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 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย  เพื่อศึกษาความสัมพันธและศึกษาคานํ้าหนักความสําคัญของ

ปจจัย การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ความใฝรูใฝเรียน เจตคติตอการเรียน ยุทธศาสตร

การเรียนรู ที่สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยแบงเปน 3 ดาน ไดแก การวิเคราะหความสําคัญ  

การวิเคราะหความสัมพันธ  การวิเคราะหหลักการ กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน  347 คน ไดมาโดยการสุมแบบสองขั้นตอน (Two – Stage Random 

Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 2 ชุด ชุดที่ 1 ประกอบดวย แบบสอบถามวัดการจดักิจกรรม

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน แบบสอบถามวัดเจตคติตอ การ

เรียน แบบสอบถามวัดยุทธศาสตรการเรียนรู เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  มี

คาความเชื่อมั่น เทากับ .887, .916, .835, .957 ตามลาํดับ และชุดท่ี 2 แบบทดสอบการวัดความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหโดยใชแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคาความเชื่อมั่น .898 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

เชิงบรรยาย การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม (MMR) และการวิเคราะหถดถอย

พหุคูณแบบตัวแปรเอกนาม (MR)   
 
            ผลการวิจยัสรปุผลไดดังนี ้   
                    1.  ตัวแปรปจจัยท้ัง 4 ปจจัย ไดแก  การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ความใฝรูใฝเรียน เจตคติตอการเรียน ยุทธศาสตรการเรียนรู มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยปจจัยดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กับความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหโดยรวม มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .606  ปจจัยดานความใฝรูใฝเรียนกับ

ความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวม มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .591 ปจจยัดานเจตคติ

ตอการเรียนกับความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวม มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .579 

ปจจัยดานยุทธศาสตรการเรียนรูกับความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวม มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 

.523   

                     ตัวแปรปจจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ความใฝรูใฝเรียน  เจต

คติตอการเรียน  และยุทธศาสตรการเรียนรู  มีความสัมพันธกับความสามารถในการคิดวิเคราะห

โดยรวมทั้ง 3  ดาน  ไดแกการคิดวิเคราะหความสําคัญ  การคิดวิเคราะหความสัมพันธ  การคิด

วิเคราะหหลักการ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณแบบตัวแปรพหุนามเทากับ  .419 (Wilks’ 



Lambda  = .419, df =12, 881.33, p = 000) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เมื่อพิจารณา

ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับความสามารถในการคิดวิเคราะหรายดาน  พบวา ตัวแปร

ปจจัยทั้ง 4 ดาน มีความสัมพันธกับความสามารถในการคิดวิเคราะห  ดานการวิเคราะหความสําคัญ          

การคิดวิเคราะหความสัมพันธ   และการคิดวิเคราะหหลักการ   มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ

แบบตัวแปรเอกนามเทากับ  .614 ,  .609,  และ  .602  ตามลําดับ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  

.01 

  2.  คาน้ําหนักความสําคัญ  ระหวางตัวแปรปจจัยท่ีสงผลตอความสามารถในการคิด

วิเคราะหโดยรวม พบวา คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 มีคา

น้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานเทากับ  .304  คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรความใฝรู

ใฝเรียน   สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01     

มีคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานเทากับ  .290  คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรเจต

คติตอการเรียน  สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี   

ระดับ  .01  มีคาน้ําหนักในรูปคะแนนมาตรฐานเทากับ .238 คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปร

ยุทธศาสตรการเรียนรู  สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวม  อยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ  มีคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานเทากับ  .161 
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 The  purposes  of  this  research  were  to  investigate  the  relationships  between  

some  factors  on  child  management,  attitudes  towards  seeking  knowledge,  attitude  

towards  learning,  learning  strategies  and  analytical  thinking  abilities  related  to analysis 

of elements, analysis of relationship, and analysis of organizational principles The  samples  

were  347  primary 6 students  in  Bangkok  and  two-stage  random  sampling  was  used.  

The  instruments  for  collecting  data  were  4  questionnaires  on  child  learning  management,  

attitudes  on  seeking  knowledge,  attitude  towards  learning  and  learning  strategies.  

The reliabilities were  .887,  .916,  .957  and  .898  respectively.  The  data  were  analyzed  

by  using  Multivariate  Multiple  Regression  (MMR)  and  Univariate  Multiple  Regression 

 The   result   of  the  study  were : 

              1. The  fourth  variable  factors  for  instance  activities  of  child  center,  

knowledge  and  learning,  attitudes  towards  learning  and  strategic  learning.  Positirely  

correlated  with  statistically  significant  .01.  The  factors  of  the  learning   activities  of  

child  center  and  ability  to  critical  thinking  there  was  a  correlation  coefficient  of .606.  

The  factors  of  knowledge  and   learning  for  critical  thinking  there  was  a correlation  

coefficient  of .591. The  factors  of  attitude  towards  learning  and  ability  for  critical  

thinking  there  was  a  correlation  coefficient  of .579  and  strategic  learning  with  ability  

to  critical  thinking  there  was  a correlation  coefficient  of .523. 

 The  correlation  coefficients  between  factors  on  child  centered  learning  

management  attitudes  towards  seeking  knowledge,  attitudes  to wards  learning  and   

learning  strategies  related  to analysis of elements, analysis of relationship, and analysis of 

organizational principles  were  .419  with  statistical  signification  at  0.1  level (Wilks’ 

Lambda  = .419, df =12, 881.33, p = 000). Furthermore,  the  multiple  correlations  between  

those  factors  and  analytical  thinking  abilities  were  .614,  .609  and  .602  with  statistical  

signification  at  .01  level 



             2. Weighted  significance  value  between  the  variable factor that affects 

the ability for analytical  thinking collectively is found that the weighted significance value of 

the variable of organizing the learning activity  which mainly  emphasizes the learner 

collectively has effect on the ability to think analytically collectively of statistical importance 

at the level of .01; has the weighted value of significance in the form of the standard score 

equal to .304; the weighted significance of the variable of the learning ability has the effect 

on the ability to think analytically collectively of statistical significance at the .01 level; it has 

the weighted significance value in the form of the standard score equal to .290; the 

weighted significance of the variable of the attitude towards learning has the effect on the 

ability to think analytically collectively of statistical significance at .01 level; it has the 

weighted value in the form of the standard score equal to .238. The weighted value of the 

significance of the strategic learning has the effect on the ability to think analytically 

collectively without statistical significance has the weighted significance in the form of the 

standard score equal to .161. 
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 ปริญญานิพนธฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณา ชวยเหลือ

อยางดีย่ิงจาก อาจารย ดร. อรอุมา เจริญสูข ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และ                

รองศาสตราจารยชูศรี  วงศรัตนะ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอันมีคาให

คําปรึกษา แนะนําแนวทางในการทําวิจัย ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ  ดวยความเอาใจ

ใสเปนอยางดี  ผูวิจัยรูสึกทราบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้  
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มีความสมบูรณย่ิงขึ้น 
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ดร.อิทธิพัทธ  สุวทันพรกุล ที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ตลอดจนให

ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขขอบกพรองของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยใหมีคุณภาพย่ิงขึ้น 

              ในการเก็บขอมูลผูวิจัยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูบริหารโรงเรียน  คณะครูอาจารย 

และนักเรียนทุกคนที่เก่ียวของในโรงเรียนกลุมตัวอยาง ผูวิจัยขอขอบคุณอยางสูง และขอบใจนักเรียน

ทุกคน  

               ขอขอบคุณผูอํานวยการ มณีวรรณ ประทุมนอย  ผูบริหารโรงเรียนสุเหราบางชัน ที่ใหความ

อนุเคราะหผูวิจัยในการศึกษาตอ และขอขอบคุณเพื่อนครูโรงเรียนสุเหราบางชันทุกทาน และเพื่อนๆ

นิสิตปริญญาโทสาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางการศึกษา ท่ีใหกําลังใจและคอยชวยเหลือดวยดีมาโดย

ตลอด 

    ทายนี้ผูวิจัยขอนอมรําลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยทุกทาน ที่ใหการศึกษาอบรมสั่งสอน 

สนับสนุน กําลังกาย  กําลังใจตลอดจนกําลังทรัพย  คุณคาและประโยชนอันพึงมีของปริญญานิพนธ

ฉบับนี้ขอมอบเปนเกียรติแดบิดา  มารดา  และทุกทานที่ทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จในวันนี้ 

 

 

           อุทัยราชันย   มาตเลิง 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 สังคมไทยในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดาน กอใหเกิดปญหาความแตกแยก
ของคนในสังคมอยางรุนแรง สภาพสังคมในยุคนี้บุคคลจะตองมีความสามารถในการคิดวิเคราะห
พิจารณาในการรับขอมูลขาวสารตางๆ อยางละเอียดรอบคอบ กอนที่จะตัดสินใจเชื่อถือขอมูลเหลานั้น               
(สุวัฒน วิวัฒนานนท. 2550: 4) จะเห็นไดวาบุคคลจะดํารงชีวิตอยูภายใตสภาวะสังคมที่ซับซอนและ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว จะตองมีการเรียนรูส่ิงตาง  ๆที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา  มีความเขาใจในเหตุการณ
ตางๆ ที่เกิดข้ึน รูจักทีจ่ะปฏิบัติตนเองเม่ือประสบกับปญหาตางๆ การที่บุคคลจะมีความเขาใจในเหตุการณ
ตางๆ บุคคลจะตองมีความสามารถในการคิดวิเคราะห จําแนกแยกแยะ ไตรตรอง ซึ่งถือเปนทักษะพื้นฐาน
ในการดํารงชีวิตที่มนุษยทุกคนจะตองมี และปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศที่กําลังพัฒนา ซึ่งการที่
จะพัฒนาใหเจริญยิ่งๆ ข้ึนไปนั้น จะตองพัฒนาที่ความสามารถดานการคิดของประชากร (อมรวิชช  
นาครทรรพ. 2540: 5) ดังนั้นการจัดการศึกษาในปจจุบันจึงเนนการพัฒนาการคิด ใหเกิดกับนักเรียน   
โดยเฉพาะความสามารถในการคิดวิเคราะห การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนจึงเนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยการจดักิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักการคิดวิเคราะห (สุวัฒน 
วิวัฒนานนท. 2550: 3) ดวยความสําคัญดังกลาวหลักสูตรการศึกษา 2544 และ 2551 จึงกําหนดให
การจัดการเรียนรูตองเนนทักษะดานการคิดวิเคราะห 
               ความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน เปนปญหาสําคัญในการจัดการศึกษาของประเทศ
มาโดยตลอด จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)ที่สรุปผลการดําเนินงานในรอบ 5 ป (พ.ศ. 2544-2548) พบวาในมาตรฐานดาน
ผูเรียนมาตรฐานที่ 4 ที่วาผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ     
มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาโดยภาพรวม   
ทั้งประเทศ มีสถานศึกษาเพียงรอยละ 11.1 เทานั้น ที่สามารถจัดการศึกษาแลว ผูเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห  มีวิจารณญาณ มีความสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน ที่มีผลการประเมิน
อยูในระดับดี  ซึ่งมาตรฐานที่ตองไดรับการพัฒนาอยางเรงดวนในดานผูเรียนไดแก ความสามารถใน
การคิดเปนทําเปน แกปญหาเปน ผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร การใฝรูใฝเรียน รักการเรียนรูและเรียนรู
ตอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2549: 6)  
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                 การคิดเปนเร่ืองที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาที่ตองการพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพของผูเรียนใหบรรลุตามจุดมุงหมาย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551   
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงระบุสมรรถนะสําคัญของผูเรียนดานการคิดเอาไวใน
ขอที 2 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหคิดอยางสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ 
และคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสาระสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคมไดอยางเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 6) ทั้งนี้การคิดจึงเปนหัวใจสําคัญในการเรียนรู 
ทําใหผูเรียนไดเขาถึงความรู และนําความรูความสามารถไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยาง
สรางสรรค  โรงเรียนจึงตองมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะหอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อชวยใหผูเรียนดํารงอยูไดอยางมีความสุข 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการคิด สามารถทําใหสมองทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน. 2547: 1) นอกจากนั้นการจัดการเรียนการสอนจะตองจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
เพราะสมองมีกระบวนการทํางานไปพรอมๆกันจึงสามารถจัดกิจกรรมไดหลากหลายรูปแบบในขณะเดียวกนั
ข้ึนอยูกับความเหมาะสม จะตองใชวิธกีารสอนที่หลากหลายสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และ
ธรรมชาติในการเรียนรูของผูเรียน  ผูเรียนไดเรียนรูและประสบความสําเร็จในการเรียนตามวิถีที่ตนถนัด  
(ประพันธศิริ สุเสารัจ. 2553: 21) นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญคือ
กระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียน  เกิดการเรียนรู โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกคิด คนควาสรางความรู
ดวยตนเอง โดยใชกระบวนการทางปญญา (สุวิทย มูลคํา. 2548: 15) สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริลักษณ 
ศรีรุงเรือง (2552:86) พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหนักเรียนคิดเปน จนเกิดทักษะ
กระบวนการคิดจะสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงตามไปดวย 
 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหใหเกิดข้ึนกับผูเรียนข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ
ซึ่งการใฝรูใฝเรียน เปนคุณลักษณะของผูเรียนที่มีความกระตือรือรน  ตั้งใจมุงม่ันในการเรียน ใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนโดยการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูจดบันทึกสรุปความรูประสบการณถายทอด
และเผยแพรความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาใหแกผูอ่ืน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548ข: 9) สอดคลอง
กับงานวิจัยของ วนิดา คันธจันทร (2549: 108 -109) พบวาคุณลักษณะของผูเรียนดานความใฝรู สงผล
ตอความสมารถในการคิดระดับสูงของนักเรียน 
 นอกจากนั้นเจตคติตอการเรียนเปนสวนสําคัญ ในการสงเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห เจตคติเปนความรูสึกของตัวผูเรียนที่มีตอการเรียนการสอน ซึ่งเปนตัวกําหนดใหแสดง
พฤติกรรมสนองตอส่ิงแวดลอม หรือส่ิงเรา อาจเปนไดทั้งวัตถุ  ส่ิงของ ความคิดเจตคติมีแนวโนมเปนได
ทั้งทางบวกและทางลบ  ผูที่มีเจตคติที่ดีตอการเรียนก็จะแสดงพฤติกรรมที่ดีตอการเรียนเอาใจใสใน 
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การเรียน  สนใจมาเรียนอยางสมํ่าเสมอ สวนผูที่มีเจตคติทางลบตอการเรียนก็จะแสดงพฤติกรรม
หลีกเล่ียง (สุรางค โควตระกูล. 2545: 366) จากการศึกษาวิจัยของ ศิริลักษณ สรีรุงเรือง (2552: 83) 
พบวา คุณลักษณะของผูเรียนดานเจตคติตอการเรียน สงผลทางบวกตอความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียน 
 ยุทธศาสตรการเรียนรูเปนปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะชวยสงเสริมความสามารถดาน
การคิดวิเคราะหของนักเรียน ยุทธศาสตรเปนเปนเทคนิค วิธีการจัดการ การวางแผนการเรียนของ     
แตละบุคคล เพื่อใหตนเองประสบความสําเร็จในการเรียน ซึ่งสอดคลองกับ สุวัฒน  วิวัฒนานนท (2544: 5)  
การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดดวยการจัดยุทธศาสตรการเรียน 2 ประการ  ประการแรก ยุทธศาสตรการจัดการ
เรียนรูภายนอกที่เกี่ยวของโดยตรงกับส่ิงที่จะเรียน   เปนวิธีการที่นักเรียนจะนําไปใชกับเนื้อหาประกอบดวย
ยุทธศาสตรการจํา  เปนยุทธศาสตรที่จะชวยผูเรียนดานความจําและดึงขอมูลใหมมาใช ยุทธศาสตร
ทางปญญาเปนยุทธศาสตรที่ชวยผูเรียนทําความเขาใจและสรางความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับส่ิงที่เรียน
โดยเฉพาะ ยุทธศาสตรทางปญญามีองคประกอบดวยการฝกปฏิบัติ ทําใหจําได ระลึกได การรับ และ
สงสารดวยการอาน คนควาแลวเขียนสื่อความ การวิเคราะห และการใชเหตุผล แปลความหมาย 
อธิบายถายโอนความรู ประการที่สอง ยุทธศาสตรการเรียนรูภายใน เปนตัวชวยควบคุมอารมณ
แรงจูงใจ การใชความรูความคิด การปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน การทํางานรวมกับผูอ่ืน  ซึ่งการจัดการเรียนรู 
ที่จะทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะดานการคิดวิเคราะห จะตองมีการสงเสริมใหผูเรียนรูจักวิธีการ
เรียนรูที่ดีและเหมาะสมกับตนเอง รูจักวางแผนหรือกําหนดวิธีการเรียนและการรูจักควบคุมตนเองใหมี
พฤติกรรมการเรียนที่ดีเหมาะสม (กรมวิชาการ. 2543: 12)  
 ดวยเหตุที่กลาวมาความสามารถในการคิดวิเคราะหนั้นเปนส่ิงที่สําคัญมาก และสามารถ
พัฒนาใหเกิดข้ึนได โดยมีปจจัยตางๆ ที่เอ้ืออํานวยตอการคิดของนักเรียนโดยตรง ซึ่งปจจัยเหลานั้น
เปนส่ิงที่ชวยเสริมสรางพลังความคิดใหกับนักเรียน   จึงจําเปนที่จะตองศึกษาถึงปจจัยตาง  ๆที่สงผลตอ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยตาง  ๆไดแก    
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ความใฝรูใฝเรียน เจตคติตอการเรียน ยุทธศาสตร 
การเรียนรู ที่คาดวาจะสงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะห ดานการคิดวิเคราะหความสําคัญ       
การคิดวิเคราะหความสัมพันธ การคิดวิเคราะหหลักการ ตามแนวคิดของบลูม และในการวิจัยคร้ังนี้  
ไดทําการศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีความสนใจที่จะศึกษาตัวแปรเหลานี้วามี
ความสัมพันธและสงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหรือไม ซึ่งสารสนเทศที่ได    
จะเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชวยสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ    
                                    



4 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
         ในการวิจัยมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาปจจัย การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ความใฝรูใฝเรียน เจตคติตอการเรียน ยุทธศาสตรการเรียนรู ที่สงผลตอความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ความใฝรูใฝเรียน เจตคติตอการเรียน ยุทธศาสตรการเรียนรู กับความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห ดานการวิเคราะหความสําคัญ การวิเคราะหความสัมพันธ การวิเคราะหหลักการ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
             2. เพื่อศึกษาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยบางประการไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ความใฝรูใฝเรียน เจตคติตอการเรียน ยุทธศาสตรการเรียนรู ที่สงผลตอความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหดานความสําคัญ การวิเคราะหความสัมพันธ การวิเคราะหหลักการ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
          ผลการวิจัยคร้ังนี ้จะทําใหทราบปจจัยบางประการคือ  การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ความใฝรูใฝเรียน เจตคติตอการเรียน ยุทธศาสตรการเรียนรู วามีความสัมพันธและสงผล
ตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มากนอยเพียงใด ซึ่งจะเปน
ขอมูลสําคัญใหสถานศึกษา หรือผูที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใชเปนแนวทางใน
การสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห และเปนประโยชนตอผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอนและผูเกี่ยวของทางการศึกษาสามารถนําปจจัยที่ไดคนพบ ไปใชเปนแนวทางใน
การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห และชวยพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
      1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัย  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2554  สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน   9,400   คน  
        2.  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คอืนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554  
สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 347 คน ซึ ่งไดมาโดยวิธีการสุมสองขั้นตอน (Two – Stage 
Random Sampling)  
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         3.  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
                3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก 
                      3.1.1  การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                      3.1.2  ความใฝรูใฝเรียน 
                      3.1.3  เจตคติตอการเรียน 
                      3.1.4  ยุทธศาสตรการเรียนรู  
                3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแกความสามารถในการคิดวิเคราะห จําแนก
ได 3 ดาน ดังนี้ 
                     3.2.1  การวิเคราะหความสําคัญ 
                      3.2.2  การวิเคราะหความสัมพันธ 
                      3.2.3  การวิเคราะหหลักการ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
        เพื่อใหความหมายของขอความที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนที่เขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงกําหนด
ความหมายดังนี้  
 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห (Analytical ability) หมายถึง การแยกสวนยอยๆ
ของเหตุการณเร่ืองราวหรือเนื้อหาเร่ืองตางๆ วาประกอบดวยอะไรมีจุดประสงคหรือความมุงหมายส่ิงใด 
และสวนยอยๆ ที่สําคัญนั้นแตละเหตุการณสัมพันธกันอยางไรบางและเกี่ยวของโดยอาศัยหลักการใด  
ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ผูวิจัยสรางข้ึน แบงออกเปน 3 ดานดังนี้ 
              1.1 วิเคราะหความสําคัญ หมายถึงการแยกแยะส่ิงที่กําหนดมาให โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญ อยางเปนระบบ  ข้ันตอน  ตามเหตุตามผล 
              1.2 การวิเคราะหความสัมพันธ หมายถึงการคนหาวาความสําคัญยอยๆ ของเร่ืองราว
หรือเหตุการณนั้นเกี่ยวพันกันอยางไรสอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร 
              1.3 การวิเคราะหหลักการ หมายถึงการคนหาโครงสรางและระบบของวัตถุส่ิงของ
เร่ืองราวและการกระทําตางๆ วาส่ิงเหลานั้นรวมกันจนดํารงสภาพเชนนั้นอยูไดเนื่องดวยอะไรโดยยึด
อะไรเปนแกนกลาง  มีส่ิงใดเปนตัวเชื่อมโยง ยึดถือหลักใด มีเทคนิคอยางไร หรือยึดคติใด 
 2.  ปจจัยบางประการ หมายถึงตัวแปรที่คาดวาจะสงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะห  
ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยศึกษาปจจัยทั้งหมด 4 ปจจัย ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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              2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Child – Centered Learning) 
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของครู ที่ครูและผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุง
ประโยชนสูงสุดแกนักเรียน โดยครูคอยใหคําปรึกษาและกระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากแหลง
การเรียนรูตางๆ ทั้งในและนอกหองเรียน ผูเรียนไดเรียนรูจากการทํากิจกรรมที่ตนเองสนใจและมีความ
ถนัดอยางมีความสุข ครูเปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติสอดคลองกับสภาพจริงและสามารถนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันได            
  2.2 ความใฝรูใฝเรียน (Inquiry) หมายถึงคุณลักษณะทางจิตใจที่แสดงถึงความปรารถนา
อยากเรียนรู อยากรูอยากเห็น มีความกระตือรือรน สนใจ พอใจที่จะแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถ
นําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง และการดําเนินชีวิตประจําวันได ซึ่งประกอบไปดวย
องคประกอบตอไปนี้ 
                         2.2.1 เห็นคุณคาของส่ิงตางๆ (Esteem) หมายถึง การที่ผูเรียนเห็นความสําคัญ
ของการแสวงหาความรู เห็นประโยชนของการเรียน และกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนทั้งในโรงเรียน
และในชุมชน ใหความสําคัญ และเห็นประโยชนของส่ิงแวดลอมรวมทั้งการนําขอคิด ประสบการณที่ดี
ของผูอ่ืนที่อยูรอบตัวมาปรับใชในการเรียน การแสวงหาความรู และการดํารงชีวิตประจําวันของตน 
   2.2.2 ความอยากรูอยากเห็น (Curiosity) หมายถึงการที่ผูเรียนแสดงใหเห็นถึง
ความปรารถนาความสนใจที่จะรูเร่ืองตางๆ ทั้งเร่ืองเรียน และเร่ืองรอบตัว ตลอดจนแสดงใหเห็นถึง
ความตื่นตัววองไว กระฉับกระเฉงรวดเร็ว และรีบเรงในการคนหาความรูตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย                            
   2.2.3 ความตั้งใจ (Attention)  หมายถึง การที่ผูเรียนแสดงใหเห็นถึงความเอาใจใส
ไมวอกแวก มีจิตใจจดจอตอการเรียน และการทํางานที่ไดรับมอบหมาย 
                           2.2.4 กลาคิดริเร่ิม (Creation) หมายถึง การที่นักเรียนนําแนวคิด หรือวิธีการใหมๆ 
ที่ไมซ้ําใครมาปรับใชในการเรียน การทํางาน เร่ืองตางๆ รอบตัว ตลอดจนนําเสนอแนวคิดใหมๆ เม่ืออยู
ในสถานการณที่มีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 
                          2.2.5  เพียรพยายาม (Effort) หมายถึง การที่ผูเรียนมีความมุงม่ัน ขยันขันแข็งใน
การศึกษาหาความรูของตนเอง หรือทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมายโดยไมยอทอตอความยากลําบาก 
เพื่อใหการศึกษาหาความรู และงานที่ไดรับมอบหมายนั้นประสบความสําเร็จอยางเต็มความสามารถ                                    
                          2.2.6 การศึกษาคนควาดวยตนเอง (Self- Searching) หมายถึง การที่ผูเรียนมีอิสระ
ในการดําเนินการเรียนรูของตนเองโดยมีการวางแผนการเรียนรู เลือกแหลงขอมูลในการเรียนรู แสวงหา
ความรูจากแหลงขอมูลตางๆ ที่เลือกทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดวยตนเอง                          



7 

   2.2.7 มีเหตุผล (Reasoning) หมายถึง การที่ผูเรียนใชขอมูล หรือขอเท็จจริงที่มีอยู
รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเพื่อประกอบหรือ สนับสนุนการตัดสินใจที่จะกระทําส่ิงตางๆ ทั้งเร่ือง
เรียน และเร่ืองรอบตัวอยางสมเหตุสมผล                                                    
  2.3 เจตคติตอการเรียน (Attitude toward Learning) หมายถึง ความคิด ความเชื่อ 
หรือความรูสึกของนักเรียนที่มีตอการเรียนในดานความสําคัญ คุณคา และประโยชนของการเรียน ซึ่ง
เปนแนวโนมในการแสดงพฤติกรรมตางๆ ที่มีตอการเรียนของนักเรียน ในดาน การเรียนการสอน เนื้อหา 
บรรยากาศหองเรียน ครูผูสอน และปฏิสัมพันธระหวางเพื่อน 
  2.4  ยุทธศาสตรการเรียนรู (Learning Strategies) หมายถึง พฤติกรรมตางๆ ของ
ผูเรียนที่แสดงใหเห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการเรียนทีห่ลากหลาย ซึ่งเปนไปตามลําดับข้ันตอนไดแก การระบุ
ปญหาและวางแผนการเรียน การกํากับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน และการประเมินผลและปรับปรุง
แกไข เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวดเร็ว และมีความสุขมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามที่คาดหมายไวทั้งใน
หองเรียนและนอกหองเรียน โดยจําแนกยุทธศาสตรการเรียนรูออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
   1.1 ข้ันระบุปญหาและวางแผนการเรียน (Problem Stating and Planning) หมายถึง
ข้ันตอนที่ผูเรียนรายงานตนวามีความสนใจตอขอมูลใดขอมูลหนึ่ง ที่ผานระบบประสาทสัมผัสเขามาแลว
ผูเรียนกําหนดความตองการจําเปนในการเรียนรู มีการระบุจุดประสงค สมมติฐานการเรียนรู ระบบ
แหลงวิทยาการเรียน และมีการกําหนดตารางเวลาและแผนการดําเนินงานที่ตองใชในการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียน รวมทั้งการกําหนดทักษะเทคนิควิธีเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมการเรียนบรรลุผลสําเร็จ 
                          1.2 ข้ันกําหนดการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน (Monitoring) หมายถึง ข้ันตอนที่ผูเรียน
รายงานตนวามีการใชเทคนิควิธีการ หรือทักษะที่กําหนดไวในการศึกษาคนควาจากแหลงวิทยาการ    
มีความตั้งใจเรียน พยายามปฏิบัติตามแนวการเรียนที่วางไว รวมทั้งมีการฝกฝนทักษะตางๆ เพื่อให
สามารถจดจํา วิเคราะห และนําไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสม 
                          1.3  ข้ันประเมินผลและปรับปรุงแกไข (Evaluating and Revising) หมายถึงข้ันตอนที่
ผูเรียนรายงานตนเองวา มีการประเมิน พิจารณา และตรวจสอบผลของกิจกรรมและวิธีการตางๆ ที่ได
ปฏิบัติในการเรียน โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ตนเองกําหนดหรือมาตรฐานของสังคมหรือเปาหมาย
ที่ตั้งไว รวมทั้งมีการปรับปรุงแกไข ปรับเปล่ียนวิธีการดําเนินกิจกรรม เพื่อใหกิจกรรมการเรียนบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
          ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดยึดแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห ของบลูม  
(ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 43; อางอิงจาก Bloom. 1956) ซึ่งแบงเปน 3 ดาน คือการ
วิเคราะหความสําคัญ การวิเคราะหความสัมพันธ และการวิเคราะหหลักการ มาเปนแนวทางการศึกษา
การใชการวัดและประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห ซึ่งจากการที่ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิดทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหพบวาปจจัย ดานความสามารถดานเหตุผล ความใฝรูใฝเรียน  
เจตคติตอการเรียน  และยุทธศาสตรการเรียนรูวามีความสัมพันธและสงผลตอความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รายละเอียดแสดงดัง
ภาพประกอบ 1  
   
                 ตัวแปรปจจัย                                                                   ตัวแปรตาม 
      
                                                                                                          
                                                        
        
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

เจตคติตอการเรียน 

    ความสามารถในการคิดวิเคราะห 

การวิเคราะหความสําคัญ 

การวิเคราะหความสัมพันธ 

การวิเคราะหหลักการ 

ความใฝรูใฝเรียน 

ยุทธศาสตรการเรียนรู 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ปจจัยบางประการไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ความใฝรูใฝ
เรียน เจตคติตอการเรียน  ยุทธศาสตรการเรียนรูมีความสัมพันธกับความสามารถในการคิดวิเคราะห
ดานการวิเคราะหความสําคัญ การวิเคราะหความสัมพันธ การวิเคราะหหลักการ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 
 2.  น้ําหนักความสําคัญของปจจัยบางประการไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ความใฝรูใฝเรียน เจตคติตอการเรียน ยุทธศาสตรการเรียนรู อยางนอย 1 ปจจัย ที่สงผลตอ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ดานการวิเคราะหความสําคัญ การวิเคราะหความสัมพันธ การวิเคราะห
หลักการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษารูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะหดังตอไปนี้  

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
                  1.1 ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห 
                  1.2 ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห 
                  1.3 องคประกอบในการคิดวิเคราะห 
                  1.4 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
                  1.5 พฤติกรรมที่บงบอกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห 
                  1.6 คุณสมบัติที่เอ้ืออํานวยตอความสามารถในการคิดวิเคราะห 
                  1.7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห 
         2.  ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะห   
               2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                  2.2 ความใฝรูใฝเรียน 
                  2.3 เจตคติตอการเรียน 
                  2.4 ยุทธศาสตรการเรียนรู 
          3.  การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
          4.  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม (MMR) 
        5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
               5.1 งานวิจัยในประเทศ 
                  5.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
       
1. ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห  
 1.1 ทฤษฎีการคิดวิเคราะหของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 
 บลูม (สุวัฒน  วิวัฒนานนท. 2550: 51; อางอิงจาก Bloom. 1956: 6-9, 201-207) ไดกําหนด
จุดมุงหมายทางการศึกษา (Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives) เปน 3 ดาน ไดแก 
ดานการรูคิด ดานจิตพิสัยและดานทักษะพิสัยของบุคคลสงผลตอความสามารถทางการคิดที่บลูม
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จําแนกไวเปน 6 ระดับ คําถามในแตละระดับมีความซับซอนแตกตางกัน ไดแก ระดับที่ 1 ระดับความรู
ความจํา แยกเปนความรูในเนื้อหา เชน ความรูในศัพทที่ใชและความรูในขอเท็จจริงเฉพาะ ความรู
ในวิธีดําเนินการ เชน ความรูเกี่ยวกับระเบียบแบบแผน ความรูเกี่ยวกับแนวโนมและลําดับข้ัน ความรู
เกี่ยวกับการจัดจําแนกประเภทความรูเกี่ยวกับเกณฑตางๆ และความรูเกี่ยวกับวิธีการ ความรูรวบยอด
ในเนื้อเร่ือง เชน ความรูเกี่ยวกับหลักวิชาและการขยายความ และความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสราง 
ระดับที่ 2 ระดับความเขาใจแยกเปน การแปลความ การตีความและการขยายความ ระดับที่ 3 ระดับ
การนําไปใช หรือการประยุกต ระดับที่ 4 ระดับการวิเคราะห แยกเปน การวิเคราะหสวนประกอบ การ
วิเคราะหความสัมพันธและการวิเคราะหหลักการ ระดับที่ 5 ระดับการสังเคราะห แยกเปน การสังเคราะห  
การส่ือความหมาย การสังเคราะหแผนงานและการสังเคราะหความสัมพันธ และระดับที่ 6 ระดับการ
ประเมินคา แยกเปนการประเมินคาโดยอาศัยขอเท็จจริงภายในและการประเมินคาโดยอาศัยขอเท็จจริง
ภายนอก การที่บุคคลจะมีทักษะในการแกปญหาและการตัดสินใจ บุคคลนั้นจะตองสามารถวิเคราะห
และเขาใจสถานการณใหมหรือขอความจริงใหมได  
          ดังนั้นการจะใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในระดับใดหรือหลายระดับนั้น ข้ึนอยูกับเนื้อหาสาระที่
เปนองคความรู เชน จุดมุงหมายการเรียนรูเปนเร่ืองเกี่ยวกับขอมูลเศรษฐกิจเสนอในรูปแบบกราฟ เพื่อให
นักเรียนมีความเขาใจในขอมูล ดังกลาว อาจตองผสานขอมูลความรูในลักษณะรูปแบบตางๆ เชน การ
จัดจําพวก การแปล การตีความ การประยุกต การวิเคราะหสวนยอยและความสัมพันธเพื่อสราง
ความรู ความเขาใจ การนําไปใช สูการวิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินผลตามจุดมุงหมาย
การศึกษา ของบลูม โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการวิเคราะหจะสงผลใหนักเรียนสามารถนําไป
ประยุกตใชกับสถานการณใหมในเชิงสรางสรรคเพราะเปนการพัฒนาความสามารถในระดับการมี
เหตุผลและเปนการเรียนรูที่คงทนของแตละบุคคลแมจะจํารายละเอียดของความรูไมได นักเรียนจึงตอง
เรียนวิธีการวิเคราะหและภายใตสภาวะใด  ที่ตองนําความสามารถดานการวิเคราะหมาใช ดังนั้น
การประเมินเปนระยะจะนําไปสูการปรับปรุงทั้ง 3 กระบวนการ คือ กระบวนการสรางหลักสูตรการสอน 
และการเรียนรู เพื่อพยายามหาวิธีการลดผลกระทบเชิงลบ เพิ่มวิธีการบรรลุวัตถุประสงคการศึกษา
อยางมีคุณคา บลูม และคณะ (Bloom. 1971) ไดจัดลําดับความสามารถทางการคิดของบุคคลเปน 6 ระดับ 
เร่ิมจาก 1) ความรูพื้นฐานดั้งเดิมเกี่ยวกับเร่ืองนั้น 2)ความเขาใจขอเท็จจริงในเร่ืองนั้น 3)การนําขอเท็จจริง
นั้นไปแกไขปญหาหรือนําไปใชในเร่ืองอ่ืน 4)การวิเคราะหทดสอบขอเท็จจริงในความสัมพันธหรือใน
สถานการณที่แตกตาง 5)การสังเคราะหส่ิงใหมหรือการสรางความคิดใหมที่อยูบนพื้นฐานของความ
เขาใจในขอเท็จจริงนั้น และ 6)การประเมินคุณคาของขอมูล ความคิดหรือผลผลิต จึงเปนเร่ืองที่ดีถา
นักเรียนมีความคาดหวังสูงดีกวาความคาดหวังต่ําและนําไปปฏิบัติใหเปนจริง นักเรียนทุกคนสามารถมี
สวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย การตัดสินใจและการแกปญหารวมกัน เพราะในแตละ
ระดับ เม่ือนักเรียนเกิดความคลองตัว จะเกิดการขดตัวข้ึนสูระดับที่สูงข้ึนนักเรียนจะมีความเชี่ยวชาญ
เพิ่มข้ึนและสามารถคิดในระดับสูงไดในที่สุด 
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 ความสามารถทางการคิดของบุคคลของบลูมในระดับการคิดวิเคราะห  เปนทักษะการ
คิดระดับพื้นฐานของนักเรียนสูความสามารถทางการคิดในระดับสูง เพราะนักเรียนจะเขาใจเหตุการณ
ตางๆ อยางชัดเจนผานกระบวนการวิเคราะหหนวยยอย การวิเคราะหความสัมพันธและการวิเคราะห
หลักการโดยนักเรียนสามารถวิเคราะหประเด็นตางๆจากสวนยอยสูสวนใหญ และเชื่อมความสัมพันธของ
ประเด็นตางๆ เขาดวยกันจนสามารถสรุปอยางเปนหลักการโดยมีเหตุผลรองรับ 
 
          1.2   ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห  
 ความสามารถในการคิดวิเคราะหเปนความสามารถทางสมองที่นักการศึกษาและนักจิตวิทยา
ใหนิยามไวดังนี้ 
             บลูม (ลวน  สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 41-44; อางอิงจาก Bloom. 1996) ให
ความหมายการคิดวิเคราะห เปนความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาสวนยอยของเหตุการณ เร่ืองราว
หรือเนื้อหาตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุอะไรเปนผลและที่เปน
อยางนั้นอาศัยหลักการอะไร 
 ดิวอี้ (ชํานาญ เอี่ยมสําอาง. 2539: 51; อางอิงจาก Dewey. 1933: 30) ใหความหมาย
การคิดวิเคราะห หมายถึงการคิดอยางใครครวญไตรตรอง โดยอธิบายขอบเขตของการคิดวาเปนการ
คิดที่เร่ิมตนจากสถานการณที่มีความยุงยากและส้ินสุดลงดวยสถานการณที่มีความชัดเจน 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546: 2) ใหความหมายไววาการคิดวิเคราะหมายถึง การจําแนก
แยกแยะองคประกอบของส่ิงใดส่ิงหนึ่งออกเปนสวนๆ เพื่อคนหาวาทํามาจากอะไร มีองคประกอบ
อะไร  ประกอบข้ึนมาไดอยางไร เชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไร 
             สุวิทย มูลคํา (2548: 9) ใหความหมายวาการคิดวิเคราะหหมายถึง ความสามารถในการแยกแยะ
องคประกอบตางๆ ของส่ิงใดส่ิงหนึ่งซึ่งอาจเปนวัตถุ ส่ิงของ เร่ืองราวหรือเหตุการณและความสัมพันธ
เชิงเหตุผลขององคประกอบเหลานั้นเพื่อคนหาสภาพความเปนจริงหรือส่ิงสําคัญของส่ิงที่กําหนดให 
 ประพันธศิริ สุเสารัจ (2553: 54) ใหความหมายไววา ความสามารถในการคิดวิเคราะหหมายถึง  
ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดและจําแนกแยกแยะขอมูลองคประกอบของส่ิงตางๆ ไมวาจะ
เปนวัตถุ เร่ืองราว เหตุการณตางๆ ออกเปนสวนยอยๆ และจัดเปนหมวดหมู เพื่อคนหาความจริง 
ความสําคัญ  แกนแท องคประกอบหรือหลักการของเร่ืองนั้นๆ สามารถอธิบายตีความส่ิงที่เห็น ทั้งที่อาจ
แฝงซอนอยูภายในส่ิงตางๆ หรือปรากฏไดอยางชัดเจน รวมทั้งความสัมพันธและความเชื่อมโยงของ          
ส่ิงตางๆ วาเกี่ยวพันกันอยางไร อะไรเปนสาเหตุ สงผลกระทบตอกันอยางไร อาศัยหลักการใด จนได
ความคิดเพื่อนําไปสูการสรุป การประยุกตใช ทํานายหรือคาดการณส่ิงตางๆ ไดอยางถูกตอง 
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 ลักขณา สริวัฒน (2549: 69) ความสามารถในการคิดวิเคราะหหมายถึง ความสามารถใน
การแยกแยะสวนยอยๆ ของเหตุการณเร่ืองราวหรือเนื้อเร่ืองตาง  ๆวาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือ
ความประสงคส่ิงใด และสวนยอยๆ ที่สําคัญนั้นแตละเหตุการณเกี่ยวพันกันอยางไรบาง และเกี่ยวพัน
กันโดยอาศัยหลักการใด เพื่อใหเกิดความชัดเจนและความเขาใจจนสามารถนําไปสูการตัดสินใจไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 
 จากนิยามขางตนสรุปไดวาความสามารถในการคิดวิเคราะหหมายถึง  ความสามารถใน
การพิจารณาแยกแยะสวนยอยๆ ของเหตุการณเร่ืองราวหรือเนื้อเร่ืองตางๆ วาประกอบดวยอะไร มี
จุดมุงหมายหรือความประสงคสิ่งใด มีลําดับเหตุผลอยางไร และสวนยอยๆ ที ่สําคัญนั้นแตละ
เหตุการณเกี่ยวพันกันอยางไรบาง  และเกี่ยวพันกันโดยอาศัยหลักการใด 
            
