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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิด

วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์กับ
แบบปกติ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 จำานวน 2 ห้องเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จำานวน 14 
คน กลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จำานวน 14 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ และ
แบบวัดความพึงพอใจสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
สถิติทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งเป็นทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ ขั้นชวนคุย ขั้นลงมือ และขั้นประเมิน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่ง
เสริมการคิดวิเคราะห์สูงกว่าแบบปกติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรปุกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ทีส่ง่เสรมิการคิดวิเคราะหข์องนกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่6 ทีพ่ฒันาขึน้สง่ผลใหนั้กเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรียนและความสามารถ ในการคดิวเิคราะห์สงูขึน้

คำ�สำ�คัญ: กิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์
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Abstract
This research aimed to 1) develop of science learning activities to promotes  

analytical thinking for Prathomsuksa 6 Students 2)compare learning achievements and 
analytical thinking abilities of Prathomsuksa 6 Students using science learning activities to 
promotes analytical and those who con ventional learning approaches 3) to study satisfaction 
for learning activities to promotes analytical thinking.

The study consisted of 3 phase as follows: Phase 1: to study of fundamental 
data.,Phase 2: to develop of science learning activities to promotes analytical thinking for 
Prathomsuksa 6 Students, and Phase 3: to study of the result on implementing of scienc 
elearning activities to promotes analytical thinking.

The sample for learning this study consisted of Prathomsuksa 6 students from 2 
classesin 1st semester of academic year of 2017. Fourteen students of experimental and 14 
students of control groups were manipulated. They were selected using the cluster random 
sampling technique. Research tools include tested: learning achievement test, analyticalthinking  
abilitytest, the satisfaction inventory. The statistics used for analyzingdata were percent, mean, 
standard deviation, and independent t – test 

The results found that science learning activities to promotes analytical thinking for 
Prathomsuksa 6 students had 3 syntax of learning activities ; Argument, Act, and Assess.  
The students who learning activities to promotes analytical thinking had higher learning 
achievement and more analytical thinking abilities than those who conventional learning  
approaches of activities at the. 05 level of significance. The students who learning activities 
to promotes analytical thinking had the satisfaction was highest level.

In conclusion, the science learning activities to promotes analytical thinking for  
Prathomsuksa 6 students could develop achievements and analytical thinking abilities to be 
higher.

Keywords: Learning activities, science, analytical thinking

บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 
เป็นการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และ
ถอืวา่ผูเ้รยีนมคีวามสำาคญัทีส่ดุกระบวนการจดัการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และความถนัดของ
ผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายเป็นเครื่องมือที่จะนำาตนเองไปสู่เป้า
หมายของหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ที่จำาเป็น
สำาหรบัผูเ้รียน ผูส้อน จงึจำาเปน็ตอ้งศกึษาทำาความ
เข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้สามารถ
เลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
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ประสทิธภิาพ (ประสาท เนอืงเฉลมิ, 2554: 149) 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนา
วธิคีดิทัง้ความคดิทีเ่ปน็เหตุ เป็นผล สามารถตัดสิน
ใจโดยใชข้อ้มลูทีห่ลากหลายและประจักษพ์ยานที่
ตรวจสอบได้ 

การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดขั้นสูง ความ
สามารถในการจำาแนก แยกแยะองค์ประกอบ 
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นวัตถุสิ่งของ เรื่องราว
หรือ เหตุการณ์ ออกเป็นส่วนย่อยๆ ว่าประกอบ
ด้วยอะไรบ้าง และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นว่ามีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันอย่างไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล 
เพื่อทำาความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ง
ที่กำาหนดให้ (Bloom, 1956 ; ทิศนา แขมมณี,  
2544 ; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546) 
ลักษณะของการคิดวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
คือ การวิเคราะห์ความสำาคัญ การวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ 

แนวคิดหลักที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีความสำาคัญ
และเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่ง
เสรมิการคดิวเิคราะห ์ไดแ้ก่ การเรยีนรูต้ามทฤษฎี
ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) และทฤษฎีการ
เรียนรู้ เบนจามินบลูมและคณะ (Bloom and  
others, 1956) การเรียนการสอนท่ีจะประสบ
ความสำาเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้อง
กำาหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนแน่นอน เพื่อให้ผู้
สอนกำาหนดและจัดกิจกรรมการเรียนรวมทั้งวัด
ประเมนิผลไดถ้กูตอ้ง การจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้งึ
เปน็กจิกรรมทีส่ำาคญัทีส่ง่เสริมและพัฒนาผูเ้รียนให้
มีทกัษะในการคดิ โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห ์เนน้
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแยกแยะเพ่ือหา
ส่วนย่อยของเหตุการณ์เรื่องราวหรือเนื้อหาต่างๆ 
ว่าประกอบด้วยอะไร และมีความสำาคัญอย่างไร 
อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล และที่เป็นเหตุอย่าง
นั้นอาศัยหลักการอะไร การวิเคราะห์ แบ่งออก

