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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการคิดวิเคราะหของนักศึกษา และ 2) ติดตาม

พัฒนาการ การคิดวิเคราะหของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตช้ันปที่ 2 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาจิตวิทยา

สําหรับครู จํานวน 165 คน เครื่องมือที่ใชคือ แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 5 ดาน 

ไดแก ดานการจําแนก ดานการจัดหมวดหมู ดานการสรุป ดานการประยุกตและดานการคาดการณ 

โดยใช 10 กิจกรรม การเรียนรูแบบมีโครงสราง (Ten Structured Learning Exercise) TSLE และ

ใชคําถาม 5 W 1 H ทําการวเิคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ และรอยละ 

 ผลการวจัิย พบวา 1) นักศกึษามคีวามสามารถการคดิวิเคราะหในดานประยุกต มากที่สุด 

รองลงมาคือ ดานการสรุป และดานการคาดการณ สวนความสามารถการคิดวิเคราะหที่นอยที่สุด

คอื ดานการจัดหมู เมื่อจําแนกการคดิวเิคราะหตามความสามารถในการทําแบบวัดความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหไดตอเนื่อง และไมตอเนื่อง พบวา นักศึกษาสวนใหญคิดวิเคราะหไดไมตอเนื่อง 

เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา เพศหญิงสามารถทําแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห        

ไดตอเนื่องและไมตอเนื่องมากกวาเพศชาย เมื่อจําแนกตามเกรดเฉลี่ย พบวา นักศึกษาทุก    

เกรดเฉลี่ย ทําแบบทดสอบการคิดวิเคราะหไดไมตอเนื่อง 2) ผลการติดตามพัฒนาการใน     

ระยะที่ 1 เปรียบเทียบกับระยะที่ 2 พบวา เมื่อใช 10 กิจกรรม การเรียนรูแบบมีโครงสราง        

(Ten Structured Learning Exercise) TSLE และใชคําถาม 5 W 1 H ในการเรียนการสอนในระยะที่ 2 

ทําใหนักศกึษา มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะหสูงขึ้นกวาระยะที่ 1 และเมื่อมีการใช 10 กิจกรรม 

การเรียนรูแบบมีโครงสราง (Ten Structured Learning Exercise) TSLE และใชคําถาม 5 W 1 H รวม

กับการนําเสนอการนําเสนอหนาช้ันเรียนในระยะที่ 3 นักศึกษาสามารถทําแบบวัดความสามารถใน

การคิดวิเคราะหไดไมตอเนื่องมีจํานวนเพิ่มขึ้น แตทําแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหได

ตอเนื่องลดลง 

 คําสําคัญ: การคดิวเิคราะห การพัฒนา การเรียนรูแบบมโีครงสราง 

1สาขาจติวทิยา คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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Abstract 

 The purposes of this study were to investigate and to follow-up the analytical 

thinking development of the second-year undergraduate students in Education Program, 

Faculty of Education of Chandrakasem Rajabhat University. The subjects of study were 165 

students who enrolled in the course of Psychology for Teachers in the mentioned program 

and completely randomized. The research tool was a set of analytical thinking inventories 

consisting of 5 aspects, namely, discrimination, categorization, summarization, application 

and prediction using 10-structured learning exercises (TSLE) and 5W1H questions. The data 

were then analyzed by means of frequency counts and percentages. 

 The findings revealed as follows: 1) The students could analyzed the most in the 

aspect of application and followed by summarization and prediction. Their ability to analyze 

on categorization came last and the least. When differentiated their analytical thinking in 

terms of continuous and discontinuous (discrete) analyses, it was found that the majority of 

the students could not do well the latter. When divided them by genders, female students 

could do both types of analyses much better than males. When divided them by grade point 

averages, it revealed that the students could do discontinuous analysis much better than the 

other type. 2) After the use of TSLE and 5W1H with the students in Phase II, it was found 

that, on average, their critical thinking ability was significantly increased and higher than that 

of in Phase I. In addition, after the use of TSLE, 5W1H and oral presentation in the classroom 

with the students in Phase III, it revealed that, on average, their critical thinking ability in 

discontinuous analyses was significantly increased and higher than that of in Phase II, but 

their continuous analysis ability was decreased. 