 1.3 องคประกอบของการคิดวิเคราะห 
 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2546: 26-30) กลาววา การคิดวิเคราะหมี 4 องคประกอบ  ดังนี้ 
                1. ความสามารถในการตีความ หมายถึง การพยายามทําความเขาใจ และใหเหตุผลแก
ส่ิงที่เราตองการจะวิเคราะห เพื่อแปลความหมายที่ไมปรากฏโดยตรงของส่ิงนั้นเปนการสรางความ
เขาใจตอส่ิงที่ตองการวิเคราะห โดยเกณฑที่แตละคนใชเปนมาตรฐานในการตัดสินใจตอส่ิงที่ตองการ
วิเคราะห โดยเกณฑที่แตละคนใชเปนมาตรฐานในการตัดสินใจยอมแตกตางกันตามความรู 
ประสบการณ คานิยมของแตละบุคคล และความสามรถในการเชื่อมโยงเหตุผล 
                2.  ความรูความเขาใจในเร่ืองที่จะวิเคราะห หมายถึง เราจะคิดวิเคราะหไดดีนั้นตองมี
ความรูความเขาใจพื้นฐานของเร่ืองนั้น เพราะความรูจะชวยกําหนดขอบเขตของการวิเคราะห แจกแจง 
และจําแนกไดวาเร่ืองนั้นเกี่ยวของกับอะไร มีองคประกอบยอยๆ อะไรบางมีกี่หมวดหมู จัดลําดับ
ความสัมพันธอยางไรและรูวาอะไรเปนสาเหต ุ
                3.  ความชางสังเกต ชางสงสัย และชางถาม หมายถึง นักคิดเชิงวิเคราะหตองมีองคประกอบ
ทั้ง 3 นี้รวมดวย เพราะจะนําไปสูการสืบคนความจริงและเกิดความชัดเจนในประเด็นที่ตองการวิเคราะห  
ขอบเขตของคําถามจะตองยึดหลัก 5W 1H ใคร(Who) ทําอะไร (What) ที่ไหน(Where) เม่ือไร (When)   
เพราะเหตุใด(Why)   อยางไร (How)  
                 4. ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการใช
เหตุผล จําแนกแยกแยะไดวาส่ิงใดเปนความจริง ส่ิงใดเปนความเท็จ ส่ิงใดมีรายละเอียดสัมพันธเชื่อมโยง
กันอยางไรจากการศึกษาองคประกอบของการคิดวิเคราะหสรุปไดวา ความสามารถดานการคิด
วิเคราะหประกอบดวยการสังเกต ความเขาใจในขอเท็จจริง การตีความ การหาความสัมพันธเชิงเหตุผล 
และการแสดงความคิดเห็นจากขอมูลที่ไดรับ ซึ่งทุกองคประกอบจะเกี่ยวของและเปนการใชทักษะ
เหลานี้อยางตอเนื่องกัน 
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 การคิดวิเคราะหตามแนวของบลูม (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 41-44; อางอิง
จาก Bloom. 1956) เปนการคิดแยกแยะเพื่อหาสวนยอยของเหตุการณเร่ืองราวหรือเนื้อหาตางๆ วา
ประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไรอะไรเปนเหตุ อะไรเปนผล และที่เปนอยางนั้นอาศัยหลักการ
อะไร การวิเคราะหแบงแยกยอยเปน  3 อยางดังนี้ 
  1.  การวิเคราะหความสําคัญ หมายถึง การแยกแยะส่ิงที่กําหนดมาใหวาอะไรสําคัญ
หรือจําเปน  หรือมีบทบาทมากที่สุด ตามลําดับข้ันตอน ตามเหตุตามผล 
                  2.  การวิเคราะหความสัมพันธ หมายถึงการคนหาวาความสัมพันธยอยๆ ของเร่ืองราว
หรือเหตุการณนั้นเกี่ยวพันกันอยางไร  สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร 
                  3.  การวิเคราะหหลักการ หมายถึง การคนหาโครงสรางของระบบส่ิงของ เร่ืองราวและ
การกระทําตางๆ วาส่ิงเหลานั้นรวมกันจนดํารงสภาพเชนนั้นอยูไดเนื่องดวยอะไร โดยยึดอะไรเปนหลัก
อะไรเปนแกนกลาง  มีส่ิงใดเปนตัวเชื่อมโยง  ยึดถือหลักการใด มีเทคนิคอยางไร 
 การคิดวิเคราะหตามแนวของมารซาโน (ประพันธศิริ สุเสารัจ. 2553: 59; อางอิงจาก 
Marzano. 2001) การคิดวิเคราะหประกอบไปดวยทักษะตางๆ  5 ทักษะ 
                  1.  การจําแนก เปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอยตางๆ ทั้งเหตุการณ เร่ืองราว
ส่ิงของออกเปนสวนยอยๆ ใหเขาใจงายอยางมีเหลักเกณฑ สามารถใหรายละเอียดของส่ิงตางๆ ได 
                  2.  การจัดหมวดหมู  เปนความสามารถในการจัดประเภท  จัดลําดับ จัดกลุมของส่ิงของ
ที่มีลักษณะคลายคลึงกันเขาดวยกัน  โดยยึดโครงสรางลักษณะหรือคุณสมบัติที่เปนประเภทเดียวกัน 
                  3.  การเชื่อมโยง เปนความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลตางๆ วา 
สัมธกันอยางไร 
                   4.  การสรุปความ เปนความสามารถในการจับประเด็นและสรุปผลจากส่ิงที่กําหนดใหได               
                   5.  การประยุกต เปนความสามารถในการนําความรู หลักการและทฤษฎีมาใชใน
สถานการณตางๆ  สามารถคาดการณ กะประมาณ พยากรณ ขยายความ  คาดเดาส่ิงที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคตได   
 จากแนวคิดที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวามีแนวคิดที่สอดคลองกันหลายแนวคิดในการวิจัย
คร้ังนี้ผูวิจัยไดใชลักษณะการคิดวิเคราะหของบลูมเปนแนวทางในการวิจัยเนื่องจากการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับประถมศึกษา ไดยึดหลักแนวคิดของบลูมในการจัด
กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการคิดของนักเรียน 
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          1.4 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
             การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห (ลวน  สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 149-
154) คือ การวัดความสามารถในการพิจารณาแยกแยะสวนยอยๆ ของเหตุการณเร่ืองราว หรือเนื้อเร่ือง
ตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือประสงส่ิงใด และสวนยอยๆ ที่สําคัญนั้นแตละเหตุการณ
เกี่ยวพันธกันอยางไร และเกี่ยวพันธกันโดยอาศัยหลักการใด จะเห็นได วาความสามารถดานการคิด
วิเคราะหจะตองมีเหตุผลมาเกี่ยวของดวยเสมอ การคิดวิเคราะหตองอาศัยพฤติกรรมดานความจํา 
ความเขาใจ และดานการนําไปใช มาประกอบการพิจารณา การวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะห
แบงแยกยอยออกเปน 3 ประเภท  คือ 
             1.  การวิเคราะหความสําคัญ เปนการวิเคราะหมูลเหตุ ตนกําเนิด ผลลัพธ และ
ความสําคัญของเร่ืองราวทั้งปวง เปนการเปรียบเทียบวาเหตุผลใดถูกตองที่สุด ตัวอยางคําถามเชน 
คณิตศาสตรสาขาใดตองใชเหตุผลมากที่สุด 
             2.  การวิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการคนหาความสัมพันธยอยๆ ของ
เร่ืองราวหรือเหตุการณนั้นตางติดตอเกี่ยวพันธกันอยางไร สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร ตัวอยาง
คําถาม เชน  เพราะเหตุใดรุงจึงโคงตามแนวโคงของโลก 
             3.   วิเคราะหหลักการเปนความสามารถที่จะเขาเงื่อนงําของเร่ืองราวนั้นวายึดถือหลักการ
ใด มีเทคนิคการเขียนอยางไรจึงชวนใหคนอานมีมโนภาพหรือยึดหลักปรัชญาใดอาศัยหลักการใดเปน
ส่ือสารสัมพันธเพื่อใหเกิดความเขาใจ ตัวอยางคําถาม เชน การเกิดลมบกลมทะเลอาศัยหลักการใดใน
การทําวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชรูปแบบการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหตามแนวทางของบลูม เปน
เคร่ืองมือในการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  
 
         1.5 พฤติกรรมท่ีบงบอกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห 
             ความสามารถในการวิเคราะหนับเปนการคิดวิเคราะหในระดับพื้นฐานที่จําเปนสําหรับ
นักเรียนทุกคน หากนักเรียนตองการใหจังหวะกาวของการเรียนรูจักชีวิตส่ิงตางๆ รอบตัวเปนไปดวยดี
อีกทั้งการวินิจฉัย การประเมิน การตัดสินใจ การวางแผนและคาดการณอนาคตตางๆ เปนไปอยาง
ราบร่ืนตลอดโอกาสความลมเหลวจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด  เราจําเปนตองพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห และไดมีนักการศึกษาไดกลาวถึงพฤติกรรมที่บงบอกถึงความสามารถในการคิด
วิเคราะห ไวดังนี้ 
           เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2546: 26-30) ไดกลาวถึงพฤติกรรมของบุคคลที่มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหไวดังนี้ 
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                1.  มีความสามารถในการตีความ (Interpretation) หมายถึง การพยายามทําความ
เขาใจ และใหเหตุผลแกส่ิงที่เราตองการจะวิเคราะหเพื่อแปลความหมายที่ไมปรากฏโดยตรงของส่ิงนั้น
เปนการสรางความเขาใจตอส่ิงที่ตองการวิเคราะห โดยส่ิงนั้นไมไดปรากฏโดยตรง คือ ตัวขอมูลไมได
บอกโดยตรงแตเปนการสรางความเขาใจที่เกินกวาส่ิงที่ปรากฏ อันเปนการสรางความเขาใจบนพื้นฐาน
ของส่ิงที่ปรากฏในขอมูลที่นํามาวิเคราะห 
         เกณฑที่แตละคนใชเปนมาตรฐานในการตัดสินในการตีความยอมแตกตางกันไปตาม
ความรู ประสบการณ และคานิยมของแตละบุคคล เชน 
         การตีความจากความรู เชน หากคนที่มีความรูดานการบริหารงานบุคคลมาก เมื่อเขา
เห็นตัวเลขสถิติการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของคนในองคกร เขาสามารถตีความจากสถิติขอมูล
เหลานีไ้ดไมยาก 
         การตีความจากประสบการณ เชน เม่ือเราเห็นคนใสเส้ือผาขาดว่ินและสกปรกเราสามารถ
ตีความไดวาคงเปนคนยากจน 
         การตีความจากขอเขียน เชน ผูเขียนมีแรงจูงใจอะไรในการเขียน เขียนไปเพื่ออะไรเพื่อ
โนมนําชักจูง เพื่อทําใหแตกแยก 
            2.  มีความรูความเขาใจในเร่ืองที่จะวิเคราะห เราจะวิเคราะหไดดีนั้นจําเปนตองมีความรู 
ความเขาใจพื้นฐานในเร่ืองนั้นเพราะความรูชวยในการกําหนดขอบเขตการวิเคราะหแจกแจงและ
จําแนกไดวาเร่ืองนั้นเกี่ยวของกับอะไร มีองคประกอบยอย ๆ อะไรบาง และรูวาอะไรเปนสาเหตุ
กอใหเกิดอะไร 
            การวิเคราะหของเราในเร่ืองนั้นจะไมสมเหตุสมผลเลยหากเราไมมีความรูในเร่ืองนั้น เรา
จําเปนตองใชความรูที่เกี่ยวของเขามาเปนองคประกอบในการคิด ถาเราขาดความรู เราอาจไมสามารถ
วิเคราะหหาเหตุผลไดวาเหตุใดจึงเปนเชนนั้น 
           3.  เปนคนมีความชางสังเกต ชางสงสัยและชางถาม นักคิดเชิงวิเคราะหจะตองมี
องคประกอบ ทั้งสามนี้รวมดวย คือ ตองเปนคนชางสังเกต สามารถคนพบความผิดปกติทามกลางส่ิงที่
ดูอยางผิวเผินแลวเหมือนไมมีอะไรเกิดข้ึน ตองเปนคนที่ชางสงสัย เม่ือเห็นความผิดปกติแลวไมละเลย
ไป แตหยุดพิจารณาคิดไตรตรองและเปนคนชางถาม ชอบตั้งคําถามกับตัวเองและคนรอบๆ ขาง
เกี่ยวกับส่ิงที่เกิดข้ึน เพื่อนําไปสูการสืบคนความจริงและเกิดความชัดเจนในประเด็นที่ตองการวิเคราะห 
           4.  ขอบเขตของคําถามที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห จะยึดหลักการตั้งคําถามโดยใชหลัก 
5W 1H คือใคร (Who) ทําอะไร (What) ที ่ไหน (Where) เมื่อไร (When) เพราะเหตุใด (Why) 
อยางไร (How) คําถามเหลานี้อาจไมจําเปนตองใชทุกขอ เพราะการตั้งคําถามมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิด
ความชัดเจน ครอบคลุมตรงประเด็นที่เราตองการสืบคน 
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           ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล นักคิดวิเคราะหจะตองมีความสามรถในการ
หาความสัมพันธเชิงเหตุผล สามารถคนหาคําตอบไดวา 
       อะไรเปนสาเหตุใหเกิดส่ิงนี้ 
        เร่ืองนั้นเชื่อมโยงกับเร่ืองนี้ไดอยางไร 
        เร่ืองนี้มีใครเกี่ยวของบาง เกี่ยวของกันอยางไร 
        เม่ือเกิดเร่ืองนี้ จะสงผลกระทบอยางไรบาง 
        สาเหตุที่กอใหเกิดเหตุการณนี้ 
        องคประกอบใดบางที่นําไปสูส่ิงนั้น 
        ส่ิงนี้ประกอบดวยอะไรบาง 
        แนวทางแกปญหามีอะไรบาง 
        ถาทําเชนนี้จะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต 
 และคําถามอ่ืน ที่มุงหมายการออกแรงทางสมองใหตองขบคิดอยางมีเหตุผลเชื่อมโยงกับเร่ือง
ที่เกิดข้ึน 
 คอทเทรล (วัชรา เลาเรียนดี. 2547: 58; อางอิงจาก Cottrel. 1999) ไดสรุปพฤติกรรมของความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหไดดังนี้ 
  1. พิจารณารายละเอียดจากหลายแงหลายมุม 
  2.   ตรวจสอบความถูกตองโดยละเอียดรอบคอบ 
  3.   ตรวจสอบการเรียงลําดับขอความที่เปนเหตุเปนผล 
  4.   มองหาเหตุผล หลักฐาน ขอมูลและการลงสรุปที่เปนไปได 
  5.   เปรียบเทียบความคิดเห็นในเร่ืองเดียวกันจากหลาย ๆ  คน 
  6.   สามารถมองเห็นและอธิบายไดวาทําไมบุคคลตาง ๆจึงสรุปอะไรไดตรงกัน 
  7.   สามารถเสนอขอโตแยง แสดงความคิดเห็นใหเหตุผลได 
  8.   สามารถตรวจสอบขอมูลหรือสมมติฐานที่แฝงเรนได 
  9.   สามารถตรวจสอบไดวาเร่ืองที่อานเร่ืองที่ฟงมีความจริงใจใหผานคลอยตาม 
 วัชรา เลาเรียนดี (2547: 58) กลาวถึงพฤติกรรมของบุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห
ดังนี้ 
  1.   มีความรอบคอบและแกปญหาอยางเปนระบบ 
  2.   ความสามารถในการอานและเลือกในเหตุผลไดทันทวงที 
  3.   ยึดเปาหมายเปนหลักในการคิดแกปญหา 
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  4.   ใชคํางายๆ ในการอธิบายสาระความรูที่ยากใหเขาใจงาย สามารถใชความรูเดิมมา
ชวยแกปญหา 
  5.   สามารถแยกองคประกอบประเด็นยอยจากปญหาใหม เสนอวิธีแกปญหาไดหลายวิธ ี
  6.   กระตือรือรนที่จะแสวงหาคําตอบและความหมายของส่ิงตาง ๆ  
  7.   สามารถนําความรูเดิมที่เกี่ยวของมาใชแกปญหาได 
  8.   มีความอดทนและแสวงหาวิธีแกปญหาอยางระมัดระวังและเปนระบบ 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่บงบอกถึงความสามารถในการวิเคราะหสามารถ
สรุปๆไดดังนี้ 
  1.   ระบุปญหาใหนิยาม ระบุความคิดรวบยอด บอกสาเหตุที่มาของปญหาตาง ๆ ได 
  2.   อธิบายปญหา นิยามปญหา องคประกอบของปญหา และกําหนดสมมติฐานพรอม
เหตุผลได 
  3.   จําแนกองคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกับปญหาหรือความคิดรวบยอดได 
  4.   บอกเหตุผลไดวาทําไมปญหาหรือความคิดรวบยอดมีความจําเปนที่ตองการแกไข 
  5.   ศึกษา คนควา ดําเนินการและจัดลําดับความสําคัญของสาระขอมูลได 
  6.  เลือกปญหาหรือความคิดรวบยอดมีความจําเปนและสําคัญที่ตองเรงแกไขปญหา
อยางเหมาะสม 
  7.   ตรวจสอบ จําแนก และจัดการเก็บขอมูลที่ศึกษาได 
  8.   บอกวิธีการดําเนินการ วิธีแสวงหาขอมูลที่ศึกษาได 
  9.  เสนอวิธีการแกปญหาไดหลาย ๆ วิธ ี
                   10. กําหนดเกณฑการเลือกปญหาและการประเมินผลสําเร็จของงานได 
 
 1.6 คุณสมบัติท่ีเอ้ืออํานวยตอความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 กาเย (ทิศนา  แขมมณี; และคณะ. 2544: 15; อางอิงจาก Gagne. 1985) ความสามารถใน
การคิดข้ึนอยูกับองคประกอบ  3 สวน 
                1.  ผลการเรียนรูหรือความสามารถดานตางๆของมนุษย 
                      1.1 ทักษะทางปญญา ไดแก การจําแนกแยกแยะ การสรางความคิดรวมยอด การสราง
กฎ  การสรางกระบวนการหรือกฎข้ันสูง 
                         1.2  กลวิธีการเรียนรู ได  
                        1.3 ภาษา 
                        1.4  ทักษะการเคล่ือนไหว 
                        1.5  เจตคติ 
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  2.  กระบวนการเรียนรูและจดจําของมนุษย 
                  3.  ผลจากเหตุการณภายนอกที่มีตอกระบวนการเรียนรูภายในตัวมนุษย                          
 เพราพรรณ เปล่ียนภู (2542: 119) กลาวถึงความสามารถในการคิดมีความสัมพันธกับปจจัย
เหลานี ้คือวุฒิภาวะ ประสบการณ การปฏิสัมพันธกับสังคม ครอบครัว การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
การจัดเนื้อหา และบรรยากาศในชั้นเรียน                               
             เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน (2543: 32) กลาวถึงปจจัยที่สําคัญตอการพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะห  ไดแก  การอบรมเล้ียงดู  การสอนในโรงเรียน 
 คุณสมบัติที่เอ้ืออํานวยใหเกิดการคิดวิเคราะห (สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร. 2555: 19 - 
20) คุณสมบัติภายในของมนุษยที่เอ้ืออํานวยใหเกิดการคิดวิเคราะห มีอยูหลายประการ สามารถ
จัดเปนกลุม ได 6 กลุม คือ ใจกวางและเปนธรรม กระตือรือรน ใฝรู ชอบวิเคราะหและผสมผสาน ขยัน
ตอสูและอดทน  ม่ันใจในตนเอง นารักนาคบ                       
 สุวิทย  มูลคํา (2548 : 14) กลาวถึงปจจัยที่เอ้ือตอการคิดวิเคราะหประกอบดวย 
   1.  ความรูความเขาใจในเร่ืองที่จะวิเคราะห การคิดวิเคราะหที่ดีผูคิดจะตองมีความรู
ความเขาใจพื้นฐานในเร่ืองนั้น เพราะจะชวยกําหนดขอบเขตการวิเคราะห จําแนกแจกแจงองคประกอบ 
จัดหมวดหมู  ลําดับความสําคัญ หรือหาสาเหตุของเร่ืองราวเหตุการณไดชัดเจน  
                  2.   ชางสังเกต ชางสงสัย ชางไตถาม  
                       ชางสังเกต  สามารถเห็นหรือคนหาความผิดปกติของส่ิงของหรือเหตุการณทีดูอยาง
ผิวเผินแลวเหมือนไมมีอะไรเกิดข้ึน 
                      ชางสงสัย  เม่ือเห็นความผิดปกติแลวไมละเลย หยุดพิจารณา 
                       ชางไตถาม ชอบตั้งคําถามเกี่ยวกับส่ิงที่เกิดข้ึนอยูเสมอเพื่อนําไปสูการขบคิด คนหา
ความจริงในเร่ืองนั้น 
                  3. ความสามารถในการตีความ การตีความเกิดจากการรับขอมูลเขามาทางประสาท
สัมผัสสมองจะทําการตีความขอมูล โดยวิเคราะหเทียบเคียงกับความทรงจําเดิมที่เกี่ยวกับเร่ืองนั้น 
  4. ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล การคิดวิเคราะหเกิดข้ึนเม่ือพบส่ิงที่
มีความคลุมเครือเกิดขอสงสัย ตามมาดวยคําถาม ตองคนหาคําตอบหรือความนาจะเปน วามีความ
เปนมาอยางไร เหตุใดจึงเปนเชนนั้น จะสงผลกระทบอยางไร ซึ่งสมองจะพยายามคิดเพื่อหาขอสรุป
ความรูความเขาใจอยางสมเหตุสมผล  
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 1.7 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 ศิริลักษณ  ศรีรุงเรือง (2552: 84 - 88) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการที่
สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2  ใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 291 คน ผลการศึกษา
พบวา การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ เจตคติตอการเรียน ปฏิสัมพันธ
ระหวางนักเรียนกับเพื่อน และความสามารถดานเหตุผล กับตัวแปรตามคือ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห ซึ่งแบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานการวิเคราะหความสําคัญ ดานการวิเคราะหความสัมพันธ และ
ดานการวิเคราะหหลักการ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คาน้ําหนักความสําคัญ
ของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวมและรายดาน พบวา ปจจัยดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติตอการเรียน ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียน
กับเพื่อน ปจจัยดานความสามารถดานเหตุผล   ทุกปจจัยสงผลทางบวกตอความสามารถในการคิด
วิเคราะหโดยรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 จงรักษ ตั้งละมัย (2545: 49 - 50) ไดศึกษาการฝกความคิดอเนกนัยในเนื้อหาที่ตางกันที่มี
ตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1กลุมตัวอยางที่ใช นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 90 คน ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่ไดรับการฝกความคิดอเนกนัยที่มี
เนื้อหาเปนรูปภาพกับภาษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนนักเรียนที่ไดรับการฝกความคิดอเนกนัยที่มีเนื้อหาเปนสัญลักษณกับรูปภาพ และเนื้อหา
เปนสัญลักษณกับภาษา  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนปานกลาง และ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําและนักเรียนที่มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางกับน ักเร ียนที ่ม ีระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่ํา มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู ปฏิสัมพันธ
ระหวางการฝกความคิดอเนกนัยในเนื้อหาตางกันกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผลตอ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 วนิดา คันธจันทร (2549: 109) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูเรียนกับ
ความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 435 คนผลการศึกษาพบวา กลุมตัวแปร
อิสระคุณลักษณะของผูเรียนซึ่งประกอบดวย ความใฝรู  จิตวิทยาศาสตร  แรงจูงใจในการเรียน
วิทยาศาสตร การเรียนรูแบบมีสวนรวม  กับตัวแปรตามคือความสามารถในการคิดระดับสูง มีคา
สหสัมพันธคาโนนิคอลที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หนึ่งชุด โดยมีคาเทากับ .456 โดยกลุมตัว
แปรอิสระดังกลาวสามารถอธิบายกลุมตัวแปรตามไดรอยละ 20.7 โดยที่ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลมากที่สุด 
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ตอกลุมตัวแปรตามไดแก แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร รองลงมาคือการเรียนแบบมีสวนรวมจิตวิทยา
ศาสตร และความใฝรู 
 ณาตยา อุทยารัตน (2549: 76 -77) ไดศึกษาพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนเองดานการเรียนตางกัน กลุมตัวอยางที่
ใชเปนนักเรียน 748 คน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่มีระดับชั้น เพศ และระดับการรับรูความสามารถ
ของตนเองดานการเรียนตางกัน พบวามีความสามารถในการคิดวิเคราะหตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ไมพบวามีผลปฏิสัมพันธที่เกิดจากความแตกตางระหวางชั้นกับเพศ ชั้นกับระดับการ
รับรูความสามารถของตนเองดานการเรียน เพศกับระดับการรับรูความสามารถของตนเองดานการ
เรียน และระหวางชั้น เพศ และระดับการรับรูความสามารถของตนเองดานการเรียนที่สงผลรวมกันตอ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนแตอยางใด พัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนเพิ่มข้ึนจากชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สูชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ 6 ตามลําดับ และยังพบดวยวา
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงตางก็มีพัฒนาการเพิ่มข้ึนตามลําดับชั้นที่สูงข้ึน เชนเดียวกับที่พบวา
นักเรียนที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนเองทั้งระดับปานกลางและระดับสูงจะมีพัฒนาการ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหเพิ่มสูงข้ึนตามลําดับชั้นที่สูงข้ึน  
 อรอุมา  รุงเรืองวณิชกุล (2552: 122) ไดศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอการคิดเชิงระบบ
ของนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุมตัวอยาง
เปนนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) จํานวน 305  คน  ผลการศึกษาพบวา ตัวแปร
ปจจัย ไดแก  ความใฝรู ความรอบครอบในการทํางาน ลักษณะมุงอนาคต บุคลิกภาพความเปนผูนํา 
กับการคิดเชิงระบบ  ภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยกับความคิดเชิงระบบดานกระบวนการวิเคราะหใน
แนวลึก ดานกระบวนการเชื่อมโยงเร่ืองเหตุและผล และดานการปอนกลับของเร่ืองราว มีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   สวนคาน้ําหนักความสัมพันธของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอการคิด
เชิงระบบในแตละดานไดแกดานกระบวนการคิดวิเคราะหระบบในแนวลึก ดานกระบวนการคิด
เชื่อมโยงเร่ืองเหตุและผล และดานการปอนกลับของเร่ืองราว โดยภาพรวม พบวาดานกระบวนการ
วิเคราะหระบบในแนวลึก ตัวแปรปจจัยที่สงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก ความ
รอบครอบในการทํางาน และลักษณะการมุงอนาคต และสงผลอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก 
ความใฝรู และบุคลิกภาพความเปนผูนํา ดานกระบวนการคิดเชื่อมโยงดานเหตุและผล ตัวแปรปจจัยที่
สงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก ความรอบครอบในการทํางาน ลักษณะการมุงอนาคต 
และบุคลิกภาพความเปนผูนํา  ดานการปอนกลับของเร่ืองราว ตัวแปรปจจัยที่สงผลอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ไดแก ความใฝรู และลักษณะการมุงอนาคต และสงผลอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ไดแก บุคลิกภาพความเปนผูนํา 
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ตาราง 1 สรุปตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะห  

ปจจัยท่ีสงผลตอความ
สามรถในการคิด
วิเคราะห 

กานเย 
(1985) 

เพรา
พรรณ 
(2542) 

เอกศักดิ ์
(2543) 

สกศ. 
(2545) 

ณาตยา 
(2549) 
 

วนิดา 
(2549) 

กนกทอง 
(2550) 

ศิริลักษณ 
(2552) 

อรอุมา 
(2552) 

องคประกอบดานการ
เรียน 

         

- กลวิธีการเรียน 
(ยุทธศาสตรการเรียน)          

- กระบวนการเรียนรู          
-การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน          

- การจัดเน้ือหา          
- บรรยากาศในช้ันเรียน          
- การสอนในโรงเรียน         ,      
- ภาษา           
- ชวงช้ัน           
องคประกอบดาน
คุณลักษณะ 

         

 - เพศ          
- เจตคติตอ          
- กระตือรือรน ใฝรู          
- มั่นใจในตนเอง          
- การอบรมเล้ียงด ู          
- วุฒภิาวะ          
- ใจกวางเปนธรรม          
- แรงจูงใจในการเรียน           
-ความรอบครอบในการ
ทํางาน 

         

- ลักษณะมุงอนาคต          
- บุคลิกภาพความเปน
ผูนํา 

         

- ปฏิสัมพันธระหวาง
เพ่ือน  

         

- ความสามารถดาน
เหตุผล 
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           จากการศึกษาแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห ผูวิจัย
เลือกตัวแปรปจจัยจากแนวคิดของตารางสรุปตัวแปรตั้งแต 2 แนวคิดข้ึนไป สวนตัวแปรบางตัวที่มี
ระดับความถี่มากกวา 2  แนวคิด แตผูวิจัยไมเลือกมาศึกษาเพราะวามีนักวิจัยไดทําการศึกษาไวแลว 
ดังนั้นจึงมุงศึกษาปจจัย ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ความใฝรูใฝเรียน เจตคติตอ
การเรียน  ยุทธศาสตรการเรียนรู ที่สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะห ดานการวิเคราะห
ความสําคัญ การวิเคราะหความสัมพันธ  การวิเคราะหหลักการ 
 
2.  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีสงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะห  
 2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                 2.1.1 ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนแนวทางการจัดการเรียน
การสอนที่ไดรับความสนใจอยางมากในปจจุบัน เนื่องจากเปนการจัดกิจกรรมที่อํานวยประโยชนตอ
นักเรียนมากที่สุด มีผูศึกษาและกลาวถึงโดยใชคําตางๆ ที่มีความหมายใกลเคียงกันเชน การเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด การจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง ซึ่งโดยภาพรวมมีความหมายคลายคลึงกัน ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมความหมายที่กลาวถึงไว
ดังตอไปนี้ 
                     คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู  สํานักงานการศึกษาแหงชาติ (2544: 21) ไดให
ความหมายของกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่สุดวา เปนการจัดกระบวนการเรียนรู
ที่มุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ผูเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ มีทักษะในการแสวงหาความรู จากแหลง
เรียนรูที่หลากหลายและสามารถนําวิธีการเรียนไปใชประโยชนในชีวิตจริง 
                    ประเวศ วะสี (2543: 1) การเรียนรูที่ผูเรียนเปนตัวตั้งหรือยึดผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง 
การเรียนรูในสถานการณจริง สถานการณจริงของแตละคนไมเหมือนกัน จึงเอาแตละคนเปนตัวตั้ง ครู
จัดใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ กิจกรรม และการทํางานอันนําไปสูการพัฒนาผูเรียนครบทุก
ดาน ทั้งทางกาย ทางจิตหรืออารมณ  ทางสังคม  และทางสติปญญาซึ่งรวมถึงพัฒนาการทางจิต
ปญญาดวย 
                    ทิศนา  แขมมณี และคณะ (2544: 7) ไดกลาวไววา การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ (Child – Centered Learning) คือ แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผู เรียนสราง
ความรูใหมและส่ิงประดิษฐใหมโดยใชกระบวนการทางปญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทาง
สังคม (กระบวนการกลุม) และใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและมีสวนรวมในการเรียน สามารถนําความรูไป
ประยุกตได โดยครูมีบทบาทในการอํานวยความสะดวกในการจัดประสบการณเรียนรูใหผูเรียนการ
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จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตองจัดใหสอดคลองกับความสนใจ ความสามารถและ
ความถนัด เนนการบูรณาการความรูในสาขาตางๆ ใชวิธีสอนและแหลงความรูที่หลากหลาย สามารถ
พัฒนาความรูไดอยางหลากหลาย รวมทั้งการใชวิธีวัดผลอยางหลากหลาย 
                  วัฒนา ระงับทุกข (2545: 11) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุงจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการการดํารงชีวิตที่
เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน โดยใหผูเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริงทุก
ข้ันตอนจนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
                 จากความหมายที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เปดโอการใหนักเรียนไดสรางความรูดวยตนเอง โดยใช
กระบวนการทางปญญา กระบวนการทางสังคม ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและมีสวนรวมในการเรียนรู มี
การปฏิบัติจริง  ตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งครูมีหนาที่กระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเอง และอํานวยความสะดวกในการจัดประสบการณการเรียนรูใหนักเรียน 
 
              2.1.2 หลักการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
             ทิศนา  แขมมณ ีและคณะ (2544: 17) ไดเสนอหลักการการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญวา ผูสอนตองคํานึงถึงเร่ืองตอไปนี้ 
     1.  จัดใหสอดคลองกับความสนใจ  ความสามารถ  และความถนัดของผูเรียน 
                      2.  ใหเปนบูรณาการเนื้อหาจากหลายวิชา 
                      3.  ใชวิธีสอน  เทคนิคการสอน  ใหเหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพผูเรียน 
                      4.  ใชแหลงเรียนรูเปนขอมูลเพื่อการสรางความรู 
      5.  ใชกิจกรรมพัฒนาพหุปญญาแกผูเรียน เชน พัฒนาปญญาทางการเคล่ือนไหว
และปญญาทางอารมณเปนตน 
                      6.  ใชวิธีการวัดผลอยางหลากหลาย เนนการประเมินตามสภาพจริง 
   สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2541: 1) กลาววา หลักสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ตองคํานึงถึงเร่ืองตอไปนี้ 
                       1.  การจดักิจกรรมการเรียนรูตองคํานึงถึงความตองการ และความสนใจของผูเรียน
(Learner Need and Interrest)  
                      2.  เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม 
                      3.  เนนใหผูเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง 
                      4.  เนนการคนหาความรูดวยตนเอง 
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                      5.  เนนการประเมินตนเอง 
                      6.  เนนการเรียนรูแบบรวมมือ 
                      7.  เนนรูปแบบการเรียนรู 
 
                2.1.3 ตัวบงช้ีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
               คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
(2544: 29-31) ไดพัฒนาตัวบงชี้การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสังเคราะหข้ึนจากทฤษฎี
การเรียนรู   5 ทฤษฎี ไดแก 
   1.  ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความสุข 
   2.  ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
   3.  ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
   4.  ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย : ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
   5. ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย : การฝกฝน กาย วาจา ใจ  
  ตัวบงชี้ที่ใชเปนเคร่ืองตรวจสอบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญประกอบดวย              
ตัวบงชี้การเรียนของผูเรียน  9 ขอ  และตัวบงชี้การสอนของครู  10 ขอ  ประกอบดวย  
  ตัวบงชี้การเรียนของผูเรียน 
   1.  ผูเรียนมีประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   2.  ผูเรียนไดฝกปฏิบัติจนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง 
   3.  ผูเรียนไดทํากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูจากกลุม 
   4. ผูเ รียนไดฝกคิดอยางหลากหลายและสรางสรรคจินตนาการ ตลอดจนได
แสดงออกอยางชัดเจนและมีเหตุผล 
   5.  ผูเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบ  แกปญหา  ทั้งดวยตนเองและสวนรวม 
   6.  ผูเรียนไดฝกคนควารวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง 
   7.  ผูเรียนไดเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ และความถนัดความสนใจอยางมี
ความสุข 
   8.  ผูเรียนไดฝกตนเองใหมีวินัยและมีความรับผิดชอบในการทํางาน 
   9. ผูเรียนไดฝกประเมินปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ืนตลอดจนสนใจใฝรูอยาง
ตอเนื่อง 
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  ตัวบงชี้การสอนของครู 
   1.  ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ 
   2.  ครูจัดส่ิงแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา จูงใจ และเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู 
                         3.  ครูเอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาตอนักเรียนอยางทั่วถึง  
                         4.  ครูจัดกิจกรรมและสถานการณใหผูเรียนไดแสดงออกและคดิอยางสรางสรรค  
                         5.  ครูสงเสริมใหนักเรียนฝกคิด  ฝกทํา  และฝกปรับปรุงตนเอง 
                         6.  ครูสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูจากกลุมพรอมทั้งสังเกตสวนดี และปรับปรุง
สวนดอยของผูเรียน 
                          7.  ครูใชส่ือการสอนเพื่อฝกการคิด การแกปญหา และการคนพบความรู 
                          8.  ครูใชแหลงเรียนรูหลากหลายและเชื่อมโยงกับประสบการณในชีวิตจริง 
                          9.  ครูฝกฝนใหนักเรียนมีกิริยามารยาทและวินัยตามวิถีวัฒนธรรมไทย 
                        10.  ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง 
  การวัดผลประเมินผล 
                  การวัดผลประเมินผลตองเปนการประเมินผลตามสภาพจริง  เทคนิคการประเมินผลที่
นิยมใชกันมาก คือ การทําแฟมสะสมผลงาน/ พัฒนางาน ซึ่งประเมินผลตอไปนี้ 
                          1.  กระบวนการหาความรู 
                          2.  พฤติกรรมและการปฏิบัต ิ
                          3.  ผลผลิตของการเรียนรูที่ผูเรียนสรางออกมาไดดวยตนเอง 
  ดังที่กลาวมาแลวขางตนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จะเห็น
ไดวา  การจัดการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนรูจักที่แสวงหาความรูดวยตนเอง แกปญหาดวยตนเอง 
เปนการพึงพาตนเองในการเรียนรู เพื่อใหเกิดทักษะที่จะนําส่ิงที่เรียนรูนั้นไปใชไดจริง ในชีวิตประจําวัน 
อีกทั้งสามารถนําประสบการณที่เรียนรูมาไปใชในการคิดวิเคราะหแยกแยะส่ิงตางๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิต
จริง ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจะสงผลตอ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนมากนอยเพียงใด 
                 
 2.2 เอกสารท่ีเกี่ยวกับความใฝรูใฝเรียน 
              2.2.1 ความหมายของความใฝรูใฝเรียน  
                 ไดมีองคกรและนักวิชาการไดใหความหมายของความใฝรูใฝเรียนในหลายทัศนะดังนี้กรม
วิชาการ (2540:1-5) ใหความหมายของการใฝรูใฝเรียนวาเปนการแสวงหาความรูอยูเสมอ เปนการ
เพิ่มพูนสติปญญาทําใหเปนคนมีเหตุผลมีความรับผิดชอบ และม่ันใจในตนเอง และนําความรูไปใช
ประโยชนอยางเหมาะสม 
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                 กระทรวงศึกษาธิการ(2548ก: 9) ใหความหมายของความใฝรูใฝเรียนวาเปนการที่บุคคล
มีความกระตือรือรน ตั้งใจ มุงม่ันในการเรียน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จดบันทึกและสรุปองคความรู 
  คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ(2541: 6) ใหความหมายของความใฝรูใฝเรียนโดย
อธิบายในรูปแบบของความใฝรู และสรางสรรควาเปนคุณลักษณะทางดานจิตใจและพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความกระตือรือรน สนใจคิดคนแสวงหาความรูในดานตางๆ 
  นิรันดร ตั้งธีระบัณฑิตกุล, ภคนันต ทองคํา, จรัญ ไชยศักดิ์ (2542: 3) ใหความหมาย
ของความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนวาเปนความสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค รักการประดิษฐ คนควารูเทาทันวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และสามารถปรับตัวใหทันตอ
กระแสการเปล่ียนแปลงตางๆ 
  จากความหมายขางตนสรุปไดวา  ความใฝรูใฝเรียนหมายถึง คุณลักษณะทางดานจิตใจ
ของผูเรียน ที่แสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่งบงบอกถึงความกระตือรือรน  ความอยากรูอยากเห็น ตั้งใจ 
กลาคิด  มีความสรางสรรค มีความเพียรพยายาม  มีการใชเหตุผล และการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
รวมทั้งความรูดานการเรียน สภาพแวดลอมรอบตัว มีความรูเทาทันสถานการณตางๆสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
 
            2.2.2 ความสําคัญของความใฝรูใฝเรียน 
  จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของมีสถาบัน และนักวิชาการกลาวถึงความสําคัญของ
ความใฝรูใฝเรียนไวในหลายทัศนะดังนี้ 
  สํานักทดสอบทางการศึกษา (2539: 1) ใหแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของความใฝรูใฝ
เรียนวาจะทําใหผูเรียนเกิดความรูใหม เปนการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถทางดานวิชาการ 
วิชาชีพ รวมทั้งเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูเทาทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมอันจะทําให
ผูเรียนสามารถแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมกับตนเองในการทําประโยชนกับสังคม และลงมือปฏิบัติ
ตามความสามารถของตนเองได 
  นอยทิพย  ล้ิมยิ่งเจริญ (วัฒนา พาผล. 2551: 18; อางอิงจากนอยทิพย ล้ิมยิ่งเจริญ. 2547: 
4) กลาวเกี่ยวกับความสําคัญของความใฝรูใฝเรียนและความรับผิดชอบตอกลุมของนักเรียนวา  นักเรียน
ไดเรียนรูทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และสามารถศึกษาคนควาหาคําตอบไดดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ 
มีวินัย มีความสามัคคีรักความสะอาด พูดจาสุภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค 
  เสาวนีย กานตเดชารักษ (2542: 32) กลาวเกี่ยวกับความสําคัญของการใฝรูใฝเรียนอัน
เกิดจากการสอนแบบสืบเสาะหาความรูวาผูเรียนจะเกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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เนื่องจากการคิดวิเคราะหของบุคคลเกี่ยวกับการตระหนักในขอมูล และการจัดกระทําตอขอมูลโดยใช
ความคิด และอางเหตุผลเชิงอุปนัย และนิรนัยไดอยางถูกตอง ซึ่งผูที่มีความสามารถดานการคิด
วิเคราะหจะสามารถควบคุม และตรวจสอบความจริงของขอเสนอ หรือทฤษฎีตางๆ ไดอยางนาเชื่อถือ  
และยังเกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดสรางสรรค โดยในสวนความสามารถในการคิดสรางสรรคนี้
จะเปนการคิด หรือการผลิตส่ิงใหมๆ ข้ึนมาได โดยมีความเขาใจในส่ิงนั้นอยางถองแท เปนการคนพบ
แนวคิดใหม ความสัมพันธแบบใหม หรือมโนทัศนใหมทําใหมีแนวทางหลายแงหลายมุม ตลอดจนผูเรียน
เกิดการพัฒนาสืบสอบคุณคา เปนความสามารถของการตัดสินคุณคาในการเลือกปญหา แยกความแตกตาง
ระหวางคานิยมกับขอเท็จจริง และกระทําการตัดสินคุณคาของส่ิงตางๆ ในชีวิตประจําวันโดยไมมีอคติ 
  จากความสําคัญของการใฝรูใฝเรียนที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  เม่ือบุคคลมีความใฝรูใฝ
เรียนจะทําใหบุคคลนั้นเกิดทักษะการเรียนรูดวยตนเอง สามารถศึกษาคนควาหาคําตอบไดดวยตนเอง มี
ความสามารถในการสืบสอบคุณคา มีความรับผิดชอบ มิวินัย มีความสามัคคี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึน เกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค ตลอดจนรูเทาทันการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม 
              2.2.3 คุณลักษณะของความใฝรูใฝเรียน 
               จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของมีองคกร และนักวิชาการไดกําหนดและใหทัศนะ
เกี่ยวกับคุณลักษณะผูที่มีความใฝรูใฝเรียนไวหลายแนวคิดดังนี้  
                  กระทรวงศึกษาธิการ(2548: 9) ไดกําหนดคุณลักษณะของผูที่มีความใฝรูใฝเรียนวาเปนผู
ที่มีความกระตือรือรน ตั้งใจมุงม่ันในการเรียน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการแสวงหาความรู 
สืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน จดบันทึกสรุปความรูและประสบการณ 
ถายทอดและเผยแพรองคความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาใหแกผูอ่ืน 
                  นอยทิพย ล้ิมยิ่งเจริญ (วัฒนา พาผล. 2551: 19; อางอิงจาก นอยทิพย ล้ิมยิ่งเจริญ. 2547: 
5) กลาวเกี่ยวกับคุณลักษณะนักเรียนดานความรับผิดชอบตอกลุม และความใฝรูใฝเรียนไววาตองเปน
ผูที่ตั้งใจ และสนใจเรียน โดยจะตองมีพฤติกรรมไดแก การมีสมาธิเม่ือครูกําลังสอนหรือทํางานไมเหยา
แหยเพื่อนในขณะที่ครูกําลังสอน และไมนอนหลับในขณะที่ครูกําลังสอน ศึกษาจากแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย รูจักตั้งคําถาม ทํางานที่ไดรับมอบหมายจนเสร็จ และรวมกิจกรรมอ่ืนๆของโรงเรียนที่จัด
ข้ึน ตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
                   อารี พันธมณี (2546: 19) กลาวถึงผูที่มีลักษณะความใฝรูใฝเรียนวาเปนบุคคลที่มีลักษณะ 
รักเรียน ชอบการศึกษาอยูเสมอ ตื่นตัวกับส่ิงแปลกใหมรอบตัว หรือจากระบบการเรียน อยากรูอยาก
เห็น สนใจติดตาม และแสวงหาความรู มีความรับผิดชอบตอชีวิตตนเอง และการงาน ติดตามขาวสาร 
อานหนังสือ ดูโทรทัศน เรียนรูในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง มีทัศนคติที่ดีตอการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ
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ปรับตนเองใหทันสมัย ทันยุคทันเหตุการณ ทันโลก ทันตอการเปล่ียนแปลงเพื่อใหสามารถอยูในสังคม
แหงการเรียนรูไดอยางมีความสุข  
                   สุภาพร  มากแจง (2544: 7-14) ไดกลาวถึงลักษณะใฝรูใฝเรียนตามแนวพระราชจริยวัตร 
และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดดังนี้ 
                   1.  มีความอยากรู 
                   2.  มีความตั้งใจจริง มุงม่ันที่จะรู 
                   4.  มีความรักเรียน 
                   5.  ความคิดริเร่ิม 
                   6.  การฝกฝนคนควา 
                   7.  รักการอาน 
                   8.  ความขยันหม่ันเพียร 
  จากคุณลักษณะที่กลาวมาสรุปไดวาบุคคลที่มีความใฝรูใฝเรียน เปนบุคคลที่มีลักษณะ
ดังนี้ เปนคนชางสังเกต มีความกระตือรือรน อยากรูอยากเห็น ชอบตั้งคําถาม มีความตั้งใจ มีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค มีความมุงม่ันในการเรียน ขยันเรียน มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีเอกลักษณของ
ตนเอง ทํางานที่ไดรับมอบหมายจนเสร็จ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการแสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย เผยแพรองคความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาใหแกผูอ่ืนอยูเสมอ มีความสามารถ
ในการประยุกตใชความรู ทํางานเปนระบบ มีทัศนะคติที่ดีตอการเรียนรูตลอดชีวิต และติดตามขอมูล
ขาวสารเพื่อใหกาวทันโลกแหงการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซึ่งลักษณะเหลานี้ของผูเรียนจะชวย
สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหเร่ืองราวเหตุการณตางๆ รวมทั้งการคิดวิเคราะหใน
ดานการเรียน  ดังนั้นผู วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวา ความใฝรู ใฝเ รียนของผู เ รียนจะสงผลตอ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนมากนอยเพียงใด 
     