เป็น 3 อย่าง ดังนี้ วิเคราะห์ความสำาคัญ หมายถึง  
การแยกแยะสิ่งที่กำาหนดมาให้ว่าอะไรสำาคัญหรือ
จำาเป็นหรือมีบทบาทมากที่สุด ตัวไหนเป็นเหตุ 
ตัวไหนเป็นผล วิเคราะห์ความสัมพันธ์ หมาย
ถึง การค้นหาความสำาคัญย่อยๆ ของเรื่องราว
หรือเหตุการณ์นั้นเกี่ยวพันกันอย่างไร วิเคราะห์
หลักการ หมายถึง การค้นหาโครงสร้างของระบบ
วัตถุ ส่ิงของ เรื่องราว และการกระทำาต่างๆ ว่า
สิ่งเหล่านั้นรวมกันจนดำารงสภาพเช่นนั้นอยู่ได้
เนื่องจากอะไรโดยยึดอะไรเป็นแกนกลาง มีสิ่งใด
เป็นตัวเช่ือมโยงยึดหลักการใด มีเทคนิคอย่างไร 
หรือยึดคติใด (Bloom, 1956) แม้จะได้มีการส่ง
เสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียน แต่ในสองทศวรรษที่ผ่านมา 
พบว่า การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ยัง
ทำาได้ในขอบเขตจำากัดและยังไม่บรรลุเป้าหมาย
สูงสุดที่ต้องการ

จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 3 โดยสำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรอง
และ มีวิสัยทัศน์และมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมี
ความรู้ และทักษะที่จำาเป็นตามหลักสูตรอยู่ใน
ระดับพอใช้ (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2551: 13 -17) และจากผลการประเมินของ
สำานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพทางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่สองของโรงเรียนบ้านกำา
พี้เหล่ากาเจริญศิลป์ พบว่ามาตรฐานที่ 4 ผู้เรียน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
และมีวิสัยทัศน์และมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้
และทกัษะทีจ่ำาเปน็ตามหลกัสตูรอยูใ่นระดบั พอใช ้
มาตรฐานที ่6 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรู ้ 
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ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ตอ่เน่ือง, มาตรฐานที ่9 ครมูคีวามสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และมาตรฐานที่ 12สถาน
ศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญโดยมีผลการประเมินในระดับพอใช้มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35, 2.26, 2.64, 1.80 และ 
2.23 ตามลำาดับ (สำานักงานรับรองมาตรฐานการ
ศึกษา, 2551: 1-6) จากผลการประเมินสะท้อน
ให้เห็นว่านักเรียนขาดความรู้และทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้น
ครูผู้สอนจึงต้องหาแนวทางในการปฏิรูปการเรียน
การสอนในโรงเรียนโดยต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความ
รู้ความสามารถมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา และคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยผ่าน
กระบวนการหลกั คือกระบวนการแกป้ญัหาผูเ้รยีน
จะเปน็ผูล้งมือปฏิบติั เพ่ือค้นหาคำาตอบด้วยตนเอง 
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริม
กระบวนการคิดวิเคราะห์และการคิดแก้ปัญหาได้
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทำางานเป็นกลุ่ม

จากสภาพปัญหาผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม เพ่ือท่ีจะส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนทำาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความสามารถมี
ทักษะกระบวนการคิด และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและครูสอนวิทยาศาสตร์ 
สามารถนำาไปใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1 .  เพื่ อ พัฒนากิ จกรรมการ เ รี ยน

