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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนมัญจาศึกษา  จังหวัดขอนแก่น ท่ี
ก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน
นักเรียน 31 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในวงจรปฏิบัติการท่ี 1 ถึง วงจร
ปฏิบัติการท่ี 3 มีล าดับคะแนนคือ 8.2  9  และ 9.6 
 2) นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนนความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 การเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท้ังด้านวิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ 
ฐานความรู้ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแรงผลักดันส าคัญท่ีท าให้หลายประเทศ
ท่ัวโลกต้องปฏิรูปการศึกษา เพื่อเตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมท้ังด้านทักษะและความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อปรับตัวให้มีคุณลักษณะส าคัญในการด ารงชีวิตในโลกยุคใหม่ได้อย่างรู้เท่านั้น สันติ มี
ความสุข และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซึ่งคุณภาพของการจัดการศึกษาจะเป็นตัวบ่งช้ีส าคัญประการหนึ่ง
ส าหรับสะท้อนถึงความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 และเป็นเครื่องมือส าคัญในการวัดศักยภาพ
การแข่งขันในเวทีโลกของแต่ละประเทศ ดังนั้นในสภาวการณ์ท่ีทุกอย่างรอบตัวก าลังเปล่ียนแปลง 
ประเทศท่ีจะอยู่รอดหรือคงความได้เปรียบก็คือประเทศท่ีคนในชาติมีความรู้ และเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จึงได้มีการผลักดันให้มีการปรับเปล่ียน การจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความเป็นพลวัต ก้าวทันกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลง เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การจัดการศึกษาไทยให้พร้อมส าหรับการแข่งขันในเวทีโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริม
ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี  
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างมีความสุขและสันติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   
 จุดมุ่งหมายท่ีส าคัญประการหนึ่งของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553  คือ การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิด และ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเต็มท่ี ดังท่ีก าหนดความมุ่งหมายและหลักการทางการศึกษา
ไว้ว่า การศึกษาเป็นการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่
คุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลัก
การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการศึกษาโดยถือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ถือว่าผู้เรียน
มีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์       
(คุรุสภา, 2542) 

จุดหมายท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้เพื่อให้เกิด
กับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีจุดหมายส าคัญประการหนึ่งว่า เมื่อผู้เรียนเรียนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแล้วผู้เรียนจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
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เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต และยังมีความมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ
คือ 1. ความสามารถในการส่ือสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ซึ่งสมรรถนะส าคัญ
ประการท่ีสองความสามารถในการคิด มีรายละเอียดส าคัญคือ เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพื่ อ
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   

จากจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การศึกษาของไทยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุล
ท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก โดยมุ่งเน้นการ
จัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ความรอบรู้โดยจะต้องฝึกทักษะกระบวนการคิด ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น เกิดการใฝ่รู้อยู่
ตลอดเวลา สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ ตลอดจนสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งแสดงเห็นว่าความคาดหวังท่ีจะพัฒนา
คนในชาติให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของโลก การปฏิรูปการศึกษา การปรับปรุงหลักสูตร มีความ
สอดคล้องกันตรงจุดเน้นเรื่องการคิด ท่ีการจัดการศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถด้าน
การคิด และใช้การคิดเพื่อใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

การคิด  เป็นกลไกของสมองท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา  ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ เป็นผล
ท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีสมองได้รับการรบกวนจากส่ิงแวดล้อมหรือสังคมภายนอก  และประสบการณ์
ส่วนตัวด้ังเดิมของมนุษย์ สามารถแบ่งการคิดได้เป็น 2 ระดับ คือ ระดับการคิดขั้นพื้นฐาน  ได้แก่   
การสังเกต  การส ารวจ  การจ าแนก การประเมิน  การตัดสินใจ  การตีความ  และการสรุป/ระบุ
เรื่องราวส าคัญ  เป็นต้น  และระดับการคิดระดับสูง   หรือทักษะการคิดขั้นสูง   ได้แก่  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์  การคิดแก้ปัญหา  และการคิดสร้างสรรค์  เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการคิด
วิเคราะห์ (Analytical  thinking)   เป็นทักษะการคิดขั้นสูง เป็นทักษะท่ีต้องส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่ง
ผู้เรียนจะต้อง ฝึกและพัฒนาจนเป็นนิสัย  เพื่อให้ผู้เรียนขยายความรู้ประสบการณ์และความคิดของ
ตนเอง และลึกซึ้ง การคิดวิเคราะห์มีความส าคัญในการช่วยให้มนุษย์ สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ให้เป็นผู้ท่ีมีความเฉลียวฉลาดในการด ารงชีวิต รู้จักพิจารณาไตร่ตรองถึงผลดีผลเสียของการกระท า 
เนื่องจากการกระท าบางอย่างต้องใช้เวลาในการไตร่ตรองถึงทางเลือกและผลท่ีจะเกิดขึ้นท าให้มีสติรู้
ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ การคิด วิเคราะห์ คือความสามารถของการคิดท่ีผ่านการพิจารณา จ าแนก 
แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เปรียบเทียบ เช่ือมโยงข้อมูล เพื่อน าไปสู่การสรุปและ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความส าคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการ
วิเคราะห์หลักการ (ลักษณา สริวัฒน์. 2549) 
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จึงเป็นกระบวนการท่ีมีคุณค่าของมนุษย์ โดยแสดงออกมา
ในลักษณะของการให้เหตุผลและการตัดสินส่ิงต่าง ๆ ด้วยความสมบูรณ์เพียบพร้อมทางสติปัญญา 
การคิดวิเคราะห์จึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญยิ่งสาหรับการสร้างความเจริญท้ังแก่บุคคลและวิทยาการ
ต่าง ๆ ในทุกสาขา นอกจากนั้นการคิดวิเคราะห์ยังเป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจ
จนสามารถน าไปสู่การตัดสินใจท่ีถูกต้องเหมาะสม กระบวนการคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการท่ีได้
รวบรวมผสมผสานการคิดแบบต่าง ๆ เอาไว้ด้วยกัน เช่น การคิดตีความ การคิดอย่างมีระเบียบแบบ
แผน มีข้ันตอน ซึ่งช่วยในการแสวงหาข้อมูลประกอบการตีความ และน ามาวิเคราะห์ต่อไป ท าใหการ
คิดวิเคราะห์มีความส าคัญ และได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ว่าเป็นทักษะท่ีต้องฝึกให้เกิดกับนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เพื่อให้นักเรียนพร้อมก้าว
เข้าสู่โลกในศตวรรษท่ี 21 (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

การสอนกระบวนการคิดหรือการสอนให้นักเรียนคิดเป็นนับว่าเป็นเรื่องท่ีคลุมเครือมาก  
เนื่องจากการคิดนั้นไม่ได้เป็นลักษณะเนื้อหาท่ีครูจะน าไปสอนได้ง่าย จึงท าให้นักเรียนไม่เกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนไม่เน้นกระบวนการ
คิดอย่างสม่ าเสมอ ไม่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนคิดหา
ค าตอบท่ีหลากหลาย ไม่รอค าตอบของนักเรียน รีบเฉลยค าตอบก่อน ขาดการกระตุ้นให้นักเรียนได้ 
ฝึกการคิดวิเคราะห์ โดยการใช้ค าถามท่ีดี ท าให้นักเรียนขาดโอกาสคิดละเอียดลออ ขาดความ
กระตือรือร้น ในการคิดหาค าตอบ  มีผลท าให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์น้อย (ดาว
นภา ฤทธิ์แก้ว, 2548)  

จากการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมัญจาศึกษา สังเกตได้ว่านักเรียนมี
ความสามารถในการคิด แต่ยังไม่ถึงขั้นมีทักษะการคิดด้านต่าง ๆ  พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะ
การคิด โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการท างาน
กลุ่ม ซึ่งการท างานกลุ่มแต่ละครั้งนั้นนักเรียนท่ีเก่งจะมีบทบาทในการท างานและแสดงความคิดเห็น
แทบท้ังหมด จึงท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ขาดการตัดสินใจและการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในช้ันเรียนและการศึกษาท่ีผ่านมายังไม่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์เท่าท่ีควร 
นอกจากนี้ในการเรียนการสอนเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ยังถูกจ ากัดในเรื่องของเวลาท่ี
มีน้อยแต่มีเนื้อหารายวิชามาก ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์จึงนับเป็นเรื่องส าคัญท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด เน้นการเรียนรู้ด้วยการสร้างประเด็นปัญหาเพื่อน าไปสู่การ
ค้นคว้าหาค าตอบท่ีเหมาะสมและหลากหลาย กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based Learning) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้หนึ่งท่ีสามารพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เป็น
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดของผู้เรียน เนื่องจากปัญหาจะไปกระตุ้นการ
คิดของผู้เรียน เพื่อเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหา ผู้เรียนได้คิดอย่างมีเหตุผล คิดกว้าง คิดหลากหลาย และคิด
สร้างสรรค์มากท่ีสุด เป็นการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถค้นพบองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเริ่มจากปัญหา ท่ีเกิดขึ้นโดยการสร้างความรู้จากกระบวนการท างานกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน และมีความส าคัญต่อนักเรียน ปัญหาจะเป็นส่ิงต้ังต้นของกระบวนการ
เรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและการสืบค้นข้อมูลเพื่อเข้าใจกลไก
ของปัญหาและตัวปัญหา รวมท้ังวิธีแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบนี้จะมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้สามารถ
เรียนรู้โดยการช้ีน าตนเอง ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกฝนสร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหา 
เป็นการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเอง  จะ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นและมีการใช้ทักษะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การคิดสังเคราะห์ และ การคิดวิเคราะห์ (ยรรยง  สินธุ์งาม, 2558)
 จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะ
ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาท่ีมาจากการคิดวิเคราะห์ของตนเอง ผลจากการวิจัยจะช่วยให้
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันและพร้อมรับกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมยุคปัจจุบัน พร้อมท่ีจะเผชิญกับสภาพแวดล้อมและปัญหาท่ีหลากหลาย ท าให้
นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมีศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขต่อไป 

2. ค าถามวิจัย 
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) สามารถพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ได้หรือไม่ 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
 4.1) กลุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/9 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนมัญจาศึกษา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จ านวน 31 คน 
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 4.2) ตัวแปรในการวิจัย 
  4.2.1) ตัวแปรตน้ คือ กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning) 
  4.2.2) ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 4.3) เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 พระอภัยมณี วรรณคดีล้ า
ค่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 จ านวน 3 แผน แต่ละแผนใช้เวลา 2 ช่ัวโมง รวมทั้งส้ิน 6 ช่ัวโมง  

4.4) ระยะเวลาในการวิจัย 
  ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย  1 ภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 
4.5) สถานที่ในการวิจัย  
   โรงเรียนมัญจาศึกษา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 5.1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง 
ความสามารถของการคิดท่ีผ่านการพิจารณา จ าแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
เปรียบเทียบ เช่ือมโยงข้อมูล เพื่อน าไปสู่การสรุปและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลของนักเรียน ตามกรอบ
แนวคิดของบลูม (Bloom,1956) ซึ่งประกอบด้วย  

1) การวิเคราะห์ความส าคัญหรือเนื้อหา  คือ ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะได้
ว่าส่ิงใดจ าเป็น ส่ิงใดส าคัญ ส่ิงใดเป็นสาระส าคัญ ส่ิงใดเป็นจุดเด่นจุดด้อย   

2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ คือ ความสามารถในการค้นหาว่าส่ิงต่าง ๆ มีอะไร
สัมพันธ์กัน หรือเช่ือมโยงกันอย่างไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล สอดคล้องหรือขัดแย้งกัน   

3) การวิเคราะห์เชิงหลักการ คือ การค้นหาโครงสร้างและระบบของวัตถุ ส่ิงของ 
เรื่องราว และการกระท าต่าง ๆ ว่าส่ิงเหล่านั้นรวมกันจนด ารงสภาพเช่นนั้นอยู่ได้เนื่องด้วยอะไร โดย
ยึดส่ิงใดเป็นแกนกลางและส่ิงใดเป็นตัวเช่ือม ยึดหลักการใด มีเทคนิคอย่างไร  

วัดผลจากผลงานการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และเปรียบเทียบผลการทดสอบการ
คิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน  
 5.2) กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) หมายถึง 
การจัดการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจะต้องมีการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล นักเรียนได้
ร่วมกันอภิปรายท าความเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหา และลงมือแก้ไข
ปัญหานั้นด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยครูจะเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้ ให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน  ลักษณะของปัญหาท่ีน ามาให้
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นักเรียนแก้ไขนั้นจะเป็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันท่ีมีความซับซ้อน ท้าทาย เพื่อกระตุ้นให้
เกิดการคิด  ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้   ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550)  
 1) ขั้นก าหนดปัญหา  เป็นขั้นท่ีผู้สอนก าหนดสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจและมองเห็นปัญหา สามารถก าหนดส่ิงท่ีผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนได้ และเกิดความสนใจท่ีจะ
ค้นหาค าตอบ 
 2) ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหา  ผู้เรียนจะต้องท าความเข้าใจปัญหาท่ีต้องการเรียนรู้ ซึ่ง
ผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาได้ 
 3) ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า  ผู้เรียนก าหนดส่ิงท่ีต้องเรียน ด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 4) ขั้นสังเคราะห์ความรู้  เป็นขั้นท่ีผู้เรียนน าความรู้ท่ีได้ค้นคว้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
อภิปรายและสังเคราะห์ความรู้ท่ีได้มาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด 
 5) ขั้นสรุปและประเมินค่าขอค าตอบ  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง และ
ประเมินผลงานว่าข้อมูลท่ีศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบ
แนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มร่วมกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง 
 6) ขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน  ผู้เรียนน าข้อมูลท่ีได้มาจัดระบบองค์ความรู้และน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย ผู้เรียนทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาร่วมกันประเมินผลงาน 

6. สมมุติฐานการวิจัย 
 ผลการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1) นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้น มีคุณลักษณะเป็น

นักเรียนท่ีกล้าคิด คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้ 
7.2) ครูได้แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในเรื่องอื่น ๆ 
และในระดับช้ันอื่นต่อไป 

7.3) สถานศึกษาสามารถน ากิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning)ไปปรับใช้ในกลุ่มสาระอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 
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บทที 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based Learning) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ในประเด็นต่อไปนี้ 

1. เอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  
           1.1 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 1.2 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย 

2. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ 
           2.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์  
           2.2 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ 
           2.3 องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ 
           2.4 ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ 
           2.5 กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
           2.6 ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ 

3.  เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
           3.1 ประวัติความเป็นมาของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
           3.2 ความหมายของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
           3.3 ลักษณะของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
           3.4 ข้ันตอนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
           4.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ 
           4.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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1. เอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  

    ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสองหัวข้อ ได้แก่ หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทย มีรายละเอียด ดังนี้ 
         1.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
               1.1.1 ความส าคัญของภาษาไทย 
                ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และ
ด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็น เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ยังเป็นส่ือ
แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ   เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่
การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอด 
               1.1.2 สิ่งที่เรียนรู้ในภาษาไทย 
               ภาษาไทยเป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร การ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง 
               การอ่าน  การอ่านออกเสียงค า ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว ค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ  
การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ  และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่านเพื่อน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
               การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี  การเขียนส่ือสาร โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่าง ๆ 
ของการเขียน  ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่าง ๆ  การเขียนตามจินตนาการ 
วิเคราะห์วิจารณ์  และเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
               การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก พูดล าดับเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล  การพูดในโอกาสต่าง ๆ ท้ังเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ 
              หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง  ๆ และอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
               วรรณคดีและวรรณกรรม  วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล แนวความคิด 
คุณค่าของงานประพันธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่  บทร้องเล่นของ
เด็ก เพลงพื้นบ้านท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าของไทย   ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  
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ขนบธรรมเนียมประเพณี   เรื่องราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพื่อให้เกิดความ
ซาบซึ้งและภูมิใจ      ในบรรพบุรุษท่ีได้ส่ังสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
                1.1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1    การอ่าน 
               มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน   
สาระท่ี 2    การเขียน  
               มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ     
สาระท่ี 3    การฟัง การดู และการพูด 
               มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
สาระท่ี 4    หลักการใช้ภาษาไทย 
               มาตรฐาน  ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรั กษาภาษาไทยไว้ เป็นสมบั ติของชา ติ                               
สาระท่ี 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
               มาตรฐาน  ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
                1.1.4 คุณภาพผู้เรียน จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
               อ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจอง ข้อความ เรื่องส้ันๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว  เข้าใจความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน ต้ังค าถามเชิงเหตุผล ล าดับเหตุการณ์ 
คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่าน  ปฏิบัติตามค าส่ัง  ค าอธิบายจากเรื่องท่ีอ่านได้ 
เข้าใจความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนท่ี และแผนภูมิ อ่านหนังสืออย่างสม่ าเสมอ และมี
มารยาทในการอ่าน   
 มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย บันทึกประจ าวัน เขียนจดหมาย
ลาครู   เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์  เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน เล่า
รายละเอียดและบอกสาระส าคัญ ต้ังค าถาม ตอบค าถาม รวมท้ังพูดแสดงความคิดความรู้สึกเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังและดู พูดส่ือสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะน า หรือพูดเชิญชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม และมี
มารยาทในการฟัง ดู และพูด 
               สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า ความแตกต่างของค าและพยางค์ หน้าท่ีของค า ใน
ประโยค มีทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของค า แต่งประโยคง่ายๆ แต่งค าคล้อง
จอง  แต่งค าขวัญ  และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
               เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีท่ีอ่าน รู้จักเพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก ซึ่งเป็น
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วัฒนธรรมของท้องถิ่น ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมี
คุณค่าตามความสนใจได้ 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
               อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง อธิบาย
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของค า ประโยค ข้อความ ส านวนโวหารจากเรื่องท่ีอ่าน 
เข้าใจค าแนะน า  ค าอธิบายในคู่มือต่าง ๆ  แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง รวมท้ังจับใจความ
ส าคัญของเรื่องท่ีอ่านและน าความรู้ความคิดจากเรื่องท่ีอ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้ 
มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน   และเห็นคุณค่าส่ิงท่ีอ่าน 
               มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดค า แต่งประโยค
และเขียนข้อความ ตลอดจนเขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยค าชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิด  เพื่อพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมายส่วนตัว กรอกแบบ
รายการต่าง ๆ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และ
มีมารยาทในการเขียน 
               พูดแสดงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู  เล่าเรื่องย่อหรือสรุปจากเรื่องท่ีฟังและ
ดู ต้ังค าถาม ตอบค าถามจากเรื่องท่ีฟังและดู รวมทั้งประเมินความน่าเช่ือถือจากการฟังและดูโฆษณา
อย่างมีเหตุผล  พูดตามล าดับข้ันตอนเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็นค้นคว้าจากการ
ฟัง การดู การสนทนา  และพูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด 
              สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า ส านวน ค าพังเพยและสุภาษิต รู้และเข้าใจชนิด
และหน้าท่ีของค าในประโยค ชนิดของประโยค และค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  ใช้ค าราชา
ศัพท์และค าสุภาพได้อย่างเหมาะสม   แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนส่ี กลอนสุภาพ 
และกาพย์ยานี 11 
               เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  เล่านิทานพื้นบ้าน  ร้องเพลง
พื้นบ้านของท้องถิ่น  น าข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนดได้ 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
               อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง  เข้าใจ
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  จับใจความส าคัญและรายละเอียดของส่ิงท่ีอ่าน  แสดง
ความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ย่อความ เขียน
รายงานจากส่ิงท่ีอ่านได้  วิเคราะห์  วิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ล าดับความอย่างมีขั้นตอนและความ
เป็นไปได้ของเรื่องท่ีอ่าน  รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้สนับสนุนจากเรื่องท่ีอ่าน 
               เขียนส่ือสารด้วยลายมือท่ีอ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษา
เขียนค าขวัญ ค าคม ค าอวยพรในโอกาสต่าง ๆ  โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ
และประสบการณ์ต่าง ๆ เขียนย่อความ  จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน  เขียนวิเคราะห์ 
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วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล   ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
และเขียนโครงงาน 
               พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินส่ิงท่ีได้จากการฟังและดู น าข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  มี
ศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเช่ือถือ 
รวมท้ังมีมารยาทในการฟัง ดู พูด 
               เข้าใจและใช้ค าราชาศัพท์  ค าบาลีสันสกฤต  ค าภาษาต่างประเทศอื่น  ๆ ค าทับศัพท์ 
และศัพท์บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยค
รวม ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาท่ีเป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ  กาพย์  และโคลงส่ีสุภาพ 
              สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน วิเคราะห์ตัวละครส าคัญ วิถีชีวิตไทย และ
คุณค่าท่ีได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พร้อมท้ังสรุปความรู้ข้อคิดเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
               อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้องและเข้าใจ 
ตีความ  แปลความ และขยายความเรื่องท่ีอ่านได้  วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องท่ีอ่าน แสดงความคิดเห็น
โต้แย้งและเสนอความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน  เขียน
กรอบแนวคิด ผังความคิด  บันทึก  ย่อความ และเขียนรายงานจากส่ิงท่ีอ่าน สังเคราะห์  ประเมินค่า  
และน าความรู้ความคิดจากการอ่านมาพัฒนาตน  พัฒนาการเรียน  และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ  และ
น าความรู้ความคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน 
               เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์  ย่อความจาก
ส่ือท่ีมีรูปแบบและเนื้อหาท่ีหลากหลาย   เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่าง ๆ  
เขียนบันทึก  รายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักการเขียนทางวิชาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการ
อ้างอิง  ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังสารคดีและบันเทิงคดี รวมท้ังประเมินงานเขียน
ของผู้อื่นและน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 
               ต้ังค าถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู  มีวิจารณญาณในการเลือก
เรื่องท่ีฟังและดู  วิเคราะห์วัตถุประสงค์  แนวคิด  การใช้ภาษา  ความน่าเช่ือถือของเรื่องท่ีฟังและดู  
ประเมินส่ิงท่ีฟังและดูแล้วน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  มีทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ ท้ังท่ี
เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้ภาษาท่ีถูกต้อง   พูดแสดงทรรศนะ  โต้แย้ง  โน้มน้าว  และ
เสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพูด  
               เข้าใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะของภาษาไทย ใช้ค าและ
กลุ่มค าสร้างประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์  แต่งค าประพันธ์ประเภท กาพย์ โคลง ร่ายและฉันท์  ใช้
ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะและใช้ค าราชาศัพท์และค าสุภาพได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์หลักการ
สร้างค าในภาษาไทย  อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถิ่น วิเคราะห์และประเมิน
การใช้ภาษาจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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               วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น  รู้และ
เข้าใจลักษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบ้าน เช่ือมโยงกับการเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์และวิถีไทย  ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ และน าข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
      จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สรุปได้
ว่า  ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสาร เป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้  สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี 5 มาตรฐาน คือ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด  
หลักการใช้ภาษาไทย และวรรณคดีวรรณกรรม จะมีมาตรฐานก าหนดว่า คุณภาพผู้เรียนเมื่อเรียนจบ
ระดับช้ันใดช้ันหนึ่งไปแล้วจะมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านใดบ้าง 
          1.2 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
      อัมพร   อังศรีพวง (อ้างถึงในวิมลรัตน์  สุนทรโรจน์, 2549) ได้ให้แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาไทยไว้ดังนี ้
      1. ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนให้ถูกต้อง คล่องแคล่ว โดยการฝึกทักษะแต่ละ
อย่างให้แม่นย าแล้วจึงฝึกทักษะท้ัง  5  ให้สัมพันธ์กันและส่งเสริมการคิด ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ 
      2. ฝึกทักษะทางภาษาซ้ า ๆ และบ่อย ๆ จนเกิดความช านาญ และหมั่นฝึกฝนทบทวนอยู่
เสมอ ครูผู้สอนต้องส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะเป็นรายบุคคลอย่างท่ัวถึง 
      3. ฝึกให้ผู้เรียนรู้หลักเกณฑ์ทางภาษาควบคู่ไปกับการใช้ภาษาและรู้จักวัฒนธรรมทาง
ภาษา 
      4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้  และทักษะท่ีได้จากการเรียนภาษาไทย 
ไปใช้เป็นเครื่องมือส่ือสารในชีวิตประจ าวัน และใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนกลุ่มประสบการณ์อื่น ๆ 
      5. ปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย โดยสอนให้เห็นคุณค่าและตระหนักใน
ความส าคัญของภาษาไทย ท้ังในส่วนท่ีจ าเป็นต้องใช้เพื่อการส่ือสาร และในด้านการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีส าคัญของชาติ 
      6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจความงดงามของภาษาเพื่อให้เกิดความจรรโลงใจ 
โดยใช้ธรรมชาติ บทร้อยแก้ว และร้อยกรองท่ีเหมาะสมกับวัยและระดับช้ันมาเป็นส่ือการเรียนการ
สอน 
      7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่หาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิต 
      8. สอดแทรกคุณธรรมต่าง ๆ เช่น ความมีระเบียบวินัย  ความขยัน ความอดทน ความ
รับผิดชอบ 
      9. ฝึกให้ ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกต จดจ า และจดบันทึกส่ิงต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทางภาษา ได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
      10. น าภาษาท่ีใช้ในสังคมแวดล้อมมาเป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้สัมพันธ์
กับการเรียนและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
               11. ให้แบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน โดยเฉพาะเรื่องการใช้ภาษาและการส่ือสารของครูผู้สอน 
      12. วัดและประเมินผล โดยค านึงถึงวัย ระดับช้ันและพัฒนาการทางภาษาของนักเรียน 
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      13. ส่งเสริมให้นักเรียนประเมินผลการเรียนภาษาของตน เพื่อให้นักเรียนพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นตามล าดับ 
      14. ศึกษา ติดตามและแก้ไขข้อบกพร่องทางภาษาของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
      15. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาไทยด้วยความสนุกสนาน น่าสนใจ โดย
ใช้โปรแกรม เพลง รูปแบบการสอนอื่น ๆ และส่ือการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก
ในการเรียนภาษาไทย 
      16. จัดท าหนังสือท่ีเหมาะสมให้ผู้เรียนอ่านมาก ๆ หรือส่งเสริมการอ่านหนังสือใน
ห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้กว้างขวางขึ้น 
               หลักในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
      กิจกรรมการเรียนการสอนมีมากมาย เราสามารถจัดได้ทุกระยะของการเรียนการสอน
ต้ังแต่ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน ขั้นสรุป และขั้นประเมินผล ครูเป็นผู้เลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
บทเรียน โดยยึดหลักดังนี้ 
      1. เลือกให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของบทเรียน 
      2. เลือกให้เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น ความยุ่งยาก ระดับความรู้ 
      3. เลือกโดยพิจารณาความสามารถของผู้สอนด้วย เช่น ครูท่ีร้องเพลงไม่เก่งก็จะใช้เครื่อง
บันทึกเสียงแทน 
      4. เลือกโดยพิจารณาสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน เช่น ถ้าห้องเรียนแคบ การจัด
ให้เล่นเกมแข่งขันก็อาจจะเกิดเสียงดังไปรบกวนห้องอื่น และการเคล่ือนไหวก็ไม่สะดวก ครูใช้กิจกรรม
อื่นแทน หรือพานักเรียนไปสนามหญ้าแทน 
     5. เลือกกิจกรรมให้ความสนุกสนาน ปฏิบัติง่าย ไม่ซับซ้อน และยืดหยุ่นได้ 
     6. เลือกกิจกรรมท่ีให้แนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทุกคนมีส่วนร่วม 
     วรรณี  โสมประยูร (2544) ได้อธิบายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาควรค านึงถึงจุดประสงค์ 
ความพร้อมของผู้เรียนควรให้ผู้เรียนมีพัฒนาการท้ัง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และมีการฝึกฝน
ทางภาษา มีการบูรณาการสอนกับวิชาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอนมากท่ีสุด  เน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดตัดสินใจเอง  รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเองอยู่เสมอ ควร
ใช้การสอนหลายๆ วิธี  นอกจากนี้ครูควรสอดแทรกคุณธรรม และให้รู้จักการท างานร่วมกับคนอื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  การเรียนการสอนนอกจากจะมีความส าคัญในตัวมันเองแล้วยังเป็นปัจจัยส าคัญ
ท่ีช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนวิชาอื่น ๆ ได้อีก  ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาไทย จึงไม่น่าจ ากัดอยู่
เฉพาะในช่ัวโมงภาษาไทยเท่านั้น  ซึ่งการสอนภาษาไทยควรยึดหลักดังนี้ 
     ด้านตัวผู้สอน  ควรสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน  ผู้สอนควรเป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการใช้ภาษาในการท ากิจกรรมการเรียนการสอนควรสอนเรื่องใกล้ตัวผู้เรียนและสอนให้สัมพันธ์
กับวิชาอื่น ๆ นอกจากนี้แล้วควรมีการประเมินผลเป็นระยะ  เพื่อผู้เรียนจะได้ทราบความก้าวหน้า
ทางการเรียนของตัวเอง 
     ด้านผู้เรียน  ควรมีความพร้อมในการเรียนมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีการฝึกฝน
อยู่เสมอ 
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     ด้านส่ือการเรียนการสอน  ควรมีการใช้ ส่ือการเรียนการสอนเพื่อให้ ผู้ เรียนรู้ ค า  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยต้องฝึกฝนให้เกิดทักษะต่าง ๆ เช่น การฟัง การพูด 
การอ่าน ทักษะทางภาษา ฝึกให้เรียนรู้หลักเกณฑ์ ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต ให้รู้จักคิดวิเคราะห์  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในความงดงาม
ของภาษาไทย ส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน และปลูกฝังให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาไทย สอดแทรก
คุณธรรมให้ ครูต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี ศึกษาติดตามผล จัดการเรียนการสอนท่ีสนุกสนาน จัดท า
หนังสือท่ีเหมาะสมให้กับผู้เรียน จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน   

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ 

          ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ โดยศึกษาท้ังหมด 6 หัวข้อ ได้แก่ 
ความหมายของการคิดวิเคราะห์ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ องค์ประกอบ  ลักษณะ 
กระบวนการ และประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

          2.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 

          ผู้เช่ียวชาญหลายท่านได้อธิบายถึงความหมายของการคิดวิเคราะห์ในหลายความหมาย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 Watson and Glaser (1964 อ้างถึงใน ปรีดาวรรณ อ่อนนางใย, 2555)  ได้ให้ความหมาย
ของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นส่ิงท่ีเกิดจากส่วนประกอบของทัศนคติ ความรู้ และทักษะ โดยทัศนคติเป็น
การแสดงออกทางจิตใจต้องการสืบค้นปัญหาท่ีมีอยู่ ความรู้จะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลในการประเมิน
สถานการณ์ การสรุปความเท่ียงตรง และการเข้าใจในความเป็นนามธรรม ส่วนทักษะจะประยุกต์
รวมอยู่ในทัศนคติและความรู้  
 Good (1973 อ้างถึงใน ปรีดาวรรณ อ่อนนางใย, 2555) ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ เป็น
การคิดอย่างรอบคอบตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอ้างอิงเพื่อหาข้อสรุปท่ีหน้าจะเป็นไปได้
ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดและใช้กระบวนการตรรกวิทยาได้อย่างถูกต้อง
สมเหตุสมผล 
          Bloom (1976 อ้างถึงใน ปรีดาวรรณ อ่อนนางใย, 2555) ได้ให้ความหมายของการคิด
วิเคราะห์ไว้ว่า เป็นการตรึกตรองและมีเหตุผลของบุคคลเป็นขั้นตอนโดยการเรียนรู้จากการรู้ การจ า 
การเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
          Marzano (2001 อ้างถึงใน ปรีดาวรรณ  อ่อนนางใย, 2555)  กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์คือ
การขยายความคิดอย่างมีเหตุผล เป็นการประยุกต์กระบวนการวิเคราะห์รายละเอียดเฉพาะของข้อมูล
บนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเดิมท่ีสะสมอยู่ในความจ าระยะส้ันในรูปแบบโครงสร้างขนาด
เล็กของสติปัญญาเพื่อสร้างข้อมูลใหม่อย่างอิสระและสามารถสรุปลักษณะเฉพาะท่ีจ าเป็น และไม่
จ าเป็นของข้อมูลได้ 
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   ทิศนา  แขมมณี (2544) กล่าวว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึงการแยกข้อมูล หรือส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ แล้วใช้เกณฑ์จัดข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เข้าใจและเห็น
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ 
   เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ (2546) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
หมายถึง ความสามารถในการสืบค้นข้อเท็จจริง เพื่อตอบค าถามเกี่ยวกับบางส่ิงอย่างโดยการคิด 
ตีความ การจ าแนกแยกแยะ และการทท าความเข้าใจกับองค์ประกอบของส่ิงนั้น และองค์ประกอบ  
อื่น ๆ ท่ีสัมพันธ์กัน รวมท้ังเช่ือมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลท่ีไม่ขัดแย้งกันระหว่างองค์ประกอบ
เหล่านั้นด้วยเหตุผลท่ีหนักแน่น น่าเช่ือถือ ท าให้เราได้ข้อเท็จจริงท่ีเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา ประเมิน และตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
            สุวิทย์  มูลค า (2547)  ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ว่า หมายถึงความสามารถในการ
จ าแนกแยกแยะ องค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหนึ่งซึ่งอาจเป็นวัตถุ ส่ิงของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์
และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือส่ิง
ส าคัญของส่ิงท่ีก าหนดให้ 
            ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549) สรุปความหมายการคิดวิเคราะห์ว่า การคิด
วิเคราะห์ คือ การระบุเรื่องหรือปัญหา การจ าแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบข้อมูล เพื่อจัดกลุ่มอย่าง
เป็นระบบ ระบุเหตุผลหรือเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลหรือหาข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อให้เพียงพอแก่การตัดสินใจ 
             สุวัฒน์  วิวัฒนานนท์ (2554) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์มีความหมายว่า เป็นการใคร่ครวญ 
ตรึกตรองอย่างละเอียด รอบคอบ แยกเป็นส่วน ในเรื่องราวหรือสถานการณ์โดยใช้ความรู้ ความคิดใน
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปท่ีเป็นไปได้ 
             จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์ หมายความว่า การใคร่ครวญ การคิดอย่าง
รอบคอบ ตรึกตรองอย่างมีเหตุมีผล เป็นการจ าแนกแยกแยะ องค์ประกอบออกเป็นส่วนย่อย ๆ ซึ่ง
อาจจะเป็นวัตถุ ส่ิงของ เรื่องราว โดยใช้ความรู้ และระบุเหตุผลเช่ือมโยงข้อมูลให้สัมพันธ์กัน      