             2.2.4 การวัดความใฝรูใฝเรียน 
                มีองคกรและนักวิชาการไดกลาวถงึการวัดความใฝรูใฝเรียนไวหลายแนวทางดวยกัน 
                ภัทรา  นิคมมานนท (2538: 151-152) คุณลักษณะใฝรูใฝเรียนเปนคุณลักษณะทางจิตพิสัย
อยางหนึ่ง ซึ่งเปนคุณลักษณะทางดานจิตใจของบุคคลที่บงชี้รูปแบบของอารมณหรือความรูสึก การ
วัดผลดานจิตพิสัยผูวัดควรเขาใจธรรมชาติของการวัดผลกอน   ดังนี้ 
   1.  การวัดทางดานจิตพิสัยเปนการวัดทางออม โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมทาง
กาย  และวาจาที่เราคาดวาเปนผลสะทอนใหเห็นถึงอารมณความรูสึก การวัดทางจิตใจ ผูวัดจะใชวิธี
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กระตุนหรือเราใหบุคคลเกิดความคิดตอบสนองตอส่ิงเราที่นําไปกระตุนแลวจะสนใจลักษณะพฤติกรรม
ที่สะทอนอารมณความรูสึก 
   2.  คุณลักษณะดานจิตพิสัยมีลักษณะเปนนามธรรม ไมสามารถสังเกตไดโดยตรงทํา
ใหเกิดความลําบากในการอธิบายทั้งในแงของปริมาณและคุณภาพ จึงตองมีการพัฒนาเทคนิคและ
วิธีการประเมินผล 
   3. การวัดดานจิตพิสัยมีความคลาดเคล่ือนไดงาย เนื่องจากอารมณหรือความรูสึก
อาจเปล่ียนแปลงไดตามสถานการณและเงื่อนไข วุฒิภาวะและประสบการณของผูถูกวัด การวัดผล
ดานจิตพิสัยจึงตองใชเคร่ืองมือที่มีความเชื่อม่ันสูง 
   4. การวัดดานจิตพิสัยไมมีถูก – ผิด เหมือนแบบวัดดานพุทธพิสัย คําตอบของผูถูก
วัดเพียงแตบอกใหทราบวา ผูถูกวัดไดประสบการณกับเหตุการณ หรือสถานการณอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่กําหนดให เขาจะตัดสินใจเลือกกระทําอยางไร ส่ิงที่เขาเลือกกระทํา จะเปนเพียงตัวแทนของ
ความคิดความเชื่อในส่ิงที่คิดวาเขาพรอมที่จะประพฤติหรือปฏิบัติเทานั้น 
   5. แหลงขอมูลในการวัดดานจิตพิสัย สามารถวัดไดจากหลายฝาย ไดแกจากบุคคล
ที่เราตองการวัด จากบุคคลผูใกลชิด และจากการสังเกตของผูวัดเอง ซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกของ
บุคคลอาจไมใชคุณลักษณะที่แทจริงของเขาก็ได 
   6. การวัดดานจิตพิสัยตองใชสถานการณจําลองเปนเงื่อนไขใหผูถูกวัดตอบ ปญหา
จึงอยูที่วาทําอยางไรจึงจะใหแบบวัดหรือแบบวัดดานจิตพิสัยมีผลการวัดตรงกับพฤติกรรมที่แสดงออก
ใหสถานการณที่เปนจริง ในสภาพที่เปนปกติของบุคคลนั้น แบบวัดหรือแบบวัดทางจิตพิสัยตองการ
คุณลักษณะดานความเที่ยงตรงตามสภาพ 
   7. แบบทดสอบหรือแบบวัดดานจิตพิสัย มีจุดออนที่ผูตอบสามารถบิดเบือนหรือ
หลอกผูถามได  โดยผูตอบมักตอบในลักษณะใหดูเหมือนตนเองมีคุณลักษณะที่ดีในสายตาของผูวัดทํา
ใหไดผลการวัดที่ไมเที่ยงตรง 
   8.  การวัดดานจิตพิสัย มีวิธีการวัดได 2 แบบ ไดแก ประเมินตนเอง โดยใหผูถูกวัด
ตอบแบบวัดประเภทตางๆ ที่ใชเปนเคร่ืองมือวัดดวยตนเอง โดยการสํารวจตนเองวามีความรูสึกอยางไร
ตามหัวขอของคําถามนั้นๆ แบบที่สอง เปนการประเมินโดยผูอ่ืน ซึ่งเปนการวัด โดยผูประเมินเปนผูวัดเอง
หรืออาจมอบหมายหรือกําหนดให เพื่อนนักเรียน ผูปกครอง หรือเพื่อนครู ฯลฯ เปนผูใชเคร่ืองมือวัด 
   9. พฤติกรรมการแสดงออกของคุณลักษณะดานจิตพิสัย มีทิศทางการแสดงออกได
สองทาง ในทางตรงกันขาม เชน รัก – เกลียด  ชอบ – ไมชอบ ฯลฯ และมีความเขมของระดับความรูสึก 
เชน สนใจมากที่สุด คอนขางสนใจ เฉยๆ ไมใครสนใจ ไมสนใจเลย ความรูสึกของบุคคลที่แสดงออกมา
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เปนพฤติกรรมที่สังเกตไดนั้น เปนการแสดงความรูสึกตอเปาหมาย เชน ไมชอบวิชาคํานวณ รักคุณครู  
ขยันอานหนังสือ ฯลฯ  
                 กระทรวงศึกษาธิการ (2548: 68) ไดเสนอแบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะของความ
ใฝรูใฝเรียนซึ่งเปนลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโดยเคร่ืองมือมีลักษณะเปนมาตราประเมินคา
โดยใหครูและผูปกครองเปนผูประเมินนักเรียนโดยใชแบบสอบถามโดยใหผูปกครองใสตัวเลขระดับที่
ตรงกับการปฏิบัติของผูถูกประเมินตามความเปนจริงโดยไดแบงระดับการปฏิบัติเปนสามระดับ คือ           
1 หมายถึงปฏิบัตินอย 2 หมายถึงปฏิบัติเปนบางคร้ัง 3 หมายถึงปฏิบัติเปนประจํา ทั้งนี้ใหผูประเมิน
ประเมินซ้ําถึง 3 คร้ังแลวดูผลสรุปจากการประเมิน 

    นอยทิพย ล้ิมยิ่งเจริญ (2547: 8) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาความมีวินัยดานความรับผิดชอบ
ตอกลุม และความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนโดยใชเคร่ืองมือในการวัดคุณลักษณะดังกลาวคือ แบบสังเกต
พฤติกรรม  และแบบประเมินพฤติกรรมตามตัวชี้วัดที่กําหนดข้ึน 

     นิภา วงษสุรภินันท (2548: บทคัดยอ) สรางแบบวัดคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนสําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โดยคุณลักษณะของเคร่ืองมือเปนแบบสถานการณ 3 ตัวเลือก โดยวัดในดานเห็น
คุณคาของส่ิงตางๆ ดานความอยากรูอยากเห็น ดานตั้งใจอยางมีสติ ดานกลาคิดริเร่ิม ดานเพียรพยายาม 
ดานการศึกษาคนควาดวยตนเอง ดานมีเหตุผล มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .211-.562 และหาความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรางจากการวิเคราะหองคประกอบ .461, .486, .437, .406, .456, .362 และ .452 
ตามลําดับ  ในสวนการศึกษาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ .917 โดยเกณฑการให
คะแนนดังนี้ให 3 คะแนน เม่ือเลือกคําตอบในตัวเลือกที่แสดงถึงการมีคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนสูงให           
2 คะแนนเม่ือเลือกตอบในตัวเลือกที่แสดงถึงการมีคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนปานกลาง และให 1 คะแนน
เม่ือเลือกตอบในตัวเลือกที่แสดงถึงการมีคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนต่ํา และใชเกณฑการแปลความหมาย
คะแนนคือ คะแนนตั้งแต 165-198 แสดงวามีคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนอยูในระดับสูง คะแนนตั้งแต 99-
174 แสดงวามีคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนอยูในระดับปานกลาง และคะแนนตั้งแต 66- 98 แสดงวามี
คุณลักษณะใฝรูใฝเรียนอยูในระดับต่ํา 
 
 2.3  เอกสารเกี่ยวของกับเจตคติตอการเรียน 

   2.3.1 ความหมายของเจตคติ 
  นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของเจตคติตอการเรียน ไวดังนี้ 

   ลวน  สายยศ(2543: 52 – 59) ใหความหมายวา เจตคติเปนความรูสึกของคนก็ตอเม่ือ
ประสาทของเราไดสัมผัสกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งกอน ถาจิตเราไดเกี่ยวของกับส่ิงนั้นก็จะทําใหเกิดความรูสึก
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ตั้งแตข้ันตนๆ จนถึงข้ันสูงๆ และยังมีผูเชี่ยวชาญนิยามไวหลายความหมายแตกตางกันไปตามแนวคิด
ของตนไวหลายประการ ดังนี้ 

   เธอรสโตน (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 2546: 243; อางอิงจาก Thurestone. 1947: 479) 
มองเจตคติวาเปนระดับความมากนอยของความรูสึกในดานบวกหรือลบที่มีตอส่ิงหนึ่งซึ่งอาจจะเปน
อะไรก็ได เปนตนวา ส่ิงของ บุคคล บทความ องคการ ความคิด ฯลฯ ความรูสึกเหลานี้แสดงใหเห็น
ความแตกตางวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย 

  อัลพอท (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 2546: 243; อางอิงจาก Allport. 1967: 8) ใหนิยามวา 
เจตคติ หมายถึง สภาพความพรอมของจิต ซึ่งเกิดข้ึนโดยประสบการณ สภาพความพรอมนี้เปนแรง
พยายามที่จะกําหนดทิศทางตอบุคคล ส่ิงของหรือสถานการณที่เกี่ยวของ 

  กูด (Good. 1973: 48) นิยามเจตคติวา เปนความพรอมที่จะแสดงออกในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง อาจเปนการเขาหาหรือหนี หรือตอตานสภาวะอารมณบางอยาง บุคคล หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใด 
เชน รัก เกลียด กลัว ไมพอใจตอส่ิงนั้น 

  ฟชบาย (Fishbein. 1975: 8) นิยามเจตคติเปนอารมณความโนมเอียงจากการเรียนรูที่จะ
ตอบสนองดวยอาการเต็มใจหรือไมเต็มใจตอเปาเจตคติที่กําหนดไวอยางคงเสนคงวา 

  จากความหมายที่กลาวมา สรุปไดวา เจตคติ หมายถงึ ความรูสึกของบุคลที่มีตอส่ิงหนึ่งส่ิง
ใด ไมวาจะเปนบุคคล ส่ิงของ บทความ เร่ืองราวตางๆ เหตุการณที่เกิดข้ึน ทั้งในดานบวกและดานลบ 
รูสึกชอบ  รูสึกไมชอบ ซึ่งข้ึนอยูกับประสบการณของแตละบุคคลที่ไดรับรูส่ิงตางๆ เหลานั้น 
 

  2.3.2 ลักษณะเจตคติ 
  ชอว และ ไรท (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 57-58; อางอิงจาก Shaw; & 
Wright. 1967) ไดรวบรวมลักษณะทั่วไปหรือมิติของเจตคติจากแนวคิดของนักจิตวิทยาหลายคน สวน
ใหญของเจตคตมีิลักษณะดังนี้ 

   1.  เจตคติข้ึนอยูกับการประเมินมโนภาพของเจตคติ แลวเกิดเปนพฤติกรรมแรงจูงใจ เจต
คติเปนเพียงความรูสึกโนมเอียงจากการประเมิน ยังไมใชพฤติกรรม ตัวเจตคติเองไมใชแรงจูงใจในการ
แสดงพฤติกรรม แตถาแสดงออกเปนพฤติกรรมแลวจะเปนลักษณะ 4 กลุม คือ Positive-approach 
ตัวอยางเชน ความเปนเพื่อน ความรัก ฯลฯ Negative-approach ตัวอยางเชน การโจมตี ดาวา ตอสู 
ฯลฯ Negative-avoidance ความกลัว ความเกลียด ฯลฯ ประเภทนี้เปนเจตคติที่ไมดีแบบไมอยากพบ
เห็นหนา คืออยากหลีกใหไกลนั่นเอง และอีกกลุมคือ Positive-avoidance เปนลักษณะเจตคติทางบวก
แตก็อยากจะหลบหลีกหรือไมรบกวน ตัวอยางเชน การปลอยใหเขาอยูเงียบๆ เม่ือเขามีทุกข เปนตน 

   2.  เจตคติเปล่ียนแปรความเขมขนตามแนวของทิศทาง ตั้งแตบวกจนถึงลบ นั่นคือ 
เปนการแสดงความรูสึกวาไปทางบวกมากหรือนอย ไปทางลบมากหรือนอย ความเขมขนศูนยก็คือไมรูสึก
นั่นเอง หรือ เปนกลางระหวางบวกกับลบ แตจุดที่เปนกลางนั้นเปนปญหาตอการแปรผล เพราะตาม
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ธรรมดาจะทําใหเกิดความคลาดเคล่ือนในการตอบ (Central Error) บางคนไมคิดอะไรมักขีดลงตรง
กลางก็มีมาก 

   3. เจตคติเกิดจากการเรียนรูมากกวามีมาเองแตกําเนิด เจตคติเกิดจากการเรียนรูส่ิง
ที่ปฏิสัมพันธรอบตัวเรา ซึ่งเปาเจตคติทั้งหลาย ถาเรียนรูวาส่ิงนั้นมีคุณคาก็จะเกิดเจตคติทางดี ถา
เรียนรูวาส่ิงนั้นไมมีคุณคาจะเกิดเจตคติไมดี ส่ิงใดเราไมเคยรูจักไมเคยเรียนรูเลยจะไมเกิดเจตคติ 
เพราะไมไดศึกษารายละเอียดของส่ิงนั้น การเรียนรูเปาเจตคติอาจผานตัวจริงหรือผานส่ือทั้งหลายที่มี
ตอเปาเจตคติตัวจริงก็ได สามารถเกิดเจตคติข้ึนได 

   4.  เจตคติข้ึนอยูกับเปาเจตคติหรือกลุมส่ิงเราเฉพาะอยาง ส่ิงเราทั้งหลายอาจเปน 
คน สัตว ส่ิงของ สถาบัน มโนภาพ อุดมการณ อาชีพ หรือส่ิงอ่ืนๆ ก็ได เจตคติจะมีลักษณะอยางไร
ข้ึนอยูกับเปาเจตคติที่ไดสัมผัสเรียนรูมากนอยแตกตางกันเปนสําคัญเปาเจตคติที่มีลักษณะเปนกลุม
ใกลเคียงกัน จะมีเจตคติแตกตางจากเปาเจตคติที่มีลักษณะของกลุมแตกตางกันมาก 

   5.  เจตคติมีคาสหสัมพันธภายในเปล่ียนแปลงไปตามกลุม นั่นคือกลุมที่มีลักษณะ
เดียวกันเจตคติจะมีความสัมพันธกันสูง กลุมที่มีลักษณะตางกัน เจตคติจะมีความสัมพันธกันต่ํา แสดง
ใหเห็นวากลุมที่เจตคติดีตอส่ิงเดียวกันยอมมีความสัมพันธกันดวย 

   6.  เจตคติมีลักษณะม่ันคงและทนทานเปล่ียนแปลงไดยาก นั่นคือถาเปนเจตคติจริงๆ
แลว การเปล่ียนแปลงจะชาและทําไดยาก เชน ถาเรารักใครคนหนึ่ง  เม่ือรักแลวก็ยังคงรักอยู ไมวาใคร
จะใหขอมูลมาไมดีอยางไรหรือแมคนที่เรารักมีความผิดพลาดเร่ืองใด เราก็ยังรักกันอยู แตถาพฤติกรรม
ของคนที่เรารักเบี่ยงเบนไปบอยๆ นานๆ เขา เจตคติก็เปล่ียนแปลงจากรักไปเปนเกลียดได 

  จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา เจตคติเปนส่ิงที่เกิดจากการเรียนรู เปนความรูสึกภายใน
ที่กอใหเกิดพฤติกรรมลักษณะของเจตคติทางบวก เจตคติทางลบ และเจตคติที่เปนกลาง เจตคติมี
ลักษณะม่ันคงและคงอยู แตสามารถเปล่ียนแปลงได เนื่องจากอิทธิพลของส่ิงแวดลอมและการเรียนรู 

   
           2.3.3 ประโยชนของเจตคติ 

   เจตคติเปนส่ิงสําคัญในการทําใหคนแสดงพฤติกรรมออกมา ประโยชนของเจตคติจึงมี
มากมาย กลาวสรุปไดดังนี้ (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2543: 54-55) 

      1.  เจตคติเปนคํายอของการอธิบายความรูสึกยาวๆ และคุมพฤติกรรมตางๆ ได 
ครอบครัวมีความสุขใจที่ไดอยูกับครอบครัว ใชเวลามากอยูกับครอบครัว เห็นพองตองกันกับความคิดของ
ครอบครัว ฯลฯ จะเห็นไดวาแคคําเดียววาเจตคติเทานั้น จะมีความหมายคลุมมากมาย 
        2.  เจตคติใชพิจารณาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอส่ิงอ่ืนหรือมีตอส่ิงเปาเจต
คติของคนคนนั้น นั่นคือเจตคติของคนสามารถสงเสริมหรือยับยั้งส่ิงที่เขาแสดงออก 
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         3.  เจตคติสามารถมองสังคมได เพราะเจตคติเปนส่ิงคงเสนคงวา พฤติกรรมของ
บุคคลที่แสดงออกจากเจตคติ จึงสามารถนํามาอธิบายความคงเสนคงวาของสังคมไดดวย 
         4.  เจตคติมีความงดงามในตัวมันเอง เจตคติของคนที่มีตอเปาเจตคติรอบๆ ตัวเอง 
เปนส่ิงสะทอนใหเห็นโลกทัศนของคนๆ นั้น มีคุณคาในการศึกษาจุดมุงหมาย 
         5. จากที่รูวาเจตคติเกิดจากพันธุกรรม และส่ิงแวดลอม ดังนั้นการใหการศึกษา
เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีงามตอสังคม จึงตองศึกษาสัญชาตญาณ และปรับส่ิงแวดลอมเพื่อ ใหมีอิทธิพล
ตอเจตคติของคนตามที่ตองการ 
         6. ในสาขาสังคมวิทยา นักสังคมวิทยาหลายคนใหความเห็นวา เจตคติเปนศูนย
ความคิด และเปนฐานพฤติกรรมทางสังคม การปรับระบบกลไกของสังคม จึงควรเปล่ียนแปลงเจตคติ
ของแตละบุคคล 
 
             2.3.4 เจตคติตอการเรียน 
                  มีผูใหความหมายของเจตคติตอการเรียนไวหลายทัศนะดวยกันดังนี้ 
                   ศิริรัตน  ภูสกลเจริญศักดิ์ (นฤมล เลียบสวัสดิ.์ 2545: 39; อางอิงจาก ศิริรัตน ภูสกลเจริญศักดิ์. 
2529) ไดใหความหมายของเจตคติตอการเรียนวา เปนความคิดเห็น ความรูสึกเอนเอียงของจิตใจที่มี
ตอประสบการณในเร่ืองการเรียน หรือ เกี่ยวกับตัวครู การศึกษา และเพื่อน สามารถแสดงออกในรูป
พฤติกรรม 2 ลักษณะคือ                      
   1.  เจตคติตอการเรียนทางบวก (Positive Attitude) เปนการแสดงออกของนักเรียน
ในลักษณะพอใจ  สนใจในการเรียน มีความรูสึกวาครูเปนบุคคลที่ควรเคารพ สามารถถายทอดความรู
ไดดี เห็นคุณคาของการศึกษา และเห็นวาเพื่อนใหความชวยเหลือในเร่ืองการเรียน 
                       2.  เจตคติตอการเรียนทางลบ (Negative Attitude) เปนการแสดงออกของนักเรียน
ในลักษณะไมพอใจ ไมสนใจในการเรียน  ไมชอบเพื่อน  ทําใหเกิดความทอแท เบื่อหนายขาดเรียนบอย 
  ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ มุขยวศา และ ทัศนีย  เลิศเจริญ (นฤมล เลียบสวัสดิ์. 2545: 
40; อางอิงจาก มุขยวศา; และ ทัศนีย  เลิศเจริญ. ม.ป.ป.) ไดอธิบายความหมายของเจตคติตอการ
เรียนวา เปนสภาพทางอารมณ  ความรูสึก ความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก เพื่อ
ตอบสนองตอครู โรงเรียน ระบบการศึกษา และที่บาน เกิดจากประสบการณและการเรียนรู ซึ่ง
แสดงออกได 2 ลักษณะ คือ 
                        1.  เจตคติที่ดีตอการเรียน (Positive Attitude) นักเรียนจะแสดงออกมาในลักษณะ
ของความพึงพอใจ สนใจมาเรียนอยางสมํ่าเสมอ ยอบรับความสามารถ และวิธีสอนของครู เห็นคุณคา
ของการศึกษา                        
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    2.  เจตคติในทางที่ไมดีตอการเรียน (Negative Attitude) นักเรียนจะแสดงออกมา
ในลักษณะของความไมพึงพอใจ ไมเห็นดวย ไมชอบครู ไมตั้งใจเรียน ขาดเรียนบอยๆ ไมเห็นคุณคาของ
การศึกษา 
  จากความหมายของเจตคติตอการเรียนที่ไดกลาวมาแลว สรุปไดวา เจตคติตอการเรียน
เปนสภาพอารมณ ความรูสึก และทาทีที่กระทําหรือแสดงออกของนักเรียนตอการเรียนทั้งในดานบวก
และดานลบตอเนื้อหาวิชา ตัวผูสอน วิธีการสอนของครู สถานที่ รวมทั้งบรรยากาศในชั้นเรียน และ
กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนในวิชานั้นๆ โดยแสดงในลักษณะของความพึงพอใจ สนใจเรียน 
ยอมรับความสามารถและวิธีสอนของครู เห็นคุณคาของการศึกษา ไมพึงพอใจ ไมเห็นดวย ไมชอบครู 
ไมตั้งใจเรียน ขาดเรียนบอย  ไมเห็นคุณคาของการเรียน                
 
  2.3.5 การวัดเจตคติ 
                 การวัดเจตคติเปนเร่ืองละเอียดออนและซับซอน ตองอาศัยการตอบสนองออกมาเปน 
ถอยคําภาษา หรือพฤติกรรมภายนอก เจตคติเปนกิริยาทาที่รวมๆ ของบุคคลที่เกิดจากความพรอมหรือ
ความโนมเอียงของจิตใจ ซึ่งแสดงออกตอส่ิงเราหนึ่งๆ การวัดเจตคติจึงตองพิจารณาจากหลายดาน
รวมกัน ซึ่งมีนักวิชาการไดใหทัศนะในการวัดเจตคติไวหลายทัศนะดวยกัน 
  บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2540: 241) กลาวไววา การวัดเจตคติมีหลักเบื้องตนที่ตอง
ทําความเขาใจ 3 ประการ คือ 
   1.  เนื้อหา (Content) เนื้อหาหรือส่ิงเราเปนส่ิงที่ตองทําความเขาใจเปนอันดับแรกใน
การวัดเจตคติ ส่ิงเราที่ใชไปกระตุนใหแสดงกริยาทาทางนั้น จะตองมีโครงสรางกําหนดแนนอน เปน
ตัวแทนของเจตคติที่ตองการวัด 
                 2.  ทิศทาง (Direction) การวัดเจตคติทั่วไปกําหนดใหเจตคติมีทิศทางเปนเสนตรง
และตอเนื่องกันในลักษณะเปนซาย ขวา หรือบวก ลบ กลาวคือ จะมีกริยาทาทีเห็นดวยอยางยิ่ง และ
ลดความเห็นดวยลงเร้ือยๆ จนไมเห็นดวยอยางยิ่ง ลักษณะที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวยนี้ถือวาเปน
เสนตรงเดียวกันและตอเนื่องกัน 
 
                                                   .               .              .               .              .               .         
                                       -3            -2               -1              0           +1             +2          +3   
                                       

ภาพประกอบ  2  ทิศทางเจตคต ิ
 

 ที่มา: บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ.์ (2540: 241). 
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  ลวน  สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 61) ไดกลาวถึงเคร่ืองมือวัดเจตคติไววาที่นิยม
ใชกันมีอยู 6 ชนิด คือ 
   1.  การสังเกต (Observation) คือ การเฝามองดูส่ิงหนึ่งส่ิงใดอยางมีจุดมุงหมาย 
เคร่ืองมือสําคัญของการสังเกตก็คือตาและหูนั่นเอง การเฝาดูโดยการบันทึกจะทําใหลืมเลือนไดงาย 
ขอรายการ (Checklist) ที่จะใชในการสังเกตจึงควรเตรียมไวใหพรอม การสังเกตที่ดีตองฝกเหมือนกัน 
จึงจะทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ ผูสังเกตควรจะเปนผูรับรูและมีปราสาทตาดี มิฉะนั้นแลวจะทําใหขอมูล
คลาดเคล่ือน 
    2.  สัมภาษณ (Interview) หมายถึง การพูดคุยกันอยางมีจุดหมาย ผูสัมภาษณที่ดี
ตองฟงมากกวาพูดเสียเองและไมหูเบา จะยึดตามแนววัตถุประสงคที่จะวัดและบันทึกไวอยางถูกตอง การ
สัมภาษณใชปากเปนเคร่ืองมือสําคัญ ไดผลอยางไรบันทึกเอาไว การวัดเจตคติโดยการสัมภาษณจะตอง
สรางขอคําถามในการสัมภาษณใหดีเปนมาตรฐานกอน ขอคําถามแตละขอจะกระตุนยุแหย ใหผูถูก
สัมภาษณตอบความรูสึกตามเปาเจตคติ ที่ผูสัมภาษณตองการได ขอคําถามหรือขอรายการนั้นตอง
เขียนเนนความรูสึกที่สามารถวัดเจตคติใหตรงเปาหมาย การเตรียมคนและเตรียมเคร่ืองมือการวัดจึง
เปนส่ิงสําคัญ การวางแผนสรางขอคําถามจะตองคิดถึงระยะเวลาลักษณะของผูถูกสัมภาษณดวย ขอ
คําถามควรครอบคลุมทั้งทางบวกและทางลบ เพื่อจะไดใชประเมินเปรียบเทียบความรูสึกที่แทจริง 
       3.  การสอบถาม(Questionnaire) วิธีการนี้สามารถใชกับผูมีการศึกษาพอสมควร
สามารถอานและเขียนได ซึ่งแบบสอบถามนี้จะมีขอคําถามและตอบตางๆ ไวใหเลือกคําตอบซึ่งทํา
เปนมาตราไวแบบแผนเดียวสําหรับผูตอบทุกคน การใชแบบสอบถามเปนวิธีการที่ใชมากที่สุด ใน
การศึกษาเกี่ยวกับเจตติ เพราะใชเวลานอยและไดขอเท็จจริงมากกวาวิธีอ่ืน                 
   4.  การรายงานตนเอง (Self-report) เคร่ืองมือแบบนี้ตองการใหผูถูกสอบแสดงความรูสึก
ของตนเองตามส่ิงเราที่เขาไดสัมผัส นั่นคือส่ิงเราที่เปนขอความ ขอคําถาม หรือเปนภาพ เพื่อใหผูสอบ
แสดงความรูสึกออกมาอยางตรงไปตรงมานั่นเอง แบบทดสอบหรือมาตราวัดที่ถือวาเปนแบบมาตรฐาน 
(Standard Form) เปนแนวการสรางของเทอรสโตน (Turestone) กัตแมน (Guttman)ลิเคิรท (Likert) และ
ออสกูด (Osgood) สวนการวัดเจตคติแบบรายงานตนเองยังมีวิธีแบบอ่ืนๆ อีกมาก แตไมถือวาเปนรูปแบบ
มาตรฐาน ซึ่งสรางแลวแตจุดมุงหมายของการสรางหรือการวัดเปนคราวๆ ไป 
                 5.  เทคนิคการจินตนาการ (Progective Techniques) แบบนี้อาศัยสถานการณ
หลายอยางไปเราผูตอบ สถานการณที่กําหนดใหจะไมมีโครงสรางที่แนนอน ทําใหผูสอบจะตอง
จินตนาการตามแตประสบการณเดิมของตนเอง แตละคนจะแสดงออกมาไมเหมือนกัน เชน ประเภท
ใหเติมประโยคสมบูรณ ภาพนามธรรม เติมเร่ืองราวส้ันๆ เลานิทานจากภาพ ฯลฯ การแปลความหมาย
อาศัยผลจากการตอบส่ิงที่กลาวมาแลว ก็พอจะสรุปไดวาผูนั้นมีเจตคติอยางไรตอเปาเจตคตินั้น 
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   6.  การวัดทางสรีระภาพ (Physiological) การวัดดานนี้อาศัยเคร่ืองมือไฟฟา หรือเคร่ืองมือ
อ่ืนๆ ในการสังเกตการณเปล่ียนแปลงสภาพของรางกาย เชาวการใชเครื่องกัลปวานอมิเตอรชนิด
หนึ่ง   เพื่อดูความตานทานกระแสไฟฟาในผิวหนัง เม่ือคนเกิดการเปล่ียนแปลงขนาดได เคร่ืองมือวัด
ไฟฟาก็จะสามารถวัด ตรวจสอบเปรียบเทียบขณะที่รางกายอยูในสภาพปกติได เคร่ืองมือจับเท็จอาศัย
หลักการอันนี้ การจะเชื่อถือไดขนาดไหน ตองศึกษาใหรอบคอบ อารมณตางๆ อาจศึกษาไดจากการ
เปล่ียนแปลงของลูกตาดํา ปริมาณของฮอรโมนบางอยางก็สามารถบอกอารมณ ความพอใจหรือไม
พอใจของคนได 
    สรุปไดวา การวัดเจตคติตอการเรียน วัดไดหลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับสถานการณที่จะวัด 
ไดแก การใชแบบวัดเจตคติตอการเรียน การสัมภาษณ การสังเกต การรายงานตนเอง เทคนิคการ
จินตนาการ และการวัดทางสรีระภาพ เจตคติมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการเรียนรู  กอนจะให
การศึกษาแกเด็ก   ไมวาจะเปนวิชาใดก็ตาม จะตองศึกษาธรรมชาติความตองการ และพื้นฐานของเด็ก
เสียกอน จึงสามารถใหการศึกษาแกเด็กไดถูกตอง เด็กจะเรียนวิชาใดใหไดผลดีนั้น เขาจะตองมี
ความชอบ หรือเจตคติที่ดีตอวิชานั้น เจตคติจึงเปนสิ่งจําเปนในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนประสบ
ความสําเร็จ นอกจากนี้เจตคติยังสงผลตอความคิดของผูเรียนในเร่ืองตางๆ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
วาเจตคติตอการเรียน จะสงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนมากนอยเพียงใด 
 
       2.4  เอกสารท่ีเกี่ยวกับยุทธศาสตรการเรียนรู 
             2.4.1 ความหมายของยุทธศาสตรการเรียนรู  
                ราวนทรี  (เบญจมาศ พลศักดิ์. 2547: 14; อางอิงจาก Rowntree. 1981: 300) กลาววายุทธศาสตร
การเรียนรูเปนเทคนิคหรือวิธีการเฉพาะของแตละบุคคลที่แตกตางกันทั้งในดานความคิด การเรียนรู
และการจดจําเพื่อชวยใหเอาชนะอุปสรรคที่แตละบุคคลตองเผชิญได พรอมทั้งเปนการพัฒนาดาน
ความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมในดานตางๆ ใหเปนไปในทางที่ดี เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ 
                สเติรน (Dickinson. 1994: 22; citing Stern. 1983: 409) กลาววายุทธศาสตรการเรียนรู
เปนพฤติกรรมที่มีรูปแบบของผูเรียน ซึ่งผูเรียนนํามาใชในการเรียนรูโดยความตั้งใจหรือรูตัวไมมากก็
นอย 
                ออกซฟอรด(Oxford. 1990: 8) กลาววา ยุทธศาสตรการเรียนรูเปนการกระทําหรือ พฤติกรรม
เฉพาะอยางที่ผูเรียนนํามาใชเพื่อใหการเรียนรูเปนไปอยางรวดเร็ว งาย และนาเพลิดเพลินยิ่งข้ึน ทั้งยัง
สามารถดําเนินการไดดวยตนเอง มีประสิทธิภาพและสามารถถายโอนไปใชกับสถาณการณใหมไดมาก
ยิ่งข้ึน 
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                นิสเบ็ท และชุคสมิธ (เบญจมาศ พลศักดิ์. 2547: 14; อางอิงจาก Nisbet; & Shucksmit. 
1986: 24) กลาววา ยุทธศาสตรการเรียน เปนกระบวนการในการคิด และวางแผนในการทํางานให
ประสบผลสําเร็จ   
                บราวน (เบญจมาศ พลศักดิ.์ 2547: 14; อางอิงจาก Brown. 1980: 83) กลาววายุทธศาสตร
การเรียนรู หมายถึง วิธีการที่จะทําใหเกิดการซึมซับ และเก็บรักษาส่ิงที่ไดเรียนรูตางๆ ไวพรอมที่จะ
นํามาใชอีกเม่ือพบประเด็นเดิม  
                กรมวิชาการ (2539: 1) กลาววา ยุทธศาสตรการเรียนรูหมายถึง การวางแผนหรือการกําหนด
วิธีการเรียน และการรูจักควบคุมตนเองของนักเรียน เพื่อใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะชวยใหประสบความสําเร็จตามที่คาดหมาย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนขั้นตอนหรือวิธีการที่
ผูเรียนนํามาใชในการเรียนรูเพื่อใหการเรียนเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
               จากความหมายที่กลาวมาแลวพอสรุปไดวา ยุทธศาสตรการเรียนรู หมายถึง แนวทางที่
นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเองเกี่ยวกับการเรียนรูที่สอดคลองกับความคิดของแตละบุคคลที่แตกตางกัน 
เพื่อใหสามารถเอาชนะอุปสรรคตางๆ แลวบรรลุเปาหมายที่ตองการไดอยางรวดเร็ว  มีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ 
 
               2.4.2 ความสําคัญของยุทธศาสตรการเรียนรู 

  การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยไดเปล่ียนรูปแบบของการเรียนการสอน โดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ นักการศึกษาตางใหความสนใจกับยุทธศาสตรการเรียนรูของนักเรียนมากยิ่งข้ึน โดย
ครูจะตองมีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับการพัฒนาดานตางๆ ของผูเรียน ซึ่ง
จุดมุงเนนของการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได
กําหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีด
ความสามารถ ในการแขงขันในเวทีระดับโลก นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับเปล่ียนจุดเนนในการพัฒนา
คุณภาพคนในสังคมไทยให มีคุณธรรม และมีความรอบรูอยางเทาทัน ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย 
สติปญญา อารมณ และศีลธรรม สามารถกาวทันการเปล่ียนแปลงเพื่อนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยาง
ม่ันคง แนวการพัฒนาคนดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ 
พรอมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรูพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550- 
2554). 2550: 48) กลาวถึงการสงเสริมยทุธศาสตรการเรียนรูของนักเรียนวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
นักเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรูจากการเปนผูรับ มาเปนผูสรางองคความรูดวยตนเองได 
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  จากที่กลาวมาขางตนผูเรียนจะประสบความสําเร็จในการเรียน จะตองมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงยุทธศาตรการเรียนรู 
                ลินเกรนด (Lindgren. 1996: 49-50) ไดศึกษาพบวา เหตุผลที่นักเรียนประสบความสําเร็จ
ในการเรียนนั้น ข้ึนอยูกับยุทธศาสตรการเรียนรู รอยละ 33 ความสนใจในการเรียน  รอยละ 25 เชาวน
ปญญา รอยละ 15 และตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวของ รอยละ 27 สวนผูเรียนที่ไมประสบความสําเร็จใน
การเรียนนั้น เนื่องมาจากวิธีการเรียนที่ผูเรียนนั้นปฏิบัติเปนประจํา คือ ผูเรียนจะเรียนไปเร่ือย  ๆไมมีการ
วางแผนการเรียน  ไมทราบวิธีการศึกษาคนควา และขาดความสนใจในการเรียน ซึ่งผลการศึกษานี้ไดผล
ใกลเคียงกับ (Maddox. 1965: 8) ที่ไดกลาววา ผูเรียนจะประสบความสําเร็จไดถึงประมาณรอยละ 40 
หากผูเรียนมีความมานะพยายาม รูจักใชยุทธศาสตรการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  
                    สําหรับประโยชนของยุทธศาสตรการเรียนรู วิททรอค (Wittrock. 1974: 310) ไดกลาวไว
วายุทธศาสตรการเรียนรูเปนประโยชนตอผูเรียนมาก เนื่องจากสามารถชวยใหผูเรียนเกิดความตั้งใจ 
แรงจูงใจ การจดจํา ความเขาใจ และการเรียนรู ตลอดจนชวยแกไขขอบกพรองบางประการในการเรียนรู 
                    เคง (Keng. 1997: 11) กลาววายุทธวิธีตางๆทางการเรียน จะชวยเพิ่มความเขาใจเกี่ยวกับ
ส่ิงที่เรียน และชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
 