รู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์กับแบบปกติ

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์พัฒนาการ
ศึกษาหนองจิกกำาพี้ จำานวน 11 ห้องเรียน จาก 
11 โรงเรียน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 จำานวน 2 ห้องเรียน โดยกลุ่มทดลอง
เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกำาพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 
1 ห้องเรียน 14 คน กลุ่มควบคุมเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 
ห้องเรียน 14 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1 .  แบบสั ง เกตการสอนครู ผู้ สอน
วิทยาศาสตร ์เพือ่สังเกตการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้
ภายในหอ้งเรยีนรายวชิาวทิยาศาสตร์ซ่ึงมปีระเดน็
สำาคัญ ดังนี้ 1. ลำาดับขั้นการสอน 2. ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับนักเรียน 3. หลักการตอบสนองต่อ
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 4. สิ่งช่วยเหลือ
ในการสอน
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2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิ เคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สารในชีวิต
ประจำาวนั จำานวน 7 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง จำานวน 
14 ชั่วโมง

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สารในชีวิต
ประจำาวัน แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 
30 ข้อ

4. แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบปรนัยชนิด 4 
ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ

5. แบบวดัความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ี
ต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ จำานวน 20 ข้อ

ขั้นตอนก�รวิจัย

ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

1. สร้างแบบสังเกตการสอนครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์มีประเด็นในการสังเกตการสอนครู
ผู้สอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีประเด็นสำาคัญดังนี้ 1. 
ลำาดับขั้นการสอน 2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียน 3. หลักการตอบสนองต่อพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียน 4. สิ่งช่วยเหลือในการสอนเพื่อ
สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์นำาข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภายใน
ห้องเรียน มาสังเคราะห์และสรุปเป็นข้อมูลพ้ืน
ฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ต่อไป

ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม

1. ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์กับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกำาพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 
ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกตกิบัผูเ้รียนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่6 โรงเรยีน
บ้านเหล่ายาว ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม

ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้นวัตกรรม

1. นำาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกเรื่อง 
สารในชีวิตประจำาวัน จำานวน 30 ข้อ ไปทดสอบ
กบักลุม่ตวัอยา่งทีจ่ดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีส่ง่เสรมิการคดิวเิคราะห ์และ
กลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้แบบปกติหลังจากสิ้น
สุดกิจกรรมการเรียนการสอน

2. นำาแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคดิวเิคราะห ์ซึง่เปน็แบบทดสอบแบบปรนยัวดั
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ซึง่วัดครอบคลมุ
การคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Bloom (1956) 
ทั้ง 3 ด้าน คือ ความสำาคัญ ความสัมพันธ์ และ
หลกัการ ทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งและกลุม่ควบคมุ
หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอน

3. นำาแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
จำานวน 20 ข้อ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่ามี 5 ระดับไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างหลังจาก
สิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอน

กระทำ�และวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ วิเคราะห์ข้อมูล โดย
ใช้ สถิติ t-test (Independent)

2 .  ศึกษาความพึ ง ใจต่อการ เรี ยน
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
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ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด
วเิคราะห ์โดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน ได้แก ่รอ้ยละค่าเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สถิติพรรณนา

ผลการวิจัย
1.  การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้  

วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิ เคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัยได้สังเกตการสอนของครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ พบว่ามีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างมีขั้นตอน มีลำาดับขั้นการสอน มี
การเตรียมเข้าสู่บทเรียน การดำาเนินการทดลอง 
การรวบรวมข้อมูล และสรุปผลการทดลอง มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการมากกว่า
เนื้อหาใช้สื่อการเรียนการสอนเปิดโอกาสนักเรียน
มีส่วนร่วมในการคิดและการปฏิบัติการทดลอง
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกระบวนการ
เรียนการสอน ผลการสังเกตนำามาเป็นข้อมูลใน
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ ตามทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของบลูม 
(Bloom) ที่ประกอบไปด้วย วิเคราะหค์วามสำาคัญ 
วเิคราะหค์วามสมัพันธ ์และวเิคราะหห์ลกัการ โดย
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามลำาดับขั้น
ตอน 3 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นชวนคุย (Argument) 
เป็นขั้นที่ครูผู้สอนพูดคุยกับผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้
เรียนเกิด ข้อสงสัย เกิดคำาถาม เกิดความคิด เกิด
การโต้แย้งอย่างมีเหตุผลและเปิดโอกาสเรียนรู้ได้
อภปิรายและแสดงความคิดเห็นศึกษาและประเมนิ
ปัญหาอย่างใคร่ครวญ ขั้นที่ 2 ขั้นลงมือ (Act) 
เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่
วางแผนไว้และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรูม้ากทีส่ดุ เปดิโอกาสใหส้มาชกิทกุคนมสีว่น
ร่วมในการแก้ปัญหาเรียนรู้ร่วมกัน ขั้นที่ 3 ขั้น
ประเมิน (Assess) โดยให้ผู้เรียนนำาความรู้ที่ได้
มาประเมินหาข้อสรุป เป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สารในชีวิต
ประจำาวนั ทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิ
การคิดวิเคราะห์กับแบบปกติ

กจิกรรมการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรท์ีส่ง่เสรมิ
การคดิวิเคราะห์ทีผ่า่นการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ
มาใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้ซึง่มผีลการเปรียบเทยีบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์กับแบบปกติ พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
ส่งเสริมการคิดเคราะห์และการเรียนรู้แบบปกติ
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.43 และ 20.93 และ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนจากการเรียนรู้
แบบปกติและคะแนนจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์สูงกว่าการเรียนรู้แบบ
ปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
และการเรียนรู้แบบปกติมีคะแนนเฉลี่ย 22.93 
และ 19.79 และเมื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ พบว่านักเรียนที่เรียนรู้ด้วย
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริม
การคดิเคราะหม์กีารคดิวเิคราะหส์งูกวา่การเรยีนรู ้
แบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
ดังตารางที่ 1
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3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความพึงพอใจในการ
เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ โดยรวมพบว่ามีความพึงพอใจเฉลี่ย 
4.59 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14 แสดง
ว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล
จากการวจิยั เรือ่งการพัฒนากจิกรรมการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สารในชีวิต
ประจำาวัน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1 .  การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้
วทิยาศาสตรท์ีส่่งเสรมิการคดิวเิคราะห ์ช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สารในชีวิตประจำาวัน ผลจาก
การสังเกตการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องครผููส้อน
วิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในการสอนโดยเป็น

ครูแกนนำาของ สสวท. ครูผู้สอนมีบทบาทหน้าท่ี
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำาคัญ กระตุ้นผู้เรียน
โดยใช้คำาถามที่น่าสนใจท้าทายเหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียนจัดการเรียนรู้ตามลำาดับขั้นตอนจาก
ง่ายไปยากและในแต่ละขั้นตอน ผู้เรียนเห็นความ
สำาคัญของเนื้อหา สามารถคิดได้ด้วยตัวเอง เกิด
ความสำาเรจ็ในการเรยีนรู้ เพราะการเรยีนรู้ทีดี่ตอ้ง
เป็นเรื่องของการรู้จักคิด เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน
คิดเป็น เรียนรู้เป็น สามารถจำาแนก ให้เหตุผล จับ
ประเด็นเช่ือมโยงความสัมพันธ์ ตัดสินใจและแก้
ปัญหาต่างๆ ได้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
การทดลองการอภิปรายและการสรุปความรู้ร่วม
กัน ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลายซึ่ง
ถือว่าเป็นการเข้าใจธรรมชาติในการเรียนรู้จัด
สถานการณไ์ด้สอดคลอ้งกับเนือ้หาในบทเรยีนและ
เกี่ยวข้องกับชีวิตซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ 
แผน หรือ แบบแผน ที่สามารถใช้ในการจัดการ
เรียนรู้โดยตรงเป็นแนวทางของการเรียนรู้ที่ช่วย
ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ (Joyce 
and others, 1986) โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติให้คิด
เป็น ทำาเป็น และแก้ปัญหาได้ และจากการศึกษา
แนวคดิ ทฤษฎกีารคดิวิเคราะห ์ของบลมู (Bloom) 

ต�ร�งที่ 1 ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน และการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ทีเ่รยีนดว้ย
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์กับแบบปกติ