 Keywords: Analytical thinking, Development, Structured learning 
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บทนํา 

 สังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วในทุกดานสภาพสังคมในยุคน้ีบุคคลจะตอง

มีความสามารถในการคิดวิเคราะหพิจารณาใน 

การรับขอมูลขาวสารตาง ๆ อยางละเอียดรอบคอบ 

กอนตัดสินใจเช่ือถือขอมูลน้ัน (สุวัฒน วิวัฒนานนท, 

2554) 

 การคิดวิเคราะห เปนทักษะท่ีสําคัญ

และเปนทักษะท่ีสามารถพัฒนาได เมื่อนักศึกษามี

พัฒนาการดานการคดิวเิคราะห นักศึกษาสามารถ

จําแนก และจัดหมวดหมู  ลําดับหรือประเภท

สิ่งของตาง ๆ อยางมหีลักเกณฑ ตลอดจนสามารถ

ตัดสนิใจไดอยางเหมาะสม และสามารถนําความรู

ไปประยุกตใชแกปญหาอื่น ๆ ตลอดจนสามารถ

ทํานายผลท่ีจะตามมาทีหลังได (Schiever, 1991) 

จะเห็นไดวา การคิดเปนหัวใจของการเรียนรูทําให

ผูเรียนไดเขาถึงความรู และนําความรูความสามารถ 

ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 

หนวยงานท่ีจัดดานการเรียนการสอนจึงตองสงเสริม 

ใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อชวยใหผู เรียนสามารถนําไป

ประยุกตใชไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 การคิดวิเคราะหไดรับการยอมรับวามี

ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรระดับสูงของ

ประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันในโลกาภิวัตนทุกประเทศตื่นตัวนํา     

การคิดวิเคราะหบรรจุเปนวิชาหรือสวนของการ

เ รียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาต้ังแต ช้ัน

ระดับประถมถงึอุดมศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษมใหความสําคัญในการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียน

เกิดทักษะกระบวนการคิด สามารถทําใหสมอง

ทํางานไดอยางมปีระสทิธิภาพ นอกจากน้ัน การจัด

กิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญยังเปน 

การจัดกระบวนการเ รียนรู ท่ี เส ริมใหผู เ รียน      

เกิดการเรียนรู โดยมุง เนนใหผู เ รียนไดฝกคิด 

คนควาสรางความรูดวยตนเอง โดยใชกระบวนการ

ทางปญญา (สุวทิย มูลคํา, 2548) อีกท้ังสอดคลอง 

กับงานวิจัยของศิริลักษณ ศรีรุงเรือง (2552) ท่ี

พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุน

ใหนักเรียนคดิเปน จนเกดิทักษะกระบวนการคิดจะ

สงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการคิด

วเิคราะหสูงตามไปดวย 

 ปจจุบันพบปญหานักศึกษาขาดการคิด

วเิคราะหเชิงระบบ ท้ังในสวนการจัดหมวดหมู การสรุป 

การประยุกต การคาดการณ โดยกระบวนการคิด 

ของนักศึกษาจะเนนการจดจําเปนหลัก โดยท่ี

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ท่ีจะเปนแรง

สําคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติตอไปใน

อนาคต ผูวจิัยจงึเห็นความสําคัญดังกลาวประกอบ

กับการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสงเสริม    

ใหผูเรียนไดฝกคดิ เชน การใชกิจกรรม และการใช

คําถาม จะเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการ

คิดวิเคราะหใหนักศึกษาสามารถคิดวิเคราะหได

อยางเปนระบบ ผูวิจัยจึงมุงศึกษาการคิดวิเคราะห

ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ช้ันปท่ี 2 

คณะศึกษาศาสตรมหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื ่อศึกษาการคิดวิเคราะหของ

นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ช้ันปท่ี 2 คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 2. เพื่ อติดตามพัฒนาการ การคิด

วิเคราะหของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ช้ันปท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรเปาหมาย เปนนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ช้ันปท่ี 2 ท่ีลงทะเบียน 

เรียนในรายวิชาจติวทิยาสําหรับครู จํานวน 165 คน 

 ตัวแปรที่ใชในการวจัิย 

 1. ตัวแปรตน คือ รูปแบบการจัด

กิจกรรมการเ รียนการสอนโดยใช  กิจกรรม      

การเรียนรูแบบมีโครงสราง (Ten Structured Learning 

Exercise) TSLE และใชคําถาม 5W 1 H 

 2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถ    

ในการคิดวิเคราะหดานการจําแนก ดานการจัด

หมวดหมู ดานการสรุป ดานประยุกต ดานการคาดการณ 
 

สมมตฐิานของการวจัิย 

 พัฒนาการดานการคิดวิเคราะหของ

นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตช้ันป ท่ี 2      

ท่ีเรียนตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ป 2555 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