              2.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตรการเรียนรู 
  ยุทธศาสตรการเรียนรูที่ผูเรียนแตละคนใชในการเรียนมีประสิทธิภาพแตกตางกัน  รวมถึง
การใชยุทธศาสตรการเรียนรูในการแกไขปญหาตางๆ ในการกระทําภาระงานการเรียนรู ซึ่งผูเรียนมีการ
ประยุกตหรือนําไปใชแตกตางกันดวย ซึ่งมีผูใหความหมายเกี่ยวกับยุทธศาสตรการเรียนรูไวหลาย
แนวคิด 
                โรเจอรส (ประธาน วัฒนวานิชย. 2537: 2; อางอิงจาก Rogers. n.d.) ไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับ
การเรียนรูไวดังนี้ 
                 1.  การเรียนที่สําคัญที่สุดที่จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียนรูคือ การคนพบดวย
ตนเอง แสวงหาการเรียนอยางเหมาะสมกับตนเอง 
                 2.   การเรียนจากการคนพบดวยตนเอง  และความจริงซึ่งเหมาะสมกับตนเอง จะถูกดูด
ซึมเขาไวในประสบการณของตนเอง ไมสามารถจะสงตอไปยังบุคคลอ่ืนไดโดยตรง เวนแตไดรับการ
ถายทอดจากบุคคลนั้นในรูปใดรูปหนึ่ง 
                  3.  การเรียนรูจะบังเกิดข้ึนเม่ือผูเรียนมีสวนรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู เม่ือเขา
เลือกแนวทางของตนเอง ชวยตนเองใหคนพบแหลงเรียนรู คนพบปญหาของตน ตัดสินใจเลือกทางเดิน
ของตนเองและยอมรับผลที่จะเกิดข้ึนจากการเลือกนั้น หลังจากนั้น  การเรียนรูจึงจะเกิดข้ึนอยางสูงสุด 
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                  4.  มีความอิสระ ความคิดริเร่ิม และการพึ่งตนเอง เปนส่ิงที่จะอํานวยใหเกิดการ
เรียนรูบนพื้นฐานของการรูจักวิพากษวิจารณและประเมินตนเอง   
                  อาสลาม และบราวน (ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ. 2541: 17; อางอิงจาก  Haslam; &  Brown. 
1967)  ไดศึกษาพบวา การสอนยุทธวิธีในการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหนักเรียนมียุทธวิธีในการเรียน
ที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหนักเรียนมียุทธวิธีที่ดีข้ึนกวาเดิม และทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึนอีกดวยครูจะสรางยุทธวิธีใหแกนักเรียนไดจะตองมีความเขาใจในเร่ืองตอไปนี้ 
                      1.  ยุทธวิธีการเรียนและการทํางาน 
                      2.  การจัดตารางเรียน 
                      3.  วิธีจัดสภาพแวดลอม  ซึ่งจะทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพ 
                      4.  การจดงานการบันทึก 
                      5.   การเตรียมตัวสอบ 
                      6.   การทองหนังสือ 
                      7.  การตอบคําถามและการตอบขอสอบ 
                      8.  การเขียนรายงาน 
                      9.  การใชหองสมุด 
                  ไรตดิง และเรเนอร(Riding; & Rayner. 1998: 78-80) ไดกลาวถึง ยุทธศาสตรการเรียนรูไว
วา  ยุทธศาสตรการเรียนรู เปนวิธีการเฉพาะแตละบุคคลใชเพื่อทําใหการปฏิบัติภาระงานในการเรียน
เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว ลักษณะของยุทธศาสตรการเรียนรูนั้นจะข้ึนกับลักษณะธรรมชาติของ
งานโดยยุทธศาสตรการเรียนรูที่แตกตางกันนั้นจะถูกพัฒนาข้ึนมาจากงานที่มีลักษณะธรรมชาติของ
งานที่ตางๆ กันดวยเชนกันและองคประกอบตางๆ ที่รวมกันเปนยุทธศาสตรการเรียนรูแตละบุคคลยัง
สามารถเก็บสะสมไวแลวสามารถเลือกนํามาใชงานหรือสถานการณในอนาคตได นอกจากนี้แลว
ยุทธศาสตรการเรียนรูยังเปนส่ิงที่สามารถเรียนรูและพัฒนาปรับปรุงใหดีข้ึนได 
                  จากแนวคิดทฤษฎีดังกลาวจะพบวา ยุทธศาสตรการเรียนรู เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียน 
แตละบุคคลเปนผูกําหนดข้ึนเองอยางตั้งใจ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนรูของตนเองและ
ยุทธศาสตรการเรียนรูยังเปนส่ิงที่สามารถเรียนรู สามารถส่ังสอนปลูกฝงใหเกิดข้ึนไดและพัฒนา
ปรับปรุงใหดีข้ึนได 
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             2.4.4 องคประกอบของยุทธศาสตรการเรียนรู    
                นิสเบ็ท และชุคสมิท (เบญจมาศ พลศักด. 2547: 26; อางอิงจาก Nisbet; & Shucksmith. 
1986: 27-28) แบงยุทธศาสตรการเรียนรู สําหรับวิชาทั่วไปออกเปน 6 ยุทธศาสตร โดยพิจารณาจาก
ลักษณะยุทธวิธีที่ไดกลาวถึงบอยๆ ในเอกสารหรืองานวิจัยของนักการศึกษาอ่ืนๆ ในการนําเสนอ
องคประกอบ 
                ยุทธศาสตรการเรียนรูทั้ง  6  ยุทธวิธี  ตามแนวคิดของนิสเบ็ท  และสมิท  มีดังนี ้
                     1.   การระบุปญหา  
                     2.   การวางแผน 
                     3.  การกํากับการปฏิบัติงาน 
                     4.  การตรวจสอบผลงาน 
                     5.  การปรับปรุงแกไข 
                     6.  การทดสอบตนเอง 
  รูบิน (จันทรแรม แปนเมือง. 2545; อางอิงจาก Rubin. 1981: 117-131) ไดแบงยุทธศาสตร
การเรียนรู สําหรับวิชาทั่วไปออกเปน 2 ประเภท คือยุทธศาสตรที่มีผลตอการเรียนโดยตรง และยุทธวิธี
ที่มีผลตอการเรียนทางออม  ดังนี ้
                   1.   ยุทธวิธีที่มีผลตอการเรียนโดยตรง  ไดแก 
                         การอธิบายใหชัดเจน (Clarification) ผูเรียนจะถามถึงตัวอยางตางๆ สําหรับการใชคํา
หรือคําพูด  และรูปแบบที่ถูกตองในการใชเปนตน 
                         การตรวจสอบ (Monitoring) เปนการตรวจสอบแกไขการออกเสียงคําศัพท ไวยากรณ  
รูปแบบ  หรือการใชใหเหมาะสมกับสภาพการณของตนเองหรือของคนอ่ืน 
                          การจํา (Memorization) ผูเรียนพยายามจดจําคําตางๆ หรือองคประกอบอ่ืนๆ ทาง
ภาษา เพื่อชวยใหเพิ่มพูนความรูและการนําไปใช 
                         การเดา การวินิจฉัยดวยวิธีอุปมา (Guessing/ lnductive Inferencing) ผูเรียนจะใช
การเดาความหมายหรือเดากฎเกณฑทั่วไป จากเนื้อหาหรือขอความขางเคียง หรือจากการใชขอความที่
กลาวซ้ํา 
                         การใชเหตุผลเชิงอนุมาน (Deductive Reasoning) ผูเรียนจะคนหาและใชกฎเกณฑ
ของส่ิงที่เกิดรวมกัน  หรือการนําเอากฎเกณฑทางไวยากรณไปใช 
                         การฝกทักษะ (Practice) เชน ผูเรียนจะทดลองออกเสียงใหมๆ โดยฝกกับกระจก ฝก
ตนเองเกี่ยวกับคําตางๆ ในรูปแบบที่ตางกัน การนําเอาคําใหมๆ มาใชในการพูด  เปนตน 
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                   2.  ยุทธวิธีที่ มีผลตอการเรียนโดยออม ไดแก การหาโอกาสสําหรับการฝก (Creating 
Opportunities  for Practice) ผูเรียนสรางสถานการณกับผูพูดเจาของภาษา เชน การใชเวลา ยุทธวิธี
ในการส่ือสาร เชน  การใชคําศัพทที่มีความหมายเหมือนกัน  การใชคําที่มาจากรากศัพทเดียวกัน 
  ออกฟอรด (Oxford. 1990: 14-22) ไดเสนอการจัดระบบยุทธวิธีการเรียนภาษาตางประเทศ
ออกเปน 2 ประเภทใหญ คือ ประเภทที่มีผลตอการเรียนรูโดยตรง หรือยุทธวิธีโดยตรง และประเภทที่มี
ผลตอการเรียนรูโดยทางออม  หรือยุทธวิธีโดยออม  ดังนี ้
                           1.  ยุทธวิธีโดยตรง (Direct Strategies) หมายถึง ยุทธวิธีที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับ
ภาษาที่เรียน ยุทธวิธีนี้ตองอาศัยกระบวนการประมวลความรูภายในสมองผูเรียนเปนสําคัญยุทธวิธี
โดยตรงประกอบดวย 
                           1.1 ยุทธวิธีการจํา (Memory Strategies) เปนยุทธวิธีเกี่ยวกับการบันทึกและ
นําขอมูลออกมาใช  
                        1.2 ยุทธวิธีทางปญญา (Cognitive Strategies) เปนยุทธวิธีที่สงเสริมความรู
ความเขาใจและการนําความรูไปประยุกตใช เชน การฝกปฏิบัติ การรับสารและสงสารกลาวคือ เปน
วิธีการที่ชวยใหผูเรียนเขาใจขอมูลขาวสาร ตลอดจนสามารถวิเคราะหและใหเหตุผลการจัดระบบการ
เรียนได 
                     1.3   ยุทธวิธีการทดแทน (Compensation Strategies) เปนยุทธวิธีที่ชวยให
การส่ือสารในขณะที่ผูเรียนมีความรูทางภาษาจํากัด ประสบความสําเร็จได เชน การเดา ความหมาย
บริบทหรือตัวชี้แนะตางๆ การใชทาทางเพื่อส่ือความหมาย การหลีกเล่ียงคําศัพทบางคํา หรือการสราง
คําใหมโดยใชความรูทางภาษาศาสตร  เปนตน 
                           2.  ยุทธวิธีโดยออม (Indirect Strategies) หมายถึง ยุทธวิธีที่สนับสนุนและกํากับ
ดูแลวิธีการเรียนรูโดยมิไดเกี่ยวของโดยตรงกับตัวภาษาที่เรียน  ยุทธวิธีโดยออมสามารถนําไปใชกับการ
เรียนทักษะทางภาษาทั้ง  4  อยาง  คือ  ฟง  พูด  อานและเขียน  ยุทธวิธีนี้ไดแก 
                            2.1 ยุทธวิธีเมตาคอกนิทีป (Metacognitive Strategies) เปนยุทธวิธีที่ผูเรียน
ใชในการควบคุมกระบวนการคิด เปนการจัดการในดานการเรียนรู ประกอบดวย การมุงเอาใจใสตอ
การเรียน  การวางแผนและการเตรียมการ การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรูเพื่อใหการ
เรียนรูดวยตนเองมีประสิทธิภาพ 
                            2.2 ยุทธวิธีจิตพิสัย(Affective Strategies) เปนยุทธวิธีที่ชวยใหการควบคุม
อารมณ ความรูสึก แรงจูงใจ ทัศนคติ และปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับจิตใจของผูเรียนเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอการเรียนรู เชน การลดความกังวล  การสรางแรงจูงใจกับตนเอง  การดูแลอารมณตนเอง 
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                  2.3  ยุทธวิธีทางสังคม (Social Strategies) เปนยุทธวิธีที่มีความเกี่ยวของกับ
การปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและการทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
  จากลักษณะแนวคิด ทฤษฎี และองคประกอบของยุทธศาสตรการเรียนรูดังกลาวขางตน 
สามารถแบงออกไดเปน 2 หมวดใหญๆ คือยุทธศาสตรการเรียนรูทั่วไป และยทุธศาสตรการเรียนรูภาษาที่ 2 
นอกจากนีน้ักการศึกษาสวนหนึ่งจําแนกยุทธศาสตรการเรียนรูที่เนนเร่ืองของเทคนิควิธีหรือวิธีการปฏิบัติ
ตนในการเรียนเปนสําคัญ และนักการศึกษาอีกสวนหนึ่งจําแนกยุทธศาสตรการเรียนรูที่เนนการวางแผน 
และความสามารถในการควบคุมตนเองในกิจกรรมการเรียนเปนสําคัญ แตอยางไรก็ตามในบางสวนก็มี
รายละเอียดที่คลายคลึงและสอดคลองกันอยู  สําหรับในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา
ยุทธศาสตรการเรียนรูของนักเรียนตามแนวคิดของ ปวีณรัตน มณีวรรณ (2548: 26) ที่ประยุกตมาจาก
แนวคิดของแอปส (พิทักษ นิลนพคุณ. 2538: 53; อางอิงจาก Apps. 1978: 17-18) และ ออกฟอรด 
(Oxford. 1990) ไดแบงยุทธศาสตรการเรียนรูออกเปน 3 ข้ันตอน  ดังนี้ 
                    1.  การระบุปญหาและวางแผนการเรียนรู 
                    2.  การปฏิบัติกิจกรรมการเรียน 
                    3.  การประเมินผลและปรับปรุงแกไข 
 
           2.4.5 การวัดยุทธศาสตรการเรียนรู 
             ยุทธศาสตรการเรียนรูเปนพฤติกรรมของผูเรียนที่แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีกระบวนการ
ศึกษาหาความรูอยางไร (Weinstein; & Mayer. 1983: 315-317) จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
พบวาการวัดยุทธศาสตรการเรียนรูของผูเรียน สามารถทําไดหลายวิธี ซึ่งออกฟอรด (Oxford. 1990: 
194-201) และโอมอลเลย และชามอต (O’Malley; & Chamot. 1985: 90-94) ไดเสนอวิธีการวัดยุทธศาสตร
การเรียนรูของผูเรียนไวสอดคลองกัน ดังนี้ 
                 1.  การสังเกต (Observation) โดยผูวิจัยอาจกําหนดยุทธศาสตรการเรียนรูที่จะทํา
การสังเกตไวกอน และอาจกําหนดเวลาในการสังเกต การสังเกตอาจจะสังเกตผูเรียนทีละคนหรือเปน
กลุมก็ได  และควรมีการบันทึกเทปโทรทัศนเก็บไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลได
เม่ือตองการ และในขณะที่สังเกต  ผูวิจัยอาจจะจดรายละเอียดของยุทธศาสตรการเรียนรูที่ผูเรียนใช
รวมดวย แตอยางไรก็ตามผูวิจัยที่จะใชวิธีนี้ตองตระหนักวามียุทธศาสตรบางอยางที่ไมสามารถ
สังเกตเห็นได เชน การใชจินตนาการ และการเดาดวยปญญา เปนตน 
   2.  การสัมภาษณ (lnterview) การสัมภาษณนั้นมีทั้งที่เปนแบบโครงสรางและไมมี
โครงสราง การสัมภาษณแบบมีโครงสราง เปนการสัมภาษณอยางเปนทางการ ซึ่งผูสัมภาษณตองมี
ข้ันตอนของการสัมภาษณ รายการคําถามที่ใชในการสัมภาษณตามลําดับไวลวงหนา สวนการสัมภาษณ
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แบบไมมีโครงสราง เปนการสัมภาษณโดยที่กําหนดหัวขอหรือคําถามที่จะสัมภาษณไวอยางกวางๆ การ
สัมภาษณแบบมีโครงสรางจะทําใหผูวิจัยสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดครอบคลุมมากกวาการ
สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง และในการสัมภาษณผูวิจัยอาจสัมภาษณผูเรียนรายบุคคล หรืออาจ
สัมภาษณเปนกลุมยอยๆ แตการสัมภาษณเปนกลุมยอยนั้นไมสามารถเชื่อมโยงผลไปยังผูเรียนเปน
รายบุคคลได 
   3.   การแสดงการคิดเปนถอยคํา (Think-Aloud) คือ การใหผูเ รียนทํากิจกรรม
เกี่ยวกับการเรียนรู และขณะที่ทํากิจกรรมใหคิดและพูดยุทธศาสตรการเรียนรูตางๆ ที่ผูเรียนใชในการ
เรียนรูออกมาดังๆ ผูวิจัยจะทําการจดส่ิงที่ผูเรียนพูดออกมา ซึ่งจะทําใหทราบยุทธศาสตรการเรียนรูของ
ผูเรียนอีกวิธีหนึ่ง 
   ขอจํากัดของวิธีนี้คือ ผูเรียนอาจจะไมคุนเคยกับวิธีการ  ดังนั้นผูวิจัยจึงควรฝกการคิด
ออกมาเปนถอยคําใหกับผูเรียนกอนการเก็บรวบรวมขอมูลจริง 
   4. การจดบันทึก (Note-Taking) เปนแบบรายงานตนเอง และผูวิจัยควรทําการสัมภาษณ
ดวย  ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณมากข้ึน 
   5. การจดบันทึกประจําวัน (Diaries) เปนแบบรายงานตนเองอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ให
ผูเรียนเขียนเกี่ยวกับความคิด ความรูสึก ความสําเร็จ ปญหาและวิธีการแกปญหาทุกวัน การจดบันทึก
ประจําวันนี้มีรูปแบบอิสระ อยางไรก็ตามครูควรแนะแนวทางในการเขียนเพื่อใหไดขอมูลที่ตองการและ
ลดขอมูลที่ไมเกี่ยวของลง 
   6.  การสํารวจแบบใหรายงานตนเอง (Self-Report Surveys) แบบสํารวจรายงาน
ตนเองเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบซึ่งมี 2 ประเภท คือ 
                       6.1 แบบสํารวจรายงานตนเองแบบมีโครงสรางนอย (Less-Structured Self-
Report Surveys) เปนแบบสํารวจคําถามปลายเปด ที่ออกแบบใหผูตอบสามารถเขียนบอกยุทธศาสตร
การเรียนรูในการเรียนไดอยางอิสระ  
                       6.2  แบบสํารวจรายงานตนเองแบบมีโครงสรางมากข้ึน (More -Structured 
Self-Report Surveys) เปนแบบสํารวจคําถามปลายเปดแบบใหเลือกตอบ โดยเปนแบบประเมินดวย
ตนเองดวยมาตราสวนประมาณคา เชน แบบวัดยุทธศาสตรการเรียนรูภาษาของออกฟอรด (The 
Strategy Inventory for Language Learning: SILL)  
               7.  วิธีแบบผสม (Multiple Procedures) คือ การศึกษายุทธศาสตรการเรียนรู โดยใช
วิธีศึกษาขางตนหลายวิธีรวมกัน เชน การสัมภาษณ และการตอบแบบสอบถามหรือการสังเกตทั้งนี้
เพื่อใหไดขอมูลมากที่สุด 
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 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการวัดยุทธศาสตรการเรียนรูของผูเรียนสามารถวัดได
หลายวิธี  โดยอาจใชวิธเีพียงหนึ่งวิธี หรือหลายวิธี ผสมผสานกันก็ได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของ
การวัดนั้นๆ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา เคร่ืองมือที่ใชในการวัดยุทธศาสตรการเรียนรู
ของผูเรียนที่ใชกันอยางกวางขวาง คือแบบวัดยุทธศาสตรการเรียนรูแบบมีโครงสรางมากข้ึน (More -
Structured Self-Report Surveys) มีตัวอยางดังนี้ 
  1.  แบบวัดยุทธศาสตรการเรียนและการศึกษา (Learning and Study Strategies 
Inventory: LASSI) ถูกสรางและพัฒนาข้ึนโดยวีนสไตน (เบญจมาศ พลศักดิ์. 2547: 22; อางอิงจาก 
Weinstein. 1987: Online) มีลักษณะเปนชุดแบบสอบถามจํานวนขอคําถาม 80 ขอ ที่มุงวัดยุทธศาสตร
การเรียนและการศึกษาของผูเรียน โดยวัดจากกระบวนการคิด เจตคติ ความเชื่อทางการเรียน ตลอดจน
พฤติกรรมตางๆ ที่ผูเรียนใชเพื่อทําใหตนประสบผลสําเร็จทางการเรียน ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตร
การเรียนและการศึกษา 10 ดาน  ไดแก เจตคติตอการเรียน แรงจูงใจตอการเรียน การบริหารเวลา  
การลดความวิตกกังวลในการเรียน ความเอาใจใสตอการเรียน การประมวลขอมูลขาวสารตางๆ ภาระ
เลือกประเด็นที่เปนสาระสําคัญของเนื้อหา การรูจักใชเทคโนโลยีและแหลงการเรียนรูตางๆ การทดสอบ
ตนเอง และยุทธศาสตรในการสอบ  
                   2.  แบบวัดยุทธศาสตรการเรียนรูภาษา (The Strategy Inventory for Language 
Learning: SILL) ของออกฟอรด (Oxford. 1990: 194-201) เปนแบบวัดที่ไดจากการสรางข้ึน เนื่องจากออก
ฟอรดเปนนักวิชาการทางภาษาและมีความสนใจเกี่ยวกับยุทธศาสตรการเรียนรูภาษาที่สองของ
นักเรียน จึงไดสรางและพัฒนาแบบวัดนี้ข้ึน เพื่อใชสําหรับทางการเรียนภาษาที่สองของนักเรียน ซึ่ง
เคร่ืองมือวัดนี้มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 50 ขอ และ
ประกอบดวยยุทธศาสตร การเรียนรูทางภาษา 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรการจํา ยุทธศาสตร
ทางเชาวปญญา ยุทธศาสตร การชดเชย ยุทธศาสตรทางอภิปญญา ยุทธศาสตรทางดานจิตใจ และ
ยุทธศาสตรทางสังคม 
                    3.  แบบสอบถามยุทธศาสตรการเรียนและการศึกษาของ ผองพรรณ เกิดพิทักษ และ  
คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2543: 165-169) เปนแบบสอบถามที่สรางข้ึนตามแนวคิดเร่ืองการวัดทักษะทางการ
เรียน (Study Skill) ยุทธศาสตรทางการเรียน แบบสอบถามนี้มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
ไดแก จริงที่สุด  สวนใหญจริง จริงบาง ไมจริงบาง สวนใหญไมจริง และไมจริง ประกอบดวยขอคําถาม 
50 ขอ และมีเกณฑการประเมินยุทธศาสตรการเรียนและการศึกษาของผูเรียนเปน 3 ระดับ คือ มี
ยุทธศาสตรการเรียนและการศึกษาอยูในระดับมาก มียุทธศาสตรการเรียนและการศึกษาอยูในระดับ
ปานกลาง และมียุทธศาสตรการเรียนและการศึกษาอยูในระดับต่ํา 
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                   4.  แบบวัดยุทธศาสตรการเรียนรูของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539: 57-73) 
เปนแบบสอบถามที่ไดรับการสรางข้ึนเนื่องจากความตองการที่เผยแพรความรูของผูเรียน เพื่อให
ครูผูสอนและ ผูมีสวนเกี่ยวของ สามารถกําหนดแนวทางในการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม และ
ชวยใหนักเรียนมีกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน  แบบสอบถามนี้มีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา  5 ระดับ ตามการปฏิบัติของนักเรียน  ไดแก ไมเคย หรือเกือบจะไมเคยปฏิบัติ ไมคอยได
ปฏิบัติ  ปฏิบัติบาง ปฏิบัติคอนขางบอย และปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ  ซึ่งมีขอคําถาม 75 ขอ และแบงเปน
ยุทธศาสตรการเรียนรูทีน่ักเรียนใชในการเรียน 13 ยุทธศาสตร ไดแก การใชวิธีการตางๆ เพื่อชวยในการ
จํา การฝกปฏิบัติ การรับและสงสาร การจัดทําโครงสรางเพื่อการเรียน การเดาโดยใชปญญา การมุงความ
สนใจสูการเรียน การวางแผนการเรียนรู การควบคุมและตรวจสอบการเรียนรู การประเมินตนเอง การ
ควบคุมอารมณ การใหกําลังใจตนเอง การถามเพื่อความกระจาง  และการรวมมือกับผูอ่ืน 
 จากรูปแบบวิธีการวัดยุทธศาสตรการเรียนรูของผูเรียนที่กลาวมา จะพบวา แตละวิธีจะมีขอดี
และขอจํากัดแตกตางกันไป ในการพิจารณาเลือกวิธีการวัดยทุธศาสตรการเรียนรูของผูเรียน ควรเลือก
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวัดและปจจัยตางๆ ที่เปนขอจํากัดในการวัด 
 จากที่กลาวมาขางตนยุทธศาสตรในการเรียนเปนพฤติกรรมตางๆ ของผูเรียน ที่แสดงถึง
เทคนิค วิธกีารเรียนที่หลากหลาย อยางเปนระบบ เปนข้ันตอน ยุทธศาสตรการเรียนรูเปนวิธีการสวนตัว
ของแตละบุคคล ซึ่งผูเรียนแตละคนนํามาใชเพื่อขจัดส่ิงที่เปนอุปสรรคตอการเรียนรูของตนเอง เพื่อให
ประสบความสําเร็จในการเรียนรูส่ิงนั้นๆ  และชวยใหการเรียนรูเปนไปดวยความเพลิดเพลินสนุกสนาน 
และประสบความสําเร็จตามที่คาดหมาย ยุทธศาสตรการเรียนของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน ซึ่ง
ข้ึนอยูกับกระบวนการคิดของแตละบุคคลวาเปนอยางไร ดังนั้นยุทธศาสตรการเรียนรูเปนส่ิงที่เชื่อมโยง
กับการคิดของบุคคล ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวา  ยุทธศาสตรการเรียนรูของนักเรียนจะสงผลตอ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนมากนอยเพียงใด 
 
3.  แนวทางการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานครไดจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 นอกจากนีเพื่อใหสอดคองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน ที่กระทบตอ
ประชากรในกรุงเทพมหานครโดยตรง กรุงเทพมหานครในฐานะที่เปนหนวยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไดดําเนินการพัฒนาการศึกษาจนไดรับการรับรองมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) 
หรือ สมศ. คณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร ไดกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน 
ครู ผูบริหารโรงเรียน ใหเปน  Smart Student Smart teacher Smart Principal ในกรอบใหญ คือ 
Smart School และไดกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ตามกรอบนโยบาย Smart School   (หนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. 2551: 6) 
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 1.  ดานการพัฒนาโรงเรียนสูความเปน SMART SCHOOL โดยมีความหมายตามนโยบาย
ดังนี้  
                    S : Success   การเรียนรูสูความสําเร็จ หมายถึง ความสําเร็จที่ไดรับการยอมรับของ
โรงเรียน ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน  ครู และนักเรียน 
                    M : Morality การเรียนรูคูคุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียนกรุงเทพมหานคร 
เปนคนดี ควบคูกับการเปนคนเกง ครูและผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรมเปนตัวอยางที่ดี 
                    A : Activities การเรียนรูคูกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความสุขและ
เปนจุดเดนของโรงเรียน และความสําเร็จของนักเรียนตามศักยภาพ (ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ)  
                   R : Relativity การเรียนรูคูชุมชน หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูที่สามารถนําไปเชื่อมโยง  
ประยุกตความรูไปใชในชีวิตประจําวัน และเอ้ือประโยชนตอชุมชน  สังคม  ทองถิ่น 
                   T : Technology การเรียนรูคูเทคโนโลยี หมายถึง การใชเทคโนโลยีชวยในการบริหารงาน
โรงเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยผานกระบวนการทางเทคโนโลยี 
 ทั้งนี้สงเสริมใหนักเรียนกรุงเทพมหานครมีคุณลักษณะ 8 ประการ คือ 
                1. นักเรียนมีผลการเรียนรูตามมาตรฐานที่กําหนด สามารถนําความรูไปใชในการดํารงค
ชีวิตอยางมีคุณภาพ 
            2.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
                   3.  นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ 
                  4.  นักเรียนมีความสามารถ ใชทักษะทางภาษา และการส่ือสารเพื่อการสรางกิจกรรม 
                  5.  นักเรียนสนใจ แสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สามารถนําไปใชเพื่อการสรางสรรค
กิจกรรม 
              6.  นักเรียนมีนิสัยในการเรียนรูแบบ  Discovery Learning Process  
                    7.  นักเรียนมีทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
ชวยเหลือชุมชน  สังคม  และทองถิ่น 
                8.  นักเรียนสามารใชเทคโนโลยี สารสนเทศ  เพื่อการพัฒนาการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 
 2.  ดานคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงหมายใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก 
                    1.  มีความฉลาดทางอารมณ 
              2.  เกงคณิต – วิทย ควบคูไปกับภาษาและคอมพิวเตอร 
            3.  รักชุมชนและรักกรุงเทพฯ 
             4.  รูจักใชขอมูลขาวสาร 
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              5.  มีนิสัยรักการอาน การเรียนรูตลอดชีวิต 
                6.  คิดวิเคราะหเปน 
         7.  ยึดม่ันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  ดานวิถีพุทธ วิถีธรรม สนับสนุนใหโรงเรียนไดดําเนินโครงการวิถีพุทธวิถีธรรม  และการ
จัดการเรียนการสอน  โดยนําหลักธรรมทางศาสนามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
 4.  ดานเศรษฐกิจพอเพียง เปนการจัดการเรียนรูตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยอาศัยหลักการ 3 ประการคือ พอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุมกันและมีเงื่อนไข 2 เงื่อนไข คือ 
มีความรูคูคุณธรรม โดยมีกระบวนการในการเรียนรู  3 ข้ันตอน  ดังนี้ 
                 ขั้นท่ี 1 พึ่งพาตนเองเพื่อการเรียนรู (Learn to know) มีความพรอมในการเรียนรู พึ่งพา
ตนเองไดภายใตฐานคุณธรรม ประยุกตทฤษฎีใหม “เรียนรูเพื่อมีชีวิตที่พอเพียง” แนวทางการจัดการ
ความรูในโรงเรียนเพื่อการเรียนรูที่ยั่งยืน  
                ขั้นท่ี 2 รวมกลุมเพื่อการเรียนรู (Learn to Do) แลกเปล่ียนความรูระหวางกันผาน
กระบวนการกลุม   สรางคุณลักษณะ “ ความรอบรู ความรอบคอบ และระมัดระวัง ”    
              ขั้นท่ี 3 กาวหนานําไปสัมพันธกบัชีวิตจริง (Learn to Be) มีการจัดการความรุผานเครือขาย
คอมพิวเตอร และเชื่อมโยงความรูกับเครือขายภายนอก (หนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. 
2551: 7)  
 
4.  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม 
 การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม (Multivariate Multiple Regression: MMR) เปนการ
วิเคราะหขอมูลที่ประกอบดวยกลุมตัวแปรอิสระและกลุมตัวแปรตาม ตั้งแต 2 ตัวแปรข้ึนไป โดย
ดําเนินการวิเคราะหหลายตัวพรอมกัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปร
อิสระและกลุมตัวแปรตาม ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ ศึกษาความสัมพันธระหวางกลุมรวมหรือกลุม
ยอยของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามแตละตัวหรือกลุมยอยของตัวแปรตามไดอีกดวย นอกจากนั้นยัง
สามารถควบคุมความคลาดเคล่ือนมาตรฐานได (ปุระชัย เปยมสมบูรณ. 2535: 13 –14) 
 การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม  หมายถึง การจัดกลุมเทคนิคทางสถิติพรรณนาและ
สถิติอนุมาน ซึ่งไดรับการพัฒนาข้ึนเพื่อใชในสถานการณวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหกลุมตัวแปร
ตามตั้งแตสองตัวข้ึนไปและไมจํากัดจํานวนตัวแปรอิสระ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาการวิเคราะห
ระดับมัลติ แวริเอทเกี่ยวกับการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ หรือกลุมตัวแปรอิสระกับ
กลุมตัวแปรตาม ซึ่งบางสถานการณวิจัยไมจําเปนตองกําหนดวากลุมใดเปนกลุมตัวแปรอิสระหรือกลุม
ใดเปนตัวแปรตาม (ปุระชัย เปยมสมบูรณ. 2535: 2 - 3; อางอิงจาก Kerlinger; Pedhazur. 1973: 
372) 
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 การวิเคราะหระดับมัลติแวริเอทไดเร่ิมมีบทบาทและความสําคัญตอการวิจัยทางสังคมศาสตร
และพฤติกรรมศาสตรมากข้ึนในปจจุบัน ซึ่งบทบาทและความสําคัญของการวิเคราะหมัลติแวริเอทจะ
ยิ่งเพิ่มมากข้ึนในอนาคตอันใกล ทั้งนี้เพราะนักวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตรจํานวนไม
นอยไดเร่ิมตระหนักถึงความซับซอนของปรากฏการณที่มุงศึกษาวาบอยคร้ังที่ปรากฏการณเหลานี้มี
หลายมิติ หรือเกี่ยวของกับปรากฏการณอ่ืนๆ มากมาย จนทําใหไมสามารถแยกปรากฏการณใด
ปรากฏการณหนึ่งออกมาศึกษาไดโดยลําพัง ถาประสงคผลการวิจัยที่ลึกซึ้งและครอบคลุม (ปุระชัย 
เปยมสมบูรณ. 2535: 6) ในการวิเคราะหขอมูล  ตัวแปรที่จะนํามาหาคาการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปร
พหุนาม   มีลักษณะคลายคลึงกับการหาคาถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression: MR) หรือ การถดถอย
พหุคูณแบบตัวแปรเอกนาม (Univariate Multiple Regression) สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
 1.  ตัวเกณฑ (Criteria) 
  เปนตัวแปรที่ตองการทราบวาคาของความเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงเนื่องมาจากตัว
แปรใดบาง ตัวเกณฑนี้ก็คือ ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 2.  ตัวพยากรณ (Predictor) 
  เปนตัวแปรที่ตองการทราบวามีอิทธิพลตอตัวเกณฑหรือไม หรือเปนตัวแปรที่มีผลทําให
คาของตัวเกณฑเพิ่มข้ึนหรือลดลงไดหรือไม ตัวพยากรณนี้ก็คือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
ซึ่งมักมีคามากกวา 1 ตัวข้ึนไป 
 นอกจากนั้นแลว ขอมูลที่ใชในการคํานวณจะตองอยูในมาตราอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
หรือ มาตราอัตราสวน (Ratio Scale)   
 ในกรณีที่มีตัวพยากรณ และตัวแปรเกณฑหลายตัวจะใชสูตรในการคํานวณ ดังนี้ 
(Stevens, James. 1995: 130) 
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  เม่ือ  Y  แทน  เมตริกขนาด (n x p) ของตัวแปรตาม 
   X   แทน  เมตริกขนาด (n x k) ของตัวแปรอิสระ 
           แทน  เมตริกขนาด (k x p) ของคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 
   E       แทน  เมตริกขนาด (n x p) ของคาความคลาดเคล่ือน 
 
 สมมติวาขอมูลที่จะดําเนินการวิเคราะหประกอบดวยตัวแปรตาม จํานวน p ตัวแปรและตัวแปร
อิสระ จํานวน q ตัวแปร แบบจําลองเสนตรงที่เชื่อมโยงตัวแปรทั้งสองกลุมยอยเขาดวยกันประกอบดวย
สมการถดถอยแบบตัวแปรพหุนาม จํานวน q สมการ  ดังปรากฏตามสมการตอไปนี้ (ปุระชัย        
เปยมสมบูรณ. 2535: 14) 
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         ในทีนี้  ikY     คือ   ตัวแปรตามลําดับที่  k   ของตัวการที่  i  
                  ijX    คือ    ตัวแปรอิสระที่ j   ของตัวการที่  i  
                  ike      คือ   ตัวแปรผิดพลาดลําดบัที่  k   ของตัวการที่  i  
                       คือ   ตัวคงที่ 
                       คือ   คาสัมประสิทธิ์ถดถอย 
 
 ตัวแปรตาม Y และตัวแปรผิดพลาด e สัญลักษณพวง (Subscript) ตัวที่สองถูกระบุไว 
สําหรับการแสดงลําดับที่ของตัวแปรตาม นอกจากนี้ทั้ง   และ   จะมีขนาดแตกตางกัน สําหรับแต
ละสมการถดถอยแบบตัวแปรเอกนาม 
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 สมการรูปปกติ 
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           สมการรูปเมตริก 
                                    Y


     =                X


                    B


            +           E


                       

                                       NXp             1NX q       1q Xp             NXp  
 
   เม่ือ N    แทน  จํานวนตัวการ 
           p     แทน  จํานวนตัวแปรตาม 
          q      แทน  จํานวนตัวแปรอิสระ 
        1q   แทน  จํานวนตัวแปรอิสระบวกดวยตัวคงที่  ( )       
            Y


    แทน  เมตริกขนาด   NXp   ของตัวแปรตาม 

             X


   แทน  เมตริกขนาด   1NX q     ของตัวแปรอิสระ       
          B


    แทน  เมตริกขนาด   1q P      ของคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

     E


    แทน  เมตริกขนาด   N P   ของตัวแปรผิดพลาด            
 
 ในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม การคํานวณคาสัมประสิทธิ์การถดถอย
จะตองกําหนดคากําลังสองต่ําสุด (Lest Square Principle) ใหครอบคลุมทั้ง error sum of square 
error และ sum of cross product   
 ในการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรเอกนาม คาสัมประสิทธิ์การถดถอย ( ̂ ) ไดรับการเลือก
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดให SEE เปนคาต่ําสุด 
 
      2

iC e  
 
 เม่ือคาผิดพลาด (C) มีคาต่ําสุด จะปรากฏสมการปกต ิ(Normal Equation) ดังนี้ 
 
        ˆX X X Y 
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 ในที่นี้ Y คือ คอลัมนเวคเตอรของตัวแปรตามตัวหนึ่ง ข้ันตอมาคูณตลอดดวยสมการ 
  1X X 
 

เพื่อหาคาของ ̂


 
 

      1X X 
 

    1ˆX X X X X Y   
     

 
 

เนื่องจาก    1X X 
 

 X X
 

  เทากับ  1 เพราะฉะนั้นคา  ̂


  จึงปรากฏตามสมการ 
 
        1ˆ X X X Y  

   
   

 
 กลาวไดวา  ̂


  เปนตัวประมาณคาที่ดีที่สุดของ  


  ทั้งนี้เพราะ  ̂


  สามารถใหคาผลบวก

กําลังสองต่ําสุดของคาผิดพลาด   c   ในกลุมตัวอยาง 
 ในการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม  การกะประมาณคา  


  สามารถกระทําไดโดย

การลดคา  Squared sample  ของตัวแปรผิดพลาด  สําหรับตัวแปรทุกตัวแปรใหมีคาขนาดต่ําสุด 
ผลบวกกําลังสองของคาผิดพลาดสําหรับตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งจะปรากฏเปนคาในเสนทแยงมุมของ
เมตริก  ˆ ˆE E

 
  การลดคา  c   ต่ําสุด จําเปนตองกําหนดคา partial derivatives ซึ่งเกี่ยวของกับ 

elements ของ  ̂


 ใหเทากับศูนยกอนแกสมการ ผลที่ไดรับคือสมการปกติดังนี ้
 
       ˆX X X Y 

   
 

 
 สมการปกติในการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม  ก็มีลักษณะคลายคลึงกับในกรณี      
ยูนิแวริเอท  เวนแตวาในการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม  เมตริก  ̂


  และ  Y


  จะประกอบดวย

หลายคอลัมภ  แทนที่จะเปนคอลัมภเดียว 
 ตอมาคูณตลอดสมการ  ดวย    1X X 

 
  เพื่อหาคาของ  ̂


 

  
      1X X 

 
     1ˆX X X X X Y   
     

 
                    1ˆ X X X Y  

   
 

 
 ในที่นี้  ̂


  ซึ่งเปนตัวประมาณคาของ  


  จัดเปนเมตริกขนาด   1q P      นอกจากนี้  

ถากําหนดให    1X X 
 

  เทากับ  G


 ซึ่งหมายถึงปจจัยความแปรปรวนรวม  (Covariance factor) 
สมการ (7) อาจเขียนใหมไดดังนี้  
        ˆ G X Y 
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 ขอที่นาสังเกตก็คือ ตราบใดที่จํานวนตัวแปรอิสระและจํานวนตัวแปรตามคงเดิม การ
เปลี่ยนตําแหนงของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตาม  ยอมไมทําใหคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเกิดการ
เปล่ียนแปลงขนาดคา แตมีผลเพียงการเปล่ียนตําแหนงของคาสัมประสิทธิ์การถดถอยใหอยูในลําดับ
ที่ถูกตองตรงกับตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามที่ยายตําแหนงไปเทานั้น นอกจากนี้การเพิ่มหรือการลด
ตัวแปรตามก็ไมกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงคาสัมประสิทธิ์การถดถอยแตประการใด อยางไรก็ดีการเพิ่ม
หรือการลดตัวแปรอิสระยอมสงผลที่จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งคาคงที่     และคาสัมประสิทธิ์
ถดถอย      ทั้งหมด  ดังที่ปรากฏ   
 นอกจากนี้ เมตริกขนาด  p p ของผลบวกรวมของผลคูณ (Total sum of products)  Y Y

 
  

หรือที่ใชสัญลักษณวา  TS


 ในกรณีการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม ก็สามารถแยกสวนเปนคา
ผลบวกได เชนเดียวกับในกรณีการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรเอกนามเชนกัน กลาวคือ 
 
 กรณีการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรเอกนาม    SST SSR SSE   
 กรณีการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม     T R ES S S 

  
    

 
  หรือ      Y Y Y XGX Y Y I XGX Y              

 
 
 เม่ือ   G


   แทน   เมตริกของปจจัยความแปรปรวนรวม  หรือ    1X X 

 
 

        I


   แทน   เมตริกลําดับ  N   ไอเดนติตี้  (Order-N identity matrix) 
       RS


   แทน    Y XGX Y 

   
  คือ sum  of  products  ที่ไดรับการอธิบาย 

       TS


   แทน  Y I XGX Y       
  คือ sum  of  products  ของตัวแปรผิดพลาด 

  
 อนึ่ง คาตางๆ บนเสนทแยงมุมของ  TS


 ก็คือผลบวกกําลังสองของคาสังเกตการณ (sums of  

squared  of  the  observed  scores)  สําหรับแตละตัวแปรตามขณะที่คาตางๆ  นอกเสนทแยงมุมก็
คือผลบวกคูณขาม (sums  of cross  products)  สําหรับคาตางๆ ของ  RS


 ก็คือผลบวกกําลังสองของ

คาพยากรณ (sums of squared of the predicted scores) สําหรับแตละตัวแปรตาม กลาวไดวา ยิ่ง  
 r kk
S  มีขนาดคาใกลกับ  T kk

S ยิ่งข้ึนเพียงใด หรือยิ่งขนาดคา  e kk
S เล็กลงเพียงใด การพยากรณ

ตัวแปรตาม  โดยอาศัยขอมูลจากตัวแปรอิสระก็จะยิ่งมีความแมนตรงสูงข้ึนเพียงนั้น 
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 การทดสอบสมมติฐานสามารถกระทําไดโดยใช 
  1. สถิติเกณฑอัตราสวนไลลิฮูด (Likelihood Ratio Criterion) 
  2. สถิติเอฟของราวว หรือ ราวว – เอฟ (Rao’s F statistics) 
 เกณฑอัตราสวนไลลิฮูด ใชแทนดวยสัญลักษณ   หมายถึง อัตราสวนระหวางการวัดไลลิฮูด
ของขอมูลภายใตสมมติฐานปฏิเสธ ( 0H ) เทียบกับการวัดไลลิฮูดของขอมูลภายใตสมมติฐานแยง 
( 1H ) ดังสมการ 

    
0

ˆ

ˆ


 


   

 
เม่ือ  0̂   แทน  ตัวประมาณคาของเมตริกความแปรปรวน  และความแปรปรวนรวม  (variance-
covariance matrix) ของความผิดพลาด (errors) ภายใตสมมติฐานปฏิเสธ  ( 0H ) 
     ̂   ก็คือ  ตัวประมาณคาของเมตริกความแปรปรวน  และความแปรปรวนรวม  (variance-
covariance matrix) ของความผิดพลาด (errors) ภายใตสมมติฐานแยง  ( 1H ) 
 หากขนาดของสถิติอัตราสวนไลลิฮูดมีขนาดเล็กลงเพียงใด  โอกาสที่จะหักลางสมมติฐานปฎิ
เสธก็ยิ่งมีเพิ่มสูงข้ึนเพียงนั้น  ในทางกลับกันยิ่งขนาดคาของ  ̂   และ  0̂   ใกลกันมากข้ึนเทาใด  
โอกาสที่สมมติฐานปฏิเสธจะเปนจริง  ก็ยิ่งมีมากข้ึนเทานั้น   
 สถิติเอฟของราวว  หรือ  ราวว-เอฟ  (Rao ’s  F  statistic)      
  

   
1

1

1 1 2.
s

s
A ms qpF
A qp
  

      

 
 เม่ือ s  ก็คือ     2 2 2 24 / 5p q p q    
   m  ก็คือ  1 / 2ne p q      
   p  ก็คือ จํานวนตัวแปรตาม 
   q  ก็คือ จํานวนตัวแปรอิสระ 
   ne  ก็คือ องศาความเปนอิสระของคาผิดพลาด 
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5.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 5.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
 อิฑิยา สีดอกไม (2553: 107 - 108) ไดศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชพีชั้นปที่ 1-3 จํานวน 764 คน ผลการศึกษาพบวา 
  1. ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการคิดวิเคราะหของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป                       
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
                        1.1 ปจจัยที่สงผลทางตรงตอการคิดวิเคราะหของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ไดแก เชื่ออํานาจภายในตน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.88 และเจตคติตอการ
เรียน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ  0.46 
                        1.2  ปจจัยที่มีผลทั้งทางตรงและทางออมตอการคิดวิเคราะห ของนักเรียนวิทยาลัย       
นาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.19   
และบรรยากาศในชั้นเรียน  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  0.88 
 ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการคิดวิเคราะหของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ไดแก  เชื่ออํานาจภายในตน  เจตคติตอการเรียน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   และ
บรรยากาศในชั้นเรียน  ซึ่งพิจารณาจากคา  2 / df , คา P พบวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นในแต
ละปจจัยจึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันทั้งส้ิน  ครูผูสอนจึงควรจัดรูปแบบการเรียนรูใหสอดคลองกับ
ปจจัยดังกลาวเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหของนักเรียน 
 อาภรณ  บุญมาก (2552: 72-74) ไดศึกษาวิจัยปจจัยที่สัมพันธกับความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (การวิเคราะหพหุระดับ)กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา  ปที่ 4 จํานวน 601 คน ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรระดับนักเรียนที่สงผลตอความสามารถใน
การคิดวิเคราะหของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก เชาวปญญา เจตคติตอการ
เรียน แสดงวานักเรียนที่มีความสามารถทางเชาวปญญา และเจตคติตอการเรียนสูง มีแนวโนมที่จะมี
ความสามารถในการคดิวิเคราะหสูงดวย  
 บงกาล จันทรหัวโทน (2551: 78-79) ไดศึกษาตัวแปรคัดสรรบางประการที่สัมพันธกับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1,000 คน ผลการศึกษา
พบวา นักเรียนที่มีความสามารถในการแกไขปญหาและฝาฟนอุปสรรค แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการมุง
อนาคตมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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 วิยะดา  ประทุมรัตน (2551: 105 -107) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการ
คิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 901 คน ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
ไดแก เจตคติตอการเรียน ความถนัดทางการเรียน ความสามารถดานเหตุผล เชาวปญญา และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรที่
มีอิทธิพลสงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดแกเชาวปญญา 
ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการคิดวิเคราะหได 33.3% 
 ยรรยง  ภูกองพลอย (2550: 96) ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดกาฬสินธุ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 800 คน  
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับการคิดวิเคราะห ไดแก ความสามารถดาน
เหตุผล บุคลิกภาพ และบรรยากาศในชั้นเรียน 
                
