
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

กําหนดใหโรงเรียนจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงปลูกฝงใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห

แกปญหาอยางรอบคอบ มีเหตุผลอยางเปนระบบที่จะนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองไดอยางเหมาะสม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี

และวิทยาการที่เปนสากล ดวยเหตุที่ “การคิดวิเคราะห” เปนความสามารถที่มีอยูในตัวผูเรียนทุกคน 

แตจะมีความแตกตางกันในแงของคุณภาพซึ่งจะแบงการคิดเปนสองประเภท ไดแกการคิดวิเคราะห

ดานวัตถุเพื่อแกปญหาตาง ๆ และการคิดวิเคราะหเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหสังคมสงบสุข เชน 

เรื่องศาสนา ซึ่งพระพุทธเจา ก็ใชการคิดวิเคราะหในการแกปญหาโลภ โกรธและหลง เปนตน 

การคิดวิเคราะหมีความสําคัญที่จะตองพัฒนาในการจัดระบบการศึกษาของโรงเรียนตาง ๆ 

ใหมีระบบที่สอนใหคิดวิเคราะหและปลูกฝงพัฒนาใหกับผูเรียนในระดับที่สูงกวาการเรียนรูจากการจํา

มากย่ิงข้ึน (Mulnix, 2012) ทั้งน้ี เพราะการจัดการศึกษาในปจจุบัน ยังพัฒนาการคิดวิเคราะห            

ของผูเรียนไมประสบความสําเร็จ อันเกิดจากลักษณะการสอนที่ขาดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(Stein & Haynes, 2011 : 44 - 48) ในการเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะหโดยตรงหรือการสอนที่ควบคู

ไปกับเน้ือหาสาระวิชาอื่น ๆ ในโรงเรียนก็ตาม ซึ่งจะเห็นไดวาความเช่ือพื้นฐานที่สอดคลองกัน            

ในทุกรูปแบบการสอน มักมุงพัฒนาคุณภาพการคิดวิเคราะหที่จะใชวิธีการตาง ๆ ในการฝกฝน             

ใหเกิดทักษะน้ีเพราะจะสงผลตอการเพิ่มสมรรถภาพของสมองและเชาวนปญญาในการที่จะเลือก           

การตอบสนองตอสิ่งเราตาง ๆ ที่เกิดข้ึน  

การพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหสามารถทําไดหลายรูปแบบเพื่อใหมีอัจฉริยภาพ

ทางดานน้ีโดยตรงโดยรวมในทุกดาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 5 - 10) แตเมื่อพิจารณาหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ปรากฏวา   

ไมมีหลักสูตรเฉพาะเพื่อการฝกพฤติกรรมการคิดวิเคราะหสําหรับผูเรียนระดับประถมศึกษาโดยตรง ทั้งน้ี 

เพราะโรงเรียนจาํนวนมากมักมีขอจํากดัในเน้ือหาและวิธีการซึ่งจัดไวสําหรับผูเรียนทั่วไป หากครูผูสอน

หรือโรงเรียนใดจะมุงพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหยอมข้ึนอยูกับวิสัยทัศนหรือจุดเนนในเรื่องน้ัน

เปนสําคัญ โดยใหครูผูสอนดําเนินการพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหสอดแทรกในกระบวนการจัด 

การเรียนรูตามเน้ือหาสาระที่ครูผูสอนแตละคนรับผิดชอบเทาน้ัน (บุณยกุล หัตถกี, 2555 : 27)  
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จากการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) พบวา มาตรฐานผูเรียนในภาพรวมของประเทศที่นอยที่สุด คือ มาตรฐานที่ 4 ดาน

ความสามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน ซึ่งมคีะแนน

รอยละ 11.10 เทาน้ัน ทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปญหาสําคัญที่สุดที่ตองหา

ทางแกไขปรับปรุงโดยเรงดวน คือ ผูบริหารและครู อาจารยไมรูวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพใหผูเรียน

สรางทักษะในการคิดวิเคราะหหรอืจะตองสอนแบบใหหดัคิดหาเหตุผลมาวิเคราะหอธิบายไดหลายทาง 

