือจัดประเภท
สิ่งของตMางๆ อยMางมีหลักเกณฑ� สามารถตัดสินใจอยMางเหมาะสม และใชLความรูLประยุกต�แกLไขปUญหา
ในสถานการณ�อ่ืน ตลอดจนสามารถทํานายผลท่ีตามมาไดL (Schiever, 1991) 

ดังนั้น การเรียนรูLตLองอาศัยกระบวนการคิดวิเคราะห� โดยตLองมีทักษะการคิด วิเคราะห�เป̂น
อันดับแรก จึงจําเป̂น และเป̂นเรื่องสําคัญอยMางยิ่งในการพัฒนาการฝzกฝนจนเกิดเป̂นทักษะติดตัว
ผูLเรียนไปตลอดชีวิตการคิดอยMางมีจุดมุMงหมาย มีทิศทาง มีกระบวนการท่ีดี รอบคอบ จะทําใหLไดL
คําตอบ บทสรุปความรูLท่ีมีคุณภาพ แมLวMาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหLผูLเรียนมีกระบวนการคิด
วิเคราะห�เป̂นเรื่องยาก แตMก็เป̂นสิ่งท่ีตLองพัฒนาฝzกฝน ดังนโยบายการศึกษาของไทยในแผนการศึกษา
แหMงชาติ ระยะท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549)  ท่ีมุMงเนLนการพัฒนาดLานกระบวนการคิดของเด็กไทยใหLสูงข้ึน  
เนื่องจากการศึกษาของผูLเรียนในปUจจุบันจากการประเมินมาตรฐานมีคุณภาพนMาเป̂นหMวงความรูL
ความสามารถของเด็กไทยเฉลี่ยอMอนลงท้ังในดLานกระบวนการคิด วิเคราะห� สังเคราะห� และการริเริ่ม
สรLางสรรค� (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหMงชาติ, 2540) ท้ังท่ีการเรียนรูLวิทยาศาสตร�ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 และพัฒนาเป̂นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตLองการใหLผูLเรียนทุกคนไดLรับการสMงเสริมใหLพัฒนากระบวนการคิด 
วิเคราะห�ใหLสูงข้ึน จากผลการประเมินการจัดการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ในชMวงป# พ.ศ. 2544-2549 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวMาโรงเรียนท่ีสอนใหLผูLเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห�
อยูMในระดับพอใชL รLอยละ 67.00 โรงเรียนท่ีตLองปรับปรุงเรMงดMวนมีอยูMรLอยละ 9.60  และตัวบMงชี้ดLาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงในวิชาวิทยาศาสตร� คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET, A-NET อยูM
ในระดับตํ่า คือในป#การศึกษา 2549 คะแนนเป̂นรLอยละ 34.88 และ 28.86  และจากการวิจัยสํารวจ
ขLอมูลการคิดวิเคราะห�ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชMวงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอMางทอง ป#การศึกษา 2552 พบวMา การจัดการสอนมุMงเนLนเนื้อหามากกวMากระบวนการคิดอยูM
ในระดับนLอย รLอยละ 28.58 ระดับนLอยท่ีสุด รLอยละ 35.71 การจัดการเรียนการสอนควรสMงเสริม
พัฒนานักเรียนในการคิดวิเคราะห�ใหLสูงข้ึน 

จากการวิจัย วิเคราะห�องค�ประกอบการคิดวิเคราะห� โดยใหLผูLเชี่ยวชาญการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร� ตอบแบบสอบถามในเรื่อง องค�ประกอบท่ีสําคัญของการคิดวิเคราะห� ความสามารถของ
นักเรียนในการคิดวิเคราะห� การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พบวMา องค�ประกอบของการคิด
วิเคราะห�ประกอบดLวย 1) การจําแนกใหLรายละเอียด 2) การใหLเหตุผล 3) การเชื่อมโยงความสัมพันธ� 
ในดLานความสามารถของนักเรียน นักเรียนขาดการคิดวิเคราะห�ในเรื่อง  1) การจําแนกใหLรายละเอียด  
2) การใหLเหตุผล 3) การเชื่อมโยงความสัมพันธ� และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูไมMเนLน
การฝzกคิดวิเคราะห� ในเรื่องการจําแนกใหLรายละเอียด การใหLเหตุผล และการเชื่อมโยงความสัมพันธ� 

ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะชMวยสMงเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห�ของ
นักเรียนใหLเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห�นั้น ครูผูLสอนตLองจัดกิจกรรมใหLนักเรียนไดLฝzกปฏิบัติการคิด 
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วิเคราะห� พิจารณาหาเหตุผล และแสวงหาความรูLทักษะ เพ่ือเชื่อมโยงความคิด ทําใหLเกิดการคิด
วิเคราะห� ไตรMตรองไปสูMโครงสรLางใหมMทางปUญญา ดังขLอสรุปของสมจิตร  สวธนไพบูลย� (2541) ไดL
กลMาวสรุปถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร� ดLานความรูL ดLานทักษะ กระบวนการ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค� และคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร�  ครูผูLสอนไมMมีเวลาเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน 
ขาดทักษะการออกแบบ การจัดกิจกรรมควรเพ่ิมพูนและพัฒนาความสามารถของผูL เรียนดLาน
กระบวนการคิดวิเคราะห� 

จากปUญหาดังกลMาวและจากขLอมูลการวิจัยสํารวจ นักเรียน ครูผูLสอน ทําใหLพบวMานักเรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห�อยูMในระดับนLอย จากผลการสํารวจขLอมูลในดLานการจําแนก ใหLเหตุผล และ
เชื่อมโยงความสัมพันธ� ใหLเหตุผลในการปฏิบัติ การนําไปใชL ครูผูLสอนขาดเทคนิค วิธีการ ในการ
จัดการเรียนรูL ผูLวิจัยจึงมีความประสงค�ท่ีจะพัฒนารูปแบบการสอนท่ีสMงเสริมการคิดวิเคราะห�ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 
โจทย�วิจัย/ ป=ญหาวิจัย 

1. การคิดวิเคราะห�มีองค�ประกอบสําคัญอะไรบLาง 
2. จะพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห�ทางวิทยาศาสตร�ไดLอยMางไร 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาองค�ประกอบของการคิดวิเคราะห�ท่ีสําคัญ 
2. เพ่ือพัฒนาความสามารถดLานการคิดวิเคราะห�ทางวิทยาศาสตร�ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษา 
3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร�ท่ีสMงเสริมความสามารถของนักเรียนดLานการคิด

วิเคราะห� 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัย แบMงเป̂น 2 ระยะ คือ 
ระยะท่ี 1 เพ่ือสํารวจสภาพปUญหา องค�ประกอบการคิดวิเคราะห� ประกอบดLวย 2 ข้ันตอน 
ตอนท่ี 1 เป̂นวิจัยสํารวจสภาพปUญหาการคิดวิเคราะห�ทางวิทยาศาสตร�ของนักเรียนระดับ

ชMวงชั้นท่ี 4 และเทคนิคการสอนของครูท่ีจะสMงเสริมความสามารถ การคิดวิเคราะห�ของนักเรียน โดย
ดําเนินการดังนี้ 

1. กลุMมตัวอยMางนักเรียนชMวงชั้นท่ี 4 ป#ท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอMางทอง ภาค
เรียนท่ี 1 ป#การศึกษา 2552 จํานวน 500 คน โดยกําหนดกลุMมตัวอยMางคํานวณตามสูตร Yamane 
(อภินันท�  จันตะนี และคนอ่ืนๆ, 2545) 

