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บทคัดย่อ
การวิจั ยเรื่อง ทักษะการคิ ดแห่งศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาขั้ น พื้น ฐาน
จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลรวมของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
มหาสารคาม 2) สร้างรูปแบบการพัฒนาทั กษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม และ 3) ทดลองใช้และประเมินการใช้รูปแบบ การพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดมหาสารคาม
วิธีดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรคือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามและแบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิง
คุภาพ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง จานวน 25 คน ใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง ระยะที่ 3 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
แบบสอบถามและแบบทดสอบ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย นสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ระดับเชาวน์ปัญญาของนักเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ความสามารถด้านเหตุผล และบรรยากาศในชั้นเรียน
2. รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อกิจกรรมตามรูปแบบการพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และเมื่อพิจารณารายกิจกรรม ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น ต่ อ
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กิจกรรมในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ แบบฝึกด้านการจัดกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และมี ความ
คิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก 4 กิจกรรม ได้แก่ แบบฝึกด้านการจาแนกแยกแยะ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40
แบบฝึกด้านการนาไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 แบบฝึกด้านการทานาย มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และ
แบบฝึกด้านเหตุผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ตามลาดับ
3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม พบว่า นักเรียนมีระดับความ พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ตามแบบฝึก การพัฒนาทักษะการคิดวิเ คราะห์โดยรวมอยู่ใ นระดับมากมีค่า เฉลี่ ยเท่า กับ 4.31 เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายกิจกรรมพบว่า แบบฝึกที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ แบบฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ด้านการสังเกตและการจาแนกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37
คาสาคัญ : ทักษะ, การคิด, ศตวรรษที่ 21
Abstract
The purposes of this research were 1) to study the direct, indirect and combined
influence of the factors that affect thinking skills of the students in education center
under the basic education center in Mahasarakam, 2) construct the form related to
thinking skills development of the students, and 3) trial and evaluate the use of the
form. The methods were divided into 3 phases. Phase I was a qualitative research. The
selected subjects were 400 Prathomsuksa 6 students studying in Mahasarakam. The
data were collected by questionnaire and test and analyzed by computer program.
Phase II was a qualitative data. The selected subjects were 25 experts, academic staff
and related groups by purposive sampling. Phase III was experimental research. The
selected were Prathomsuksa 6 students and the data were collected by questionnaire
and test. The results revealed that:
1. Causal factors that affect thinking skills of the students were student’s
intelligence quotient, motivation, reasoning ability and classroom atmosphere.
2. The experts’ opinions level towards the activities based on the form related to
thinking skills development of the students were 4.44 in total average. The experts’ opinions
level were highest (5.00) in grouping instructional package. And they were also in 4 activities
which were 4.40 in identifying instructional package, 4.40 in applying instructional package,
4.40 in predicting instructional package, and 4.40 in reasoning instructional package.
3. The level of satisfaction towards the form were high (4.31) in average. The
highest level was observing and identifying instructional package when taking individual
consideration.
Keyword : Skills, Thinking, 21st Century
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บทนา
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 นั้นค่อนข้างแตกต่างจากศตวรรษที่ 20
เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการอุบัติขึ้นของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (information and
communication technology) ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ความเป็นเลิศในเนื้อหาของวิชาแกนไม่
เพียงพออีกต่อไปแล้ว ความสาเร็จในโรงเรียนไม่ได้รับประกันว่าจะมีงานหรืออาชีพไปตลอดชีวิต ในยุคที่
ความรู้และข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักเรียนต้องมีทั้งความรู้ในเนื้อหาและทักษะที่จะ
ประยุกต์ใช้และปรับเปลี่ยนความรู้เหล่านั้นให้เข้ากับเป้าหมายที่ยังประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่ องตามเนื้อหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คนที่มีความรู้และทักษะในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้เท่านั้น
ที่จะประสบความสาเร็จ ดังนั้นนักเรียนในศตวรรษที่ 21 จึงจาเป็นต้องมีความเข้าใจแนวคิดหลักใน
สาขาวิชาให้ลึกซึ้งกว่าที่เรียนอยู่ในตอนนี้ ต้องรู้จักออกแบบ รู้จักประเมิน และจัดการกับงานของตัวเอง
ได้ รู้จักตีกรอบ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาโดยใช้แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และเครื่องมือดิจิตอล โดยนักเรียนทุก
คนจะต้องพัฒนาความสามารถด้านการรู้คิดที่ซับซ้อนมากขึ้นจึงจะสามารถค้น วิเคราะห์ และใช้ข้อมูล
เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และแนวคิดใหม่ ๆ ต้องสื่อสารเป็น ทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ จะได้ใช้ประโยชน์จากความรู้และความชานาญของคนอื่น ต้องมีทักษะในการสื่อสารซึ่งรวมถึงการ
เขียนและการพูดภาษาอื่น ๆ และรู้จักใช้สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ (Woraphot Wongkitrungrueng
and Athip Jittaruek. 2011)
สถานศึกษาเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสาคัญที่สดุ ในการทาหน้าที่สร้างและพัฒนาคนให้เป็น
มนุ ษย์ ที่ส มบูร ณ์ มี คุณ ภาพสามารถด ารงชี วิต อยู่ใ นสั งคมได้ อย่ า งมี ความสุ ข ดังในพระราชบัญ ญั ติ
การศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 24 (2) ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ฝึกการปฏิบัติ ให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น (Office of Education Standards and Quality Assessment.