 5.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
 ลัมพคิน (Lumpkin. 1991: 3694 -A) ไดศึกษาผลการสอนทักษะการคิดวิเคราะหที่มีตอความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะห  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมของนักเรียนเกรด 5 
และเกรด 6 ผลการศึกษาพบวา เม่ือไดสอนทักษะการคิดวิเคราะหแลวนักเรียนเกรด 5 และเกรด 6 
มีความสามารถดานการคิดวิเคราะหไมแตกตางกัน นักเรียนเกรด 5 ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมไมแตกตางกัน สวนนักเรียนเกรด 6 ที่เปนกลุม
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมสูงกวากลุมควบคุม 
 บลาดวิน (เกษมศรี  ศิริสวัสดิ์; และจิรภา คมวิชายั่งยืน. 2541: 22; อางอิงจาก Baldwin. 
1987) ไดศึกษาผลของการใชการฝกการคิดวิเคราะหวิจารณตามวิธีของ Seton Hall University และ 
School of education โดยเลือกกลุมตัวอยางจากนักเรียนระดับ 7 จํานวน 110 คน เปนกลุมทดลอง 
เปนเวลา 4 เดือน โดยแยกระดับสติปญญาพบวา  นักเรียนที่มีระดับสติปญญาสูงมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะหวิจารณสูงกวานักเรียนที่มีระดับสติปญญาต่ํา และการทดลองใชวิธีการฝกทั้งสองวิธี
ใหผลไมตางกัน 
 มอนโร (นิภาภรณ แสงด.ี 2538: 30; อางอิงจาก Monroe. 1987) ไดศึกษาเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากกลุมตัวอยาง
นักเรียนระดับ 9 - 12 จํานวน 200 คน โดยใชแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณของ 
Walson Glaser และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ Iowa tests of Educational Development พบวา  
ความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณมีความสัมพันธทางการเรียนของนักเรียน และความสัมพันธ
ของชั้นเรียนมีผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
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 ดังนั้นจากงานวิจัยดังกลาวขางตน สรุปไดวาคุณลักษณะของความสามารถในการคิดวิเคราะห 
เปนส่ิงจําเปนสําหรับนักเรียน เพราะเปนการพัฒนาความสามารถในการคิดของผูเรียนเพื่อแกปญหาที่
อาจจะตองเผชิญในอนาคตไดอยางสมเหตุสมผล ซึ่งในปจจุบันนี้ ผูเรียนที่อยูในระดับประถมศึกษา    
ปที่ 6 เปนระดับชั้นที่มีความสําคัญอยางมาก จําเปนจะตองเนนใหผูเรียนนั้นมีความสามารถในการคิด
วิเคราะหใหมาก เพราะนักเรียนในระดับนี้จะมีพัฒนาการทางสมองที่กําลังจะกาวหนาเปนผูใหญ
ที่ดี มีความรูความสามารถเพื่อจะเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพตอไป และในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยได
ศึกษาคุณลักษณะนความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยศึกษาตัวแปร
ดังนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ความใฝรูใฝเรียน เจตคตติอการเรียน ยุทธศาสตร
การเรียนรูเนื่องจากผูวิจัยคาดวาตัวแปรดังกลาวนี้เปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลกับคุณลักษณะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยคร้ังนี้ใชเปนการวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอความสามารถใน          
การคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ซึ่งผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
  1. การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 
  2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
         ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
              ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 ที่กําลังศึกษาอยูใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 118 โรงเรียน จํานวนหองเรียน 
313  หองเรียน และมีจํานวนนักเรียนทั้งส้ิน  9,400  คน  
 
             กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ที่กําลังศึกษาอยูใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนทั้งส้ิน  
347 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบสองข้ันตอน (Two-stage Random Sampling) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
                   1.  สํารวจขอมูลของประชากรจากแหลงทุติยภูมิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
จัดทํากรอบการสุมโดยอาศัยลักษณะการแบงตามขนาดโรงเรียน ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศักราช  2554   ซึ่งแบงไดดังนี้ 

โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ     จํานวนนักเรียน    2,500               คนข้ึนไป                                                                              
โรงเรียนขนาดใหญ              จํานวนนักเรียน   1,501  -  2,500  คน                                                                                                    
โรงเรียนขนาดกลาง              จํานวนนักเรียน     501  - 1,500   คน                                                                                                             
โรงเรียนขนาดเล็ก                จํานวนนักเรียน          1  -  500     คน  

           โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแบงออกเปน 6 กลุมดังนี้ ไดแก กลุมกรุงเทพกลาง            
กลุมกรุงเทพเหนือ กลุมกรุงเทพใต กลุมกรุงธนเหนือ กลุมกรุงธนใต และกลุมกรุงเทพตะวันออก ผูวิจัย
ทําการสุมอยางงายแลว ไดกลุมกรุงเทพตะวันออก  ซึ่งรายละเอียดดังตาราง  2  
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ตาราง  2 จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 สังกัดกรุงเทพมหานคร 

             
  2. การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางแบบแบง
ชั้นและดําเนินการสุมตามหลักของการสุม  ซึ่งหาขนาดของกลุมตัวอยางดวยอาศัยการประมาณ
คาเฉล่ียของประชากรโดยใชขอมูลการประมาณคากลุมตัวอยางดังนี ้
                      2.1  กําหนดระดับความเชื่อม่ัน   95 % ในการประมาณคาเฉล่ียของประชากร  
                      2.2  ขนาดความคลาดเคล่ือนของการประมาณคาคือ (Limit 0f Error) เทากับ 2.0 ซึ่ง
ผูวิจัยเห็นวาเปนขนาดที่เพียงพอที่จะนําผลการวิจัยไปใชในการตัดสินใจกรณีตางๆ ที่เกี่ยวของได 
                      2.3  คาประมาณความแปรปรวนของประชากร ( 2 )  ในกลุมโรงเรียนขนาดใหญ
พิเศษ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  ไดมาจากการนําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะหเปน แบบปรนัย 5 ตัวเลือก จํานวน 60  ขอไปทดลองใช (try out) กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง
ที่นํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจริง จํานวน 100 คน ดังนั้นคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุม
โรงเรียนขนาดใหญพิเศษเทากับ 11.229 กลุมโรงเรียนขนาดใหญเทากับ 11.620 โรงเรียนขนาดกลาง
เทากับ 5.299 กลุมโรงเรียนขนาดเล็กเทากับ 6.762 ดังนั้นคาความแปรปรวนจึงเทากับ  126.088, 
135.013,  28.083 และ 45.720  ตามลําดับ                                                                                                                              
   2.4  จากขอมูลประชากรขอมูลการประมาณคาความคลาดเคล่ือน และคาความแปรปรวน
ของประชากร ในขอ 2.2 และขอ 2.3  ผูวิจัยนําไปคํานวณหาเพื่อประมาณคาขนาดของกลุมตัวอยาง
ของนักเรียนโดยใชสูตรการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (นิภา ศรีไพโรจน. 2549: 27)                                     

                                               จากสูตร         
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ท่ี ขนาดโรงเรียน จํานวนโรงเรียน จํานวนหองเรียน จํานวนนักเรียน (คน) 

1 ขนาดใหญพิเศษ 8 71 2,099 
3 ขนาดใหญ 17 74 2,204 
4 ขนาดกลาง 35 99 2,970 
5 ขนาดเล็ก 58 70 2,127 

รวม 118 313 9,400 
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            ไดจํานวน กลุมตัวอยางในการคํานวณทั้งหมดที่จะตองสุมใหไดอยางนอยเทากับ  339  คน 
               3.  ทําการสุมแบบสองข้ันตอน (Two - stage  stratified  sampling)  โดยมีการสุมดังนี้ 
                     ข้ันที่ 1 ทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยมีขนาดโรงเรียน
เปนชั้น (Strata) และมีโรงเรียนเปนหนวยการสุม (sampling  Unit) เพื่อใหกลุมตัวอยางมีลักษณะกระจาย
ไปทุกสวนของประชากร ผูวิจัยจึงทําการสุมโรงเรียนในแตละขนาดมาจํานวนรอยละ 10 ของแตละ
ขนาดโรงเรียน ไดโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ จํานวน 1 โรงเรียน จากจํานวน 8 โรงเรียน มีจํานวน
นักเรียน 275 คน โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 2 โรงเรียน จากจํานวน 17 โรงเรียน มีนักเรียนจํานวน  
307 คน โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 4 โรงเรียน จากจํานวน 35 โรงเรียน มีจํานวนนักเรียน 314 คน 
โรงเรียนเล็ก จํานวน   6  โรงเรียน  จากจํานวน  58 โรงเรียน มีจํานวนนักเรียน  167  คน  
                     ข้ันที่ 2 ทําการสุมอยางงาย ซึ่งมีหองเรียนเปนหนวยในการสุม โดยสุมหองเรียนจาก
โรงเรียนที่สุมมาไดจํานวนรอยละ 25 ไดกลุมตัวอยางดังนี้ โรงเรียนขนาดใหญพิเศษจํานวน 2 หองเรียน  
โรงเรียนขนาดใหญจํานวน 2 หองเรียน โรงเรียนขนาดกลางจํานวน 4 หองเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก
จํานวน 6 หองเรียน รวมจํานวนหองเรียน 13 หองเรียนและรวมนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน  
347 คน ดังแสดงในตาราง  3 
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ตาราง  3 กลุมตัวอยางของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงเทพ 
 ตะวันออก  
 

ขนาดโรงเรียน โรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 
หองเรียน นักเรียน หองเรียน นักเรียน 

ขนาดใหญพิเศษ 1. บางชัน 7 275 2 70 

ขนาดใหญ 2.บําเพ็ญเหนือ 
3.วัดบัวแกว 

6 
4 

171 
136 

1 
1 

28 
30 

ขนาดกลาง 

4. วัดใหมลํานกแขวก 
5. แสงหิรัญวิทยา 
6. วัดทองสัมฤทธิ์ 
7. คลองสาม 

3 
3 
3 
2 

75 
85 
98 
56 

1 
1 
1 
1 

25 
28 
30 
26 

ขนาดเล็ก 

8. คลองสองตนนุน 
9. สุเหราบางชัน 
10. สามแยกทาไข 
11. วัดใหมเจริญราษฎร 
12. สุเหราคลองส่ี 
13. สุเหราคลองสิบ 

2 
2 
1 
1 
1 
1 

50 
62 
15 
11 
13 
16 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

25 
30 
15 
11 
13 
16 

รวม  36 1,063 14 347 
 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  มีทั้งส้ิน  2 ฉบับ ดังนี้ 
 ฉบับท่ี 1   แบงเปน  4 ตอน  คือ 
   ตอนที่ 1 แบบสอบถามการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ                          
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามความใฝรูใฝเรียน มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
จํานวน 35 ขอ แบงออกเปน 7 องคประกอบดังนี้ 
                                    1. การเห็นคุณคาของส่ิงตางๆ 
                                    2. ความอยากรูอยากเห็น 
                                    3. ความตั้งใจ 
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                                    4. การกลาคิดริเร่ิม 
                                    5. ความเพียรพยายาม 
                                    6. การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
                                    7. การมีเหตุผล 
                 ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียน มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ จํานวน 20 ขอ 
                 ตอนที่  4 แบบสอบถามยุทธศาสตรการเรียน มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ โดยแบงเปนยุทธศาสตรการเรียนรู 3 ข้ัน ข้ันละ 10 ขอ จํานวน 30 ขอ แบงออกเปน 3 องคประกอบ
ดังนี้   
                                    1. ข้ันระบุปญหาและวางแผนการเรียน 
                                    2. ข้ันกํากับการปฏิบัติกิจกรรม 
                                    3. ข้ันประเมินผลและปรับปรุงตนเอง 
 ฉบับท่ี 2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหตามแนวคิดทฤษฎีของบลูม ซึ่ง
แบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานความสําคัญของเนื้อหา ดานความสัมพันธ  ดานหลักการ เปนแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก  ซึ่งแตละดานมี 15 ขอ จํานวน 45 ขอ 
 
3. ข้ันตอนในการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
             3.1 เคร่ืองมือท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 
 เคร่ืองมือที่ผูวิจัยสรางข้ึน คือ แบบสอบถามเจตคติตอการเรียนผูวิจัยไดดําเนินการสราง
แบบสอบถามตามลําดับข้ันดังนี้ 
  1.  กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม 
  2.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ลักษณะแบบสอบถามวิธีสรางและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
                3.  สรางขอคําถามตามจุดประสงค เชิงพฤติกรรม โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ จํานวน 30 ขอ   
                  4.  นําแบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียนที่สรางข้ึน มาวิพากษและปรับแกขอคําถาม
กับอาจารยที่ควบคุมปริญญานิพนธ เพื่อใหไดขอคําถามที่สอดคลงกับนิยามเชิงปฏิบัติการ พรอมทั้ง
ปรับแกตามคําแนะนํา 
                5.  นําแบบสอบถามเจตคติตอการเรียนที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล และ
การสรางเคร่ืองมือ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้ันตน ดานความเที่ยงตรงของแบบสอบถามที่
สรางข้ึน โดยใหพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ  โดยใชเกณฑดังนี้ 



63 

  คะแนน  +1 สําหรับขอคําถามที่มีความสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
  คะแนน    0      สําหรับขอคําถามที่ไมแนใจวามีความสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
  คะแนน  -1   สําหรับขอคําถามที่ไมมีความสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
โดยไดคา IOC  ตั้งแต  - 0.33 -1.00 แลวคัดเลือกขอที่มีคา IOC ตั้งแต  0.60 ข้ึนไปไวจํานวน  27 ขอ 
                 6.  นําแบบสอบถามที่ผานเกณฑตามข้ันตอนที่ 6 ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ที่ไมใชนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน โดยมี
โรงเรียนมีนบุรีจํานวน 25 คน โรงเรียนวัดลาดกระบัง 30 คน โรงเรียนศาลาคู 25 คน โรงเรียนวัดแสนสุข 
20 คน นําแบบสอบถามมาพิจารณาความถกูตองและความสมบูรณ ปรากฏวาไดแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ จํานวน 100 ฉบับ นําแบบสอบถามที่ได มาวิเคราะหหาคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอ
กับคะแนนรวม (Item – total correlation) โดยใชสูตรสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) และวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ซึ่งพบวา แบบสอบถามเจตคติตอการเรียนจํานวน  27 ขอ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 
.145-.471จากนั้นคัดเลือกเอาขอที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ข้ึนไป ไดขอคําถามจํานวน 26 ขอ 
แลวคัดมาใชจริงจํานวน 20 ขอ คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียนทั้งฉบับ เทากับ  
0.835   

  8.  จัดแบบทดสอบเปนรูปเลมเพื่อนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยตอไป 
 

          3.2  การปรับปรุงและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
                เคร่ืองมือที่ผูวิจัยปรับปรุงมีทั้งหมด 4 ฉบับ ไดแก 
  1.  แบบสอบถามการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  2.  แบบสอบถามความใฝรูใฝเรียน 
  3.  แบบสอบถามยุทธศาสตรการเรียนรู 
  4.  แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 เคร่ืองมือแตละฉบับมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.  เคร่ืองมือการวัดการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูวิจัยปรับปรุงมา
จากงานวิจัยของ พิทักษ วงแหวน (2546: 114-115) ใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ บอยที่สุด บอย ปานกลาง นานๆ คร้ัง ไมเคยเลย    
จํานวน  20  ขอ  มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง  .535 - .677 และคาความเชื่อม่ัน .932 
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  2.  เคร่ืองมือวัดดานความใฝรูใฝเรียน ผูวิจัยปรับปรุงมาจากงานวิจัยของ วัฒนา พาผล 
(2551: 194-197) ใชกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี  
5 ระดับ คือ มาก คอนขางมาก ปานกลาง คอนขางนอย นอย จํานวน 40 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (r) 
ตั้งแต .238 - .986  มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .939  
    3.  เคร่ืองมือวัดดานยุทธศาสตรการเรียนรูปรับปรุงมาจากงานวิจัยของ ณัฐวรรณ กาบคํา 
(2551: 126 - 130) ใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติเปนสวนใหญ ปฏิบัติบางไมปฏิบัติบาง นานๆ
ปฏิบัติคร้ัง ไมเคยปฏิบัติเลย จํานวน 45 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง .285 - .967 มีคาความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .923  
  4.  แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหปรับปรุงมาจากงานวิจัยของ               
ศริลักษณ ศรีรุงเรือง (2552: 126-136) ใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  เปนแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก  
จํานวน 30 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต  0.36 - 0.77 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.2 - 0.66 คาความเชื่อม่ัน 
(KR - 20) เทากับ .85  
 ขั้นตอนในการดําเนินการปรับปรุงเคร่ืองมือ    
  1. โดยแบบสอบถามวัดการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แบบสอบถาม
ความใฝรูใฝเรียน แบบสอบถามยุทธศาสตรการเรียนรู ปรับปรุงภาษา และกําหนดสถานการณให
เหมาะสมกับกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร ปรับแบบสอบถามให
เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด  
โดยเพิ่มขอคําถามในแบบสอบถามการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จาก 20 ขอเปน  
25 ขอ เพิ่มขอคําถามในแบบสอบถามความใฝรูใฝเรียน จาก 40 ขอเปน 57 ขอ แบบสอบถามยุทธศาสตร
การเรียนรูลดขอคําถามจาก 45 ขอ เหลือ 40 ขอ สวนแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห
สรางเพิ่มจํานวน  33 ขอจากจํานวน 30 ขอรวมเปน 63 ขอ  
    2.  นําเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแลว มาวิพากษและปรับแกขอคําถามกับอาจารยที่ควบคุม
ปริญญานิพนธ เพื่อใหไดขอคําถามที่สอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการ พรอมทั้งปรับแกตามคําแนะนํา 
               3.  นําเคร่ืองมือที่ปรับปรุงข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ ดานการวัดและประเมินผล และผูเชี่ยวชาญ
ดานการสรางเคร่ืองมือ จํานวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพ เบื้องตนดานความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face 
Validity) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมเชิงเนื้อหา และสอดคลองตามนิยามเชิงปฏิบัติการ แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง            
(IOC: Index of congruence) ตั้งแต 0.6 ข้ึนไป รายละเอียดดัง ตาราง 4  
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ตาราง  4  แสดงจํานวนขอคําถามของเคร่ืองมือและคา IOC 
 
กอนพิจารณา  IOC หลังพิจารณา IOC 
เคร่ืองมือวัด จํานวนขอ คา  IOC จํานวนขอที่

คัดเลือก 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 25 0.67 - 1.00 24 
ความใฝรูใฝเรียน 57 0.00 - 1.00 49 
ยุทธศาสตรการเรียนรู 40 0.00 - 1.00 39 
แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห 63 0.00 – 1.00 60 

 
  4.  นําเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแลวทั้ง 4 ฉบับไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 100 คน โดยมีโรงเรียนมีนบุรีจํานวน 25 คน โรงเรียนวัดลาดกระบัง 30 คน โรงเรียน
ศาลาคู 25 คน โรงเรียนวัดแสนสุข 20 คน  
      5.  นําแบบสอบถามและแบบทดสอบในขอ 4 มาพิจารณาความถูกตองและสมบรูณ  
ปรากฏวาไดแบบสอบถามและแบบทดสอบถูกตองสมบูรณทั้ง  100  ฉบับ  
          6.  นําแบบสอบถามที่ได มาวิเคราะหหาคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวม (Item – total correlation) โดยใชสูตรสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) และวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) สวนแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหผูวิจัยนําไปคํานวณหาคาความยากงาย 
คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อม่ัน โดยใชสูตรของ คูเดอร – ริชารดสัน (KR - 20) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้  
   -  แบบสอบถามการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีคาอํานาจจําแนก
รายขออยูระหวาง .331 - .603 คัดขอที่มีคาอํานาจจําแนกรายขอ ตั้งแต .20 ข้ึนไป ไดขอคําถามจํานวน  
20 ขอ คาความเชื่อม่ัน .887 
   -  แบบสอบถามความใฝรูใฝเรียน  มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .106 - .693   
คัดขอที่มีคาอํานาจจําแนกรายขอ ตั้งแต .20 ข้ึนไป ไดขอคําถามจํานวน 35 ขอ คาความเชื่อม่ัน  .916 
   -  แบบสอบถามยุทธศาสตรการเรียนรู  มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง -.074 - 
.766  คัดขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกรายขอ ตั้งแต .20 ข้ึนไป ไดขอคําถามจํานวน  30 ขอ  คาความ
เชื่อม่ัน  .957      
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   -  แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห  มีคาความยากงายตั้งแต .45 – .73  
คาอํานาจจําแนกตั้งแต .22 – .52 คัดเลือกขอที่มีคาความยากงายตั้งแต .20 -.80 คาอํานาจจําแนก 
ตั้งแต .20  ข้ึนไป ไดแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ จากนั้นทําการวิเคราะหซ้ําเพื่อหาคาความเชื่อม่ัน  พบวา
แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.898       
  7. ผูวิจัยนําเคร่ืองมือที่ผานการคัดเลือกตามเกณฑในขอ 6 ไปทําการเก็บขอมูลกับกลุม
ตัวอยางที่ใชในงานวิจัย  
 
ตัวอยางลักษณะของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามวัดการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ จํานวน 20 ขอ                 
 คําช้ีแจง  ใหนักเรียนพิจารณาขอความแตละขอแลวเลือกทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรง
กับความเปนจริงมากที่สุด  
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ครูอธิบายจบแลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือ   
( - )..................................................... 
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดฝก
คิดจนพบความรูดวยตนเอง (+)................................. 
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เกณฑการตรวจใหคะแนน เกณฑการตรวจใหคะแนนของแบบสอบถามปจจัยดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
                                                      ขอความทางบวก                        ขอความทางลบ   
             มากที่สุด          ได          5   คะแนน                                 1   คะแนน     
             มาก              ได          4   คะแนน                                 2   คะแนน   
             ปานกลาง    ได          3   คะแนน                                 3   คะแนน      
             นอย             ได          2   คะแนน                                 4   คะแนน      
             นอยที่สุด         ได          1   คะแนน                                 5   คะแนน      
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          เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉล่ียการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จํานวน  20 ขอ คะแนน 100 คะแนน โดยมีคะแนนรายขอต่ําสุด 1 คะแนน  คะแนนสูงสุด 5 คะแนน    
          เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉล่ียรายขอเปนดังนี้ (วิเชียร  เกตุสิงห. 2538: 9) 
                คะแนนเฉล่ีย                                   การแปลความหมาย 
  4.51   -   5.00                         มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับมากที่สุด 
  3.51   -   4.50                         มีคุรลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับมาก 
  2.51   -   3.50                         มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับปานกลาง 

  2.51   -   2.50                         มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับนอย 
  1.00   -   1.50                         มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับนอยที่สุด 
          เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามทั้งฉบับเปนดังนี้  
                        คะแนนเฉล่ีย                                      การแปลความหมาย 
  80.51   - 100.00                        มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับมากที่สุด 
  65.51   -   80.50                        มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดบัมาก 
  50.51   -   65.50                        มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับปานกลาง 

  35.51   -   50.50                         มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับนอย 
  20.00   -   35.50                     มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับนอยที่สุด 
 
 ฉบับท่ี 2  แบบวัดปจจัยดานความใฝรูใฝเรียน แบงออกเปน 7 องคประกอบ มีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 35 ขอ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 คําช้ีแจง ใหนักเรียนพิจารณาขอความแตละขอแลวเลือกทําเคร่ืองหมาย ลงในชองที่ตรง 
กับความเปนจริงมากที่สุด  
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องค 
ประกอบ 

ขอความ 

ระดับความจริง 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 

 

การเห็นคุณคาของสิ่งตางๆ 
0.)ขาพเจาชอบอานหนังสือเพราะคิดวาความรูที่ได
มีประโยชน (+).................................................. 
00.) เนื้อหาวิชาที่ เ รียนไมสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได (-)............................................ 
ความอยากรูอยากเห็น 
0.)เม่ือมีขาวสารการคนพบใหมๆขาพเจาจะรีบ
คนควาขอมูลเพื่อทราบรายละเอียด (+)................ 
00.)ขาพเจาชอบเรียนในหองเรียนมากกวาการ
คนควาดวยตนเอง (-)..................................... 
ความตั้งใจ 
0.)ในขณะที่เรียนขาพเจาจะเอาใจใสในส่ิงที่เรียน
โดยไมคิดถึงเร่ืองอ่ืน.(+)..................................... 
00.)ในขณะที่เรียนขาพเจาจะตั้งใจเรียนเฉพาะวิชา
ที่ชอบเทานั้น (-)....................................... 

 
 
........ 
 
........ 
 
 
........ 
 
........ 
 
 
........ 
 
....... 

 
 
....... 
 
....... 
 
 
....... 
 
....... 
 
 
....... 
 
...... 

 
 
...... 
 
...... 
 
 
...... 
 
...... 
 
 
...... 
 
...... 
 
 

 
 
....... 
 
....... 
 
 
....... 
 
....... 
 
 
....... 
 
....... 

 
 
....... 
 
....... 
 
 
....... 
 
....... 
 
 
....... 
 
....... 
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องค 
ประกอบ 

ขอความ 

ระดับความจริง 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 

 

การกลาริเร่ิม 
0.)ในการทํางานกลุม หากขาพเจามีความคิดเห็นที่
แปลกใหมจะเสนอแนวคิดนั้นทันที   (+)................ 
00.)ในการทํางานทุกคร้ังขาพเจาจะดูเพื่อนเปน
ตัวอยาง (-)....................................................  
การเพียรพยายาม  
0.)เม่ือไดรับมอบหมายงานจากครู ขาพเจาจะ
ทํางานอยางเต็มที่เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 
(+)..................................................................... 
00.)เนื้อหาสวนไหนที่ยากขาพเจาจะขามไปเรียน
เนื้อหาอ่ืนของบทเรียน (-).................................... 
การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
0.)เม่ือมีเวลาวางขาพเจาจะคนหาความรูในเร่ืองที่
สนใจดวยตนเอง (+).......................................... 
00.)ขาพเจาเห็นวาการเรียนจากเนื้อหาในบทเรียน
ก็เพียงพอแลวไมตองไปคนควาเพิ่มเติม (-)........... 
การมีเหตุผล 
0.)เม่ือประสบปญหาในการทํางานกลุม ขาพเจามี
การรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิกเพื่อเปนแนวทาง
ในการตัดสินใจแกปญหาอยางถูกตอง (+)............  
00. ) เ ม่ือประสบปญหาในการทํางานทุกคร้ั ง 
ขาพเจาจะแกปญหาโดยยึดม่ันในความคิดของ
ตนเองเปนหลัก  (-)..............................................  
 

 
 
........ 
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เกณฑการตรวจใหคะแนน       เกณฑการตรวจใหคะแนนของแบบสอบถามปจจัยดานความใฝรู  
                                                             ขอความทางบวก                          ขอความทางลบ   
             มากที่สุด                      ได         5   คะแนน                                 1   คะแนน     
             มาก                 ได         4   คะแนน                                 2   คะแนน  
             ปานกลาง                   ได         3   คะแนน                                 3   คะแนน      
              นอย               ได         2   คะแนน                                 4   คะแนน      
             นอยที่สุด                           ได         1   คะแนน                                 5   คะแนน      
                   เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉล่ียความใฝรูใฝเรียนจํานวน  35 ขอ คะแนน 175 
คะแนน โดยมีคะแนนรายขอต่ําสุด 1 คะแนน คะแนนสูงสุด 5 คะแนน   
                   เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉล่ียรายขอเปนดังนี้ 
                คะแนนเฉล่ีย                          การแปลความหมาย 
              4.51   -   5.00                   มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับมากที่สุด 
              3.51   -   4.50                   มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับมาก 
                2.51   -   3.50                   มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับปานกลาง 
                1.51   -   2.50                   มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับนอย 
                1.00   -   1.50                   มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับนอยที่สุด 
   เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามทั้งฉบับเปนดังนี้  
                        คะแนนเฉล่ีย                                      การแปลความหมาย 
  147.51  -  175.00                  มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับมากที่สุด  
  119.51  -  147.50                     มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดบัมาก 
    91.51  -  119.50                มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับปานกลาง 

    63.51  -    91.50                 มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับนอย 
    35.00  -    63.50                        มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับนอยที่สุด 
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  ฉบับท่ี 3 แบบวัดปจจัยดานเจตคติตอการเรียน มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา        
5 ระดับ จํานวน 20 ขอ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
          คําช้ีแจง  ใหนักเรียนพิจารณาขอความในแตละขอตอไปนี้ แลวขีดเคร่ืองหมาย    ลงใน
ชองวางทางขวามือเม่ือขอความแตละขอที่ตรงกับความรูสึกของนักเรียนมากที่สุด  
 

ขอ ขอความ 

ระดับความจริง 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

0    ขาพเจารูสึกเบื่อหนายกับการเรียนเปนบางคร้ัง (-)........ ....... ....... ....... ........ ........ 

00  การเรียนทําใหขาพเจาสามารถแกปญหาตางๆไดดี
(+)....................................................................... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

 
........ 

 
........ 

 
เกณฑการตรวจใหคะแนน เกณฑการตรวจใหคะแนนของแบบสอบถามปจจัยดานเจตคติตอการเรียน 
 
                                                    ขอความทางบวก                   ขอความทางลบ   
         มากที่สุด          ได         5   คะแนน                                  1    คะแนน     
         มาก                 ได         4   คะแนน                                  2   คะแนน  
         ปานกลาง         ได         3   คะแนน                                  3    คะแนน      
         นอย                ได         2   คะแนน                                  4    คะแนน      
         นอยที่สุด          ได         1    คะแนน                                 5    คะแนน      
          เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉล่ียเจตคติตอเรียนจํานวน  20 ขอ คะแนน 100 คะแนน         
โดยมีคะแนนรายขอต่ําสุด 1 คะแนน  สูงสุด  5 คะแนน   
           เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉล่ียรายขอเปนดังนี้ 
                   คะแนนเฉล่ีย                                   การแปลความหมาย              
     4.51   -   5.00                   มีลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับมากที่สุด 
              3.51   -   4.50                   มีลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับมาก 
                2.51   -   3.50                   มีลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับปานกลาง 
                1.51   -   2.50                   มีลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับนอย 
                1.00   -   1.50                   มีลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับนอยที่สุด 
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  เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามทั้งฉบับเปนดังนี้  
                        คะแนนเฉล่ีย                                      การแปลความหมาย 
  80.51   - 100.00                         มีลักษะที่พิจารณาอยูในระดับมากที่สุด 
  65.51   -   80.50                         มีลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับมาก 
  50.51   -   65.50                         มีลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับปานกลาง 

  35.51   -   50.50                         มีลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับนอย 
  20.00   -   35.50                      มีลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับนอยที่สุด 
 
     ฉบับท่ี 4 แบบวัดปจจัยยุทธศาสตรการเรียนรู มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ จํานวน 30  ขอ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
   คําช้ีแจง ใหนักเรียนอานขอความตอไปนี้  แลวพิจารณาวาขอความแตละขอเปนจริงสําหรับ
ตัวนักเรียนมากนอยเพียงใด ใหนักเรียนตอบโดยทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับการกระทําของ
นักเรียนที่สุด เพียงชองเดียว และกรุณาตอบทุกขอ 

ขอ ขอความ 

ระดับความจริง 
มา

กท
ี่สุด

 

 มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

 
0 

ขั้นระบุปญหาและวางแผน 
ขาพเจาเตรียมอุปกรณที่จําเปนสําหรับการเรียน เชน ปากกา 
ยางลบ ฯลฯ ใหพรอมกอนเขาเรียน (+).................................... 

  
 
 

   

00 ขาพเจาไมเคยอานหนังสือมาลวงหนากอนเรียน (-)...................      
 
0 

ขั้นกํากับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน 
ขาพเจาทําการบานของแตละวันเสร็จเสมอ (+)......................... 

     

00 ขาพเจามักนํางานที่ยังทําไมเสร็จ มาทําตอในเวลาเรียนวิชาอ่ืน 
(-)......................................................................................... 

     

 
0 

ขั้นตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
เม่ือเรียนจบในแตละเนื้อหาวิชา  ขาพเจาจะสํารวจตนเองวายัง
ไมเขาใจในประเด็นใด (+)....................................................... 

     

00 หลังจากที่ครูตรวจสอบแบบฝกหัดแลว ขาพเจาจะไมทบทวนซ้ํา 
(-)......................................................................................... 
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เกณฑการตรวจใหคะแนน เกณฑการตรวจใหคะแนนของแบบสอบถาม ยุทธศาสตรการเรียนรู ที่ใช
ในการวิจัยคร้ังนี้เปนดังนี้ 
                                                     ขอความทางบวก                                 ขอความทางลบ   
         มากที่สุด         ได        5   คะแนน                                 1    คะแนน     
         มาก                ได         4   คะแนน                                 2    คะแนน  
        ปานกลาง       ได        3   คะแนน                                 3    คะแนน      
         นอย               ได         2   คะแนน                                 4    คะแนน      
         นอยที่สุด         ได        1   คะแนน                                  5   คะแนน   
    
          เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉล่ียยุทธศาสตรการเรียนรู จํานวน  30 ขอ คะแนน 150   
คะแนน   โดยมีคะแนนรายขอต่ําสุด 1 คะแนน   คะแนนสูงสุด 5 คะแนน    
           เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียรายขอเปนดังนี้ 
                 คะแนนเฉล่ีย                               การแปลความหมาย 
             4.51   -   5.00                   มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับมากที่สุด 
             3.51   -   4.50                   มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับมาก 
               2.51   -   3.50                   มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับปานกลาง 
               1.51   -   2.50                   มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับนอย 
               1.00   -   1.50                   มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับนอยที่สุด 
 
  เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามทั้งฉบับเปนดังนี้  
                        คะแนนเฉล่ีย                                      การแปลความหมาย 
  126.51  -  150.00                      มีคุณลักษะที่พิจารณาอยูในระดับมากที่สุด 
  102.51  -  126.50                    มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดบัมาก 
    78.51  -  102.50                 มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับปานกลาง 

    34.51  -    78.50               มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับนอย 
    30.00  -    54.50                         มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับนอยที่สุด 
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 ฉบับท่ี  5   แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห 
       แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหตามแนวคิดทฤษฎีของบลูม ซึ่งแบงเปน     
3 ดาน   ไดแก   ดานความสําคัญของเนื้อหา   ดานความสัมพันธ   ดานหลักการ ดังตัวอยางตอไปนี ้  
 

               “   อยาเกียจครานการเรียนเรงอุตสาห       มีวิชาเหมือนมีทรัพยอยูนับแสน  
           จะตกถิ่นฐานใดคงไมแคลน                       ถึงคับแคนก็พอยังประทังตน  ” 
 

 คําช้ีแจง  จากกลอนที่กําหนดให  จงตอบคําถามขอ 0) – 000) 
 0)  ใจความของกลอนบทนี้กลาวถึงเร่ืองใดเปนอันดับแรก  (วิเคราะหความสําคัญ) 
   ก.  ความขยัน 
   ข.  ความมีวินัย 
   ค.  ความลําบาก 
   ง.  การเอาใจใส            
         ตอบ  ก 
 00)  จากกลอนบทนี้คูใดสัมพันธกันมากที่สุด   (วิเคราะหความสัมพันธ) 
   ก.  ความขยัน        การเรียน 
   ข.  ความลําบาก     การเรียน 
   ค.  ความขยัน        ทรัพยสมบัต ิ 
   ง.  ความมีวินัย      การเอาใจใส 
         ตอบ  ก 
 000)  ใจความของกลอนบทนี้จัดอยูในประเภทใด       (วิเคราะหหลักการ) 
   ก.  คําส่ัง  
   ข.  คําสอน  
   ค.  คําแนะนํา 
   ง.  คําอธิบาย 
          ตอบ  ข     
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วิธีการตรวจใหคะแนนและเกณฑในการแปลความหมายคะแนน 
 การตรวจใหคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหใชเกณฑในการตรวจคือ 
ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิด หรือเวนวางหรือตอบมากกวาหนึ่งคําตอบใหขอนั้นๆ 0  คะแนน 
 การแปลความหมายคะแนนผูวิจัยผูใชเกณฑคะแนนเฉล่ียโดยพิจารณาตามเกณฑการ
ประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ มีอยู 8 ระดับจากไมผานเก็ณฑข้ันต่ํา จนถึงระดับดีเยี่ยม ซึ่ง
พิจารณาจากคารอยละ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมสําหรับการวิจัยนี้  ผูวิจัยยุบรวมจาก  8  ระดับ เปน  
4 ระดับ(ฆนัท  ธาตุทอง. 2552: 55) ดังนี้ 
            รอยละของคะแนน    การแปลความหมาย 
    90  - 100       ดีเยี่ยม 
    70  -   89       ดี 
    50  -   69      ผานเกณข้ันต่ํา 
      0  -   49       ไมผานเกณฑข้ันต่ํา 
            แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหมีทั้งหมด 45 ขอ เมื่อรวมคะแนนทั้งหมด 
คะแนนสูงสุดจะเทากับ 45 คะแนน และคะแนนต่ําสุดจะเทากับ 0 คะแนน โดยมีการแปลความหมาย
ดังนี้ 
         คะแนนเฉล่ีย                                            การแปลความหมาย 
        33.51 - 45.00     คะแนน นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในระดับดีเยีย่ม 
        22.51 -  33.50    คะแนน  นักเรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะหอยูในระดับด ี
        11.51 -  22.50  คะแนน  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในระดบั 
                                                         ผานเกณฑข้ันต่ํา 
           0.00  - 11.50   คะแนน  นักเรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะหอยูในระดับ 
                                                      ไมผานเกณฑข้ันต่ํา 
         
 เกณฑในการใหคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหในแตละดาน ในดานการวิเคราะห
ความสําคัญ ดานการวิเคราะหความสัมพันธ ดานการวิเคราะหหลักการ มีจํานวนดานละ 15 ขอ เม่ือ
รวมคะแนนทั้งหมดในแตละดานคะแนนสูงสุดจะเทากับ 15 คะแนน และคะแนนต่ําสุดเทากับ 0 คะแนน 
โดยมีการแปลความหมายดังนี้ 
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                     คะแนนเฉล่ีย                                                      การแปลความหมาย  
             11.51 - 15.00     คะแนน นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหความสําคัญ/  
                                                         วิเคราะหความสัมพันธ/วิเคราะหหลักการอยูในระดบั ดีเยี่ยม 
               7.51  - 11.50     คะแนน  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหความสําคัญ/  
                                                         วิเคราะหความสัมพันธ/วิเคราะหหลักการอยูในระดับด ี
 

                        คะแนนเฉล่ีย                                            การแปลความหมาย  
                 3.51 -    7.50      คะแนน   นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหความสําคัญ/ 
                                                          วิเคราะหความสัมพันธ/วิเคราะหหลักการอยูในระดับ 
                                                            ผานเกณฑข้ันต่ํา  
               0.00  -    3.50      คะแนน   นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหความสําคญั/ 
                                                             วิเคราะหความสัมพันธ/วิเคราะหหลักการอยูในระดับ 
                                                      ไมผานเกณฑข้ันต่ํา             
                
3.  วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูสรางไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1.  ติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูบริหารโรงเรียน
ที่เปนหนวยตัวอยาง  เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2.  นําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลยื่นตอผูบริหารสถานศึกษา แตละโรงเรียน      
ที่เปนกลุมตัวอยาง  พรอมทั้งนัดหมาย  วัน  เวลา ที่จะดําเนินการเก็บขอมูล  
 3.  เตรียมแบบสอบถามและแบบทดสอบใหมากกวากลุมตัวอยางประมาณ 20เปอรเซนต               
เพื่อปองกันการตอบแบบสอบถามและแบบทดสอบที่ไมสมบรูณของกลุมตัวอยาง 
  4.  การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการเก็บดวยตนเองจํานวน 9 โรงเรียน ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลผูวิจัยไดอธิบายวัตถุประสงคของการวิจัย  และชี้แจงวิธีการตอบใหนักเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยางไดเขาใจ และไมใหนักเรียนเกิดความกังวลในการตอบ โดยใชเวลาในการเก็บขอมูลทั้งหมด
ประมาณสามชั่วโมง ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามกอนโดยใชเวลาหนึ่งชั่วโมง แลวพัก 5 นาที  จากนั้น
ทําการสอบวัดความสามารถในการคดิวิเคราะหจํานวน 45 ขอ ใชเวลา 90 นาที ซึ่งแบบสอบถามและ
แบบทดสอบผูวิจัยไดใหนักเรียนเขียนชื่อเพื่อปองกันการสลับชุดของแบบสอบถามและแบบทดสอบ 
และใหนักเรียนสงแบบสอบถามและแบบทดสอบพรอมกันหลังจากที่หมดเวลา สําหรับอีก 4 โรงเรียนที่
เหลือผูวิจัยไมสามารถดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองได ผูวิจัยจึงขอความอนุเคราะหโดย
อธิบายข้ันตอนในการเก็บขอมูลใหกับคุณครูที่เกี่ยวของในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อที่จะไดเก็บ
รวบรวมขอมูลไดรัดกุมและไดขอมูลที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
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 5.  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บตัวอยางในระหวางวันที่ 5  - 20 มีนาคม 2555  ซึ่งเปนชวงที่โรงเรียน
สอนชดเชยในวันเสารเนื่องจากน้ําทวม 
 6.  ทําการตรวจสอบและคัดแยกแบบสอบถามและแบบทดสอบที่ไมสมบรูณ  หรือมีรองรอย
ระบุถึงการไมตั้งใจทํา คัดเลือกแบบสอบถามและแบบทดสอบที่มีความสมบรูณ ครบถวน  347 ชุด เพื่อใช
ในการวิเคราะหขอมูล 
 7.  ทําการลงรหัสและจัดระบบขอมูลเพื่อการวิเคราะหขอมูลและรายงานผลการวิจัย 
 
4.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
       ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
           1.   สถิติที่ใชในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 
       การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง  
โดยใชสูตรการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Samping) 
ในระดับความเชื่อม่ันที่ .95 ดังนี้ (นิภา ศรีไพโรจน. 2549: 27)  
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                               เม่ือ   n    แทน       ขนาดของกลุมตัวอยาง 
                                     N    แทน       จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
                                      e     แทน        ความคลาดเคล่ือนในการประมาณคา 
                                     K    แทน       จํานวนขนาดของโรงเรียน 
                                     gN   แทน       จํานวนประชากรแตละชั้น 
                                     2

g    แทน       ความแปรปรวนของประชากรแตละชั้น 

                                     gW   แทน         
N
N g  

 
      2.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม    
                 2.1 คาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  ในที่นีใ้ชการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  
(ลวน สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2543: 248)  โดยใชสูตร 
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N