     2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการคิดวิเคราะห์ 

              2.2.1 ทฤษฎีการคิดของบลูม Bloom’s taxono 
               Bloom (1956 อ้างถึงใน ปรีดาวรรณ  อ่อนนางใย, 2555)  Bloom’s Taxonomy 
กล่าวถึงการจ าแนกการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธพิสัย ด้านจิตพิสัย 
และด้านทักษะพิสัย โดยในแต่ละด้านจะมีการจ าแนกระดับความสามารถจากต่ าสุดไปถึงสูงสุด ซึ่ง
ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คือ พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา 
ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เป็นความสามารถทางสติปัญญา พฤติกรรมทางพุทธิพิสัยแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่  
               1. ความรู้ความจ า ความสามารถในการเก็บรักษามวลประสบการณ์ต่าง ๆ จากการท่ีได้
รับรู้ไว้และระลึกส่ิงนั้นได้เมื่อต้องการเปรียบดังเทปบันทึกเสียงหรือวีดิทัศน์ ท่ีสามารถเก็บเสียงและ
ภาพของเรื่องราวต่าง ๆได้ สามารถเปิดฟังหรือ ดูภาพเหล่านั้นได้ เมื่อต้องการ  
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               2. ความเข้าใจ เป็นความสามารถในการจับใจความส าคัญของส่ือ และสามารถแสดง
ออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ หรือ การกระท าอื่น ๆ  
               3. การน าความรู้ไปใช้ เป็นขั้นท่ีผู้เรียนสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ จึงจะสามารถน าไปใช้ไ ด้  
               4. การวิเคราะห์  ผู้เรียนสามารถคิด หรือ แยกแยะเรื่องราวส่ิงต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย 
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญได้ และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนท่ีเกี่ยวข้องกัน ความสามารถในการ
วิเคราะห์จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน  
               5. การสังเคราะห์  ความสามารถในการท่ีผสมผสานส่วนย่อย ๆ เข้าเป็นเรื่องราวเดียวกัน
อย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดส่ิงใหม่ท่ีสมบูรณ์และดีกว่าเดิม อาจเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ง่าย การก าหนดวางแผนวิธีการด าเนินงานขึ้นใหม่ หรือ อาจจะเกิดความคิดในอันท่ีจะสร้าง
ความสัมพันธ์ของส่ิงท่ีเป็นนามธรรมข้ึนมาในรูปแบบ หรือ แนวคิดใหม่  
               6. การประเมินค่า เป็นความสามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือ สรุปเกี่ยวกับคุณค่าของ
ส่ิงต่าง ๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นไปตามเนื้อหาสาระใน
เรื่องนั้น ๆ หรืออาจเป็นกฎเกณฑ์ท่ีสังคมยอมรับก็ ได้ 
               ความสามารถทางการคิดของบุคคลของบลูมในระดับการคิดวิเคราะห์ เป็นทักษะการคิด
ระดับพื้นฐานของนักเรียนสู่ความสามารถทางการคิดระดับสูง เพราะจะท าให้สามารถเข้าใจเหตุการณ์
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน ผ่านกระบวนการวิเคราะห์หน่วยย่อย การวิเคราะห์ความส าคัญและการวิเคราะห์
หลักการ  โดยสามารถวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ จากส่วนย่อยถึงส่วนใหญ่ และเช่ือมความสัมพันธ์ของ
ประเด็นต่าง ๆ เข้าด้วยกันจนสามารถสรุปจนเป็นหลักการโดยมีเหตุผลรองรับ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
            1.  การคิดวิ เคราะห์ความส าคัญหรือเนื้อหาต่าง ๆ (Analysis of Element) เป็น
ความสามารถในการแยกแยะได้ว่า ส่ิงใดจ าเป็น ส่ิงใดส าคัญ ส่ิงใดมีบทบาทมากท่ีสุด ประกอบด้วย  
  1.1 วิเคราะห์ชนิด เป็นการให้นักเรียนวินิจฉัยว่า ส่ิงนั้น เหตุการณ์นั้น ๆ จัดเป็นชนิด
ใด ลักษณะใด เพราะเหตุใด  
  1.2 วิเคราะห์ส่ิงส าคัญ เป็นการวินิจฉัยว่าส่ิงใดส าคัญ ไม่ส าคัญ เป็นการค้นหา
สาระส าคัญ ข้อความหลัก ข้อสรุป จุดเด่น จุดด้อย ของส่ิงต่าง ๆ  
  1..3 วิเคราะห์เลศนัย เป็นการมุ่งค้นหาส่ิงท่ีแอบแฝงซ่อนเร้น หรืออยู่เบื้องหลังจาก
ส่ิงท่ีเห็น ซึ่งมิได้บอกตรง ๆ แต่มีร่องรอยของความเป็นจริงซ่อนเร้นอยู่ 
      2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationship) เป็นการค้นหาความสัมพันธ์
ของส่ิงต่าง ๆ ว่ามีอะไรสัมพันธ์กัน สัมพันธ์กันอย่างไร สัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด สอดคล้องหรือ
ขัดแย้งกัน ได้แก่ 
  2.1 วิเคราะห์ชนิดของความสัมพันธ์ มุ่งให้คิดว่าเป็นความสัมพันธ์แบบใด มีส่ิงใด
สอดคล้องกัน มีส่ิงใดท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง 
  2.2 วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์ ว่ามีความสัมพันธ์กันมากหรือน้อย 
  2.3 วิเคราะห์ข้ันตอนความสัมพันธ์ การล าดับเหตุการณ์ การบอกขั้นตอน 
  2.4 วิเคราะห์จุดประสงค์และวิธีการ คิดหาจุดประสงค์ เป้าหมาย 
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  2.5 วิเคราะห์สาเหตุและผล คิดหาสาเหตุ และผลท่ีเกิด 
  2.6 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในรูปอุปมาอุปไมย  
      3. การคิดวิเคราะห์เชิงหลักการ (Analysis of Organization Principles) หมายถึงการ
ค้นหาโครงสร้างของระบบ เรื่องราว ส่ิงของและการท างานต่าง ๆ ว่าส่ิงเหล่านั้นดรงอยู่ในสภาพ
เช่นนั้น เนื่องจากอะไร มีอะไรเป็นแกนหลักมีหลักการอย่างไร มีเทคนิคอะไรหรือยึดถือคติใด มีส่ิงใด
เช่ือมโยง การวิเคราะห์หลักการเป็นการวิเคราะห์ท่ีถือว่ามีความส าคัญท่ีสุด การจะวิเคราะห์เชิง
หลักการได้ดี จะต้องมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้
ดีเสียก่อน เพราะผลจากความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะท า
ให้สามารถสรุปเป็นหลักการได้ ซึ่งประกอบด้วย  
 3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง เป็นการค้นหาโครงสร้างของส่ิงต่าง  ๆ เช่น ส่วนประกอบ  
กระบวนการ  เจตนาของข้อความ 
 3.2 วิเคราะห์หลักการ  เป็นการแยกแยะเพื่อค้นหาความจริงของส่ิงต่าง  ๆ แล้วสรุปเป็น
ค าตอบหลักได้ 
          2.2.2 ทฤษฎีการคิดของมาร์ซาโน (Marzano’s Taxonomy) 
  สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2554) กล่าวว่า มาร์ซาโนได้ได้พัฒนารูปแบบจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
รูปแบบใหม่ (A new Taxonomy of Educational Objectives) ประกอบด้วยความรู้ 3 ประเภท 
ดังนี้ 
 1. ด้านข้อมูล เป็นการรวบรวมความคิดท่ีมีเหตุผล และมีความสัมพันธ์กับรายละเอียดต่าง ๆ 
ของข้อมูล เน้นการจัดระบบความคิดเห็น จากข้อมูลง่ายสู่ข้อมูลยาก เป็นระดับความคิดรวบยอด 
ข้อเท็จจริง ล าดับเหตุการณ์ 
 2. ด้านกระบวนการคิด เป็นการรวบรวมความรู้ความสามารถเดิมท่ีส่ังสมไว้สู่กระบวนการ
เรียนรู้ใหม่อย่างอัตโนมัติ เพื่อให้ได้กระบวนการขั้นสูงในการจัดการข้อมูล 
 3. ด้านทักษะ เน้นการเรียนรู้ท่ีใช้ระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อ จากการฝึกปฏิบัติทักษะอย่าง
ง่ายเพื่อน าไปสู่กระบวนการปฏิบัติท่ีซับซ้อนขึ้น 
 Marzano, & Robert J (2001 อ้างถึงใน ปรีดาวรรณ อ่อนนางใย, 2555) กล่าวว่า การคิด
วิเคราะห์ คือการขยายความคิดอย่างมีเหตุผล เป็นการประยุกต์กระบวนการวิเคราะห์รายละเอียด
เฉพาะของข้อมูลบนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเนื้อหาเดิมท่ีสะสมอยู่ในความทรงจ าระยะส้ันใน
รูปแบบโครงสร้างขนาดเล็กของสติปัญญา เพื่อสร้างข้อมูลใหม่อย่างอิสระและสามารถสรุปลักษณะท่ี
จ าเป็นและไม่จ าเป็นของข้อมูลได้  มาร์ซาโนได้แบ่งความสามารถทางการคิดวิเคราะห์เป็น 5 ด้าน 
ดังนี้ 
 1. ด้านการจับคู่ (Matching) หมายถึง ความสามารถในการระบุความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างส่วนประกอบของแนวคิดหรือส่ิงต่าง ๆ ออกเป็นแต่ละส่วนให้เข้าใจง่ายอย่างมี
หลักเกณฑ์ สามารถระบุตัวอย่างหลักฐาน และลักษณะความเหมือน ความแตกต่างได้ 
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 2. ด้านการจัดหมวดหมู่ (Classication) หมายถึง ความสามารในการประมวลความรู้ เพื่อ
การจัดเรียงล าดับและประเภทของแนวคิดหลักหรือความเป็นหมวดหมู่ท่ีมีความหมาย สามารถจัด
กลุ่มท่ีมีหลักการและลักษณะท่ีคล้ายคลึงเข้าด้วยกัน 
 3. ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error Analysis) หมายถึง ความสามารถในการคิดเชิง
ตรรกะและการประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของแนวคิดและส่ิงต่าง ๆ จากมุมมองใดมุมมองหนึ่ง เป็น
การระบุข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องจากสถานการณ์ คุณลักษณะหรือพฤติกรรมต่าง ๆ 
 4. ด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์ท่ัวไป (Generalizing) หมายถึง ความสามารถในการอุปมาน 
(Induction) คือการใช้เหตุผลจากส่ิงท่ีเฉพาะเจาะจงไปสู่การสรุปส่ิงท่ัว ๆ ไป และการอนุมาน 
(Deduction) คือการใช้เหตุผลจากส่ิงท่ัวไปมาสรุปส่ิงท่ีเฉพาะเจาะจง รวมท้ังการอ้างอิงเพื่อน ามา
ก าหนดเป็นหลักการหรือกฎเกณฑ์ซึ่งสามารถทดสอบในเหตุการณ์ท่ีเจาะจงหรือแนวคิดหลักได้ เป็น
ความสามารถในการสร้างหลักการเกี่ยวกับสถานการณ์หรือข้อมูลท่ีก าหนด 
 5. ด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ (Specifying) หมายถึง ความสามารถในการน า
หลักการท่ัวไปท่ีมีอยู่แล้วไปสรุปเป็นหลักการใหม่ท่ีเฉพาะเจาะจง และสรุปได้ว่าหลักการใหม่นั้นเป็น
ข้อควรปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร 

          2.3 องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ 

          การคิดวิเคราะห์ท่ีมีประสิทธิภาพต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง เพื่อให้การวิเคราะห์นั้น
ใกล้เคียงและถูกต้องมากท่ีสุด  

          รุจิร์  ภู่สาระ (2546) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วยปัจจัยดังนี้ 
          1) วิเคราะห์ความส าคัญ เป็นการแยกแยะองค์ประกอบย่อยท่ีรวมอยู่ในเรื่องราวท่ีใช้ส่ือ
ความหมาย เช่น นักเรียนมีทักษะในการมองเห็นข้อแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและสมมติฐาน 
          2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นการแยกแยะองค์ประกอบย่อยท่ีรวมอยู่ในเรื่องราวท่ีใช้ส่ือ
ความหมาย เช่น นักเรียนมีความสามารถเข้าใจความหมาย และมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อคิดเห็นในบทความท่ีก าหนดให้ 
          3) วิเคราะห์หลักการ เป็นการจักเค้าเงื่อนของระเบียบวิธีในการเรียบเรียง และเค้าโครงสร้าง
ของเรื่องราวที่ใช้ในการส่ือความหมายให้เป็นหน่วยเดียวกันโดยรวมเอาท้ังเค้าโครงท่ีมองเห็นได้และไม่ 
อาจมองเห็นได้ไว้ด้วยกัน เช่น นักเรียนตระหนักถึงส่ิงจูงใจในการโฆษณา 
          ไสว ฟักขาว (2546)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ ว่าประกอบด้วย 
          1) ความสามารถในการตีความ หมายถึง ความพยายามท่ีจะท าให้ความเข้าใจและให้เหตุผล
แก่ส่ิงท่ีเราต้องการจะวิเคราะห์เพื่อแปลความหมายของส่ิงนั้นให้ปรากฏ แต่ละคนอาจใช้เกณฑ์ต่างกัน 
          2) ความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีจะวิเคราะห์ ผู้วิเคราะห์ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีจะ
วิเคราะห์ดีพอ ไม่เช่นนั้นจะเป็นการใช้ความรู้สึกส่วนตัว 
          3) ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และซักถาม คุณสมบัตินี้จะช่วยผู้วิเคราะห์ได้ข้อมูลมากเพียงพอ
ก่อนท่ีจะวิเคราะห์ 
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          4) ความสามารถความสัมพันธ์เชิงเหตุผล โดยเริ่มจากการแจกแจงข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพรวม 
จากนั้นจึงคิดหาเหตุผลเช่ือมโยงส่ิงท่ีเกิดขึ้นเพื่อค้นหาความจริง 
          สุวิทย์ มูลค า (2547)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ว่า ประกอบด้วย 
          1) ส่ิงท่ีก าหนดให้เป็นส่ิงส าเร็จรูปท่ีก าหนดให้วิเคราะห์ เช่น วัตถุ ส่ิงของ เรื่องราว เหตุการณ์
หรือปรากฏการต่าง ๆ 
          2) หลักการหรือกฎเกณฑ์ เป็นข้าก าหนดส าหรับใช้แยกส่วนประกอบของส่ิงท่ีก าหนดให้ เช่น 
เกณฑ์ในการจ าแนกส่ิงท่ีมีความเหมือนกันหรือแตกต่างหันหลักเกณฑ์ในการหาลักษณะความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความคล้ายคลึงกันหรือขัดแย้งกัน 
          3) การค้นหาความจริงหรือความส าคัญ เป็นการพิจารณาส่วนประกอบของส่ิงท่ีก าหนดให้
ตามหลักการหรือกฏเกณฑ์ แล้วท าการรวบรวมประเด็นท่ีส าคัญเพื่อหาข้อสรุป 
          วนิช  สุธารัตน์ (2547)  ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ว่า ประกอบด้วย
องค์ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ 2 เรื่อง คือ 
          1) ความสามารถในการใช้เหตุผลอย่างถูกต้อง 
          2) เทคนิคในการต้ังค าถามเพื่อใช้ในการคิดวิเคราะห์ความสามารถในการใช้เหตุผลอย่าง
ถูกต้อง ประกอบด้ายรายละเอียดดังนี้ 
                  (1) วัตถุประสงค์และเครื่องหมายของการใช้เหตุผลต้องชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ 
                  (2) ความคิดเห็นหรือกรอบความจริงท่ีน ามาอ้างต้องลักษณะกว้างมีความยืดหยุ่น มี
ความชัดเจน เท่ียงตรงและมีเสถียรภาพ 
                  (3) ความถูกต้องของส่ิงท่ีอ้างอิงต้องมีความชัดเจน มีความสอดคล้องและมีความ
ถูกต้องแน่นอน ถ้าส่ิงท่ีน ามาอ้างอิงผิดพลาด การสรุปผลหรือการสร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ย่อมผิดพลาด
ไปด้วย 
                  (4) การสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอด การให้เหตุผลต้องอาศัยความคิดรวบยอด 
ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎี กฎ หลักการ ซึ่งเป็นตัวประกอบท่ีส าคัญของการสร้างความคิดรวบยอด  
                  (5) ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลกับสมมติฐาน การให้เหตุผลขึ้นอยู่กับสมมติฐาน โดย
สมมติฐานต้องก าหนดขึ้นจากส่ิงท่ีเป็นความจริงและจากหลักฐานท่ีปรากฏมีความชัดเจน สามารถตัน
สินได้และมีเสถียรภาพ 
                  (6) การลงความเห็น โดยการสรุปและให้ความหมายของข้อมูล การสรุปนั้นต้อง
สอดคล้องกับสมมติฐาน 
                  (7) การน าไปใช้ เมื่อสรุปแล้วจะต้องมีการน าไปใช้หรือมีผลสืบเนื่องจะต้องมีความ
คิดเห็นประกอบข้อสรุปท่ีเกิดขึ้นนั้น สามารถน าไปใช้ได้มากน้อยเพียงใดควรน าไปใช้ในลักษณะใดจึง
จะถูกต้อง 
          เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ (2549)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ว่ามี 4 
ประการคือ 
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          1) ความสามารถในการตีความ การวิเคราะห์ส่ิงต่าง ๆ ได้ต้องเริ่มต้นด้วยการท าความเข้าใจ
ข้อมูลท่ีปรากฏเริ่มแรกต้องพิจารณาข้อมูลท่ีได้รับว่าอะไรเป็นอะไรด้วยการตีความ หมายถึง การ
พยายามท าความเข้าใจและให้เหตุผลแก่ส่ิงท่ีเราต้องการจะวิเคราะห์ 
          2) ความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีจะวิเคราะห์ การท่ีจะคิดวิเคราะห์ได้ดีนั้น จ าเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องนั้น เพราะความรู้จะช่วยในการก าหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ แจกแจง 
และจ าแนกได้ว่าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร มีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง มีกี่หมวดหมู่ 
          3) ความช่างสังเกตช่างสงสัยและช่างถาม  นักคิดวิเคราะห์จะต้องมีองค์ประกอบท้ังสามนี้ร่วม
ด้วย คือ ต้องเป็นคนท่ีช่างสังเกต สามารถค้นพบส่ิงผิดปกติ ท่ามกลางส่ิงท่ีดูอย่างผิวเผิน แล้วเหมือน
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องเป็นคนท่ีช่างสงสัย เมื่อเห็นความผิดปกติแล้วไม่ละเลยไป แต่หยุดพิจารณา ขบ
คิด ไตร่ตรอง และต้องเป็นคนช่างถาม ชอบต้ังค าถามกับตัวเองและคนรอบ ๆ ข้างเกี่ยวกับส่ิงท่ีเกิดขึ้น 
เพื่อน าไปสู่การคิดต่อกับเรื่องนั้น การตั้งค าถามจะน าไปสู่การสืบค้นความจริงและเกิดความชัดเจนใน
ประเด็นท่ีต้องการวิเคราะห์ จะยึดหลัก 5W1H คือ Who (ใคร) What (อะไร) Where (ท่ีไหน) When 
(เมื่อไหร่) Why (ท าไม) How (อย่างไร) 
          4) ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล นักคิดวิเคราะห์ ต้องมีความสามารถใน
การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล สามารถค้นหาค าตอบได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดส่ิงนี้ เรื่องนั้น
เช่ือมโยงกับเรื่องนี้ได้อย่างไร เรื่องนี้มีใครเกี่ยวข้องบ้าง เกี่ยวข้องกันอย่างไร เมื่อเกิดเรื่องนี้จะส่งผล
กระทบอย่างไรบ้าง และค าถามอื่น ๆ ท่ีมุ่งการออกแรงทางสมองให้ต้องขบคิดอย่างมีเหตุผลเช่ือมโยง
กับเรื่องท่ีเกิดขึ้น 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง 
ได้แก่ วิเคราะห์ความส าคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์หลักการ และผู้ท่ีจะคิดวิเคราะห์ได้ต้อง
อาศัยความสามารถในการตีความและการใช้เหตุผลอย่างถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีจะ
วิเคราะห์ เป็นคนช่างสังเกต 

          2.4 ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ 

          ลักษณะการคิดวิเคราะห์ของมนุษย์มีความแตกต่างกัน แม้จะอยู่ในช่วงวัย สถานะทางเพศ  
การศึกษา  ฐานะความเป็นอยู่หรือสภาพแวดล้อมเดียวกัน  อย่างไรก็ตามบุคคลท่ีมีคุณสมบัติด้านการ
คิดวิเคราะห์สูงกว่าผู้อื่นย่อมมีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่า  สุวิทย์  มูลค า (2547) ได้กล่าวถึง
การแบ่งคุณสมบัติท่ีเอื้อต่อการคิดวิเคราะห์ไว้  4 ประการ คือ 
          1) ความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีจะวิเคราะห์ ผู้คิดต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ  
เพราะจะช่วยก าหนดขอบเขตการวิเคราะห์  จ าแนก  การแจกแจงองค์ประกอบ  จัดหมวดหมู่ และ
ล าดับความส าคัญหรือสาเหตุของเรื่องราวเหตุการณ์ได้ชัดเจน 
          2) ช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างไต่ถาม  คนท่ีช่างสังเกตย่อมสามารถมองเห็นหรือค้นหาความ
ผิดปกติแล้วจะไม่ละเลย แต่จะหยุดคิดพิจารณา  คนช่างไต่ถาม ชอบต้ังค าถามเกี่ยวกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นอยู่
เสมอ  เพื่อน าไปสู่การขบคิดค้นหาความจริงในเรื่องนั้น ค าถามท่ีมักใช้กับการคิดวิเคราะห์ คือ 5W1H  
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ประกอบด้วย What (อะไร)  Where (ท่ีไหน)  When (เมื่อใด)  Why (ท าไม)  Who (ใคร)  How 
(อย่างไร) 
          3) ความสามารถในการตีความ  เกิดจากการรับรู้ข้อมูลเข้าทางประสาทสัมผัส  สมองจะท า
การตีความข้อมูล  โดยวิเคราะห์เทียบเคียงกับความทรงจ าหรือความรู้เดิมท่ีเกี่ยวกับส่ิงนั้น  เกณฑ์ท่ีใช้
เป็นมาตรฐานในการตัดสินจะแตกต่างกันไปตามความรู้  ประสบการณ์และค่านิยมของแต่ละบุคคล  
ดังนั้นความรู้ต่างกัน ประสบการณ์ต่างกันและค่านิยมต่างกัน การตีความข้อมูลหรือเหตุการณ์ท่ีพบ
เห็นก็จะแตกต่างกันไปด้วย 
          4) ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล  การคิดวิเคราะห์จะเกิดขึ้นเมื่อพบส่ิงท่ีมี
ความคลุมเครือ เกิดข้อสงสัยตามมาด้วยค าถามต้องค้นหาค าตอบหรือความน่าจะเป็นว่ามีความเป็นมา
อย่างไร  ซึ่งสมองจะพยายามคิดเพื่อหาข้อสรุปความรู้ความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล 
          การคิดวิเคราะห์อาจจ าแนกออกเป็น   3 ลักษณะ ดังนี้ 
          1) การวิเคราะห์ส่วนประกอบ  เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบท่ีส าคัญของส่ิงของ
หรือเรื่องราวต่าง ๆ  ว่ามีสาระส าคัญอะไร  มีปัจจัยอะไรบ้าง  มีเหตุมีผลอย่างไร  เช่น  การวิเคราะห์  
บทความ  เรื่องส้ัน  สารคดี  เป็นต้น  ตัวอย่างค าถามการคิดวิเคราะห์ส่วนประกอบ เช่น  อะไรเป็น
สาเหตุของความยากจน  อะไรเป็นเหตุหลักท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุ  องค์ประกอบเรื่องส้ันมีอะไรบ้าง  
สาระส าคัญของบทความเรื่องนี้คืออะไร  การวิเคราะห์ส่วนประกอบไม่ใช่เรื่องยาก  แม้แต่นักเรียน
ระดับปฐมวัยก็สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบได้ 
          2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์  เป็นความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์ของส่วนส าคัญ
ต่าง ๆ  โดยระบุความสัมพันธ์ระหว่างความคิด  ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลหรือความแตกต่างระหว่าง
ข้อโต้แย้งท่ีเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง  ตัวอย่างค าถามวิเคราะห์ความสัมพันธ์  เช่น  ครอบครัวมีปัญหา
ส่งผลต่อสังคมอย่างไร พ่อแม่ทะเลาะกันส่งผลต่อลูกอย่างไร  พืชและสัตว์มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
ขุนช้าง ขุนแผน และนางวันทองเกี่ยวข้องกันอย่างไร  สรุปว่าเมื่อมีเหตุย่อมมีผล  ผลย่อมเกิดจากเหตุ 
เหตุกับผลหรือผลกับเหตุย่อมมีความสัมพันธ์กัน  เป็นทฤษฎีท่ีนักเรียนสามารถรับรู้และเข้าใจได้  
          3) การวิเคราะห์หลักการ  ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ส่วนส าคัญในเรื่องนั้น  ๆ ว่า
สัมพันธ์กันอยู่โดยอาศัยหลักการใด เช่น การให้ผู้เรียนค้นหาหลักการของเรื่อง การระบุจุดประสงค์
ของผู้เรียน ประเด็นส าคัญของเรื่อง เทคนิคท่ีใช้ในกาจูงใจผู้อ่าน  และรูปแบบของภาษาท่ีใช้ เป็นต้น 
ตัวอย่างค าถามการวิเคราะห์หลักการ เช่น หลักการส าคัญของการอ่านคืออะไร หลักการส าคัญของ
การเขียนคืออะไร หลักการส าคัญของการพูดคืออะไร หลักการส าคัญของการฟังคืออะไร ความมุ่ง
หมายของการเรียนคืออะไร แก่นของเรื่องส้ันเรื่องนี้คืออะไร ฯลฯ 
          การจัดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์แก่นักเรียน ครูควรเน้นการตั้งค าถามให้นักเรียนคิดวิเคราะห์
มากกว่าความจ า  แม้นักเรียนอาจจะไม่รู้ว่า ความหมายของการวิเคราะห์ส่วนประกอบ การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการคืออะไร  แต่ถ้านักเรียนมีทักษะในการวิเคราะห์ต้ังแต่ระดับ
ปฐมวัยย่อมส่งผลดีต่อการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
 บางครั้งครูและผู้ปกครองอาจมองข้ามความส าคัญการคิดวิเคราะห์ของเด็ก ท้ังท่ีความจริง
แล้ว เด็กมีคุณสมบัติเป็นคนช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างไต่ถามต้ังแต่เริ่มพูดได้ ถ้าหากผู้ปกครอง
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และครูมีความรู้ความเข้าใจและตอบค าถามเด็กด้วยความอดทน เด็กจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ี
จะวิเคราะห์ มีความสามารถในการตีความ และมีความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์เชิงเหตุ
ผลได้ 
          2.5 กระบวนการคิดวิเคราะห์ 