2004) รวมถึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่กาหนดเป้าหมายการจัดการศึกษามุ่ง
ให้ความสาคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด และสถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ใช้ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ ห้ ท าได้ คิ ด เป็ น ท าเป็ น จุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต รมุ่ ง พั ฒ นาให้ นั ก เรี ย นรู้ เ ท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงและความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีความคิดสร้างสรรค์ ปรับวิธีคิด มีทักษะการคิด
และการสร้างปัญญา (Ministry of Education. 2002)
จะเห็นได้ว่าการพัฒนาความสามารถในการคิดเป็นจุดหมายของการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน
ความสามารถในการคิดช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือสาหรับ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์จะต้องมีความสามารถในการคิด
เพื่อแก้ปัญหา จะต้องสามารถประมวลผลและสรุปข้อมูล วิเคราะห์ วิจารณ์ จับประเด็นในการพิจารณา
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ การคิดวิเคราะห์เป็นทักษะการคิดที่มีความสาคัญและเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนตาม
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จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และยังต้องการให้ผู้เรียนคิดเป็น ทา
เป็น และแก้ปัญหาเป็น แต่รูปแบบการสอนของครูยังเน้นครูเป็นศูนย์กลาง ครูเป็นผู้บอกความรู้ เน้นการ
ท่องจา นักเรีย นเป็นผู้คอยรับความรู้จากครู ส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะจาเป็นที่ต้องใช้สถานการณ์
ปัจจุบันคือพื้นฐานในการเรียนรู้อนาคต กระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา จึงส่งผลให้เด็กไทยคิด
ไม่เป็น แก้ปัญหาไม่ได้ (Khajornsak Srisen. 2001) ซึ่งความสามารถในการคิดวิเคราะห์ยังเป็นพื้ นฐาน
ในการคิดระดับสูงต่อไปอีกด้วย ส่วนวิธีการที่ใช้ในการวัดผลต้องสามารถวัดความคิดที่ซับซ้อนได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยา และครอบคลุมสามารถนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง สามารถประเมินความคิด
ชั้นสูง ความสามารถในการทางาน ทักษะในการแก้ปัญหา การใช้ภาษา นอกจากนี้ยั งต้องเป็นการ
ประเมินเชิงบวกเพื่อค้นหาความสามารถจุดเด่นและความก้าวหน้าของผู้เรียนรมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่
นักเรียนในจุดที่ต้องการพัฒนาให้สูงขึ้นตามศักยภาพและเป็นไปตามสภาพจริงของผู้เรียน
การคิดวิเคราะห์เป็นการจัดการกับข้อมูลในสถานการณ์ แล้วนาไปสู่การคิดระดับสูง เช่น การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) การคิดเพื่อตัดสินใจ (Decision making) การคิดแก้ปัญหา
(Problem solving) และการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) ซึ่งได้มาจากพื้นฐานการคิดสังเคราะห์
(Synthesis) นอกจากนี้พบว่า การคิดวิเคราะห์เพื่อให้เหตุผ ลในการคิดสิ่งต่าง ๆ นั้น เป็นประโยชน์ต่อ
การดารงชีวิตของมนุษย์ เพราะฉะนั้นจึงจาเป็นจะต้องมีการศึกษาในเรื่องดังกล่าวเพื่อที่จะพัฒนาและ
ปลูกฝังความคิดให้กับเด็กในวัยเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับ
กระบวนการคิด สามารถวิเคราะห์เพื่ อแก้ปัญ หาในเรื่ องราว บทความและสถานการณ์ต่าง ๆ โดย
สามารถที่จะนาไปใช้ใ นการเรียนรู้และในชีวิ ตประจ าวัน และบทบาทของผู้ เรียนในปัจจุบั นจะต้อ ง
ปรับเปลี่ยนจากการเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียวมาเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักคิดและแก้ปัญหาให้
เป็น (Department of Academic Affairs. 1996) นอกจากนี้ผลการวิจัยจานวนมากชี้ให้ เห็นว่าการ
ปลูกฝังให้เด็กคิดเป็น สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล ประกอบกับสภาพปัจจุบัน
บริบทของสังคมในด้านต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป ทั้งสภาพแวดล้อม ครอบครัว ข้อมูลข่าวสาร สื่อต่าง ๆ
สามารถเข้าถึงบุคคลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ส่งผลต่อ
ผู้เรียน ผู้เรียนจาเป็นต้องมีทักษะ ความสามารถในการคิดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้รู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง สามารถวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลได้ มีวิจารณญาณในการคิดเพื่อการตัดสิน ใจได้อย่าง
เหมาะสม การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดจึงมีความสาคัญมากครูจึงควรจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการคิด โดยเฉพาะควรเริ่มต้นตั้งแต่ผู้เรียนในระดับชั้นต้น ๆ เพราะเป็นพื้นฐานความสามารถใน
การคิดที่จะติดตัวผู้เรียนตลอดไป
งานวิจัยนี้จะเป็นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เกิดกับนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันทั้งในบริบทสังคมไทยและในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผู้วิจัยจึ งมุ่งจะทาการศึกษาวิจัยสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานในจังหวั ด
มหาสารคาม เพื่อพัฒนาและตรวจสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน แล้วนาข้อ
ค้นพบดังกล่าวมาพัฒนากระบวนการคิดวิเ คราะห์ของผู้เ รียนและนาไปพัฒนาเพื่อใช้ เป็นเครื่องมื อ
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สาหรับพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเต็มศักยภาพของตนเอง และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมยุค
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างประสบความสาเร็จต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบการพั ฒนาทัก ษะการคิ ด วิเ คราะห์ข องนัก เรีย นในสถานศึก ษาสั งกั ด