ไมใชการสอนบรรยายหรือทองจําที่มีคําตอบสําเร็จรูปเพียงคําตอบเดียว (สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2558 : 72 - 73) 

การพัฒนาความสามารถพฤติกรรมการคิดวิเคราะหเปนกระบวนการพัฒนาผูเรียนทางดาน

สติปญญา ในการปฏิบัติโดยผานการคิดวิเคราะหซึง่จะชวยใหสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

และเปนเครื่องมือในการเรียนรูอยางตอเน่ืองไดดวยตนเอง (Snyder & Snyder, 2008 : 90 - 99)       

ในปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ซึ่งขอมูลขาวสารหรือ               

องคความรูก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเชนกัน ดังน้ัน ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการคิด

วิเคราะหอยางไตรตรองรอบคอบเพื่อพิจารณา แยกแยะ เลือกรับและใชประโยชนจากขอมูลที่มีอยูได

อยางมีประสิทธิภาพ เพราะความรูและวิธีการแกปญหาที่ใชไดผลในวันน้ี อาจลาสมัยและใชไมได         

ในวันหนา ดังน้ันบุคคลที่จะมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขจะตองเปนผูที่มีพฤติกรรมในการคิด

วิเคราะหไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2558)  

จากความสําคัญของพฤติกรรมการคิดวิเคราะหซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอการศึกษาไทย เพราะเปน

การพัฒนาความสามารถตามเปาหมายของการจัดการศึกษา การพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรมในการ

คิดวิเคราะห ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 

ที่กลาวถึง วิสัยทัศนของการพัฒนาประเทศไทยวา เปนการพัฒนาคนที่มุงสูคุณภาพในทุกดาน โดยเฉพาะ

การเสริมสรางใหมีความรู มีภูมิปญญาเทาทันโลก ดวยการพัฒนาใหเปนสังคมแหงภูมิปญญาและ         

การเรียนรูที่เปดโอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถคิดเปนทําเปน มีเหตุผล มีความคิดวิเคราะห สามารถ

เรียนรูไดตลอดชีวิต รูเทาทันโลกเพื่อพรอมรบักับการเปลี่ยนแปลง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560 : 3 - 15) 

ในการเตรียมพรอมเพื่อกาวเขาสูสังคมฐานความรูในอนาคต ผูเรียนทุกระดับการศึกษาจะตอง

มีความรูเพิ่มข้ึนและตองเปนผูมีพฤติกรรมการคิดวิเคราะหเพือ่นําความรูที่มีอยูมาปรับใชใหเกิดประโยชน

มากที่สุด (Loughman & Hortman, 2008 : 3 - 5) ดังน้ัน ทุกโรงเรียนตองสนับสนุนใหผูเรียนสราง

ทักษะในดานพฤติกรรมคิดวิเคราะหแบบนวัตกรรมใหม (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ, 2560) 

ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตองเปดโอกาสใหผูเรียน ไดเรียนรูทักษะน้ีดวยตนเอง

ในการใชความคิดวิเคราะห และใหมีการรวมมือกันในระหวางผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการศึกษา

แหงชาติ, 2560) โดยเฉพาะอยางย่ิงพฤติกรรมการคิดวิเคราะห ซึ่งเปนการคิดข้ันสูงที่มีความสําคัญตอ
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คุณลักษณะของผูเรียนทั้งในปจจุบันและอนาคต ความคิดวิเคราะหจะมีลักษณะเดน คือเปนการคิดได

ในหลายทิศทางหรือการคิดแบบอเนกนัย สามารถใชแกปญหาจากสถานการณที่เผชิญอยูไดอยางมี

ประสิทธิภาพเพื่อคนหาคําตอบที่ดีที่สุด นําไปสูการพัฒนาสติปญญาของตนเองไดมากที่สุด 

สํานักนายกรัฐมนตรี (2560) มีขอมูลที่แสดงวาในปจจุบัน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรม 