 สมองมีศักยภาพในการคิดและการเรียนรู้ โดยการท างานของเซลล์สมองในส่วนต่าง ๆ ท าให้
สมองมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ได้จากธรรมชาติ สามารถเก็บเกี่ยวข้อมูลรอบตัว 
วิเคราะห์และสร้างความรู้ขึ้นใหม่ได้ นั่นคือการเกิดความคิด กระบวนการคิดและความคิดขึ้นในสมอง 
หลังเกิดความคิดก็มีการคิดค้นและมีผลผลิตเกิดขึ้น 
          สมองสามารถรับรู้และเรียนรู้ได้ท้ังในส่วนย่อยและส่วนรวม สามารถคิดค้นหาความหมาย หา
ค าตอบให้กับค าถามต่าง ๆ ของการเรียนรู้ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ ขึ้นมาได้ สมองยังเหลือพื้นท่ีอีก
มากส าหรับเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ความรู้ใหม่และการฝึกฝนใหม่ ๆ 
 มนุษย์สามารถใช้สมองเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ได้อย่างมหาศาล และสามารถพัฒนาสมองให้ดีขึ้นได้
ด้วยการเรียนรู้และฝึกการคิด ยิ่งถ้ามีการฝึกฝนใช้สมองให้คิด โดยการคิดต้ังค าถามและคิดหาค าตอบ
มากเท่าไร สมองจะยิ่งสร้างเครือข่ายเส้นใยสมองใหม่ ๆ แตกแขนงเช่ือมติดต่อกันมากยิ่งขึ้นเท่านั้น 
 ทิศนา  แขมมณี (2544) กล่าวว่า กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอน ส่ิงใดมีลักษณะเป็น
กระบวนการ ส่ิงนั้นจะประกอบด้วยขั้นตอนของการด าเนินการ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายกระบวนการนั้น  
 อรนุช  ลิมตศิริ (2549)  กล่าวถึงกระบวนการคิดและการย่อยข้อมูลของสมองว่า การท างาน
ของสมองท้ัง 2 ซีก คือสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาเป็นตัวก าหนดวิถีทางในการคิด การเรียนรู้และ
ย่อยข้อมูลของผู้เรียนแต่ละคนท่ีแตกต่างกันไป สมองท้ังสองซีกนั้นเช่ือมโยงต่อกัน โดยมีเยื่อประสาท
สัมผัสท่ีเรียกว่า คอร์ปัส   คาลโลซัม (Corpus  Callosum) ท าหน้าท่ีเหมือนสายโทรเลขช่วยส่ือสาร
ระหว่างสมองท้ังสองซีก หากไม่มีส่วนนี้แล้วการคิดอย่างผสมผสานระหว่างสมองท้ังสองซีก (Whole 
Brain Thinking) จะไม่เกิดขึ้นเลย 
          ระบบการท างานของสมอง 2 ซีกเหมือนกัน แต่กลับข้างกัน (Bilate Rally Symmetrical) 
นั่นคือสมองจะควบคุมการท างานของร่างกายฝ่ังตรงข้าม ท้ังการเคล่ือนไหวและการรับรู้ สมองทาง
ด้านซ้ายและขวา มีลักษณะเหมือนกระจกส่อง (ส่ิงท่ีอยู่หน้ากระจกกับเงาในกระจกเหมือนกันแต่อยู่
ตรงข้ามกัน) สมองซีกซ้ายควบคุมการท างานของร่างกายซีกขวา (มือขวาและส่วนอื่น) สมองซีกขวา
ควบคุมร่างกายด้านซ้าย 
          ความเหมือนกันทางกายภาพระหว่างซีกซ้ายและซีกขวาของสมองและร่างกาย ถ้าตรวจสอบ
สมรรถภาพของมือท้ัง 2 ข้างจะสังเกตเห็นความอสมมาตร (Asymmetry) หรือความไม่เท่ากันหรือ
เหมือนกันของหน้าท่ีนั้น มีน้อยคนนักท่ีถนัดการใช้มือท้ังสองข้างอย่างแท้จริง 
 สมองซีกซ้ายเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ โดยเฉพาะส่ือการรับรู้ สามารถตีความหมาย
สัญลักษณ์ทุกชนิด (ตัวอักษรหรือตัวเลข) ความสามารถทางภาษาหมายถึง ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดทางวาจา การอ่าน การออกเสียง การมองเห็นรายละเอียดและข้อมูลนานา
ชนิด ความสามารถท่ีจะเข้าใจและท าตามค าส่ัง การโยงสัมพันธ์กับส่ิงท่ีได้ยิน ความสามารถในทาง



23 
 

ตรรกะ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอน การเรียงล าดับก่อนหลัง บางครั้งอาจเรียกสมองซีกซ้ายว่า 
สมองวิชาการ 
 สมองซีกขวาเกี่ยวข้องกับระบบการท างานของประสาทสัมผัสในลักษณะแฮบติก (Haptic) 
เป็นระบบท่ีรับข้อมูลจากทางผิวหนัง การเคล่ือนไหวของข้อต่อผสมผสานกับการเคล่ือนไหวทั้งตัว มี
ความสามารถในการใช้ร่างกายและพื้นท่ีรอบตัว (มิติสัมพันธ์) เป็นความสามารถทางการกีฬา 
ความสามารถเกี่ยวกับรูปทรง รูปแบบ ความสามารถทางศิลปะสร้างสรรค์ (สมองซีกซ้ายอาจท างาน
ในรูปแบบศิลปะท่ีตายตัวได้ดี) ขับร้อง ท านอง จังหวะ ดนตรี ความไวต่อสี หลับตาแล้วเห็นสีได้ตาม
ความต้องการ การฝันกลางวัน ล้วนเป็นความสามารถของสมองซีกขวาท้ังนั้น สมองซีกซ้ายขวาอาจ
เรียกได้ว่า เป็นสมองส่วนท่ีสร้างสรรค์ 
          หากเราจะฝึกสมองให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ เราสามารถฝึกได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้  
 1) ก าหนดส่ิงท่ีต้องการวิเคราะห์ เป็นการก าหนดวัตถุ ส่ิงของ เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ขึ้นมา เพื่อเป็นต้นเรื่องท่ีจะใช้วิเคราะห์ เช่น พืช สัตว์ ส่ิงของ บทความ เรื่องราวเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์จากข่าว หรือส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นต้น 
 2) ก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ เป็นการก าหนดประเด็นสงสัยจากปัญหาหรือส่ิงท่ีต้องการ
วิเคราะห์ อาจจะก าหนดเป็นค าถามหรือก าหนดเป็นวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความจริง 
สาเหตุหรือความส าคัญ เช่น ภาพนี้ บทความนี้ต้องการส่ือหรือบอกอะไรท่ีส าคัญท่ีสุด 
 3) ก าหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์ เพื่อใช้แยกส่วนประกอบของส่ิงท่ีก าหนดให้ เช่น เกณฑ์ใน
การจ าแนกส่ิงท่ีมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน หลักเกณฑ์การหาลักษณะความสัมพันธ์ท่ีมีความ
คล้ายคลึงกันหรือขัดแย้งกัน 
 4) ก าหนดพิจารณาแยกแยะ เป็นการก าหนดการพินิจพิเคราะห์ แยกแยะ และกระจายส่ิงท่ี
ก าหนดให้ออกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยอาจใช้เทคนิคค าถาม 5W1H ประกอบด้วย ประกอบด้วย What 
(อะไร)  Where (ท่ีไหน)  When (เมื่อใด)  Why (ท าไม)  Who (ใคร)  How (อย่างไร) 
 5) สรุปค าตอบ เป็นการรวบรวมประเด็นท่ีส าคัญเพื่อหาข้อสรุปเป็นค าตอบหรือปัญหาของส่ิง
ท่ีก าหนดให้ การฝึกสมองให้เกิดกระบวนการคิดนี้ ครูควรน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนเป็น
อย่างยิ่ง 

          2.6 ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ 

          นักการศึกษาได้เสนอแนวคิดในเรื่องประโยชน์ของการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 สุวิทย์     มูลค า (2547) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ไว้ดังนี้ 
          1) ช่วยให้รู้ข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงเป็นฐานความรู้ในการน าไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาการ
ประเมินและการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  
          2) ช่วยในการส ารวจความสมเหตุสมผลของข้อมูลท่ีปรากฏและไม่ด่วนสรุปตามอารมณ์ 
ความรู้สึก และอคติ แต่สืบค้นตามหลักเหตุผลและข้อมูลท่ีเป็นจริง 
          3) ช่วยให้ไม่ด่วนสรุปส่ิงใดง่ายๆ แต่ส่ือสารตามความเป็นจริงขณะเดียวกันจะช่วยให้เราไม่
หลงเช่ือข้ออ้างท่ีเกิดจากตัวอย่างเพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาเหตุผลและปัจจัยเฉพาะในแต่ละกรณีได้ 
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          4) ช่วยในการพิจารณาสาระส าคัญอื่น ๆ ท่ีถูกบิดเบือนไปจากความประทับใจครั้งแรก ท าให้
เรามองอย่างครบถ้วนในแง่มุมอื่น ๆ ท่ีมีอยู่ 
          5) ช่วยพัฒนาความเป็นคนช่างสังเกต การหาความแตกต่างของส่ิงท่ีปรากฏ พิจารณาตาม
ความสมเหตุสมผลของส่ิงท่ีเกิดขึ้นก่อนท่ีจะตัดสินสรุปส่ิงใดลงไป 
          6) ช่วยหาเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลให้กับส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง ณ เวลานั้นโดยไม่มีอคติ 
          7) ช่วยประมาณการความน่าจะเป็น โดยสามารถใช้ข้อมูลพื้นฐานท่ีมีวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัย
อื่น ๆ ของสถานการณ์ ณ เวลานั้นอันจะช่วยคาดการณ์ความน่าเป็นได้สมเหตุสมผลมากกว่า 
          เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546)  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวิเคราะห์ไว้ดังนี้ 
 1) ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา คนเราจะเฉลียวฉลาดนั้นประกอบด้วยความฉลาด 
3 ด้าน คือ ความฉลาดในการสร้างสรรค์ ความฉลาดในการวิเคราะห์ และความฉลาดในการปฏิบัติ 
โดยในส่วนของความฉลาดในการวิเคราะห์นั้นหมายถึง ความฉลาดในการวิเคราะห์และประเมิน
แนวคิดท่ีคิดขึ้น ความสามารถในการคิดน ามาแก้ปัญหาและความสามารถในการตัดสินใจโดย
ธรรมชาติคนเราจะมีจุดอ่อนด้านความสามารถทางการคิดหลายประการ การคิดวิเคราะห์จะช่วยเสริม
จุดอ่อนทางความคิดเหล่านี้ 
          2) ช่วยค านึงถึงความสมเหตุสมผลของกลุ่มตัวอย่างในการสรุปเรื่องต่าง ๆ นั้น ส่วนมากไม่ได้
ค านึงถึงจ านวนข้อมูลท่ีบ่งช้ีความสมเหตุสมผลของเรื่องนั้น แต่ด่วนสรุป ส่ิงต่าง ๆ ไปตามความรู้สึก 
ซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจผิดได้ การสรุปเช่นนี้เรียกว่าการสรุปแฝงด้วยความมีอคติ ดังนั้น ควรสืบค้น
ตามหลักการและเหตุผลข้อมูลท่ีเป็นจริงให้ชัดเจนก่อนจึงมีการสรุป 
          3) ช่วยลดการอ้างประสบการณ์ส่วนตัวเป็นข้อสรุปท่ัวไป การสรุปเรื่องต่าง ๆ มีคนจ านวนไม่
น้อยใช้ประสบการณ์ท่ีเกิดกับตนเองมาสรุปเป็นเรื่องท่ัว ๆ ไป การอ้างเช่นนี้ก่อให้เกิดความผิดพลาด
ได้เพราะมีปัจจัยอื่น ๆ ท่ีไม่ได้กล่าวถึงเป็นสาเหตุให้เกิดส่ิงนั้นได้ 
          4) ช่วยขุดค้นสาระของความประทับใจครั้งแรก ความประทับใจครั้งแรกที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งจะ
ท าให้เรารู้สึกดีต่อส่ิงนั้น ยิ่งเมื่อถูกกระตุ้นด้วยความประทับใจต่อ ๆ มา ย่อมจะเป็นเหตุให้เราสรุปว่า
ส่ิงนั้นจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป อันเป็นเหตุให้เกิดความล าเอียงในการให้เหตุผลกับส่ิงนั้นตามกาลเวลา
และบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป และการคิดวิเคราะห์นี้เองจะช่วยในการพิจารราสาระส าคัญอื่น ๆ ท่ีถูก
บิดเบือนไปจากความประทับใจในครั้งแรก ท าให้เรามองอย่างครบถ้วนในแง่มุมอื่น ๆ ท่ีมีอยู่ 
          5) ช่วยตรวจสอบการคาดคะเนบนฐานความรู้เดิม การคิดวิเคราะห์ช่วยในการประมาณการ
ความน่าจะเป็น โดยสามารถใช้ข้อมูลพื้นฐานท่ีมีการวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ ของสถานการณ์ ณ 
เวลานั้นจะช่วยคาดการณ์ความน่าจะเป็นได้อย่างสมเหตุสมผล  
          6) ช่วยวินิจฉัยข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ส่วนบุคคล โดยไม่มีอคติท่ีก่อตัวอยู่ในความทรงจ า 
และท าให้เราสามารถประเมินส่ิงต่าง ๆ  ได้อย่างสมจริง 
          7) เป็นพื้นฐานการคิดในมิติอื่น ๆ การคิดวิเคราะห์นับว่าเป็นปัจจัยท่ีท าหน้าท่ีเป็นปัจจัยหลัก
ส าหรับการคิดในมิติอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการคิดเชิงวิพากษ์การคิดเชิงสร้างสรรค์ซึ่งการคิดวิเคราะห์จะ
ช่วยเสริมสร้างให้เกิดมุมมองเชิงลึกในอันท่ีจะน าไปสู่การตัดสินใจและการแก้ปัญหาได้ 
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          8) ช่วยในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับการจ าแนกแยกแยะ องค์ประกบต่าง ๆ 
และการท าความเข้าใจในส่ิงท่ีเกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อพบปัญหาใด ๆ ให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ปัญหานั้นมี
องค์ประกอบอะไรบ้าง  เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ซึ่งจะน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น  
          9) ช่วยในการประเมินและตัดสินใจ การคิดวิเคราะห์ช่วยให้สามารถประเมินสถานการณ์และ
ตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างแม่นย ากว่า การท่ีมีเพียงข้อเท็จจริงท่ีไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์และท า
ให้รู้สาเหตุของปัญหา เห็นโอกาสความน่าจะเป็นในอนาคต 
          10) ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์สมเหตุสมผล การคิดวิเคราะห์ช่วยให้การคิดต่าง ๆ อยู่บนฐาน
ของตรรกะและความน่าจะเป็นไปได้อย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ ส่งผลให้มีการคิดจินตนาการหือ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ มีการเช่ือมโยงสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีจินตนาการกับการน ามาใช้ในโลกแห่งความ
เป็นจริง ส่ิงประดิษฐ์ท่ีเราพบเห็นในปัจจุบันล้วนเป็นผลลัพธ์อันเกิดจากการวิเคราะห์ว่าใช้การได้
ก่อนท่ีจะน ามาใช้จริง 
          11) ช่วยให้เข้าใจแจ่มกระจ่าง การคิดวิเคราะห์ช่วยให้การประเมินและสรุปส่ิงต่าง  ๆ บน
ข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ ไม่ใช่สรุปตามอารมณ์และความรู้สึกหรือการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเช่นนี้ การคิด
วิเคราะห์ท าให้ได้รับข้อมูลท่ีเป็นจริงซึ่งจะเป็นประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ท่ีกล่าวมา 
 สรุปได้ว่าการคิดวิเคราะห์มีประโยชน์ในการช่วยให้รู้ข้อเท็จจริงเพื่อน าไปพิจารณาส่ิงต่าง ๆ 
ให้ครบถ้วนทุกแง่มุมเพื่อประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหา ท าให้เข้าใจส่ิงต่าง ๆ อย่างแจ่มชัดมาก
ขึ้น ช่วยให้หาความสมเหตุสมผลของข้อมูลโดยไม่ด่วนสรุป ช่วยพัฒนาให้เป็นคนช่างสังเกต ส่งเสริม
ความฉลาดทางสติปัญญา  เป็นพื้นฐานของการคิดในมิติอื่น ๆ และส่งผลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

3.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

     ผู้วิจัยศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งเป็นทฤษฎีในกลุ่ม
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยมท่ีสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ศึกษาในหัวข้อ
ประวัติความเป็นมา  ความหมาย ลักษณะ และขั้นตอนของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

