
บทที่ 2  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยเรื่อง โมเดลเชิงสาเหตุพหรุะดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน ในครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการ

ทบทวนวรรณกรรม โดยการคนควารวบรวมจากเอกสารทั้งแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนผลงานวิจัย       

ที่เกี่ยวของจากหนังสือ วารสาร สื่อทางอินเตอรเน็ตทั้งในประเทศและตางประเทศ การประชุมวิชาการ

และไดนํามาจัดลําดับเพื่อใชในการสรางกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย สําหรับคนหาปจจัยที่มี

อิทธิพลและนําไปสูการสรางโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน โดยมีลําดับ

การนําเสนอ ดังตอไปน้ี 

ตอนที่ 1  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน 

 1.1 ความหมายของการคิด 

 1.2 ประเภทของการคิด 

 1.3 แนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางทางสติปญญา 

ตอนที่ 2  แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยระดับนักเรียนที่สมัพันธกับพฤติกรรมการคิดวิเคราะห 

 2.1 เจตคติตอการเรียน 

 2.2 แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

 2.3 รูปแบบการเรียนรู 

 2.4 ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียน 

ตอนที่ 3  แนวคิดเกีย่วกับปจจัยระดับครูทีส่ัมพันธกบัพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน 

 3.1 รูปแบบการสอน 

 3.2 การจัดการช้ันเรียน 

 3.3 พฤติกรรมการสอน 

 3.4 ความเปนครูมืออาชีพ 

 3.5 ภาวะผูนําของคร ู

ตอนที่ 4  การวิเคราะหพหุระดับ 

 4.1 ความหมายของการวิเคราะหพหรุะดับ 

 4.2 ลักษณะของแบบจําลองพหุระดับ 

 4.3 ลักษณะความสัมพันธของตัวแปรพหรุะดับ 
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 4.4 ประเภทของโมเดลพหุระดับ 

 4.5 โมเดลการวิเคราะหขอมลู 2 ระดับ 

 4.6 ความหมายของอิทธิพลปฏิสมัพันธ 

 4.7 ปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนตัวแปรตอเน่ือง ตัวแปรจัดประเภท 

 4.8 ปฏิสัมพันธใน HLM 

 

ตอนท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ คือ    

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

เกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม สามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมตามหลักเหตุผล สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหา

ความรู ประยุกตความรูและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะหของนักเรียนจะมีเน้ือหา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2560) ดังตอไปน้ี 

ความหมายของการคิด 

การคิดไววา เปนกระบวนการทางปญญาหรือสมอง ซึ่งประกอบดวยการสัมผัสสิ่งเรา การรับรู 

การรวบรวม การจํา การรื้อฟนขอมูลเกา โดยนําเอาขอมูล ความรู ขาวสารมาจัดระบบ ในรูปแบบ            

ที่สลับซับซอนและสามารถแสดงออกมาภายนอกใหผูอื่นไดรับรู Technol (2011) กลาววาการคิดวา

เปนการนําปญญามาใชเปนเครื่องมือและสามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนไดอยางลึกซึ้งก็ตอเมื่อผูเรียนได      

มีโอกาสจัดกระทํากับวัตถุหรือปรากฏการณตาง ๆ ดวยตนเอง Santrock (2000 : 12) กลาววา       

การคิดวาเปนกระบวนการทางจิตในการประมวลสาระสําคัญการแกปญหาดวยความมีเหตุผลและ        

ใชในการตัดสินใจ 

Alexander (2009 : 119 - 140) กลาววาการคิดเปนองคประกอบของกระบวนการคิด              

ที่สลับซับซอน ซึ่งไดแบงเปน 3 ประเภท ดังตอไปน้ี 

 1.  ทักษะการคิดพื้นฐาน หมายถึง ทักษะการคิดที่เปนพื้นฐานเบื้องตนของการคิด            

ในระดับสูงหรือซับชอนข้ึน ซึ่งสวนใหญบุคคลทุกคน จําเปนตองใชและเปนทักษะในการรับสารที่เปน

ความคิดของผูอื่นเขามาเพื่อรับรู ตีความแลวจดจําและเมื่อตองการจะระลึกเพื่อนํามาเรียบเรียงและ

ถายทอดความคิดของตนใหแกผูอื่น โดยแปลงใหอยูในรูปของภาษา เปนขอความ ศิลปะดนตรี 

คณิตศาสตร ฯลฯ ซึ่งนิยมใชมากในระบบโรงเรียน การคงสิ่งที่เรียนไปแลวไวไดภายหลังการเรียนน้ัน 

การบอกความรูไดจากตัวเลอืกที่กาํหนดให (Recognizing) การบอกความรูออกมาดวยตนเอง (Recalling) 

การใชขอมูล (Using Information) การบรรยาย (Describing) การอธิบาย (Explaining) การทําให
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กระจาง (Clarifying) การพูด (Speaking) การเขียน (Writing) และการแสดงออกถึงความสามารถ

ของตน 

 2. ทักษะการคิดที่เปนแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป (Core or General Thinking Skills) 

ที่ตองใชอยูเสมอในการดํารงชีวิตประจําวันและเปนพื้นฐานของ การคิดข้ันสูงที่มีความสลับซับซอน  

ซึ่งจําเปนตองใชในการเรียนรูเน้ือหาวิชาการตาง ๆ เชน การสังเกต (Observing) การสํารวจ (Exploring) 

การต้ังคําถาม (Questioning) การเก็บรวบรวมขอมูล (Information Gathering) การระบุ (Identifying) 

การจําแนกแยกแยะ (Discriminating) การจัดลําดับ (Ordering) การเปรียบเทียบ (Comparing)  

การจัดหมวดหมู (Classifying) การสรุปอางอิง ( Inferring) การแปล (Translating) การตีความ 

(Interpreting) การเช่ือมโยง (Connecting) การขยายความ (Elaborating) การใหเหตุผล (Reasoning) 

และการสรุปยอ (Summarizing) 

 3.  ทักษะการคิดข้ันสงูหรอืทักษะการคิดที่ซบัซอน (Higher Older or More Complexes 

Thinking Skills) เปนทักษะการคิดที่มีข้ันตอนหลายช้ันและตองอาศัยทักษะการสื่อความหมายและ

ทักษะการคิดที่เปนแกนหลาย ๆ ทักษะในแตละข้ัน ทักษะการคิดข้ันสูงจะพัฒนาไดเมื่อเด็กไดพัฒนา

ทักษะการคิดพื้นฐานจนมีความชํานาญพอสมควรแลวทักษะการคิดข้ันสูงที่สําคัญ ประกอบดวย    

การสรุปความ (Drawing Conclusion) การใหคําจํากัดความ (Defining) การวิเคราะห (Analyzing) 

การผสมผสานขอมูล (Integrating) การจัดระบบความคิด (Organizing) การสรางองคความรูใหม 

(Constructing) การกําหนดโครงสรางความรู (Structuring) การแกไขปรับปรุงโครงสรางความรูเสียใหม 

(Restructuring) การคนหาแบบแผน (Finding Patterns) การหาความเช่ือพื้นฐาน (Finding Underlying 

Assumption) การคาดคะเน/การพยากรณ (Predicting) การต้ังสมมติฐาน (Formulating Hypothesis) 

การทดสอบสมมติฐาน (Testing Hypothesis) การดังเกณฑ (Establishing Criteria) การพิสูจน

ความจริง (Verifying) และการประยุกตใชความรู (Applying) 

สรุปไดวา การคิดเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนในสมองที่มีการจัดระบบความรู ขอมูล ขาวสาร 

ทั้งที่เปนประสบการณเดิมและประสบการณใหมหรือสิ่งเราใหม ซึ้งการจัดระบบความรูอาจอยูในรูป          

ที่สลับซับซอนและผลจากการจัดระบบความรูสามารถแสดงออกมาไดหลายลักษณะ เชน สะทอน

ความรูศึกการใหเหตุผล และการแกปญหาตาง ๆ เปนตน โดยที่การคิดของมนุษยดังกลาวสามารถ

พัฒนาดายดวยวิธีตาง ๆ 

ประเภทของการคิด 

Benson & Lunt (2007) ไดจําแนกกิจกรรมของการคิดออกเปน 5 ประเภท ไดแก 

 1.  การคิดโดยแยกประเภท (Thinking by Classification) คือ การรูจักแยกแยะเปนชนิด 

 2.  การคิดโดยการตัดประเด็น (Thinking by Elimination) 

 3.  การคิดแบบอุปนัย (Inductive Thinking) เปนการคิดจากสวนยอยหรือสวนรายละเอียด

ไปสูสวนสรุป การคิดแบบน้ีจะเริ่มตนที่การสังเกตและทดลองเมื่อเห็นวาเปนจริงจึงทําการสรุป 
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 4.  การคิดแบบนิรนัย (Deductive Thinking) เปนการคิดแบบตรงกันขามกับการคิด

แบบอุปนัยกลาวคือจะเริ่มตนจากขอสรุปหรือทฤษฎีไปสูรายละเอียดยอย ๆ 

 5.  การคิดแบบไตรตรองหรือการคิดสะทอน (Reflective Thinking) คือ การคิดแบบ

วิธีวิทยาศาสตรในวงการศึกษามักจะเรียกวาวิธีแกปญหาหรือวิธีแหงปญญา 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2560 : 30 - 32) ไดจําแนกการคิดออกเปน 10 ระดับ ดังน้ี 

 1.  การคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) หมายถึง ความต้ังใจที่จะพิจารณาตัดสิน

เรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยไมคลอยตามขอเสนออยางงาย ๆ ต้ังแตการต้ังคําถามทาทายหรือโตแยงสมมติฐาน           

ที่อยูเบื้องหลังและพยายามเปดแนวความคิดออกไปในแนวทางที่แตกตางจากขอเสนอน้ันเพื่อคนหา

สาเหตุที่แทจริงของสิ่งที่เกิดข้ึน 

 2.  การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical Thinking) การจําแนกแจกแจงองคประกอบตาง ๆ 

ของสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือเรื่องใดเรื่องหน่ึง และหาความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางองคประกอบเหลาน้ัน 

เพื่อหาสาเหตุที่แทจริงของสิ่งที่เกิดข้ึน 

 3.  การคิดเชิงสังเคราะห (Synthesis-Type Thinking) หมายถึง ความสามารถในการ

ดึงองคประกอบตาง ๆ มาผสมผสานกันเพื่อใหไดสิ่งใหมตามวัตถุประสงค 

 4.  การคิดเชิงเปรยีบเทียบ (Comparative Thinking) หมายถึง การพิจารณาความเหมือน

และความแตกตางระหวาง เพื่อใหเกิดความเขาใจ สามารถอธิบายเรื่องน้ันไดอยางชัดเจนเพื่อประโยชน

ในการคิด การแกปญหา หรือการหาทางเลือกเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

 5.  การคิดเชิงมโนทัศน (Conceptual Thinking) หมายถึง ความสามารถในการประสาน

ขอมูลทั้งหมดที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงไดอยางไมขัดแยงแลวนํามาสรางเปนความคิดรวบยอด

หรือกรอบความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องน้ัน 

 6.  การคิดเชิงวิเคราะห (Creative Thinking) หมายถึง การขยายขอบเขตการคิด

ออกไปจากกอบความคิดเดิมที่มีอยูสูความคิดใหม ๆ ที่ไมเคยมีมากอนเพื่อคนหาคําตอบที่ดีที่สุดใหกับ

ปญหาที่เกิดข้ึน 

 7.  การคิดเชิงประยุกต (Applicative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการจําสิ่งที่

มีอยูเดิมไปปรับใชประโยชนบริบทใหมไดอยางเหมาะสมโดยยังคงหลักการเดิมไว 

 8.  การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking) หมายถึง ความสามารถในการกําหนด

แนวทางที่ดีที่สุดภายใตเงื่อนไขขอจํากัดตาง ๆ เพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ 

 9.  การคิดเชิงบูรณาการ ( Integrative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการ

เช่ือมโยงแนวคิดหรือองคประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของเขาหาแกนหลักไดอยางเหมาะสมเพื่ออธิบายหรือ

ใหเหตุผลสนับสนุนเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

 10. การคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ

สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอานาคตอยางมีหลักเกณฑที่เหมาะสม 
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John Dui (2004) กลาววาการคิดวิเคราะห แบงไดเปนการคิดวิเคราะหวิจารณ การคิด

วิเคราะหหาเหตุผลในการคิดแกปญหาหรือการคิดวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ 

นําไปสูการประดิษฐสิ่งแปลกใหม รวมถึงการคนพบวิธีแกปญหาใหสําเร็จหรือเปนการจําแนกประเภท

ของการคิดที่แตกตางกันออกไป เปน 2 ประเภท ไดแก การคิดที่มีจุดมุงหมายหรือเปาหมายชัดเจน 

เชน การคิดวิเคราะหเพื่อแกปญหาและการคิดที่ไมมีจุดมุงหมายเปนอิสระไมมีเงื่อนไขจากภายนอกมา

กําหนดใหเกิดการคิด  

แนวคิดเก่ียวกับโครงสรางทางสติปญญา 

แนวคิดเกีย่วกับองคประกอบของการคิดวิเคราะหของสติปญญาหรือแบบจําลองโครงสราง

ทางสติปญญา ซึ่งครอบคลุมสมรรถภาพทางสมองที่มี 2 ประเภท ไดแก ความคิดเอกมัย (Convergent 

Thinking) และความคิดอเนกมัย (Divergent Thinking) ซึ่งเปนความคิดหลายทิศทางที่สามารถ