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม
3. เพื่อทดลองใช้และประเมินรูปแบบการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสถานศึกษาใน
สังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่องทักษะการคิดแห่งศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
จังหวัดมหาสารคาม เป็นการวิจัยและพัฒนา ดาเนินการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
approach) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative approach) ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย
ออกเป็น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 3 เขต มีทั้งหมด 593 โรงเรียน จานวน 9,975 คน
(จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ 10 มิถุนายน 2554) การสุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการคานวณ
ของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน Rungsan Singhalert, 2008) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 คน
1.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1.2.1 ตัวแปรอิสระ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ 1) ระดับเชาวน์
ปัญญา (IQ) ของนักเรียน 2) เจตคติต่อการเรียนของนักเรียน 3) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 4) ความเชื่อใน
อานาจตน 5) ความสามารถด้านเหตุผล 6) ความถนัดทางการเรียน และ 7) บรรยากาศในชั้นเรียน
1.2.2 ตัวแปรตาม ซึ่งเป็นปัจจัยผลลัพธ์ คือความสาเร็จในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจาแนกแยกแยะ 2) ด้านการ
จัดกลุ่ม 3) ด้านเหตุผล 4) ด้านการประยุกต์ใช้ และ 5) ด้านการทานาย
1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น
2 ตอน ดังนี้ (1) ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (2) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ ลักษณะ
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ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท แบ่งการวัดออกเป็น 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย และน้อยที่สุด โดยสอบถามจากปัจจัยดังต่อไปนี้ ปัจจัยด้านเจตคติต่อการ
เรียนของนักเรียน. ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ปัจจัยด้านความเชื่ออานาจภายในตน และปัจจัยด้าน
บรรยากาศในชั้นเรียน
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการ ดังนี้ (1) นาหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัย เสนอไป
ยังผู้อ านวยการสานักงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษา จังหวัดมหาสารคาม เพื่อ ขอความร่วมมือในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากโรงเรียน ครูและนักเรียนในสังกัด (2) ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
และผู้ช่วยวิจัย 1 คน และ (3) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยไปแจกแบบสอบถามและแบบทดสอบ
ที่โรงเรียนเป้หมายด้วยตนเอง และได้ให้คาอธิบายเพิ่มเติมและตอบข้อซักถามในหัวข้อหรือประเด็นที่
นักเรียนยังเข้าใจไม่กระจ่าง ให้เป็นที่เข้าใจของผู้ตอบ เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยระยะที่ 1 ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป เพื่อทดสอบ
สมมติ ฐ าน การวิ เ คราะห์ ท ดสอบสมมติ ฐ านในการวิ จั ย ใช้ ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ ส มการเชิ ง โครงสร้ า ง
(Structural Equation Model: SEM) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลเส้นทาง (Path Analysis) โดยใช้โปรแกรม
ลิสเรล (LISREL) และสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ภายในปัจจัย
ของการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนด้วยกันเองระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียน กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ (Buntham Kitpreedaborisuth. 1994)
ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ที่พบใน
ระยะที่ 1 มาสร้างรูปแบบการจัดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
2.1 กลุ่ ม เป้ า หมาย ส าหรั บ การวิ จั ย ในระยะที่ 2 คื อ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ( Stakeholders)
ประกอบด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาดี เ ด่ น ครู ผู้ ส อนดี เ ด่ น ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ครู ชานาญการพิ เ ศษ และ
นักวิชาการ รวมทั้งสิ้นจานวน 25 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 2 คือ แบบบันทึกการ
วิพากษ์ กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง และแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญต่อกิจกรรมตามรูปแบบ
การพั ฒนาทั กษะ การคิ ดวิ เคราะห์ ของนั กเรี ยนในสถานศึ กษาสั งกั ดสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน จั งหวั ด
มหาสารคาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ (Bunchom Srisa-ard, 1992)
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีวิธีดาเนินการโดยผู้วิจัยนาผลการวิจัยระยะที่ 1 มาสร้างรูปแบบ
ฉบั บ ร่ า ง เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาความเหมาะสม โดยการจั ด ประชุ ม วิ พ ากษ์ รู ป แบบเพื่ อ ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 25 ท่าน ได้ร่วมกันวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยในระยะที่ 2 ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ถอดข้อความจากการวิพากษ์และข้อเสนอแนะ นาผลที่ได้มาปรับปรุงรูปแบบให้สมบูรณ์และจัดทาคู่มือ
การดาเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสถานศึกษา
ในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม
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ระยะที่ 3 การทดลองใช้ แ ละประเมิ น รู ป แบบการพั ฒ นาการคิ ดวิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย น
สถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม
การทดลองใช้และประเมินรูปแบบการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม
3.1 กลุ่มทดลอง ผู้วิจัยกาหนดกลุ่มทดลองและตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 3 กลุ่มทดลองเป็น
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ต่า (Office of the Maha
Sara kham Educational Service Area Committee. 2011)
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ (1) ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 และ (2) ตัว แปรตาม คือ ทัก ษะการคิ ดวิเคราะห์ของนั กเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจาแนกแยกแยะ ด้านการจัดกลุ่ม ด้านเหตุผล ด้าน
การประยุกต์ใช้และด้านการทานาย
3.3 เครื่องมือที่ในการวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในระยะที่ 3 ได้แก่
3.3.1 แบบทดสอบ ใช้แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ
เป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 1 ใช้
สาหรับทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการจาแนกแยกแยะ ด้านการจัดกลุ่ม ด้านเหตุผล ด้านการ
ประยุกต์ใช้ และด้นการทานาย ก่อนและหลังการทดลอง
3.3.2 แบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ มีข้อคาถาม 5 ด้าน ใช้รวบรวมข้อมูลด้านความพึง
พอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลังการทดลอง รูปแบบ
ของแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบลิเคิร์ท
3.4 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น การทดลองใช้ รู ป แบบและประเมิ น ผลการทดลองการวั ด
ความสาเร็จของการดาเนินงานทดลองใช้รูปแบบโดยใช้การเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดมหาสารคาม ในระยะที่ 3 ดาเนินการโดยนารูปแบบการ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ปรับปรุงแล้วมาทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ต่า จากนั้นนาผลการทดลองที่ได้ไปทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ระยะที่ 3 โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนาเสนอเป็นลาดับ ดังนี้
1. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม พบว่า เชาวน์ปัญญา ความสามารถด้านเหตุผลและความ
ถนัดทางกรเรียน มีอิทธิพลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน จังหวัดมหาสารคาม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
[29]

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ .2562
Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 6 No.1 January-June 2019
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ผลการสร้ างรูป แบบการพั ฒนาทัก ษะการคิด วิเ คราะห์ ของนั กเรียนสถานศึกษาในสั งกั ด
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ ทักษะการคิด
วิเคราะห์ 5 เรื่อง และ (2) แบบฝึกการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน มี 5 ชุด
3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสถานศึกษาในสังกัด
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จั ง หวั ด มหาสารคาม ท าการทดลองใช้ รู ป แบบกั บ นั ก เรี ย นที่ เ ลื อ ก เป็ น
กลุ่ ม เป้ า หมาย ประเมิ น ผลการทดลองใช้ รู ป แบบจากการวั ด ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย น
กลุ่มเป้าหมาย ปรากฏผลดังนี้
3.1 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระหว่างก่อนการ
ทดลองใช้รูปแบบกับหลังการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมของทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนก่อนการทดลองใช้รูปแบบกับหลังการทดลองใช้รูปแบบแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05
3.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างก่อนการทดลองใช้รูแบบกับหลังการทดลองใช้รูปแบบ
ทีละตัวแปร พบว่า ก่อนการทดลองใช้รูปแบบกับหลังการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคามแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
สรุปผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม โดยการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการจัดกลุ่ม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการสังเกตและการจาแนก ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการนาไปใช้ ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ด้านการทานาย และทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล พบว่า หลังการดาเนินงานตาม
รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
มหาสารคาม ทาให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
อภิปรายผลการวิจัย
รูป แบบการพั ฒ นาทัก ษะการคิ ดวิ เคราะห์ข องนั กเรี ยนสถานศึ กษาในสั งกั ดสถานศึก ษาขั้ น
พื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม มี 7 ปัจจัย ระดับเชาวน์
ปัญญาของนักเรียน เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่ออานาจภายในตน ความสามารถ
ด้านเหตุผล ความถนัดทางการเรียน และบรรยากาศในชั้นเรียน มีอิทธิพลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยเป็นดังนี้
ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเชิงสาเหตุ พบว่า ระดับเชาวน์ปัญญาของนักเรียน เจตคติ
ต่อกรเรียน ความเชื่ออานาจภายในตน ความสามารถด้านเหตุผล และบรรยากาศในชั้นเรียน เป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
มหาสารคาม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นามาอภิปรายผลได้ดังนี้