2. กลุMมตัวอยMางครูผูLสอนกลุMมสาระการเรียนรูLวิทยาศาสตร� วิชาชีววิทยา ชMวงชั้นท่ี 4 ป#ท่ี 1 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอMางทอง ภาคเรียนท่ี 1 ป#การศึกษา 2552 จํานวน 14 คน จากโรงเรียน 
14 แหMง ซ่ึงไดLจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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3.  เครื่องมือท่ีใชLในการวิจัย เป̂นแบบสอบถาม จํานวน 2 ฉบับ เพ่ือวัดความสามารถดLาน
การคิดวิเคราะห�ของนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร� และแบบสอบถามเพ่ือวัดเทคนิคการสอนของครู
ดLานการคิดวิเคราะห� นําแบบสอบถามท้ัง 2 ฉบับ ใหLผูLเชี่ยวชาญตรวจสอบลักษณะการใชLคําถาม 
ภาษา แลLวนํามาปรับปรุงแกLไขดLานความสอดคลLองของการใชLภาษา แลLวนําไปสอบถามกลุMมทดลอง
ท้ัง 2 กลุMม เก็บรวบรวมขLอมูล วิเคราะห�ผล โดยหาคMารLอยละ เพ่ือนํามาเป̂นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการสอนคิดวิเคราะห� 

ตอนท่ี 2  กระบวนการวิจัยสํารวจเพ่ือศึกษาองค�ประกอบของการคิดวิเคราะห� โดย
ดําเนินการสรLางเครื่องมือ เป̂นแบบสอบถาม จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดLวย กรอบแนวคิดในการทํา
วิจัย ผูLวิจัยไดLสังเคราะห�แนวความคิดของไซน�เนอร� และลิสตัน (Zeichner & Liston, 1987) แนวคิด
ของบลูม (Bloom, 1959) และแนวคิดของมาร�ซาโน (Marzano, 2001) เป̂นกรอบแนวคิดไดLองค�ประกอบ
การคิดวิเคราะห� 3 ดLาน คือ 1) การจําแนก การใหLรายละเอียดสิ่งตMาง ๆ หรือเหตุการณ�นั้นท่ีเหมือน
และแตกตMางกันออกเป̂นแตMละสMวนใหLเขLาใจงMายอยMางมีหลักเกณฑ�  2) การใหLเหตุผลจากการสังเกต
การใชLความรูLเดิมผสมกับความรูLใหมM ทางชีววิทยาอยMางสมเหตุสมผล 3) การเชื่อมโยงความสัมพันธ�
การใหLเหตุผลและการนําไปบูรณาการการใชL นําไปสรLางแบบสอบถาม ฉบับท่ี 1 เป̂นแบบสอบถามท่ี
นําทฤษฎีการคิดวิเคราะห�มาสรLางเป̂นขLอคําถามเพ่ือจัดลําดับองค�ประกอบท่ีสําคัญของการคิด
วิเคราะห� มีอะไรบLาง ฉบับท่ี 2 รMางรูปแบบสอบถามความคิดเห็นของครูในการคิดวิเคราะห� ซ่ึง
ครอบคลุมองค�ประกอบหลัก 3 ดLาน  ไดLแกM การจําแนก การใหLเหตุผล และการเชื่อมโยงความสัมพันธ�
ใหLเหตุผลการนําไปใชL ฉบับท่ี 3 รMางรูปแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในการคิดวิเคราะห� 
แบบสอบถามมี 2 ตอน ตอนท่ี 1 เป̂นขLอมูลท่ัวไป ตอนท่ี 2 เป̂นแบบสอบถามการคิดวิเคราะห� การ
จําแนก การใหLเหตุผล การเชื่อมโยงความสัมพันธ� ใหLเหตุผลการนําไปใชL และฉบับท่ี 4 รMางรูปแบบ
ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห�ของนักเรียน การจําแนก การใหLเหตุผล และการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ�ใหLเหตุผลการนําไปใชL  หาคุณภาพของเครื่องมือ ใหLผูLเชี่ยวชาญตรวจสอบ แกLไขปรับปรุง 
นําไปดําเนินการ เก็บรวบรวมขLอมูล วิเคราะห�ขLอมูล โดยใชLเทคนิคการวิเคราะห�องค�ประกอบ (Factor 
Analysis) สรุปผลการวิเคราะห�ขLอมูล  นําไปพัฒนารูปแบบการสอนท่ีสMงเสริมการคิดวิเคราะห� 

ระยะท่ี 2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร�ท่ีสMงเสริมการคิดวิเคราะห�ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา  โดยดําเนินการดังนี้ 