การคิดวิเคราะหในระดับประถมศึกษายังมีขอดอยอยูหลายประการดวยกัน โดยเฉพาะปญหาของการ

เรียนการสอนที่เปนวิธีการเรียนรูของผูเรียนซึ่งตองคอยรับความรูจากผูสอนและคิดตามผูอื่นมากกวา 

การคิดดวยตนเองในการที่จะสรางผลงานหรือองคความรูที่เปนการวิเคราะหสิ่งใหมทําใหผูเรียน           

มีพฤติกรรมการคิดวิเคราะหตํ่า แสดงใหเห็นวายังไมประสบความสําเร็จและทุกฝายตองตระหนัก       

คิดหาวิธีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหใหมากย่ิงข้ึน ดวยการสรางจินตนาการ

ของผูเรียนที่จะนําไปสูพฤติกรรมคิดวิเคราะหที่ประยุกตใชแบบมีการเช่ือมโยงหลายมิติ ซึ่งชวยขยาย

ความรูใหกับผูเรียนสามารถเกิดการจัดระเบียบหรือหมวดหมู เน้ือหา ตลอดจนคุณลักษณะที่เอื้อตอ

กระบวนการแลกเปลี่ยนที่สงเสริมการขยายโครงสรางความรูและความสามารถดวยตนเองโดยกระทํา

ผานทักษะการคิดวิเคราะหและสามารถแสวงหาคําตอบไดอยางหลากหลายเพื่อการแกปญหาในระหวาง

การเรียนอยางมีประสิทธิภาพ (Jordan, 2003) เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนได

พัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหที่จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหพรอมกับโลกในอนาคต

ในยุคศตวรรษที่ 21 และเปนประโยชนกับตนเองไดมากที่สุดอยางเปนรูปธรรม  

ในการพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาถือเปนเรื่องสําคัญ

ที่สุดเพราะเปาหมายยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาตองการใหเด็กไทยคิดเปน ทําเปน แกปญหาได  

มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแขงขัน ซึ่งปจจัยสําคัญคือตัวครูผูสอนซึ่งตอง

กระตุนอยูตลอดเวลาดวยกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการคิดวิเคราะหครูตองไมสอน 

แตตองออกแบบการเรียนรูและอํานวยความสะดวกใหผูเรียนไดลงมือทําแลวเกิดการพัฒนาสมอง          

ของตนเองเพื่อใชในการคิดวิเคราะห (Flores & Harding, 2012 : 212 - 230)  

การเสริมสรางพฤติกรรมการคิดวิเคราะห “ครู” จะถูกใหความหมายใหมดวยการเปน 

Facilitator โดยทําหนาที่เปนเพียง ผูอํานวยการเรียนรู (Coach) หรือผูช้ีแนะซึ่งเปลี่ยนจากที่ครูเปน

หลักไปเปนนักเรียนเปนหลัก ดังน้ันเน้ือหาหลายสวนไมจําเปนตองสอน สามารถเรียนรูไดเองแตตอง

สรางทักษะและเจตคติการคิดใหเกิดกับตัวผูเรียนใหได (Cotter & Tally, 2009 : 50 - 59) การที่ผูเรียน

จะมีพฤติกรรมการคิดวิเคราะห จึงเปนบทบาทหนาที่ของครูที่จะตองใชบทบาทในการจัดการเรียนรู

เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน ครูตองแสดงออกถึงพฤติกรรมการสอนที่ได

เปลี่ยนแปลงตนเองอยางมากมาย ตองเปลี่ยนวิธีคิดและใฝหาทักษะใหมเพื่อออกแบบการฝกทักษะ

พฤติกรรมการคิดวิเคราะหดวยจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนผลมาจากการวิจัยในช้ันเรียนและตอบไดวา

ผูเรียนไดเรียนอะไรและไดอะไร (Barnett & Francis, 2012 : 201 - 211) ใหนักเรียนมีโอกาสเรียนรู
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และฝกฝนทักษะการคิดวิเคราะหใหมากข้ึนเพราะสวนใหญมักสอนใหทองจําความรูเพื่อการสอบแบบ

ปรนัยเลือกกาขอหน่ึงที่จําไดวาถูกที่สุด  

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2560) มีขอมูลที่แสดงวาภาวะผูนํา