          3.1 ประวัติความเป็นมาของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

          ในระยะผ่านมามีทฤษฎีการเรียนรู้ใหม่เกิดขึ้นหลายทฤษฎี แต่ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีนักการ
ศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจกันมากได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivist 
learning theory) ซึ่งมีแนวคิดท่ีสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มากท่ีสุด คือเช่ือว่า
การเรียนรู้จะเกิดขึ้น เมื่อผู้เรียนได้สร้างความรู้ท่ีเป็นของต้นเองขึ้นมาจากความรู้ท่ีมีอยู่เดิมหรือจาก
ความรู้ท่ีรับเข้ามาใหม่ ด้วยเหตุนี้เองห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 จึงไม่ควรเป็นห้องเรียนท่ีครูเป็น
ผู้จัดการทุกส่ิงทุกอย่าง โดยนักเรียนเป็นฝ่ายรับ (Passing learning) แต่ต้องให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
เอง สร้างความรู้ ท่ีเกิดจากความเข้าใจของตนเอง และมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น (Active 
learning) รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดจากแนวคิดนี้มีอยู่หลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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(Cooperative learning) การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน (Collaborative learning) การเรียนรู้โดย
การค้นคว้าอย่างอิสระ ( Independent investigation method) การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็น
หลักฐาน (PBL) เป็นต้น 
          การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีการพัฒนาครั้งแรกโดยคณะวิทศาสตร์สุขภาพ (Faculty of 
Health Sciences) ของมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ (McMaster University) ท่ีประเทศแคนาดา ได้
น ามาใช้กระบวนการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์ จนกระท่ังกลางปี ค.ศ. 1980 การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานจึงได้ขยายออกไปสู่การสอนในสาขาอื่นๆ ทุกวงการวิชาชีพ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ เป็นต้น และมีการน าไปสอน
ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากขึ้น ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยท่ีน า PBL ไปใช้ในการเรียนการสอน อาทิเช่น 
Harvard, New Mexico, Bowman Gray, Boston, Illinois, Southern Illinois, Michigan State, 
Tufts, Mercer, Stamford, Northwestern, Indiana and the University of Illinois, University 
of Hawaii, University of Missouri – Columbia, University of Texas – Houston, University 
of California – Irvine, University of Pittsburgh, University of Delaware เป็น ต้น (มัณฑรา 
ธรรรมบุศย์, 2545) 
          3.2 ความหมายของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
          จากการศึกษาค้นคว้าได้มีผู้ให้ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้หลายท่าน 
ดังนี้ 
          Stepien; & Gallagher (1993 อ้างถึงใน วาสนา ภูมี, 2555) ได้กล่าวถึงความหมายของการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ การเรียนรู้และการฝึกหัดจากการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากชีวิตจริง 
          White (1996 อ้างถึงใน ราตรี เกตบุตตา, 2546)  ได้กล่าวถึงความหมายของการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งสามารถสรุปได้ว่า เป็นการเรียนท่ีมุ่งน าเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง
กับโลกแห่งความเป็นจริงท่ีมีความซับซ้อนก่อนซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนได้ร่วมอภิปรายท าความ
เข้าใจปัญหาศึกษาค้นคว้าข้อมูลหาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาเพิ่มเติม และลงมือแก้ปัญหา
นั้น ๆ โดยใช้กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม โดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกประจ ากลุ่ม 
          Torp; & Sage (1998 อ้างถึงใน วาสนา ภูมี, 2555)  ได้กล่าวถึงความหมายของการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์ท่ีได้จากการส ารวจ ค้นคว้า  และ
แก้ปัญหา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของนักเรียน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นท้ัง
ยุทธวิธีที่ใช้ในการเรียนการสอน และใช้เป็นแนวทางในการจัดหลักสูตร ซึ่งมีลักษณะดึงดูดให้นักเรียน
ได้เข้าไปแก้ปัญหา ครูเป็นเพียงผู้คอยให้ค าแนะน าและจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
นักเรียนได้คิดและส ารวจ หลักสูตรท่ีสร้างขึ้นจะมีปัญหาเป็นแกนกลาง มีบทบาทในการเตรียม
ประสบการณ์ท่ีจะส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ สนับสนุนให้สร้างความรู้ด้วยตนเองและบูรณาการส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีได้เรียนรู้ในโรงเรียนกับชีวิตจริงเข้าด้วยกัน ในขณะท่ีเรียนรู้นักเรียนจะถูกท าให้เป็นนัก
แก้ปัญหา และพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ท่ีสามารถเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเองได้ ในกระบวนการเรียนรู้ด้วย
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วิธีนี้ครูจะเป็นผู้ร่วมแก้ปัญหา มีหน้าท่ีในการสร้างความสนใจ สร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน เป็นผู้แนะน าและอ านวยความสะดวกเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ 
          Edens (2000 อ้างถึงใน วาสนา ภูมี, 2555) ได้กล่าวถึงความหมายของการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการสอนเผ่ือให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ท่ีจะคิดเป็น และแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
และปัญหามีความซับซ้อนซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหา และเกิดทักษะการ
แก้ปัญหา 
          Bene (2000 อ้างถึงใน มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545) ได้กล่าวถึงความหมายของการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง การเรียนรู้ท่ีเกิดจากผลของการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการหาเหตุผลเชิงตรรกวิทยาในการสร้างความเข้าใจและหาทางออกของปัญหา 
          มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้น
จากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยมโดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นในความเป็นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิด
แก้ปัญหารวมท้ังได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีตนศึกษาด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึง
เป็นผลมาจากกระบวนการท างานท่ีต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ปัญหาเป็นหลัก 
          สรุปว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยจะต้องมีการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายท าความเข้าใจปัญหา 
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหา และลงมือแก้ไขปัญหานั้นด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม โดยครูจะเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ให้ค าแนะน าและอ านวย
ความสะดวกให้แก่นักเรียน  ลักษณะของปัญหาท่ีน ามาให้นักเรียนแก้ไขนั้นจะเป็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวันท่ีมีความซับซ้อน ท้าทาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิด 
          3.3 ลักษณะของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
          จากการศึกษาค้นคว้าลักษณะการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานได้มี ผู้กล่าวไว้ ดั งนี้ 
          Torp; & Sage (1998 อ้างถึงใน วาสนา ภูมี, 2555) ได้กล่าวถึงลักษณะการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน  ดังนี้ 
       1) ดึงดูดความสนใจของนักเรียน เหมือนพวกเขาได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของปัญหาท่ี
เกิดขึ้นจริง  
       2) รวบรวมหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจากการเรียนรู้ของ
นักเรียนในทิศทางท่ีเกี่ยวกับการเช่ือมโยงกัน 
       3) สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้โดยครูรวบรวมความคิดของนักเรียน และแนะน าให้
นักเรียนต้ังค าถาม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีลึกซึ้ง  
          มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545) ได้กล่าวถึงลักษณะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้ 
          1) ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
          2) การเรียนรู้เกิดขึ้นมนกลุ่มผู้เรียนทีมีขนาดเล็ก 
          3) ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
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          4) ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
 5) ปัญหาท่ีน ามาใช้มีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ปัญหาหนึ่งปัญหาอาจมีค าตอบได้หลาย
ค าตอบหรือแก้ไขปัญหาได้หลายทาง 
          6) ผู้เรียนเป็นคนแก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆด้วยตนเอง 
          7) ประเมินผลจากสถานการณ์จริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติ 
          กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548) ได้กล่าวถึงลักษณะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่าลักษณะ
เฉพาะตัวของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานประกอบด้วยองค์ประกอบบทท่ีส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 
          1) ประเด็นปัญหาส าหรับการเรียนรู้ ปัญหาคือหัวใจส าคัญของการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้รู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ลักษณะของปัญหาท่ีน ามาเรียนจะเป็นปัญหาท่ีพบบ่อย มีกระบวนการการ
เข้าถึงปัญหาท่ีซับซ้อน สามารถกระตุ้นให้เกิดค าถามได้ครอบคลุมกรอบแนวคิดและสาระท่ีต้องเรียน
ตามหลักสูตรท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ประเด็นปัญหาส าหรับการเรียนรู้มีหลากหลาย ต้องอาศัย
การค้นคว้าหาค าตอบในแง่มุมต่าง ๆ ต้องใช้พื้นฐานความรู้อย่างกว้างขวางสามารถสร้างมโนทัศน์ท่ี
ส าคัญๆได้  ข้อประเด็นปัญหาส าหรับผู้เรียนรู้คือ ต้องเป็นปัญหาท่ีตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 
และระดับช้ันปีของผู้เรียน วิธีการน าเสนอประเด็นปัญหาอาจเป็นกรณีศึกษา การเล่าเรื่อง หรือการ
สร้างสถานการณ์จ าลองอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
          2) ส่ือการเรียน ในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนต้องศึกษาค้นคว้าหาค าตอบด้วย
ตนเอง ให้มากท่ีสุดและถูกต้องท่ีสุดจึงจ าเป็นที่ผู้เรียนจะต้องมีส่ือท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดอย่างน้อยต้องมีต ารา
ศึกษาค้นคว้า สถิติ ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง หากเป็นไปได้ต้องมีส่ือ โสตทัศน์และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีผู้เรียนสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าได้อย่างอิสระ นอกจากนี้บุคคลและสถานท่ียังเป็นส่ือ
การเรียนรู้ท่ีสามารถเลือกใช้ได้ ผู้สอนท าหนน้าท่ีเป็นผู้อ านวยความสะดวก เป็นผู้ช้ีแนะ หรือจัดท า
เอกสารท่ีผู้เรียนสามารถสืบค้น มีแหล่งเรียนรู้ เช่น บุคคล สถานท่ี ถ้าแหล่งเรียนรู้เป็นชุมชน หรือ
สถานท่ีต้องมีค าช้ีแนะบรรยากาศและวิธีการเข้าถึงด้วย 
          3) ความรับผิดชอบของผู้เรียน ผู้เรียนต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง และพึ่งความต้ังใจของตนเอง
ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบและข้อความรู้ท่ีต้องการ ผู้เรียนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการอภิปรายเพื่อค้นประเด็นความรู้และค าตอบในการแก้ปัญหา ผู้เรียนต้องมุ่งมั่นและซื่อสัตย์ใน
การค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเคร่งครัด การเรียนจึงจะมีประสิทธิภาพ  
          4) บทบาทของผู้สอน ผู้สอนท าหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนให้เป็นไปตามจุดประสงค์ โดยท า
หน้าท่ี 3 ประการ คือ 
               (4.1) อ านวยความสะดวกด้านวัสดุอุปกรณ์และส่ิงจ าเป็นต่าง ๆ ในการศึกษาค้นคว้าท่ี
ผู้เรียนต้องการใช้เพื่อศึกษาหาค าตอบ 
               (4.2) ให้ค าแนะน าเมื่อจ าเป็นเท่านั้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาจต้องให้
ความรู้แก่ผู้เรียนบ้างในกรณีท่ีผู้เรียนไม่สามารถสืบค้นได้เอง 
               (4.3) เป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้เรียนขณะเรียนเป็นระยะ ๆ จูงใจให้ผู้เรียนเกิด
แนวทางในการศึกษาและคิดค้นด้วยการอภิปราย ซักถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็นช่วยเสริมและสรุป
ประเด็นในการเรียนแต่ละครั้ง 
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          ทิศนา แขมมณี (2550) ได้กล่าวถึงลักษณะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่า เป็นการจัด
สภาพการณ์ ของการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย 
โดยผู้สอนอาจน าผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผู้สอนอาจจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเผชิญ
ปัญหา และฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจนได้เห็นทางเลือกและวิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหานั้น 
รวมทั้งให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะ กระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
          ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ได้กล่าวถึงลักษณะการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สรุปได้ดังนี้ 
 1) ต้องมีสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา และเริ่มต้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหา
กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
          2) ปัญหาท่ีน ามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ควรเป็นปัญหาท่ีพบเห็นได้ในชีวิตจริงของ
ผู้เรียนหรือมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นจริง 
          3) ผู้เรียนเรียนรู้โดยน าตนเองค้นหาและแสวงหาความรู้ค าตอบด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึง
ต้องวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง บริหารเวลาเอง คัดเลือกวิธีการเรียนรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ 
รวมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
          4) ผู้เรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย เพื่อประโยชน์ในการค้นหาความรู้ ข้อมูลร่วมกันเป็นการพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุและผล ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการส่งข้อมูล เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และฝึกการจัดระบบตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นทีม 
ความรู้จากค าตอบท่ีได้มีหลายหลายองค์ความรู้จะผ่านการวิเคราะห์โดยผู้เรียน มีการสังเคราะห์และ
ตัดสินใจร่วมกัน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี้นอกจากจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่มแล้วยัง
สามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลได้ แต่อาจท าให้ผู้เรียนขาดการท างานร่วมกันกับผู้อื่น 
          5) การเรียนรู้มีลักษณะบูรณาการความรู้ และบูรณาการทักษะกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับความรู้และค าตอบท่ีกระจ่างชัด 
          6) ความรู้ท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู้จะได้มาภายหลังจากการผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้
ปัญหาเปน็ฐานแล้วเท่านั้น 
          7) การประเมินผลเป็นการประเมินผลจากสภาพจริง โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานและ
ความก้าวหน้าของผู้เรียน 
          สรุปว่า ลักษณะของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จะเป็นลักษณะท่ีให้นักเรียนได้เผชิญ
ปัญหาในสถานการณ์จริง โดยปัญหานั้นจะเป็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน เป็นปัญหาท่ี
ซับซ้อนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิด และช่วยดึงดูดความสนใจนักเรียน นักเรียนได้แสวงหาความรู้ ได้ลง
มือแก้ไขปัญหาด้วยตนเองจะช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  ได้เรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย ได้ใช้
กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ มีการบูรณาการความรู้ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน นักเรียน
จะต้องเป็นผู้ท่ีกระตือรือร้น สามารถบริหารจัดการเวลา วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง คัดลือกวิธีการ
แสวงหาความรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า 
และกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
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         3.4 ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
         ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้สรุปขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้ 
 1) ขั้นก าหนดปัญหา  เป็นขั้นท่ีผู้สอนก าหนดสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจและมองเห็นปัญหา สามารถก าหนดส่ิงท่ีผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนได้ และเกิดความสนใจท่ีจะ
ค้นหาค าตอบ 
 2) ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหา  ผู้เรียนจะต้องท าความเข้าใจปัญหาท่ีต้องการเรียนรู้ ซึ่ง
ผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาได้ 
 3) ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า  ผู้เรียนก าหนดส่ิงท่ีต้องเรียน ด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 4) ขั้นสังเคราะห์ความรู้  เป็นขั้นท่ีผู้เรียนน าความรู้ท่ีได้ค้นคว้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
อภิปรายและสังเคราะห์ความรู้ท่ีได้มาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด 
 5) ขั้นสรุปและประเมินค่าขอค าตอบ  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง และ
ประเมินผลงานว่าข้อมูลท่ีศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบ
แนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มร่วมกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง 
 6) ขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน  ผู้เรียนน าข้อมูลท่ีได้มาจัดระบบองค์ความรู้และน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย ผู้เรียนทุกกลุ่มรวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาร่วมกันประเมินผลงาน 
           อัญชลี ชยานุวัชร. (บรรณาธิการ), (2554) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ก าหนดขั้นตอนการ
เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้ 
           ขั้นตอนท่ี 1 ท าความเข้าใจศัพท์ท่ีปรากฏในปัญหาท่ีให้ (Clarify unfamiliar) ผู้เรียนต้อง
พยายามหาค าอธิบายให้ชัดเจน  โดยอาจจะอาศัยความรู้พื้นฐาน ซึ่งน ามาแลกเปล่ียนกันหรือจาก
เอกสารต าราต่าง ๆ 
           ขั้นตอนท่ี 2 จับประเด็นข้อมูลท่ีส าคัญหรือปัญหาให้ถูกต้อง (Problem definition) 
           ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์ปัญหาโดยการระดมสมอง (Brainstorm) 
           ขั้นตอนท่ี 4 พยายามหาเหตุผลท่ีจะอธิบายปัญหาถึงข้อมูลท่ีพบพร้อมกับต้ังสมมติฐานท่ี
เป็นไปได้ในการอธิบายเนื้อหาสาเหตุท่ีมาของปัญหานั้นนั้นโดยลองพยายามใช้ความรู้เดิมท่ีมีอยู่ใคร
เคยเรียนรู้มาแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลจัดความส าคัญของสมุดท่ีผ่านสมมติฐาน (Problem 
analysis) 
           ขั้นตอนท่ี 5 ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อค้นคว้าข้อมูลมาอธิบายค าถามหรือข้อ
สันนิษฐานท่ีต้ังไว้ (Formulate learning issues) 
           ขั้นตอนท่ี 6 คนคว้าหาความรู้หรือข้อมูลด้วยตนเองพร้อมท้ังประเมินความถูกต้องโดยอาศัย
ส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ กัน (Self-directed learning) 
           ขั้นตอนท่ี 7 น าความรู้หรือน าข้อมูลท่ีได้ มาวิเคราะห์อธิบายแก้ไขสมมติฐานท่ีต้ังไว้สรุปเป็น
ข้อสรุปและหลักการท่ีได้จากการศึกษาปัญหา (Report to class) 
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          กนกพร เทียนค าศรี , & สุนทรี สิทธิสงคราม (ม.ป.ป.) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก เป็นวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างแท้จริง  
มหาวิทยาลัย Mc master ประเทศแคนาดา ก าหนดขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก ไว้ 8 ขั้นตอนดังนี้ 
          ขั้นตอนท่ี 1 การน าเสนอโจทย์ สถานการณ์ ผู้เรียนต้องท าความเข้าใจกับค าศัพท์และแนวคิด
หลักให้มีความเข้าใจท่ีตรงกัน 
          ขั้นตอนท่ี 2 แลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีมีความใกล้เคียง และรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา วิเคราะห์ความเช่ือมโยงของปัญหา 
          ขั้นตอนท่ี 3 ต้ังสมมติฐานท่ีมีความสัมพันธ์กับโจทย์ปัญหาโดยใช้ประสบการณ์เ ดิม 
          ขั้นตอนท่ี 4 ร่วมกันคิดวิเคราะห์ประเด็นส าคัญของปัญหา ความต้องการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความกระจ่างในการตอบโจทย์ปัญหาเพิ่มขึ้น  โดยข้อมูลท่ีจะไปค้นคว้านั้น
จะเป็นข้อมูลท่ีเพิ่มเติมและสามารถขยายผลในภาพกว้างนอกเหนือจากโจทย์ปัญหา  แหลางข้อมูลใน
การเรียนรู้ไม่ใช่มีเพียงจากหนังสือหรือต าราเพียงอย่างเดียวอาจจะเป็นบุคคล เช่น วิทยากร 
ผู้เช่ียวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน ครู หรือสถานท่ีต่าง ๆ เช่น วัด พิพิธภัณฑ์  
          ขั้นตอนท่ี 5 ด าเนินการค้นคว้าศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดย แบ่งหน้าท่ีกันหาข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
          ขั้นตอนท่ี 6 น าข้อมูลท่ีค้นหามาได้มาแลกเปล่ียนกันในกลุ่ม  ร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลและ
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์หรือโจทย์ปัญหาท่ีได้รับ เป็นการพิสูจน์สมมติฐานท่ีต้ังไว้โดยผ่านการคิด
วิเคราะห์ และน ามาสรุปเป็นหลักการส าหรับน าไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ต่อไป 
          ขั้นตอนท่ี 7 น าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่น ๆ ได้ 
          ขั้นตอนท่ี 8 สะท้อนผลการเรียนรู้ ประเมินการท างานกลุ่ม ประเมินเพื่อนสมาชิก ประเมิน
เนื้อหา สรุปจุดเด่นจุดด้อยของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL และเสนอแนวทางการพัฒนาใน
ครั้งต่อไป  
          Barrows (1996 อ้างถึงใน สิริญญา บาลธนะจักร, 2554) เสนอขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้ 
          1) น านักเรียนเข้าสู่ปัญหา ครูตรวจสอบจุดประสงค์ของบทเรียน อธิบายความส าคัญของ
ลักษณะท่ีพึงประสงค์ และแรงจูงใจให้ผู้เรียนเลือกปัญหา 
          2) วางแผนการเรียน โดยมีครูเป็นผู้คอยช่วยเหลือ ให้นักเรียนอธิบายแผนงานท่ีจะท าโดยให้
สอดคล้องกับปัญหา 
          3) ส่งเสริมการเรียนเป็นกลุ่ม โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลท่ีเหมาะสม เพื่อ
น าไปสู่การหาค าตอบ 
          4) พัฒนาและน าเสนอผลงาน โดยนักเรียนน าเสนอผลงานท่ีได้จากการสืบค้นหาค าตอบ  
          5) วิเคราะห์และประเมินกระบวนการแก้ปัญหาท่ีนักเรียนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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 สรุปได้ว่าขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีดังนี้ 1) ขั้นก าหนดปัญหา น าเสนอ
ปัญหาและสถานการณ์ให้นักเรียนสนใจท่ีจะค้นหาค าตอบ 2) ท าความเข้าใจปัญหา จับประเด็นข้อมูล
ส าคัญ ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหา 3) แลกเปล่ียนประสบการณ์ รวบรวมข้อมูล ระดมสมอง 4) 
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาข้อมูล ต้ังสมมติฐาน 5) ด าเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
6) น าข้อมูลท่ีได้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสังเคราะห์ร่วมกัน พร้อมท้ังประเมินความถูกต้องของข้อมูล 
7) สรุปข้อมูลท่ีได้และน ามาวิเคราะห์อธิบายแก้ไขสมมติฐานท่ีต้ังไว้โดยผ่านการคิดวิเคราะห์ และน า
ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่นต่อไป  