1. สรLางรูปแบบการสอนท่ีสMงเสริมการคิดวิเคราะห� โดยนําองค�ประกอบสําคัญท่ีไดLจาก
การศึกษาไวLในระยะท่ี 1 ตอนท่ี 2 จัดเรียงลําดับเขียนรายละเอียดในแตMละองค�ประกอบของรูปแบบ
การสอน โดยรMางรูปแบบไวL 3 รูปแบบ  ตรวจสอบยืนยันโดยผูLเชี่ยวชาญ ดLวยคMาดัชนีความสอดคลLอง 
ประเมินความเหมาะสมของขLอมูล ข้ันตอน การคิดวิเคราะห� นําไปปรับปรุงแกLไขรูปแบบการสอนตาม
คําแนะนําของผูLเชี่ยวชาญ ผลการประเมินของผูLเชี่ยวชาญไดLรูปแบบการสอนท่ีสMงเสริมการคิด
วิเคราะห�  โดยใชLกระบวนการคิดวิเคราะห� 8 ข้ันตอน ข้ันท่ี 1 ข้ันตรวจสอบความรูL ทําแบบทดสอบ
ประเมินตนเอง ข้ันท่ี 2 ข้ันการรับรูLประเด็นปUญหา ระบุปUญหาจากสถานการณ� ข้ันท่ี 3 ข้ันการ
ประมวลขLอเท็จจริงจากประเด็นปUญหา ข้ันท่ี 4 ข้ันระบุเหตุผลในการเลือกปUญหา ข้ันท่ี 5 ข้ันวิเคราะห�  
ทบทวนปUญหา ต้ังสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง ข้ันท่ี 6 ข้ันทดลอง พิสูจน� ตรวจสอบ สรLาง
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ความคิดใหมM นําไปปฏิบัติหาขLอเท็จจริง ข้ันท่ี 7 ข้ันสรุปผลท่ีไดLเชื่อมโยงความรูLใหมM ข้ันท่ี 8          
ข้ันประเมินนําไปใชL 

2. นํารูปแบบการสอนท่ีสMงเสริมการคิดวิเคราะห�ไปสรLางกิจกรรมประกอบแผนการจัดการ
เรียนรูL ใหLผูLเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลLองดLานเนื้อหา ดLานรูปแบบการคิดวิเคราะห� ดLานการจัด
กิจกรรมการเรียนรูL ดLานการวัดผลประเมินผล นําไปปรับปรุงแกLไขตามคําแนะนําของผูLเชี่ยวชาญ เพ่ือ
พัฒนาการคิดวิเคราะห�ของนักเรียนตMอไป 

3. ทดลองนํารูปแบบการสอน รอบท่ี 1 ไปใชLกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป#ท่ี 4 จํานวน 5 คน ท่ี
ไมMใชMกลุMมตัวอยMาง ปรับปรุงแกLไข นําไปทดลองรอบท่ี 2 กับนักเรียนจํานวน 10 คน ท่ีไมMใชMกลุMม
ตัวอยMาง ปรับปรุงแกLไข นําไปทดลองรอบท่ี 3 กับนักเรียน จํานวน 30 คน ท่ีไมMใชMกลุMมตัวอยMาง 
ปรับปรุงแกLไข เพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการสอนคิดวิเคราะห�ของนักเรียนตMอไป 

4. นํารูปแบบการสอนท่ีสMงเสริมการคิดวิเคราะห� ซ่ึงประกอบดLวย กิจกรรมประกอบ
แผนการจัดการเรียนรูL 10 กิจกรรม หาประสิทธิภาพ โดยวิธีการทางสถิติ E1 / E2 ใชLเกณฑ� 80/80 

5. นํารูปแบบการสอนท่ีสMงเสริมการคิดวิเคราะห� ซ่ึงประกอบดLวยกิจกรรมประกอบแผนการ
จัดการเรียนรูL 10 กิจกรรม หาคMาสัมประสิทธิ์แหMงความแปรผัน (Coefficient of Variation = C.V.) 
ตามเกณฑ�การพิจารณา ไดLผลดังนี้ 

5.1 การหาสัมประสิทธิ์แหMงความแปรผันกMอนเรียน C.V. 28.28 ผลการสอนตLอง
ปรับปรุง 

5.2 การหาสัมประสิทธิ์แหMงความแปรผันหลังเรียนกิจกรรมประกอบแผนการจัดการ
เรียนรูL 10 กิจกรรม ไดLคMา C.V ต้ังแตM 2.69 – 9.64 ผลการสอนดีเยี่ยม 