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1. ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม มีดังนี้
1.1 ระดับเชาวน์ปัญญาของนักเรียน ส่งผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าเมื่อนักเรียนมีระดับเชาวน์ปัญญา
สูงก็จะส่งผลให้ทักษะการคิดวิเคราะห์สูงด้วยเช่นกัน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากนักเรียนที่มีระดับเชาวน์
ปัญญาสูงจะมีความสามารถในการใช้เหตุผล ดุลยพินิจในการจาแนกแยกแยะมีกระบวนการคิดที่เป็ น
ระบบ สามารถคิดได้รวดเร็วและหลากหลาย จึงมีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีกว่า ซึ่ง Alfred Binet
(Roid, G. H. 2003 ; Luan Saiyos and. Angkana Saiyos, 2527) นิยามเชาวน์ปัญญาไว้ว่า เป็น
ความสามารถอันหนึ่งอันเดียวที่เกิดจากกระบวนการทางสมองที่สลับซับซ้อน อันประกอบด้วย การที่มี
เหตุผลและดุลยพินิจที่เข้าใจดี รู้รักษาทิศทางการคิด สามารถดัดแปลงความคิดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ต้องการและสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ โดยอัตโนมัติ สอดคล้องกับ Wutthakrai Thiengdee (2006) ได้
ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัด
กาฬสินธุ์: การวิเคราะห์พหุระดับ พบว่า ตัวแปรระดับนักเรียนที่สัมพันธ์กับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ อย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ.01 ได้แก่ เชาวน์ปัญญา Nittaya Sudtajan (2009) ได้
ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า ตัวแปรระดับนักเรียนที่สัมพันธ์กับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ได้แก่ เชาวน์ปัญญา เจตคติการเรียน และ Aarporn
Bunmark (2009) ได้ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบว่า ตัวแปรระดับนักเรี ยนที่
สัมพันธ์กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ได้แก่เชาวน์ปัญญา
และเจตคติต่อการเรียน
1.2 เจตคติต่อการเรียน สัมพันธ์กับทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่านักเรียนที่ มีเจตคติต่อการเรียนในทางที่ดีจะส่งผลต่อ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ให้สูงด้วย เพราะว่าเจตคติเป็นเรื่ องของความชอบไม่ชอบความลาเอียง ความ
คิดเห็ น ความรู้สึก ความเชื่ อ การฝังใจต่ อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มักจะเกิ ดขึ้น เมื่อเรารั บรู้ห รือประเมิ นผู้ค น
เหตุการณ์ในสังคม เราจะเกิดอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างควบคู่ไปกับการรับรู้นั้น และมีผลต่อความคิด
และปฏิกิริยาในใจของเรา สอดคล้องกับ Aarporn Bunmark (2009) ได้ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ตัวแปร
ระดับนักเรียนที่สัมพันธ์กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ได้แก่
เจตคติต่อการเรียน Witphichai Phuangkham (2008) ได้พัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 1,555,060 คน กลุ่มตัวอย่าง 720 คน พบว่า ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะภายในผู้เรียนด้านเจตคติต่อ การเรียนมีความสาคัญที่สุดคือมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
เท่า กับ.425 รองลงไปคือ แรงจูงใจ ใฝ่สั มฤทธิ์ มี ค่า สัมประสิ ทธิ์ก ารพยากรณ์ เท่ กับ 0.39 Aarporn
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Bunmark (2009) ได้ ศึกษาปัจจัย ที่สัมพัน ธ์กับความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ตัวแปรระดับนักเรียนที่สัมพันธ์กับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน Witphichai Phuangkham
(2008) ได้พัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า
ปัจจัยด้านคุณลักษณะภายในผู้เรียนด้านเจตคติต่อ การเรียนมีความสาคัญ ที่สุดคือมีค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์เท่ากับ.452 รองลงไปคือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .039
1.3 ความเชื่ออานาจภายในตน สัมพันธ์กับทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่านักเรีย นที่มีความเชื่ออานาจภายในตนสูงจะมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์สูงด้วยเช่นกัน เพราะความเชื่ออานาจภายในตนเป็นจิตลักษณะที่สาคัญยิ่งของ
บุคคลที่เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและถือเป็นแรงผลักดันให้บุคคลมี
พฤติกรรมที่ปรารถนาได้ และยังเป็นพื้นฐานที่ นาไปสู่การพัฒนาบุคคลมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาได้
สอดคล้องกับ Duangkamol Phonark (2002) ได้ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ความเชื่ออานาจภายในตนและ
ความสามารถด้านเหตุผลส่งผลต่อการคิด อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
Rattana Kiddee (2005) ได้ทาการศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4
พบว่า ความเชื่ออานาจภายในตน ความสามารถด้านเหตุผลและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ.975,.905 และ.990 ตามลาดับ
1.4 ความสามารถด้านเหตุผล สัมพันธ์กับทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ งไว้ แสดงว่านักเรียนที่มีความสามารถด้นเหตุผลสูง จะมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์สูงด้วยเช่นกัน เพราะว่านักเรียนมีความสามารถด้านเหตุผล เป็นส่วนหนึ่งของ
ความถนั ด หรื อ ความสามารถทางสมองในการคิ ดหาเหตุ ผ ล ซึ่ งเป็ น ลัก ษณะของบุค คลที่ ไ ด้ มาจาก
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมา ในปี ค.ศ.1953 เธอร์สโตน (L.L. Thurstone) ได้วิจัยโครงสร้างทางสมอง
ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ ทาให้สามารถแยกแยะความสามารถทางสมองออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้
หลายกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มทาหน้าที่แตกต่างกันไปหรืออาจทาหน้าที่โดยเฉพาะหรืออาจทางานร่วมกันบ้าง
ส่วนองค์ประกอบย่อย ๆ นั้ น เธอร์สโตน เรียกว่า ความสารถปฐมภูมิทางสมอง (Primary mental
abilities) เพราะผู้เรียนต้องใช้ความสามารถในด้านนี้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์หาเหตุผลในการแก้ปัญหา ทา
ให้มีผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี Nittaya Sudtajan (2009) ได้ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น
เขต 5 พบว่า ตัวแปรระดับนักเรียนที่สัมพันธ์กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 ได้แก่เชาวน์ปัญญาและความสามารถเชิงเหตุผล
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1.5 บรรยากาศในชั้นเรียน ส่งผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ร ะดับ.05 สอดคล้องกั บสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่ าบรรยากาศในชั้นเรี ยนที่ดี จะส่งผลให้
นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ที่ สู งขึ้ น เพราะว่ า ห้ อ งเรี ย นที่ มี บ รรยากาศเอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ มี
บรรยากาศอบอุ่น ราบรื่น ทุกคนจริงใจต่อกัน ต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนและครูต่างก็มี
ความสุ ข ทุ ก คนนั บ ถื อ กฎเกณฑ์ แ ละระเบี ย บของห้ อ งเรี ย น ซึ่ งครู แ ละนั ก เรี ย นช่ ว ยกั น คิ ด ค้ น ขึ้ น
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเป็นลักษณะที่ต่างคนต่างก็ไว้ใจซึ่งกันและกัน มีความหวั งดีต่อกัน
โดยครู เป็ นกั ล ยาณมิต รของนั กเรี ยน จะช่ว ยส่งเริม ให้ ก ระบวนการเรี ยนการสอนดาเนิน ไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาแก่นักเรียน สอดคล้องกับ Aarporn Bunmark
(2009) ได้ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ตัวแปรระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ได้แก่ บรรยากาศในชั้นเรียนและพฤติกรรมการสอนของครู Phatchrin
Santiniyom (2010) ได้ศึกษาตัวแปรคัดสรรบางประการที่มีความสัมพั นธ์กับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนสาโรงวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
พบว่า ความถนัดทางการเรียน พฤติกรรมการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน เจตคติต่อการเรียน
และบรรยากาศในชั้นเรียน ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01
2. ตั ว แปรที่ ไ ม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย นสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม มีดังนี้
2.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ไม่สงผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน อย่างมีนั ยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 แสดงว่านักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการเรียน จะมีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงนั้น
อาจจะไม่จริงเสมอไป ทั้งนี้เพราะผู้เรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ซึ่งเป็นความปรารถนาที่จะทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีแข่งกับมาตรฐานที่ดีเยี่ยม หรือทาให้ดีกว่าบุคคลอื่น ความพยายามเอาชนะอุปสรรค
ต่าง ๆ จะมีความรู้สึกสบายใจเมื่อประสบความสาเร็จ แต่บุคคลนั้นจะมีความวิตกกังวลเมื่อประสบความ
ล้มเหลว ความตั้งใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก็จะลดต่าลงจากที่มีความกระตือรือร้น การมี
ความรับผิดชอบ มีเป้าหมายในชีวิต มีความตั้งใจในการดาเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีแบบแผนก็
จะลดน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับ Mc Celland (1953) ที่กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความปรารถนาที่
จะทา สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แข่งกับมาตรฐานที่ดีเยี่ยม หรือทาให้ดีกว่าบุคคลอื่น ความ
พยายามเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ จะมีความรู้สึกสบายใจเมื่อประสบความสาเร็จ แต่บุคคลนั้นจะมีความ
วิตกกังวลเมื่อประสบความล้มเหลว และ Wiyada Phrathumrat (2008) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จั งหวั ดหนองบั วล าภู พบว่ า แรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์ ไม่ ส่ งผลต่ อทั กษะการคิ ดวิ เคราะห์ ของนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
2.2 ความถนัดทางการเรีย น ไม่ส่งผลต่อทักษะการคิดวิ เคราะห์ของนักเรียนอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ.05 แสดงว่า นั กเรี ย นที่ มี ค วามถนัด ทางการเรีย นสู ง จะมีทั ก ษะการคิ ด
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วิเคราะห์สูงนั้นอาจไม่จริงเสมอไป ทั้งนี้เพราะความถนัดทางการเรียนเป็นความสามารถที่บุคคลได้รับ
ประสบการณ์ฝึกฝนตนเอง และมีการสั่งไว้มากจนเกิดเป็นทักษะพิเศษเด่นชัดด้านใดด้านหนึ่ง ที่จะ
ชี้ให้เห็นสมรรถวิสัยของแต่ละคนในการที่จะได้มาซึ่งความรู้ ทักษะหรือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ซึ่ง
ความถนัดทางการเรียนของนักเรียนในคนเดียวกัน ในแต่ละด้านจะไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นความถนัดทาง
ภาษา การคานวณหรืองานอาชีพ นักเรียนที่มีความถนัดด้านการคิดคานวณจะไม่ค่อยมีความถนัดด้าน
ภาษและด้านงานอาชีพ นั กเรียนที่มีความถนัด ในด้า นใดก็จ ะสนใจในด้า นนั้นกล้าเสี่ย งและมีความ
พยายามที่จะทากิจกรรมนั้น ๆๆ ให้สาเร็จและจะเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ในเฉพาะด้านที่ตนสนใจและ
ถนัดเท่านั้น สอดคล้องกับ Bingham (1973) ได้กล่าวว่า ความถนัดคือสภาวะหรือสิ่งที่แสดงความ