สูงขึ้นเมื่อใช 10 กิจกรรม การเรียนรูแบบมีโครงสราง 

(Ten Structured Learning Exercise) TSLE และใชคําถาม 

5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ท่ีไหน (Where) 

เมื่อไร (When) ทําไม (Why) อยางไร (How) 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมือการวจัิย  

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยม ี2 แบบคอื  

  1. แบบวัดความสามารถในการคิด

วิเคราะห 5 ดาน ไดแก ดานการจําแนก ดาน   

การจัดหมวดหมู ดานการสรุป ดานการประยุกต

และดานการคาดการณ 

  2. กจิกรรมการเรียนรูแบบมีโครงสราง 

(Ten Structured Learning Exercise) TSLE การใช

คําถาม 5 W 1 H 10 กจิกรรม 

 การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

ดําเนินการโดย ผูวิจัยศึกษากระบวนการคิดวิเคราะห 

จากเอกสารและงานวิจัยท่ี เกี่ยวของในระดับ

สถาบันอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศ และทําการ

แบบวัดความคิดวิเคราะห ท้ัง 5 ดานดําเนินการ

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยผูเช่ียวชาญดาน

การศึกษาจํานวน 3 ทาน ใหขอเสนอแนะและ

ปรับปรุงแกไข 

 การรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวจิัยศึกษากระบวนการคดิวเิคราะห 

จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในระดับ

สถาบันอุดมศึกษา ท้ังในและตางประเทศ 

 2. ผูวิจัยดําเนินการจัดสรางเคร่ืองมือ 

และใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 

 3. ดําเนินการจัดการเรียนการสอบตาม

รายวชิาจติวทิยาสําหรับครู สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 

2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ป 2555 โดยกําหนด

วธีิการสอน ดังน้ี 

  3.1 ระยะท่ี 1 ดําเนินการจัดการเรียน 

การสอนโดยใชกระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ 

คอื วิธีการบรรยายหนาช้ันเรียน และเมื่อสอนครบ 

1 เดอืน จึงใชแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 

ท้ัง 5 ดาน ทําการสรุปผลการคิดวิเคราะหของ

นักศึกษา 

  3.2 ระยะท่ี 2 ดําเนินการจัดการเรียน 

การสอนโดยใช 10 กิจกรรม การเรียนรูแบบ       

มีโครงสราง (Ten Structured Learning Exercise) 

TSLE และใชคําถาม 5 W 1 H และใชแบบวัดความสามารถ 

ในการคิดวิ เคราะห 5 ดานเมื่อจบการเรียนรู      

ในเดอืนท่ี 2 

  3.3 ระยะท่ี 3 ดําเนินการจัดการเรียน 

การสอนโดยใช 10 กิจกรรม การเรียนรูแบบมี

โครงสราง (Ten Structured Learning Exercise) TSLE 

และใชคําถาม 5 W 1 H พรอมกับการนําเสนอหนา

ช้ันเรียน และใชแบบวัดความสามารถในการคิด

วเิคราะห 5 ดาน เมื่อจบการเรียนรูในเดอืนท่ี 3 
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 4. ทําการสังเกตพัฒนาการเรียนการสอน 

ของนักศึกษา 

 5. ดําเนินการสรุปผลการจัดการเรียน

การสอน 

 6. จัดทํารูปเลมการวจิัยฉบับสมบูรณ 

 การวเิคราะหขอมูล 

 วิเคราะหสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถี่ 

ร อยละ ของคะแนนแบบวัดการคิดวิ เคราะห 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาจิตวิทยา

สําหรับครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  

ผลการวจัิย  

 1. ผลการศึกษาการคิดวิเคราะหของ

นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 2 

คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 จากการศึกษาการคิดวิ เคราะหของ

นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ช้ันป ท่ี 2  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