6. ลักษณะเครื่องมือ 
6.1 รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาเพ่ือสMงเสริมการคิดวิเคราะห�ของนักเรียนท่ีผูLวิจัยสรLางข้ึน 

แผนการจัดการเรียนรูL ประกอบกิจกรรม 10 กิจกรรม 
6.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห� 6 ชุด 

7. การเก็บรวบรวมขLอมูล 
7.1 ทดสอบกMอนเรียนดLวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห� 
7.2 ดําเนินการสอนโดยผูLวิจัยเป̂นผูLสอน ใชLเวลา 30 คาบ 10 สัปดาห� ทดสอบ          

วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห�ของนักเรียนทุก 2 สัปดาห� 
8. การวิเคราะห�ขLอมูล 

วิเคราะห�เปรียบเทียบความแตกตMางของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห�
ของนักเรียนกลุMมทดลอง กMอนทดลอง สัปดาห�ท่ี 2 สัปดาห�ท่ี 4 สัปดาห�ท่ี 6 สัปดาห�ท่ี 8 และสัปดาห�ท่ี 
10 ดLวยสถิติ Repeated Measurement 
 
ผลการวิจัย 

1. การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร�ท่ีสMงเสริมการคิดวิเคราะห�ของ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เป̂นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  มีจุดมุMงหมายเพ่ือศึกษา
องค�ประกอบของการคิดวิเคราะห�นําไปพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร�ท่ีสMงเสริมการคิดวิเคราะห� 
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และเจตคติทางวิทยาศาสตร�ของนักเรียนใหLสูงข้ึน พบวMา องค�ประกอบการคิดวิเคราะห�ท่ีสําคัญ แบMง
ไดL 3 ดLาน คือ 1) การจําแนก การใหLรายละเอียด 2) การใหLเหตุผลจากการสังเกต การใชLความรูLเดิม
ผสมกับความรูLใหมMอยMางสมเหตุสมผล  3) การเชื่อมโยงความสัมพันธ� การใหLเหตุผลและการนําไปใชL  

2. การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร� ท่ีพัฒนาข้ึนเป̂นรูปแบบการสอนท่ีมีลักษณะ มี
การจัดกิจกรรมประกอบการเรียนโดยกําหนดเป̂นขLอความ รูปภาพ สถานการณ� เรียงลําดับใหL
นักเรียนฝzกปฏิบัติ 8 ข้ัน คือ 1) ข้ันตรวจสอบความรูL 2) ข้ันรับรูLประเด็นปUญหา 3) ข้ันประมวล
ขLอเท็จจริงจากประเด็นปUญหา 4) ข้ันระบุเหตุผลในการเลือกปUญหา 5) ข้ันวิเคราะห� 6) ข้ันทดลอง   
7) ข้ันสรุปผล และ 8) ข้ันประเมิน การพัฒนาความสามารถดLานการคิดวิเคราะห�ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ชMวงชั้นท่ี 4 ป#ท่ี 1 สูงข้ึนอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
อภิปรายผล 

1. ผลของการทดลองการพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร�ท่ีสMงเสริมการคิดวิเคราะห�
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เพ่ิมข้ึนในภาพรวมทุกดLานท้ังนี้เนื่องจาก มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบปลายเป�ด ท่ีทําใหLนักเรียนตLองฝzกการคิดวิเคราะห� ซ่ึงเป̂นรูปแบบการสอนท่ีมีการ
เรียงลําดับข้ันตอน 8 ข้ัน คือ ข้ันท่ี 1 ข้ันตรวจสอบความรูL  ทําแบบทดสอบประเมินตนเอง ข้ันท่ี 2 
ข้ันการรับรูLประเด็นปUญหา ระบุปUญหาจากสถานการณ� ข้ันท่ี 3 ข้ันการประมวลขLอเท็จจริงจาก
ประเด็นปUญหา ข้ันท่ี 4 ข้ันระบุเหตุผลในการเลือกปUญหา ข้ันท่ี 5 ข้ันวิเคราะห� ทบทวนปUญหา  
ต้ังสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง ข้ันท่ี 6 ข้ันทดลอง พิสูจน� ตรวจสอบ สรLางความคิดใหมM นําไป
ปฏิบัติหาขLอเท็จจริง ข้ันท่ี 7 ข้ันสรุปผลท่ีไดLเชื่อมโยงความรูLใหมM  ข้ันท่ี 8 ข้ันประเมินนําไปใชL ซ่ึง
บูรณาการมาจากทฤษฎีการคิดวิเคราะห�ของไซน�เนอร� และลิสตัน (Zeichner & Liston, 1987) 
แนวคิดของบลูม (Bloom, 1959) และแนวคิดของมาร�ซาโน (Marzano, 2001) ท่ีเนLนกระบวนการ
คิดการปฏิบัติกิจกรรม  นําไปพัฒนาจัดกิจกรรมประกอบรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาการคิดวิเคราะห�
ดLานการจําแนก การใหLเหตุผล การเชื่อมโยงความสัมพันธ� การบูรณาการนําไปใชLในสถานการณ�จริง 
โดยการจัดกิจกรรมในแตMละแผนการจัดการเรียนรูL ท้ัง 8 ข้ัน เรียงลําดับกิจกรรมจากงMายไปสูMยาก 
สอดคลLองเชื่อมโยงกับประสบการณ�เดิม มีปฏิสัมพันธ�ทํางานรMวมกับผูLอ่ืน ตามแนวทฤษฎีการคิด
ของเพียเจ, ออสุเบล, วีกอสก้ี (Piaget, 1983; Ausubel, 1963; Vygotsky, 1995) 
 2.  รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาประกอบดLวย กิจกรรม 10 กิจกรรม แตMละกิจกรรมสMงเสริม
พัฒนาการคิดวิเคราะห� 3 ดLาน การจําแนก การใหLเหตุผล การเชื่อมโยงความสัมพันธ� การบูรณาการ
การนําไปใชL แตMละกิจกรรมประกอบดLวย ชื่อกิจกรรม จุดประสงค�ของกิจกรรม ข้ันตรวจสอบความรูL 
จากแบบทดสอบ ข้ันการเรียนรูL กําหนดสถานการณ�การเรียนรูL  นําไปพิจารณาในข้ันประมวล
ขLอเท็จจริง เลือกปUญหาจากสถานการณ�ในข้ันการรับรูL ข้ันฝzกคิดวิเคราะห� นําปUญหาจากข้ันประมวล
ขLอเท็จจริงมากําหนดเกณฑ� ออกแบบการคิดวิเคราะห� ฝzกปฏิบัติทดลอง พิสูจน� ตรวจสอบ หา
ขLอเท็จจริง สรุปผลท่ีไดLจากการคิดวิเคราะห�เป̂นคMาน้ําหนักคะแนนจากแบบประเมิน ข้ันตอนของ
กิจกรรมท่ีใชLเป̂นกิจกรรมปลายเป�ด สอดคลLองกับงานวิจัยของทรงชัย  อักษรคิด (2553)  ท่ีพัฒนา
รูปแบบการสอนโดยใชLกิจกรรมการแกLปUญหา และสอดคลLองกับลักษณะการคิดของ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2546)  ท่ีกลMาววMา เขตทLาทายเป̂นบริเวณท่ีนักเรียนเป̂นผูLเรียนรูL คิด



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ป#ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555 

 

142 

สรLางสรรค�ดLวยตนเอง ดLวยการคิดวิเคราะห� คิดแกLปUญหา สังเคราะห�ขLอมูลท่ีไดLรับเพ่ือนํามาสรLางสรรค�
สิ่งใหมM มีผลใหLความสามารถในการคิดวิเคราะห�สูงข้ึน 

