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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพี่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ 

ในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์  2) เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนผาน�้าทิพย์วิทยาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

ในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ 3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูโรงเรียนผาน�้าทิพย์วิทยาในการจัดการเรียนรู้ด้านการ 

คิดวิเคราะห์  กลยุทธ์การพัฒนา  คือ การอบรมปฏิบัติการ  และการนิเทศ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 162  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วยแบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  แบบบันทึกการประชุม และแบบประเมิน  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า และเสนอผลการวิจัยโดยการบรรยายและพรรณนาวิเคราะห์

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้  ด้านการคิดวิเคราะห์พบว่าการจัด 

การเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ ของครูแต่ละคนยังไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัด 

การเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ไม่มากนัก เคยเข้ารับการอบรมการจัด 

การเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์แต่ไม่เคยลงมือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์อย่างจริงจัง 

ขาดงบประมาณในการสนับสนุน  ขาดเอกสารและบุคลากรที่จะช่วยแนะน�าในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิด ครูทุกคนมี 

ความต้องการที่จะจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ โดยต้องการให้มีจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และ

จัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ได้  มีการสนับสนุนด้านเอกสาร บุคลากร มีการนิเทศติดตาม ให้ความช่วยเหลือและฝึกปฏิบัติ

จนสามารถจดัการเรยีนรูด้้านการคดิวเิคราะห์ได้และครทูกุคนมคีวามต้องการทีจ่ะจดัการเรยีนรูด้้านการคดิวเิคราะห์ จากการฝึก

ปฏบิตัจิริงโดยมวีทิยากรทีเ่ชีย่วชาญด้านการจดัการเรยีนรูด้้านการคดิวเิคราะห์ มาให้ความรูแ้ละมกีารนเิทศตดิตามอย่างต่อเนือ่ง 

จนครูทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ ได้

 2. ผลการพัฒนาครูด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์พบว่าทุกคนมีความรู้ความ

เข้าใจการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์  ตามกรอบแนวคิดของมาร์ซาโน

 3. ครสูามารถจดัการเรยีนรูด้้านการคดิวเิคราะห์ตามกรอบแนวคดิของมาร์ซาโน ได้ ซึง่สะท้อนผลจากการเปรยีบเทยีบ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีก่ลุม่ผูว้จิยัจดัการเรยีนรูด้้านการคดิวเิคราะห์ เมือ่พจิารณาในภาพรวมพบว่าคะแนนทดสอบ

หลงัเรยีนของนกัเรยีนสงูกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรยีน และวเิคราะห์ความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูข้องครดู้าน

การคิดวิเคราะห์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ: การพัฒนาครู  การคิดวิเคราะห์  การจัดการเรียนรู้
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Abstract

 This action research aimed to 1) investigate the problematic state and needs in developing  

teachers for providing analytical thinking learning activities to students,  2) develop the teachers in providing 

analytical thinking learning activities to students, and 3) study the result in developing the teachers. The 

strategic development used included a workshop and supervision. A total of 162 participants were employed. 

The research instruments consisted of observation, interview, test, questionnaire, meeting records, and  

assessment. A triangulation was employed in data analysis and examination. Descriptive presentation was 

used in presenting the research results.

 The research findings were as follows:

 1. The problematic state in developing teachers for providing analytical thinking learning activities 

to students showed several lacks of analytical thinking learning activity provision of the teachers, that is, the 

knowledge and understanding about analytical thinking learning activity. They used to participate in the 

training on this issue but never seriously tried to write the lesson plans for providing analytical thinking 

learning activities to students. The lack of budget, documents, and experts to support was also found. The 

teachers needed to be trained and supported. The supportive supervision was also needed until they were 

found to be skillful in providing analytical thinking learning activities to students.

 2. The development of the teachers in providing analytical thinking learning activities to students 

showed their knowledge and understanding about analytical thinking learning activity through Marzano’s 

conceptual framework.

 3. The result in developing the teachers in providing analytical thinking learning activities to students 

reflected the success of the project through the students’ learning achievement. The post-test was higher 

than that of the pre-test. The students’ opinions on the teacher’s provision of analytical thinking learning 

activities were found to be at a higher level.

Keywords:  Development of Teachers, Analytical Thinking, and Learning Provision

บทน�า

 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ 

เช่นเดียวกับประเทศอื่นท่ัวโลก จึงจ�าเป็นต้องเร่งพัฒนา 

ด้านต่างๆ โดยปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดคือการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และสร้างองค์ความรู้ท่ีจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

นั่นคือการพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น เพราะแม้จะมีสภาพ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ตาม ผู ้เรียนจะสามารถ 

คิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง ตีความและเลือกตัดสินใจได้อย่าง 

ถูกต้องเหมาะสม  (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

2550: 1-2)  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2553 ได้มีเจตนารมณ์  

ที่ต้องการเน้นว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา 

คนไทย ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกายและจิตใจ  

สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 

ในการด�าเนินชีวิต สามารถอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่นได้อย่างม ี