เปลี่ยนไดตลอดเวลาจนการนําไปสูผลิตผลของความคิดหรือคําตอบไดหลายอยางดวย (Spendlove, 

2005 : 1 - 4) ซึ่งความคิดอเนกนัยก็คือ การคิดวิเคราะหน่ันเองแบงไดเปนดานกระบวนการคิดที่จัด

กระทําตอขอมูลซึ่งจะแยกความแตกตางไดเปน 5 ลักษณะ ไดแก 1) ความรู ความเขาใจ (Cognition) 

เปนความสามารถทางสมองที่จะตีความเมื่อเห็นสิ่งเราไดทันทีใดเปนลักษณะคนพบซ้ําหรือจําไดถึง

ขอมูลที่อยูในรูปแบบที่หลากหลายหรือเปนความเขาใจที่เกิดข้ึนในทันทีทันใด 2) การจํา (Memory) 

เปนความสามารถของบุคคลที่เก็บสะสมความรูไวแลวสามารถระลึกออกมาไดเมื่อมีสิ่งเรา แบงออกเปน 

ความจําระยะยาวและความจําระยะสั้น 3) การคิดเอกนัย (Divergent Production) เปนกระบวนการ

ของสมองที่คิดไดหลากมมุหลายทศิทาง คิดหาคําตอบโดยไมจํากัดจํานวน 4) การคิดเอกนัย (Convergent 

Production) เปนกระบวนการของสมองจะสรุปหรือตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดจากสิ่งเราที่กําหนดให

ซึ่งจะตองมีคําตอบเดียวหรกืารยอมรบัในผลลัพธที่ดีที่สุด และ 5) การประเมิน (Evaluation) เปนการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับความดี ความเหมาะสมหรือความพึงพอใจ โดยใชเกณฑที่ดีที่สุด 

Lunt (2009) ไดเสนอรปูแบบของการคิดวิเคราะหประกอบดวยโครงสรางหลัก 2 สวน ไดแก 

สวนทางดานนามธรรม และสวนทางดานรูปธรรม ในแตละสวนจะประกอบดวย 3 มิติ ไดแก มิติดาน

รูปของการคิด มิติดานเจตคติทางสมองและมิติดานลําดับของการคิด แตละมิติประกอบดวย

องคประกอบยอย ดังตอไปน้ี 

 1.  มิติดานรูปแบบของการคิด ประกอบดวยการคิดยอนกลบั การคิดรับรู การคิดหย่ังรู 

การคิดเปรียบเทียบและการคิดเอกนัยและอเนกนัย ความคิดในมิติน้ีจะประสานสัมพันธอยางตอเน่ือง

กับความคิดอีกสองมิติทั้งในสวนที่เปนนามธรรมและรูปธรรม 

 2.  มิติดานเจตคติทางสมอง ประกอบดวย จินตนาการ ความคิดยืดหยุน ความใจกวาง 

ความกลาเสี่ยงและความอยากรูอยากเห็น  

 3.  มิติดานลําดับข้ันของความคิด ที่จะเกิดข้ึนในดานนามธรรมกอนตามลําดับ 5 ข้ัน 

ไดแก 1) ข้ันจําแนกและกําหนดปญหา 2) สิ่งเราข้ันความคิดปรากฏของความคิดใหมที่เกี่ยวกับปญหาน้ัน 
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3) ข้ันสังเคราะห ประมวลความคิดใหมที่เกิดข้ึนจากข้ันที่สองและนํามาสังเคราะหใหเกิดวิธีการ

แกปญหาข้ึน 4) ข้ันประเมินเปนความคิดที่เกี่ยวกับวิธีแกปญหาที่สังเคราะหไดจากข้ันที่จะนํามา

ประเมินในข้ันน้ี และ 5) ข้ันพิสูจนทบทวนจากข้ันที่สี่ นํามาทบทวนดูความเที่ยงตรงอีกครั้งตอไป 

Nicholl (2004) กลาววารูปแบบการสอนการคิดวิเคราะหแบงออกเปน 3 มิติ ไดแก มิติดาน

เน้ือหา มิติดานการสอนของครูและมิติดานพฤติกรรมผูเรียน ซึ่งในดานพฤติกรรมผูเรียนไดแบงเปน          

2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบดานความคิดอเนกนัยและดานจิตใจอารมณ โดยมีรายละเอียด 

ดังตอไปน้ี  

 มิติที่ 1 ดานเน้ือหา (Content) เปนการใหความสําคัญโดยการยึดหลักสูตรเปนเกณฑ

ในการสอนการคิดวิเคราะห ซึ่งแสดงใหเห็นวาการคิดวิเคราะหสามารถสอนแทรกไดทุกเน้ือหาวิชา 

ของหลักสูตร เชน ภาษา คณิต สังคมศึกษา วิทยาศาสตร ดนตรี และศิลปะ เปนตน 

 มิติที่ 2 ดานพฤติกรรมการสอนของครู (Teacher Behavior) ในดานการสอนเพื่อพัฒนา 

การคิดวิเคราะห โดยการจัดการเรียนการสอนโดยใชกลยุทธและวิธีสอนที่เหมาะสม ตามลักษณะ

บุคคลและกระบวนการคิดวิเคราะห  

 มิติที่ 3 ดานพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน (Pupil Behavior) เมื่อครูไดจัดกระบวนการ 

เรียนการสอนและกลวิธีการสอนดังกลาวแลว ผูเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานการคิดวิเคราะห 

ดานสติปญญาและดานเจตคติ โดยแบงพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนออกไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

  ลักษณะที่ 1 ดานความรู ความเขาใจหรือดานสติปญญาของผูเรียนที่เกิดการ

เปลีย่นแปลงทางดานกลไกของสมองใน 4 ดาน ไดแก ความคิดคลองตัว (Fluency Thinking) ความคิด

ยืดหยุน (Flexible Thinking) ความคิดริ เริ่ม (Original Thinking) และความคิดละเอียดลออ 

(Elaborative Thinking) 

  ลักษณะที่ 2 ดานความรูสึกหรือดานจิตใจ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ดานความรูสึก จิตใจหรือเจตคติดานตาง ๆ 4 ดาน ไดแก ดานความอยากรูอยากเห็น (Curiosity) 

ความเต็มใจที่จะเสี่ยง (Risk-Taking) ความพอใจที่จะทําสิ่งที่สลับซับซอน (Complexity) และ

ความคิดจินตนาการ (Imagination) 

สิริกาญจน ธนวุฒิพรพินิต (2557) ไดศึกษาองคประกอบรูปแบบการจัดการดานการคิดวิเคราะห

ของผูเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา องคประกอบรูปแบบการจัดการดานการคิดวิเคราะหของ

ผูเรียนประถมศึกษา ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 1) การสังเคราะหบริบทของการจัดการดาน

การคิดวิเคราะหของโรงเรียนประถมศึกษา 2) การจัดการดานการคิดวิเคราะห 3) บรรยากาศการจัด 

การเรียนรูดานการคิดวิเคราะห 4) การสงเสริมสนับสนสุนกระบวนการคิดวิเคราะห และ 5) กระบวนการ

จัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 

สรุปไดวา การคิดวิเคราะหเปนกระบวนการทางการคิด ที่ใหความสําคัญกับองคประกอบ 

ในดานเจตคติทางสมอง จินตนาการ ความใจกวาง ความกลาเสี่ยงและความอยากรูอยากเห็นและ
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องคประกอบดานลําดับข้ันของความคิด การคิดวิเคราะหมีความสําคัญตอนักเรียนในหลายดานเพราะ

จะเพิ่มความสามารถเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ไดอยางมีหลักการและเหตุผลอยางมีประสิทธิภาพและ        

มีความสามารถในการตัดสินใจไดดี ชวยใหสามารถแกปญหาไดอยางมีเหตุผล ชวยใหกําหนดเปาหมาย 

รวบรวมขอมูลที่ชัดเจน คนหาความรู ทฤษฎี หลักการต้ังขอสันนิษฐาน ตีความหมาย ตลอดจนการหา

ขอสรุปไดดี ชวยใหคิดไดอยางชัดเจน คิดไดอยางถูกตอง คิดอยางกวาง คิดอยางลึก และคิดอยางสมเหตุ 

สมผล ชวยใหพัฒนาความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเน่ือง ในสถานการณที่โลกมีการ

เปลี่ยนแปลงสูยุคสารสนเทศ นอกจากน้ันการคิดวิเคราะหเปนการจําแนกขอมูลองคประกอบของสิ่ง

ตาง ๆ ออกเปนสวนยอย ๆ และจัดเปนหมวดหมูเพื่อคนหาความจริง ความสําคัญของเรื่องราวน้ัน 

รวมถึงการหาความสัมพันธที่เช่ือมโยงของสิ่งตาง ๆ วามีความเกี่ยวพันธกันอยางไร สงผลกระทบตอ

ตอกันอยางไร อาศัยหลักการใด เพื่อการนําไปสูการสรุปและนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง ซึ่งจาก 

ที่กลาวมาแลว ผูวิจัยไดนํามาจัดเปนองคประกอบของการคิดไว 6 ดาน ไดแก 1) เน้ือหาการคิด          

2) คุณสมบัติของผูคิด 3) ทักษะการคิด 4) ลักษณะการคิด 5) กระบวนการคิด และ 6) การควบคุม

และประเมินการคิดของตนเอง ดังแสดงดวยตารางที่ 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 การคิดวิเคราะห 

 

ตัวบงช้ี การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 

ความหมาย การจําแนกแยกแยะส่ิงใดส่ิงหน่ึง/ เรื่องใดเรื่องหน่ึง เพื่อคนหาองคประกอบและ

ความสัมพันธระหวางองคประกอบเหลาน้ัน เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจในเรื่องน้ัน 

ขั้นตอนการคิด 1.  ศึกษาขอมูล 

2.  ตั้งวัตถุประสงคในการวิเคราะหขอมูล 

3.  กําหนดเกณฑในการจําแนกแยกแยะขอมูล 

4. แยกแยะขอมูลตามเกณฑที่กําหนดเพื่อใหเห็นองคประกอบของส่ิงที่วิเคราะห 

5.  หาความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ และความสัมพันธของขอมูลในแตละ

องคประกอบ 

6.  นําเสนอผลการวิเคราะห 

7.  นําเสนอผลการวิเคราะหมาสรุปตอบคําถามตามวัตถุประสงค 

การคิดวิเคราะห 1.  สามารถกําหนดเกณฑในการวิเคราะหขอมูล 

2.  สามารถแยกแยะขอมูลไดตามเกณฑ 

3.  สามารถบอกความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ และความสัมพันธของ

ขอมูลในแตละองคประกอบ 

4.  สามารถนําเสนอผลการวิเคราะหมาสรุปตอบคําถามตามวัตถุประสงค 
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ตอนท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกับปจจัยระดับนักเรียนท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการคิดวิเคราะห 

 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ปจจัยระดับนักเรียนที่สงผลตอพฤติกรรม 

การคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในภาคใตตอนบนจะประกอบดวย เจตคติตอการเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และรูปแบบการเรียนรู            

ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

เจตคติตอการเรียน 

เจตคติเปนความรูสึกเมื่อประสาทไดสัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงกอน ก็จะทําใหเกิดเจตคติ ต้ังแต

ข้ันตนจนถึงข้ันสูง ซึ่งไดมีนักวิชาการไดใหความหมายแตกตางกันไป ดังตอไปน้ี 

Shao (2004 : 225) ใหความหมายวา เจตคติเปนระดับความมากนอยของความรูสึกในดาน

การบวกหรือลบที่มีตอสิ่งหน่ึง ซึ่งจะเปนอะไรก็ไดเปนความรูสึกที่แสดงใหเห็นความแตกตางวา        

เห็นดวยหรือไมเห็นดวยเปนอารมณความโนมเอียงจากการเรียนรูที่จะตอบสนองดวยการเต็มใจหรือ 

ไมพอใจตอเปาหมายเจตคติที่กําหนดไวอยางคงเสนคงวา 

Rothstein (2010 : 175 - 214) ใหความหมายวา เจตคติเปนสภาพความพรอมของจิต      

ซึ่งเกิดข้ึนโดยประสบการณ สภาพความพรอมน้ีเปนแรงพยายามที่กําหนดทิศทางตอพฤติกรรมตาง ๆ 

ที่พรอมจะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหน่ึง อาจเปนสนับสนุนหรอืตอตานสภาวะอารมณบางอยาง 

เชน รัก เกลียด กลัว ไมพอใจตอสิ่งน้ัน เปนตน 

สรุปไดวา เจตคติในงานวิจัยน้ี หมายถึง ความรูสึกของผูเรียนที่แสดงถึงความพอใจหรือ        

ไมพอใจของผูเรียนตอการเรียนการสอนและสภาพการณแวดลอมตางๆ ที่เกิดข้ึนและเปนสภาพความ

พรอมของจิตซึ่งเกิดข้ึนโดยประสบการณ สภาพความพรอมน้ีเปนแรงพยายามที่กําหนดทิศทางตอ

พฤติกรรมตาง ๆ ที่พรอมจะแสดงออก ซึ่งจะเปนการสนับสนุนในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 

 1. ลักษณะของเจตคติ 

  Mingucci & Marcolin (2001 : 83 - 85) กลาววาลักษณะทั่วไปหรือมิติของเจตคติ

มีลักษณะตอไปน้ี 

   1.1 เจตคติข้ึนอยูกับการประเมินมโนภาพของเจตคติ แลวเกิดเปนพฤติกรรม 

แรงจูงใจเจตคติเปนเพียงความรูสึกโนมเอียงจากการประเมินยังไมใชพฤติกรรม ตัวเจตคติเองไมใช

แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม แคถาแสดงออกเปนพฤติกรรมแลวจะเปนลักษณะ 4 กลุม ไดแก 

Positive-Approach เชน ความเปนเพื่อน ความรัก Negative-Approach เชน การโจมตี ดาวา ตอสู 

เปนตน Negative-Avoidance เชน ความกลัว ความเกลียด เปนตน ประเภทน้ีเปนเจตคติที่ไมตีแบบ

ไมอยากพบเห็น คือ อยากหลีกใหไกลน่ันเอง และอีกกลุม คือ Positive-Avoidance เปนลักษณะเจตคติ

ทางบวกแตก็อยากจะหลบหลีกหรือไมรบกวน เชน การปลอยใหเขาอยูเงียบ ๆ เมื่อมีทุกข เปนตน 
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   1.2 เจตคติเปลี่ยนแปรความเขมขนตามแนวของทิศทาง ต้ังแตบวกจนถึงลบน่ัน

คือเปนการแสดงความรูสึกวาไปทางบวกมากหรือนอย ไปทางลบมากหรือนอย ความเขมขนศูนย คือ 

ไมรูสึกน่ันเอง หรือเปนกลางระหวางบวกกับลบ แตจุดที่เปนกลางน้ันเปนปญหาตอการแปลผลเพราะ

ตามธรรมดาจะทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการตอบ บางคนไมคิดอะไร มักขีดลงตรงกลางก็มีมาก 

   1.3 เจตคติเกิดจากการเรียนรูมากกวามีมาเองแตกําเนิด เจตคติเกิดจากการ

เรียนรูสิ่งที่ความสัมพันธรอบตัว ซึ่งเปาเจตคติทั้งหลายถาเรียนรูสิ่งน้ันมีคุณคาก็จะเกิดเจตคติทางดี  

ถาเรียนรูวาสิ่งน้ันไมมีคุณคาจะเกิดเจตคติไมดี สิ่งใดเราไมเคยรูจักไมเคยเรยีนรูจะไมเกิดเจตคติ เพราะ

ไมไดศึกษารายละเอียดของสิ่งน้ัน การเรียนรูเปาเจตคติอาจผานตัวจริงหรือผานสื่อทั้งหลายที่มีตอ        

เปาเจตคติตัวจริงสามารถเกิดข้ึนได 

   1.4 เจตคติข้ึนอยูกับเปาเจตคติหรือกลุมสิ่งเราเฉพาะอยาง สิ่งเราทั้งหลายอาจ

เปนคนสัตว สิ่งของ สถาบัน มโนภาพ อุดมการณ อาชีพหรือสิ่งอื่น ๆ ก็ได เจตคติจะมีลักษณะอยางไร

ข้ึนอยูกับเปาเจตคติที่ไดสัมผัสเรียนรูมามากนอยแตกตางกันเปนสําคัญเปาเจตคติที่มีลักษณะเปนกลุม

ใกลเคียงกัน จะมีเจตคติแตกตางจากเปาเจตคติที่มีลักษณะของกลุมแตกตางกันมาก 

   1.5 เจตคติมีคาสหสัมพันธภายในเปลี่ยนแปลงไปตามกลุม น่ันคือ กลุมที่มี

ลักษณะเดียวกันจะมีความสัมพันธกันสูง กลุมที่มีลักษณะตางกนัจะมีความสัมพันธกันตํ่า แสดงใหเห็น

วากลุมที่เจตคติตอสิ่งเดียวกันยอมมีความสัมพันธกันดวย 

   1.6 เจตคติมีลักษณะมั่นคงและทนทานเปลี่ยนแปลงไดยาก น่ันคือถาเปนเจตคติ

จริง ๆ แลวการเปลี่ยนแปลงจะชาและทําไดยาก เชน ถารักใครคนหน่ึง เมื่อรักแลวก็ยังคงรักอยูไมวาใคร

จะใหขอมูลไมดีอยางไร หรือแมคนที่เรารักมีความผิดพลาดเรื่องใดเราก็ยังรักกันอยู แตถาพฤติกรรม

ของคนที่เรารักเบี่ยงเบนไปบอยๆ นานๆ เขา เจตคติที่เปลี่ยนแปลงจากรักไปเปนเกลียดได 

  สรุปไดวา เจตคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู เปนความรูสึกภายในที่ทําใหแสดง

พฤติกรรมออกมา เจตคติมีลักษณะมั่นคงและทนทาน แตสามารถเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากอิทธิพล

ของสิ่งแวดลอมและการเรียนรู 

 2. ประโยชนของเจตคติ 

  Desimone & Birman (2002 : 81 - 112) กลาววาเจตคติเปนสิ่งสําคัญในการทําให

คนแสดงพฤติกรรมออกมา ประโยชนของเจตคติจึงมีมากมาย ดังตอไปน้ี  

   2.1 เจตคติเปนคํายอของการอธิบายความรูสึก ครอบคลุมพฤติกรรมตาง ๆ ได 

เชนใชพิจารณาเหตุของพฤติกรรมของผูเรียนที่มีตอสิ่งอื่นหรือมีตอเปาเจตคติของคนคนน้ัน น่ันคือ 

เจตคติของผูเรียนสามารถสงเสริมหรือยับย้ังสิ่งที่เขาแสดงออกได 

   2.2 เจตคติเปนสิ่งที่คงเสนคงวา พฤติกรรมของผูเรียนที่จะแสดงออกจากเจตคติ 

จะสามารถนํามาอธิบายความคงเสนคงวาของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได 
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   2.3 เจตคติมีความงดงามในตัวเอง เจตคติของคนที่มีตอเปาหมายจะสะทอนให

เห็นโลกทัศนของคน ๆ น้ัน ตอจุดมุงหมาย 

   2.4 เจตคติเกิดจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ดังน้ันการศึกษาเพื่อใหเกิดเจตคติ

ที่ดีงามจึงตองศึกษาสัญชาตญาณและปรับสิ่งแวดลอมใหมีอิทธิพลตอเจตคติใหเปนไปตามที่ตองการ 

   2.5 เจตคติเปนศูนยของความคิดและเปนรากฐานของพฤติกรรมการปรับระบบ

กลไกของการเรียนการสอน จึงควรเปลี่ยนแปลงเจตคติของผูเรียนแตละคน 

  ดังน้ัน การรูเจตคติของผูเรียนจึงใชเพื่อทํานายพฤติกรรมที่แสดงออก เปนการรับรู  

ไวกอน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบนจากที่มีเจตคติดีงามตามที่ตองการ 

 3. การสรางเจตคติ 

  เจตคติหรือทัศนคติตรงกับภาษาอังกฤษวา Attitude มีรากศัพทมาจากภาษาละติน

วา Aptus แปลวา โนมเอียง เหมาะสม สําหรับความหมายมีดังตอไปน้ี 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554 : 305) ใหความหมายวาเปนทาทีหรือ

ความรูสึกของคนตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

  Fink (2013) ใหความหมายวาเจตคติหรือทัศนคติเปนความรูสึกเช่ือ ศรัทธาตอสิ่งใด

สิ่งหน่ึงจนเกิดความพรอมที่จะแสดงการกระทําออกมา เปนความรูสึกของผูเรียนที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

หรือเปนสภาพการณ เหตุการณ เมื่อเกิดความรูสึกคนจะมีความเตรียมพรอมเพื่อมีปฏิกิริยาตอบโตไป

ในทิศทางใดทิศทางหน่ึงตามความรูสึกของตน 

  Gay & Sims (2007 : 418 - 426) ใหความหมายวาเจตคติเปนการจูงใจหรือความ

โนมเอียงของผูเรียนที่จะตอบสนองตอวัตถุหรือสถานการณโดยมากจะมีความรูสึกและอารมณที่เปน

ความรูสึกทางดานจิตใจที่มีตอสิ่งเราใดสิ่งเราหน่ึงในทางการเรียนการสอน รวมทั้งเปนความรูสึกที่เกิด

จากความรูหรือประสบการณในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

  Grossman & Woolworth (2011 : 845) ใหความหมายวาเจตคติเปนเรื่องหน่ึงของ

ความไมชอบ ที่ฝงใจตอสิ่งเราใดสิ่งเราหน่ึงโดยสงผลตอความคิดรวมทั้งสงผลตอปฏิกิริยาในใจของเรา 

  สรุปไดวา เจตคติเปนความรูสึกนึกคิดเปนพฤติกรรมที่แสดงออกมาในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง เมื่อมีสิ่งเราภายในเขามากระทบตอความคิด ความรูสึก หรือแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอ

สถานการณหน่ึง ๆ อาจเปนทางบวกหรือทางลบ เชน ชอบ ไมชอบ พอใจ ไมพอใจ เปนตน เจตคติ

ของแตละคนอาจเกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงไดตามประสบการณ และมีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรม 

เชน ในการพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน ซึ่งจะมีเจตคติเขามาเกี่ยวของดวยเปนอยางมาก 
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 4. ทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคติตอการเรียน 

  เจตคติตอการเรียนของนักเรียนถือไดวามีความสําคัญตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ในหองเรียน ทั้งน้ีเมื่อนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรูที่ครูไดจัดให ก็จะสงผลตอการเรียนรู

ของนักเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนเจตคติเปนความรูสกึของนักเรยีนที่มีตอสิ่งตาง ๆ 

หลังจากที่นักเรยีนไดมีประสบการณในสิ่งน้ัน ซึ่งความรูสึกดังกลาวมี 3 ลักษณะ (Jones, 2012) ไดแก  

   4.1 ความรูสึกในทางบวก เปนการแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ         

เห็นดวย ชอบ สนับสนุน 

   4.2 ความรูสึกในทางลบ เปนการแสดงออกในลักษณะของความไมพึงพอใจ          

ไมเห็นดวย ไมชอบ ไมสนับสนุน 

   4.3 ความรูสึกที่เปนกลาง คือไมมีความรูสึกใดๆ นักเรียนจะแสดงเจตคติหรือ

ความรูสึกออกทางดานพฤติกรรม ซึ่งมี 2 ลักษณะ ไดแก 1) พฤติกรรมภายนอก ซึ่งเปนพฤติกรรม      

ที่สังเกตได มีการกลาวคําพูด สนับสนุน ทาทาง หนาตาแสดงออกถึงความพึงพอใจ และ 2) พฤติกรรม

ภายใน ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สังเกตไมได ชอบหรือไมชอบก็ไมแสดงออก หรือความรูสึกที่เปนกลาง 

  Wong & Wong (2004 : 75) กลาววาเจตคติตอการเรียนของผูเรียนเปนปจจัยสําคัญ

ที่สงผลตอพฤติกรรมของนักเรียนที่มีสวนเกี่ยวของกับการเรียนการสอนในหองเรียนโดยตรง หากผูเรียน 

มีพฤติกรรมการเรียนที่ดีจะสงผลใหโรงเรียนประสบความสําเร็จตามอีกดวย และเปนองคประกอบ

หน่ึงในดานผูเรียนที่มีอิทธิพลตอการเรียน ซึ่งมีนักการศึกษาไดใหความหมายของเจตคติตอการเรียน     

ของนักเรียน  

  Heffernan (2011 : 128) กลาววาเจตคติตอการเรียนของนักเรียน เปนความรูสึกหรือ

ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอเน้ือหาวิชาการสอนของครูและเปนประโยชนที่ผูเรียนไดรับความสําคัญ

ของเจตคติ 5 ประการ ไดแก 

   1) การแสดงออกซึ่งเปนสวนประกอบของอารมณ สามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม

กาลเวลา ซึ่งเปนสวนประกอบที่รวมถึงความคิดและพฤติกรรม 

   2) การมีการกําหนดเปาหมายตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด 

   3) การกําหนดใหมีทิศทางซึ่งอาจจะมีเจตคติที่ดีหรือไมดี หรืออาจจะชอบหรือ 

ไมชอบตอเปาหมายน้ัน 

   4) การมีความเขมของเจตคติที่ดีมากหรือนอยเพียงใด 

   5) มีความคงเสนคงวา โดยการมีความเช่ือมั่นตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดช่ัวระยะเวลาใด

เวลาหน่ึง 

  Jackson & Bruegmann (2009 : 91) กลาววาเจตคติตอการเรยีนในระดับความมาก

หรือนอย ข้ึนอยูกับความรูสึกของผูเรียนในดานบวกหรือลบที่มีตอการเรียนการสอน ความรูสึกเหลาน้ี
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สามารถวัดจากความคิดเห็นโดยไมจําเปนตองพยากรณสิ่งที่จะทํา และไดใหแนวคิดวาเจตคติเปนรูปแบบ

ของความเช่ือ ซึ่งเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของผูเรียน จึงสามารถใชทํานายพฤติกรรมไดและมีความสัมพันธ

อยางคงตัวตอพฤติกรรมของผูเรียน ซึ่งมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพราะถามีความรูสึก

ทางบวกตอสิ่งใดก็จะรักและชอบทําสิ่งน้ัน 

  Brown & Rohlin (2002) กลาววาเจตคติตอการเรียน เปนสวนผสมของความเช่ือ 

ความคิดและความรูสึกซึ่งจูงใจใหผูเรียนตอบสนองทั้งทางบวกและทางลบตอกระบวนการ การเรียน

การสอน เปนปจจัยสวนผูเรียนและมุมมองเกี่ยวกับการเรียนการสอน สําหรับผูเรียนเมื่อมีเจตคติที่ดี         

ก็จะมีความรู ความเขาใจและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากข้ึน 

  Leung (2004) กลาววาเจตคติตอการเรียนของผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน 

จึงมีความหลากหลายแตกตางกัน อีกทั้งเจตคติในทางทฤษฎีดวยตัวมันเองมีความซับซอมและ           

ไมสามารถแนะแนวที่ดีทางการจัดการศึกษาได ดังน้ันในการนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยาง

แทจริง ผูใชจึงควรมีการคิดใหรอบคอบกอน 

สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับเจตคติตอการเรียนกับความสามารถในการคิดวิเคราะห นิภาพร 

หาญพิพัฒน (2553) ที่ศึกษาเรื่องการวิเคราะหพหุระดับปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการเรียน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยระดับนักเรียนที่สงผล 

ไดแก เจตคติตอการเรียน เบ็ญจพร ภิรมย (2552) ไดศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอความสามารถ

ในการเรียนของนักเรียนชวงช้ันที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผลการวิจัย

พบวา ตัวแปรที่สงผลไดแก เจตคติตอการเรียน อัมพร สมปาน (2552) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพล 

ตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ในจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัย

พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมคือเจตคติตอการเรียน อาภรณ บุญมาก (2552) 

ศึกษาเรื่องปจจัยที่สัมพันธกับความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

โดยใชการวิเคราะหพหุระดับ ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรระดับนักเรียนที่สงผลไดแก เจตคติตอการเรียน 

นิตยา สุดตาจันทร (2552) ศึกษาเรื่องปจจยัที่สัมพันธกับความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ที่ 4 โดยใชการวิเคราะหพหุระดับ ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรระดับนักเรียน       

ที่สงผล ไดแก เจตคติตอการเรียน บงกาล จันทรหัวโทน (2553) ศึกษาเรื่อง ตัวแปรที่สัมพันธกับ

ความสามารถในการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด 

เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยคัดสรรที่สัมพันธกับการเรียน ไดแก เจตคติตอการเรียน 

อิทิยา สีดอกไม (2553) ศึกษาเรื่องปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอทิธิพลตอการคิดวิเคราะหของนักเรยีน

วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพล ไดแก เจตคติตอ      

การเรียน ทัศนวรรณ จันทะวงษ (2555) ศึกษาเรื่องปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอความสามารถในการ

เรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 
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โดยใชการวิเคราะหพหุระดับ ผลการวิจัยพบวา เจตคติตอการเรียนมีอิทธิพลตอความสามารถในการ

เรียนของนักเรียน กัณหา เทพดุสิต (2554) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการคิด

วิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยใชการ

วิเคราะหแบบพหุ ผลการวิจัยพบวา มีหลายปจจัยที่มีอิทธิพล ไดแก เจตคติตอการเรียน กิจกานต      

สมรัตน (2554 : 163 - 165) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยใชการวิเคราะหโมเดลโคงพัฒนาการที่มี

ตัวแปรแฝงพหุระดับ ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรระดับนักเรียนสงอิทธิพลตอพัฒนาการของความสามารถ

ในการเรียนไดแก เจตคติตอการเรียน ซึ่งจากการนําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของมาทั้งหมดน้ี ลวนแตมี

ปจจัยหน่ึงที่เหมือนกันคือเจตคติตอการเรียน ซึ่งเปนการสนับสนุนใหผูวิจัยเลือกมาเปนตัวแปรตัวหน่ึง

ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี 

สรุปไดวาเจตคติตอการเรียน หมายถึง การที่นักเรียนมีความสุขกับการเรียนและมีความคิดเห็น

วาการเรียนเปนสิ่งสาํคัญที่สุดในชีวิตทําใหฉลาดข้ึน ความสามารถคิดวิเคราะหไดถูกตองและแกปญหา

ตาง ๆ ไดดี การเรียนทําใหนักเรียนประพฤติตนเปนคนดี ทําใหประสบผลสําเร็จในชีวิตทุกดาน และ

ชอบทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนทุกกิจกรรมอยางต้ังใจเพราะทําใหไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น 

เปนความรูสึกหรือความคิดเห็นที่นักเรียนมีตอการเรียนในลักษณะของความชอบ ไมชอบ พอใจ          

ไมพอใจ เห็นดวย ไมเห็นดวย สนับสนุน หรือไมสนับสนุน เน่ืองจากเจตคติมีอิทธิพลตอพฤติกรรม  

ของนักเรียน เจตคติจึงเปนผลของพฤติกรรมที่มอีิทธิพลในการกาํหนดรูปแบบของพฤติกรรมที่นักเรียน

จะกระทําในครั้งตอ ๆ ไป ดังน้ัน เจตคติของนักเรียนจึงมีอิทธิพลตอการที่นักเรียนจะเรียนไดประสบ

ความสําเร็จหรือไม เน่ืองจากเจตคติคอนไปทางนามธรรมมากกวารูปธรรมเปนความรูสึก ความเช่ือ

ของนักเรียนซึ่ง มีการเปลี่ยนแปลงได การวัดเจตคติจึงไมสามารถวัดไดโดยตรงแตวัดไดจากแนวโนม

ของการแสดงออกของนักเรียน นอกจากน้ีในดานเจตคติของผูเรียนอยูในระดับสูงเพิ่มข้ึน มากกวา 

การเรียนในภาคการศึกษากอน ๆ ซึ่งช้ีใหเห็นระดับความพึงพอใจของนักเรียนวามีการเพิ่มมากข้ึน  

เมื่อเปรียบเทียบกับความพอใจในปการศึกษาที่ผานมา ดังน้ันเจตคติของนักเรียนเปนสิ่งที่สําคัญ

ประการหน่ึงทีค่รูผูสอนควรคํานึงถึงขณะจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนเพือ่ใหผูเรียนเกิดความรูสึก

ที่ดีตอการจัดการเรียนรูและสงผลใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนของนักเรียน เปนองคประกอบที่สําคัญมากในการเรียน และ

นํามาซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งจะกระตุนใหเกิดพฤติกรรมทางการเรียนที่ตองการเพื่อนําไปสู

เปาหมายที่วางไว McCaffrey & Hamilton (2004 : 19) กลาววา แรงจูงใจจะเปนแรงขับที่กระตุน

สภาวะทางอารมณหรือความปรารถนาภายในที่ผลักดันใหผูเรียนเกิดการแสดงออก เกิดความตองการ

ที่จะเรียนรูซึ่งจะมีมากหรือนอยข้ึนอยูกับเงื่อนไขทางสภาวะแวดลอม Roberts (2013 : 83) กลาววา
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แรงจูงใจในการเรียนจะเปนความปรารถนาที่จะบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทําใหผูเรียนพยายาม

ฟนฝาอุปสรรคและใชวิธีการตาง ๆ  เพื่อแกปญหาและนําไปสูความสําเรจ็ที่ตองการแรงจูงใจของผูเรยีน

จะนํามาซึ่งสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน วัฒนารัตน ไรเกษ (2556) เพื่อศึกษาตัวแปรที่สงผลตอความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดกําแพงเพชร ผลการวิจัยปรากฏดังตอไปน้ี 

ตัวแปรพยากรณความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน คือแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ เชาวนปญญา 

บรรยากาศในช้ันเรียน อิทธิพลจากสื่อ เจตคติตอการเรียนและการอบรมเลี้ยงดู สําหรับรายละเอียด 

ในเรื่องน้ี มีดังตอไปน้ี 

 1. ความหมายและความสําคัญ 

  Hoy & Miskel (2005) ใหความหมายวา แรงจูงใจเปนแรงขับจากความตองการ     

ที่ทําใหเกิดการกระทําดวยความเต็มใจและจะกระทํากิจกรรมน้ันตอไปในทิศทางที่ไปสูความสําเร็จ

ตามเปาหมาย หากแรงจูงใจจะสงผลตอพฤติกรรมและการกระทําของผูเรียนเพื่อใหผลสําเร็จตามที่

ปรารถนา Thomas (2000 : 71) ใหความหมายของแรงจูงใจเปนสภาพภายในซึ่งเปนสาเหตุใหผูเรียน

มีพฤติกรรมที่ดีที่ทําใหเกิดความเช่ือมั่นวาจะสามารถบรรลุเปาหมายในการเรียนรูได Certo (2000) 

ใหความหมายแรงจูงใจวาเปนสิ่งเราซึ่งทําใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่ม ควบคุม รักษาพฤติกรรมและ 

การกระทําหรือกระบวนการที่ผูเรียนถูกกระตุนใหมีการตอบสนองอยางมีทิศทางและดําเนินไปสู

เปาหมายตามความตองการ Robbins & Coulter (2005 : 392) ใหความหมายวาเปนความเต็มใจ       

ที่จะใชความพยายามเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการตอบสนองความตองการของตัวเอง Newstrom 

(2007 : 101) กลาววาแรงจูงใจเปนแรงผลักดันที่มาจากทั้งภายในและภายนอกที่สงผลตอพฤติกรรม

เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายไดตามที่ตนเองตองการ 

  Honigsfeld & Dunn (2006 : 14 - 31) กลาววาแรงจูงใจคือสิ่งซึ่งความคุมพฤติกรรม

ของผูเรียน อันเกิดจากความตองการ พลังกดดันหรือความปรารถนาที่จะพยายามด้ินรนเพื่อใหบรรลุผล

สําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรูก็ได แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเรา

ทั้งภายในและภายนอกตัวผูเรียนน่ันเอง ไดแก ความรูสึกตองการที่เปนพลังชักจูงหรือกระตุนใหประกอบ

กิจกรรมที่ตองการน้ันหรือตองการใหไดรับการยอมรับการอยากไดรางวัลจากการเรียนดีที่ทําใหเกิด

ความพอใจ ลวนเปนเหตุใหเกิดแรงจูงใจได  

  สรุปไดวา แรงจูงใจของผูเรียน จะเปนสิ่งปลุกเราพฤติกรรมและทําใหคงอยู รวมทั้ง

เปนเครื่องทํานายพฤติกรรมเพราะแรงจูงใจจะสงผลโดยตรงตอการกระทําและเปนพลังจากทั้งภายใน

และภายนอกที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่จะกระทําของผูเรียนซึ่งสะทอนแสดงออกมาเปนพฤติกรรม 

แรงจูงใจของผูเรียน เปนความรูสึกทางจิตใจและการคิดที่ทําใหมีพลังในการศึกษาเลาเรียนใหบรรลุ

เปาหมายโดยผูเรียนที่มีแรงจูงใจ จะทําดวยความต้ังใจ เต็มใจและพึงพอใจและเช่ือวาตนเองมีความ 

สามารถในการเลาเรียนใหบรรลุผลสําเร็จไดตามความตองการ ดังน้ันแรงจูงใจมีความสําคัญกับพฤติกรรม
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ของผูเรียนที่จะแสดงออกมาอยางไรน้ัน จะเกิดมาจากแรงจูงใจทั้งสิ้น ซึ่งครูผูสอนตองศึกษาเรื่องน้ีให

เขาใจและทําหนาที่ในการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนกับผูเรียนใหมีความรูสึกพึงพอใจตอการเรียนการสอน 

ที่จัดข้ึนจะทําใหมีความทุมเทและเอาใจใสและนําไปสูประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนอยางสูงสุด  

 2. องคประกอบของแรงจงูใจ 

  Robbins & Robbins (2016 : 318 - 320) กลาววาองคประกอบของแรงจูงใจ           

มี 3 ดาน ไดแก 

   2.1 องคประกอบทางดานกายภาพ ซึ่งพิจารณาถึงความตองการทางกายภาพ

ของมนุษย เชน ความตองการปจจัย 4 เพื่อจะดํารงชีวิตอยูได 

   2.2 องคประกอบทางดานการเรียนรู อันเปนผลสืบเน่ืองตอจากองคประกอบ

ทางดานกายภาพ ทั้งน้ีเพราะมนุษยทุกคนไมสามารถไดรับการตอบสนองความตองการในปริมาณ 

ชนิด และคุณภาพตามที่ตนเองตองการ และในหลาย ๆ ครั้งสิ่งแวดลอมเปนตัววางเงือ่นไขในการสราง

แรงจูงใจของมนุษย 

   2.3 องคประกอบทางดานความคิด 

  สรุปไดวาผูเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิจะเปนผูมีความรับผิดชอบพฤติกรรมตนเอง 

และต้ังมาตรฐานความเปนเลิศในการเรียนและจะใชความพยายามในการเรียนอยางไมทอถอยจนถึง

จุดหมาย ดวยความมานะอดทนเพื่อเอาชนะความลมเหลว มีเปาหมายแนนอนและต้ังระดับความ

คาดหวังตอความสําเร็จไวสูง มีความรับผิดชอบในตนเอง  

 3. ประเภทของแรงจงูใจ 

  Ott & Simpson (2007 : 57) กลาววาลักษณะของแรงจูงใจแบงออก ไดดังตอไปน้ี 

   กลุมที่ 1 แรงจูงใจฉับพลันที่กระตุนใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมออกมาทันทีทันใด

และแรงจงูใจสะสมที่มอียูแตไมไดแสดงออกทันท ีแตจะคอย ๆ เก็บสะสมไวรอการแสดงออกในเวลาใด

เวลาหน่ึง 

   กลุมที่ 2 แรงจูงใจปฐมภูมิอันเน่ืองมาจากความตองการที่เห็นพื้นฐานทางรางกาย 

เชน ความหิว กระหาย และแรงจูงใจทุติยภูมิที่เปนผลตอเน่ืองมาจากแรงจูงใจข้ันปฐมภูมิ 

   กลุมที่ 3 แรงจูงใจภายในที่ไดรบัอิทธิพลมาจากสิง่เราภายในตัวเองและเปนแรงขับ

ที่ทําใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมโดยไมหวังรางวัลและแรงจูงใจภายนอกที่ไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งเรา

ภายนอก ซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมซึ่งทุกคนตองมีการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมมา

ต้ังแตวัยทารกและพยายามที่จะปรับปรุงตัวอยูเสมอ เชน เด็กวัย 2 - 3 ขวบ จะมีพฤติกรรมที่ตองการ

สํารวจสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยไมรูจักเหน็ดเหน่ือย เปนตนในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน ครูผูสอน

มีหนาที่ที่จะสนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสคนควาสํารวจและทดลองความสามารถของตน โดยจัด

สิ่งแวดลอมของหองเรียนหรือจัดประสบการณที่ทาทายความอยากรูอยากเห็นของนักเรียน  
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  Crenshaw & Harper (2011 : 13 - 26) กลาววานักเรียนแตละคนมีรูปแบบแรงจูงใจ

ที่แตกตางกัน เปนแรงขับใหนักเรียนพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐาน

ความเปนเลิศ ที่ตนเองต้ังไว นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ สัมฤทธ์ิจะไมทํางานเพราะหวังรางวัล แตทําเพื่อ

จะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิจะมีลักษณะสําคัญ แบงออกได

ดังตอไปน้ี 

   1)  มุงหาความสําเร็จและกลัวความลมเหลว  

   2)  มีความทะเยอทะยานสงู 

   3)  ต้ังเปาหมายสูง 

   4)  มีความรับผิดชอบในการงานดี 

   5)  มีความอดทนในการทํางาน 

   6)  รูความสามารถที่แทจริงของตนเอง 

   7) เปนผูที่ทํางานอยางมกีารวางแผน 

   8) เปนผูที่ต้ัง ระดับความคาดหวังไวสงู 

  3.1 แรงจูงใจใฝสัมพันธ ผูที่มีมักจะเปนผูทีโ่อบออมอารี เปนที่รักของผูเรียนคนอื่น ๆ 

มีลักษณะเห็นใจผูอื่น ซึ่งเมื่อศึกษาจากสภาพครอบครัวแลวมักพบวาเปนครอบครัวที่อบอุน บรรยากาศ

ในบานปราศจากการแขงขัน พอแมไมมีลักษณะขมขู พี่นองมีความรักสามัคคีกันดี ผูมีแรงจูงใจใฝ

สัมพันธจะมีลักษณะสําคัญ (Hoy & Miskel, 2005) ดังตอไปน้ี 

   3.1.1 เมื่อทําสิ่งใดในทุกเปาหมายกเ็พื่อไดรบัการยอมรับจากกลุม 

   3.1.2 ไมมีความทะเยอทะยาน มีความเกรงใจสูง ไมกลาแสดงออก 

   3.1.3 หลีกเลี่ยงการโตแยงมักจะคลอยตามผูอื่น 

  3.2 แรงจูงใจใฝอํานาจ ผูที่มีแรงจูงใจแบบน้ี สวนมากมักจะพัฒนามาจากความรูสึก

วาตนเองขาดในสิ่งที่ตองการ ทําใหเกิดความรูสึกมีปมดอยจงึพยายามสรางปมเดนข้ึนมาเพื่อชดเชยกับ

สิ่งที่ขาด ผูมีแรงจูงใจใฝอํานาจจะมีลักษณะสําคัญ (Honigsfeld & Dunn, 2006) ดังตอไปน้ี 

   3.2.1 ชอบมีอํานาจเหนือผูอื่น ซึ่งอาจแสดงออกมาในลกัษณะการกาวราว 

   3.2.2 มักจะตอตานสังคม 

   3.2.3 แสวงหาช่ือเสียง 

   3.2.4 ชอบเสี่ยงทั้งในทกุดานและกลาเผชิญกบัอปุสรรคตาง ๆ 

   3.2.5 ชอบเปนผูนํา 

  3.3 แรงจูงใจใฝกาวราว ผูที่มีแรงจูงใจแบบน้ีมักไดรับการเลี้ยงดูมาแบบเขมงวดมาก

เกินไป พอแมจะใชวิธีการลงโทษที่รุนแรงเกินไป ดังน้ันจึงหาทางระบายออกกับผูอื่นหรืออาจเน่ืองมา 

จากการเลียนแบบจากสื่อตาง ๆ ทําใหมีความกาวราว ซึ่งลักษณะสําคัญ (Newstrom, 2007) จะมี

ดังตอไปน้ี  
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   3.3.1 ถือความคิดเห็นหรือความสําคัญของตนเปนใหญ 

   3.3.2 ชอบทํารายผูอื่น ทั้งทางกายหรือวาจา 

  3.4 แรงจูงใจใฝพึ่งพา มักมีสาเหตุมาจากการเลี้ยงดูที่พอแมทะนุถนอมมากเกินไป 

ไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดชวยเหลือตนเอง ผูที่มีแรงจูงใจแบบน้ีจะมีลักษณะสําคัญ (Crenshaw & 

Harper, 2011 : 13 - 26) ดังตอไปน้ี 

   3.4.1 ไมมั่นใจในตนเอง 

   3.4.2 ไมกลาตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ดวยตนเอง มกัจะลังเล 

   3.4.3 ไมกลาเสี่ยง 

   3.4.4 ตองการความชวยเหลือและกําลงัใจจากผูอื่น 

สรุปไดวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปนความปรารถนาที่จะทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี

แขงกับมาตรฐานที่ดีเย่ียมหรือทําใหดีกวาผูเรียนคนอื่น มีความพยายามเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ และ

รูสึกสบายใจเมื่อประสบความสําเร็จและมีความวิตกกังวลเมื่อประสบความลมเหลวจะเปนพลังความ

ตองการของผูเรียนใหทําในสิ่งที่ดีเย่ียม มีความมานะบากบั่น ฟนฝาอุปสรรคไปสูความสําเร็จในสิ่งที่

ยากและทําไดดีกวาเดิม เชน ตองการเปนคนเกง มีความสามารถในการเลาเรียน ทําใหผูเรียนต้ังใจ           

ทําสิ่งตาง ๆ ใหดีเพื่อบรรลุความสําเร็จอยางดีเลิศโดยมีเกณฑมาตรฐานเทากับเปาหมายหรือสูงกวา

เปาหมายที่ต้ังไว 

แรงจูงใจทุกประเภทเปนองคประกอบสาํคัญที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการพัฒนาพฤติกรรม

การคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในภาคใตตอนบนที่ตองมีการเช่ือมโยงระหวางแรงจงูใจเหลาน้ีกับสิ่งที่กระทํามาของนักเรียน ซึ่งหากได

มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิที่ดี ก็จะมีแนวโนมที่จะมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหอยูในระดับดี หากไมมี

แรงจูงใจที่ถูกตอง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนก็จะถูกจํากัด  

รูปแบบการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนรูจะมีแนวคิดที่ประกอบดวย ความหมายความคิดรวบยอดของรูปแบบ 

การเรียนรู ผลกระทบที่มีตอการเรียนรู และประเภทของรูปแบบการเรียนรู Seng (2010 : 63) กลาว

วาปจจัยระดับนักเรียนที่สงผลตอทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ประกอบดวย 

รูปแบบการเรียนรู สติปญญาการเรียนรูและพื้นความรู แรงจูงใจ เจตคติ ความใสใจหรือความรับผิดชอบ 

สวนนักเรียน ซึ่งในแตละปจจัยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

 1. ความหมาย 

  Kvan & Yunyan (2004) กลาววารูปแบบการเรียนรูวาเปนกระบวนการพิจารณา

โดยใชเหตุผลบูรณาการกับประสบการณโดยใชความคิดรวบยอด การสังเกตและการปฏิบัติ Astin et al. 

(2006) กลาววารูปแบบการเรียนรู หมายถึง การรวมกันของลักษณะตาง ๆ ทางดานความรูความเขาใจ 
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อารมณหรือความรูสึก และองคประกอบตาง ๆ ทางจิตวิทยา ที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการที่นักเรียน       

มีปฏิสัมพันธดวยและตอบสนองตอสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูน้ัน Funderstanding (2007) ไดให      

คําจํากัดความของรูปแบบการเรียนรู วาเปนวิธีการเรียนรูของนักเรียนแตละคนในการรับรูและจัดการ

ขอมูลขาวสารหลากหลายวิธี ซึ่ง ในแตละนักเรียนหากเรียนมากแคไหนก็จะมีสิ่งที่จะตองทํามากข้ึน  

ในการปรับประสบการณทางการศึกษาโดยผานรูปแบบการเรียนรูที่เปนลักษณะเฉพาะของตน 

Honigsfeld & Dunn (2006) กลาววา รูปแบบการเรียนรู หมายถึงสิ่งที่เสริมพัฒนาการในลักษณะ

ของนักเรียนที่ทําใหการเรียนน้ัน มีประสิทธิผลสําหรับผูเรียนกลุมหน่ึง และไมมีประสิทธิผลสําหรับ

ผูเรียนอีกกลุมหน่ึง Heiman (2006) กลาววา รูปแบบการเรียนรู หมายถึง หนทางของผูเรียนในการ

เพงความต้ัง ใจ การมีกระบวนการ และการคิดเกี่ยวกับขอมูลที่ใหมและมีความยาก 

  สรุปไดวารูปแบบการเรียนรู หมายถึง นักเรียนมีการเรียนทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ

เพื่อเปนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหที่เปนรูปธรรม การเรียนการสอนมีวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

นักเรียนแตละคนโดยมีการปรับประสบการณทางการศึกษาที่เปนลักษณะเฉพาะของตน วิธีการเรียน

ตองทําใหนักเรียนมีการปฏิบัติที่จะสงผลตอการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและ วิธีการเรียนตองทําให

นักเรียนสามารถใชขอมูลขาวสารในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของตนเองได ตองมีลักษณะพิเศษ 

ที่จะทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหที่ประสบความสําเร็จ รวมทั้งนักเรียนชวยเหลือ

กันทุกคนดวยความเต็มใจกับการทํากิจกรรมในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนทุกคน 

เปนการรวมกันของลกัษณะของนักเรียนทัง้ ดานความรูความเขาใจ ทัศนคติ และทักษะ บูรณาการเขา

กับประสบการณของแตละนักเรยีนที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการ มีปฏิสัมพันธและตอบสนองตอสิ่งแวดลอม

แหงการเรียนรู และทําใหการเรียนน้ัน เกิดประสิทธิผล 

 2. ความคิดรวบยอดของรปูแบบการเรียนรู 

  Funderstanding (2007) ไดกลาวถึงความคิดรวบยอดของรูปแบบการเรียนรูวา  

อยูบนรากฐานในการจําแนกรูปแบบทางจิตวิทยา ดวยเหตุผลที่เกี่ยวกับพันธุกรรม การเลี้ยงดูและ  

การอบรมสั่ง สอนและสิ่งแวดลอมปจจุบัน จึงทําใหแตละนักเรียนมีแนวโนมที่จะมีการรับรูและการ

จัดการกับขอมูลขาวสารไดอยางแตกตางกัน วิธีที่แตกตางกันน้ีถูกจําแนกออกเปน 1) Concrete and 

Abstract Perceivers ซึ่งคนที่มีลักษณะน้ีจะดูดซึมหรือรับขอมูลขาวสารโดยผานประสบการณโดยตรง 

โดยทางการปฏิบัติ การแสดงออก สัมผัสดวยประสาททั้งหาและความรูสึก สวน Abstract Perceivers 

จะรับขอมูลขาวสารโดยผานการวิเคราะห การสังเกต และการคิด 2) Active and Reflective Processors 

ซึ่ง Active Processors ทําใหประสบการณมีเหตุผลโดยการใชขอมูลขาวสารที่ใหมฉับพลันทันที   

สวน Reflective Processors ทําใหสวนรูปแบบอื่นมักจะไมคอยสะทอนใหเห็นในหลักสูตร การสอน

และการประเมินมากนัก 

 



 30

 3. ผลกระทบทีม่ีตอการเรียนรู 

  Barnett & Francis (2012 : 201 - 211) กลาววาผลกระทบที่มีตอการเรียนรูจะถูก

พิจารณาออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานการสอนและดานการประเมิน ดังตอไปน้ี 

  3.1 หลักสูตร นักการศึกษาควรเนนในเรื่องสัญชาตญาณ ความรูสึก การรับรูดวย

ประสาททั้งหาและจินตนาการ โดยเพิ่มเขาไปกับทักษะของการวิเคราะห การมีเหตุผลและการแกปญหา

อยางตอเน่ือง 

  3.2 การสอน ครูควรออกแบบวิธีการสอนใหเช่ือมโยงกับรูปแบบการสอนใชการรวม

ของประสบการณที่หลากหลาย การสะทอนผล ความคิดรวบยอด และการทดลอง ครูสามารถแนะนํา

องคประกอบตาง ๆ ที่เปนประสบการณที่หลากหลายที่มีอยูในหองเรียน เชน เสียง ดนตรี สิ่งที่มองเห็น

หรืออุปกรณที่เรียนโดยผานการมองเห็น การเคลื่อนไหว ประสบการณ และแมแตการพูดคุย 

  3.3 การประเมิน ครูควรใชเทคนิคการประเมินทีห่ลากหลาย โดยการเนนเพื่อใหเกิด

พัฒนาการของความสามารถของสมองทั้งหมดที่มีและในแตละรูปแบบการเรียนรูที่มีความแตกตางกัน 

 4. ประเภทของรูปแบบการเรียนรู 

  รูปแบบการเรยีนรู เปนองคประกอบหน่ึงในบรรดาหลายองคประกอบที่มีอิทธิพลตอ

การเรียนรู (Astin et al. 2006) และเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับผูเรียนและครู ทั้งน้ีเพราะรูปแบบการเรียนรู

สามารถใชเปนตัวแปรทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนได (Kvan & Yunyan, 2004) ครูจึง

ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการเรยีนรูเพื่อจดัการเรียนการสอนใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียนรูแตละ

ประเภท ในการจัดประเภทของการเรียนรูแบงออกเปน 2 ประเภทตามทฤษฎีของ Heiman (2006) 

ไดแก ยุทธวิธีที่เกี่ยวกับกระบวนการซึง่ผูเรยีนทําอยางไรเพื่อใหบรรลผุลการเรยีนและยุทธวิธีที่เกี่ยวกบั

กิจวัตร ซึ่งผูเรียนทําอะไรเพื่อใหการเรียนน้ันยังคงดําเนินตอไป เพื่อใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดตอผูเรียน 

ครูผูสอนจึงควรมีความเขาใจในรูปแบบการเรียนรู และมีความไวในการเลือกใชรูปแบบการสอนโดย

ผานทางรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนแตละคน Lashley & Barron (2005) ไดช้ีแนะวา การอธิบาย

เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูตาง ๆ ใหแกผูเรียน และเปนผูคอยใหคําแนะนําเพื่อเสริมประสิทธิภาพ     

การเรียนรูน้ันจะชวยใหผูเรียนมีการปฏิบัติการเรียนรูที่กระตือรือรนในรูปแบบการเรียนรูของตนเอง

และมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรูน้ันใหดีมากย่ิงข้ึน ครูจึงควรมีการวางแผนการสอนและกิจกรรม

การเรียนรูในทางที่สนับสนุนรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนและการปฏิบัติการสอนที่ชวยในการเรียนรู

ใหเกิดกับผูเรียนใหมากที่สุด ดังน้ัน การศึกษาถึงรูปแบบการเรียนรูจึงมีความสําคัญย่ิง การนําเสนอ

สาระสําคัญในสวนน้ีจึงประกอบดวยประเภทของรูปแบบการเรียนรูที่นาสนใจ  

 5. รูปแบบการเรยีนรู ตามแนวคิดของ Lim & Hwa (2006) ที่ไดแบงการเรียนรูตามมติิ

ของวงจรการเรียนรูซึ่ง มีพื้นฐานมาจากกระบวนการพัฒนาความรูความเขาใจ 4 ข้ันตอน ประกอบดวย 

ประสบการณที่เปนรปูธรรม การสังเกตที่สะทอนผล การสรางความคิดที่เปนนามธรรมและการทดลอง
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ที่มีประสิทธิภาพ ไดโดยพัฒนามิติออกเปน 2 ดาน จากข้ันตอน 4 ข้ันตอนในวงจรการเรียนรู จาก

ประสบการณและคุณลักษณะที่มีมาแตกําเนิดของผูเรียนทําใหแตละคนสามารถพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะหไดแตกตางกัน ดังน้ันผูเรียนสามารถจัดประเภทใหอยูในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงในสี่รูปแบบ 

ไดแก 1) รูปแบบการเรียนรูแบบผูรวมตัวกัน 2) รูปแบบการเรียนรูแบบผูแตกตางกัน 3) รูปแบบ     

การเรียนรูแบบผูคลายกัน และ 4) รูปแบบการเรียนรูแบบผูปรับตัวเขาหากันโดยลักษณะของแตละ

รูปแบบน้ัน มีการระบุรายละเอียดไวดังตอไปน้ี 

  5.1 รูปแบบการเรียนรูแบบผูรวมตัวกัน ซึ่งผูเรียนจะทําไดดีในสวนของการนําผล           

ที่ไดจากการปฏิบัติมาสูทฤษฎีและความเขาใจและสามารถทําไดดีในการแกปญหาและการตัดสินใจ 

ผูเรียนที่อยูในรูปแบบการเรียนรูแบบน้ีชอบที่จะจัดการกับงานที่ตองใชเทคนิคมากกวางานที่เกี่ยวกับ

นักเรียนและสังคม ดังที่ Liu (2011) กลาววา ผูเรียนที่อยูในรูปแบบการเรียนแบบน้ีมีบุคลิกภาพ             

ที่ไมชอบแสดงความรูสึกของตนและระวังตัวในการเกี่ยวพันกับนักเรียนอื่น 

  5.2 รูปแบบการเรียนรูแบบผูแตกตางกัน เปนรูปแบบการเรียนรูแบบบูรณาการเขา

ดวยกัน ซึ่งเปนการเรยีนแบบที่ผูเรยีนแตกตางกันและผูเรยีนจะทําไดดีในสวนของการมองเห็นสถานการณ

ที่เปนรูปธรรมจากมุมมองที่หลากหลาย ผูเรียนที่อยูในรูปแบบการเรียนรูแบบน้ีชอบที่จะเรียนรูจาก

สถานการณที่ตองมีการระดมสมองเพื่อที่จะลงมือปฏิบัติการ ชอบที่จะเขาสังคมและแสดงออกถึง

ความรูสึกที่อบอุน  

  5.3 รูปแบบการเรยีนรูแบบผูคลายกัน ซึ่งการเรียนแบบผูคลายกันน้ีผูเรยีนจะทําไดดี

ในสวนของความเขาใจในชวงกวางของขอมูลความรูที่ไดรับและจัดระบบสูรูปแบบเชิงตรรกวิทยาที่รัดกุม 

ผูเรียนที่อยูในรูปแบบการเรยีนรูแบบน้ีมีความสนใจในดานความคิดเชิงนามธรรมและสิ่งที่เปนความคิด

รวบยอดมากกวาผูเรียนแบบอื่นและจะรูสึกถึงคุณคาของทฤษฎีเชิงตรรกะมากกวาการฝกปฏิบัติ 

  5.4 รูปแบบการเรียนรูแบบผูปรับตัวเขาหากัน เปนรูปแบบการเรียนรูที่รวมหลาย

วิธีการเขาดวยกัน ซึ่งการเรียนแบบผูปรับตัวเขาหากันน้ีผูเรียนจะเรียนโดยการสงผานประสบการณ 

และชอบที่จะทําการปฏิบัติจากความรูสึกมากกวาการต้ัง อยูบนการวิเคราะหทางตรรกวิทยา ในการ

แกปญหาจะมีความเช่ือในนักเรียนเพื่อใหไดมาซึ่งความรูมากกวาการวิเคราะหที่อยูบนการใชเทคนิค

ของตนเอง 

 สรุปไดวาวงจรของการเรียนรู 4 ข้ันตอนและรปูแบบการเรียนรู 4 รูปแบบ ดังไดกลาว

มาแลวทําใหเห็นภาพรวม ซึ่งประกอบดวย ประสบการณที่เกี่ยวกับรูปธรรม การสังเกตที่คิดสะทอน 

ความคิดที่เกี่ยวกับนามธรรม การทดลองที่เกี่ยวกับการปฏิบัติและรูปแบบการเรียนรู 4 รูปแบบ ไดแก 

รูปแบบการเรยีนรูแบบผูรวมตัวกันรปูแบบการเรียนรูแบบผูแตกตางกัน รูปแบบการเรียนรูแบบผูคลายกัน

และรูปแบบการเรียนรูแบบผูปรับตัวเขาหากัน 
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 6. รูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดของ Barnett & Francis 

  Barnett & Francis (2012) ไดแบงตามมิติกระบวนการเรียนรู ซึ่ งเปนการมี

ปฏิสัมพันธอยางตอเน่ืองระหวางผูเรียนแตละคนกับโลกภายนอก โดยแบงออกเปน 4 รูปแบบดวยกัน 

ไดแก รูปแบบการเรียนรูแบบนักกิจกรรม รูปแบบการเรียนรูแบบนักไตรตรอง รูปแบบการเรียนรู  

แบบนักปฏิบัติและรูปแบบการเรียนรูแบบนักทฤษฎีซึ่ง ในแตละรูปแบบการเรียนรูน้ัน มีรายละเอียด

ตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

  6.1 รูปแบบการเรียนรูแบบนักกิจกรรมหรือผูที่ยึดถือการปฏิบัติการเปนการเรียนรู

โดยผานประสบการณในสถานการณที่เปนรูปธรรมหรือเห็นอยางชัดเจนผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู

แบบน้ีจะเปนผูพัฒนาที่อยูบนความทาทายและประสบการณใหม เปนผูมีแนวโนมในการปฏิบัติกอน 

และมีการพิจารณาผลที่ตามมาภายหลัง นอกจากน้ียังเปนผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูที่ไดเปรียบกวา

ผูอื่นเมื่ออยูทามกลางการทํางานกบัผูคนรอบขางและมคีวามสุขเมือ่อยูในบรบิทที่พบสถานการณที่ยาก

ตอการทํานาย Lashley & Barron (2005) กลาววา ผูเรียนทีอ่ยูในรูปแบบการเรียนรูแบบน้ีมักจะเปน

ผูเรียนที่ทํางานตาง ๆ ดวยความรวดเร็วโดยไมมีการวางแผนลวงหนา เปนผูที่มีแนวโนมที่จะละเลย  

ในหัวขอที่ไมสนใจ บอยครั้งที่ทิ้งสิ่งตาง ๆ ไวในนาทีสุดทาย และมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจในสิ่งที่

ตองกระทํากอนหลัง มีทักษะในการจัดการกับเวลาที่มีไดนอยและไมชอบรายละเอียด สิ่งเหลาน้ีทําให

เสียเปรียบผูอื่นและนําสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพตํ่า 

  6.2 รูปแบบการเรียนรูแบบนักไตรตรอง เปนรูปแบบการเรียนรูที่ผู เรียนได

กระบวนการไดมาซึ่งขอมูลความรูโดยการไตรตรองพิจารณาจากประสบการณตาง ๆ และสังเกต       

ในมุมมองที่แตกตาง ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูแบบน้ีชอบที่จะเรียนรูโดยผานการสังเกตและไดผล

ประโยชนจากโอกาสที่ไดคิดกอนการปฏิบัติการ เขารูสึกพอใจเมื่อไดโอกาสในการศึกษาวิจัยกอนที่จะ

มีกิจกรรมอื่น ๆ และคิดในสิ่งที่เขาไดเรียนไป นอกจากน้ียังรูสึกวาเปนการยากมากหากพวกเขาไดเริ่ม

เรียนรูจากการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่เขาถูกบังคับใหดู เชน การนําเสนอของเพื่อน เปนตน และยังเปน

วิธีการเรียนรูโดยใชแบบกรณี ซึ่งจะสรางปญหาใหแกผูเรียนกลุมน้ี ทั้งน้ี เพราะพวกเขาไมสามารถทํางาน

ที่ไดรับมอบหมายโดยปราศจากการสังเกต และการมีขอมูลที่เพียงพอได (Honey & Mumford, 2000) 

  6.3 รูปแบบการเรียนรูแบบนักปฏิบัติเปนรูปแบบการเรียนรูที่ผูเรียนเรียนโดยสราง

ความสัมพันธระหวางขอมูลความรูใหมกับสถานการณที่ไดปฏิบัติและปญหาตาง ๆ ที่พบ Papanikolaou 

et al. (2006) กลาววา ผูเรียนที่มีการเรยีนรูในลักษณะน้ีจะชอบกิจกรรมที่เขามุงความสนใจในประเด็น

ที่เขาสามารถปฏิบัติได ซึ่งตองแสดงเทคนิคตางๆ ในการปฏิบัติน้ัน 

  6.4 รูปแบบการเรียนรูแบบนักทฤษฎี ที่ผูเรียนจะมีกระบวนการเรียนโดยการซึมซาบ

ความรูที่ไดรับมาเช่ือมโยงกับทฤษฎีและโมเดลตาง ๆ Papanikolaou et al. (2006) กลาววาผูเรียน    

ที่มีรูปแบบการเรียนรูลักษณะน้ีจะชอบกิจกรรมที่ใหโอกาสแกเขาในการสํารวจโมเดลความคิดรวบยอด

และทฤษฎี  
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สรุปไดวา รูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดน้ีซึ่งแบงการเรียนรูออกเปน 4 รูปแบบ ไดแก รูปแบบ

การเรียนรูแบบนักกิจกรรมเปนผูเรียนที่ชอบทํางานที่ไดรับมอบหมายดวยความรวดเร็วและทันที รูปแบบ

การเรียนรูแบบนักไตรตรอง เปนผูเรียนที่มีการสังเกตและประเมินสถานการณจากมุมมองที่หลากหลาย

และมีความระมัดระวังอยางรอบคอบกอนทีจ่ะดวนสรุปผลหรือมีสวนในการลงมือปฏิบติัรูปแบบการเรียนรู

แบบนักประยุกต เปนผูที่ชอบทดลองความคิด ทฤษฎี และการทดสอบใหม ๆ ที่สามารถนํามาประยุกตใช

ไดในทางปฏิบัติ และรูปแบบการเรยีนรูแบบนักทฤษฎีเปนผูทีส่ามารถบูรณาการการสังเกตตาง ๆ มาสู

ทฤษฎีที่ซับซอน และเปนผูที่คิดโดยผานปญหาทีเ่กิดข้ึน อยางมีระบบ และนําความจริงที่เกิดข้ึนสูทฤษฎี

ที่เกี่ยวของกันกลาวไดวาทั้ง 4 รูปแบบเปนวงจรการเรียนรูที่ตอเน่ืองกันเปนข้ันตอน โดยแตละข้ันตอน

ก็เปนรูปแบบการเรียนรูแตละรูปแบบน้ัน คือ รูปแบบการเรียนรูแบบนักกิจกรรม รูปแบบการเรียนรู

แบบนักไตรตรอง รูปแบบการเรียนรูแบบนักประยุกต และรูปแบบการเรียนรูแบบนักทฤษฎี Astin & 