เปนพฤติกรรมการแสดงความใสใจอยางมากของครูและเกี่ยวของโดยตรงกับกิจกรรมที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิ

ของนักเรียน ภาวะผูนําแยกไดเปน 3 ประเภท ไดแก 1) การทําตามพันธกิจของโรงเรียน 2) การบริหาร

จัดการการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และ 3) การสงเสริมบรรยากาศของโรงเรียน (สถิตชัย 

วรานนทวนิช. 2553 : 44 - 145) รวมทั้งการมอบหมายใหผูอื่นกระทําเพื่อสงเสริมความกาวหนา

ทางการเรียนตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ถือเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพ 

(สิริกร คํามูล, 2558 : 22 - 28) ชวยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมาย            

ที่กําหนดอยางมีคุณภาพทั้งดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงคใหมีศักยภาพ        

ซึ่งประสิทธิผลของภาวะผูนําของครูที่ดีจะพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูง มีเจตนคติทางบวก Fink & Resnick (2001 : 598 - 600) ไดนําเสนอตัวช้ีวัดสําคัญ

ดานผลลัพธของผูเรียนที่แสดงถึงความมีประสิทธิผลและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยในเรื่องน้ีภาวะ

ผูนําของครูนับวาเปนผูที่มีความสําคัญมากที่สุดและเปนกลไกสําคัญที่จะทําใหเกิดการปฏิรูป

กระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ภาวะผูนําของครูจะมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนรูของนักเรียน โดยอาศัยหลักสูตรและ

กระบวนการสอน การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูใหมที่จะสงผลลัพธ

ตอการพัฒนานักเรยีน Ruff & Shoho (2005 : 555) พบวา ครูจําเปนตองไดรับการพัฒนาเพื่อใหเขาใจ

และมีภาวะผูนําที่สามารถนําผลที่ไดมาสูการจดัการเรยีนการสอนใหมปีระสิทธิภาพและคุณภาพในการ

พัฒนาจะมีหลายรูปแบบและวิธีการทีจ่ะยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนทั้งระบบจากการศึกษาของ 

Tucker & Tschannen-Moran (2002) พบวา ความเปนผูนําของครูมีสวนสัมพันธกับการเรียนรูและ

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนที่สงผลตอการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการสอน โดยควรแสดงออกใหนักเรียน

รับรูถึงภาวะผูนําที่เขมแข็งเพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการสอนที่สูงกวาและยังสงผลตอการมีสวนรวมของผูปกครอง

ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญอยางย่ิงตอความสําเร็จในปจจุบัน 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) มีขอมูลแสดงวาการพัฒนาพฤติกรรมการคิด

วิเคราะหของนักเรียน พบปญหาที่สําคัญคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครูใหสามารถทํา

การสอนแบบใหมไดเพราะสวนใหญไดรับการฝกอบรมมาแบบลาหลังทั้งเรื่องอุดมการณและแนวทาง

การศึกษาการเรียนรู มีกรอบคิดแบบจารีต มุงรักษาสภาพเดิมที่ตนเคยชินที่เนนการทองจําและวัดผล

ในเรื่องเน้ือหา ไมไดฝกการวิเคราะห สังเคราะห วิจัยขาดความเขาใจและละเลยในการพัฒนาสงเสริม

ใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการคิดวิเคราะห ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการสรางนวัตกรรม (วิทยากร เชียงกูล, 

2559 : 4 - 5) การพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีอายุระหวาง 
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12 - 15 ป ซึ่งความคิดของเด็กวัยน้ี ตองมีการพัฒนาการคิดวิเคราะห เพื่อใหไดรูจักคิดและนําความ 

สามารถน้ีไปใชเพื่อทําใหประสบความสําเร็จทางการเรียนในอนาคต สามารถคิดเพื่อแกปญหาและ       

มีการตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสมดีงาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรสงเสริมที่เนนใหไดฝก