ความสุข  โดยการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน

มคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้ และถอืว่าผูเ้รยีน

มีความส�าคัญที่สุดและนอกจากน้ียังระบุว่าให้สถานศึกษา

จัดกระบวนการเรียนรู ้ เพื่อฝ ึกทักษะกระบวนการคิด  

การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ 

ใช้ความรู ้ ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้จาก

ประสบการณ์จรงิ คิดเป็น ท�าเป็น (พงศธร มหาวจิติร  2552: 

73) 

 ห ลัก สูตรแกนกลางการ ศึกษาขั้ นพื้ นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ได้ก�าหนดความสามารถในการคิดเป็น

สมรรถนะที่ส�าคัญสมรรถนะหนึ่งที่ผู้เรียนพึงเกิดขึ้นตามจุด

มุ ่งหมายของหลักสูตร ความสามารถในการคิดเป็น 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การคิด

อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิด

อย่างมีระบบ เพื่อน�าไปสู ่การสร ้างองค์ความรู ้หรือ

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้
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อย่างเหมาะสม (วรณัน ขุนศรี  2552 : 60) ในขณะที่ระบบ

การศึกษายังไม่สามารถพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนได้

เท่าที่ควร เนื่องด้วยการจัดการเรียนการสอนยังมุ่งสอนให้

คนคิดตามผู้สอนป้อนความรู้มากกว่าให้คิดสิ่งใหม่ๆ และ 

ยังยึดติดวัฒนธรรมการสอนแบบเดิม ท่ีผู้เรียนคิดสวนทาง

หรือไม่ตรงกับความคิดผู้สอน จะได้คะแนนไม่ค่อยดี อีกทั้ง

ผู้สอนมีภาระงานสอนมาก อันอาจส่งผลละเลยการพัฒนา

บุคคลในด้านอื่น (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

2550: 71-72)

 กลไกท่ีส�าคัญย่ิงอย่างหน่ึงท่ีจะท�าเกิดการพัฒนา

ดงักล่าวให้สมัฤทธิผ์ล คอื การปฏริปูการเรยีนรูต้ามแนวทาง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมุ่งสร้าง

ปัญญา และพฒันาทกัษะการคดิของผูเ้รยีน โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการคิดวิเคราะห์ เพราะการคิดวิเคราะห์เป็นพ้ืนฐาน

ส�าคัญของการคิดอื่นๆ ของมนุษย์ให้สามารถคิดได้อย่างมี

ระบบคิดอย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ มีความ

สามารถในระดบัสงู  มพีฒันาการทางอารมณ์และสตปัิญญา 

โดยการปลกูฝังให้เหน็คณุค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง เข้าใจ

ผูอ้ืน่ สามารถแก้ปัญหาข้อขดัแย้งทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะ

สม คิดแบบองค์รวม และคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะสามารถ 

ร่วมมอืและแข่งขนัอย่างสร้างสรรค์ในสงัคมโลกได้ ตลอดจน

สามารถสร้างความรูไ้ด้ด้วยตนเอง (สมุาล ีชยัเจรญิ 2545: 10)  

 ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาจะต้องปรับรูปแบบ

ของกระบวนการเรยีนการสอน ต้องมกีารแก้ไขปรบัปรงุและ

พัฒนาครู รูปแบบและวิธีการในการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง

สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งปัญญา และการเรียนรู้  โดยใช้

การศกึษาเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการแก้ปัญหาและต่อสูช้วีติ  

ซึ่งกระบวนการคิด การจัดการและการประยุกต์ความรู้ไป

ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทมาท�า

หน้าที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

ได้ลงมือปฏิบัติ  คิดเป็น  ท�าเป็นและรักการเรียนรู้  (วรรณ

จรีย์ มังสิงห์ 2547: 17) ครูผู ้สอนผู้จัดการศึกษาต้อง

เปลีย่นแปลงบทบาทจากผูช้ีน้�าหรอืผูถ่้ายทอดความรูไ้ปเป็น

ผู ้ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผู ้เรียนใน 

การแสวงหาความรู้จากทุกสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และ

ให้ข ้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู ้ เรียนเพื่อน�าข้อมูลเหล่าน้ันไป

สร้างสรรค์ความรู้ของตนเอง (พยับ  สุวรรณนิตย์  2552: 

42)  นอกจากนัน้ ในการจดักระบวนการเรยีนรู ้ยงัต้องเสรมิ 

ให้ผูส้อนจดับรรยากาศและสิง่แวดล้อม ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้

ใช้การวจิยัเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการเรยีนรู ้ ผูส้อนและ

ผู้เรียนอาจเรียนรู้ ไปพร้อมกันจากสื่อและแหล่งวิทยาการ

ประเภทต่างๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดได้ ทุกเวลา ทุกสถานที่  

มกีารประสานความร่วมมอืกบัผู้ปกครองและชมุชน รวมทัง้

ส่งเสรมิการด�าเนนิงาน และการจดัตัง้แหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติ  

(ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ  2551: 296-297)

 โรงเรยีนผาน�า้ทพิย์วทิยา  จดัการศกึษา  ในระดบั

มัธยม (ช่วงชั้นที่ 3-4) โดยมุ่งเน้นให้เป็นสถานศึกษา ที่มี 

การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

บูรณาการปลูกฝ ัง ผู ้ เรียนให ้มี คุณธรรม จริยธรรม  

มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  พฒันาครผููส้อนให้มศีกัยภาพ

สูงสุดในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้ผู ้เรียน มีทักษะคิด

วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด

สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ส่งเสริมพัฒนา

อาคารสถานที่ ทั้งในและนอกห้องเรียน ให้มีบรรยากาศ 

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจาก

ชมุชน องค์กรภาคเอกชนทัง้งบประมาณ แรงงาน ภูมปัิญญา

ท้องถิ่นสนับสนุน การจัดการศึกษา (โรงเรียนผาน�้าทิพย์

วิทยา  2552: 12)  จากการเอกสารรายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอกของโรงเรียนผาน�้าทิพย์วิทยา ประจ�าปี  

2552 โดย ส�านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา ได้สรุปผลการประเมินในส่วนที่โรงเรียนควรได้

รับการพัฒนา  ดังนี้  1) ด้านผู้เรียน  จุดที่นักเรียนควรได้รับ   

การพัฒนาคือ  ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ 

มีวิจารณญาณ  คิดไตร่ตรอง  มีความคิดสร้างสรรค์และ

จินตนาการ  2)  ด้านครูผู้สอน จุดที่ครูควรได้รับการพัฒนา  

คือ  ด้านความรู้ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียน

รูโ้ดยเน้นนกัเรยีนเป็นส�าคญั การจดัท�าแผนการเรยีนรูท้ีเ่น้น

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ  และการน�าผลการประเมินมาพัฒนา 

ผู้เรียนอย่างจริงจัง  3)  ด้านผู้บริหารโรงเรียน จุดที่ควรได้

รบัการพฒันา  คอื  สถานศกึษาควรพฒันาครใูห้สามารถจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน ้นผู ้ เรียนเป ็นส�าคัญ 

(ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา  

2552: 23-24)   คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีบทบาท

ส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท�าให้มนุษย์มีความ

คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ  

มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้สถานการณ์ได้

อย่างถี่ถ้วน รอบคอบท�าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน 

ตดัสนิใจ  และแก้ปัญหาได้อย่างถกูต้องเหมาะสม  (กระทรวง

ศึกษาธิการ  2551: 56-92)  และจากการวิเคราะห์สภาพ

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน พบว่าส่วนใหญ่ยังจัด

กระบวนการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เป็นแบบบรรยายไม่เน้นกระบวนการให้ผูเ้รยีนได้พฒันาการ

คดิวเิคราะห์และแสวงหาความรูด้้วยตนเอง และจากผลการ
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ประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัชาต ิ(O-net) สะท้อน

ให้เหน็ว่ากลุม่สาระการเรยีนรูท้ีย่งัอยูใ่นขัน้ปรบัปรงุคอืกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โรงเรียน 

ผาน�้าทิพย์วิทยา 2552: 15)

 จากเหตุผลความส�าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจจะพัฒนาครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการ

จัดการเรียนรู ้ด้านการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ครูมีความรู ้   

ความเข้าใจ และสามารถจดัการเรยีนรูด้้านการคดิวเิคราะห์ 

อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ

นกัเรยีนในด้านการคดิวเิคราะห์ ของโรงเรยีนโดยรวมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.  เพื่อศึกษา  สภาพปัญหาและความต้องการใน

การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู ้ด้านการคิดวิเคราะห์

โรงเรียนผาน�้าทิพย์วิทยา

 2.  เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนผาน�้าทิพย์วิทยา ให้มี

ความรูค้วามเข้าใจในการจดัการเรยีนรูด้้านการคดิวเิคราะห์ 

 3.  เพือ่ศกึษาผลการพฒันาครโูรงเรยีนผาน�า้ทพิย์

วิทยาให้สามารถจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ 

วิธีด�าเนินงานวิจัย

 ในการวจิยัเรือ่ง การพฒันาครใูนการจดัการเรยีน

รู้ด้านการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนผาน�้าทิพย์วิทยา ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ผู้วิจัยเสนอวิธีการ

ด�าเนินการวิจัยตามล�าดับขั้น ดังต่อไปนี้

  กลุ ่มผู ้ร่วมวิจัยและกลุ่มผู ้ให้ข้อมูล การวิจัย 

ครั้งนี้ ผู้วิจัยด�าเนินการศึกษาจากประชากร ที่เป็นกลุ่มเป้า

หมาย  ดังนี้

 กลุม่ผูร่้วมวจิยั ซ่ึงเป็นครโูรงเรยีน ผาน�้าทพิย์วทิยา

จ�านวน  9  คน  ที่สมัครใจเข้าร่วมวิจัย ในครั้งนี้ โดยผู้วิจัย

ได้ท�าการปฐมนิเทศและพัฒนาผู้ร่วมวิจัยเพื่อให้มีความ

สามารถในการด�าเนินการร่วมกับผู้วิจัยโดยด�าเนินการดังนี้

 ศึกษาสภาพปัญหาและความ

 ต้องการในจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์  

ของกลุ ่มผู ้ร่วมวิจัย โดยการประชุมและการสัมภาษณ์  

จดัประชมุปฏบิตักิารการจดัการเรยีนรูด้้านการคดิวเิคราะห์ 

การฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

การจัดการเรียนรู ้ ท่ี เน ้นผู ้ เรียนเป ็นส�าคัญด ้านการ 

คิดวิเคราะห์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ประกอบด้วย 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนผาน�้าทิพย์วิทยาและนักเรียนโรงเรียน