วิธีก�รจัดก�รเรียนรู้
N

ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน ก�รคิดวิเคร�ะห์

S.D df t p S.D df t p

การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ 

14 23.43 1.99 13

7.27 0.00

22.93 1.27 13

10.07 0.00
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ 14 20.93 1.49 13 19.79 1.53 13
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ที่กล่าวว่าการคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถใน
การแยกแยะ เพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์หรือ
เรื่องราวต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไรบ้างมี ความ
สำาคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล และท่ี
เป็นไปแบบนี้มีหลักการอย่างไร โดยนำาแนวคิดมา
พฒันากิจกรรมการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีส่ง่
เสริมการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย การวิเคราะห์
ความสำาคัญ โดยการให้ผู้เรียนได้จำาแนกแยกแยะ 
บอกความสำาคัญ ความจำาเป็น จุดเด่น จุดด้อย
ของสิ่งที่จำาแนกแยกแยะอย่างเป็นเหตุ เป็นผล 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยการค้นหาความ
สำาคัญย่อยๆ ของเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร และการวิเคราะห์หลัก
การเป็นการค้นหาโครงสร้างว่าที่มีความสัมพันธ์
กันแบบน้ัน มีหลักการอย่างไร มีอะไร เป็นตัว
เชื่อมโยงการวิเคราะห์หลักการเป็นการวิเคราะห์
ที่สำาคัญที่สุดเพราะการที่ผู้เรียนจะวิเคราะห์ได้
ดีจะต้องมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ 
องค์ประกอบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้ดี
ก่อนเพราะผลจากการวิเคราะห์ องค์ประกอบ
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะทำาให้สามารถสรุป
เป็นหลักการได้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552: 70– 
84) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ได้สังเคราะห์แนวคิดของ Bloom 
(1976) มาพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย วิเคราะห์
ความสำาคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์
หลักการ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอน
ดำาเนินกิจกรรม โดยพูดคุยกับผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้
เรียนเกิดข้อสงสัย เกิดคำาถาม เกิดความคิด เกิด
การโต้งแย้ง และลงมือปฏิบัติแสวงหาความรู้นำา
ความรู้ที่ได้มาประเมินหรือหาข้อสรุปด้วยตนเอง 
ครูผู้สอนเป็นผู้อำานวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนรูใ้นดา้นต่างๆ ใหแ้กผู่เ้รยีน เช่น แหลง่สบืคน้
ขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มลู การสรปุขอ้มลู และการ

ทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ ซึง่การพฒันาการคดิวเิคราะห์
สอดคล้องกับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นถึง
กระบวนการในการคิดแก้ปัญหาการ คิดวิพากษ์ 
วิจารณ์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ การคิดแบบย้อนทวน การคิดจำาแนก
แยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์ และการคิดจัด
ลำาดบั (สมุน อมรววิฒัน,์ 2542) โดยการคดิแตล่ะ
ระดบัเปน็พืน้ฐานของการเรยีนรูท้ีเ่ปน็การเชือ่มโยง
ระหว่างสิง่เรา้กบัการตอบสนองทำาใหเ้กดิการเรยีน
รู้ที่ต่อเนื่องเกิดเป็นความรู้ ความเข้าใจที่คงทน
สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจำาวันได้ มีการจัดการเรียนรู้
ตามขั้นตอนดังน้ีสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 
ขั้น ประกอบด้วย 

ขั้นที่ 1 ขั้นชวนคุย (Argument) เป็นขั้น
ที่ครูผู้สอนพูดคุยกับผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้เรียน เกิด
ข้อสงสัย เกิดคำาถาม เกิดความคิด เกิดการโต้แย้ง
อย่างมีเหตุผลและเปิดโอกาสเรียนรู้ได้อภิปราย
และแสดงความคิดเห็น ศึกษาและประเมินปัญหา
อย่างใคร่ครวญ ไม่อาศัยเพียงความเชื่อเดิมร่วม
กันเป็นการดึงความรู้เดิมของผู้เรียนในเรื่องที่จะ
เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเชื่อม
โยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตน สามารถ
นำาเอาความรู้และทักษะที่นักเรียนมีอยู่เดิมมา
สัมพันธ์กับบทเรียนได้ซึ่งการเรียนรู้ต้องให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสฝึกคิดฝึกตั้งคำาถาม เพราะคำาถามที่ดี
เป็นการได้มาซึ่งความรู้ (ทิศนา แขมมณี.2554) 
ให้ผู้เรียนได้ฝึกถามตอบในเรื่องที่สงสัยทำาให้ผู้
เรียนมีความกระจ่างในเรื่องที่ศึกษา ฝึกการใช้
เหตผุล การวิเคราะห ์การคน้หาคำาตอบดว้ยตนเอง
และครูผู้สอนควรกระตุ้นผู้เรียน โดยกำาหนดสิ่งที่
ต้องการให้ผู้เรียนวิเคราะห์ หรือประเด็นปัญหา
เปน็การกำาหนดประเดน็สงสยัจากปญัหาหรอืสิง่ที่
วิเคราะหอ์าจเปน็คำาถามหรอืกำาหนดวัตถุประสงค์
การวเิคราะห ์เพือ่ใหผู้เ้รยีนคน้หาความจรงิวธิกีาร
ปฏิบัติที่จะทำาให้สำาเร็จ 
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ขัน้ที ่2 ขัน้ลงมือ (Act) เป็นข้ันทีใ่หผู้เ้รียน
ไดล้งมือปฏบัิติตามขัน้ตอนทีว่างแผนไวแ้ละมสีว่น
ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด เปิด
โอกาสใหส้มาชิกทกุคนมสีว่นรว่มในการแกป้ญัหา
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมมีความกระตือรือร้น สนใจ
ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการคิดอย่าง
เป็นระบบ มีการสื่อสารที่ชัดเจน เพื่อให้ได้ข้อมูล
ในการตัดสินใจร่วมกันโดยการพิจารณาค้นหา
ปฏิบัติกิจกรรมที่อาศัยการวิเคราะห์ความสำาคัญ
ของเหตุการณ์หรือองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นเหตุ
เป็นผลสู่การแก้ปัญหาว่ามีความสัมพันธ์กันหรือ
ไม่ มีความเกี่ยวข้องกันมากน้อยเพียงใด ผู้เรียนมี
การระดมสมองอภิปรายร่วมกัน ในการแก้ปัญหา
ให้สำาเร็จซึ่งจะทำาให้เข้าใจความเป็นไปเป็นมาของ
เหตุการณ์หรือองค์ประกอบที่ทำาให้ได้ข้อเท็จจริง
ของขอ้มลู (สวุทิย ์มลูคำา.2550: 39) ทำาใหผู้เ้รยีน
สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ 
หรือองค์ประกอบต่างๆ ผลสำาเร็จ และความภาค
ภูมิใจของแต่ละคนของกลุ่มร่วมมือ และนำาไปสู่
ผลสำาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ครูผู้สอนทำาหน้าที่
เป็นผู้อำานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สังเกต และให้คำาแนะนำาหรือให้ข้อมูลป้อน
กลับแก่ผู้เรียน