R
IOC   

 
   เม่ือ IOC      แทน    ดัชนีความสอดคลอง 
     R    แทน      ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญของขอ    
                                                          คําถามทั้งหมด 
     N          แทน      จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

  2.2 วิเคราะหขอคําถามเปนรายขอ (Item Analysis) เพื่อตรวจสอบหาคาดัชนีความยาก 
(Difficulty-Index) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชสูตร (บุญเชิด 
ภิญโญอนันตพงษ. ม.ม.ป.: 5) 
 

                                  
N
RP   

 

   เม่ือ P แทน คาความยาก มีคาระหวาง .20 ถึง  . 80 
     R แทน จํานวนผูที่ตอบถูก 
     N แทน จํานวนคนทั้งหมด 
 
  2.3 วิเคราะหขอคําถามเปนรายขอ (Item Analysis)  เพื่อตรวจสอบคาอํานาจจําแนก 
(Discrimination-Index) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชสูตร  (ลวน สายยศ; 
และอังคณา สายยศ. 2543: 186) 
 

D = 
LU n
 L

n 
 U
  

   เม่ือ  D แทน คาอํานาจจําแนก มีคาระหวาง .2 ถึง 1 
      U แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมคะแนนสูง 

   L แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมคะแนนต่ํา 
   nU แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบถูกในกลุมคะแนนสูง 

      nL แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบถูกในกลุมคะแนนต่ํา 
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                   2.4 คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยวิธีของคูเดอรริชารดสัน   (Kuder-Richardson)   
ดวยสูตร 20KR   (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539: 215) 
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1 s

pq
k
krtt  

 
   เม่ือ ttr   คือ   คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
     k    คือ   จํานวนขอในแบบทดสอบ 
     p   คือ   สัดสวนของผูที่ตอบถูกกับจํานวนคนทั้งหมด 
       q คือ   สัดสวนของผูที่ตอบผิดกับจํานวนคนทั้งหมด  ( 1q p  )  
       2s    คือ   ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 
 
            2.5 คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในที่นี้หาโดยใชสูตรของครอนบาค เรียกวา 
สัมประสิทธิ์แอลฟา โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 218)  
 

       
2
i

tt 2
t

skr 1
k 1 s

 
  

   

  
 

   เม่ือ ttr   แทน   คาความเชื่อม่ันของครอนบาค (Alpha  coefficient) 
     k    แทน   จํานวนขอสอบทั้งหมดของเคร่ืองมือวัด 
     2

is   แทน   ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
     2

ts   แทน   ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
               2.6 วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม โดยใชวิธีการหาคาสหสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวมของขออ่ืนๆที่เหลือทั้งหมด (Item Total Correlation) โดยใชสูตรสหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2547: 165-166) 
 

                                         
      

 





2222 YYNXXN

YXXYN
rXY  

 
                      เม่ือ   XYr    แทน    สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
                             N      แทน    จํานวนคนในกลุม 
                            X      แทน     คะแนนของขอคําถาม 
                                   Y      แทน     คะแนนผลรวมของขออ่ืนๆที่เหลือทุกขอ 
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         3.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  3.1 คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉล่ีย  X  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  SD และคา
สัมประสิทธิก์ารกระจาย (C.V.) 
          3.2  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย โดยใชสูตรสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson 
Product- Moment Correlation Coefficient) (ชูศรี   วงศรัตนะ. 2550: 312) 
 

                                          
       
  






2222 YYNXXN

YXXYN
rXY  

                           
            เม่ือ     XYr     แทน     สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
                            X    แทน    ผลรวมของคะแนนชุด X 
                              Y    แทน    ผลรวมของคะแนนชุด Y 
                            2X  แทน    ผลรวมของคะแนนชุด x แตละตัวยกกําลังสอง 
                            2Y  แทน   ผลรวมของคะแนนชุด Y แตละตัวยกกําลังสอง  
                           XY   แทน     ผลรวมของผลคูณระหวาง X กับ Y คูณกันแตละคู 
                          N         แทน จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 
 
  3.3 ตรวจสอบความเปนพหุสัมพันธรวม (Multicollinearity) ระหวางตัวแปรปจจัยทั้ง        
4 ปจจัย โดยทดสอบจากคา Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ดังนี้ 
                                       Tolerance   = 1- 2R  
                           คา  Tolerance   ของตัวแปรอิสระตัวใดมีคานอยจนเขาใกลศูณยแสดงวาตัวแปร
อิสระตัวนั้นมีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระตัวอ่ืนมาก (กัลยา  วานิชยบัญชา. 2548: 370) 
                                     
                                             VIF  21

1
R

   
 
          เม่ือ  2R   แทน  กําลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
 
                          คา VIF (Variance Inflation Factor) ถาพบวาคา VIF มีคามากกวา 10 ถือวาตัวแปร
อิสระมีความสัมพันธกัน หรือเกิดปญหาความเปนพหุสัมพันธรวม (อุมาพร เทียมทัด. 2550: 107; อางอิง
จาก Neter; Wasserman; & Kutner. 1990: 409) 
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  3.4  ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม : MMR ในการวิเคราะห
ขอมูล (ปุระชัย เปยมสมบูรณ. 2535: 24 -25) 
    3.4.1 เกณฑอัตราสวนไลลิฮูด 
 

      
0

ˆ

ˆ
        Λ




  

 
   เม่ือ           แทน เกณฑอัตราสวนไลลิฮูด (Wilks’s Lambda) 
          0̂  แทน ตัวประมาณคาของเมตริกความแปรปรวนและ 
        ความแปรปรวนรวม (Variance – Covariance Matrix)  
        ของความผิดพลาด (Error) ภายใตสมมติฐานปฏิเสธ  0H  
             ̂     แทน  ตัวประมาณคาของเมตริกความแปรปรวนและ 
        ความแปรปรวนรวม (Variance – Covariance Martrix)  
        ของความผิดพลาด (Error) ภายใตสมมติฐานแยง  1H  
 
         3.4.2 สถิติเอฟของราวว (Rao’s F statistics) (ปุระชัย เปยมสมบูรณ. 2535: 24) 
 

               qp
qpmsF s

s 2/11
/1

/1 





  
        
 

       เม่ือ  F     แทน     สถิติเอฟของราวว 

         s     แทน    )5qp/()4qp( 2222   
         m  แทน      2/)1( qpne   
         p   แทน จํานวนตัวแปรตาม 
         q   แทน จํานวนตัวแปรอิสระ 
         ne  แทน องศาความเปนอิสระของคาผิดพลาด 
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                 3.5 ทดสอบความมีนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยใช   t-test  
(ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2540: 2550) 
 
 

                                     21
2
r

Nrt



  
 
        เม่ือ   t     แทน    คาจากการแจกแจงแบบที 
                                 r     แทน    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
                                  N    แทน    จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 
                                    Df   แทน    N-2 
 

  3.6  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยกับความสามารถในการคิด
วิเคราะหดานตาง ๆ  โดยใชสูตร  (Pedhazur. 1997: 102) 
 
       YkkY22Y11Y.12...k rβ...rβrβ        R   
    
 เม่ือ Y.12...kR   แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณของตัวแปรอิสระที่ 1 ถึง  k 
   k2,...1 βββ   แทน คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระที่ 1 ถึง k 
   YkY2,...,Y1, rrr  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระที่ 1 
                                                    ถึง k กับตัวแปรเกณฑ   
 
  3.7  ทดสอบนัยสําคัญของสหสัมพันธพหุคูณ โดยใชสูตร F – test (สําราญ มีแจง. 2544: 50) 
 

        1pnR1
/pR        F 2

2


  

 
  เม่ือ   F แทน คาการแจกแจงแบบ F 
    R แทน คาสัมประสิทธิ์พหุคูณ 
    n แทน จํานวนสมาชิกกลุมตัวอยาง 
    p แทน จํานวนตัวแปรอิสระ (ตัวแปรพยากรณ)  
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  3.8 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ โดยใชสูตร (Pedhazur. 1997: 102) 
   3.8.1 หาคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนดิบ (Score weight) 
 
      

i

Y
ij S
Sβ        b   

 
  เม่ือ jb  แทน คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระที ่j  ในรูปคะแนนดิบ 
    jβ  แทน คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระที่ j  ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
    YS  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากตัวแปรตาม 
    jS  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากตัวแปรอิสระตัวที่  j 
 
   3.8.2 ทดสอบนัยสําคัญของคาน้ําหนักความสําคัญ โดยใชสูตร t – test 
 

      1kN       df  ; 
SE
b

        t
bj

j
bj   

 
  เม่ือ 

bj
t   แทน คาสถิติที่ใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต การแจกแจงแบบ t 

    jb   แทน คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระที ่j ในรูปคะแนนดิบ 
    sjSE  แทน คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของคาน้ําหนักความสําคัญ 
    N  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
          K  แทน จํานวนตัวแปรอิสระ 
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บทที่ 4    
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอมูล 
          การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับความหมายใน
การนําเสนอผลการวิเคราะหที่ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลดังตอไปนี้ 
             K       แทน จํานวนขอของแบบสอบถามและแบบทดสอบ                                                                        
             Xk      แทน  คะแนนเต็มตอฉบับของแบบสอบถามและแบบทดสอบ                                                   
             X1      แทน   การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ                                                  
             X2       แทน      ความใฝรูใฝเรียน                                                                                                             
            X3      แทน เจตคติตอการเรียน                                                                                                             
             X4      แทน ยุทธศาสตรการเรียนรู                                                                                                                          
             Y       แทน ความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวม                                                                               
            Y1     แทน ความสามารถในการคิดวิเคราะหดานการวิเคราะหความสําคัญ                                                  
             Y2      แทน   ความสามารถในการคิดวิเคราะหดานการวิเคราะหความสัมพันธ                                             
             Y3      แทน ความสามารถในการคิดวิเคราะหดานการวิเคราะหหลักการ                                                        
             X      แทน    คาเฉล่ีย                                                                                                                               
             SD    แทน     คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                                                                             
            C.V.  แทน    สัมประสิทธิ์การกระจาย                                                                                      
             rtt      แทน    ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามและแบบทดสอบ                                                                      
             rxy     แทน    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson  Product –  
                               Moment   Correlation  Coefficient )                                                                                                                     
            t        แทน    คาสถิติการแจกแจงแบบที  (t - distribution)                                                                            
            F      แทน    คาสถิติในการแจกแจงแบบเอฟ                                                                                                  
            β    แทน     คาน้ําหนักความสัมคัญของตัวแปรปจจัยในรูปคะแนนมาตรฐาน   
                                    (Beta – Weight )                                                                                                                                             
             b       แทน   คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยในรูปคะแนนดิบ                                                      
             dfreg  แทน    ชั้นความเปนอิสระความถดถอย                                                                                       
             dfres   แทน    ชั้นความเปนอิสระของความคลาดเคล่ือน                                                                             
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            MSreg   แทน    คาเฉล่ียกําลังสองของการถดถอย                                                                                        
            MSres  แทน    คาเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคล่ือน                                                                              
            R        แทน    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ                                                                                            
            R2        แทน     กําลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ                                                                          
            R2

adj    แทน    กําลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณที่ปรับแกแลว                                                                       
                    แทน     คาวิลคแลมปดา (wilks,s Lambda)                                                                                      
            p        แทน    คาความนาจะเปน                                                                                                          
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล                                                                                                         
 ผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้  ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอเปน  3  ตอนดังนี้             
           ตอนที่  1  คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรปจจัยกับความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวมและ
รายดาน 
           ตอนที่  2  การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัย     
  1.  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายระหวางตัวแปรปจจัยกับความสามารถในการ
คิดวิเคราะหโดยรวมและรายดาน    
  2. คาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูนแบบตัวแปรพหุนาม (MMR) ระหวางตัวแปร
ปจจัยกับความสามารถในการคิดวิเคราะห                                                                                                                                                 
  3.   คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการคิด
วิเคราะหดานความสําคัญ  การคิดวิเคราะหความสัมพันธ  การคิดวิเคราะหหลักการ                                                                                                                                           
 
ผลการวิเคราะหขอมูล  
 ตอนท่ี 1  คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรปจจัยกับความสามารถในการคิด
วิเคราะหโดยรวมและรายดาน                                                                                                        
  ในการวิเคราะหขอมูลตอนนี้  ผูวิจัยสนใจศึกษาตัวแปรที่สงผลความสามารถในการคิด
วิเคราะหจํานวน 4 ตัว ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (X1) ความใฝรูใฝเรียน 
(X2) เจตคติตอการเรียน (X3) ยุทธศาสตรการเรียน (X4) และตัวแปรตามความสามารถในการคิด
วิเคราะห  แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานการคิดวิเคราะหความสําคัญ (X1) การคิดวิเคราะห
ความสัมพันธ (Y2)  และการคิดวิเคราะหหลักการ (Y3) มาวิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉล่ีย 
( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และคาสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.%)                                                                   
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 ผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรปจจัยไดแก ความใฝรูใฝเรียน (X2) อยูในระดับมากที่สุดมี
คาเฉล่ียเทากับ 150.019 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 19.451  ตัวแปรปจจัยที่อยูในระดับมาก ไดแก  
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (X1) มีคาเฉล่ียเทากับ 79.718 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 14.007 เจตคติตอการเรียน (X3) มีคาเฉล่ียเทากับ 78.191 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 14.846 
และยุทธศาสตรการเรียนรู (X4) มีคาเฉล่ียเทากับ 127.729 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 15.681 
 ตัวแปรตาม ความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวมอยูในระดับดี  มีคาเฉล่ียเทากับ  31.106 
เม่ือพิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูในระดับดี  ซึ่งไดแก  ความสามารถในการคิดวิเคราะหความสําคัญ 
(Y1)  มีคาเฉล่ียเทากับ 10.503 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.185 ความสามารถในการคิดวิเคราะห
ความสัมพันธ (Y2) มีคาเฉล่ียเทากับ 10.028 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.878   ความสามารถใน
การคิดวิเคราะหหลักการ (Y3) มีคาเฉล่ียเทากับ 10.521 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.212  
 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การกระจายพบวา  คาสัมประสิทธิ์การกระจายของตัวแปรปจจัย  
มีคาตั้งแต  13.026 – 18.987 โดยปจจัยดานเจตคติตอการเรียนมีคาสัมประสิทธิ์การกระจาย สูงที่สุด 
และปจจัยดานยุทธศาสตรการเรียนรูมีคาสัมประสิทธิ์การกระจายต่ําที่สุด สวนคาสัมประสิทธิ์การ
กระจายของความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวมมีคาเทากับ  16.148  เมื่อพิจารณารายดาน  
พบวามีคาตั้งแต 20.804 - 21.025 ซึ่งความสามารถในการคิดวิเคราะหดานการคิดวิเคราะหหลักการ  
มีคาสัมประสิทธิ์การกระจายสูงที่สุด และความสามารถในการคิดวิเคราะหความสําคัญ  มีคาสัมประสิทธิ์
การกระจายต่ําที่สุด  รายละเอียดปรากฏดังตาราง  5 
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ตาราง 5  คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรปจจัยกับความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวมและรายดาน            

ตัวแปร K Xk    X   SD   C. V.% แปลความหมาย 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (X1) 

20 100 79.718 14.007 17.571 มาก 

ความใฝรูใฝเรียน(X2) 35 175 150.091 19.451 12.959 มากที่สุด 
เจตคติตอการเรียน(X3) 20 100 78.191 14.846 18.987 มาก 
ยุทธศาสตรการเรียนรู(X4) 30 150 127.729 15.681 12.277 มาก 
ความสามารถในการคิดวิเคราะหดาน
การวิเคราะหความสําคัญ (Y1) 

 
15 

 
15 

 
10.503 

 
2.185 

 
20.804 

 
ดี 

ความสามารถในการคิดวิเคราะหดาน
การวิเคราะหความสัมพนัธ(Y2) 

 
15 

 
15 

 
10.082 

 
1.878 

 
18.627 

 
ดี 

ความสามารถในการคิดวิเคราะหดาน
การคิดวิเคราะหหลักการ(Y3) 

 
15 

 
15 

 
10.521 

 
2.212 

 
21.025 

 
ดี 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห
โดยรวม(Y) 

 
45 

 
45 

 
31.106 

 
5.023 

 
16.148 

 
ดี 

 
ตอนท่ี 2  การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัย                                                                                                             
 1.  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงายระหวางตัวแปรปจจัยกับความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหโดยรวมและรายดาน   
   การวิเคราะหขอมูลตอนนี้ ผูวิจัยไดนําตัวแปรปจจัยซึ่งประกอบดวย การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ (X1) ความใฝรูใฝเรียน (X2) เจตคติตอการเรียน  (X3) ยุทธศาสตรการเรียนรู (X4)   
กับความสามารถในการคิดวิเคราะห (Y) ในดานการวิเคราะหความสําคัญ (Y1) การวิเคราะหความสัมพันธ 
(Y2) การวิเคราะหหลักการ (Y3) มาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย ( XYr ) โดยใชสูตร
ของเพียรสัน   พบวา  
 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยทั้ง 4 ตัวแปร กับความสามารถในการคิด
วิเคราะห (Y) มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 มีคาอยูระหวาง .523 - 
.609 โดยปจจัยดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (X1)  กับความสามารถในการคิด
วิเคราะห (Y) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .606  ปจจัยดานความใฝรูใฝเรียน (X2) กับความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห (Y) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .591 ปจจัยดานเจตคติตอการเรียน (X3) กับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห (Y) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .579  ปจจัยดานยุทธศาสตร
การเรียนรูกับความสามารถในการคิดวิเคราะห (Y) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .523   
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 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยแตละดาน กับความสามารถในการคิดวิเคราะห
รายดาน มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาอยูระหวาง  .410 - .508  
คูที่มีความสัมพันธกันมากที่สุดคือ  ปจจัยดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน สําคัญ (X1)  
กับความสามารถในการคิดวิเคราะหดานการวิเคราะหความสําคัญ (Y1) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เทากับ .508  รองลงมาคือ ปจจัยดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ(X1) กับความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหหลักการ(Y3) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ  .486  และคูที่มีความสัมพันธกัน
นอยที่สุดคือ ปจจัยดานยุทธศาสตรการเรียน (X4) กับความสามารถในการคิดวิเคราะหดานการวิเคราะห
หลักการ (Y3) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .410                                                                                                  
 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางปจจัยแตละดานมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาอยูระหวาง .387 - .497 คูที่มีความสัมพันธสูงที่สุดคือ ปจจัยดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (X1) กับเจตคติตอการเรียน (X2) มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเทากับ .493 รองลงมาคือ ปจจัยดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (X1) 
กับยุทธศาสตรการเรียนรู(X4) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .462 และคูที่มีความสัมพันธกันนอย
ที่สุดคือ  ปจจัยดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (X1) กับความใฝรูใฝเรียน (X2) มี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ  .387   
 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรความสามารถในการคิดวิเคราะหรายดาน 
ทั้ง  3 ดาน มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มีคาระหวาง .438 - .480                      
คูที่มีความสัมพันธกันสูงสุดคือ ความสามารถในการคิดวิเคราะหดานการวิเคราะหความสําคัญ (Y1)  
กับดานการวิเคราะหหลักการ (Y3) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .480 รองลงมาคือ ความสามารถใน
การคิดวิเคราะหความสําคัญ(Y1) กับความสามารถในการคิดวิเคราะหความสัมพันธ(Y2)มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเทากับ .458  และคูที่มีความสัมพันธนอยที่สุดคือ  ความสามารถในการคิดวิเคราะหดาน
การวิเคราะหความสัมพันธ(Y2) กับความสามารถในการวิเคราะหหลักการ (Y3) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เทากับ .438  รายละเอียดดังตาราง 6       
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ตาราง  6 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายระหวางตัวแปรปจจัยกับความสามารถในการคิด 
 วิเคราะหโดยรวมและรายดาน 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 Y 
X1 1.00 .387** .497** .462** .508** .465** .486** .609** 
X2  1.00 .428** .431** .444** .478** .471** .591** 
X3   1.00 .406** .471** .479** .442** .579** 
X4    1.00 .432** .414** .410** .523** 
Y1     1.00 .458** .480** .817** 
Y2      1.00 .438** .766** 
Y3       1.00 .313** 
Y        1.00 

                                                                                

**   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 เนื่องจากตัวแปรปจจัยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผูวิจัยจึงนํา
ตัวแปรปจจัยมาทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร  เพื่อศึกษาวามีปญหาเกี่ยวกับความเปนพหุสัมพันธ
รวม (Multicollinearity) หรือไม โดยการทดสอบคา Tolerance  และ  VIF  ซึ่งถาพบวาคา  Tolerance  
ของตัวแปรปจจัยใด  มีคานอยจนเขาใกลศูนย  แสดงวาตัวแปรปจจัยตัวนั้นมีความสัมพันธกับตัวแปร
ปจจัยตัวอ่ืนมาก (กัลยา วานิชยบัญชา. 2548: 370) และทดสอบคา VIF (Variance inflation  factor)  
ซึ่งหากพบวาคา VIF  มีคาเกิน 10 ถือวาตัวแปรปจจัยนั้นมีความสัมพันธกัน  หรือเกิดปญหาความเปน
พหุสัมพันธรวม  ซึ่งผลการทดสอบ พบวาคา Tolerance  ของตัวแปรปจจัยมีคาตั้งแต .660 - .724      
ซึ่งสวนใหญมีคาสูงและไมเขาใกล 0 แสดงวา ตัวแปรปจจัยแตละตัวมีความสัมพันธกันนอย และเม่ือ
พิจารณาคา VIF มีคาตั้งแต 1.381 – 1.515 ซึ่งมีคาไมเกิน 10 แสดงวาตัวแปรปจจัยแตละตัวมี
ความสัมพันธกันนอยผลที่ไดจากคา Tolerance และ คา VIF ใหผลสอดคลองกัน จึงสรุปไดวาตัวแปร
ปจจัยไมเกิดปญหาความเปนพหุสัมพันธรวม (Multicollinearity) รายละเอียดดังตาราง 7  
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ตาราง 7 คา Tolerance  และ   VIF  เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัย 

ตัวแปร 
Multicollinearity  Statistics 

Tolerance VIF 
X1 .660 1.515 
X2 .724 1.381 
X3 .672 1.489 
X4 .695 1.438 

 
 2.  คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม (MMR) ระหวางตัว
แปรปจจัยกบัความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้  ผูวิจัยไดตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตามทั้ง  3 ดาน   
ในตาราง  6 พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะห  ดานการวิเคราะหความสําคัญ การวิเคราะห
ความสัมพันธ และการวิเคราะหหลักการ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
ดังนั้นผูวิจัย จึงนําตัวแปรปจจัยซึ่งไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (X1) ความใฝ
รูใฝเรียน (X2) เจตคติตอการเรียน (X3) ยุทธศาสตรการเรียนรู (X4) มาทําการวิเคราะหสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยพหุค ูณแบบตัวแปรพห ุนาม (MMR)  ดวยว ิธ ีการหาค าพ ิลไลส  (Pillais) โฮลเทลลิง 
(Hotellings)         คา  Wilk’s  Lammda ( ) ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติดวย F - test แลววิเคราะห
คาสหสัมพันธพหุคูณแบบตัวแปรเอกนาม (Univariate  Multiple Regression) ของตัวแปรปจจัยกับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหรายดานไดแก  การคิดวิเคระหความสําคัญ (Y1)  การคิดวิเคราะห
ความสัมพันธ (Y2)                  การคิดวิเคราะหหลักการ (Y3) ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติดวย F - test    
 พบวาคา  Wilks’ Lambda ( ) .419 (Approx.F = 28.515) แสดงวากลุมตัวแปรปจจัย       
มีความสัมพันธกับกลุมตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
 การวิเคราะหแบบตัวแปรเอกนามเพื่อศึกษาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางกลุมตัว
แปรปจจัยทั้ง 4 กับตัวแปรตามแตละตัว พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัย
ทั้ง 4  ตัว กับความสามารถในการคิดวิเคราะหความสําคัญ (Y1) มีคาเทากับ .614 ซึ่งมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .01 (F= 50.674, p = .00)  โดยมีคาความแปรผันรวมกันระหวางตัวแปรปจจัยทั้ง 4 ตัว 
กับความสามารถในการคิดวิเคราะหความสําคัญ เทากับ  37.70 %  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
ระหวางตัวแปรปจจัยทั้ง 4 ตัว กับความสามารถในการคิดวิเคราะหความสัมพันธ (Y2) มีคาเทากับ 
.609 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F= 49.342, p = .00)  โดยมีคาความแปรผันรวมกันระหวาง



91 

ตัวแปรปจจัยทั้ง 4 ตัว กับความสามารถในการคิดวิเคราะหความสัมพันธ  เทากับ  37.10 %  คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยทั้ง 4 ตัวกับความสามารถในการคิดวิเคราะหหลักการ (Y3)     
มีคาเทากับ .602 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F= 47.535, p = .00) โดยมีคาความแปรผัน
รวมกันระหวางตัวแปรปจจัยทั้ง 4 ตัว กับความสามารถในการคิดวิเคราะหหลักการ เทากับ  36.20%
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยทั้ง  4 ตัว กับความสามารถในการคิดวิเคราะห
โดยรวม (Y) มีคาเทากับ .758  ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 (F= 113.419, p = .00) โดยมีคา
ความแปรผันรวมกันระหวางตัวแปรปจจัยทั้ง 4 ตัว กับความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวม 
เทากับ 57.50 %  รายละเอียดดังตาราง 8         
   
ตาราง  8   คาการทดสอบนัยสําคัญของสหสัมพันธพหุคุณแบบตัวแปรพหุนามและตัวแปรเอกนาม               

การทดสอบนัยสําคัญของสหสัมพันธพหุคูณที่วิเคราะหแบบตัวแปรพหุนาม 
Multivariate  tests  of  singnificance  (S = 3,   M = 1/2 ,  N = 116) 

คาสถิต ิ คา Approx.F dfhy Dferr P - value 
Pillais .585 20.267 12.00 1005.00 .000 

Hotellings 1.372 37.911 12.00 995.00 .000 
Wilks’ Lambda   ( ) .419 28.515 12.00 881.33 .000 

การทดสอบนัยสําคัญของสหสัมพันธพหุคูณที่วิเคราะหแบบตัวแปรเอกนาม 
ตัวแปรตาม R R2 R2

adj MSreg MSres F p-value 
การวิเคราะหความสําคัญ
(Y1) 

.614 .377 .370 152.579 3.011 50.674 .000 

การวิเคราะหความสัมพันธ
(Y2) 

.609 .371 .363 110.822 2.246 49.342 .000 

การวิเคราะหหลักการ (Y3) .602 .362 .354 150.157 3.159 47.535 .000 
การคิดวิเคราะห (Y) .758 .575 .570 1229.884 10.844 113.419 .000 
            
 3.  คานํ้าหนักความสําคัญของปจจัยแตละดานกับความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ดานการคิดวิเคราะหความสําคัญ  การคิดวิเคราะหความสัมพันธ  การคิดวิเคราะหหลักการ 
 การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้  ผูวิจัยไดหาคาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยไดแก     
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (X1) ความใฝรูใฝเรียน (X2) เจตคติตอการเรียน (X3) 
ยุทธศาสตรการเรียนรู (X4) ที่สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวม(Y) และรายดาน ไดแก
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ดานการคิดวิเคราะหความสําคัญ (Y1) การคิดวิเคราะหความสัมพันธ (Y2) การคิดวิเคราะหหลักการ 
(Y3) และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ   ดวยคา t-test    
 ผลการวิเคราะหคาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการคิด
วิเคราะหโดยรวม (Y)  พบวาตัวแปรปจจัยดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (X1)  
ความใฝรูใฝเรียน (x2) เจตคติตอการเรียน (X3) ยุทธศาสตรการเรียนรู (X4) สงผลทางบวกตอ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวม (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาน้ําหนัก
ความสําคัญในรูปคะแนนดิบเทากับ .109 ( t=6.933,p=.000) .075 ( t=6.931,p=.000)  .081 
(t=5.489,p=.000)  .053 (t=3.775,p=.005)  ตามลําดับ  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคาน้ําหนัก
ความสําคัญที่สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวม (Y)  จากคาน้ําหนักความสําคัญใน
รูปคะแนนมาตรฐาน พบวา  ตัวแปรการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ(X1)  มีคาน้ําหนัก
ความสําคัญสูงที่สุด β = .304  รองลงมาคือความใฝรูใฝเรียน (X2) β = .290  และตัวแปรที่มีคา
น้ําหนักความสําคัญต่ําที่สุดคือ ยุทธศาสตรการเรียนรู (X4)  β =.161 ตามลําดับ  ซึ่งตัวแปรปจจัยทั้ง  
4 ดาน สามารถรวมกันอธิบายความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวมไดรอยละ  57.50  รายละเอียด
ดังตาราง  9 
 
ตาราง  9 คาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถใน 
 การคิดวิเคราะหโดยรวม (Y) 
 

ตัวแปร β  b SEb t p-value 
X1 .304 .109 .016 6.933 .000 
X2 .290 .075 .011 6.931 .000 
X3 .238 .081 .015 5.489 .000 
X4 .161 .052 .014 3.775 .005 
 R = .758 R2 =.575 R2

adj   =.570 F  =113.419  .000 
 
  ผลการวิเคราะหคาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการคิด
วิเคราะห ดานการวิเคราะหความสําคัญ (Y1)  พบวาตัวแปรปจจัยดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (X1)  ความใฝรูใฝเรียน (x2) เจตคติตอการเรียน (X3) ยุทธศาสตรการเรียนรู (X4) 
สงผลทางบวกตอความสามารถในการคิดวิเคราะห  ดานการคิดวิเคราะหความสําคัญ (Y1) อยางมี
นัย สําคัญ ทางสถิติ ที่ ร ะดับ  .01 มีคาน้ํ าห นักความสําคัญใ นรูปคะแนน ดิบเ ทากับ  . 042 
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( t=5.060,p=.000)  . 022  ( t=3.825,p=.000)   . 029  ( t=3.713,p=.000)  . 020 ( t=2.805,p=.005)  
ตามลําดับ  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคาน้ําหนักความสําคัญที่สงผลตอความสามารถในการคิด
วิเคราะหความสําคัญ (Y1)  จากคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน พบวา  ตัวแปรการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ(X1)  มีคาน้ําหนักความสําคัญสูงที่สุด  β = .269  รองลงมา
คือเจตคติตอการเรียน (X3) β = .195  และตัวแปรที่มีคาน้ําหนักความสําคัญต่ําที่สุดคือ ยุทธศาสตร
การเรียนรู (X4) β =.145 ตามลําดับ  ซึ่งตัวแปรปจจัยทั้ง  4 ดาน สามารถรวมกันอธิบายความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห  ดานการคิดวิเคราะหความสําคัญไดรอยละ 37.70 รายละเอียดดังตาราง 10  
  
ตาราง  10 คาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถใน 
 การคิดวิเคราะหดานการคิดวิเคราะหความสําคัญ 
 

ตัวแปร β  b SEb t p-value 
X1 .269 .042 .008 5.060 .000 
X2 .194 .022 .006 3.825 .000 
X3 .195 .029 .008 3.713 .000 
X4 .145 .020 .007 2.805 .005 
 R = .614 R2 = .377 R2

adj   = .370 F  =  50.674 .000 
               
 ผลการวิเคราะหคาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการคิด
วิเคราะห   ดานการคิดวิเคราะหความสัมพันธ   พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ (X1) ความใฝรูใฝเรียน (X2) เจตคติตอการเรียน (X3) สงผลทางบวกตอความสามารถในการคิด
วิเคราะห   ดานการคิดวิเคราะหความสัมพันธ (Y2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาน้ําหนัก
ความสําคัญในรูปคะแนนดิบเทากับ .027 (t=3.788, p=.000) .024 (t=4.95, p=.000)  .028 
(t=4.195, p=.000) ตามลําดับ  สวนยุทธศาสตรการเรียนรู (X4) สงผลทางบวกตอความสามารถในการ
คิดวิเคราะห   ดานการคิดวิเคราะหความสัมพันธ (Y2) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คา
น้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนดิบเทากับ .015 (t = 2.360, p = .019) เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคา
น้ําหนักความสําคัญที่สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะห  ดานการคิดวิเคราะหความสัมพันธ 
(Y2) จากคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน พบวาตัวแปรความใฝรูใฝเรียน (X2) มีคา
น้ําหนักความสําคัญสุงที่สุด β =.252  รองลงมาคือ เจตคติตอการเรียน (X3) β = .222 และตัวแปรที่มี
คาน้ําหนักความสําคัญต่ําที่สุดคือ  ยุทธศาสตรการเรียนรู(X4) β = .123    ซึ่งตัวแปรปจจัยทั้ง 4 ดาน
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สามารถรวมกันอธิบายความสามารถในการคิดวิเคราะห  ดานการคิดวิเคราะหความสัมพันธไดรอยละ  
37.10   รายละเอียดดังตาราง  11 
  
ตาราง  11  คาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถ 
 ในการคิดวิเคราะหดานการวิเคราะหความสัมพันธ 
 

ตัวแปร β  b SEb t p-value 
X1 .200 .027 .007 3.758 .000 
X2 .252 .024 .005 4.951 .000 
X3 .222 .028 .007 4.195 .000 
X4 .123 .015 .006 2.360 .019 
 R = .609  R2 = .371  R2

adj   = .363  F  =  49.342   .000 
  
                  ผลการวิเคราะหคาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการ
คิดวิเคราะห   ดานการคิดวิเคราะหหลักการ   พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(X1) ความใฝรูใฝเรียน (X2) เจตคติตอการเรียน (X3) สงผลทางบวกตอความสามารถในการคิดวิเคราะห   
ดานการคิดวิเคราะหหลักการ (Y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาน้ําหนักความสําคัญใน
รูปคะแนนดิบเทากับ .040 (t=4.738, p=.000) .029 (t=4.932, p=.000)  .024 (t=2.999, p=.003) 
ตามลําดับ  สวนยุทธศาสตรการเรียนรู (X4) สงผลทางบวกตอความสามารถในการคิดวิเคราะห  ดาน
การคิดวิเคราะหหลักการ (Y3) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คาน้ําหนักความสําคัญในรูป
คะแนนดิบเทากับ .017 (t = 2.265, p = .024)  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคาน้ําหนักความสําคัญที่
สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะห  ดานการคิดวิเคราะหหลักการ (Y3) จากคาน้ําหนัก
ความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน  พบวา  การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (X1) มี
คาน้ําหนักความสําคัญสุงที่สุด β =.254  รองลงมาคือ ความใฝรูใฝเรียน (X2) β = .253  และตัวแปรที่
มีคาน้ําหนักความสําคัญต่ําที่สุดคือ  ยุทธศาสตรการเรียนรู(X4) β = .119    ซึ่งตัวแปรปจจัยทั้ง 4 ดาน
สามารถรวมกันอธิบายความสามารถในการคิดวิเคราะห  ดานการคิดวิเคราะหหลักการไดรอยละ  
36.20   รายละเอียดดังตาราง  12 
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ตาราง   12  คาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถ 
 ในการคิดวิเคราะหดานการวิเคราะหหลักการ 
 

ตัวแปร β  b SEb t p-value 
X1 .254 .040 .008 4.738 .000 
X2 .253 .029 .006 4.932 .000 
X3 .160 .024 .008 2.999 .003 
X4 .119 .017 .007 2.265 .024 
 R = .602  R2 = .362  R2

adj   = .354  F  =  47.535   .000 
 

  สรุปคาน้ําหนักความสําคัญระหวางตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะห
ทั้ง 3 ดาน   พบวา คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(X1) สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวม (Y) การคิดวิเคราะหความสําคัญ (Y1) การคิด
วิเคราะหความสัมพันธ (Y2) การคิดวิเคราะหหลักการ (Y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคา
น้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานเทากับ .304   .269   .200   และ .254   ตามลําดับ  คา
น้ําหนักความสําคัญของตัวแปรความใฝรูใฝเรียน (X2) สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะห
โดยรวม (Y) การคิดวิเคราะหความสําคัญ (Y1) การคิดวิเคราะหความสัมพันธ (Y2) การคิดวิเคราะห
หลักการ (Y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 มีคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน
เทากับ  .290  .194  .252  และ  .253  ตามลําดับ  คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรเจตคติตอการ
เรียน (X3) สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวม (Y) การคิดวิเคราะหความสําคัญ (Y1)  
การคิดวิเคราะหความสัมพันธ (Y2)    การคิดวิเคราะหหลักการ (Y3)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.01 มีคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานเทากับ .238  .195  .222  และ .119  ตามลําดับ 
คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรยุทธศาสตรการเรียนรู (X4) สงผลตอความสามารถในการคิด
วิเคราะหโดยรวม (Y) การคิดวิเคราะหความสําคัญ (Y1) การคิดวิเคราะหความสัมพันธ (Y2) การคิด
วิเคราะหหลักการ (Y3) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนน
มาตรฐานเทากับ .161  .145  .123  และ  .119 ตามลําดับ  รายละเอียดดังตาราง 13  
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ตาราง 13  สรุปคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตฐานของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอ    
       ความสามารถในการคิดวิเคราะหดานการวิเคราะหความสําคัญ  การวิเคราะหความสัมพันธ  และ   
       การวิเคราะหหลักการ  

ตัวแปรปจจัย 
น้ําหนักความสําคัญ 

การวิเคราะห
ความสําคัญ (Y1) 

การวิเคราะห
ความสัมพันธ (Y2) 

การวิเคราะห
หลักการ (Y3) 

การคิดวิเคราะห      
(Y) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ (X1) 

.269** .200** .254** .304** 

ความใฝรูใฝเรียน (X2) .194** .252** .253** .290** 

เจตคติตอการเรียน (X3) .195** .222** .160** .238** 

ยุทธศาสตรการเรียนรู (X4) .145* .123* .119* .161* 

R .614 .609 .603 .758 

R2 .377 .371 .362 .575 

 
                                      ** มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

  

 

 



บทที่  5  
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
สังเขปความหมายและวิธีดําเนินการวิจัย      
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับความสามารถใน 
การคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ความใฝรูใฝเรียน เจตคติตอการเรียน และยุทธศาสตรการเรียนรู กับตัวแปรตามคือ ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห ซึ่งแบงเปน 3 ดาน  ไดแก ดานการคิดวิเคราะหความสําคัญ ดานการคิดวิเคราะห
ความสัมพันธ ดานการคิดวิเคราะหหลักการ พรอมทั้งศึกษาคาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัย
ดังกลาวขางตน ที่สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะห กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปที่ 6 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน     
13  โรงเรียน  จํานวนนักเรียน  347  คน  ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบสองข้ันตอน (Two – Stage Random 
Sampling)     
 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห แบงเปน 3 ดาน ไดแกดานการวิเคราะหความสําคัญ ดานการวิเคราะหความสัมพันธ ดาน
การวิเคราะหหลักการ มีคาความยากงายตั้งแต .45  - .73  คาอํานาจจําแนกตั้งแต .22 – .52  และคา
ความเชื่อม่ัน (KR -20) เทากับ .898 สวนตัวแปรปจจัยผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม  การจัดกิจกรรม    
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แบบสอบถามความใฝรูใฝเรียน  แบบสอบถามเจตคติตอการเรียน  
แบบสอบถามยุทธศาสตรในการเรียน  มีคาความเชื่อม่ัน  .887,  .916,  .835, และ .957 ตามลําดับ    
ผูวิจัยนําแบบสอบถามและแบบทดสอบที่เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางมาตรวจสอบและคัดเลือก
ฉบับที่สมบรูณ  แลวนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐาน หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
อยางงายระหวางตัวแปรปจจัยกับตัวแปรตาม ทดสอบสมมติฐาน โดยใชสหสัมพันธพหุคูณแบบตัวแปร
พหุนาม แลวจึงทําการวิเคราะหสหสัมพันธพหุคูณแบบตัวแปรเอกนามของตัวแปรปจจัยกับตัวแปรตาม
รายดาน  และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติดวยสถิติทดสอบเอฟ (F -test)   
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สรุปผลการวิจัย               
 1.  ผลการวิเคราะหคาความสัมพันธ ระหวางตัวแปรปจจัย ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ความใฝรูใฝเรียน  เจตคติตอการเรียน  ยุทธศาสตรการเรียนรู  กับความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห ดานการคิดวิเคราะหความสําคัญ การคิดวิเคราะหความสัมพันธ การคิดวิเคราะห
หลักการ มีดังนี้ 
              ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม (Multivariate  
Multiple Regression  MMR) ประกอบดวยตัวแปรปจจัย  ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ความใฝรูใฝเรียน เจตคติตอการเรียน ยุทธศาสตรการเรียนรู กับความสามารถในการคิด
วิเคราะห ทั้ง 3 ดาน ไดแก การคิดวิเคราะหความสําคัญ การคิดวิเคราะหความสัมพันธ การคิดวิเคราะห
หลักการ พบวาคา  Wilks’  Lambda  ( ) .419   (Approx.F = 28.515 ) แสดงวากลุมตัวแปรปจจัย 
มีความสัมพันธกับกลุมตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
                   การวิเคราะหแบบตัวแปรเอกนาม (Univariate Multiple Regression  MR) เพื่อศึกษา  
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางกลุมตัวแปรปจจัยทั้ง 4 กับตัวแปรตามแตละตัว พบวา       
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยทั้ง 4 ตัว กับความสามารถในการคิดวิเคราะห
ความสําคัญ มีคาเทากับ .614 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F= 50.674, p = .00) โดยมีคา
ความแปรผันรวมกันระหวางตัวแปรปจจัยทั้ง 4 ตัว กับความสามารถในการคิดวิเคราะหความสําคัญ 
เทากับ  37.70 %  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยทั้ง 4 ตัว กับความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะหความสัมพันธ   มีคาเทากับ .609 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 (F= 49.342, 
p = .00) โดยมีคาความแปรผันรวมกันระหวางตัวแปรปจจัยทั้ง 4 ตัว กับความสามารถในการคิดวิเคราะห
ความสัมพันธ  เทากับ  37.10 %   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยทั้ง  4 ตัวกับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลักการ มีคาเทากับ .602 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F= 47.535, 
p = .00) โดยมีคาความแปรผันรวมกันระหวางตัวแปรปจจัยทั้ง 4 ตัว กับความสามารถในการคิดวิเคราะห
หลักการ เทากับ  36.20 %              
 2.  คาน้ําหนักความสําคัญระหวางตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะห
ทั้ง  3 ดาน  พบวา  คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ (X1) สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวม (Y) การคิดวิเคราะหความสําคัญ (Y1) 
การคิดวิเคราะหความสัมพันธ (Y2) การคิดวิเคราะหหลักการ (Y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 มีคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานเทากับ .304, .269 ,.200 และ  .254  ตามลําดับ 
คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรความใฝรูใฝเรียน (X2)  สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะห
โดยรวม (Y) การคิดวิเคราะหความสําคัญ (Y1) การคิดวิเคราะหความสัมพันธ (Y2) การคิดวิเคราะห
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หลักการ (Y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน 
เทากับ  .290, .194, .252 และ .253  ตามลําดับ  คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรเจตคติตอการ
เรียน (X3) สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยรวม (Y) การคิดวิเคราะหความสําคัญ (Y1) 
การคิดวิเคราะหความสัมพันธ (Y2) การคิดวิเคราะหหลักการ (Y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 มีคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานเทากับ  .238 , .195 , .222  และ .119 ตามลําดับ 
คานําหนักความสําคัญของตัวแปรยุทธศาสตรการเรียนรู (X4) สงผลตอความสามารถในการคิด
วิเคราะหโดยรวม (Y) การคิดวิเคราะหความสําคัญ (Y1) การคิดวิเคราะหความสัมพันธ (Y2) การคิด
วิเคราะหหลักการ (Y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคานําหนักความสําคัญในรูปคะแนน
มาตรฐานเทากับ  .161,  .145 , .123  และ  .119  ตามลําดับ 
  