4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

          4.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการคิดวิเคราะห์ 
          ดลยา แตงสมบูรณ์ (2550) ได้ศึกษาการศึกษาผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้กิจกรรม
การแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจริง ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดี
นรเศรษฐ) ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จ านวน 33 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่
แผนกิจกรรมการแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจริง จ านวน 
10 แผน และแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจ าแนก ด้านการ
จัดหมวดหมู่ ด้านการสรุปอ้างอิง ด้านการประยุกต์ใช้ และด้านการคาดการณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) 
นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองประกอบการประเมินตาม
สภาพจริง มีคะแนนการคิดวิเคราะห์เฉล่ียในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการจ าแนก ด้านการจัดหมวดหมู่ 
ด้านการสรุปอ้างอิง ด้านการประยุกต์ใช้ และด้านการคาดการณ์พยากรณ์ สูงขึ้น  2) หลังการใช้กิจ
กิจกรรมการแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจริง พบว่านักเรียน
มีการคิดวิเคราะห์รายด้าน ได้แก่ ด้านการจ าแนก ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านการสรุปอ้างอิง ด้านการ
ประยุกต์ใช้ และด้านการคาดการณ์พยากรณ์ และรวมทุกด้าน สูงกว่าก่อนใช้กิจกรรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
          ทัศนีย์ หนูนาค (2550) ได้ศึกษาผลของการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยเทคนิคการคิดแบบ
หมวก 6 ใบ ท่ีมีต่อความสามารถคิดวิเคราะห์และการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียน
ราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม จ านวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค
การคิดแบบหมวก 6 ใบของเดอ โบโน จ านวน 40 คน และกลุ่มควบคุมซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติ จ านวน 40 คน จัดการเรียนการสอนใช้เวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมท้ังส้ิน 16 คาบ 
เครื่องมือวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการอ่านวิเคราะห์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบของเดอ โบโน และแผนการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ียมัชฌิมเลขคณิต [x-bar] ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (s) และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี
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ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบของเดอ โบโน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี
ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบของเดอ โบโน มีความสามารถในการอ่าน
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ีใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบของเดอ โบโน มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4)นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ีใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบของเดอ โบโน มีความสามารถใน
การอ่านวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
          นิติกร อ่อนโยน (2551)  ได้ศึกษาผลของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสอบโดยใช้
ค าถามระดับสูงท่ีมีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนพิริยา
ลัยจังหวัดแพร่ จ านวน 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง ซึ่งเรียนวิทยาศาสตร์แบบสืบสอบโดยใช้
ค าถามระดับสูง และกลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่งเรียนวิทยาศาสตร์แบบปกติ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดความสามารถในการคิดสังเคราะห์ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉล่ียร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบค่าที 
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉล่ียความสามารถในการคิดสังเคราะห์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  3) นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังการ
ทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) นักเรียนกลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดสังเคราะห์หลังการทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มเปรียบเทียบ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
          พิมพร ไตรยานุภาพ (2552) ได้ศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้เทคนิคค าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านโป่งนก ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยจัดการเรียนรู้แบบใช้เทคนิคค าถาม เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการคิดวิเคราะห์หลังการเรียนรู้ ใน
ภาพรวมทุกองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียน โดยสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 28.41 
 อรวรรณ เอี่ยมกิจไพศาล (2552) ได้ศึกษาปัจจัยบางประการท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 จ านวน
นักเรียน 387 คน ซึ่งเลือกมาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi stage random sampling)  
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
แบบสอบถาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบวัดความเช่ืออ านาจภายในตน แบบสอบถาม
การอบรมเล้ียงดู และแบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล  ผลการวิจัยสรุปว่า การจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอน ความเช่ืออ านาจภายในตน การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย การอบรมเล้ียงดูแบบ
ปล่อยตามใจ และความสามารถด้านเหตุผล มีความสัมพันธ์ทางบวก กับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  แต่การอบรมเล้ียงดูแบบเผด็จการมีความสัมพันธ์ ทาง
ลบกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
          เวียงชัย อติรัตนวงษ์ (2554) การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนขามแก่นนคร อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
โรงเรียนขามแก่นนคร อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ท่ีก าลังเรียนอยู่ในภาคการเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2552 จ านวน 35 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (รายวิชาชีววิทยา) เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ าเหลืองกับการรักษาดุลยภาพ
ของร่างกาย 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ วิเคราะห์
ความส าคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ ผลการวิจัยพบว่า เมื่อจบวงจรการปฏิบัติ
ท่ี 3 แล้ว นักเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85.71 และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ด้านการคิดวิเคราะห์ หลังจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.1 1 
 มริดา ค ามูลมาตย์ (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ CIPPA MODELรายวิชา ส31103 สังคมศึกษา 2 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนจระเข้วิทยายน อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายคือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 จ านวน 46 คน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการมี 4 ข้ันตอน คือ 
ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นสังเกตการณ์ และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า 1) 
นักเรียนมีผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 82.61 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด และมีคะแนนเฉล่ีย 37.02 คิดเป็นร้อยละ 79.84  2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 84.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด และมีคะแนนเฉล่ีย 
37.93 คิดเป็นร้อยละ 81.84  
 พิชญะ  กันธิยะ (2559) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบันได 
5 ขั้น วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ ฯ อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 37 คน โดย
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น จ านวน 6 แผน ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนหลังได้รับการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นสูงกว่าค่าเฉล่ียของคะแนนก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
การเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ัน ส่วนใหญ่พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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          4.2  งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
          ทิพวิมล วรรณชัย (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาการเขียนของนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าปกา
เกอะญอ โดยการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ ได้แก่ นักเรียนชาวไทยภูเขา
เผ่าปกาเกอะญอ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่  ปี
การศึกษา 2548 ท่ีมีปัญหาการเขียนสะกดค า จ านวน 30 คน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเรื่อง การใช้วรรณยุกต์ การเขียนสะกดค า การเขียนประโยคและเขียนเล่าเรื่อง จ านวน 
6 แผน ใช้เวลา 12 ช่ัวโมง ผลการศึกษา พบว่า 1) นักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีการพัฒนาความสามารถในการเรียนดีขึ้น  2) นักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าปกา
เกอะญอ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 
          ส าราญ บุญธรรม (2550) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (PBL) และการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย 
ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จ านวน 2 ห้อง ห้องละ 21 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 2 รูปแบบ คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL) และการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) จ านวนรูปแบบละ 8 แผน รวมเวลา
รูปแบบละ 16 ช่ัวโมง ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (PBL) ) และแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เท่ากับ 0.6026 และ 
0.8544 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 60.26 และ 85.44 
          วงเดือน วงษ์พันธ์ (2551) ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มท่ีศึกษาเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน 
บ้านวังตม อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 22 คน เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบทดสอบ
ผลการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา แบบสังเกต
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนักเรียนในการเรียนรู้ และแบบวัดความคิดเห็นของนักเรียน
ท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดนใช้ปัญหาเป็นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ค่า
ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และน าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสุงกว่าก่อนเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  2) พฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดนใช้ปัญหาเป็นฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก 
3.ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในภาพรวม
อยู่ในระดับเห็นด้วย 
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          รัชนี อุดทา (2552) ได้ศึกษาการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้การเรียนรู้ท่ีเน้นปัญหา
เป็นฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านปางสัก จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมาย คือ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 จ านวน 23 คน โดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นปัญหาเป็นฐานใน
สาระวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 แผน ใช้เวลา 6 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า หลังการเรียนรู้ท่ีเน้นปัญหา
เป็นฐาน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยอยู่ในเกณฑ์ระดับดี (ร้อยละ 75.96) 
 ปิยรัตน์ พุทธิเสน (2553) การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง
การอ่านจับใจความภาษาไทย ท่ีเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใชในการท าวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนท่ีเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบแดง จ านวน 1 
ห้องเรียน 12 คน และกลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีเรียนด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) จ านวน 1 ห้องเรียน 12 
คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Clutter Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) 
โปรแกรมบทเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ มีเนื้อหาจ านวน 4 หน่วยการ
เรียน จ านวน 16 ช่ัวโมง  2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  3) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม
บทเรียนกับนักเรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน (p › 
0.5) และมีความคงทนในการเรียนรู้เมื่อเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 94.84 และ 91.45 
ของคะแนนเฉล่ียหลังเรียน 
          น้องนาง ปรืองาม (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนราย วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
นิคมพิมายศึกษา จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 42 คน ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2553 การวิจัยครั้งนี้ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส จ านวน 11 แผน ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาท่ีจ าเป็นท่ีนักเรียน
จะต้องเรียนในเนื้อหารายวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น อยากหา
ค าตอบ มีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล สร้างความรู้จากกระบวนการท างานกลุ่ม
เพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์หรือโจทย์ปัญหา นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา ตัวปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาได้  2) นักเรียนร้อยละ 76.2 ได้คะแนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส สูงกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม มี
คะแนนเฉล่ีย 31.88  3) นักเรียนร้อยละ78.57 ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาเคมี เรื่อง
กรด-เบส สูงกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีคะแนนเฉล่ีย 29.24 
          ไพเราะ สุดธรรม (2555) การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านโนนส านัก อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 
10 คน ในการวิจัย ใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 9 แผน  ผลการวิจัยพบว่า 
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1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน นักเรียนร้อย
ละ 80.00 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 79.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 70/70  2) ทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนท่ีได้จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร้อยละ 80.00 ผ่านเกณฑ์ร้อนละ 79.00 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 70/70    3) ทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนท่ีเรียนจากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในระดับคุณภาพมาก และ
มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงขึ้นตามล าดับในทุก ๆ วงจรปฏิบัติการ 
          ยุพาภรณ์ หาญเยี่ยม (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ส31102 ภูมิศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based Learning) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา อ าเภอ
ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 38 คน ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2555 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ส 31102 ภูมิศาสตร์ 
จ านวน 9 แผน ใช้เวลา 9 ช่ัวโมง  ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนจ านวนร้อยละ 78.95 ของจ านวน
นักเรียนท้ังหมด มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นร้อยละ 85.5 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
2) นักเรียนจ านวนร้อยละ 86.84 ของนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 75.00 
ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
          ศริญญา พระยาลอ (2557) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เรื่อง ชีวิตปลอดภัย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดง
เมืองวิทยา) อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 25 คน ใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) สาระท่ี 5 ความปลอดภัยในชีวิต ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 เรื่องชีวิตปลอดภัย จ านวน 10 แผน  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุข
ศึกษา เรื่อง ชีวิตปลอดภัย ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉล่ียร้อยละ 80.67 มีจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01  2) ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตปลอดภัย ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เฉล่ียร้อยละ 73.67 มีจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 76  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.01 
 สาริญา  และสุม (2560) ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเบญจมาราชูทิศ จังหวัด
ปัตตานี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 41 คน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน จ านวน 18 ช่ัวโมง ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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 วิชุดา  วงศ์เจริญ (2561) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยีเสมือน
จริง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา            
ปีท่ี 4 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีก าลังศึกษาภาคเรียนท่ี 2/2560 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 
จังหวัดชลบุรี จ านวน 37 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ ใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
เคมี เรื่อง พันธะเคมี จ านวน 7 แผนใช้เวลาสอนท้ังส้ิน 21 ช่ัวโมง ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรู้ความ
เข้าใจวิชาเคมีองนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยีเสมือน
จริง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  2) ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  3) ทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
4) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยีเสมือน
จริง สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action Reserch) เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - 
based Learning) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมัญจาศึกษา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับต่อไปนี้ 
          1. กลุ่มตัวอย่าง 
          2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
          3. รูปแบบการวิจัย 
          4. เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 5. การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
          6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
          8. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. กลุ่มตัวอย่าง 
          กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/9 โรงเรียมัญจาศึกษา 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 31 คน คัดเลือกโดยวิธีสุ่ม
แบบกลุ่ม 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 

          2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning) 
          2.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/9 
โรงเรียนมัญจาศึกษา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

3. รูปแบบการวิจัย 
           รูปแบบของการวิจัยครั้งนี้รูปแบบของการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเป็นการวิจัยปฏิบัติการใน
ช้ันเรียน (Classroom Action Reserch ) โดยท าการทดสอบก่อนและทดสอบหลังการทดลอง (One 
Group Pretest - posttest Design) (พัชรี จันทร์เพ็ง,2554 อ้างถึงใน ศริญญา พระยาลอ, 2557 ) 
โดยมีรูปแบบการทดลองดังนี้ 
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                             เมื่อ X คือ รูปแบบวิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)                                       
                                  O1 คือ การทดสอบก่อนการทดลอง                              
                                  O2 คือ การทดสอบหลังการทดลอง 
                  
4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
          เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย จ าแนกตามลักษณะของการใช้ ดังนี้ 
          4.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ คือ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ภาษาไทย ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 3 แผน ใช้เวลา 6 
ช่ัวโมง 
          4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการสะท้อนผลวิจัย ดังนี้ 
                 1) เกณฑ์การตรวจผลงานการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเป็นเกณฑ์การตรวจผลงานท่ี
ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของ Bloom ใช้ในการตรวจผลงานการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
        2) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน มีลักษณะเป็น 4 ตัวเลือก  
5. การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
      5.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ  
              ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งมีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
                    1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
                    2) ศึกษารูปแบบ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
                    3) สร้างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 3 แผน 
                    4) น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูพี่เล้ียงตรวจสอบความถูกต้อง 
                    5) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของครูพี่เล้ียง 
                    6) น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
      5.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการวิจัย  
              เครื่องมือท่ีใช้ในการสะท้อนผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองโดยการขอค าแนะน า
จากผู้เช่ียวชาญ มีเครื่องมือท่ีใช้สะท้อนผลการวิจัย ดังนี้ 
                    1. ข้อมูลผลงานการคิดวิเคราะห์นักเรียน เป็นข้อมูลท่ีได้จากผลงาน ใบกิจกรรมของ
นักเรียน น ามาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

   O1                     X                     O2                            



41 
 

    1) ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากผลงานการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนมา
วิเคราะห์ว่าผลงานนักเรียนสะท้อนถึงการคิดวิเคราะห์อย่างไร และตรวจให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การ
ตรวจผลงานการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
    2) น าข้อมูลการวิเคราะห์ท่ีได้ในแต่ละช้ินงานมาเปรียบเทียบว่ากลุ่มเป้าหมายมี
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นอย่างไร 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                       แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามแนวคิดของ 
Bloom  มีข้ันตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 

    1) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบ  
    2) ศึกษานิยาม แนวคิดของ Bloom เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และศึกษา

วิธีการสร้างแบบทสอบ 
    3) สร้างนิยามปฏิบัติการของแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตาม

แนวคิดของ Bloom 
    4) สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Bloom 

จ านวน 1 ฉบับ ลักษณะแบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีตัวถูก 1 ตัวเลือก สร้างค าถาม
ตามแนวคิดของ Bloom คือ (1956 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ความส าคัญ หมายถึง การแยกแยะส่ิงท่ีก าหนดให้ ว่าส่ิงใด
ส าคัญ จ าเป็น หรือมีบทบาทมากท่ีสุด ตัวไหนเป็นเหตุเป็นผล 2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึง 
การค้นหาความสัมพันธ์ย่อย ๆ ของเรื่องราวหรือเหตุการณ์ว่าเกี่ยวพันธ์กันอย่างไร สอดคล้องหรือ
ขัดแย้งกันอย่างไร 3) การวิเคราะห์หลักการ หมายถึง การค้นหาโครงสร้างและระบบของวัตถุ ส่ิงของ 
เรื่องราว และการกระท าต่าง ๆ ว่าส่ิงเหล่านั้นรวมกันจนด ารงสภาพเช่นนั้นอยู่ได้เนื่องด้วยอะไร โดย
ยึดส่ิงใดเป็นแกนกลางและส่ิงใดเป็นตัวเช่ือม ยึดหลักการใด มีเทคนิคอย่างไร หรือยึดคติใด 

    5) ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยให้ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ จ านวน 3 คน  

    6) ปรับแก้แบบทดสอบตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
    7) น าแบบทดสอบมาใช้วัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ข้ันเตรียมการ มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้  

1) สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักเรียน เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการจัดกลุ่ม
นักเรียน  

2) คัดเลือกเนื้อหาท่ีจะน ามาใช้ ในการจัดการเรียนรู้  
3) จัดท าเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
4) วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย  

2) ข้ันด าเนินการ มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
1) ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี จ านวน 3 แผนการจัดการ

เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) ในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียน
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กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 31 คน โดยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายร่วมมือกันท ากิจกรรมปัญหาเป็นฐาน โดย
จัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ท่ีแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)  
6 ขั้น ดังนี้ 

1.1) ก าหนดปัญหา 
1.2) ท าความเข้าใจปัญหา 
1.3) ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
1.4) สังเคราะห์ความรู้ 
1.5) สรุปและประเมินค่าหาค าตอบ 
1.6) น าเสนอและประเมินผลงาน 

2) ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน – หลังเรียน 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
          7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
              ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ค านวณค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่า 
          7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
              ข้อมูลผลงานการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน เป็นข้อมูลท่ีได้จากผลงาน ใบงาน ใบกิจกรรม
ของนักเรียน น ามาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1) ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากผลงานการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนมาวิเคราะห์ว่าผลงาน
นักเรียนสะท้อนถึงการคิดวิเคราะห์อย่างไร และตรวจให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การตรวจผลงานการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน 
  2) น าข้อมูลการวิเคราะห์ท่ีได้ในแต่ละช้ินงานมาเปรียบเทียบว่ากลุ่มเป้าหมายมีการ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นอย่างไร 

8. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 8.1 สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน  ดังนี้ 
 1) การหาค่าร้อยละ (Percentege) (ประภาพร ศรีตระกูล, 2553 อ้างถึงใน ยุพาภรณ์ หาญ
เย่ียม 2556) ดังนี้ 

                                  
N

N
P

1
  

              P แทน ค่าร้อยละ              N1 แทน คะแนนท่ีได้            N แทน จ านวนนักเรียน
ท้ังหมด 
 2) การหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค านวณจากสูตร (ประภาพร ศรีตระกูล, 2553 อ้างถึงใน ยุพา
ภรณ์ หาญเย่ียม 2556) ดังนี้ 
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N

X


1
  

                                เมื่อ μ แทน ค่าเฉล่ีย 
                                 1X  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
                                N แทน จ านวนนักเรียนท้ังหมด 
 3) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค านวณจากสูตร ดังนี้ (ประภาพร ศรี
ตระกูล, 2553 อ้างถึงใน ยุพาภรณ์ หาญเย่ียม, 2556) 

                                         S.D. = 
 

N

XX
2

21   

                                       เมื่อ S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                                             X   แทน ค่าเฉล่ีย 
                                              N   แทน จ านวนนักเรียนท้ังหมด 