การคิดและสอนใหวิเคราะหอยางเปนระบบ ซึ่งจากการศึกษาของ ประชารักษ มวงนอยเจริญ (2553 : 

179) พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการเสริมสรางความคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

ไดแก พฤติกรรมการสอนของครู บรรยากาศในช้ันเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิและคุณลักษณะของผูเรียน 

ซึ่งครูตองมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหสรางบรรยากาศใหนักเรียนรูสึกพึงพอใจและใชเทคนิค

การสอนที่จะผลักดันการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนใหนําไปใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด 

และจากการศึกษาของ สิทธิพล อาจอินทร (2554 : 2) ในเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด

วิเคราะหกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พบวา ผลสัมฤทธ์ิในดานพฤติกรรมการคิดวิเคราะห           

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 อยูในระดับที่ไมนาพอใจและมากกวารอยละ 90 มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ

เกี่ยวกับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหอยูในระดับที่ตองปรับปรุง ซึ่งปญหาน้ีควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน

โดยมีปจจัยสําคัญคือพฤติกรรมการสอนของคร ูการจดับรรยากาศในช้ันเรียนทีไ่มเอื้อใหเกิดการเรียนรู 

การเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดรับรูและเช่ือฟงการถายทอดเน้ือหาวิชามากกวาการพัฒนาพฤติกรรม 

การคิดวิเคราะหเพื่อเพิ่มความสามารถของตนเอง  

จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความตองการที่จะศึกษาเรื่อง โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ

พฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน

พื้นฐานในภาคใตตอนบน เพื่อศึกษาปจจัยระดับนักเรียนและระดับครูผูสอนที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การคิดวิเคราะห และเพื่อสรางสมการพยากรณพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน ในการนํามา

พัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน ที่จะชวยใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายและครูผูสอนนําไป

ปรับปรุงการเรียนการสอนและผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาไดนําไปประยุกตใชในการจัด

การศึกษา อันจะเปนประโยชนตอผูเรยีน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ 

อยางย่ังยืนตอไป 

 

คําถามการวิจัย 
 

1.  ปจจัยระดับนักเรียนและปจจัยระดับครูผูสอนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 

น้ันมีอะไรบาง 

2.  สมการพยากรณพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบนเปนอยางไร 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1.  เพื่อศึกษาปจจยัระดับนักเรยีนและระดับครูผูสอนทีม่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 

2.  เพื่อสรางสมการพยากรณพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถม 

ศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 

 

ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย 

 

1.  ทราบความสัมพันธระหวางปจจยัระดับนักเรียนและระดับครูผูสอนกับพฤติกรรมการคิด

วิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใต

ตอนบน 

2.  ทราบปจจัยระดับนักเรียนและระดับครูผูสอนที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 

3.  ไดสมการพยากรณพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษา         

ปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 

4.  เพิ่มองคความรูใหกับสาขาวิชา เพื่อครูผูสอนจะไดนําไปประยุกตใชในกิจกรรมการเรียน

การสอนและพัฒนาตนเอง ดวยการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ซึ่งคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการ

เนนฝกทักษะพฤติกรรมการคิดวิเคราะหใหกับนักเรียนเปนสําคัญ  

5.  ผลการวิจัยชวยใหผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของ

กับการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน นําไปใชในการกําหนดนโยบาย ในการพัฒนาพฤติกรรม

การคิดวิเคราะหของนักเรียนใหไดคุณภาพตอไป 

6.  เปนแนวทางหรือสารสนเทศสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครู

เชน สํานักงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตองจัดใหมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ครูที่มุงเนนการสอนใหเกิดพฤติกรรมการคิดวิเคราะหอยางจริงจัง 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง โมเดลเชิงสาเหตุพหรุะดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบนมีขอบเขตของวิจัย ดังตอไปน้ี 

 1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรแบงเปน 2 กลุม ไดแก 1) ขาราชการครูที่ปฏิบัติการสอนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน            

ปการศึกษา 2559 จาก 13 เขตพื้นที่การศึกษา และ 2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน ปการศึกษา 2559 