อภิปรายผล       
 จากการวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย   สามารถอภิปรายผลในประเด็นสําคัญไดดังนี้                         
          1.   ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามพหุนาม พบวาตัวแปรปจจัยไดแก      
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ความใฝรูใฝเรียน เจตคติตอการเรียน  
ยุทธศาสตรการเรียนรู กับตัวแปรตามคือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห  ซึ่งแบงออกเปน 3 ดาน  
ไดแก ดานการวิเคราะหความสําคัญ ดานการวิเคราะหความสัมพันธ  ดานการวิเคราะหหลักการ มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 อภิปรายได
ดังนี้         
   การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญมุงสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ลงมือปฏิบัติจริง มีสวนรวมในกิจกรรมที่ครูผูสอน
จัดข้ึน ไดเรียนรูตามความสนใจและความถนัด ไดคนควาหาความรูดวยตนเอง ทําใหนักเรียนไดฝกคิด 
และวางแผนในการทํางาน (พงษเทพ  บุญศรีโรจน . 2555 : 4) ดังนั้นถาครูผูสอนซึ่งเปนผูจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนใหกับนักเรียน ใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ก็จะ
ชวยสงเสริมใหนักเรียนไดมีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคระห  สอดคลองกับ มาลิณี จุโฑปะมา 
(2554: 157) กลาววาความสามารถดานการคิดเปนทักษะที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม  ถาไมมีการ
แสดงออกก็ไมรูคิดอะไรอยู ซึ่งทักษะเหลานี้สามารถฝกใหเกิดกับตัวผูเรียนไดโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตาง  ๆสอดคลองกับ ศิริลักณ ศรีรุงเรือง (2552: 83) ศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอความสามารถใน
การคิดวิเคราะห พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   สงผลทางบวกกับความสามารถในการคิด
วิเคราะหอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ พจนา ทรัพยสมาน (2549: 7) กลาวถึง 
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการเรียนรูที่สรางความรูดวยตนเองสงเสริมใหผูเรียนได
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เกิดความคิดและ  นําความคิดไปสรางเปนชิ้นงาน ทําใหเห็นความคิดนั้นเปนรูปธรรมชัดเจน สอดคลอง
กับ ชาติ แจมนุช (2545: 75-78) กลาวไววา การพัฒนาความสามารถในการคิดใหเกิดกับผูเรียน ครู
ตองจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนไดทํากิจกรรมหลากหลาย ให
สืบคนและสรางความรูดวยตนเอง ผูเรียนจึงจะไดใชความคิด และพัฒนาความคิดไดมากข้ึน สอดคลอง
กับ เพราพรรณ  เปล่ียนภู (2542: 119) ที่กลาวถึงองคประกอบที่มีความสัมพันธกับ ความสามารถการ
คิดของแตละบุคคลข้ึนอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
  ความใฝรูใฝเรียน  มีความสัมพันธกับความสามารถในการคิดวิเคราะห  เนื่องจากความ
ใฝรูใฝเรียนเปนลักษณะของผูที่มีความกระตือรือรน ตั้งใจมุงม่ันในการเรียน มีความรับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมาย  อยากรูอยากเห็น ตลอดจนมีการปรับปรุงตนเองใหทันเหตุการณอยูเสมอ จึงสงผลให
มีความสามารถดานการคิดสูงข้ึน (อารี  พันธมณ.ี 2546: 19) สอดคลองกับ วนิดา คันธจันทร (2549: 109) 
ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูเรียนกับความสามารถในการคิดระดับสูงพบวา ความใฝรู 
มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ อรอุมา รุงเรืองวณิชกุล 
(2552: 112) ทําการศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอการคิดเชิงระบบของนิสิตปริญญาตรี ผลการศกึษา
พบวา ความใฝรู สงผลทางบวกกับการคิดเชิงระบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01      
  เจตคติตอการเรียน มีความสัมพันธกับความสามารถในการคิดวิเคราะห เนื่องจากเจตคติ
ตอการเรียนเปนความรูสึก ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการเรียนทั้งทางบวกและทางลบ ผูที่มีเจตคติ
ที่ดีตอการเรียนยอมสงผลใหมีความพึงพอใจตอการเรียน เอาใจใสในการเรียน เห็นคุณคาของการเรียน        
จึงทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน ซึ่งจะชวยสงผลตอความสามารถในการคิดของผูเรียนอีกดวย 
(สุรางค  โควตระกูล. 2552: 295) สอดคลองกับ ทิศนา แขมณี และคณะ (2544: 15) กลาววา เจตคติ
เปนคุณสมบัติที่เอ้ืออํานวยตอการคิดของบุคคล สอดคลองกับ ศิริลักษณ ศรีรุงเรือง (2552: 112)  ศึกษาปจจัย
บางประการที่สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะห พบวา เจตคติตอการเรียน สงผลทางบวกกับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ กนกทอง  มหาวงศนันท 
(2550: 101) พบวาปจจัยดานเจตคติตอการเรียนมีความสัมพันธในทางบวกกับความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01                                                                              
  ยุทธศาสตรการเรียนรู เปนกลวิธีการเรียนรู การรูจักควบคุมตนเองของผูเรียน การวางแผน
ในการเรียน  เปนพฤติกรรมการเรียนเพื่อใหตนเองประสบผลสําเร็จในการเรียน ซึ่งมีสวนในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดของผูเรียน (มาลิณี จุโฑปะมา. 2554: 67) สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี และ
คณะ (2544: 15) กลาวไววา กลวิธีการเรียนรู เปนคุณสมบัติอยางหนึ่งที่เอ้ืออํานวยตอความสามารถ
ในการคิดของมนุษย ซึ่งสอดคลองกับ กนกทอง มหาวงศนันท (2550: 101) พบวา ยุทธศาสตรการ
เรียนรู มีความสัมพันธในทางบวกกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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 2.  คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ความใฝรูใฝเรียน เจตคติตอการเรียน ยุทธศาสตรการเรียนรู อยางนอยหนึ่งปจจัยที่สงผลตอ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ดานการคิดวิเคราะหความสําคัญ การคิดวิเคราะหความสัมพันธ  
การคิดวิเคราะหหลักการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ดังนี้ 
  2.1  ปจจัยดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงผลทางบวกตอ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห  แสดงวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนไดคนพบความรู
ดวยตัวเอง เปนการกระตุนใหผูเรียนไดฝกการคิดอยางเปนระบบ ซึ่งความรูที่นักเรียนคนพบจากการทํา
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูจัดข้ึน ลวนผานกระบวนการคิดที่หลากหลาย ซึ่งเปนการสงเสริมให
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงตามไปดวย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  ทําใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง ไดเรียนรูจากประสบการณ  ไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ 
ไดแสวงหาความรูดวยตนเอง  อันนําไปสูการพัฒนาผูเรียนทางดานสติปญญา ซึ่งสอดคลองกับ (สํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร. 2555: 6) กลาววาความรูดานการคิดวิเคราะห ถือเปนความรูข้ันตนที่
เกิดข้ึนในตัวผูเรียนแตละคน ความรูข้ันนี้เกิดข้ึนได เม่ือสถานศึกษาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนเกิดความตระหนักและความสนใจในส่ิงที่จะเรียน กระตุนให
ผูเรียนรูจักเก็บขอมูล ฝกฝนใหผูเรียนใชขอมูลเปน คือการนําขอมูลที่เปนเนื้อหาจากบทเรียน ไปเชื่อมโยง
กับบริบทในการดําเนินชีวิต จัดกลุมวิเคราะหใหเห็นลําดับความสําคัญ และความสัมพันธ แลวใช
แผนภาพความคิดแบบตางๆ มาสรุปเปนความรู ความคิดรวบยอดของตัวผูเรียนเอง ก็จะชวยสงเสริม
ใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะห  สอดคลองกับ สุวัฒน  วิวัฒนานนท (2550: 4) 
กลาววา การอาน คิดวิเคราะห เปนทักษะความสามารถที่พัฒนาได  ดวยการฝกใหเกิดการเรียนรู โดย
การกัดกิจกรรมการเรียนรู เทคนิควิธีทีหลากหลาย ทักษะความสามารถดังกลาวจะมีความสัมพันธ
เชื่อมโยงกันดวยจุดเร่ิมตนของการอาน การฟง การสัมผัส แลวเกิดการคิดวิเคราะหเปนกระบวนการ
ทางสมองที่จะดําเนินการในข้ันตอนตอไปดวยการใครครวญ  ไตรตรอง  แยกแยะ แจกแจงเปนสวน  
แลวประเมินคา สรุปเลือกเฟน นําไปสูการตัดสินใจแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม  เกิดการเรียนรู        
มีความรู ความคิด  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริลักษณ  ศรีรุงเรือง (2552: 63) พบวาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะห เชนเดียวกับ ประเวศ วะศรี (2543: ก)  
กลาววาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการพัฒนาผูเรียนครบทุกดาน ทั้งทางกาย 
ทางจิตใจอารมณ  สังคม และสติปญญา 
  2.2 ความใฝรูใฝเรียน สงผลทางบวกตอความสามารถในการคิดวิเคราะห แสดงวา
ความใฝรูใฝเรียน ซึ่งเปนคุณลักษณะของผูที่มีความกระตือรือรน อยากรูอยากเห็น มีความสนใจ ความ
พึงพอใจที่จะแสวงหาความรู ทําใหผูเรียนเกิดความรูใหม เปนการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถดาน
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วิชาการ จึงสงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงข้ึน  สอดคลองกับ นอยทิพย  ล้ิมเจริญ 
(2547: 4) นักเรียนที่มีลักษณะใฝรูใฝเรียน มีการแสวงหาความรูดวยตนเอง กระตือรือรนที่จะเรียน      
มีความรับผิดชอบ สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทิธิ์ทางการเรียน และความสามารถดานการคิดพัฒนา
สูงข้ึน สอดคลองกับ สุภาพร มากแจง (2544: 14) ความใฝรูใฝเรียนของนักเรียน ซึ่งมีลักษณะ อยากมี
ความรู  มีความตั้งใจจริงที่จะรู มีความคิดริเร่ิม มีการฝกฝนตนเอง รักการอาน  ขยันหม่ันเพียร เปน
ลักษณะที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรูเกิดกระบวนการคิด   
  2.3 เจตคติตอการเรียน  สงผลทางบวกตอความสามารถในการคิดวิเคราะห   เจตคติตอ
การเรียนเปนแนวโนมที่มีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมตางๆ ของผูเรียนตอการเรียน  ซึ่งผูที่มีเจตคติ
ตอการเรียนสูงก็จะแสดงออกถึงความสนใจในการทํากิจกรรมการเรียน การแสวงหาความรู การคนควา    
การพัฒนาตนเองในดานการเรียน การพัฒนาในดานสติปญญา ซึ่งสงผลใหมีการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของตนเองใหสูงข้ึนตามไปดวย  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริลักษณ  ศรีรุงเรือง 
(2552: 83) พบวาเจตคติตอการเรียนสอดคลองกับความสามารถในการคิดวิเคราะห  สอดคลองกับ                    
สุรางค  โควตระกูล (2545: 366) กลาววาเจตคติเปนแนวโนมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตอบสนอง
ตอส่ิงแวดลอมหรือส่ิงเราอาจเปนไดทั้งคน  วัตถุส่ิงของ   เจตคติของบุคคลมีทั้งบวกและลบ ถาบุคคลมี
เจตคติทางบวกก็จะมีพฤติกรรมที่จะเผชิญกับส่ิงนั้น แตถามีเจตคติทางลบจะหลีกเลียงส่ิงนั้น ถาผูเรียน
มีเจตคติที่ดีตอการเรียนก็จะแสดงออกในลักษณะที่พึงพอใจ สนใจในการเรียน เห็นคุณคาของการเรียน 
ยอมรับความสามารถและวิธีการสอนของครู ยอมสงผลใหผูเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอการเรียนมีการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนของตัวเอง ยอมสงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหใหสูงข้ึนตามไปดวย 
  2.4  ยุทธศาสตรการเรียนรู สงผลทางบวกตอความสามารถในการคิดวิเคราะห  ยุทธศาสตร
การเรียนรูเปนวิธีการการเรียนรูของบุคคล เปนเทคนิคในการเรียน การแสวงหาความรู  เพื่อใหตนเอง
ประสบความสําเร็จในการเรียน ผูที่มียุทธศาสตรในการเรียนสูง ยอมสงผลใหประสบความสําเร็จใน
ดานการเรียน ทั้งยังสงผลตอความสามารถในการคิดของผูเรียนอีกดวย ผูที่มียุทธศาสตรในการเรียน
ยอมมีกระบวนการคิดในการแยกแยะส่ิงตางๆ ไมวาจะเปนเร่ืองราวเหตุการณที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน 
ตลอดจนการคิดหาวิธีที่จะเอาชนะอุปสรรคตางในดานการเรียน (ผองพรรณ เกิดพิทักษ; และคมเพชร  
ฉัตรศุภกุล. 2543: 8) สอดคลองกับ สุวัฒน   วิวัฒนานนท (2550: 5) ความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของผูเรียนสามารถฝกฝนได แตส่ิงสําคัญที่จะทําใหเกิดการพัฒนาทางความคิด คือยุทธศาสตรการเรียนรู
ของผูเรียน ผูเรียนตองมีวิธีการเรียนรูที่ดีเหมาะสม รูจักวางแผนหรือกําหนดวิธีการเรียน และการรูจัก
ควบคุมตนเองใหมีพฤติกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม จึงจะทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาดานความคิด 
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ขอเสนอแนะ  
 ผลการวิจัยคร้ังนี้มีขอเสนอแนะไวดังนี ้
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ความใฝรูใฝเรียน เจตคติตอการเรียน ยุทธศาสตรการเรียน เปนปจจัยที่
สงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการวิเคราะหความสําคัญ การวิเคราะห
ความสัมพันธ การวิเคราะหหลักการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยจึงเสนอแนะในการนําไปใช  
ดังนี้ 
  1.1 ครูควรหาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีตอการเรียน มีความใฝรูใฝเรียน และมียุทธสาสตรในการเรียนรู ซึ่งจะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห             
  1.2 ครูควรมีการทําวิจัยในชั้นเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรียน 
  1.3 ผูบริหารควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจนการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาที่สงเสริมใหผูเรียน มีเจตคติที่ดีตอการเรียน มีความใฝรูใฝเรียน มียุทธศาสตรการเรียนรู   
ซึ่งจะชวยใหเกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน   
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
           2.1  หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียน มีเตคติที่ดีตอการเรียน         
มีความใฝรูใฝเรียน มียุทธศาสตรในการเรียนรู ควรมีการทําวิจัยเพื่อติดตามพัฒนาการและความ
เปล่ียนแปลงของความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียนในแตละระดับชั้น  เพื่อนําผลการศึกษา
ไปใชเปนสารสนเทศในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียนอยางตอเนื่อง 
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ตาราง  14  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน 
 เปนสําคัญ 
 

ขอที ่ IOC ผลการคัดเลือก ขอที ่ IOC ผลการคัดเลือก 
1 0.67 คัดเลือกไว 14 1.00 คัดเลือกไว 
2 0.67 คัดเลือกไว 15 1.00 คัดเลือกไว 
3 0.67 คัดเลือกไว 16 1.00 คัดเลือกไว 
4 1.00 คัดเลือกไว 17 1.00 คัดเลือกไว 
5 1.00 คัดเลือกไว 18 1.00 คัดเลือกไว 
6 1.00 คัดเลือกไว 19 1.00 คัดเลือกไว 
7 1.00 คัดเลือกไว 20 1.00 คัดเลือกไว 
8 1.00 คัดเลือกไว 21 1.00 คัดเลือกไว 
9 0.67 คัดเลือกไว 22 1.00 คัดเลือกไว 
10 0.67 คัดเลือกไว 23 1.00 คัดเลือกไว 
11 1.00 คัดเลือกไว 24 1.00 คัดเลือกไว 
12 1.00 คัดเลือกไว 25 1.00 คัดเลือกไว 
13 1.00 คัดเลือกไว 26 -. - 
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ตาราง  15  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามความใฝรูใฝเรียน 
 

ขอที ่ IOC ผลการคัดเลือก ขอที ่ IOC ผลการคัดเลือก 
1 1.00 คัดเลือกไว 27 0.33 ตัดทิ้ง 
2 1.00 คัดเลือกไว 28 1.000.67 คัดเลือกไว 
3 1.00 คัดเลือกไว 29 0.67 คัดเลือกไว 
4 1.00 คัดเลือกไว 30 1.00 คัดเลือกไว 
5 1.00 คัดเลือกไว 31 0.67 คัดเลือกไว 
6 1.00 คัดเลือกไว 32 0.67 คัดเลือกไว 
7 1.00 คัดเลือกไว 33 0.67 คัดเลือกไว 
8 0.67 คัดเลือกไว 34 0.67 คัดเลือกไว 
9 0.30 ตัดทิ้ง 35 1.00 คัดเลือกไว 
10 1.00 คัดเลือกไว 36 1.00 คัดเลือกไว 
11 1.00 คัดเลือกไว 37 1.00 คัดเลือกไว 
12 1.00 คัดเลือกไว 38 1.00 คัดเลือกไว 
13 0.67 คัดเลือกไว 39 1.00 คัดเลือกไว 
14 1.00 คัดเลือกไว 40 0.67 คัดเลือกไว 
15 1.00 คัดเลือกไว 41 0.67 คัดเลือกไว 
16 0.67 คัดเลือกไว 42 1.00 คัดเลือกไว 
17 1.00 คัดเลือกไว 43 1.00 คัดเลือกไว 
18 0.67 คัดเลือกไว 44 0.67 คัดเลือกไว 
19 1.00 คัดเลือกไว 45 1.00 คัดเลือกไว 
20 1.00 คัดเลือกไว 46 0.30 คัดเลือกไว 
21 1.00 คัดเลือกไว 47 1.00 คัดเลือกไว 
22 1.00 คัดเลือกไว 48 1.00 คัดเลือกไว 
23 1.00 คัดเลือกไว 49 1.00 คัดเลือกไว 
24 1.00 คัดเลือกไว 50 1.00 คัดเลือกไว 
25 1.00 คัดเลือกไว 51 1.00 คัดเลือกไว 
26 0.67 คัดเลือกไว 52 0.67 คัดเลือกไว 
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ตาราง  15 ( ตอ) 
 

ขอที ่ IOC ผลการคัดเลือก ขอที ่ IOC ผลการคัดเลือก 
53 0.67 คัดเลือกไว 56 0.00 ตัดทิ้ง 
54 1.00 คัดเลือกไว 57 1.00 คัดเลือกไว 
55 1.00 คัดเลือกไว    

 
 
 
ตาราง  16  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามเจตคติตอการเรียน 
 

ขอที ่ IOC ผลการคัดเลือก ขอที ่ IOC ผลการคัดเลือก 
1 1.00 คัดเลือกไว 16 0.67 คัดเลือกไว 
2 0.67 คัดเลือกไว 17 1.00 คัดเลือกไว 
3 0.67 คัดเลือกไว 18 0.67 คัดเลือกไว 
4 0.67 คัดเลือกไว 19 0.33 ตัดทิ้ง 
5 1.00 คัดเลือกไว 20 1.00 คัดเลือกไว 
6 1.00 คัดเลือกไว 21 1.00 คัดเลือกไว 
7 1.00 คัดเลือกไว 22 0.67 คัดเลือกไว 
8 1.00 คัดเลือกไว 23 1.00 คัดเลือกไว 
9 1.00 คัดเลือกไว 24 1.00 คัดเลือกไว 
10 1.00 คัดเลือกไว 25 1.00 คัดเลือกไว 
11 1.00 คัดเลือกไว 26 1.00 คัดเลือกไว 
12 0.67 คัดเลือกไว 27 0.00 ตัดทิ้ง 
13 0.67 คัดเลือกไว 28 0.67 คัดเลือกไว 
14 1.00 คัดเลือกไว 29 1.00 คัดเลือกไว 
15 -0.33 ตัดทิ้ง 30 1.00 คัดเลือกไว 
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ตาราง  17  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามยุทธศาสตรการเรียนรู 
  

ขอที ่ IOC ผลการคัดเลือก ขอที ่ IOC ผลการคัดเลือก 
1 1.00 คัดเลือกไว 21 1.00 คัดเลือกไว 
2 1.00 คัดเลือกไว 22 1.00 คัดเลือกไว 
3 1.00 คัดเลือกไว 23 1.00 คัดเลือกไว 
4 1.00 คัดเลือกไว 24 1.00 คัดเลือกไว 
5 1.00 คัดเลือกไว 25 1.00 คัดเลือกไว 
6 1.00 คัดเลือกไว 26 1.00 คัดเลือกไว 
7 1.00 คัดเลือกไว 27 0.67 คัดเลือกไว 
8 1.00 คัดเลือกไว 28 1.00 คัดเลือกไว 
9 0.67 คัดเลือกไว 29 1.00 คัดเลือกไว 
10 1.00 คัดเลือกไว 30 0.67 คัดเลือกไว 
11 0.33 ตัดทิ้ง 31 1.00 คัดเลือกไว 
12 1.00 คัดเลือกไว 32 0.67 คัดเลือกไว 
13 1.00 คัดเลือกไว 33 1.00 คัดเลือกไว 
14 0.67 คัดเลือกไว 34 1.00 คัดเลือกไว 
15 1.00 คัดเลือกไว 35 1.00 คัดเลือกไว 
16 0.67 คัดเลือกไว 36 1.00 คัดเลือกไว 
17 1.00 คัดเลือกไว 37 1.00 คัดเลือกไว 
18 1.00 คัดเลือกไว 38 1.00 คัดเลือกไว 
19 1.00 คัดเลือกไว 39 1.00 คัดเลือกไว 
20 1.00 คัดเลือกไว 40 1.00 คัดเลือกไว 
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ตาราง  18  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

ขอที ่ IOC ผลการคัดเลือก ขอที ่ IOC ผลการคัดเลือก 
1 1.00 คัดเลือกไว 31 1.00 คัดเลือกไว 
2 1.00 คัดเลือกไว 32 1.00 คัดเลือกไว 
3 1.00 คัดเลือกไว 33 0.67 คัดเลือกไว 
4 1.00 คัดเลือกไว 34 0.67 คัดเลือกไว 
5 0.67 คัดเลือกไว 35 0.67 คัดเลือกไว 
6 1.00 คัดเลือกไว 36 1.00 คัดเลือกไว 
7 1.00 คัดเลือกไว 37 1.00 คัดเลือกไว 
8 1.00 คัดเลือกไว 38 1.00 คัดเลือกไว 
9 1.00 คัดเลือกไว 39 0.67 คัดเลือกไว 

10 1.00 คัดเลือกไว 40 1.00 คัดเลือกไว 
11 1.00 คัดเลือกไว 41 1.00 คัดเลือกไว 
12 1.00 คัดเลือกไว 42 1.00 คัดเลือกไว 
13 1.00 คัดเลือกไว 43 1.00 คัดเลือกไว 
14 1.00 คัดเลือกไว 44 1.00 คัดเลือกไว 
15 1.00 คัดเลือกไว 45 1.00 คัดเลือกไว 
16 0.67 คัดเลือกไว 46 1.00 คัดเลือกไว 
17 1.00 คัดเลือกไว 47 1.00 คัดเลือกไว 
18 1.00 คัดเลือกไว 48 0.67 คัดเลือกไว 
19 0.67 คัดเลือกไว 49 0.67 คัดเลือกไว 
20 1.00 คัดเลือกไว 50 1.00 คัดเลือกไว 

    21 1.00 คัดเลือกไว 51 1.00 คัดเลือกไว 
22 1.00 คัดเลือกไว 52 1.00 คัดเลือกไว 
23 1.00 คัดเลือกไว 53 1.00 คัดเลือกไว 
24 1.00 คัดเลือกไว 54 1.00 คัดเลือกไว 
25 1.00 คัดเลือกไว 55 0.67 คัดเลือกไว 
26 0.67 คัดเลือกไว 56 0.67 คัดเลือกไว 
27 1.00 คัดเลือกไว 57 1.00 คัดเลือกไว 
28 1.00 คัดเลือกไว 58 1.00 คัดเลือกไว 
29 1.00 คัดเลือกไว 59 1.00 คัดเลือกไว 
30 0.67 คัดเลือกไว 60 1.00 คัดเลือกไว 
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ตาราง 19  คาอํานาจจําแนกรายขอ (r) ของแบบสอบถามการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

ขอที่ r ผลการคัดเลือก 
1 .467 คัดเลือกไว 
2 .380 ตัดทิ้ง 
3 .331 ตัดทิ้ง 
4 .389 ตัดทิ้ง 
5 .376 คัดเลือกไว 
6 .571 คัดเลือกไว 
7 .459 คัดเลือกไว 
8 .481 คัดเลืกไว 
9 .496 คัดเลือกไว 
10 .453 คัดเลือกไว 
11 .424 คัดเลือกไว 
12 .532 คัดเลืกไว 
13 .602 คัดเลือกไว 
14 .366 คัดเลือกไว 
15 .561 คัดเลือกไว 
16 .500 คัดเลืกไว 
17 .501 คัดเลือกไว 
18 .581 คัดเลือกไว 
19 .412 คัดเลือกไว 
20 .369 คัดเลืกไว 
21 .477 คัดเลือกไว 
22 .364 ตัดทิ้ง 
23 .603 คัดเลืกไว 
24 .526 คัดเลือไว 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  เทากับ  0.887 
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ตาราง  20  คาอํานาจจําแนกรายขอ (r) ของแบบสอบถามความใฝรูใฝเรียน 
 

ขอที ่ r ผลการคัดเลือก 
1 .537 คัดเลือกไว 
2 .477 คัดเลือกไว 
3 .402 คัดเลือกไว 
4 .387 คัดเลือกไว 
5 .281 ตัดทิ้ง 
6 .357 คัดเลือกไว 
7 .055 ตัดทิ้ง 
8 .274 คัดเลือกไว 
9 .365 คัดเลือกไว 
10 .131 ตัดทิ้ง 
11 .433 คัดเลือกไว 
12 .175 ตัดทิ้ง 
13 .341 คัดเลือกไว 
14 .261 คัดเลือกไว 
15 .355 คัดเลือกไว 
16 .614 คัดเลืกไว 
17 .614 คัดเลือกไว 
18 .222 ตัดทิ้ง 
19 .569 คัดเลือกไว 
20 .540 คัดเลืกไว 
21 .501 คัดเลือกไว 
22 .510 ตัดทิ้ง 
23 .555 คัดเลืกไว 
24 .224 ตัดทิ้ง 
25 .592 คัดเลือกไว 
26 .519 คัดเลืกไว 
27 .426 คัดเลืกไว 
28 .106 ตัดทิ้ง 
29 .327 คัดเลือกไว 
30 .541 คัดเลือกไว 
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ตาราง  20  (ตอ) 
 

ขอที่ r ผลการคัดเลือก 
31 .485 คัดเลือกไว 
32 .456 คัดเลือกไว 
33 .142 ตัดทิ้ง 
34 .693 คัดเลืกไว 
35 .681 คัดเลือกไว 
36 .570 คัดเลือกไว 
37 .339 คัดเลือกไว 
38 .501 คัดเลืกไว 
39 .562 คัดเลือกไว 
40 .498 คัดเลือกไว 
41 .551 คัดเลือกไว 
42 .514 คัดเลืกไว 
43 .285 ตัดทิ้ง 
44 .556 คัดเลือกไว 
45 .537 คัดเลือกไว 
46 .474 คัดเลืกไว 
47 .515 คัดเลือกไว 
48 .599 คัดเลือกไว 
49 .319 คัดเลือกไว 

  
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  เทากับ   0.916 

 
 
 
 
 
 



127 

ตาราง  21  คาอํานาจจําแนกรายขอ (r) ของแบบสอบถามเจตคติตอการเรียน 
 

ขอที ่ r ผลการคัดเลือก 
1 .249 คัดเลือกไว 
2 .430 คัดเลือกไว 
3 .275 คัดเลือกไว 
4 .558 คัดเลือกไว 
5 .355 คัดเลือกไว 
6 .325 คัดเลือกไว 
7 .326 คัดเลือกไว 
8 .385 คัดเลือกไว 
9 .443 คัดเลือกไว 
10 .446 คัดเลือกไว 
11 .423 คัดเลือกไว 
12 .471 คัดเลืกไว 
13 .145 ตัดทิ้ง 
14 .415 คัดเลือกไว 
15 .397 คัดเลือกไว 
16 .345 คัดเลืกไว 
17 .231 คัดเลือกไว 
18 .341 คัดเลือกไว 
19 .285 คัดเลือกไว 
20 .248 คัดเลืกไว 
21 .447 คัดเลือกไว 
22 .455 คัดเลือกไว 
23 .375 คัดเลืกไว 
24 .444 คัดเลือกไว 
25 443 คัดเลือกไว 
26 .274 คัดเลืกไว 
27 .341 คัดเลือกไว 

 
                                         คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  เทากับ   .835 



128 

ตาราง  22  คาอํานาจจําแนกรายขอ (r) ของแบบสอบถามยุทธศาสตรการเรียนรู 
 

ขอที ่ r ผลการคัดเลือก 
1 .524 คัดเลือกไว 
2 .532 คัดเลือกไว 
3 .750 คัดเลือกไว 
4 .522 คัดเลือกไว 
5 .668 คัดเลือกไว 
6 .536 คัดเลือกไว 
7 .626 คัดเลือกไว 
8 .709 คัดเลือกไว 
9 .694 คัดเลือกไว 
10 .794 คัดเลือกไว 
11 .195 ตัดทิ้ง 
12 .542 คัดเลืกไว 
13 .162 ตัดทิ้ง 
14 .678 คัดเลือกไว 
15 .673 ตัดทิ้ง 
16 .776 คัดเลืกไว 
17 .665 คัดเลือกไว 
18 .674 คัดเลือกไว 
19 .641 คัดเลือกไว 
20 .724 คัดเลืกไว 
21 -.074 ตัดทิ้ง 
22 .726 คัดเลือกไว 
23 .615 คัดเลืกไว 
24 .641 คัดเลือกไว 
25 .284 คัดเลือกไว 
26 .258 ตัดทิ้ง 
27 .712 คัดเลือกไว 
28 .664 คัดเลือกไว 
29 .788 คัดเลือกไว 
30 .577 คัดเลือกไว 
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ตาราง   22  (ตอ) 
 

ขอที ่ r ผลการคัดเลือก 
31 .682 คัดเลือกไว 
32 .186 ตัดทิ้ง 
33 .560 คัดเลือกไว 
34 .669 คัดเลือกไว 
35 -.046 ตัดทิ้ง 
36 .662 คัดเลือกไว 
37 .088 คัดเลือกไว 
38 .694 คัดเลือกไว 
39 .617 คัดเลือกไว 

 
                                           คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  เทากับ  .957  
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ตาราง  23  คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนกรายขอ (r)   ของแบบทดสอบวัดความสามารถใน 
 การคิดวิเคราะห 
 

ขอที่ p r ผลการคัดเลือก ขอที่ p r ผลการคัดเลือก 
1 .71 .38 คัดเลือกไว 31 .63 .42 คัดเลือกไว 
2 .63 .42 คัดเลือกไว 32 .60 .52 คัดเลือกไว 
3 .70 .32 คัดเลือกไว 33 .61 .54 คัดเลือกไว 
4 .65 .34 คัดเลือกไว 34 .63 .46 คัดเลือกไว 
5 .59 .38 คัดเลือกไว 35 .63 .42 คัดเลือกไว 
6 .65 .42 คัดเลือกไว 36 .62 .32 คัดเลือกไว 
7 .66 .44 คัดเลือกไว 37 .78 .04 ตัดทิ้ง 
8 .61 .34 คัดเลือกไว 38 .72 .08 ตัดทิ้ง 
9 .45 .26 คัดเลือกไว 39 .52 -.24 ตัดทิ้ง 

10 .57 .46 คัดเลือกไว 40 .51 .50 คัดเลือกไว 
11 .65 .30 คัดเลือกไว 41 .52 .56 คัดเลือกไว 
12 .66 .28 คัดเลือกไว 42 .57 .30 คัดเลือกไว 
13 .73 .50 คัดเลือกไว 43 .63 -.10 ตัดทิ้ง 
14 .73 .26 คัดเลือกไว 44 .51 .14 ตัดทิ้ง 
15 .56 .32 คัดเลือกไว 45 .68 -.48 ตัดทิ้ง 
16 .59 .34 คัดเลือกไว 46 .58 .48 คัดเลือกไว 
17 .57 .38 คัดเลือกไว 47 .50 .28 คัดเลือกไว 
18 .58 .40 คัดเลือกไว 48 .65 .38 คัดเลือกไว 
19 .69 .34 คัดเลือกไว 49 .34 .04 ตัดทิ้ง 
20 .73 .26 คัดเลือกไว 50 .36 .26 ตัดทิ้ง 
21 .53 .30 คัดเลือกไว 51 .55 .06 ตัดทิ้ง 
22 .58 .28 คัดเลือกไว 52 .64 .28 คัดเลือกไว 
23 .67 .22 คัดเลือกไว 53 .59 .30 คัดเลือกไว 
24 .63 .34 คัดเลือกไว 54 .58 .24 คัดเลือกไว 
25 .45 -.02 ตัดทิ้ง 55 .49 -.08 ตัดทิ้ง 
26 .04 .38 ตัดทิ้ง 56 .53 -.18 ตัดทิ้ง 
27 .59 .10 ตัดทิ้ง 57 .52 .04 ตัดทิ้ง 
28 .56 .24 คัดเลือกไว 58 .66 .24 คัดเลือกไว 
29 .67 .26 คัดเลือกไว 59 .68 .28 คัดเลือกไว 
30 .56 .44 คัดเลือกไว 60 .70 .20 คัดเลือกไว 

 

คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  เทากับ  0.898 
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ภาคผนวก  ข 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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คําชี้แจง 1.  แบบสอบถามมีทั้งหมด   4  ตอน  ดังนี้                                                                                  
 ตอนที่  1  แบบสอบถามการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ     จํานวน  20  ขอ                             
          ตอนที่  2  แบบสอบถามความใฝรูใฝเรียน                                                   จํานวน  35  ขอ                
          ตอนที่  3  แบบสอบถามเจตคติตอการเรียน                                                 จํานวน  20  ขอ   
       ตอนที่  4  แบบสอบถามยุทธศาสตรการเรียนรู                                            จํานวน  30  ขอ    
                2.  แบบสอบถามนี้ประกอบดวยขอความตางๆที่กําหนดใหนักเรียนตอบตามความคิดเห็น
หรือความรูสึกของนักเรียน  จึงไมมีคําตอบใดที่ถูกหรือผิด  ซึ่งนักเรียนสามารถแสดงความรูสึกความ
คิดเห็นอยางอิสระ  และขอมูลทั้งหมดจะถูกรักษาไวเปนความลับจึงไมมีผลกระทบใดๆตอนักเรียนจึง
ขอความรวมมือใหนักเรียนตอบแบบสอบถามใหตรงกับความคิดเห็นความรูสึกที่แทจริงมากที่สุดและ
ครบทุกขอเพื่อความสมบูรณของแบบสอบถาม  ที่จะสามารถนําไปใชวิเคราะหในการทํางานวิจัยให
เกิดประโยชนสูงสุดทางวิชาการ 

                         

 

 

 

                                                                 นายอุทัยราชันย   มาตเลิง                                                                                                                        
                                                            นิสิตปริญญาโท  สาขาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา                                                      
                                                               คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

แบบสอบถามและแบบทดสอบเพื่อการวิจัย 

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนท่ี  1                                                                                                     

 แบบสอบถามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

คําช้ีแจง :   ใหนักเรียนอานและพิจารณาขอความแตละขอวาตรงกับความคิด ความรูสึก ของนักเรียน
มากนอยเพียงใด   แลวทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองทางขวามือของขอความในแตละขอเพียงชอง
เดียวที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด  
         5   หมายถึง     ขอความนั้นสอดคลองกับพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูตามการ 
                                 รับรู ของนักเรียนมากที่สุด (81-100 %)                                                                                                                          
         4   หมายถึง     ขอความนั้นสอดคลองกับพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูตามการ 
                                 รับรูของนกัเรียนมาก  (61-80 %)                                                                                          
         3   หมายถึง     ขอความนั้นสอดคลองกับพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูตามการ 
                                 รับรูของนักเรียนปานกลาง (41-60 %)                                                                              
         2   หมายถึง     ขอความนั้นสอดคลองกับพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูตามการ 
                                 รับรูของนักเรียนนอย (21-40 %)                                                                                                                           
         1   หมายถึง     ขอความนั้นสอดคลองกับพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูตามการ   
                             รับรูของนักเรียนนอยที่สุด (0-20 %) 

ขอ ขอความ 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ครูเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถแสดงความเห็นตอกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่ครูจัดข้ึน 
     

2 ครูฝกใหผูเรียนคิดคนหาคําตอบดวยตนเองอยางอิสระ      
3 ครูมักนําความรูใหมๆ มาใหผูเรียนไดรวมกนัอภิปราย      
4  ครูเนนใหผูเรียนทุกคนนําความรูที่ไดไปเชื่อมโยงกับสภาพจริงใน

ชีวิตประจําวัน 
     

5  ครูเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นไดอยางหลากหลาย      
6 ครูสรุปความรูไดชัดเจน และกระตุนใหผูเรียนไดนําความรูไปใชกับ

ชีวิตประจําวัน 
     

7  ครูเนนใหผูเรียนไดเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจ      
8 ครูเนนใหผูเรียนรวมมือกันทํางานมากกวาแขงขันกันทํางาน       
9 ครูสงเสริมใหผูเรียนเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันระหวางเรียน      

 

ช่ือ...................................................................เลขท่ี..........ช้ัน.............. 
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ขอ ขอความ 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
10 ครูสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความสามารถดานการเรียนอยางเต็มที ่      
11 ครูสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสฝกการเปนผูนําและผูตามที่ด ี      
12  ครูจัดกิจกรรมการเรียนตามความถนัดของผูเรียน      
13  ครูจะใหคําปรึกษาทุกคร้ังเม่ือผูเรียนไมเขาใจในการทํากิจกรรมการ

เรียน 
     

14 ครูสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ เชน ในชุมชน 
สวนสมุนไพร 

     

15 ครูมีกิจกรรมใหมๆใหผูเรียนไดทดลองทํา      
16 ครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมสรุปความรูจากทายบทเรียน      
17  ในการทํางานกลุมครูเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกสมาชิกในกลุม

ตามความสมัครใจ 
     

18 ครูสงเสริมใหนักเรียนรูจักการคนควาหาขอมูลจากแหลงเรียนรู      
19 ครูจัดกิจกรรมการเรียนโดยเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง      
20 ครูสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทํางานเปนทีม      
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ตอนท่ี  2                                                                                                                               
แบบสอบถามความใฝรูใฝเรียน   

คําชี้แจง  :   ใหนักเรียนอานและพิจารณาขอความแตละขอวาตรงกับความคิด ความรูสึก และการ
ปฏิบัติของนักเรียนมากนอยเพียงใด แลวทําเคร่ืองหมาย       ลงในชองทางขวามือของขอความใน
แตละขอเพียงชองเดียวที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนมากที่สุด  

               5    หมายถึง   ขอความนั้นสอดคลองกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด  (81-100 %)                         
               4    หมายถึง   ขอความนั้นสอดคลองกับความคิดเห็นของนักเรียนมาก  (61-80 %)                                 
               3    หมายถึง   ขอความนั้นสอดคลองกับความคิดเห็นของนักเรียนปานกลาง  (41-60 %)                     
               2    หมายถึง   ขอความนั้นสอดคลองกับความคิดเห็นของนักเรียนนอย  (21-40 %)                       
               1   หมายถึง  ขอความนั้นสอดคลองกับความคิดเห็นของนักเรียนนอยที่สุด  (0-20 %)          

ขอ ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 
การเห็นคุณคาของสิ่งตางๆ 
การหาความรูโดยการอานหนังสือเปนประโยชนสําหรับขาพเจา 

     

2 
 การเขารวมกิจกรรมตางๆที่โรงเรียนจัดข้ึนสามารถเพิ่มเติมความรูใหแก
ขาพเจาได 

     

3  การติดตามขาวสารตางๆทําใหขาพเจารูเทาทันการเปล่ียนแปลงในสังคม      
4 เม่ือพบเคล็ดลับความสําเร็จในการเรียนจากเพื่อนๆ ขาพเจาจะนํามาปรับ

ใชกับตัวเอง  
     

5 ขาพเจาจะศึกษาวิธีการเรียนจากบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการเรียน
แลวมาปรับใชกับตนเอง 

     

 
6 

ความอยากรูอยากเห็น 
 เม่ือครูสอนเร่ืองที่เปนความรูใหมๆขาพเจาจะรูสึกตื่นเตน 

     

7  เม่ือไดรับขาวการสมัครเรียนตอจากครู  ขาพเจาจะคนหารายละเอียดเพิ่มเติม      
8 ขาพเจารีบศึกษาคนควางานที่ไดรับมอบหมายจากครูทันที       
9  ขาพเจาตองการเรียนรูเร่ืองราวหรือเหตุการณตางๆที่เกิดข้ึนในสังคมกอน

เพื่อน 
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ขอ ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
10  ขาพเจาจะศึกษาคนควาเนื้อหาลวงหนากอนเขาเรียนเสมอ      
11  ขาพเจาจะตองทํางานที่ตนเองรับผิดชอบใหเสร็จกอนจึงจะไปเลนกับเพื่อน      
12  ในขณะที่เพื่อนรายงานหนาชั้นเรียนขาพเจาจะสนใจฟงเพื่อใหมีความรู

และความเขาใจในเร่ืองนั้นๆ  
     

13  เม่ือขาพเจาไมเขาใจในเนื้อหาที่ครูสอนขาพเจาจะตั้งใจเรียนเปนพิเศษ      
14  ขณะที่ครูกําลังสอนขาพเจาจะตั้งใจฟงอยางมีสมาธ ิ      
15  ขาพเจาจะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จตามกําหนดเวลา      
16 ขาพเจาจะใหความรวมมือในการทํางานกลุมอยางเต็มที ่      
17 กลาคิดริเร่ิม                                                                                                     