 8.2 สถิติใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
         1) ค่าความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ โดยใช้สูตรการหา
ค่าความสอดคล้อง IOC (สมนึก ภัททิยธนี, 2537) 

    IOC = 
∑𝑅

𝑁
 

  เมื่อ IOC แทน  ดัชนีความสอดคล้อง มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 

  ∑𝑅  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

  N     แทน   จ านวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 

 8.3 สถิติทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้สูตร t – test (Dependent Sample) (บุญชม  ศรี
สะอาด, 2545 อ้างถึงใน พิชญะ  กันธิยะ, 2559) 

    t   = 
∑𝑫

√𝑵∑𝑫
𝟐−(∑𝑫)𝟐

𝑵−𝟏

 

 

เมื่อ   t  แทน  ค่าสถิติท่ีใช้เทียบกับค่าวิกฤตเพื่อทราบความมีนัยส าคัญ 

 D  แทน ผลต่างระหว่างคู่คะแนน 

 N  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่คะแนน 

  (∑𝑫)
𝟐 แทน ผลรวมผลต่างของคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียนท้ังหมดยกก าลังสอง 

 ∑𝑫𝟐 แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียนยกก าลังสอง 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในวิชา
ภาษาไทย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนมัญจาศึกษา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ประชากรคือ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 317 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/9 
จ านวน 31 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อน ามาก าหนดเนื้อหาในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน 
เวลา 6 ช่ัวโมง ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) ซึ่งมี 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นก าหนดปัญหา  2) ขั้นท า
ความเข้าใจกับปัญหา 3) ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า 4) ขั้นสังเคราะห์ความรู้ 5) ขั้นสรุปและประเมิน
ค่าของค าตอบ 6) ขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน  ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
        1. ผลการวิเคราะห์ผลงานการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
        2. การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based Learning)  

        3. อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์คะแนนผลงานการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
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 จากภาพ เป็นผลงานในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 วิเคราะห์บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก ซึ่ง
นักเรียนสามารถวิเคราะห์สรุปเรื่องย่อท่ีส าคัญของเรื่องได้ และบอกข้อคิดท่ีได้จากเรื่อง ซึ่งถือเป็นการ
เกิดลักษณะการคิดวิเคราะห์ความส าคัญหรือเนื้อหา คือสามารถดึงเอาจุดท่ีส าคัญ ๆ  ของเนื้อเรื่องมา
สรุปเป็นเรื่องย่อได้ และสามารถดึงเอาข้อคิดท่ีแฝงมาในเรื่องได้  และนักเรียนสามารถบอกความหมาย
ของค าศัพท์ได้ถูกต้อง เช่น ค าว่าระหาย เป็นโทษ หมาหัวเน่า เกล้าผม  อาญาจักร ซึ่งถือเป็นการเกิด
ลักษณะการคิดวิเคราะห์แบบคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
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 จากภาพ เป็นผลงานในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 รสในวรรณคดี กวีโวหารในงานเขียน ซึ่ง
นักเรียนสามารถสรุปหลักการของรสในวรรณคดีได้ว่ามีความหมายว่าอย่างไร ประกอบด้วยรสใดบ้าง 
และแต่ละรสมีความหมายอย่างไรได้ ซึ่งถือเป็นการเกิดลักษณะการคิดวิเคราะห์แบบคิดวิเคราะห์
หลักการ  และนักเรียนสามารถยกตัวอย่างบทเพลงท่ีเข้ากับแต่ละรสของวรรณคดีได้ถูกต้อง ซึ่งถือเป็น
การเกิดลักษณะการคิดวิเคราะห์แบบคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์   

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการประเมินผลงานนักเรียนในการบันทึกลงใบกิจกรรมท้ัง 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ แล้วมาสรุปลงในตาราง ดังนี้ 

ตารางที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนจากการประเมินผลงานหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แผนท่ี 1-3 

แผนการจัดการเรียนรู้
ท่ี 

N (กลุ่ม) 𝑥 S.D. 

1 5 8.2 0.75 
2 5 9 0.63 
3 5 9.6 0.49 

 จากตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการประเมินผลงานนักเรียนท้ัง  3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีคะแนนผลการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นตามล าดับของแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
ในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 ถึง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 มีล าดับคะแนนคือ 8.2, 9 และ 9.6 เห็น
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พัฒนาการของคะแนนผลงานอย่างเห็นได้ชัดว่ามีพัฒนาการมากขึ้นตามล าดับ จึงแสดงให้เห็นว่า
นักเรียนมีพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มข้ึน 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการ
จัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างได้ผล นักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์
ได้อย่างหลากหลายลักษณะมากขึ้น 

2. การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based Learning) 

   จากการทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ด้วยแบบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ท่ีผู้วิจัยจัดท าขึ้น โดยเป็นแบบประเมินท่ีมีบทอ่านให้นักเรียนอ่าน และมีค าตอบ
จ านวน 4 ตัวเลือก ท่ีแสดงถึงขั้นตอนของการคิดวิเคราะห์ จ านวน 20 ข้อ  

ตารางที ่4.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based Learning)  

การ
ทดสอบ 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

𝑥 S.D. ∑𝐷 ∑𝐷2 df t p 

ก่อน
เรียน 

31 20 9.87 2.31 154 938 30 11.52* .00 

หลัง
เรียน 

31 20 14.84 1.85 

*p<.01 
จากตารางพบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน และหลัง

เรียน ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3/9 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน  
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3. อภิปรายผลการวิจัย 

    การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-based Learning)  

 จากการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งผลวิจัยเป็นไปตามสมมุติฐาน  
แสดงว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีสูงขึ้น เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานนั้นจะเน้นเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาท่ีนักเรียนก าลังเผชิญ และนักเรียนสามารถหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาโดยปฏิบัติตามขั้นตอน คือ 1) ขั้นก าหนดปัญหา  ก าหนดส่ิงท่ีผู้เรียนอยากรู้ ใหเ้กิด
ความสนใจท่ีจะค้นหาค าตอบ  2) ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหา  ซึ่งผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายส่ิงต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาได้ 3) ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า  ผู้เรียนด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 4) ขั้นสังเคราะห์ความรู้  เป็นขั้นท่ีผู้เรียนน าความรู้ท่ีได้ค้นคว้ามาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกัน อภิปรายและสังเคราะห์ความรู้ท่ีได้มา 5) ขั้นสรุปและประเมินค่าขอค าตอบ  ผู้เรียนแต่
ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง และประเมินผลงานว่าข้อมูลท่ีศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสม
หรือไม่เพียงใด และ 6) ขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน  ผู้เรียนน าข้อมูลท่ีได้มาจัดระบบองค์ความรู้
และน าเสนอผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับ ทอร์พและแซก (Torp and Sage, 
1998) ท่ีกล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีได้จาก
การส ารวจค้นคว้า และการแก้ปัญหา ซึ่งดึงดูดนักเรียนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ซึ่ง
สอดคล้องกับ ศศิธร  ปักกาโล (2558) ท่ีกล่าวว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการ
จัดการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น ในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ท าให้นักเรียนเกิดความอยากรู้
อยากเหน็ และต้องการท่ีจะหาค าตอบ ท าให้นักเรียนได้ได้ฝึกวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบ หลังจากนั้นสามาร
รถเช่ือมโยงกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงได้ สอดคล้องกับ สสวท (2547) ท่ีกล่าวถึงการพัฒนาด้าน
กระบวนการคิด การค้นคว้าหาข้อมูลท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ท่ีดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ  
วิชุดา  วงศ์เจริญ (2561) ท่ีสรุปเกี่ยวกับงานวิจัยว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01  
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   บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/9 โรงเรียนมัญจาศึกษา จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้พัฒนาความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/9  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัญจาศึกษา จ านวน 31 
คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานจ านวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
เครื่องบันทึกภาพ 2) เครื่องมือท่ีใช้ในการสะท้อนผล ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน ท่ีสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดของบลูม (Bloom, 1956) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ แล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความตรงตามเนื้อหา เพื่อน าแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้นั้นไปปฏิบัติการสอน โดยระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นจะมีภาพของ
ผู้เรียน และในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จะเกิดช้ินงานของผู้เรียนเกิดขึ้นวงจรละ 1 ผลงาน ซึ่ง
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาเพื่อวิเคราะห์หาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
สามารถสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. สรุปผลการวิจัย 
2. ข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย โดยการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)   การวิจัยสามารถสรุป
ผลได้ดังนี้ คือ  

ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลงานการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ต้ังแต่วงจรปฏิบัติการท่ี 1 ถึง 
วงจรปฏิบัติการท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในวงจรปฏิบัติการท่ี 1 
ถึง วงจรปฏิบัติการท่ี 3 มีล าดับคะแนนคือ 8.2  9  และ 9.6 เห็นพัฒนาการของคะแนนผลงานอย่าง
เห็นได้ชัดว่ามีพัฒนาการมากขึ้นตามล าดับ จึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีพัฒนาการความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์เพิ่มข้ึน 
          นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/9 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มี
คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 
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2. ข้อเสนอแนะ 
           2.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
                 1) ควรมีการท าวิจัยความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ  
                 2) ควรมีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

           2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับครูผู้ใช้ผลการวิจัย 

                 1) ครูผู้สอนควรน าผลท่ีได้จากการวิจัยไปปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน ปรับ
ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ความสนใจ ความ
ต้องการ และความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน 

           2.3 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร 

                 1) ผู้บริหารควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถการคิด
วิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
                 2) น าผลจากการวิจัยไปใช้ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษา 
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 วุฒิการศึกษา    ค.บ. สาขาวิชาการศึกษา  วิชาเอกภาษาไทย 

      ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มัธยมศึกษา  
      (ภาษาไทย) 
 สถาบันการศึกษา   สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ต าแหน่ง    ครู   วิทยฐานะ   ครูช านาญการพิเศษ 

 สถานที่ท างาน    โรงเรียนมญัจาศึกษา  จังหวัดขอนแก่น 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างเคร่ืองมือ 

   1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 

   2. ตัวอย่างแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                       รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน                 
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง พระอภัยมณีวรรณคดีล้้าค่า                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓       
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓            เร่ือง กวีโวหารในงานเขียน   เวลา ๒ ชั่วโมง 
ผู้สอน  นางสาวปนัดดา  ปัดชาเขียว       โรงเรียนมัญจาศึกษา                                  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑. สาระส้าคัญ    
  กวีโวหารหรือรสในวรรณคดี คือ ถ้อยค า ส านวน ช้ันเชิงในการแต่งค าประพันธ์ ท่ีผู้เขียนใช้
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางอารมณ์แก่ผู้ฟังหรือผู้อ่าน แบ่งเป็น ๔ รส คือ ๑) เสาวรจนี มีเนื้อความ
ท านองชมความงามของบุคคล สถานท่ี หรือธรรมชาติ ๒) นารีปราโมทย์ มีเนื้อความท านองฝากรัก 
แสดงความรักต่อนางผู้เป็นท่ีรัก ๓) พิโรธวาทัง มีเนื้อความท านองโกรธ ตัดพ้อ เยาะเย้ย เสียดสี เหน็บ
แนม เคียดแค้น  ๔) สัลลาปังคพิสัย มีเนื้อความแสดงการคร่ าครวญ โศกเศร้า นักเรียนควรฝึกการ
วิเคราะห์รสในวรรณคดี เพื่อท่ีจะสามารถรับรู้ความรู้สึก หรืออารมณ์ท่ีแทรกมาในบทประพันธ์ จะท า
ให้เกิดอรรถรสในการอ่านวรรณคดี เข้าถึงจุดประสงค์ของผู้แต่งงานประพันธ์นั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น 

 ๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดการเรียนรู้ 
มาตรฐาน  

 ท๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ

ด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

 ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า

และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ตัวชี้วัด  

 ท๑.๑ ม.๓/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน 

 ท๑.๑ ม.๓/๔ อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึก  ย่อความ  และ
รายงาน 

 ท๕.๑ ม.๓/๒ วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน 

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๓.๑ ด้านความรู้ ( K ) 
      บอกความหมายของรสวรรณคดีได้อย่างถูกต้องได้อย่างถูกต้อง  
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๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ ( P ) 
      จ าแนกรสวรรณคดีจากเรื่องท่ีอ่านได้ 
๓.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( A ) 
     พยายามท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 

๔. สาระการเรียนรู้ 
 กวีโวหารหรือรสในวรรณคดี คือ ถ้อยค า ส านวน ช้ันเชิงในการแต่งค าประพันธ์ ท่ีผู้เขียนใช้
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางอารมณ์แก่ผู้ฟังหรือผู้อ่าน แบ่งเป็น ๔ รส คือ  
 ๑) เสาวรจนี  คือการเล่าชมความงามของตัวละครในเรื่อง อาจเป็นตัวละครท่ีเป็นมนุษย์ 
อมนุษย์ หรือสัตว์ ซึ่งการชมนี้อาจจะเป็นการชมความเก่งกล้าของกษัตริย์ ความงามของปราสาทราช
วังหรือความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง เช่น  
    บทชมนางเงือก ซึ่งติดตามพ่อแม่มาเพื่อพาพระอภัยมณีหนีนางผีเส้ือสมุทร จากเรื่อง พระอภัยมณี 

                        หน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อย     ดูแช่มช้อยโฉมเฉลาท้ังเผ้าผม  
                ประไพพักตร์ลักษณ์ล้าล้วนขาคม            ท้ังเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งทรวง  
                ขนงเนตรเกศกรอ่อนสะอาด                    ดังสุรางค์นางนาฏในวังหลวง  
                พระเพลินพิศคิดหมายเสียดายดวง           แล้วหนักหน่วงนึกท่ีจะหนีไป  
                (พระอภัยมณี : สุนทรภู่)  

 ๒) นารีปราโมทย์ คือการกล่าวแสดงความรัก ท้ังการเกี้ยวพาราสีกันในระยะแรก ๆ หรือการ
พรรณนาบทโอ้โลมปฏิโลมก่อนจะถึงบทสังวาสนั้นด้วย เช่น 

                        ถึงม้วยดินส้ินฟ้ามหาสมุทร         ไม่ส้ินสุดความรักสมัครสมาน  
                แม้นเกิดในใต้ฟ้าสุธาธาร                    ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา  
                แม้นเนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ             พี่ขอพบศรีสวัสด์ิเป็นมัจฉา  
                แม้นเป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา                   เชยผกาโกสุมปทุมทอง  
                เจ้าเป็นถ้าอาไพขอให้พี่                     เป็นราชสีห์สมสู่เป็นคูสอง  
                จะติดตามทรามสงวนนวลละออง         เป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป  
 (พระอภัยมณี : สุนทรภู่) 
 ๓) พิโรธวาทัง คือการกล่าวข้อความแสดงอารมณ์ไม่พอใจ ต้ังแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่อง
ใหญ่ ต้ังแต่ ไม่พอใจ โกรธ ตัดพ้อ ประชดประชัน กระทบกระเทียบเปรียบเปรย เสียดสี และด่าว่า
อย่างรุนแรง เช่น 
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                        ครั้งนี้เสียรักก็ได้รู้                         ถึงเสียรู้ก็ได้เชาวน์ท่ีเฉาฉงน  
                เป็นชายหมิ่นชายต้องอายคน                 จ าจนจ าจากอาลัยลาน   
      (เจ้าพระยาพระคลัง (หน)) 
บทตัดพ้อท่ีแสดงท้ังอารมณ์รักและแค้นของ อังคาร กัลยาณพงศ์ จากบทกวี “เสียเจ้า”  
                        จะเจ็บจ าไปถึงปรโลก                     ฤๅรอยโศกรู้ร้างจางหาย  
                จะเกิดกี่ฟ้ามาตรมตาย                             อย่าหมายว่าจะให้หัวใจ  
         (อังคาร กัลยาณพงศ์)
  ๔) สัลลาปังคพิสัย คือการกล่าวข้อความแสดงอารมณ์โศกเศร้า อาลัยรัก เช่นบท
โศกของนางวันทอง จากเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนพานางวันทองหนี ซึง่คร่าครวญอาลัยรัก
ต้นไม้ในบ้านขุนช้าง อันแสดงให้เห็นว่านางไม่ต้องการตามขุนแผนไป แต่ท่ีต้องไปเพราะขุนแผนร่าย
มนต์สะกด ก่อนลาจากไป นางได้ร่าลาต้นไม้ก่อน 
                         ล าดวนเอ๋ยจะด่วนไปก่อนแล้ว         ท้ังเกดแก้วพิกุลยี่สุ่นสี  
                จะโรยร้างห่างกล่ินมาลี                          จ าปีเอ๋ยกี่ปีจะมาพบ  
     (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) 
 
            สุนทรภู่คร่ าครวญถึงรัชกาลท่ี ๒ ซึ่งสวรรคต แล้วเป็นเหตุให้สุนทรภู่ต้องตกระกาลาบาก 
เพราะไม่เป็นท่ีโปรดปรานของรัชกาลท่ี ๓ ต้องระเห็จเตร็ดเตร่ไปอาศัยในท่ีต่าง ๆ ขณะล่องเรือผ่าน
พระราชวัง สุนทรภู่ ซึ่งร าลึกความหลังก็คร่าครวญอาลัยถึงอดีตท่ีเคยรุ่งเรือง  
                        เคยหมอบใกล้ได้กล่ินสุคนธ์ตลบ        ละอองอบรสรื่นช่ืนนาสา  
                ส้ินแผ่นดินส้ินรสสุคนธา                          วาสนาเราก็ส้ินเหมือนกล่ินสุคนธ์  
       (สุนทรภู่ : จากนิราศภูเขาทอง) 

๕. กระบวนการจัดการเรียนรู้ (จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning)) 
ชั่วโมงที่ ๑ 
 ๑. ขั้นก้าหนดปัญหา (๑๐นาที) 
     ๑) นักเรียนอ่านบทอาขยานบทเลือก เรื่องพระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเส้ือสมุทร หน้า 
๖๒ แล้วตอบค าถาม ดังนี้ บทกลอนท่ีอ่านมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไร นักเรียนอ่านแล้วเกิดความรู้สึก
อย่างไร ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นหลังการอ่านคืออะไร ท าไมจึงรู้สึกเช่นนั้น (พยายามถามจนให้นักเรียน
สามารถพูดค าว่าเพราะมีการใช้ค าท่ีท าให้เกิดความรู้สึก)  
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 ๒. ท าความเข้าใจปัญหา (๒๐ นาที) 
     ๑) แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม ตามความสมัครใจ รับกระดาษชาร์ตกลุ่มละ ๑ 
แผ่น แล้วมอบหมายให้ไปค้นหาว่าการใช้ถ้อยค าท่ีท าให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกนั้น ทางวรรณคดีเรียกว่า
อย่างไร มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง โดยให้ศึกษาจากในหนังสือเรียน จะได้ค าตอบว่า คือกวีโวหารหรือ
รสในวรรณคดี 
 ๓. ด าเนินการศึกษาค้นคว้า (๒๐ นาที) 
     ๑) นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่อง กวีโวหารหรือรสในวรรณคดี จากในหนังสือเรียน และ
มอบหมายให้นักเรียนหาตัวอย่างบทเพลงท่ีมีถ้อยค าท าให้เกิดอารมณ์ตามรสวรรณคดีท้ัง ๔ รส ได้แก่ 
เสาวรจนี ชมความงาม  นารีปราโมทย์ พรรณนาความรัก  พิโรธวาทัง โกรธแค้น  และสัลลาปังคพิสัย 
โศกเศร้า  
ชั่วโมงที่ ๒ 
 ๔. สังเคราะห์ความรู้ (๑๐ นาที) 
     ๑) นักเรียนน าข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมารวมกัน แล้วคัดเลือกส่วนท่ีถูกต้องและตรงประเด็น
ท่ีสุด 
 ๕. สรุปและประเมินค่าหาค าตอบ (๒๐ นาที) 
    ๑) นักเรียนทุกกลุ่มสรุปความรู้ท่ีได้จากการค้นคว้าลงในกระดาษชาร์ต พร้อมตกแต่งให้
สวยงาม 
 ๖. น าเสนอและประเมินผลงาน (๒๐ นาที) 
    ๑) นักเรียนน าเสนอผลงานหน้าช้ัน โดยร้องเพลงท่ีได้ค้นหามาให้เข้ากับอารมณ์ของรสใน
วรรณคดีแต่ละรสท่ีสุด 

๖. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

 ๖.๑ หนังสือเรียน วรรณคดีวิจักษ์ ช้ัน ม.๓ 

 ๖.๒ เว็บไซต์ฟังเพลง www.youtube.com 
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๗. การวัดผลและประเมินผล 

ส่ิงท่ีจะวัด วิธีการวัด เครื่องมือท่ีใช้วัด เกณฑ์การประเมิน 

บอกความหมายของรส
วรรณคดีได้อย่างถูกต้องได้
อย่างถูกต้อง       

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน บอกความหมายของรสวรรณคดี
ได้ถูกต้องร้อยละ ๘๐ 

จ าแนกรสวรรณคดีจากเร่ืองที่
อ่านได้ 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ยกตวัอย่างบทเพลงท่ีแสดง
อารมณ์ในรสวรรณคดีได้ถูกต้อง 

ร้อยละ ๘๐ 

พยายามท างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ 

สังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ท างานเสร็จทันภายในเวลาท่ี
ก าหนด 

 
๘. กิจกรรมเสนอแนะ/กิจกรรมสืบเนื่อง 

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

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

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

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

๙. ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

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

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

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

ลงช่ือ................................................... 