ผาน�้าทิพย์วิทยาจ�านวน  159  คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช ้ในการเก็บข้อมูลของการวิจัย 

ในครั้งน้ี  เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบบันทึก 

การประชุม  แบบสังเกต แบบทดสอบ และแบบประเมิน 

และหาคุณภาพเครื่องมือเครื่องมือทุกประเภท ดังนี้

 แบบสัมภาษณ์  แบบสอบถาม  และแบบบันทึก

การประชมุ หาคณุภาพเครือ่งมอืโดยน�าเครือ่งมอืทีส่ร้างขึน้

น�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�าปรับปรุงแก้ไขและ 

ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ปรับปรุงตามข้อเสนอ

แนะ  แล้วจัดพิมพ์

 แบบทดสอบ สร้างแบบทดสอบฉบบัร่าง น�าเสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา  

จุดประสงค์และประเมินความเหมาะสมของค�าถาม และ 

ให้ข้อเสนอแนะ น�าแบบทดสอบมาปรับปรุงตามข้อเสนอ

แนะของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน�าเสนอผู ้ เชี่ยวชาญ  

เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับ 

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู ้เชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรง 

ตามเนื้อหาโดยใช้สูตร IOC  ซึ่งได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 

–1.00  วเิคราะห์หาค่าความยากง่าย และค่าอ�านาจจ�าแนก

ของแบบทดสอบ และคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย

ระหว่าง .20-.80 และค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป  

คัดเลือกเป็นแบบทดสอบที่อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ 

 แบบสังเกต น�าเครื่องมือที่สร้างขึ้นน�าเสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�าปรับปรุงแก้ไขและน�าเสนอ 

ผูเ้ชีย่วชาญ 5 คน เพือ่หาค่า IOC พจิารณาเลอืกแบบสงัเกต

ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.50–1.00

 แบบประเมนิ น�าแบบประเมนิทีส่ร้างขึน้น�าเสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�าปรับปรุงแก้ไขและให้ 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและหาค่า IOC พิจารณาเลือกแบบ

สังเกตที่มี IOC ตั้งแต่  0.50–1.00  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 เริ่มด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่   

10 กรกฎาคม  2554 ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน  2554

 กิจกรรมที่ 1 การประชุมปฏิบัติการ ใช้เวลา 2 วัน

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-2  สิงหาคม 2554

 กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ 

 วงรอบที่ 1 ใช้เวลา 7 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันท่ี  

2–10 กันยายน  2554

 วงรอบที่ 2  ใช้เวลา 2 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่          

5–10 พฤศจิกายน 2554
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การวิเคราะห์ข้อมูล  

 1. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ

การคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนและแบบทดสอบความสามารถ

ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  มารวบรวมรวมจัดเป็น

หมวดหมู่ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย

 2. ตรวจสอบคุณภาพ  และความถูกต้อง ของ

ข้อมูล โดยใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  

(Triangulation  Technique) ซึง่ได้มผีูอ้ธบิายรายละเอยีด

ดังนี้

 ผูร่้วมวจิยัด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูตามความมุง่

หมายของการวิจัยครั้งนี้  โดยแยกออกเป็น  2 ประเภท  

ดังนี้   

  2.1  ข้อมูลเชิงปริมาณ  เป็นข้อมูลที่ได้จาก

   1) แบบทดสอบความรู้  ความเข้าใจ 

ในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์  ใช้ค่าเฉลี่ย  และ

การเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการประชมุปฏบิตักิาร

   2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

   3) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating  Scale) 5 ระดับ ใช้การแปลความหมาย 

ของค่าเฉลี่ยแล้วน�าไปเทียบกับเกณฑ์  

   4) แบบประเมินการจัดการเรียนรู ้  

ประเมินพฤติกรรมการสอนของผู ้ร ่วมวิจัยเป ็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้การแปลความหมาย 

ของค่าเฉลี่ย  แล้วน�าไปเทียบกับเกณฑ์

  2.2 ข ้อมูลเชิงคุณภาพ เป ็นข ้อมูลที่ ได ้ 

จากแบบ สั ง เกตแบบสัมภาษณ ์แบบบันทึ กและ

แบบสอบถาม โดยด�าเนินการดังนี้

   1)  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล

   2) จ�าแนกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ตาม

กรอบการวิจัย

   3) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป

   4) สรุปผลการวิจัย โดยใช้รูปแบบของ

การพรรณนาวิเคราะห์

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการ

วิเคราะห์  ดังนี้

 1.  ค่าเฉลี่ย ( X
_

) 

 2.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สรุปผลการวิจัย

 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาครู ใน 

การจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนผาน�้าทิพย์

วิทยา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  

สรุปผลได้ดังนี้

 1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ

ในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์

โรงเรียนผาน�้าทิพย์วิทยาสรุปได้ดังนี้

  1.1 ปัญหาการจัดการเรียนรู ้ด ้านการคิด

วิเคราะห์จากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ด้าน

การคิดวิเคราะห์โดยการใช้แบบสอบถามและแบบบันทึก

การประชุม พบว่าการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ 

ของครแูต่ละคนยงัไม่ประสบผลส�าเรจ็เนือ่งจากครมูคีวามรู้

ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ 

และทักษะในการจัดการเรียนรู ้ด ้านการคิดวิเคราะห์ 

ไม่มากนัก เคยเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู ้ด้าน 

การคิดวิเคราะห์แต่ไม่เคยลงมือเคยเขียนแผนการจัดการ

เรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ และจัดการเรียนรู้ด้านการคิด