ขาพเจาจะพยายามหาวิธีการใหมๆในการนําเสนอรายงาน 
     

18 ขาพเจาชอบทดลองทําในส่ิงที่แปลกใหม      
19 ขาพเจาชอบแสดงความคิดเห็นที่แตกตางจากเพื่อน       
20 ขาพเจาชอบการพบปะพูดคุยกับเพื่อนหลากหลายกลุมเพื่อแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น  
     

21 ในการทํางานกลุมเม่ือขาพเจามีความคิดดีๆจะรีบเสนอทันท ี      
22 ความเพียรพยายาม                                                                                                

เม่ือครูมอบหมายงานใหคนควา  ขาพเจาจะทําอยางเต็มความสามารถ
เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

     

23 ขาพเจาทุมเทเวลาในการอานหนังสืออยางเต็มที่เพื่อที่จะใหไดผลการเรียน
ที่ดีข้ึน 

     

24 เม่ือขาพเจาไดรับคําติเตือนจะหาแนวทางปรับปรุงตนเองเพื่อแกไข
ขอบกพรองทันท ี

     

25 การศึกษาคนควาดวยตนเอง                                                                                     
เม่ือรูวาผลการเรียนของตัวเองต่ํา ขาพเจาจะตั้งใจเรียนเพื่อใหคะแนนใน
การสอบออกมาดีที่สุด  

     

26 การทํากิจกรรมกลุมทําใหขาพเจาเขามีอิสระในการใชความคิดเห็นและ
เรียนรูส่ิงใหม 
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ขอ ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
27 เม่ือมีเวลาวางขาพเจาจะเขาหองสมุดเพื่อทบทวนความรู      
28 ขาพเจาชอบสังเกตส่ิงแวดลอมตางๆรอบตัวเพราะทําใหเกิดความรูใหมที

หลากหลาย 
     

29 ปายนิเทศวิชาการในโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูแหงหนึ่งของขาพเจา      
30 เม่ือขาพเจาพบขอสงสัยจากการทําแบบฝกหัดขาพเจาจะคนหาคําตอบ

ดวยตนเอง 
     

31 การมีเหตุผล                                                                                                            
เม่ือเพื่อนในกลุมมีความคิดเห็นไมตรงกัน ขาพเจาจะรับฟงความคิดเห็น
ของเพื่อนทุกคนเพื่อหาขอสรุปที่เหมาะสม 

     

32 หากครูพิจารณาวางานของขาพเจามีขอผิดพลาดขาพเจาจะสอบถาม
เหตุผลในการพิจารณาจากครู 

     

33 เม่ือเกิดความขัดแยงกันระหวางเพื่อน ขาพเจาจะไดรับมอบหมายใหเปน       
ผูตัดสินความคิด 

     

34 ขาพเจาจะตั้งใจเรียนมากข้ึนในวิชาที่ไดรับผลการเรียนต่ําเพราะที่ผาน
มายังไมตั้งใจเรียนเทาที่ควร 

     

35 เม่ือไดรับขาวสารใหมๆจากรายการโทรทัศนขาพเจาจะพิจารณาอยาง
รอบคอบกอนที่จะปกใจเชื่อ  
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ตอนท่ี  3                                                                                                                            
แบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียน 

คําช้ีแจง :   ใหนักเรียนอานและพิจารณาขอความแตละขอวาตรงกับความคิด ความรูสึก และการ
ปฏิบัติของนักเรียนมากนอยเพียงใด แลวทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองทางขวามือของขอความในแต
ละขอเพียงชองเดียวที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด  
            5   หมายถึง  ขอความนั้นสอดคลองกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด (81 - 100 %)                                   
            4   หมายถึง  ขอความนั้นสอดคลองกับความคิดเห็นของนักเรียนมาก (61 - 80 %)                                                         
            3   หมายถึง  ขอความนั้นสอดคลองกับความคิดเห็นของนักเรียนปานกลาง (41 - 60 %)                                                       
            2   หมายถึง  ขอความนั้นสอดคลองกับความคิดเห็นของนักเรียนนอย (21 - 40 %)                                                      
            1   หมายถึง  ขอความนั้นสอดคลองกับความคิดเห็นของนักเรียนนอยที่สุด (0 - 20 %) 

ขอ ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.  ขาพเจาคิดวายิ่งมีความรูมากเทาไหร เราจะสามารถดําเนินชีวิตไดดีเทานั้น      
2.  ขาพเจาคิดวาเนื้อหาวิชาที่เรียนไมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

ไดเลย 
     

3  ขาพเจาคิดวาการใชจายเพื่อการเรียนเปนการลงทุนที่คุมคา      
4  ขาพเจาคิดวาคนมีเงินเทานั้นที่จะศึกษาเลาเรียนไดด ี      
5  การเรียนหนังสือทําใหขาพเจายิ่งพบเร่ืองนารู นาสนใจ      
6  การเรียนรูส่ิงใหมๆ ทําใหขาพเจาเปนคนรอบรูและทันตอเหตุการณ      
7  ขาพเจาคิดวาผูมีการศึกษาจะเอาตัวรอดไดเม่ือเกิดเหตุการณคับขัน      
8  การเรียนทําใหขาพเจารูเทาทันคนอ่ืน      
9  ขาพเจาคิดวาการเรียนรูไมใชเร่ืองจําเปนในชีวิตคนเรา      

10  การเรียนเปนเร่ืองที่นาเบื่อหนายสําหรับขาพเจา      
11  ขาพเจาตั้งใจเรียนมากจนกลายเปนคนเครงเครียด      
12  ขาพเจาคิดวาการเรียนทําใหเสียเวลา      
13  ขาพเจาคิดวาการเรียนสูงๆไมชวยใหมีงานทําที่ดีเสมอไป      
14  ขาพเจาคิดวาการเรียนทําใหเปนคนมีเหตุผล      
15  ขาพเจาคิดวาการเรียนรูมากๆทําใหรูจักวางแผนในการทํางาน      
16  การเรียนทําใหขาพเจาส่ือสารกับคนอ่ืนไดด ี      
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ขอ ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
17  การเรียนทําใหขาพเจาเขาใจผูอ่ืนไดดี       
18  ขาพเจาคิดวาการเรียนรูส่ิงใหมทําใหความคิดของขาพเจาพัฒนาข้ึน      
19  ขาพเจาคิดวาการเรียนรูจําเปนตองเรียนกับครูเทานั้น      
20  ขาพเจาคิดวาการเรียนทําใหสังคมเกิดการพัฒนาในทางที่ด ี      
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ตอนท่ี  4                                                                                                                                   
แบบสอบถามวัดยุทธศาสตรการเรียนรู 

คําช้ีแจง :   ใหนักเรียนอานและพิจารณาขอความแตละขอวาตรงกับความคิด ความรูสึก และการ
ปฏิบัติของนักเรียนมากนอยเพียงใด   แลวทําเคร่ืองหมาย     ลงในชองทางขวามือของขอความใน
แตละขอเพียงชองเดียวที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด  
            5  หมายถึง   ขอความนั้นสอดคลองกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด (81- 100 %)                     
           4 หมายถึง    ขอความนั้นสอดคลองกับความคิดเห็นของนักเรียนมาก (61-80 %)                                                           
           3 หมายถึง    ขอความนั้นสอดคลองกับความคิดเห็นของนักเรียนปานกลาง (41-60 %)                                                   
           2 หมายถึง    ขอความนั้นสอดคลองกับความคิดเห็นของนักเรียนนอย (21-40 %)                                                         
           1 หมายถึง    ขอความนั้นสอดคลองกับความคิดเห็นของนักเรียนนอยที่สุด (0-20 %) 

ขอ ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 
1 

ขัน้ระบุปญหาและวางแผนการเรียน 
ขาพเจาเตรียมอุปกรณที่จําเปนสําหรับการเรียน เชนปากกา ยางลบ 
ฯลฯ ใหพรอมกอนเขาเรียน 

     

2  แมขาพเจาจะไมชอบเรียนวิชาใดก็ตามแตขาพเจาก็จะอานหนังสือ
ลวงหนากอนเขาเรียน 

     

3 เม่ือพบขอสงสัยในเนื้อหาจากการอานหนังสือ  ขาพเจาจะเตรียม
คําถามไวถามครูลวงหนา 

     

4 ขาพเจาจะทบทวนเนื้อหาที่เรียนลวงหนากอนสอบอยางนอย 2 สัปดาห      
5 ในการทํางานกลุมขาพเจาจะแบงหนาที่ในการรับผิดชอบกับเพื่อนให

ชัดเจนกอนลงมือทํา 
     

6 เม่ือเรียนเนื้อหาที่ยากขาพเจาจะคิดหาวิธีการทีช่วยใหเขาใจและจดจํา
ไดเร็วข้ึน 

     

7  เม่ือไดรับมอบหมายใหทํางาน ขาพเจาจะศึกษาวางานนั้นมี
จุดมุงหมายอยางไรกอนลงมือทํา 

     

8  ในการเตรียมตัวสอบขาพเจาจะฝกทําแบบฝกหัดใหมาก      
9  ขาพเจาแบงเวลาในการเรียนแตละวันเพราะคิดวาจะชวยใหทํางานที่

ครูมอบหมายไดครบถวนและทันเวลา 
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ขอ ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
10  ขาพเจาจะกําหนดเวลาในการทํางานใหตัวเองเสมอ      
          
11 

ขั้นกําหนดการปฏิบัติกิจกรรม                                                       
ขาพเจาจะจดบันทึกขอความสําคัญที่ครูย้ําในเวลาเรียน 

     

12 ขาพเจาจะถามครูผูสอนเม่ือสงสัยในเร่ืองที่เรียน      
13 ขาพเจาทบทวนบทเรียนโดยการฝกทําแบบฝกหัดหรือขอสอบบอย  ๆ      
14  ในการอานหนังสือขาพเจาจะขีดเสนใตขอความที่สําคัญๆ เพื่อสะดวก

ในการกลับมาทบทวนภายหลัง  
     

15  ขาพเจาสรุปเนื้อหาวิชาที่เรียนแลวแตละคร้ัง เพื่อความสะดวกในการ
ทบทวน 

     

16 ในการอานหนังสือขาพเจาจะอานหลายๆรอบเพื่อจะไดจําได      
17 เวลาเรียนในหองขาพเจาจะตั้งใจฟงครูสอน      
18 เวลาอานหนังสือขาพเจาพยายามทําความเขาใจในส่ิงที่อานมากกวา

ทองจํา 
     

19 ขาพเจาจะพยายามทําการบานดวยตนเองเพื่อเปนการทบทวนส่ิงที่ได
เรียนมา 

     

20 ขาพเจาจะทําการบานก็ตอเม่ือครูหรือผูปกครองส่ัง      
       

21 
ขั้นประเมินผลและปรับปรุงตนเอง                                               
เม่ือเรียนจบในแตละหนวยขาพเจาจะสํารวจตนเองวามีความเขาใจใน
เนื้อหาดีเพียงใด 

     

22 ขาพเจาจะตรวจสอบความเรียบรอยของงานกอนสงครู      

23 เม่ือขาพเจาพบวายังไมเขาใจในเนื้อหาใดขาพเจาจะรีบทบทวนและ
ขอใหครูอธิบายใหม 

     

24 หลังจากที่ครูตรวจแบบฝกหัดแลวขาพเจาจะแกไขในขอที่ผิด      

25 ขาพเจาจะนําขอผิดพลาดของตนเองจากการทํางานมาปรับปรุงในการ
ทํางานคร้ังตอไป 
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ขอ ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
26 ขาพเจามักเปรียบเทียบคะแนนสอบคร้ังที่ผานมากับคะแนนสอบไดใน

ปจจุบันวามีการพัฒนาข้ึนหรือไม 
     

27 หลังจากเรียนเสร็จในแตละวันขาพเจาจะทบทวนวาตัวเองยังไมเขาใจ
เนื้อหาสวนใด 

     

28  ขาพเจามักสํารวจขอผิดพลาดของตนเองในการทํากิจกรรมการเรียน 
และคนหาสาเหตุวาเกิดจากอะไร 

     

29  เม่ือพบวาไดคะแนนสอบในวิชาใดนอย ขาพเจาจะเพิ่มความขยันและ
ตั้งใจเรียนในวิชานั้นใหมากข้ึน 

     

30  ขาพเจาจะตรวจสอบตนเองวากิจกรรมการเรียนที่ไดปฏิบัติประสบ
ความสําเร็จมากเพียงใด  
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ฉบับท่ี 2                                                                                                                             
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 

คําช้ีแจง                                                                                                                                                              
               1. แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด   45   ขอ    เวลา   90   นาที                                                                     
               2. ใหนักเรียนอานขอความที่กําหนดใหแลวตอบตําถามจากขอความ โดยเลือกตอบขอที่ถูก
ที่สุดเพียงขอเดียว    โดยทําเคร่ืองหมาย (×)  ลงในชอง   ก, ข, ค, ง   ในกระดาษคําตอบ ดังตัวอยาง
ขางลางนี ้
 

ขอ ก ข ค ง 
0     

                                                                          
 ถาตองการเปล่ียนคําตอบใหทําเคร่ืองหมาย   =   ทับขอนั้นแลวกากบาทเลือกขอใหม   เชน เปล่ียนขอ  
ข  เปนขอ   ง 
                                                                      

ขอ ก ข ค ง 
0      

                                                           
               3. คําถามแตละขอมีคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียว  ถาตอบเกินหนึ่งคําตอบหรือไมตอบเลย
ถือวาไมไดคะแนนในขอนั้น                                                                                                                                        
               4.  ถาขอใดยากใหขามไปทําขอที่งายๆกอน  เม่ือมีเวลาเหลือจึงยอนกลับมาทําใหม                                              
               5. หามขีดเขียนหรือทําสัญลักษณใดๆลงในกระดาษขอสอบ 
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คําช้ีแจง    จากกลอนที่กําหนดใหจงตอบคําถามขอ   1 - 3    
          “  อยาเกียจครานการเรียนเรงอุตสาห                มีวิชาเหมือนมีทรัพยอยูนับแสน   
           จะตกถิ่นฐานใดคงไมแคลน                                 ถึงคับแคนก็พอยังประทังตน ”    

1. กลอนบทนี้มีใจความสําคัญอยางไร     
               ก.ความมีวินัย                                   ข.ความขยัน                                                                                                                                                                                   
               ค. ทรัพยสิน                                      ง. ความลําบาก      
   2. จากบทกลอนนี้ขอใดสัมพันธกันมากที่สุด                                                                                                         
               ก. มีวินัย  การเอาใจใส                      ข. ความขยัน  การเรียน                                                            
               ค. ความยากจน  การเรียน                  ง. ความลําบาก   เกียจคราน 
   3. จากบทกลอนตองการสอนเร่ืองใด 
                ก. อดทน                                           ข. ความขยัน 
                ค. ความมีวินัย                                   ง.  การเอาใจใส  
 
คําช้ีแจง  : จากขอความที่กําหนดใหตอบคําถามขอ   4 – 6 
      การรูจักประหยัดใชจายอยางพอเพียง  ไมตามใจตนเองมากเกินไป  รูจักแยกความจําเปนกับ
ความตองการออกจากกันส่ิงไหนจําเปนจริงๆ  เราคอยซื้อ ส่ิงไหนไมจําเปนไมควรซื้อก็ไมตองซือ้ 
ส่ิงของที่พอใชไดเราก็ใชไปกอน 
 

4. ขอความนี้กลาวถึงเร่ืองใดมากที่สุด 
                   ก. การเห็นคุณคา                             ข. การรูจักออม 
                   ค. การซื้อของ                                  ง.  การใชจาย 
  5. คํากลาวในขอใดสัมพันธกับขอความนี ้
                    ก. อดอยากปากแหง                        ค. เก็บเล็กผสมนอย                                                                                                              
                    ข. เก็บหอมรอมริบ                          ง. มีนอยใชสอยพอประมาณ 
   6. จากขอความนี้ทานเขาใจวาอยางไร 
                    ก. การรูจักเลือกซื้อของ                  ค. การใชจายตามความจําเปน                                                                         
                     ข. การรูจักหาของทดแทน              ง. การใชจายตามความตองการ 

ช่ือ.................................................................เลขท่ี........ช้ัน........... 
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คําช้ีแจง : ขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ   7 – 9                                                                                                                
            ธงชาติและเพลงชาติไทย  เปนสัญลักษณของความเปนไทย  เราจงรวมใจยืนตรงเคารพธงชาติ  
ดวยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย 
 

  7. ขอความนี้กลาวถึงเร่ืองใดเปนสําคัญ                                                                                                                           
                  ก. ความเสียสละของคนไทย                     ข. ความเปนคนไทย                                                                      
                  ค.  เอกลักษณประจําชาติไทย                    ง.  ความสามัคคีของคนไทย 

8. ขอใดมีความสัมพันธกับคําวา  “ เอกลักษณ”                                                                                                       
                ก.  ความภาคภูมิใจ                                 ข. ความเสียสละ                                                                             
                ค. บรรพบุรุษ                                           ง.  เพลงชาต ิ

9. จากขอความนี้ทานเขาใจวาอยางไร                                                                                                                   
                ก. คนไทยตองมีความสามัคคี                                                                                                                                                 
                ข.  คนไทยตองมีความรักชาติ                                                                                                                                    
                ค. การยืนตรงเคารพธงชาติเปนความ ภาคภูมิใจ                                                                                                        
                ง.  ความภาคภูมิใจในความเปนเอกราชของ ไทย 

 

คําช้ีแจง : ขอความตอไปนี้ตอบคําถามในขอ   10 - 12 
           คนที่มีวินัยในตนเองรูจักแบงเวลา  เวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนอยางมีสมาธิ  เวลาเลนก็เลน
พอประมาณ  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม  บุคคลใดที่มีการปฏิบัติตนเชนนี้ยอมทําให
ตนเองเจริญกาวหนาและประสบความสําเร็จ 

10. ขอความนี้กลาวถึงเร่ืองใดเปนสําคัญ 
                       ก. ความเจริญกาวหนา           ข. ความสําเร็จในชีวิต                                                                                                     
                       ค. การตั้งใจเรียน                    ง.  ความมีระเบียบวินัย 

11.ขอใดตอไปนี้มีความสัมพันธกัน 
                       ก.  วินัย     ประสบความสําเร็จ                                                                                                    
                       ข.  ตั้งใจเรียน   รับผิดชอบตอสวนรวม                                                    
                       ค.  เรียนเกง    รับผิดชอบตอสวนรวม                                                                                                   
                       ง.  มีสมาธิ   รับผิดชอบตอตนเอง  

12.  ขอความนี้สอนเร่ืองใด 
                       ก.  การมีสมาธิ                       ข.  ความอดทน                                                                                              
                       ค.  การตั้งใจเรียน                   ง. การปฏิบัติตน 
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คําช้ีแจง : ขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ   13 -15  
      กีฬาทําใหรูแพรูชนะ  รูอภัย  เม่ือชนะก็ไมดูถูกเยาะเยยฝายที่แพ  เม่ือแพ แลวก็ยอมรับ  และ
นําจุดออนของตนเองไปปรับปรุง  เพื่อใหตนเองมีการพัฒนา  การเลนกีฬานอกจากจะทําใหรางกาย
แข็งแรงไมมีโรคภัยเบียดเบียน  จิตใจเขมแข็ง  มีน้ําใจ  และยังทําใหเกิดมิตรภาพตามมา  กีฬาจึงเปน
ส่ือสัมพันธที่ดีของคนในสังคมตลอดมา  
   13. จากขอความนี้กลาวถึงเร่ืองใดเปนอันดับแรก 
              ก. มิตรภาพของคนในสังคม                           ข. การพัฒนาตนเองในการเลนกีฬา                                          
              ค. กีฬาทําใหมีน้ําใจ  รูแพ  รูชนะ  รูอภัย         ง.  กีฬาพาชีวิตรุงโรจน 
   14. จากขอความที่กลาวมา  คํากลาวใดที่เหมาะสมกับเนื้อหามากที่สุด  
              ก. กีฬาทําใหคนขยัน                                       ข.  กีฬาทําใหเกิดมิตรภาพ                                           
              ง. กีฬาพาชีวิตกาวหนาในการงาน                   ค. กีฬาสรางความสําเร็จในชีวิตทุกอยาง 
   15. ขอใดกลาวไดถูกตองที่สุด 
               ก.  คนรูจักใหอภัยคนอ่ืนเปนคนมีน้ําใจนักกีฬา                                                                                                                                                             
               ข. กีฬาทําใหคนมีความม่ันใจ                                                                                                            
               ค. กีฬาทําใหชาติเจริญรุงเรือง 
               ง. คนที่เลนกีฬามีน้ําใจนักกีฬา 
 
คําช้ีแจง :  ขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 16 -18 
         นักเรียนนอกจากมีหนาที่เรียนหนังสือแลว  ตองฝกทํางานและทําความดีดวยเพราะการทํางาน
จะชวยใหมีความสามารถมีความขยันอดทน ชวยเหลือตนเองได และการทําความดีเปนการฝกฝนตนเอง
ใหตั้งม่ันอยูในความดีไมปลอยตามใจตนเอง  ซึ่งการปฏิบัติเชนนี้เปนประจําจะทําใหเกิดเปนนิสัยติดตวั
ตลอดไป 

16. จากขอความนี้กลาวถึงเร่ืองใดเปนสําคัญ                                                                                                        
                 ก.  การฝกงาน                ข.  การทําหนาที่                                                                                                         
                 ค.  การเขาใจตนเอง       ง.  การไมตามใจตนเอง 

17. การปฏิบัติตามขอความที่กลาวมาจะเกิดผลดีกับนักเรียนอยางไร                                                                   
                       ก.  เกิดความขยัน               ข. เกิดเปนนสัิย                                                                                                                       
                       ค.  เกิดความอดทน             ง.  เกิดความม่ันคงในชีวิต 

18. จากขอความที่กลาวมาตองการสอนเร่ืองใด                                                                                                               
                       ก. ความขยัน                        ข. หนาที่ในการเรียน                                                                               
                       ค. การฝกทํางาน                   ง. การปฏิบัติตน 
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คําช้ีแจง : ขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ   19 - 21 
      ปญหาน้ําทวมในหลายจังหวัดของประเทศไทยที่เพิ่มความรุนแรงข้ึนทุกป  บางจังหวัดประสบ
ปญหาอยางหนักทั้งน้ําทวม  ดินถลม แผนดินสไลด  บานเรือนพังเสียหาย  ไมมีที่อยูอาศัย  ผลผลิตทาง
การเกษตรเสียหาย  นาขาวของเกษตรกรถูกน้ําทวมขัง ความเสียหายเหลานี้มีสาเหตุมาจากการกระทํา
ของมนุษย  เชน การตัดไมทําลายปา  การถางปาเพื่อเพิ่มที่ทํากิน  ทําใหพืน้ดินไมมีพืชปกคลุมเวลาฝน
ตกทําใหน้ําไหลเร็วและแรง  บริเวณที่เปนภูเขาเม่ือไมมีตนไมยึดเกาะดินเอาไวทําใหเกิดการพังทลาย
ของดินหรือเกิดภูเขาถลม                  

19. จากขอความนี้กลาวถึงเร่ืองใดเปนสําคัญ                                                                                                                    
                      ก.  การตัดไมทําลายปา            ข.  ปญหาน้ําทวม                                                                                                                 
                      ค.  ภูเขาถลม                            ง.  บานเรือนเสียหาย 

20. ขอใดเปนสาเหตุของน้ําทวม                                                                                                                                
                     ก.  ภูเขาถลม                             ข.  น้ําไหลเร็ว                                                                                                                   
                     ค. ปาไมถูกทําลาย                     ง.  ฝนตกหนัก 

21. ขอใดกลาวถูกตอง                                                                                                                                                               
                     ก. สาเหตุของน้ําทวมเกิดจากมนุษย                                                                                                                  
                     ข. ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายจึงทําให แผนดินถลม                                                                            
                     ค. น้ําไหลเร็วและแรงเปนสาเหตุทําใหปาไม ถูกทําลาย  
                     ง. การตัดไมทําลายปาเปนสาเหตุทําใหฝน ตกหนักแลวเกิดน้ําทวม       
 
คําช้ีแจง :  ขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ   22 - 24 
         ปาไมเปนแหลงผลิตกาชออกซิเจนของโลกขนาดใหญ แตปจจุบันปาไมไดลดจํานวนลงอยาง
รวดเร็วจนปจจุบันนี้พื้นที่ปาเหลือนอยมาก ทําใหปริมาณกาชออกซิเจนลดลงเชนกันจึงทําใหสภาพแวดลอม
เปล่ียนแปลงไป  ทําใหประสบปญหาสภาพแวดลอมโดยเฉพาะอากาศเปนพิษซึ่งมีกาชคารบอนไดออกไซด
เปนตัวกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ  โดยธรรมชาติแลวปาไมจะเปนตัวเปล่ียนกาชคารบอนไดออกไซด
ใหเปนกาชออกซิเจนซึ่งเปนอากาศดี  หรือที่เรียกวาปาไมเปล่ียนอากาศเสียใหเปนอากาศดี    
                           

  22.  จากขอความนี้กลาวถึงเร่ืองใดเปนสําคัญ                                                                                                   
               ก. ปาไมลดจํานวนลงทําใหอากาศเปนพิษ                                                                                             
              ข. เม่ือกาชคารบอนไดออกไซดเพิ่มมากข้ึนทําใหปาไมลดลง                                                                                
              ค. เม่ือปาไมลดลงกาชคารบอนไดออกไซด ลดลงทําใหอากาศไมเปนพิษ                                                       
              ง. กาชคารบอนไดออกไซดลดลงทําใหปาไม ลดลง 
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            23.  ขอใดมีความสัมพันธกัน                                                                                                                                       
                          ก.  ปาไม เพิ่มอากาศเสีย                              ข.  ออกซิเจนเพิ่มอากาศเสีย                                                          
              ค.  คารบอนไดออกไซดเพิ่มอากาศดี           ง.  ออกซิเจนเพิ่มอากาศด ี

24. จากขอความนี้เขาใจไดวาอยางไร                                                                                                                   
              ก. ส่ิงแวดลอมเปล่ียนแปลงไปจํานวนปาไม ลดลง                                                                                                          
              ข. ปาไมลดจํานวนลงทําใหสภาพแวดลอมขาดความสมบูรณ                                                                                
              ค. ปาไมชวยเปล่ียนกาชคารบอนไดออกไซดใหเปนอากาศดี                                                                                                    
              ง. ปาไมลดจํานวนลงทําใหขาดอากาศในการหายใจ 
 
คําช้ีแจง : จากขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 25 - 27 
               คนจะสวยสวยที่ใจใชใบหนา          คนจะรวยรวยน้ําใจใชเงินหนา 
      คนจะเกงเกงมาไดดวยวิชา               คนจะดังดังไมวาอยาลืมตัว  
 

25. จากขอความกลาวถึงเร่ืองใดมากที่สุด                                                                                                                        
                   ก.  ความงาม                                     ข. หนาตา                                                                                                                       
                   ค.  มารยาท                                       ง. ความดี 

26. คํากลาวใดเหมาะสมกับขอความนี้มากที่สุด                                                                                                           
                   ก. ความดีเกิดจากจิตใจ                      ข. คนรวยเทานั้นจึงจะเปนคนดี                                                                                                
                   ค. คนเกงเทานั้นจึงจะเปนคนดี            ง. คนเกงเปนคนลืมตัว 

27. จากขอความนี้ตองการสอนเร่ืองใด                                                                                                                    
                  ก. สอนใหเปนคนขยัน                       ข. สอนใหมีจิตใจดีงาม                                                                                       
                  ค. สอนใหเดนกวาคนอ่ืน                    ง. สอนใหชอบความสวย 
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คําช้ีแจง :  บทสนทนาตอไปนี้ตอบคําถามขอ 28 - 30 
         ปอง :  เปนไงบางครับเจ็บตรงไหน                                                                                                                      
         ตาย : ไมเปนอะไรมากครับเจ็บขอมือนิดหนอย                                                                                                    
         ปอง : ผมตองขอโทษดวยนะครับมองไมเห็น                                                                                                       
         ตาย : ไมเปนไรครับเพราะคุณไมไดตั้งใจ                                                                                                                       
          ปอง : ตองขอโทษจริงๆ คราวหนาผมจะระวังใหมากกวานี ้
 

28. จากบทสนทนาเกิดอะไรข้ึนกับบุคคลทั้งสอง                                                                                                             
                     ก. เกิดอาการตกใจ               ข.  เกิดอุบัติเหตุ                                                                                                     
                     ค. เกิดการเขาใจผิด              ง.  เกิดการทํารายรางกาย 

29. คํากลาวขอใดสัมพันธกับบทสนทนา                                                                                                           
                     ก. มีเมตตาตอกัน                  ข. ไมเอาเปรียบคนอ่ืน                                                                                                       
                     ค. ใหอภัยซึ่งกันและกัน          ง. ทีใครทีมัน 

30. ขอความนี้เตือนสติในเร่ืองใด                                                                                                                             
                      ก. ความละเอียด                   ข. การเขาใจผูอ่ืน                                                                                       
                      ค. การใสใจคนอ่ืน                 ง. ความระมัดระวัง  
 
คําช้ีแจง  : จากขอความตอบคําถามขอ   31 - 33                                                                                                            
                การปลนเปดฉากคร้ังใหญ   กวาดเงินกํานันผูใหญบานกลางแมน้ําโขงรวดเดียว 15 ราย 

31.. จากขอความตองการกลาวถึงเร่ืองใดเปนอันดับแรก                                                                                                         
                        ก. การปลน                          ข. เงินเดือน                                                                                                      
                        ค. เวลาเกิดเหตุการณ            ง.  ความรุนแรงของเหตุการณ 

32. คําที่ใชแทน “ เปดฉาก”  ไดคือขอใด                                                                                                                                         
                      ก. เร่ิม                                     ข. ส้ินสุด                                                                                                
                      ค. ระบาด                                ง. เกิดข้ึน 

33.  ขอความขางตนเปนการนําเสนอในรูปแบบใด                                                                                                              
                        ก. รายงาน                               ข. จดหมาย                                                                                                                              
                        ค. เสนอขาว                            ง.  ความคิดเห็น 
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คําช้ีแจง :  จากขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ   34 - 36 
        เวลาเปนส่ิงที่มีคาในชีวิตของคนเรา เม่ือเวลาเปล่ียนไปทุกส่ิงที่อยูรอบๆตัวเราก็เปล่ียนแปลง
ตามไปดวย เวลาเปนส่ิงที่ไมมีอะไรมาทดแทนได  ผานไปแลวผานไปเลย ไมสามารถกลับไปแกไขอะไร
ไดอีก  เพราะฉะนั้นในแตละวันเราตองใชเวลาใหเกิดประโยชนมากที่สุด 
 

34. ขอความนี้กลาวถึงเร่ืองใดเปนสําคัญ                                                                                                                   
                           ก. อดีต                                    ข.  อนาคต                                                                                                                        
                           ค.  เวลา                           ง. คุณคาของชีวิต 

35. จากขอความขางตนขอใดเกี่ยวของกัน                                                                                                                        
                         ก. อนาคต กับ การเปล่ียนแปลง     ข. ชีวิต กับการเปล่ียนแปลง                                                              
                         ค. เวลา  กับการเปล่ียนแปลง         ง.  เวลา กับ อนาคต   

36. ผูอานไดขอคิดอะไรจากขอความขางตน                                                                                                                    
                         ก. การใชเวลาใหเกิดประโยชน        ข. การใชชีวิตเพื่ออนาคต                                                         
                         ค. การนึกถึงอดีตที่ผานมา               ง.  การเขาใจความเปล่ียนแปลง 

 
คําช้ีแจง : จากขอความตอบคําถามขอ 37 - 39 
           กระดาษแตละชนิดมีพื้นผิวเฉพาะตัว  ตางกันไปตามลักษณะของวัตถุประสงคที่ผลิตมาเพื่อใช
สอย บางชนิดมันวาว บางแผนสีขาวลวนเปนขุย  ซึ่งเอกลักษณเหลานี้  นอกจากจะนําไปหอพัสดุเพื่อ
กันกระแทกหรือใสอาหารเพื่อเก็บเขาตูเย็นแลว  มันยังเปนอีกหนึ่งวัสดุที่จะมาทําใหของขวัญสวยงาม
นาสนใจตั้งแตยังไมเปดหอ 
 

37. จากขอความขางตนแสดงวาการผลิตกระดาษจะตองคํานึงถึงเร่ืองใดมากที่สุด                                                         
                         ก. วัตถุประสงคของการใชสอย           ข. ความสวยงามของกระดาษ                                                                                 
                         ค. ปริมาณในการผลิตกระดาษ             ง. ความประหยัดในการใชกระดาษ 

38. จากขอความนี้ขอใดหมายถึง “วัสด”ุ                                                                                                                   
                            ก. อาหาร                                             ข.  ตูเย็น                                                                                
                            ค. ของขวัญ                                          ง.  กระดาษ 

39. ขอใดไมใชขอสรุปจากขอความขางตน                                                                                                                    
                    ก. ประโยชนของกระดาษ                      ข. ลักษณะของกระดาษแตละชนิด                                                                                       
                    ค.  การใชกระดาษอยางประหยัด            ง.  การรูจักใชวัสดุอ่ืนแทนกระดาษ 
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คําช้ีแจง : จากขอความตอบคําถามขอ  40 - 42 
      การที่เราดูแลอวัยวะตางๆในรางกายของเราอยางดี  เราก็จะไดใชประโยชนจากอวัยวะนั้นๆ
ตลอดไป  หากเรารูคุณประโยชน  และดูแลอวัยวะทุกสวนใหดี  แสดงวาเราไดตอบแทนบุญคุณของ
อวัยวะที่ยังประโยชนใหเราอยางอเนกอนันต  อยางนี้เรียกวา  “ กตัญูกตเวทีตอตัวเราเอง”  เห็นดวย
ใชไหม  ดังนั้นจงมาดูแลสมอง  รางกายทุกสวน  และจิตใจของเราใหดี  เพื่อแสดงความกตัญูกตเวที
ตอตัวเราเอง  และอยาลืมขอบคุณเจาอวัยวะตางๆของเราดวย 
 

40. จากขอความนี้กลาวถึงเร่ืองใดเปนสําคัญ                                                                                                                    
                        ก. ความกตัญูกตเวที                               ข. การทําจิตใจใหสบาย                                                        
                        ค. การใชอวัยวะใหเกิดประโยชน                ง. การดูแลอวัยวะของรางกายทุกสวน  

41. ขอใดมีความสัมพันธกับคําวา “กตัญูกตเวทีตอตัวเอง”                                                                                       
              ก. การใหความเคารพตัวเอง                       ข. การดูแลสุขภาพตัวเอง                                                                                       
              ค. การใชอวัยวะอยางคุมคา                       ง. การรูประโยชนของอวัยวะ 
42. ขอความนี้มีจุดประสงคอยางไร                                                                                                                            

                        ก. อบรมส่ังสอน                                           ข.  ใหคําแนะนํา                                                                                                                     
                        ค.  วากลาวตักเตือน                                     ง. เชิญชวนใหทําตาม 

 
คําช้ีแจง : จากขอความตอบคําถามขอ 43 -45 
        ฉันแตงตัวแลวนั่งคอยแสงสวางอยูเกือบ  8 นาฬิกา  จึงลงเรือไดเพราะฤดูที่ฉันไปพอถึงเวลา
พลบค่ําพระอาทิตยตก  หมอกก็ลงในแมน้ําโขง  มืดไปตลอดคืนจนรุงเชาแสงแดดแข็งหมอกจึงจาง  
เพราะฉะนั้นเรือจะข้ึนลองในแมน้ําโขงเวลากลางคืนไมได 
        43. เพราะเหตุใดจึงเดินเรือในแมน้ําโขงตอนกลางคืนไมได                                                                                                     
                           ก. อากาศเย็น                                        ข. หมอกลงจัด                                                                 
                           ค.  แสงสวางไมพอ                               ง.  ไมใชฤดูเดินเรือ    
         44. ขอใดมีความหมายเดียวกับคําวา  แสงแดดแข็ง                                                                                                             
                         ก. แดดรําไรๆ                                        ข. แสงแดดรอน                                                                  
                         ค.  แสงแดดสลัวๆ                                  ง. แสงแดดตอนเชา                                                              
         45. จากขอความผูเลาไปเที่ยวในฤดูกาลใด                                                                                                        
                         ก.  ฤดูฝน                                               ข.   ฤดูรอน                                                                        
                         ค. ฤดูหนาว                                            ค.  ฤดูน้ําหลาก                                                                                                                              
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ภาคผนวก  ค 
จํานวนนักเรียนแบงตามขนาดของโรงเรียน 
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ตาราง  24  จํานวนนักเรียนชันประถมศึกษาปท่ี  6 แบงตามขนาดโรงเรียน  
 

ท่ี โรงเรียน 
จํานวนหองเรียน

(คน) 
จํานวนนักเรียน 

(คน) 
 

1 
ใหญพิเศษ 
นาคนาวาอุปถัมภ 

 
5 

 
200 

2  มีนบุร ี 9 388 
3  สุเหราทรายกองดิน 5 206 
4  วัดลานบุญ 5 221 
5  เคหะชุมชนลาดกระบัง 5 389 
6  วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรฐ) 5 211 
7  บางชัน 7 275 
8  วัดคูบอน 5 205 

 
9 

ขนาดใหญ 
 วัดตะกลํ่า 

 
5 

 
173 

10  วัดกระทุมเสือปลา 5 169 
11  วัดปากบอ 5 169 
12  วัดบําเพ็ญเหนือ 6 171 
13 วัดลาดกระบัง 3 93 
14  วัดราชโกษา 2 76 
15  หนองจอกพมิยานุสรณ 5 197 
16  นิลราชษรอุปถัมภ 1 21 
17 สังฆประชานุสรณ 4 97 
18 วัดปากบึง 2 76 
19 จินดาบํารุง 4 172 
20  คันนายาว 5 135 
21 สุเหราทับชางคลองบน 2 38 
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ตาราง  24 (ตอ) 
 

ท่ี โรงเรียน จํานวนหองเรียน
(คน) 

จํานวนนักเรียน 
(คน) 

22 สมโถชกรุงอนุสรณ(200ป) 5 162 
23 ประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา 5 156 
24 วัดบัวแกว 4 139 
25 สุเหราแสนแสบ 3 85 

 
26 

ขนาดกลาง  
แกนทองอุปถัมภ 

 
2 

 
51 

27 สุเหราจรเขขบ 3 89 
28 สุเหราบึงหนองบอน 3 61 
29 สุเหราบานมา 1 27 
30 คลองปกหลัก 3 91 
31 งามมานะ (แผน- - ทับอุทิศ) 3 79 
32 สุวิทยเสรีอนุสรณ 3 144 
33 อยูเปนสุขอนุสรณ 4 113 
34 สุเหราใหม 3 64 
35 คลองกลันตัน 3 84 
36 บานเกาะ 2 55 
37 วัดทองสัมฤทธิ ์ 2 98 
38 วัดแสนสุข 3 99 
39 วัดใหมลํานกแขวก 3 75 
40 ศาลาคู 3 64 
41 วัดปลูกศรัทธา 3 68 
42 วดสังฆราชา 3 84 
43 วัดบํารงุรื่น 3 112 
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ตาราง  24 (ตอ) 
 

ท่ี โรงเรียน จํานวนหองเรียน
(คน) 

จํานวนนักเรียน 
(คน) 

44 วัดพลมานีย 4 108 
45 วัดสุทธาโภชน 2 61 
46 แสงหิรัญวิทยา 3 85 
47 ลําพะอง 3 95 
48 บานเจียรดับ 4 105 
49 วัดทรัพยสโมสร 3 125 
50 วัดสามงาม 2 83 
51 วัดราษฎรบํารง 2 47 
52 คลองสอง 2 43 
53 สุเหราลําแขก 2 70 
54 วัดลําตอยต่ิง 2 53 
55 สุเหราซีรอ 3 105 
56 สุเหราลาดบัวขาว 2 72 
57 สามแยกคลองหลอแหล 2 77 
58 วัดแปนทอง 4 133 
59 วัดสุทธิสะอาด 3 134 
60 สุเหราคลองหน่ึง(มานะราษฎรบํารุง) 4 117 

 
61 

ขนาดเล็ก  
คลองมะขามเทศ 

 
2 

 
51 

62  สุเหราทางควาย 2 57 
63 สุเหรทับชาง 2 37 
64 สุเหราศาลาลอย 2 22 
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ตาราง  24 (ตอ) 
 

ท่ี  โรงเรียน จํานวนหองเรียน
(คน) 

จํานวนนักเรียน 
(คน) 

65 คชเผือกอนุสรณ 2 54 
66 วัดใต(ราชนรมิตร) 2 49 
67 หัวหมาก 2 59 
68 วัดทองใน 2 50 
69 คลองสองตนนุน 2 72 
70 คลองสาม 2 60 
71 วังเล็กวิทยานุสรณ (คลองส่ี) 2 64 
72 บึงขวาง 1 27 
73 สุเหราบางชัน 2 62 
74 ประสานสามัคคี(บานทับยาว) 1 17 
75 วัดบึงบัว 2 88 
76 วัดทิพพวาส 2 44 
77 วัดขุมทอง 1 22 
78 ตําบลขุมทอง(ประชาอุทิศ) 1 7 
79 ขุมทอง(เพชรทองคําอุปถัมภ) 1 16 
80 สุเหราลํานายโส 2 34 
81 แดงเปา(สิงสุขบูรณะ) 1 9 
82 สุเหราหะยีมินา 2 64 
83 สุเหราบานเกาะ 2 33 
84 ลําบุหรี่พวง 1 13 
85 สุเหราศาลาแดง 2 29 
86 สุเหราใหม 2 46 
87 สามแยกทาไข 1 15 
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ตาราง  24 (ตอ) 
 

ท่ี โรงเรียน จํานวนหองเรียน
(คน) 

จํานวนนักเรียน 
(คน) 

88 หลวงแพง(บํารุงรัฐกิจ) 1 36 
89 สุเหรานาตับ 1 30 
90 สุเหราอีรั้ว 1 30 
91 อิสลามลําไทร 1 22 
92 บานลําตนกลวย 1 42 
93 วัดพระยาปลา 2 60 
94 วัดแสนเกษม 1 20 
95 วัดใหมเจริญราษฎร 1 11 
96 วัดสีชมพ ู 1 27 
97  ลําเจดีย 1 19 
98 สุเหราคลองเกา 1 19 
99 สุเหราคลองสิบ 1 13 
100 สุเหราคลองสิบเอ็ด 1 15 
101 สุเหราสนามกลางลํา 1 19 
102 วัดใหมกระทุมลม 1 22 
103  ผลสีรุงเรือง 1 20 
104  คารีอุปถัมภ 1 23 
105 ศิริวังวิทยาคาร 1 28 
106 วัดอูตะเภา 1 23 
107  ลําผักช ี 1 23 
108 วัดลาดบัวขาว 2 61 
109 กลางคลองสอง 2 61 
110  บานแบนชะโด 1 32 
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ตาราง  24 (ตอ) 
 

ท่ี โรงเรียน จํานวนหองเรียน
(คน) 

จํานวนนักเรียน 
(คน) 

111  บานหนองระแหง 2 60 
112 วัดพระยาสุเรนทร 2 66 
113 วัดศรีสุก 1 48 
114 วัดสุขใจ 1 37 
115 วัดลํากระดาน 3 57 
116  สุเหราเกาะขุนเณร 1 28 
117  สุเหราคลองส่ี 1 15 
118 สุเหราสามวา 2 63 

 รวม 313 9,400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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