จาก 13 เขตพื้นที่การศึกษา 

  กลุมตัวอยาง ไดแก 1) ขาราชการครูทีป่ฏิบติัการสอนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรยีน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน ปการศึกษา 2559 

จํานวน 30 คนจาก 30 โรงเรียน ใน 13 เขตพื้นที่การศึกษา และ 2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน ปการศึกษา 

2559 จํานวน 900 คน จาก 30 โรงเรียน ๆ ละ 30 คน จาก 13 เขตพื้นที่การศึกษา 

 2.  ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา จะแบงตามโครงสรางของตัวแปรสาํหรับใชในการวิเคราะห

พหุระดับ โดยแบงเปนตัวแปรระดับครูและตัวแปรระดับนักเรียน ดังตอไปน้ี 

  2.1 ตัวแปรระดับที่ 1 ตัวแปรระดับนักเรียน จํานวน 3 ตัวแปร ไดแก 

   1) เจตคติตอการเรียน 

   2) แรงจงูใจใฝสัมฤทธ์ิ 

   3) รูปแบบการเรียนรู  

  2.2 ตัวแปรระดับที่ 2 ตัวแปรระดับครู จํานวน 5 ตัวแปร ประกอบดวย 

   1) รูปแบบการสอน 

   2) การจัดการช้ันเรียน 

   3) พฤติกรรมการสอน 

   4) ความเปนครูมืออาชีพ 

   5) ภาวะผูนําของคร ู

  2.3 ตัวแปรตาม ไดแก ระดับการพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ในการศึกษาเรื่อง โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน ผูวิจัยได       

ทําการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 1) แนวคิดเกี่ยวกับ      

การเสริมสรางพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน 2) แนวคิดเกี่ยวกับครูผูสอนกับการเสริมสราง

พฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน 3) แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่เสริมสรางพฤติกรรมการคิดวิเคราะห

ของนักเรียน และ 4) การวิเคราะหพหุระดับ และนํามาวิเคราะห สังเคราะหเปนโมเดลเชิงสาเหตุ          

พหุระดับ 2 ระดับ ดังน้ี 

 1.  ปจจัยระดับนักเรียน ประกอบดวย  

  1.1 ดานเจตคติตอการเรียน โดยสังเคราะหจากแนวคิด ทฤษฎีของ Shao (2004); 

Rothstein (2010); Mingucci & Marcolin (2001); Wong & Wong (2004); Heffernan (2011) 

และ Jackson & Bruegmann (2009) 

  1.2 แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ โดยสังเคราะหจากแนวคิด ทฤษฎีของ Robbins & Coulter 

(2005); Newstrom (2007); Honigsfeld & Dunn (2006); Robbins & Robbins (2016) และ Ott 

& Simpson (2007)  

  1.3 รูปแบบการเรียนรู โดยสังเคราะหจากแนวคิด ทฤษฎีของ Seng (2010); Kvan 

& Yunyan (2004); Astin et al. (2006); Funderstanding (2007); Honigsfeld & Dunn (2006); 

Heiman (2006) และ Barnett & Francis (2012)  

 2.  ปจจัยระดับครู ประกอบดวย 

  2.1 รูปแบบการสอน โดยสังเคราะหจากแนวคิด ทฤษฎีของ Crenshaw & Harper 

(2011); Flores & Harding (2012); Sadiman (2004); Berger & Berger (2004) และ Guarino & 

Wooldridge (2011) 

  2.2 การจัดการช้ันเรียน โดยสังเคราะหจากแนวคิด ทฤษฎีของ McCaffrey & 

Hamilton (2004); Joyce & Others (2003); Rothstein (2010); Stichweh (2011); Seng (2010); 

Ho (2009) และ Bird & Edmonds (2010)   

  2.3 พฤติกรรมการสอน โดยสังเคราะหจากแนวคิด ทฤษฎีของ Beltman & Price 

(2011); Guskey & Yoon (2009); Bray (2003); Costa & Robert (2002); Nutbrown (2006); 

Hanushek (2011); Heller et al. (2012) และ Jaquith & Darling-Hammond (2010)  