ขั้นที่ 3 ขั้นประเมิน (Assess) เป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนและผู้สอนได้
ประเมินสรปุหลกัการในการทดลองการปฏิบติัหรอื
การแก้ปัญหาร่วมกัน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำา
ความรูไ้ปประยกุตใ์ช้ไดใ้นระหวา่งการจัดกจิกรรม
การเรยีนรูค้รผููส้อนมกีารประเมนิความกา้วหนา้ใน
การคดิวเิคราะห์ โดยใช้วธิกีารทีห่ลากหลายเพราะ
ผูเ้รียนแตล่ะคนมีความแตกตา่งกนัครจูะมกีารเกบ็
คะแนนระหว่างเรียนจากการทำาแบบทดสอบหลัง
เรียน แบบฝึกหัด ประเมินผลจากชิ้นงานทั้งที่เป็น
ส่วนบุคล และผลงานกลุ่มประเมินพฤติกรรมจาก
การร่วมกิจกรรม มีการวัดผลประเมินผลที่ตอบ

สนองตอ่การคดิวเิคราะห ์โดยสงัเกตจากการตอบ
คำาถามสังเกตว่าผู้เรียนมีความรู้จริงหรือไม่ผู้เรียน
ได้คิดหรือไม่ผู้เรียนอะไรสามารถทำาอะไรได้ และ
จะทำาตอ่ไปอยา่งไรด้วยวิธกีารใด ซึง่มขีัน้ตอน ดงันี้

1. ประเมินจากการทดสอบหลังเรียนจะ
ประเมินเมื่อผู้เรียนเมื่อเรียนจบในเนื้อหาครูสร้าง
แบบทดสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้
ข้อสอบแบบเลือกตอบ 

2. ประเมินพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม 
ว่าผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมมากน้อย
เพียงใดมีความสนใสใฝ่รู้ใฝ่เรียนหรือไม่ครูผู้สอน
ตอ้งกระตุน้ใหผู้เ้รยีนใหแ้ตล่ะคนมสีว่นรว่มในการ
ทำากจิกรรมการเรยีนการสอนเมือ่เสร็จสิน้กจิกรรม
แลว้สามารถอภิปรายผลและตอบคำาถามไดห้รอืไม่

3. สังเกตการทำางานกลุ่มว่าผู้เรียนมี
การวางแผนในการทำางานหรือไม่มีความรับผิด
ชอบร่วมในการทำางานมากน้อยเพียงใดมีความ
สามัคคีในกลุ่มและมีการยอมรับฟังความคิดเห็น
ของเพื่อนๆ หรือไม่