โดยการศึกษาในระยะท่ี 1 (จัดการเรียนการสอนแบบ

บรรยาย) นักศึกษามีความสามารถคิดวิเคราะห    

ในดานประยุกต มากท่ีสุด รองลงมาคือ ความสามารถ 

คิดวิเคราะหในดานการสรุป และความสามารถ   

คิดวิเคราะหดานการคาดการณสวนความสามารถ

คดิวเิคราะหท่ีนอยท่ีสุดคอื ดานการจัดหมู 

 เมื่ อจํ าแนกการคิ ดวิ เคราะห ตาม

ความสามารถจากการทําแบบวัดความสามารถ       

ในการคิดวิเคราะห ไดตอเนื่อง และไมตอเนื่อง 

พบวา นักศึกษาสวนใหญ (จํานวน 105 คน รอยละ 

63.63) ทําขอสอบไดไมตอเนื่อง 

 เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา เพศหญิง

สามารถทําแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 

ไดตอเนื่อง 5 ขอ จํานวน 29 คน รอยละ 28.71 

และทําไดไมตอเนื่องแตทําไดสูงสุดจํานวน 4 ขอ 

จํานวน 29 คน รอยละ 28.71 เพศชาย พบวา 

สามารถทําแบบวัดความสามารถในการคิด

วิเคราะหไดตอเนื่องท้ัง 5 ขอ จํานวน 10 คน        

รอยละ 15.63 และ ทําไดไมตอเนื่องแตทําไดสูงสุด

จํานวน 4 ขอ มจีํานวน 16 คน รอยละ 25.00 

 เมื่ อจํ าแนกตามเกรดเฉลี่ ย  พบว า 

นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 0.00–2.00 สวนใหญ    

ทําขอสอบไดไมตอเนื่อง ซึ่งท่ีไดสูงสุดจํานวน 4 ขอ 

จํานวน 2 คน รอยละ 25.00 และ 3 ขอ จํานวน 3 

คน รอยละ 37.50 สวนนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ย 

2.01-3.00 พบวา สวนใหญทําแบบวัดความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหไดไมตอเนื่องแตทําไดสูงสุด

จํานวน 4 ขอ มีจํานวน 28 คน รอยละ 27.45  

และสามารถทําแบบวัดความสามารถในการคิด

วเิคราะหไดตอเนื่องท้ัง 5 ขอ จํานวน 25 คน รอยละ 

24.51 สวนนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 3.01-4.00 

พบวา สวนใหญทําแบบวัดความสามารถในการคิด

วเิคราะหไดไมตอเนื่อง แตทําไดสูงสุดจํานวน 4 ขอ 

มีจํานวน 28 คน รอยละ 27.45 และทําไดไม

ตอเนื่อง 3 ขอ จํานวน 16 คน รอยละ 28.07 และ

สามารถทําแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 

ไดตอเนื่องท้ัง 5 ขอ จํานวน 25 คน รอยละ 24.51 

 2. ผลการติดตามพัฒนาการ การคิด

วิเคราะหของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ช้ันปท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 

  2.1 การศึกษาการคิดวิเคราะห 

ของนักศึกษา ในระยะที่ 2 โดยใช10 กิจกรรม        

การเรียนรูแบบมีโครงสราง (Ten Structured Learning 

Exercise) TSLE และใชคําถาม 5 W 1 H ในการเรียน 

การสอน และใหนักศึกษาทําแบบวัดความสามารถ

ในการคดิวเิคราะห สามารถสรุปไดดังน้ี 

   2.1.1 จากการศึกษาการคิด

วเิคราะหนักศึกษามคีวามสามารถการคดิวเิคราะห

ในดานประยุกต มากท่ีสุด รองลงมาคือ ความสามารถ
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การคดิวเิคราะหในดานจําแนก และความสามารถ

ในการคดิวเิคราะหดานการสรุป  

   2 . 1 .2  เมื่ อจํ าแนกการคิด

วิเคราะหตามความสามารถในการทําแบบวัด

ความสามารถในการคิดวิเคราะหไดตอเนื่อง และ

ไมตอเนื่อง พบวา นักศึกษาสวนใหญ จํานวน 106 คน 

รอยละ 64.24 ทําขอสอบไดตอเนื่อง 

   2.1.3 เมื่อจําแนกตามเพศ 

พบวา เพศหญิงสามารถทําแบบวัดความสามารถ        

ในการคดิวเิคราะหไดตอเนื่อง 5 ขอ จํานวน 51 คน 

รอยละ 50.50 สวนนักศึกษาเพศหญิงท่ีทําแบบวัด

ความสามารถในการคิดวิเคราะหไดไมตอเนื่อง  

แตทําไดสูงสุดจํานวน 4 ขอ มจีํานวน 19 คน รอยละ 

18.81 และทําได 3 ขอ จํานวน 1 คน รอยละ 0.99 

เพศชาย พบวา สามารถทําแบบวัดความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหไดตอเนื่องท้ัง 5 ขอ จํานวน 24 