เหมาะสมของบุคคลที่สาคัญประการแรกคือความพร้อมของบุคคลในการเพิ่มพูนความชานิชานาญให้แก่
ตน หรือเป็นศักยภาพของบุคคลนั้น และอีก ประการหนึ่งคือความพร้อมที่จะสนใจในความสามารถนั้น
ๆ และ Wiyada Phrathumrat (2008) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า ความ
ถนัดทางการเรียนไม่ส่งผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05
ระยะที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสถานศึกษาใน
สังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการคิด
วิเคราะห์ และแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ รวม 5 ชุด ดังนี้ (1) ชุดที่ 1 แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
ด้านการจัดกลุ่ม (2) ชุดที่ 2 แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการสังเกตและการจาแนก (3) ชุดที่ 3
แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการนาไปใช้ (4) ชุดที่ 4 แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการ
ทานาย และ (5) ชุดที่ 5 แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล
ระยะที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสถานศึกษาใน
สังกั ด สถานศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จั งหวั ดมหาสารคาม ที่ ผู้ วิ จั ย สร้า งขึ้ น ท าให้ นั ก เรี ย นมีทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม อภิปรายผลได้ดังนี้
1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
มหาสารคาม โดยการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้กล่าวคือ นักเรียนที่ได้รับการสอนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้
แบบฝึกทักษะมีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นไม่ว่าจะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยขงนักเรียนโดยรวมหรือ
พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจาแนกตามแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แต่ละด้าน พบว่า
คะแนนเฉลี่ยหลังการใช้แบบฝึกทักษะคิดวิเคราะห์สูงขึ้นทุกเรื่อง การที่ผลปรากฏเช่นนี้อาจเกิดจาก
เหตุผลดังนี้คือ
2. ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการ
เรี ยนรู้โ ดยท าการศึก ษาสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ ในหลั กสู ต รแกนกลางการศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 และตาราต่าง ๆ การวิเคราะห์สาระเพื่อกาหนดขอบข่ายของหน่ว ยการเรียนรู้ สาระ
การเรี ย นรู้ มาตรฐานการเรี ย นรู้ และผลการเรี ย นที่ ค าดหวั ง โดยยึ ด ผู้ เ รี ย นส าคั ญ ที่ สุ ด โดยทุ ก
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องค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้สมองทุกส่วนทั้งซีกซ้ายและซีกขวาในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ตนเอง นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ และได้เน้นการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนโดยเฉพาะ
ครูผู้สอนต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกเป็นกัลยาณมิตรกับนักเรียนและคอยเสนอแนะ กระตุ้นและชักชวนให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การกล้าแสดงออกทั้งด้านความคิดและการกระทาเพื่อให้นักเรียน
เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน การออกแบบกิจกรรมในแบบฝึกทักษะในแต่ละ
ด้าน ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมจากกิจกรรมที่เป็นเรื่องง่ายไปหาเรื่องยาก เป็นกิจกรรมใกล้ตัวที่นักเรียน
ได้พบเห็นในชีวิตประจาวัน ซึ่งกิจกรรม ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้ฝึกกิจกรรม
จนทาให้นักเรียนเกิ ดความเพลิด เพลิน และสนุ กกับการเรีย น จนทาให้เ กิดการพัฒนาทักษะการคิ ด
วิเคราะห์กับนักเรียนขึ้น นอกจากนี้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ได้ถูกพิจารณาตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านว่าสามารถกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ได้จริงหรือไม่ ดังนั้นจึงอาจเป็นได้ว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้จริง ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในทุกแผนการจัดการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิ จกรรมการเรียนรู้ ครูเป็น
คนคอยกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด ทา และร่วมกันอภิปรายตลอดเวลา
3. ความพึ งพอใจต่อ รูปแบบทัก ษะการคิ ดวิเคราะห์ของนักเรียนสถานศึกษาในสังกั ด
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับมากนั้น แสดงว่ารูปแบบการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีเนื้อหาแปลกใหม่ มีรูปภาพ สีสัน รูปแบบที่ชวนให้อยากจับ อยากอ่าน อยากฝึกทา และเป็น
กิจกรรมที่เรียงจากง่ายไปหายาก เป็นเรื่องที่เกี่ ยวข้องหรือเหตุการณ์ที่ใกล้ตัวในชีวิตประจาวันของ
นักเรียน ทาให้นักเรียนเกิดความรู้ใหม่ มีทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการจัดกลุ่ม การแยกแยะ การใช้
เหตุผลในการแก้ปัญหาจากกิจกรรมในชุดฝึกต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่ง Kotler (2000) ได้
ให้ความหมายความพึงพอใจไว้ว่า เป็นความรู้สึกของบุคคลเมื่อได้รับความสุขหรือความผิดหวัง ซึ่งเกิด
จากการเปรียบเทียบการรับรู้กับความคาดหวังในผลลัพธ์ของสิ่งที่ต้องการถ้าการรับรู้ต่อสิ่งที่ต้องการ
พอดีกับความคาดหวังลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจ
ที่กล่าวมาทั้งหมดจึงสรุปได้ว่า การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ร่วมกับแบบ
ฝึกทักษะการคิดวิเ คราะห์ สามารถพัฒนาทัก ษะการคิ ดวิเคราะห์ของนั กเรียนสถานศึกษาในสังกั ด
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคาม ได้จริง จึงควรสนับสนุนให้ใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