Hughes (2006) กลาววาลักษณะของรูปแบบการเรียนรูแตละแบบตามข้ันตอนของวงจรการเรียนรู 

แตละแบบจะเปนประโยชนสําหรับการวางแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนในหองเรียน อีกทั้ง    

ยังเปนเหมือนคําแนะนําสําหรับครูเพื่อการทําความเขาใจถึงปญหาที่เกิดจากการเรียนรูของผูเรียน 

และสามารถเปนผูใหคําแนะนําที่เกี่ยวกับทางวิชาการสําหรับผูเรียนไดซึ่งจะเห็นวารูปแบบการเรียนรู

แตละรูปแบบมีจุดเดนที่แตกตางกันทั้งลักษณะวิธีการเรียน ความสัมพันธกับเพื่อนและครู การเขาสังคม 

ระบบและกระบวนการทาํงาน ซึ่งหากครูผูสอนมีความเขาใจในลกัษณะพิเศษของแตละรปูแบบการเรยีนรูก็

สามารถนําไปใชเพื่อเสริมใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงได  

แตอยางไรก็ตามในทุกรูปแบบการเรียนรูแตละรูปแบบจะมีจุดดอยที่ครูผูสอนจําเปนตองชวยเหลือ

เพื่อใหผูเรียนมีการปรับแกไขเพื่อใหกระบวนการเรียนรูของตนเองมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 

จากรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดทั้งของ Lim & Hwa (2006) และ Barnett & Francis (2012) 

ที่มีรูปแบบและลกัษณะการเรยีนรู ซึ่งสรุปไดวารูปแบบการเรียนรูของผูเรียนมีการเรียนโดยผานทฤษฎี 

ประสบการณที่เปนรูปธรรมและการปฏิบัติในขณะที่คุณลักษณะทีเ่กดิในตัวผูเรยีนมลีักษณะแตกตางกันไป 

เชน การวางแผน การแกปญหา การตัดสินใจ การจัดระบบ งานเทคนิค สถานการณ ความมีตรรกะ 

ความคิดรวบยอด และการอยูในสังคม ดังน้ันรูปแบบการเรียนรู เปนวิธีการเรียนรูของนักเรียนแตละคน

ในการรับรูและจัดการขอมูลขาวสารหลากหลายวิธี ซึ่ง ในแตละนักเรียนหากเรียนมากแคไหนก็จะมีสิ่งที่

จะตองทํามากข้ึน ในการปรับประสบการณทางการศึกษาโดยผานรูปแบบการเรียนรูที่เปนลักษณะเฉพาะ

ของตน วิธีที่แตกตางกันน้ีถูกจําแนกออกเปน 1) ผูที่มีลักษณะของการ ดูดซึมหรือรับขอมูลขาวสาร

โดยผานประสบการณตรง การปฏิบัติ การแสดงออก สัมผัสดวยประสาททั้ง หาและความรูสึก ผูเรียน

อีกสวน จะรับขอมูลขาวสารโดยผานการวิเคราะห การสังเกต และการคิด 2) ผูทําใหประสบการณ      

มีเหตุผลโดยการใชขอมูลขาวสารที่ใหมฉับพลันทันที และเปนผูทําใหประสบการณมีเหตุผล โดยผาน

การสะทอนผลและการคิดจะเห็นไดวาการเรียนรูแตละรูปแบบน้ัน มีลักษณะของการเรียนรูและ
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กระบวนการการทํางานที่แตกตางกันไป และมีเอกลักษณของตนเองที่จะทําใหเกิดการเรียนรูและประสบ 

ความสําเร็จในการเรียน ซึ่งหากครูผูสอนมีความเขาใจในลักษณะพิเศษของแตละรูปแบบการเรียนรู           

ก็สามารถนําไปใชเพื่อเสริมใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 

พฤติกรรมการเรียนของผูเรียน  

Hanushek & Rivkin (2012 : 131 - 157) กลาววาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปนปจจัย

ที่สําคัญที่สุดที่สงผลตอการประสบผลสําเร็จในการเรียนรูของผูเรียน การสรางนิสัยในการเรียนหรือ

พฤติกรรมการเรียนของผูเรียนจะเปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน Jaquith & 

Darling-Hammond (2010 : 14) กลาววาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนคือความสนใจใฝรู และ

การเอาใจใสตอบทเรียน เช่ือฟงครูผูสอน รวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แสดงออกให

เห็นถึงความกระตือรือรน ความสนใจ ความต้ังใจ และสามารถรูจักวางแผนการเรียนตลอดจนวิธีเรียน

ในขณะเรียน Yoon & Shapley (2007) กลาววา พฤติกรรมการเรียนเปนสิ่งที่สามารถปรับปรุงแกไข

ใหดีข้ึนได ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเรียนน้ันใหดีข้ึน เชน การเรียนการสอน

แบบมีสวนรวมและแบบรวมมือ การเรียนแบบอิสระ แบบพึ่งพาและแบบแขงขัน ซึ่งความแตกตางเหลาน้ี

จะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับสูง Webster-Wright (2009) กลาววา พฤติกรรมการเรียน

ของนักเรียนมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของการเรียนการสอนและเปนปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ

ในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา นอกจากน้ีพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธกับ      

ผลการจัดการศึกษาโดยตรงในดานคุณภาพ Vescio & Adams (2008) กลาววาพฤติกรรมการเรียน    

มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการและเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียนประถมศึกษา  

สรุปไดวา พฤติกรรมดานการเรียนของนักเรียน หมายถึง นักเรียนแสดงออกหรือการปฏิบัติ

ของที่ดีตอการเรียนทั้งในหองและนอกหองเรียน มีความกระตือรือรน ความสนใจ ความใสใจในการเรียน 

และมีการใชเวลาในการเรยีนอยางพอสมควร มีการวางแผนและการกําหนดวิธีการเรยีนในขณะที่เรียน

ในหอง มีพฤติกรรมการเรียนที่สงผลตอการประสบผลสําเร็จในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สนใจ 

ใฝรูและการเอาใจใสตอบทเรยีน โดยการเช่ือฟงครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห ที่จะสงผลตอความสําเร็จ มีความกระตือรือรนที่จะการพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะหดวยความเต็มใจและเช่ือวาเมื่อต้ังใจทําสิ่งใดยอมทําไดสําเร็จเสมอและสามารถทําคะแนนได

ดีข้ึนโดยการอานหนังสือใหมากข้ึน 

 1. การใชเวลาในการเรียนของนักเรียน เปนปจจัยสําคัญปจจัยที่สงผลใหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน Thompson & Ponte (2004 : 47) กลาววา เวลาที่ใชในการเรียน

อยางจริงจัง จะเปนการแสดงออกของนักเรียนในการใชเวลาทําภารกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนได
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อยางเหมาะสม ทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดที่เปนชวงนอกเวลาเรียน Stoll & Thomas (2006 : 221 

- 258) กลาววาความสําคัญของเวลาที่ใชในการเรียนเปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนของนักเรียน 

 2. ความใสใจในการเรียน  

  Reiss (2004 : 179 - 193) กลาววา ผูเรียนจะประสบผลสําเร็จทางการเรียน ตองมี

ความใสใจ เชน การที่ผูเรียนใหเวลาและความพยายามนอยตอการทําการบาน รวมกับการดูโทรทัศน 

ตลอดจนการทํากิจกรรมรับจางอื่น ๆ ตลอดเวลาที่เรียนในโรงเรียนจะสงผลทางลบตอการประสบผล 

สําเร็จทางการเรียนของผูเรียนในโรงเรียนโดย Trautwein & Niggli (2006) กลาววา การทําการบาน

เปนสิ่งที่แสดงถึงการใชเวลาที่มากสําหรับผูเรียนในการทํางานตามรายวิชาที่ไดรับมอบหมาย และ     

การทําการบานเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเช่ือวาสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนได  

  สําหรับการวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรที่มีอิทธิพลตอผูเรียนที่มีตัวแปร 2 ระดับ ไดแก 

Behar-Horensein (2011 : 98 - 105) ไดทําการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียนที่มีมา 

แตเดิมมีความสัมพันธทางบวกกับระดับของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในดานเจตคติของผูเรียนอยูใน

ระดับสูงเพิ่มข้ึน มากกวาการเรียนในภาคการศึกษากอน ๆ ซึ่งช้ีใหเห็นระดับความพึงพอใจของผูเรียน

วามีการเพิ่มมากข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับความพอใจในปการศึกษาที่ผานมา Trautwein & Niggli (2006) 

ไดศึกษางานวิจัยพบวา ตัวแปรทํานายที่สําคัญของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนชายและหญิง ไดแก 

เจตคติเกี่ยวกับการสอนและความถ่ีของการทําแบบฝกกิจกรรมเกี่ยวกับการสอน เปนตน Karadag 

(2009) ไดศึกษางานวิจัยพบวา แรงจูงใจเปนองคประกอบที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการ

สอนและมีการเช่ือมโยงระหวางแรงจูงใจและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนเปนสิ่งที่กระทํามา

อยางตอเน่ืองหากผูเรียนไดรับแรงจูงใจในทักษะการคิดวิเคราะห ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน      

มีแนวโนมที่จะอยูในระดับดี หากผูเรียนไมไดรับแรงจูงใจในทักษะการคิดวิเคราะห ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของผูเรียนจะถูกจํากัด 

  Lashley & Barron (2005) ไดศึกษารูปแบบการเรียนรูที่มีการแบงรูปแบบการเรียนรู

ตามมิติกระบวนการเรยีนรูซึง่แบงออกเปน 4 รูปแบบดวยกัน ไดแก รูปแบบการเรียนรูแบบนักกิจกรรม 

รูปแบบการเรยีนรูแบบนักไตรตรอง รูปแบบการเรยีนรูแบบนักปฏิบัติและรปูแบบการเรยีนรูแบบนักทฤษฎี 

(Theorists) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนในประเทศอังกฤษและออสเตรเลียจํานวน

ทั้งหมด 361 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่เปนชาวอังกฤษและ

ออสเตรเลียชอบรูปแบบการเรียนรูแบบนักกิจกรรมมากที่สุดและชนกลุมนอยสวนใหญชอบรูปแบบ

การเรียนรูแบบนักไตรตรอง นักทฤษฎีและนักปฏิบัตินอยที่สดุ ในขณะที่นักเรียนที่อยูในวัฒนธรรมของ

ขงจื้อ ชอบที่จะเปนผูเรียนรูแบบนักไตรตรอง และชนกลุมนอยชอบเรียนรูโดยใชวิธีการเชิงรุก Altun 

& Cakan (2006) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาที่มีรูปแบบ

การเรียนรูที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสาขาวิชาที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับทัศนคติ 
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(Attitude) ที่มีตอคอมพิวเตอร การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบของความรู

ความเขาใจ คะแนนการพัฒนาการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาและทัศนคติที่มีตอคอมพิวเตอร

ของนักเรียนในประเทศตุรกี จํานวน 130 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย The Group 

Embedded Figures Test (GEFT) เพื่อวัดรูปแบบของความรูความเขาใจของกลุมตัวอยางแบบวัด

ทัศนคติที่มีตอคอมพิวเตอรและแบบสอบถามขอมูลพืน้ฐาน Background Questionnaire ผลการวิจัย

พบวา ทัศนคติของนักเรียนที่มีตอคอมพิวเตอรไมสัมพันธกัน ความรูสาขาที่เกี่ยวของโดยตรง แมเมื่อ

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ของเขาถูกควบคุม ทัศนคติตอ

คอมพิวเตอรถูกพบวามีหนาที่อยางอิสระจากรูปแบบความรูความเขาใจ ซึ่งทัศนคติในวิชาเรียนของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาของโรงเรียนของรัฐเพนซิลวาเนีย การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบ

หรือสํารวจความสมัพันธของ 3 ตัวแปร ไดแก เพศ (Sex) ระดับช้ัน (Grade Level) กับทัศนคติ จํานวน 

600 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย The Iowa Tests of Basic Skills และ Semantic 

Differential Attitude Scale ผลการวิจัย พบวา เพศเปนปจจัยที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติในการพัฒนา

ทัศนคติทางวิชาการ และความสัมพันธระหวางทัศนคติกับการพัฒนานักเรียนช้ันประถมศึกษาโดย

ทัศนคติมีความสัมพันธกับการพัฒนาการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาและระดับช้ันของนักเรียน

เปนปจจัยที่มีนัยสําคัญทางสถิติกับการพัฒนาทัศนคติของนักเรียนและพลังอํานาจของความสัมพันธ

ระหวาง ทัศนคติและการพัฒนาการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  

  Trautwein & Niggli (2006) ไดศึกษางานวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความแตกตาง

ทางเพศที่มีตอการพัฒนาการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาและเพื่อจําแนกปจจัยที่สามารถอธิบาย

ความแปรปรวนได ผลการวิจัยพบวา มีความแตกตางกันระหวางเพศชายและเพศหญิงนอกจากน้ัน   

ผลจากสมการถดถอย พบวา มี 3 ตัวแปรที่เปนตัวแปรทํานายที่สําคัญของการพัฒนาการเรียน          

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ของผูเรียนชายและหญงิ ตัวแปรเหลาน้ีไดแก เจตคติความคาดหวัง

ของเพื่อนและความคาดหวังของผูปกครอง 

  สรุปไดวา ความใสใจในการเรียน จะเปนกิริยาทาทางหรือการกระทําที่แสดงออกถึง

ความสนใจ ความตองการ มีความกระตือรือรนที่จะเรียนดวยความเต็มใจ โดยไมไดถูกบังคับหรือ      