คน รอยละ 37.50 และทําไดไมตอเนื่องแตทําได

สูงสุดจํานวน 4 ขอ มีจํานวน 8 คน รอยละ 12.50 

และทําได 3 ขอ จํานวน 10 คน รอยละ 15.63 

   2.1.4 เมื่อจําแนกตามเกรด

เฉลี่ย พบวา นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ย 0.00–2.00 

สวนใหญสามารถทําแบบวัดความสามารถ        

ในการคดิวเิคราะหไดตอเนื่องท้ัง 5 ขอ จํานวน 2 คน 

รอยละ 25.00 สวนนักศึกษาท่ีมี เกรดเฉลี่ ย    

2.01-3.00 พบวา สวนใหญสามารถทําแบบวัด

ความสามารถในการคดิวิเคราะหไดตอเนื่องท้ัง 5 ขอ 

จํานวน 43 คน รอยละ 42.16 และทําแบบวัด

ความสามารถในการคดิวเิคราะหไดไมตอเนื่อง แต

ทําไดสูงสุดจํานวน 4 ขอ มีจํานวน 19 คน รอยละ 

18.63 สวนนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ย 3.01- 4.00 

พบวา สวนใหญสามารถทําแบบวัดความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหไดตอเนื่องท้ัง 5 ขอ จํานวน   

29 คน รอยละ 50.88 79 สวนนักศึกษาท่ีทําแบบ

วัดความสามารถในการคิดวิเคราะหไดไมตอเนื่อง 

แตทําไดสูงสุดจํานวน 4 ขอ มีจํานวน 8 คน     

รอยละ 14.04 

   2.1.5 การติดตามพัฒนาการ

การคิดวิเคราะหของนักศึกษา โดยใช 10 กิจกรรม 

การเรียนรูแบบมีโครงสราง (Ten Structured Learning 

Exercise) TSLE และใชคําถาม 5 W 1 H ในการเรียน

การสอน โดยเปรียบเทียบระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 

พบวา 

    1) นักศึกษามีความสามารถ

ในการคดิวเิคราะหเพิ่มขึ้นในดานจําแนกดานการจัด

หมวดหมู  ดานสรุป และดานประยุกต  สวนใน

ความสามารถในการคิดวิเคราะหดานการคาดการณ

ลดลง 

    2) ในระยะท่ี 2 นักศึกษา

สามารถทําแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห

ไดตอเนื่องท้ัง 5 ขอ และตอเนื่อง 4 ขอ ไดสูงกวา 

ระยะท่ี 1 สวนนักศึกษาท่ีทําแบบวัดความสามารถใน

การคิดวิเคราะหไดไมตอเนื่อง พบวา ในระยะท่ี 2 มี

จํานวนนักศึกษาท่ีทําแบบวัดไดไมตอเนื่อง แตทําได 

4 ขอ ทําได 3 ขอ และทําได 2 ขอ มจีํานวนลดลง  

    3) เมื่อเปรียบเทียบตามเพศ 

พบวา นักศึกษาเพศหญงิท่ีสามารถทําขอคําถามได

ตอเนื่องและไมตอเนื่องมีความสามารถในการคิด

วิเคราะหของสูงกวาเพศชาย เมื่อใช 10 กิจกรรม 

การเรียนรูแบบมีโครงสราง (Ten Structured Learning 

Exercise) TSLE และใชคําถาม 5 W 1 H ในการเรียน

การสอน นักศึกษาพัฒนาการในการคดิวเิคราะหใน

ระยะท่ี 2 สูงกวาระยะท่ี 1 ท่ีใชวิธีการเรียนการสอน

แบบบรรยาย 

    4) ความสามารถการคิด

วิเคราะหนักศึกษาท่ีทําขอคําถามไดตอเนื่องและมี

เกรดเฉลี่ย 0.00 – 2.00 2.01 – 3.00 และ 3.01 – 4.00 

พบวา นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยทุกระดับมีพัฒนาการใน

การคดิวเิคราะหในระยะท่ี 2 สูงกวาระยะท่ี 1 สวน

นักศึกษาท่ีทําขอคําถามไดไมตอเนื่อง และมีเกรด
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เฉลี่ย 0.00 – 2.00 2.01 – 3.00 และ 3.01 – 4.00 

พบวาในระยะท่ี 2 นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยทุกระดับ

สามารถทําขอคําถามไดไมตอเนื่องลดลงจาก 

ระยะท่ี 1 

  2.2 การศึกษาการคดิวเิคราะหของ

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ช้ันป ท่ี  2  

คณะศึกษาศาสตรมหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

โดยใช  10 กิจกรรม การเรียนรูแบบมี โครงสราง           

(Ten Structured Learning Exercise) TSLE และ

ใชคําถาม 5 W 1 H และการนําเสนอหนาช้ันเรียน 

ในการเรียนการสอน และใหนักศึกษาทําแบบวัด

ความสามารถในการคิดวิเคราะหในระยะท่ี 3 

สามารถสรุปไดดังน้ี 

  นักศึกษามีความสามารถการคิด

วิเคราะหในดานประยุกต มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ความสามารถการคิดวิ เคราะห ในด านจั ดหมู 