นี้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ก่อนจัดกระบวนการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครูควรศึกษา
รูปแบบการสอนคิดวิเคราะห์ให้หลากหลายรูปแบบและนาการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและวัย
ของผู้เรียน
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1.2 การจัดกะบวนการเรียนรู้เพื่อ ให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ควรยืดหยุ่นตาม
เนื้อหาและความสามารถของผู้เรียน ไม่ควรเร่งรัดเอาคาตอบตามความคิดของผู้สอนเอง เพราะการสอน
ให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ต้องอาศัยเวลาค่อนข้างมาก และครูผู้สอนควรมีความเป็นกันเอง
กับนักเรียน และทาความคุ้นเคยกับนักเรียน พร้อมที่จะชี้แนะในประเด็นที่นักเรียนไม่เข้าใจตลอดเวลา
เพื่อไม่ให้นักเรียนท้อแท้เมื่อประสบปัญหา
1.3 การจัดกิจกรรมเรียนรู้จะส่งผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ดังนั้น การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วม ตั้งแต่การจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศน่าเรียน การจัดทา
สื่อการเรียนการสอน การกาหนดภาระงาน การสร้างเกณฑ์การประเมินผลการเรียน เป็นต้น
1.4 แบบฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ชุด นี้ เป็ น แบบฝึ ก ที่ มี คุ ณ ภาพ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาทุกสานักงานเขตพื้นที่ ควรแนะนาให้โรงเรียนในสังกัดได้นาแบบฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์นี้ไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ต่อไป
อย่างไรก็ตามจากผลการดาเนินการวิจัยทาให้ได้ มยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม แสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณธรรม
จริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาจั งหวั ด นครปฐม ประกอบด้ ว ย ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก 5
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ย่อย 16 ยุทธศาสตร์ และนโยบาย/แนวดาเนินการ 92 ข้อ รายละเอียดของ
ยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์ย่อย มีดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การระดมสรรพกาลังของบุคลากร ประกอบด้วย (1) ส่งเสริมภาวะผู้นาและพัฒนา
นโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียน (2) เน้นพลังเชิงบวกของบุคลากรและบุคคล
ต้นแบบสู่การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และ (3) เร่งพัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้
เอื้อต่อการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเป็นแบบอย่างที่ดี
2. ยุ ทธศาสตร์ การสร้ างพลั งขั บเคลื่ อนคุ ณธรรมจริ ยธรรมโดยนั กเรี ยนสู่ นั กเรี ยนและชุ มชน
ประกอบด้วย (1) สร้างพลังความดีของผู้เรียนสู่ผู้เรียน และ (2) เสริมพลังความดีด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย
(1) พั ฒนาหลัก สูต รการเรีย นการสอนที่ มุ่ งเน้น การเสริ มสร้ างคุณ ธรรมจริ ยธรรมให้ นัก เรี ยน (2)
พัฒนาการเรียนรู้สู่คุณธรรมจริยธรรมโดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (3) พัฒนา
แหล่งเรียนรู้และสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้วยพลังเสริมจากชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ประกอบด้วย (1) ปรับระบบการบริหารจัดการสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดย ยึดหลักความ
พอเพียงและการพึ่งพาตนเอง (2) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และ (3) เสริมประสิทธิภาพงานทุกด้านมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียน
5. ยุทธศาสตร์การประสานพลังครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานภายนอกร่วมพัฒนานักเรียนให้
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย (1) สานสัมพันธ์ผู้ปกครองและสื่อมวลชนรวมพลังพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม (2) สร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ปกครองและชุมชนมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียน (3) สร้างพลังกลุ่มแกนนาการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้มี
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คุณธรรมจริยธรรม (4) สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาภายนอกเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงาน และ (5) แสวงหาองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อความ
เข้มแข็งในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อทาการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ในจังหวัดมหาสารคาม เป็นเขตพื้นที่ที่ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บข้อมูลได้สะดวก เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่อง
เวลาและงบประมาณ ดังนั้นการอ้างอิงไปสู่กลุม่ ประชากรอื่นทั่วไประเทศอาจมีข้อจากัด ควรวิจัยในพื้นที่
จังหวัดอื่นเพื่อเป็นการศึกษาเปรียบเทียบ
2.2 การสร้างรูปแบบการพัฒ นาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในจังหวัดมหาสารคาม ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เฉพาะ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในจั ง หวั ด
มหาสารคาม คือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1, 2 และ 3 ซึ่ง ข้อเท็จจริงยังมีนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล หรื อ
นักเรียนในโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีอายุและระดับการศึกษาเดียวกัน ควรมี
การวิจัยในกลุ่มอื่น ๆ เพื่อเป็นการศึกษาเปรียบเทียบ
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