3.  รูปแบบการสอนทุกกิจกรรมไดLใหLความสําคัญตMอการคิดดLานการจําแนกการใหLเหตุผล 
การเชื่อมโยงความสัมพันธ� บูรณาการการนําไปใชL เนLนใหLผูLเรียนไดLฝzกคิดดLวยตนเอง เขียนผังมโนทัศน� 
ออกแบบสรุปความคิดวิเคราะห� จากสถานการณ� หาเหตุผลสนับสนุนแนวความคิด นําเสนอการฝzก
ปฏิบัติ การสรุปอภิปรายสิ่งท่ีคิดวิเคราะห�ใหLเหตุผลเชื่อมโยงความสัมพันธ� บูรณาการการนําไปใชL ซ่ึง
สอดคลLองกับแนวคิดของครูลิค และรูคนิค (Krulik & Rudnick, 1993) ท่ีเชื่อวMา พฤติกรรมทุกอยMางท่ี
คนเรากระทํานั้นลLวนเป̂นผลสรุปท่ีไดLมาจากกระบวนการทางดLานเหตุผลและเป̂นไปตามลําดับการคิด 
ดLวยเหตุนี้การพัฒนากระบวนการคิดจึงตLองพัฒนาเป̂นเปwาหมายแรก ๆ  นอกจากนี้ผูLวิจัยยังไดLสMงเสริม
พัฒนาการคิดวิเคราะห�เม่ือนักเรียนฝzกคิดวิเคราะห�แลLว รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาในกิจกรรมท่ี 10 ไดL
ฝzกคิดวิเคราะห�ใหLนักเรียนคิดโครงงานวิทยาศาสตร� เป̂นการบูรณาการการคิดวิเคราะห�นําไปใชLสูM
ความรูLใหมM  
 
ขFอเสนอแนะ 

1. ผลงานวิจัยเรื่องนี้เม่ือพิจารณาจะเห็นวMาการพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร�ท่ี
สMงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห�ดLานการจําแนก การใหLเหตุผล การเชื่อมโยงความสัมพันธ� 
บูรณาการการนําไปใชLสูงข้ึน เม่ือไดLรับการฝzกปฏิบัติ ดังนั้น ครูผูLสอน ผูLบริหาร และผูLมีหนLาท่ีเก่ียวขLอง
ทางการศึกษาควรสMงเสริม สนับสนุนใหLครูผูLสอนไดLใชLรูปแบบการสอนท่ีผูLวิจัยสรLางข้ึน นําไปจัดการ
เรียนการสอน การปฏิบัติอันจะเป̂นประโยชน�ตMอการพัฒนาการคิดวิเคราะห�ของนักเรียนตMอไป 

2. รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร�ท่ีพัฒนาข้ึน ซ่ึงประกอบดLวย กิจกรรมฝzกปฏิบัติ 8 ข้ันตอน 
เม่ือนักเรียนไดLปฏิบัติแลLวเกิดประโยชน�ในการคิดวิเคราะห� นักเรียนไดLพัฒนาไปสูM โครงงาน
วิทยาศาสตร� โดยวิเคราะห�จัดจําแนก ใหLเหตุผล เลือกปUญหา ต้ังสมมติฐาน เพ่ือวางแผนการทดลอง 
เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานดLวยตนเอง และการทํางานกลุMม ทําใหLเกิดโครงงานวิทยาศาสตร� เป̂นความรูL
ท่ีไดLจากการคิดวิเคราะห�ท่ีนําไปใชLในชีวิตประจําวันไดL 

3. รูปแบบการสอนท่ีสMงเสริมการคิดวิเคราะห� มีขLอดีคือ นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ดLวยตนเอง ไดLฝzกการคิดวิเคราะห� การเขียนผังมโนทัศน� สนองตอบความแตกตMางระหวMางบุคคล ฝzก
การทํางานกลุMม เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป#ท่ี 4 สMวนขLอเสียของรูปแบบการสอนคือ 
ระยะแรกนักเรียนยังไมMมีความพรLอมในการตLองคิดและเขียน ไมMชินกับการคิดวิเคราะห�ท่ีตLองคิดเอง
ปฏิบัติเอง นักเรียนชินกับการเป̂นผูLรอใหLครูบอก จึงตLองใชLระยะเวลาในการปรับตัวพอสมควร จึงควร
เพ่ิมระยะเวลาในการเรียนการสอนใหLมากข้ึน 
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