ความสามารถในการคดิวเิคราะหดานการคาดการณ  

  เมื่ อจํ าแนกการคิดวิ เคราะหตาม

ความสามารถในการทําแบบวัดความสามารถใน  

การคิดวิเคราะหไดตอเนื่อง และไมตอเนื่อง พบวา 

นักศึกษาสวนใหญ จํานวน 90 คน รอยละ 54.55 

ทําขอสอบไดตอเนื่อง  

  เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา เพศ

หญิงสามารถทําแบบวัดความสามารถในการคิด

วิเคราะหไดตอเนื่องท้ัง 5 ขอ จํานวน 55 คน รอย

ละ 54.46 สวนนักศึกษาเพศหญิงท่ีทําแบบวัด

ความสามารถในการคดิวเิคราะหไดไมตอเนื่อง แต

ทําไดสูงสุดจํานวน 4 ขอ มีจํานวน 22 คน รอยละ 

21.78 เพศชาย พบวา สามารถทําแบบวัดความสามารถ 

ในการคดิวเิคราะหไดตอเนื่องท้ัง 5 ขอ จํานวน 24 คน 

รอยละ 37.50 สวนนักศึกษาเพศชายท่ีทําแบบวัด

ความสามารถในการคิดวิเคราะหไดไมตอเนื่อง  

แตทําไดสูงสุดจํานวน 4 ขอ มีจํานวน 16 คน        

รอยละ 32.81 

 เมื่อจําแนกตามเกรดเฉลี่ย พบวา นักศึกษา

ท่ีมีเกรดเฉลี่ย 0.00 – 2.00 สวนใหญสามารถ   

ทําแบบวัดความสามารถในการคิดวิ เคราะห      

ไดตอเนื่องท้ัง 5 ขอ จํานวน 4 คน รอยละ 50.00    

สวนนักศึกษาท่ีทําแบบวัดความสามารถในการคิด

วเิคราะหไดไมตอเนื่อง แตทําไดสูงสุดจํานวน 4 ขอ 

มีจํานวน 1 คน รอยละ 12.50 สวนนักศึกษาท่ีมี

เกรดเฉลี่ย 2.01-3.00 พบวา สวนใหญสามารถ 

ทําแบบวัดความสามารถในการคิดวิ เคราะห      

ไดตอเนื่องท้ัง 5 ขอ จํานวน 47 คน รอยละ 46.08 

สวนนักศึกษาท่ีทําแบบวัดความสามารถในการคิด

วเิคราะหไดไมตอเนื่อง แตทําไดสูงสุดจํานวน 4 ขอ 

มีจํานวน 23 คน รอยละ 22.55 สวนนักศึกษาท่ีมี

เกรดเฉลี่ย 3.01- 4.00 พบวา สวนใหญสามารถ

ทําแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหได

ตอเนื่องท้ัง 5 ขอ จํานวน 23 คน รอยละ 40.35  

สวนนักศึกษาท่ีทําแบบวัดความสามารถในการคิด

วเิคราะหไดไมตอเนื่อง แตทําไดสูงสุดจํานวน 4 ขอ 

มจีํานวน 18 คน รอยละ 31.58  

 3. การติดตามพัฒนาการการคิดวิเคราะห

ของนักศึกษา โดยใช 10 กิจกรรม การเรียนรูแบบ      

มีโครงสราง (Ten Structured Learning Exercise) 

TSLE และใชคําถาม 5 W 1 H และการนําเสนอ

หนาช้ันเรียน ในการเรียนการสอนโดยเปรียบเทียบ

ระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 พบวา 

  3.1 นักศึกษามีความสามารถใน

การคิด วิเคราะเพิ่มขึ้นในในดานจัดหมูดานประยุกต 

และดานคาดการณ สวนความสามารถในดานการจําแนก 

ดานสรุปลดลง 

  3.2 ในระยะท่ี 3 นักศึกษาสามารถ

ทําแบบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะหไดตอเนื่อง

ท้ัง 5 ขอ ไดสูงกวา ระยะท่ี 2 และนักศึกษาท่ีสามารถ

ทําไดตอเนื่องจํานวน 4 ขอมีจํานวนลดลง สวน

นักศึกษาท่ีทําแบบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห 

ไดไมตอเนื่อง พบวา ในระยะท่ี 3 มีจํานวนนักศึกษา 
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ท่ีทําแบบวัดไดไมตอเนื่อง แตทําได 4 ขอ ทําได 3 ขอ 