  2.4 ความเปนครูมืออาชีพ โดยสังเคราะหจากแนวคิด ทฤษฎีของ Marion & 

Lawrence (2001); สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู (2560); กระทรวงศึกษาธิการ (2560); 

Alexander (2004); Mulnix (2012); Snyder & Snyder (2008) และ Brewer (2008)  
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  2.5 ภาวะผูนําของครู โดยสังเคราะหจากแนวคิด ทฤษฎีของ Sadiman (2004); 

Bligh (2000); Fishman & Tal (2003); Hativa (2000) และ Kane & Staiger (2008)  

 3. พฤติกรรมการเรียนของผูเรียนโดยสังเคราะหจากแนวคิด ทฤษฎีของ Hanushek & 

Rivkin (2012); Jaquith, Mindich, Wei & Darling-Hammond (2010); Yoon, Duncan, Lee, 

Scarloss & Shapley (2007); Webster-Wright (2009); Vescio, Ross & Adams (2008) และ

Behar-Horensein (2011) 

โดยแตละองคประกอบผูวิจัยไดทําการนําเสนอรายละเอียดทําเปนขอสรุปเพื่อใชเปนกรอบ

แนวคิดการวิจัย ดังแสดงดวยภาพที่ 1.1  

 

รูปแบบการสอน  

การจัดการช้ันเรียน  

พฤติกรรมการสอน   

ความเปนครูมอือาชีพ  

ภาวะผูนําของคร ู  
 

 

เจตคติตอการเรียน  

แรงจงูใจใฝสมัฤทธ์ิ  

รูปแบบการเรียนรู  

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 

จากผลการวิเคราะห สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับโมเดล            

เชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบนผูวิจัยจึงกําหนดเปนสมมติฐาน ประกอบดวย 

 1.  ปจจัยระดับนักเรียน ไดแก เจตคติตอการเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และรูปแบบ 

การเรียนรูอยางนอย 1 ปจจัย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 

 2.  ปจจัยระดับครูผูสอนไดแก รูปแบบการสอน การจัดการช้ันเรียน พฤติกรรมการสอน 

ความเปนครูมืออาชีพ และภาวะผูนําของครู อยางนอย 1 ปจจัย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการคิด

ระดับการพฒันาพฤติกรรม

การคิดวิเคราะห 

คาเฉลี่ยระดับ 

การพัฒนาพฤติกรรม

การคิดวิเคราะห 
ระดับครู 

ระดับนักเรียน 
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วิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใต

ตอนบน 

 3.  ปจจัยระดับนักเรียน ไดแก เจตคติตอการเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และรูปแบบ        

การเรียนรู อยางนอย 1 ปจจัย มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษา         

ปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 

 4.  ปจจัยระดับครูผูสอน ไดแก รูปแบบการสอน การจัดการช้ันเรียน พฤติกรรมการสอน 

ความเปนครูมืออาชีพ และภาวะผูนําของครู อยางนอย 1 ปจจัย มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 

 5.  โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

การวิจัยเรื่อง โมเดลเชิงสาเหตุพหรุะดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน ผูวิจัยไดนิยามศัพทเฉพาะ           

ที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี  

 1.  โมเดลเชิงสาเหตุพฤติกรรมการคิดวิเคราะห หมายถึง แบบจําลองลักษณะความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรคัดสรรที่เปนสาเหตุ ไดแก ปจจัยดานภาวะผูนําของครู ปจจัยดานบรรยากาศในช้ันเรียน 

และปจจัยดานพฤติกรรมการสอนของครู เพื่อใชอธิบายการพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน 

 2.  พฤติกรรมการคิดวิเคราะห หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทําของครูในการทําหนาที่

ถายทอดความรูจากหลักสูตรไปยังผูเรียนโดยใชกระบวนการและเทคนิควิธีที่จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะ

การคิด ประกอบดวย พฤติกรรมการสอนของครู วิธีการจัดการเรียนการสอน พฤติกรรมการสงเสริม