(........................................................) 

ต าแหน่ง.............................................. 

................/................/............... 

๑๐. บันทึกผลหลังการใชแ้ผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ปัญหา/อุปสรรค 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ................................................... 

(........................................................) 

ต าแหน่ง.............................................. 

................/................/............... 
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เคร่ืองมือวัด 

“ความสามารถในการคิดวิเคราะห์” 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 

 

จัดท าโดย  

นางสาวปนัดดา ปัดชาเขียว 

ครูผู้ช่วย 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัญจาศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
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ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถาม โดยเขียนเครื่องหมาย  ทับตัวเลข  1.  2.  3. หรือ 4. หน้าค าตอบท่ี
ถูกต้อง  ใช้เวลา 40 นาที 

  

 
 

1. ค าประพันธ์นี้ เน้นให้เห็นข้อใดเป็นส าคัญ  
   1. น้ าลดตอผุด  2. ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน     3. น้ าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า      4. มีวิชาเหมือนมี
ทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
2. ข้อความข้างต้นไม่กล่าวถึงคุณค่าด้านใดของวรรณคดี 
   1. คุณค่าด้านสังคม          2. คุณค่าด้านจริยธรรม       3. คุณค่าสติปัญญา        4. คุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ 
 
 
 
 
 

3. จากข้อความข้างต้น ผู้เขียนต้องการกล่าวถึงส่ิงใดเป็นส าคัญ 
   1. การเรียนรู้        2. การท าความดี    3. การยอมรับความจริง      4. การเห็น
คุณค่าของชีวิต 

 
 
 
 
 
 
4. การขุดคลองแสนแสบมีคุณค่าด้านใดอย่างชัดเจนตามข้อความข้างต้น 
   1. การอนุรักษ์  2. การเล้ียงชีพ   3. การคมนาคม  4. การท่องเท่ียว 
 
 

“วรรณคดีท้ังร้อยแก้วและร้อยกรองล้วนเกิดจากประสบการณ์และจินตนาการของมนุษย์ท่ีแสดงออกทางภาษา
ในรูปแบบต่าง ๆ และมีพัฒนาการมาโดยล าดับตามความเจริญของมนุษยชาติ การเรียนวรรณคดีส่งเสริมพัฒนา
ทางความคิด อารมณ์ และคุณธรรมได้อย่างดียิ่ง ช่วยให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์กว้างขึ้น เข้าใจตนเอง เพื่อนมนุษย์
และสังคมโดยส่วนรวมดีข้ึน” 

คลองแสนแสบเป็นคลองขุดใหม่ในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 ใช้เวลาในการ
ขุด 3 ปี คือระหว่าง พ.ศ. 2380 – 2383 คลอง        แสนแสบเริ่มขุดต้ังแต่บริเวณคลองบางล าพูกับคลองโอ่ง
อ่างมาบรรจบกัน มาถึงวังสระปทุม ผ่านเขตหนองจอก ถึงต าบลบางน้ าเปรี้ย ว จังหวัดฉะเชิงเทรา  แล้ว
เช่ือมต่อกับคลองบางขนากเพื่อออกสู่แม่น้ าบางปะกง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในชีวิตนั้นมีค าถามอยู่ 3 ค าถามท่ีจ าเป็นต้องถามกับตัวเองอยู่เสมอ นั่นคือ ดีหรือเลว  จริงหรือเท็จ  งามหรือ
อัปลักษณ์  และการศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องช่วยเราตอบค าถามเหล่านั้น 

    อันข้าไทได้พึ่งเขาจึงรัก            แม้นถอยศักดิ์ส้ินอ านาจวาสนา 
เขาหน่ายหนีมิได้อยู่คู่ชีวา             แต่วิชาช่วยกายจนวายปราณ 
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5. ข้อใดเป็นใจความส าคัญท่ีน าไปใช้เขียนย่อความได้ถูกต้อง 
   1. คนไทยอาศัยคลองแสนแสบท าการค้าขาย 
   2. การขุดคลองแสนแสบท าให้เกษตรอุดมสมบูรณ์ 
   3. คลองแสนแสบขุดเช่ือมตั้งแต่กรุงเทพ ฯ ถึงฉะเชิงเทรา 
   4. การเดินทางต้องอาศัยคลองแสนแสบเป็นเส้นทางหลักเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

6. ข้อใดคือใจความส าคัญของข้อความข้างต้น 
     1. วาฬเกยต้ืนเพราะบาดเจ็บ      2. ชาวประมงไม่เคยมีความรัก 
     3. วาฬตายเพราะเจ็บช้ าจากความรัก    4. การวิ่งตามคนท่ีเขาไม่รักเราจะท าให้เจ็บช้ าใจ 

7. “แกจะมาให้แม่ลออเป็นหมาหัวเน่าหรือ” หมาหัวเน่ามีความหมายว่าอย่างไร 
     1. บุคคลท่ีมีนิสัยไม่ดี        2. บุคคลท่ีสังคมรังเกียจ 
     3. บุคคลท่ีรูปร่างอัปลักษณ์      4. บุคคลท่ีไม่มีคุณลักษณะของกุลสตรี 

8. ค าพูดในข้อใดท่ีท าให้บทละครเรื่องนี้ สมควรต้ังช่ือว่า “เห็นแก่ลูก” 
     1. เด็กคนนี้ดีเกินท่ีจะเป็นลูกผม ผมมันเลวทรามเกินท่ีจะเป็นพ่อเขา 
     2. อย่าได้บอกความจริงแก่แม่ลออเลย ให้เขาคงนับถือรูปผมอันเก่านั้นว่าเป็นพ่อเขา 
     3. หล่อนได้เขียนรูปพ่อของหล่อนไว้ในใจ เป็นคนดีไม่มีท่ีติ ผมไม่ต้องการจะลบรูปนั้นเสียเลย 
     4. พอถึงวันแต่งงานแม่ลออ เจ้าคุณได้โปรดให้แหวนนี้แก่เขา บอกว่าเป็นของรับไหว้ของผม ส่งมา
แทนตัว 
 
9. “โอกาสท่ีเด็ก ๆ จะเล่าเรียนช้ันสูงๆนั้นย่อมไมม่ีประตูเปิดไว้ส าหรับต้อนรับเด็กผู้ยากจน ประตูนั้น
จะเปิดออกก็ต่อเมื่อถูกไขด้วยกุญแจเงินกุญแจทอง” แนวคิดส าคัญของข้อความนี้คือข้อใด 
    1.  การชิงดีชิงเด่น  2.  เงินซื้อได้ทุกอย่าง       
    3.  ประตูเงินประตูทอง          4.  ความไม่เสมอภาคในการศึกษา 
 
 
 

มีวาฬตัวหนึ่งลอยว่ายน้ ามา        ดูเจ็บช้ าทรวงอุรากว่าท่ีเคย 
มันพยายามตามรักทรามเชย       แต่สุดท้ายดันมาเกยต้ืนน้ าตาย 
จงจ าไว้ (จงจ าไว้) (ฮา)           ว่ารักใคร (ว่ารักใคร) (ฮา) 
อย่าท าให้ใจต้องเจ็บ (ฮา)        และโปรดจงจ าไว้ (จ าไว้) (ฮา) 
ท าไมถึงเสียใจ (ท าไมถึงเสียใจ)    เพราะเราท าตัวเราเอง 
รักก็คือรัก (รักก็คือรัก)         หลงก็คือหลง (หลงก็คือหลง) 
ถ้าถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจ   เพราะฉันนั้นเป็นวาฬท่ีเกย.. 
ต้ืนน้ าตาย                  ใจสลายแหลกลงไปใต้ทะเล 
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10. ข้อใดกล่าวไม่สอดคล้องกับค าประพันธ์ต่อไปนี้ 
“เจ้าของตาลรักหวานขึ้นปีนต้น   ระวังตนตีนมือระมัดมั่น 
เหมือนคบคนค าหวานร าคาญครัน   ถ้าพล้ังพลันเจ็บอกเหมือนตกตาล” 

      1. การปีนต้นตาลจะต้องใช้ความระมัดระวัง  2. หากเช่ือคนปากหวานจะช้ าใจได้ 
      3. การตกต้นตาลท าให้เจ็บตัวได้   4. คนปากหวานย่อมมีรักหวาน 
11. “เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา แต่ควรให้เบ็ดตกปลาและสอนวิธีตกปลาแก่เขา” ข้อความนี้ให้ข้อคิด
เรื่องใด 
      1. การพึ่งพาตนเอง    2. ความเมตตาปรานี 
      3. ความอดทนอดกล้ัน   4. การประหยัดอดออม 
12. “แม้ว่าดอกไม้จะไม่ใช่ส่ิงจ าเป็นต่อชีวิตคนเรา แต่ทุกคนคงยอมรับว่าถ้าโลกของเราขาดดอกไม้ 
โลกก็คงจะไม่สดใสไม่มีชีวิตชีวาเช่นทุกวันนี้”  แนวคิดส าคัญของข้อความนี้คืออะไร 

1   โลกอยู่ได้ด้วยดอกไม้   2.  ดอกไม้จ าเป็นต่อชีวิตของคนเรา 
3.  ดอกไม้ช่วยให้โลกมีสีสันน่าอยู่  4.  ถ้าคนเราขาดดอกไม้ก็เหมือนไร้ชีวิตชีวา 

 

อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 13 - 14 

 

 

 

 

 

13. จากบทอ่าน บุคคลหมายเลข (1) และ (2) น่าจะมีสัมพันธ์ตามข้อใด 
     1. เพื่อน  2. พี่ – น้อง  3. พ่อ – ลูก  4. อา – หลาน 

14. บทอ่านนี้ใช้กวีโวหารประเภทใด  
     1. เสาวรจนี  2. นารีปราโมทย์  3. พิโรธวาทัง  4. สัลลาปังคพิสัย 

15. ค าประพันธ์ในข้อใดให้รสวรรณคดีต่างจากข้ออื่น 
     1. ระก าอกหมกมุ่นหุนพิโรธ  ก าลังโกรธกลับแรงก าแหงหาญ 
     2. อียักษาตาโตโมโหมาก   รูปก็กากปากก็เปราะไม่เหมาะเหม็ง 
     3. น้องร้อนรุ่มกลุ้มใจด่ังไฟเลีย  ทูนหัวเมียช่างไม่ไว้อาลัยเลย 
     4. ช่างว่ากล่าวราวกับกูไม่รู้เท่า  มาพูดเอาเปรียบผู้ใหญ่ท าไพล่เผล 
 
 

      (1)                     (2) 

พระเชษฐาว่าโอ้พ่อเพือ่นยาก    สู้ล าบากบุกป่าพนาสัณฑ์ 
มาถึงวังยังไม่ถึงสักครึ่งวัน     ยังไม่ทันทดลองท้ังสองคน 

พระกริ้วกราดคาดโทษว่าโฉดเขลา    พี่กับเจ้านี้ก็เห็นไม่เป็นผล 

อยู่ก็อายไพร่ฟ้าประชาชน     ผิดก็ด้นด้ันไปในไพรวนั 

พระอภัยมณี, พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่)  
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อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 16 - 17 

  

 

 

 

16. จากบทอ่าน ผู้เขียนมีจุดประสงค์ใด 
     1. ให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข   2. ให้พร้อมเสมอท่ีจะต้ังต้น 
     3. ให้รู้จักลืมความเจ็บปวด   4. ให้เห็นความงดงามของชีวิต 

 

17. จากบทอ่าน ข้อใดมีความสัมพันธ์ต่างจากข้ออื่น 
     1. เจ็บปวด – แตกร้าว   2. ครั้งหนึ่ง – หลายครั้ง 
     3. ต้ังต้น – งดงาม    4. เคยเกิดขึ้น – ล่วงเลย 

18. ค าประพันธ์ใด ไม่สะท้อนวัฒนธรรมไทย  
     1. ประทานโทษโปรดเล้ียงแต่เพียงนั้น อย่าบากบั่นความรักน้องนักเลย 
     2. พระทรงบ่าเงือกน้ างามวไิล   พระหน่อไทขอสมาขึ้นบ่านาง 
     3. พงศ์กษัตริย์ตรัสชวนสินสมุทร   สอนให้บุตรขอสมาอัชฌาสัย 
     4. พระทรงเลือกลูกมะซางปรางมะยง  ประทานองค์โอรสสู้อดออม 

19. ข้อใด ไม่ได้ กล่าวถึงความเช่ือทางศาสนา 
     1. อย่าครวญคิดติดตามด้วยความโกรธ  จะเป็นโทษแก่สีกาเมื่ออาสัญ 
     2. นึกจะใคร่สะเดาะพระเคราะห์เจ้า    พอบรรเทาโทษาท่ีอาสัญ 
     3. ท้ังนี้เพราะเคราะห์กรรมท าให้วุ่น    จึงส้ินบุญวาสนาสีกาเอ๋ย 
     4. จะเกิดไหนขอให้พบประสบกัน    อย่าโศกศัลย์แคล้วคลาดเหมือนชาตินี้ 

20. ข้อใด ไม่ใช่ ข้อคิดท่ีได้จากเรื่องพระอภัยมณี 
     1. ความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมของคนดี 
     2. ความหลวงน ามาซึ่งความเส่ือมท้ังปวง 
     3. การคลุมถุงชนย่อมไม่ท าให้เกิดความรักท่ียั่งยืน 
     4. ควรท าตัวเป็นคนมีความรู้แต่ไม่ควรอวดรู้ 
 
 
 

ชีวิตคนอยู่ได้อย่างมีความสุขพอประมาณ เพราะรู้จักลืมความเจ็บปวดแตกร้าวที่เคย
เกิดขึ้นครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งในเวลาท่ีล่วงเลยแล้วเท่านั้น และถ้าพร้อมเสมอท่ีจะต้ังต้น 
ทุกอย่างก็พร้อมเสมอท่ีจะงดงาม 

(บ้านขนนก, กฤษณา  อโศกสิน) 
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ภาคผนวก ค 

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ขั้นที่ 1 ข้ันก าหนดปัญหา 

 

ขั้นที่ 2 ข้ันท าความเข้าใจปัญหา 
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ขั้นที่ 3 ข้ันด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 

ขั้นที่ 4 ข้ันสังเคราะห์ความรู้ 
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ขั้นที่ 5 ข้ันสรุปและประเมินค่าหาค าตอบ 

 

ขั้นที่ 6 ขั้น น าเสนอและประเมินผลงาน 
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ภาคผนวก ง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยผู้เช่ียวชาญ 

ข้อที่ ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 

IOC แปลผล 

1 2 3 

1. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

0 1 1 0.67 ใช้ได้ 

2. แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญ
ครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3. จุดประสงค์การเรียนรูมีความชัดเจนถูกต้อง 
ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4. บทบาทของครูและนักเรียนมีความสอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรียนรู ้

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

5. กิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสมแก่การ
น าไปใช้ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

6. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้มีความสะดวกใน
การน าไปใช้ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความชัดเจน 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
8. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้นี้สามารถพัฒนา
นักเรียนตามหลักการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

9. แต่ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี
ความสอดคล้องกัน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

10. มีการวัดผลและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง การวิเคราะห์บทละคร
พูดเรื่องเห็นแก่ลูก 

ข้อที่ ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 

IOC แปลผล 

1 2 3 

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความ
สอดคล้องกัน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2. สาระส าคัญมีความชัดเจน 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชา 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
5. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกับกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ 

1 0 1 0.67 ใช้ได้ 

7. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี 2 เรื่อง รสในวรรณคดี               
กวีโวหาร   

ข้อที่ ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 

IOC แปลผล 

1 2 3 

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความ
สอดคล้องกัน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2. สาระส าคัญมีความชัดเจน 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชา 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
5. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกับกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

7. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าใน
วรรณคดี 

ข้อที่ ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 

IOC แปลผล 

1 2 3 

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความ
สอดคล้องกัน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2. สาระส าคัญมีความชัดเจน 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชา 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
5. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกับกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ 

0 1 1 0.67 ใช้ได้ 

7. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เป็น
ปรนัย 4 ตัวเลือก โดยผู้เช่ียวชาญ 

ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ คนที่ IOC แปลผล 

1 2 3 

1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
12 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
13 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
14 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
15 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
16 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
17 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
18 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
19 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
20 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาผลต่าง (𝐷) และผลต่างก าลังสอง (𝐷2) 

นักเรียน คนที ่ ก่อนเรียน หลังเรียน 𝐷 𝐷2 
1 12 17 5 25 
2 13 19 6 36 
3 10 15 5 25 
4 12 13 1 1 
5 13 15 2 4 
6 8 12 4 16 
7 11 16 5 25 
8 12 15 3 9 
9 7 14 7 49 
10 13 16 3 9 
11 12 13 1 1 
12 14 14 0 0 
13 8 13 5 25 
14 5 11 6 36 
15 8 14 6 36 
16 11 15 4 16 
17 7 15 8 64 
18 8 14 6 36 
19 9 13 4 16 
20 8 15 7 49 
21 8 14 6 36 
22 8 17 9 81 
23 9 16 7 49 
24 10 14 4 16 
25 11 16 5 25 
26 13 15 2 4 
27 10 14 4 16 
28 7 13 6 36 
29 7 16 9 81 
30 10 20 10 100 
31 12 16 4 16 
รวม 306 460 154 938 
𝒙 9.87 14.84 4.97 30.26 

S.D. 2.31 1.85 2.36 24.54 
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การทดสอบสมมุติฐาน 

 N Mean Std.Deviation ค่าวิกฤต 
(0.01) 

ก่อนเรียน 31 9.87 2.31 2.4528 

หลังเรียน 31 14.84 1.85   
 

 

 t   = 
∑𝑫

√𝑵∑𝑫
𝟐−(∑𝑫)𝟐

𝑵−𝟏

 

เมื่อ   t  แทน  ค่าสถิติท่ีใช้เทียบกับค่าวิกฤตเพื่อทราบความมีนัยส าคัญ 

 D  แทน ผลต่างระหว่างคู่คะแนน 

 N  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่คะแนน 

  (∑𝑫)𝟐 แทน ผลรวมผลต่างของคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียนท้ังหมดยกก าลังสอง 

 ∑𝑫𝟐 แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียนยกก าลังสอง 

แทนค่า t   = 
𝟏𝟓𝟒

√𝟑𝟏𝒙𝟗𝟑𝟖−(𝟏𝟓𝟒)
𝟐

𝟑𝟎

 

 t   =  11.51908 
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