มีจํานวนเพิ่มขึ้น สวนท่ีทําไดไมตอเนื่อง 2 ขอ       

มจีํานวนลดลง 

  3.3  เมื่ อ เปรียบเ ทียบตามเพศ 

พบวา ในระยะท่ี 3 นักศึกษาเพศหญิงสามารถทํา

แบบวัดความสามารถในการคิดวิ เคราะหได

ตอเนื่องสูงขึ้นกวาระยะท่ี 2 สวนเพศชาย สามารถ

ทําไดตอเนื่อง 5 ขอ มีจํานวนเทาเดิม ทําได

ตอเนื่อง 4 ขอ และ 3 ขอ มีจํานวนลดลง สําหรับ

นักศึกษาท่ีทําแบบวัดความสามารถในการคิด

วิเคราะหไดไมตอเนื่อง นักศึกษาเพศหญิงและ  

เพศชายสามารถทําแบบวัดความสามารถในการ

คดิวเิคราะหไดสูงกวาในระยะท่ี 2 

  3.4 ความสามารถการคิดวิเคราะห 

นักศึกษาท่ีทําขอคําถามไดตอเนื่อง และมีเกรด

เฉลี่ย 0.00 – 2.00 2.01 – 3.00 และ 3.01 – 4.00 

พบวา นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยทุกระดับ มีพัฒนาการ 

ในการคิดวิเคราะหในระยะท่ี 2 สูงกวาระยะท่ี 3 

สวนนักศึกษาท่ีทําขอคําถามไดไมตอเนื่อง และมี

เกรดเฉลี่ย 0.00 – 2.00 2.01 – 3.00 และ 3.01 – 4.00 

พบวาในระยะท่ี 3 นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยทุกระดับ

สามารถทําขอคําถามไดไมตอเนื่องเพิ่มขึ้นจาก

ระยะท่ี 2 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 1. ผลศึกษาการคดิวเิคราะหของนักศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ช้ันปท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

 นักศึกษามีความสามารถการคิดวิเคราะห

ในดานประยุกต มากท่ีสุด รองลงมาคอื ความสามารถ

การคดิวเิคราะหในดานการสรุป และความสามารถใน

การคดิวเิคราะหดานการคาดการณ สวนความสามารถ

การคิดวิเคราะหท่ีนอยท่ีสุดคือ ดานการจัดหมูและ

เมื่อเปรียบเทียบเพศของนักศึกษา พบวา นักศึกษา

เพศหญงิมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหมากกวา

นักศึกษาเพศชาย และนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสูงมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะหนอยกวา ท้ังน้ี

เนื่องจาก นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนสวนใหญเปน

นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ซึ่ง 

การเรียนการสอนเนนการนําความรู ท่ีไดรับไป

ประยุกตใช และการใชสรุปเนื้อหาความรูเพื่อใชใน

วิชาชีพ อีกท้ังนักศึกษาท่ีเรียนสวนใหญเปนเพศ

หญิงท่ีมีความสนใจในการเรียนการสอนมากกวา

เพศชาย ซึ่งผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับ บุญเชิด  

ชุมพล (2547) การศึกษาความสามารถในการคิด

วเิคราะหของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาในชวงช้ันท่ี 

3 ของโรงเรียนอํานวยวิทย  ผลการวิจัยพบวา  

นักเรียนชายและนักเรียนหญิงโรงเรียนอํานวยวิทย 

ในชวงช้ันท่ี 3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติสวนนักเรียน       

ท่ีอยูในระดับช้ันตางกัน มีความสามารถในการคิด

วเิคราะหแตกตางกันทางสถติิท่ีระดับ .05 สวนดาน

การปฏิ สัมพันธระหวางเพศกับระดับช้ันมีผลตอ

ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีนัยสําคัญทาง

สถติิท่ีระดับ .01 

 2. ผลติดตามพัฒนาการ การคิดวิเคราะห

ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตช้ันปท่ี 2 

คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

 เมื่ อใช  10 กิจกรรม การเรียนรู แบบมี

โครงสราง (Ten Structured Learning Exercise) TSLE 

และใชคําถาม 5 W 1 H ในการเรียนการสอนในระยะ

ท่ี 2 นักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห

สูงขึ้นกวาระยะท่ี 1 และเห็นไดวานักศึกษาสามารถ

ทําแบบวัดความสามารถในการคิดวิ เคราะหได

ตอเนื่องมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และนักศึกษาท่ีทําได   