การคิดวิเคราะหในช้ันเรียน 

 3.  ปจจัยระดับนักเรียน หมายถึง องคประกอบทางดานผูเรียนที่มีผลตอการพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในภาคใตตอนบน ประกอบดวย  

  3.1 เจตคติตอการเรียน หมายถึง การที่นักเรียนมีความสุขกับการเรียนและมีความ

คิดเห็นวาเปนสิ่งสําคัญที่สดุทําใหฉลาดข้ึนและประพฤติตนเปนคนดี รวมทั้งจะประสบผลสําเร็จในชีวิต

ทุกดาน ในอนาคตจึงชอบทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียน 

  3.2 แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ หมายถึง นักเรียนมีความปรารถนาที่ทําการเรียนรูสําเร็จได

ตามมาตรฐานที่ดีเย่ียม โดยใชความพยายามเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ มีความมานะบากบั่นดวยการฟนฝา
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อุปสรรคไปสูความสําเร็จตามเปาหมายตองการเปนคนเกง มีความสามารถในการเลาเรียน เพื่อบรรลุ

ความสําเร็จอยางดีเลิศ 

  3.3 รูปแบบการเรียนรู หมายถึง นักเรียนมีการเรียนทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ

เพื่อเปนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหที่เปนรูปธรรม วิธีการเรียนตองทําใหนักเรียนมีการปฏิบัติ        

ที่จะสงผลตอการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหที่ประสบความสําเร็จ  

 4. ปจจัยระดับครู หมายถึง องคประกอบทางดานครูผูสอนที่มีผลตอการพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในภาคใตตอนบน ประกอบดวย  

  4.1 รูปแบบการสอน หมายถึง ครูมีวิธีการจัดกิจกรรมการสอนหรือวิธีสอน ในช้ันเรียน

เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ไดสอนและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวและสามารถตอบสนองความ

ตองการของนักเรียน ดวยเทคนิควิธีการที่เหมาะสมที่สุด 

  4.2 การจัดการช้ันเรียน หมายถึง ครูมีการจัดช้ันเรียนใหมีสภาพแวดลอมทางกายภาพ

และทางสังคมในหองเรียนที่เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมใหการเรียนการสอน

ดําเนินไปตามจุดประสงคที่ต้ังไวในพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนและครูมีการจัดกิจกรรม

ใหนักเรียนไดเรียนรูจากการฝกทักษะอยางหลากหลาย เชน การใชกระบวนการคิด การวิเคราะห  

การสังเกตและใหไดคิดหรือแสดงออกอยางอิสระ  

  4.3 พฤติกรรมการสอน หมายถึง ครูมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ในการสราง

ความรู ความเขาใจ ที่สงผลตอทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน มีการจัดระบบที่จะชวยสนับสนุน

ใหนักเรียนมีการพัฒนาไดอยางตอเน่ือง และมีความต้ังใจ มุงมั่นตอการถายทอดความรูตลอดเวลา 

  4.4 ความเปนครูมืออาชีพ หมายถึง ครูเอาใจใสนักเรียนทุกคนดวยความมุงมั่นในการ

ทํางาน ทุมเทการจัดการเรยีนรูใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรยีน มีความรับผิดชอบ 

ระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความสํานึกในหนาที่ตอนักเรียน มีความรักความศรัทธาในอาชีพ อุทิศตน

เพื่อการสอนนักเรียนทุกคนเปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนใหสําเร็จ

ตามเปาหมาย 

  4.5 ภาวะผูนําของครู หมายถึง ครูประพฤติตนเปนตนแบบที่สรางสรรคในการสงเสริม

นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนใหเพิ่มศักยภาพไดสูงสุดมีการใหนักเรียนชวยกัน

คนหาวิธีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหใหเกิดผลสัมฤทธ์ิมากข้ึนมีการสนับสนุนใหมีการตัดสินใจ

รวมกันที่จะกอใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนใหประสบความสําเร็จมากข้ึน 

 5. ภาคใตตอนบน หมายถึง พื้นที่ตามยุทธศาสตรของประเทศไทย ประกอบดวย             

7 จังหวัด คือ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎรธานี  