ผลการประเมินความเหมาะสมของ
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยผู้เช่ียวชาญ พบว่ามีความเหมาะสมในระดับ
มากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน ครอบคลุมองค์ประกอบที่สำาคัญที่ได้จัด
ไว้อย่างเป็นระบบตามแนวคิดที่ได้รับการยอมรับ 
(ทิศนา แขมมณี. 2552: 221) มีกระบวนการขั้น
ตอนกิจกรรมที่สำาคัญที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
คิดวิเคราะห์ครบถ้วนทั้ง 3 ด้านทั้งการวิเคราะห์
ความสำาคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการ
วเิคราะหห์ลกัการ เปน็กจิกรรมทีม่ขีัน้ตอนไมม่าก
หรอืนอ้ยเกนิไปเหมาะกบัการจัดกจิกรรมในระดบั
ช่วงวัยที่เหมาะสมของผู้เรียน
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2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
สามารถในการคดิวเิคราะหสู์งกวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บั
การจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ ผูว้จิยัไดน้ำาเทคนิคการสอนต่างๆ เข้ามาช่วย
ทำาใหส้ภาพการเรียนรูเ้ปน็ไปตามหลกัการแนวคดิ
ท่ียึดถือและช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ (Lassiter and others,1991) ในการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมที่หลาก
หลายตามความเหมาะสมของเนื้อหาในบทเรียน
ธรรมชาตกิารเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ และความเหมาะ
สมกับวัยและพื้นฐานด้านความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อภิปรายร่วมกัน
และให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและทดลองทั้งในลักษณะ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลฤดี  
รศัมสีวสัดิ ์(2556: 9) ทีไ่ด้เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนและความสามารถในการคิดวเิคราะห์
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์กับการสอนแบบปกติพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุปาณี วังกานนท์ และ
คณะ (2559) ที่ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ โดย
ใชช้ดุกจิกรรมการเรียนรูว้ทิยาศาสตรท์ีส่ง่เสรมิการ
คิดเคราะห์ตามหลักการของ Marzano ส่งผลให้ 
ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้สอนได้ใช้ปัญหาจาก
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นและเก่ียวข้องเป็น
ปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียนเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้คิดแก้ปัญหามีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ โดยความร่วมมือของผู้เรียนในการศึกษา
ค้นคว้า ทดลอง ระดมสมองอภิปรายและสรุป
ความรูร้ว่มกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Haridza 
and Irving (2017: 812) ไดว้จิยัการพฒันาทกัษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยการใช้การเรียน
รู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่านักเรียนมีการคิด
วิเคราะห์สูงข้ึนกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะ
สมที่จะนำามาใช้ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
สามารถส่งเสริมและพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากใช้ปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ฝึกผู้เรียนให้เกิดการคิดวิเคราะห์ โดย
กำาหนดประเดน็ปญัหาเปน็จดุเริม่ตน้ในการพฒันา 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องหาแนวทาง
และวิธีการแก้ปัญหาได้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทำาให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
รวมทั้งผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มี
การศึกษาค้นคว้าใช้กระบวนการสืบเสาะหาความ
รูจ้ากแหล่งขอ้มูลทีผู่ส้อนได้จดัเตรยีมอำานวยความ
สะดวกรวมทัง้ใชแ้หลง่เรยีนรูภ้ายนอกหอ้งเรยีนใน
การศึกษาค้นคว้าซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
สรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง (ประสาท เนืองเฉลมิ. 
2558)

3. นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจตอ่การเรียนรู้
ดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีส่ง่เสรมิการ
คิดวิเคราะห์โดยรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิด
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วิเคราะห์ มีขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่มีความต่อเนื่องกันในแต่ละขั้นและมีความเชื่อม
โยงกันข้ันตอนการจดักจิกรรมพอเหมาะกบัช่วงวยั
ของผู้เรียน เร่ิมจากขั้นชวนคุย มีการจัดกิจกรรม
ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม ได้แสดงความคิดเห็นพูดคุยซักถาม หรือ
โต้แย้งจากสถานการณ์จริงในชีวิตประจำาวัน โดย
ครูคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พูดคุยแสดงความคิด
เห็นจากสถานการณ์ต่างๆ หรือเรื่องเล่าเร้าพลัง
ที่ท้าทายน่าสนใจ ถือว่าเป็นส่ิงเร้าที่ตรงต่อความ
ต้องการของผู้เรียนให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัยเกิดข้อ
คำาถามเกดิการโตแ้ยง้อย่างมเีหตุผลและเปดิโอกาส
เรียนรู้ได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ ศึกษาและประเมินปัญหาอย่างใคร่ครวญ 
ทำาให้ครูได้รู้พื้นฐานความรู้และประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียนที่ สามารถนำามาเช่ือมโยงกับเนื้อหา
ใหม่ที่จะเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้พบเจอข้อมูลที่หลาก
หลาย เพื่อสร้างมุมมองใหม่สามารถนำาเอาความ
รู้และทักษะที่นักเรียนมีอยู่เดิมมาสัมพันธ์กับบท
เรียนเนื้อหาใหม่ที่ครูจัดประสบการณ์ให้กับผู้
เรียนโดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพบกับความสำาเร็จ
ในการเรียนรู้หรือการแก้ปัญหาซึ่งความพึงพอใจ
ของแต่ละคนเกิดจากการได้รับประสบการณ์หรือ
บรรลใุนสิง่ทีค่าดหวงั (Risser.1975:45-51) เมือ่
ได้รับความพึงพอใจบุคคลย่อมแสดงพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค์และแสดงออกอย่างต่อเน่ืองเป็นผล
ดีต่อการเรียนรู้ทำาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความ
หมาย มีความกระตือรือร้น มีความสนใจตลอด
จนครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนไม่ทำาให้
นกัเรยีนเกดิความเบือ่หน่ายมกีารสร้างแรงจูงใจทัง้
แรงจูงใจภายนอก เช่น การให้รางวัลและแรงจูงใจ
ภายใน เช่น การให้คำาชมเชย ไม่ทำาให้ผู้เรียนเกิด
ความกดดนัหรอืรูส้กึวา่ตนเองมปีมด้อย การได้รบั
การยอมรบัจากผูอ้ืน่ซึง่เปน็ปจัจยัสำาคัญท่ีทำาให้เกดิ
ความพึงพอใจและในขั้นประเมินผลเปิดโอกาสให้

ผู้เรียนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานการแก้ปัญหา
สรุปความรู้หลักการร่วมกันเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์อื่นๆ ครูผู้สอนให้การชี้แนะและให้
ข้อมูลป้อนกลับในการทำากิจกรรม และใช้การวัด
และประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริง เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองและเพื่อนๆ ใน
หอ้งเรยีนโดยคำานงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล
ครทูำาหนา้ทีเ่ปน็ผูส้งัเกต และใหค้ำาแนะนำามกีารใช้
คำาถามเพื่อประเมินผู้เรียนเช่นนักเรียนได้เรียนรู้ 
อะไรบ้างมีความรู้อะไรบ้าง สามารถทำาอะไรได้ 
และจะทำาต่อไปอย่างไรด้วยวิธีการและเคร่ืองมือ
ที่หลากหลาย สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในเรื่องอื่นๆ ได้อย่างไรผู้เรียนเห็นประโยชน์และ
คณุคา่ของสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้ดงันัน้กจิกรรมการเรียนรู้
วทิยาศาสตรท์ีส่ง่เสรมิการคดิวเิคราะหจ์งึสง่ผลให้
นักเรียนมีความพึงพอใจใน ระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. การจัดกิจกรรมด้วยกิจกรรมการเรียน
รูว้ทิยาศาสตรท์ีส่ง่เสริมการคดิวเิคราะห ์ครผููส้อน
จะต้องกระตุ้นความสนใจผู้เรียนเพื่อให้การจัด
กิจกรรมเป็นไปตามที่กำาหนดไว้พร้อมทั้งกระตุ้น
นกัเรยีนทีเ่กง่ชว่ยเหลอืภายในกลุ่มของตนเองและ
ควรมกีารสรปุความรูท้ีไ่ดห้ลงัจากการทำากจิกรรม
ทุกครั้ง

2. ในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตรท์ีส่ง่เสรมิการคดิวเิคราะห ์ผูเ้รียนตอ้ง
เข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมแต่ละขั้นตอน
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องครูผู้สอนต้องชี้แจงให้ผู้
เรียนทราบ เพื่อนำาไปสู่ความสำาเร็จในการเรียน 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์

3. ผู้สอนควรจัดเตรียมเอกสารประกอบ
การศึกษาค้นคว้าและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อ
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อำานวยความสะดวกแก่ผู้เรียน และคอยแนะนำา
เมื่อผู้เรียนมีปัญหา เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและ
ทันตามเวลาที่กำาหนดเนื่องจากกิจกรรมต้องใช้
เวลามาก

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

เม่ือนำาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่ง
เสริมการคิดวิเคราะห์ไปใช้ในการเรียนการสอน
ควรศกึษาตวัแปรอืน่ๆ เชน่ จิตวิทยาศาสตร ์ความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
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