วิเคราะห์อย่างจริงจัง ขาดงบประมาณในการสนับสนุน   

ขาดเอกสารและบุคลากรที่จะช่วยแนะน�าในการจัดการ

เรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ 

  1.2 ความต ้องการในการจัดการเรียนรู ้        

ด้านการคิดวิเคราะห์จากการศึกษาความต้องการในการ

จัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์โดยการใช้แบบสอบถาม 

และแบบบนัทกึการประชมุ พบว่าคร ูทกุคนมคีวามต้องการ

ทีจ่ะจดัการเรยีนรูด้้านการคดิวเิคราะห์ โดยต้องการให้มจีดั

ประชมุปฏบิตักิารเพือ่ให้เกดิความรู ้ ความเข้าใจ และจดัการ

เรียนรู ้ด้านการคิดวิเคราะห์ได้และมีการสนับสนุนด้าน 

เอกสารบคุลากร มกีารนเิทศตดิตาม ให้ความช่วยเหลือและ

ฝึกปฏิบัติจนสามารถจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ได้

  1.3 แนวทางในการการจัดการเรียนรู ้  

ด้านการคิดวิเคราะห์จากการศึกษาแนวทางในการจัดการ

เรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์โดยการใช้แบบสอบถามและ

แบบบันทึกการประชุมพบว่าครูทุกคนมีความต้องการที่จะ

จัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ จากการฝึกปฏิบัติจริง

โดยมวีทิยากรทีเ่ชีย่วชาญด้านการจดัการเรยีนรูด้้านการคดิ

วิเคราะห์มาให้ความรู้และ และ มีการนิเทศติดตามอย่าง 

ต่อเนื่อง จนครูทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้ด้านการคิด

วิเคราะห์ ได้ 

 2. ผลการพัฒนาครูด ้านความรู ้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์โดยได้มี 
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การประชุม ร่วมกันวางแผนก�าหนดกลยุทธ์การพัฒนา   

คือ  การประขุมปฏิบัติการ และการนิเทศ  เพื่อให้ครูผู้สอน

มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรู ้ทีด้่านการคดิ

วิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดการคิดวิเคราะห์ 5  ด้านของมา

ซาร์โน มีรายละเอียดข้ันตอนดังน้ี 1. ความสามารถ 

ในการแยกส่วนย่อย 2. ความสามารถในการจัดประเภท   

จัดล�าดับ จัดกลุ ่ม 3. ความสามารถในการเชื่อมโยง 

ความสมัพันธ์ของข้อมลู 4. ความสามารถในการจบัประเดน็

และสรปุผล 5. ความสามารถในการน�าความรู ้หลกัการและ

ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ โดยมีการจัดกระท�าข้อมูล 6 ระดับ 

ได้แก่ ระดับที่ 1 ขั้นรวบรวม ระดับที่ 2 ขั้นเข้าใจ ระดับที่ 

3 ขั้นวิเคราะห์  ระดับที่ 4 ขั้นใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ 

ระดบัที ่5 ขัน้บรูณาการ และระดบัที ่6 ขัน้จดัระบบแห่งตน 

จากการประชุมปฏิบัติการท�าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจใน

การจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ ตามกรอบแนวคิด

ของ มาร์ซาโน และมีความม่ันใจว่าจะสามารถจัดการ 

เรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ได้

 3. ผลการพัฒนาครูด ้ านความสามารถใน 

การจดัการเรยีนรูด้้านการคดิวเิคราะห์ ด�าเนนิการ 2 วงรอบ 

โดยใช้กลยทุธ์การนเิทศ การให้ค�าปรกึษาแนะน�า ช่วยเหลอื

ในจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู ้ด ้านการคิดวิเคราะห์  

การประเมินการสอน ท�าให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนสามารถจัดท�า

แผนการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์  และสามารถ

จัดการเรียนรู ้ด ้านการคิดวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด 

ของมาร์ซาโนได้ซึ่งสะท้อนผลได้จาก

  3.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของนักเรียนที่กลุ่มผู้ร่วมวิจัยจัดการเรียนรู้ด้าน 

การคดิวเิคราะห์ การวจิยัในขัน้นี ้ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัได้น�า

แผนการจดัการเรยีนรูด้้านการคดิวเิคราะห์ไปใช้เพือ่พฒันา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่ม

สาระวิทยาศาสตร์ของ โรงเรียนผาน�้าทิพย์วิทยา ใน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จ�านวน 159 คน เมื่อ

พิจารณาในภาพรวมพบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนของ

นักเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนทุกรายวิชา  

แสดงว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง 

การจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ

นักเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญด้านการคิดวิเคราะห์ แตกต่างกัน  

  3.2. ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ของนกัเรยีน

ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูด้้านการคดิวเิคราะห์พบว่าความคดิ