ไมตอเนื่อง มจีํานวนลงลง แตเมื่อมกีารใช 10 กิจกรรม 

การเรียนรูแบบมีโครงสราง (Ten Structured Learning 

Exercise) TSLE และใชคําถาม 5 W 1 H รวมกับ   

การนําเสนอหนาช้ันเรียน ผลการวิจัยพบวา ในระยะ

ท่ี 3 นักศึกษาสามารถทําแบบวัดความสามารถ    
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ในการคิดวิเคราะหไดไมตอเนื่องมีจํานวนเพิ่มขึ้น  

แตทําแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห     

ไดตอเนื่องลดลง ท้ังน้ี อาจเกิดจากท่ีเมื่อกระตุน   

ใหนักศึกษานําเสนอหนาช้ันเรียนทําใหนักศึกษา  

เกดิความเปนกังวลท่ีจะนําเสนอ ทําใหความสามารถ

ในการคดิวเิคราะหลดลง ดังน้ันจึงจําเปนตองพัฒนา

ทักษะดานการนําเสนอกระตุนใหนักศึกษาเกิดความ

กลาในการแสดงออกอยางตอเนื่อง ผลการวิจัยน้ี

สอดคลองกับวิไลรัตน กลิ่นจันทร (2551) การศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตรและความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับจากการสอนโดยใชชุด

กิจกรรมวิทยาศาสตรเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห 

ผลการวจิัย พบวา 

  2 . 1  ผลสั มฤท ธ์ิ ทางการเ รี ยน

วิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชชุด

กิจกรรมวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 

  2.2 ความสามารถในการค ิด

วิเคราะหทางวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีได รับ    

การสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรเพื่อสงเสริม

การคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และยังสอดคลองกับ

สมนึก กําลังเดช (2553) การศึกษาความหมาย     

ในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

สังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียน   

โดยการจัดการเรียนรูแบบแกปญหา ผลการวจิัยพบวา 

   2.2.1 ความสามารถในการคิด

วิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับ 

การจัดการเรียนรูแบบแกปญหาหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 

   2.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5    

ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบแกปญหาหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัติ 

 1. ในการฝกความสามารถในการคิด

วิเคราะหของนักศึกษาควรมีการกระตุนอยาง

ตอเนื่องเห็นไดจากผลงานวิจัยเมื่อเปรียบเทียบ 

การเ รียนการสอนโดยใชวิ ธีการบรรยายกับ     

การเรียนการสอนโดยใช Graphic organizers 

ดวยเทคนิค Mind mapping ทําใหนักศึกษา     

มคีวามสามารถ ในการคดิวเิคราะหไดสูงขึ้น 

 2. จากผลงานวิจัยจะเห็นไดวาเมื่อใช

Graphic organizers ดวยเทคนิค Mind mapping 

แลวใหนักศึกษานําเสนอหนาช้ันเรียน ความสามารถ    

ในการคิดวิ เคราะหของนักศึกษาลดลง ดังน้ัน         

ในการจัดการเรียนการสอนควรเนนใหนักศึกษา

กลาแสดงออก กลาซักถาม ซึ่งเปนขอบเขตคําถาม

ท่ีเกี่ยวของกับการคิดเชิงวิเคราะห จะยึดหลักการ

ต้ังคําถามโดยใชหลัก 5W 1H คือ ใคร (Who)           

ทําอะไร (What) ท่ีไหน (Where) เมื่อไหร (When) 

เพราะเหตุใด (Why) เพราะอะไร (How) อยางไร 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. การศึกษาการพัฒนาการคิดวิเคราะห

ควรใชผังกราฟกโดยเทคนิคตาง ๆ ท่ีหลากหลาย 

เพราะในการวจิัยใชผังจินตนทัศน (Mind mapping) 

ซึ่งเปนผังแสดงความคิดรวมยอดของขอมูลหรือ

สาระสําคัญของขอมูล ในการฝกความสามารถ

การคิดวิเคราะหของนักศึกษา จะทําใหนักศึกษา

เกิดการพัฒนาความคิดออกไปไมสิ้นสุด 

 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนา  

การคิดวิเคราะหในการใชเทคนิคตาง ๆ และ/หรือ

กับรายวชิาอื่น ๆ ดวย 
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