เห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู ้ด ้านการคิด

วิเคราะห์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ข้อ พบว่าการจัดการเรียนรู้ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด  

3 ล�าดับ คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนรู้จัก

การจ�าแนกแยกส่วนย่อย  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้

นักเรียนรู้จักการจัดล�าดับ จัดประเภท จัดกลุ่ม  และ ครูให้

ความเอาใจใส่และสงัเกตความก้าวหน้า ของผูเ้รยีน  สรปุได้

ว่า ความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการสอนของครทูีใ่ช้การ

จัดการเรียนรู ้ด้านการคิดวิเคราะห์ ส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 อยู่ในระดับมาก  

 การด�าเนนิการพฒันาครใูนการเรยีนรูด้้านการคดิ

วิเคราะห์ ทั้ง 2 วงรอบ โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา คือ  

การประชุมปฏิบัติการ และการนิเทศ ท�าให้ครูมีความรู้ 

ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู ้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญด ้านการคิดวิ เคราะห ์ตามกรอบแนวคิดของ 

มาร์ซาโนได้

อภิปรายผลการวิจัย

 การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิด

วิเคราะห์ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ  ขั้นวางแผน  

(Planning) ขั้นการปฏิบัติ (Action) ขั้นการสังเกต  

(Observation) และขั้นการสะท้อน (Reflection) มี

ประเด็นที่น�ามาอภิปรายผล  ดังนี้

 1. ผลจากการศึกษาสภาพปัญหาและความ

ต้องการในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ พบว่า 

การจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ ของครูแต่ละคนยัง 

ไม่ประสบผลส�าเรจ็เนือ่งจากครมูคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่ง

การจัดการเรียนรู ้ด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะใน 

การจดัการเรยีนรูด้้านการคดิวเิคราะห์ยงัไม่มากนกั เคยเข้า

รับการอบรมการจัดการเรียนรู ้ด้านการคิดวิเคราะห์แต ่

ไม่เคยเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูด้้านการคิดวเิคราะห์และ

จัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์อย่างจริงจัง ขาดงบ

ประมาณในการสนับสนุน  ขาดเอกสารและบุคลากรที่จะ

ช่วยแนะน�าในการจัดการเรียนรู ้ด ้านการคิดวิเคราะห์  

ครูทุกคนมีความต้องการที่จะจัดการเรียนรู ้ด้านการคิด

วิเคราะห์ โดยต้องการให้มีจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อให้ 

เกิดความรู ้ความเข้าใจ และจัดการเรียนรู ้ด้านการคิด

วิเคราะห์ได้  และมีการสนับสนุนด้าน เอกสาร บุคลากร  

มกีารนเิทศตดิตาม ให้ความช่วยเหลือ ฝึกปฏบิตัจินสามารถ

จัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

ครูไม่ได้รับการพัฒนาในการจัดการเรียนรู ้ด้านการคิด
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วิเคราะห์ ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมจึงท�าให้ขาดความรู ้ 

ความเข้าใจ  ขาดทกัษะและประสบการณ์ในการจดัการเรยีน

รู้ที่ด้านการคิดวิเคราะห์ และอาจเน่ืองมาจากการอบรม

แต่ละครั้งใช้เวลาไม่เพียงพอส�าหรับการฝึกปฏิบัติอย่าง

จริงจังและต่อเนื่อง นอกจากนี้อาจเป็นเพราะขาดการ

สนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารและ 

ขาดการสนับสนุนส ่ ง เสริมจากผู ้ บริหาร โรง เรี ยน  

ซึ่งสอดคล้องกับ สมคิด ผลานิสงค์   (2549: 65-68)  ซึ่งได้

ศกึษาการพัฒนาบคุลากรด้านการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้แผนที่

ความคิด กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจัย

พบว่า สภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนา 

ของบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้แผนที ่

ความคิดของโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาขอนแก่น เขต 5 คอืสภาพการจดักจิกรรม

การเรียนรู้ในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม

ให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ ปัญหาจากการประเมิน

ภายนอกไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในมาตรฐานที่ 4 นักเรียน

ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ เนื่องมาจากเทคนิคการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ของครูยังไม่เน้นการคิด ความต้องการ

และแนวทางการพัฒนาบุคลากรควรมีการพัฒนาด้าน

เทคนคิการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นการคดิโดยใช้แผนที่ 

ความคิด โดยใช้รูปแบบการพัฒนาแบบโรงเรียนเป็นฐาน

และนิตยา ทองสงค์ (2552: 87-90) ได้ศึกษาแนวทาง 

การพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด

ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษานครสวรรค์เขต  ผลการวิจัยพบว่า ส�านักงานเขต

พ้ืนทีก่ารศกึษานครสวรรค์ เขต 3 มปัีญหาการพฒันาครเูพือ่

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนโดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางโดยมปัีญหาการพฒันาสงูสดุ

ทีด้่านการคดิวเิคราะห์  อาจเนือ่งมาจากสถานศกึษาก�าหนด

ปัญหาการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะ

การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนไว้ไม่ชัดเจน ไม่ได้ก�าหนด

ปัญหาไว้ ไม่ก�าหนดเกณฑ์การเลือกวิธีพัฒนา ไม่ก�าหนด

ขอบเขตของปัญหา ไม่ก�าหนดโครงการ/กิจกรรมหรือ

ก�าหนดไว้แต่ด�าเนินการไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีแนวทางการ

พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดของ

นักเรียนในสถานศึกษา โดยมีการระดมสมองเพื่อร่วมกัน 

แก้ปัญหา มีการให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม

ทักษะการคิดที่กระจ่างชัดแก่เพื่อนครู จากวิทยากรที่มี 

ความเชีย่วชาญ และควรเปิดโอกาสให้ครมูกีารพฒันาตนเอง

หลายรูปแบบ เช่นการอบรมสัมมนา เป็นต้น

 2. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้

ด ้านการคิดวิ เคราะห์กลยุทธ ์ที่ ใช ้ในการพัฒนา คือ  

การประชุมปฏิบัติการ และการนิเทศ จากการทดสอบก่อน 

และหลังการประชมุปฏบิตักิาร และการสมัภาษณ์ พบว่าครู

มีความรู ้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู ้ด ้านการคิด

วิเคราะห์ เพิ่มมากขึ้นทั้ง 5 ขั้นตอน ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่อง

มาจากกลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ต้องการศึกษา

หาความรู้เพิ่มเติม แต่ไม่ค่อยได้รับการส่งเสริมให้มีโอกาส

พฒันาตนเองเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูด้้านการคดิวเิคราะห์

การออกแบบการจดัการเรยีนรูแ้ละการพฒันากระบวนการ

เรยีนรู ้การจดัการเรยีนรูด้้านการคดิวเิคราะห์มคีวามเหมาะ

สมในการน�าไปใช ้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ วิชา

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และนอกจากนี้ ผู้ร่วมวิจัย 

ทุกคนยังมีความรับผิดชอบต่อการประชุมพัฒนาที่จัดขึ้น  

ซึ่งสอดคล้องกับ จิระพล  ภาวงค์กลาง (2551: 97) ได้กล่าว

ถึงการพัฒนาเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

ผลการวิจัยพบว่า ครูผู ้สอนที่เข้ารับการพัฒนาตนเอง  

ได้รับความรู ้ความเข้าใจและเกิดทักษะเพิ่มมากขึ้นใน 

ด้านเนื้อหาสาระของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคญั เกดิทกัษะในหลายเรือ่ง เช่น การวางแผนการจดัการ

เรียนรู ้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ กรผลิตส่ือ นวัตกรรม 

ทางการศึกษา และการท�าวิจัยในชั้นเรียน

 3. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้

การจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศ  

การตรวจแผนการเรยีนรู ้การให้ปรกึษา การสังเกตการสอน 

พบว่า ครูทุกคนสามารถจัดการจัดการเรียนรู ้โดยใช ้

การจัดการเรียนรู ้ที่ เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญด้านการคิด

วิเคราะห์ ตามกรอบแนวคิดของมาร์ซาโน ได้ ได้เป็น 

อย่างดี ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้อาจ

เนือ่งจากว่าการใช้กระบวนการนเิทศ เป็นกระบวนการช่วย

เหลือครูให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

มคุีณภาพและประสิทธภิาพ  โดยความร่วมมอืของบคุลากร

ทุกเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับ 

ความหมายของการนิเทศของชารี  มณีศรี  (2542: 199)  ที่

กล่าวว่าการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาว่าเป็นการร่วม

มอืกนัระหว่างผูน้เิทศกบัครผููส้อน เพือ่ปรบัปรงุการสอนของ

ครูให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพและ สมพร  ฉายแก้ว  

(2543: 13)  ที่กล่าวว่า การนิเทศโดยบุคลากรในโรงเรียน

เองในการปรับปรุงการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น  

อนัจะก่อให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้นอกจากนี ้เวยีงชยั 

อติรัตนวงษ์ (2553: 112-114)  ได้ศึกษาการพัฒนาการ 
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คิดวิเคราะห์ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

ขามแก่นนคร อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้การวิจัย

ปฏิบัติการ  ผลการวิจัยพบว่า  ครูส่วนใหญ่ยึดรูปแบบ 

การสอนแบบเดิมๆ สอนโดยวิธีการบรรยาย ไม่ใช้กิจกรรม

การเรียนรูแ้ละสือ่การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย หรอืมไีม่เพยีงพอ

และไม่ทันสมัย ไม่กระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ ไม่ได้ถูก

ฝึกฝนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ไม่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการ

สงัเกต การตัง้สมมตฐิาน ไม่ส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้แสดงความ

คิดเห็นร่วมกับเพื่อน ขาดความมั่นใจในตนเอง หลังการน�า

รูปแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิารมาเพือ่พฒันาการจดักิจกรรม

การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แผนการ

จัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นปรากฏว่า นักเรียนได้เรียนรู้

วิธีการที่หลากหลายในด ้านการคิด นักเรียนได ้ฝ ึก

กระบวนการคิด ฝึกแก้ปัญหาจากสถานการต่างๆ  ได้รับ 

การฝึกคิดวิเคราะห์ ให้ปฏิบัติจริงในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน จัดสภาพแวดล้อมที่ดี มีสื่ออุปกรณ์  ให้นักเรียน

แสดงความคิดเห็นร่วมกัน จะท�าให้นักเรียนสามารถแก้ไข

ปัญหาในชีวิตประจ�าวันได้ด ้วยตนเองและจะน�าไปสู ่ 

ความสามารถในการคิดระดับสูงต่อไปดังจะเห็นได้จาก

  3.1 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ของนักเรียนที่กลุ ่มผู ้ร่วมวิจัยจัดการเรียนรู ้ด้านการคิด

วิเคราะห์ พบว่านักเรียนมีผลการเรียนสูงข้ึน ท่ีเป็นเช่นนี้ 

อาจเนื่องมาจาก ผู้ร่วมวิจัยได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ และการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้   ด้านการคิดวิเคราะห์ให้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

และนักเรียนเรียนรู ้และท�ากิจกรรมตามล�าดับขั้นตอน 

ของการจัดการเรียนรู ้ ด้านการคิดวิเคราะห์ ท้ังนี้อาจ

เนื่องจากว่าการจัดการเรียนรู ้ด้านการคิดวิเคราะห์จะ

สามารถท�าให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียน 

โดยการคิดวิเคราะห์ และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรัตนา   

สิงหกูล  (2550: 42)  ที่ได้ศึกษาผลการสอดแทรกกิจกรรม

การฝึกทกัษะการคดิขัน้พืน้ฐานในการสอน  ทีม่ผีลต่อความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 1 ปรากฏว่าการสอดแทรกทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน 

เช่น ทักษะการสังเกต  ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะ 

การจัดประเภท และทักษะในการคิดละเอียดลออ โดยใช้

ค�าถามเพือ่กระตุน้ให้นกัเรยีนเกดิทกัษะในการคดิมผีลท�าให้

ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนสงูขึน้กว่าก่อน

การทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .1 ที่เป็น 

เช่นนั้นอาจเป็นเพราะในการสอนโดยการสอดแทรกทักษะ

การคิดขั้นพื้นฐาน ท�าให้นักเรียนได้รับการกระตุ้นและ 

จดักจิกรรมให้สงัเกตอย่างต่อเนือ่งท�าให้ได้ข้อมลูทีจ่�าเป็นใน

การคิด นอกจากนี้กรรณิการ์  กวางคีรี (2554: 135-136) 

ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความเข้าใจ

ที่คงทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้

แบบสบืเสาะหาความรู ้เรือ่งสารละลายกรด -เบส ผลปรากฏ

ว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้  

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดย 

ค ่าเฉล่ียของคะแนนทักษะในการคิดวิ เคราะห ์หลัง 

การจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากหลักการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ทัง้ 5 ขัน้ เป็นกระบวนการคดิ ส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้สามารถ

คิดวิเคราะห์  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้โดยการลงมือปฏิบัติ 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อน�าไปสู่ข้อค้นพบความรู้

ด้วยตนเอง

  3.2 นกัเรยีนมคีวามคิดเหน็ทีด่ต่ีอการ จดัการ

เรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มผู้ร่วมวิจัย ที่เป็นเช่นนี้

อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์  

เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นนักเรียนรู้จักการจ�าแนกแยกส่วน

ย่อยจดัล�าดบั จดัประเภท จดักลุม่การเชือ่มโยงความสมัพนัธ์

ของข้อมูลการจับประเด็นและสรุปความการน�าความรู้ ไป

ใช้ในสถานการณ์ที่จะเกิดในอนาคตได้จะเห็นได้จาก

กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ เช่นการน�าเสนอผลงาน หน้าชั้น

เรียน  ครูถามนักเรียนแต่ละกลุ่มในหัวข้อย่อย ที่นักเรียนได้

รับมอบหมาย และแก้ไข ความเข้าใจ ที่คลาดเคล่ือนของ

นักเรียนและมีการเน้นย�้าสาระที่ส�าคัญของเนื้อหา สร้าง

ความสนใจให้นักเรียนได้ 

ข้อเสนอแนะ

  

 1. โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ควรมีการ 

ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้  ด้านการคิดวิเคราะห์อย่าง

จริงจัง  เพราะการคิดวิเคราะห์เป็นตัวชี้วัดการประเมิน

คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

 2. ควรมีการน�าเอกสารการพัฒนา ครูในการ

จดัการเรยีนรูด้้านการคดิวเิคราะห์ไปใช้ในประชมุปฏบิตักิาร

ในโรงเรียนอื่นๆ

 3. ในการน�ากระบวนการและ หลักสูตรใน 

การพฒันาครดู้านการคดิวเิคราะห์ไปใช้ในการประชมุปฏบิตัิ

การอื่นๆ ควรจัดกลุ ่มย่อยส�าหรับผู ้ เข ้ารับการอบรม

ประมาณ  10  คน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
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 4. ควรศกึษาการพฒันาครใูนการจดัการเรยีนรูท้ี่

เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญด้านการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิด 

ของมาร์ซาโน กบัแนวคดินกัการศกึษาด้านการคดิวเิคราะห์

อื่นๆ 

 5.  ควรมีการศึกษารูปแบบการ พัฒนาครูตาม

แนวคิดของมาร์ซาโนโดยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม

 6. ควรมีการพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนาครูใน

การจัดการเรียนรู้ด้านการ คิดวิเคราะห์
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