ทําตามคําสั่ง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนใจในการเรียน ซึ่งผูเรียนจะประสบผลสําเร็จทางการ

เรียนตองมีความใสใจ เชน การที่ผูเรียนใหเวลาตอการเรียนการสอนและมีการใชเวลาในการทํางาน

ตามรายวิชาที่ไดรับมอบหมาย ที่ทําใหเช่ือไดวาจะเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนได  

 3. ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนและระหวางครูกบันักเรียน 

  ความหมายของปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนและระหวางครูกบันักเรียน มีดังตอไปน้ี  

  Slavin & Davis (2010 : 1393) กลาววาปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนในดาน

การเรียนการสอน ครูอาจจะเปนผูสรางสถานการณใหนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับ

การเรียนของเขา ครูยอมรับในเรื่องความแตกตางของนักเรียนในดานความสนใจ เพราะนักเรียนตองการ
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ไดรับความรูมากกวาการไดรับคะแนนสูง ๆ และครูผูสอนเปนเพียงที่ปรึกษาของนักเรียนเทาน้ัน     

สวนการเรียนการสอนแบบที่มีปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนเปนแบบสั่งและเช่ือฟงโดยไมมีขอ

โตแยงนักเรียนสนใจบทเรียนเพื่อ คะแนนของตนเทาน้ัน โดยไมคํานึงถึงการมีความสัมพันธกับผูอื่น 

จุดมุงหมายที่พัฒนานักเรียนใหมีความงอกงามในดานตาง ๆ เทาที่ควร เพียงตองการใหนักเรียนสนใจ

บทเรียนที่ตนกําลังสอนเทาน้ัน เปนการที่ครูใชกฎเกณฑตามที่ตนพอใจและบังคับใหนักเรียนปฏิบัติ

ตามโดยเครงครัดไมคํานึงถึงจิตใจหรือความแตกตางระหวางผูเรียน การเรียนการสอนแบบน้ีนักเรียน

จะมีบุคลิกภาพแบบตัวใครตัวมันไมมีทักษะอยูรวมกันเปนกลุม 

  Sherin &d Han (2004 : 163 - 183) กลาววาปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน

พบวามีอิทธิพลตอผูเรียนเปนอยางมากโดยแบงออกเปน 2 แบบ ไดแก 1) ครูที่มีอํานาจเหนือนักเรียน

มีการปฏิบัติตอนักเรียน เชน บอกนักเรียนยายที่น่ัง ใชการเตือนสั่งใหผู เรียนทําสิ่ง ๆ ตัดสินใจแบบ

ปราศจากเหตุผลและเรียกรองความสนใจจากผูเรียน และ 2) ครูแบบบูรณาการมีการปฏิบัติตอนักเรียน 

เชน ถามถึงความสนใจของนักเรียน ใหความชวยเหลือผูเรียนในการแกปญหาตาง ๆ ยอมรับพฤติกรรม

ของนักเรียนและมีการถามถึงความสนใจของนักเรียนในขณะที่สอน Roth & Wickler (2011 : 117 - 

148) กลาววา พฤติกรรมของนักเรียนข้ึนอยูกับพฤติกรรมของครู สําหรับนักเรียนที่มีครูที่มีพฤติกรรม

แบบมีอํานาจเหนือตนจะเปนคนที่พฤติกรรมกาวราว สวนผูเรียนที่มีครูแบบบูรณาการจะเปนคนให

ความรวมมือ มีพฤติกรรมนําตัวเอง 

  Ronfeldt & Grissom (2015 : 475 - 514) กลาววา การปฏิสัมพันธระหวางครูกับ

นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนจะแบงความสัมพันธที่มีอิทธิพลตอนักเรียนที่แบงออกเปน 3 แบบ

ดังตอไปน้ี 

   1) การความสัมพนัธแบบประชาธิปไตย ไดแก ความสัมพันธที่ครูใหโอกาสนักเรยีน

มีสวนรวมในการวางแผนการเรียนและกิจกรรมตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมายใหนักเรียนทํางานรวมกลุม

แบบประชาธิปไตย มีการออกความคิดเห็น การรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกันและใชวิธีแหงปญญา

ใหครูเปนเพียงผูคอยแนะนํา ชวยเหลือใหการเรียนเปนไปโดยถูกตอง มีกิจกรรมที่เหมาะสมการวัดผล

เปนไปตามแบบปรนัยและทําอยางยุติธรรมสม่ําเสมอการความสัมพันธแบบน้ีนับวาไดผลดีงานยอม

สําเร็จลงดวยดีทุกคนไดรับความพอใจ ในดานบุคลิกภาพ ผูเรียนจะไดรับการฝกความรับผิดชอบ         

การใหความรวมมือและเคารพซึ่งกันและกัน 

   2) การความสัมพันธแบบอัตตาธิปไตย ไดแก ความสัมพันธที่ครูกําหนดเน้ือหา 

วิธีสอนและกิจกรรมทุกอยางใหโดยที่นักเรียนไมมีสวนรวมเลย เมื่อมอบงานใหนักเรียนทํา นักเรียน

จะตองปฏิบัติโดยดีจะขัดแยงไมได นักเรียนตองไมมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน การวัดผลก็ดําเนินไป

ตามความพอใจของครู ความสัมพันธแบบน้ีใหผลดีในการเรียน คืองานเสร็จนักเรียนสอบไลไดคะแนนดี 

แตดานบุคลิกภาพ ทําใหเปนคนกาวราว ขาดความรับผิดชอบ เน่ืองจากวาถูกบังคับกดข่ีถามีโอกาส
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วิพากษวิจารณก็จะแสดงอยางรุนแรง โดยขณะที่ครูไมไดยินหรือลับหลังครูในระหวางเรียนดวยกันก็มี

การขมขู และถามีสิ่งผิดก็จะหาตัวผูผิดมาลงโทษกัน 

   3) การความสัมพันธแบบปลอยปะละเลย ความสัมพันธแบบน้ีมักมีลักษณะ

ตรงกันขามกับความสัมพันธแบบอัตตาธิปไตย คือ ไมเอาใจใสในการสอน และการอบรมนักเรียน         

ไมเตรียมการสอน ปลอยใหนักเรียนทา อะไรตามความพอใจ การสอนไมยึดถือหลักสูตรนักเรียนคนใด

ขยันก็เรียน ข้ีเกียจก็ปลอยไป การวัดผลก็ไมมีหลักเกณฑ ลักษณะบางประการของการสอนแบบน้ี        

ทําใหครูเขาใจวาน่ีแหละคือความสัมพันธแบบประชาธิปไตย ทําใหเปนผลเสียหายเพราะความสัมพันธ

แบบน้ีไมไดผลดี งานก็ไมสําเร็จแมวาผูเรียนจะสบายใจตอนที่ปลอย แตเมื่อปรากฏวาไมมีผลงานอะไร

ที่เดน นักเรียนก็เกิดความไมพอใจตามมา ความสัมพันธแบบน้ีไมสงเสริมบุคลิกภาพที่ดี นักเรียนจะ

ทํางานไมเปน ไมรูจักรับผดิชอบ ไวใจไมได และไมสงเสริมมโนภาพแหงตนของนักเรียนดวยจากการศึกษา

ดังกลาวมาแลวทําใหทราบวาปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนเปนองคประกอบที่สําคัญในการเรียน

การสอน 

สรุปไดวา ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนจะเปนในลักษณะใด จะเปนการสงเสริมความรูสึก

รับผิดชอบและมโนภาพภาพแหงตนของนักเรียนอันจะเปนประโยชนตอทั้ง 2 ฝาย และการบริหาร

ของโรงเรียนที่สงผลตอการจัดการเรียนรูและการพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของผูเรียน  

 

ตอนท่ี 3 แนวคิดเก่ียวกับปจจัยระดับครูท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน 

 

ครูผูสอนในปจจุบันกับอนาคตจะมีความแตกตางกันมาก โดยผูเปนครูจะมีฐานะดี สอน

ผูเรียนดวยความสมคัรใจและเปนคนเกงที่ไดรับคัดเลือกจากนักเรียนทุนที่เกงที่สุดเขามาศึกษาวิชาครู 

มีความรักและศรัทธาในอาชีพ มีความรับผิดชอบที่ตองการอบรมผูเรยีนใหเปนคนดี ดังน้ันจึงถูกยกยองไว

ในฐานะสูงด่ังปูชนียผูเรียน (ไพฑูรย สินลารัตน, 2555 : 2) เพราะสภาพแวดลอมจะเปลี่ยนแปลงไป 

ทุกดาน โดยเฉพาะการสอนตองทําเปนกระบวนการที่ผสมกันระหวางศาสตรกับศิลปและทําใหเกิดผล

สัมฤทธ์ิตามความมุงหวังของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย (Fishman et al. 2003 : 645) ดังน้ันการเปนครู 

มิใชมีแตความรูตามหลักวิชาการเทาน้ัน แตยังตองอาศัยแรงจูงใจในหลายดานประกอบกัน เชน ความ

มีศรัทธาในอาชีพ ความรักผูเรียนและรักการสอน เปนตน  

ความหมายของครูผูสอน 

ถาพิจารณาความหมายของครจูากคําวา “TEACHERS” ไดมีผูอธิบายไว ดังตอไปน้ี  

 T : Teaching (การสอน) หมายถึง ผูเรียนที่มีการทําหนาที่สั่งสอนศิษยใหเปนคนดีมี

ความรูในวิชาการทั้งปวง ซึ่งถือวาเปนงานหลักของครูทุกคนทุกระดับช้ันที่สอน มีความตระหนักในเรื่อง

การสอนเปนอันดับแรก โดยถือวา หัวใจของความเปนครู คือ การอบรมสั่งสอนศิษยใหเปนคนดีมี

ความรูในวิทยาการทั้งปวง (Desimone et al. 2002 : 83) 
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 E : Ethics (จริยธรรม) หมายถึง ผูเรียนที่มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสงเสริม

จริยธรรมใหแกนักเรียนและตัวครูเองก็ตองมีความประพฤติปฏิบัติตนใหเปนผูมีจริยธรรมอันดีงาม 

เหมาะสมดวย เพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกผูเรียน (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2559 : 8) 

 A : Academic (วิชาการ) หมายถึง ผูเรียนที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในทางวิชาการทั้ง

ของตนเองและผูเรียน ตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยางตอเน่ืองเพื่อใหทันตอวิทยาการสมัยใหม  

 C : Cultural Heritage (การสืบทอดวัฒนธรรม) หมายถึง ผูเรียนที่มีหนาที่รับผิดชอบ

ในการสืบทอดวัฒนธรรมไปยังคนรุนตอไป ซึ่งตองมีการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม

ของชาติ เขาใจวัฒนธรรมที่ดีงาม เชน แตงกายใหถูกตอง เหมาะสม การมีกริยามารยาทแบบไทย         

ในการจัดงานพิธีตาง ๆ เชน งานแตงงาน งานบวช เปนตน  

 H : Human Relationship (มนุษยสัมพันธ) หมายถึง ผูเรียนที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอ

ผูเรียนทั่วไป เพราะจะชวยใหครูสามารถปฏิบัติหนาที่การงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงาน

เลขาธิการคุรุสภา, 2558 : 67) ซึ่งสามารถจําแนกออกไดดังตอไปน้ี 1) มนุษยสัมพันธระหวางครูกับ

นักเรียน โดยเปนที่ปรึกษาของผูเรียน พยายามหาทางชวยเหลือถามีปญหา 2) มนุษยสัมพันธระหวางครู

กับครูเพื่อใหเกิดความสามัคคีกัน ที่จะมีสวนชวยในการพัฒนาโรงเรียนใหเจริญกาวหนาไปไดอยางรวดเร็ว 

และ 3) มนุษยสัมพันธระหวางครูกับผูปกครองและชุมชน ซึ่งมีความสําคัญตอการเรียนการสอนและ

การพัฒนาโรงเรียน ถาโรงเรียนสามารถสงเสริมใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมได 

 E : Evaluation (การประเมินผล) หมายถึง ผูเรียนที่ประเมินผลการเรียนการสอน    

ของนักเรียน ซึ่งถือวามีความสําคัญเพราะเปนการวัดความเจริญกาวหนาในดานตาง ๆ ซึ่งสามารถทํา

ไดหลายแบบ เชน การสังเกต การสัมภาษณ การสอบ การใชแบบสอบถามและแบบสํารวจ การบันทึก

ยอและระเบียนสะสมและอื่นๆ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 82)  

 R : Research (การวิจัย) หมายถึง ผูเรียนที่ตองเปนนักแกปญหา โดยใชการวิจัยเปน

วิธีการเพื่อศึกษาหาความรู ความจริงที่เช่ือถือได  

 S : Service (การบริการ) หมายถึง ผูเรียนที่ใหบริการแกผูเรียน ผูปกครองและชุมชน 

เชน การใหบริการความรูทางวิชาการทั้งในดานอาชีพ สุขภาพอนามัย การใหคําปรึกษาหารือ เปนตน  

สรุปไดวา ครูผูสอน คือ บุคลากรวิชาชีพที่ทําหนาที่ในการจัดการเรียนการสอน ผูทําหนาที่

สอนและถายทอดเพื่อใหเกิดความรู ความกาวหนาในสาขาวิชาน้ัน แกผูเรียนเกิดความรู ความคิดและ

มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี สามารถนําไปใชในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติในอนาคต ดังน้ัน คําวา 

ครู จึงมีความหมายลึกซึ้งกวางขวางมาก เปนผูสั่งสอนผูเรียนและเปนผูควรไดรับการเคารพ  

Guarino et al. (2011 : 135) เสนอวาคุณลักษณะที่มีประสิทธิผลของครูผูสอน ประกอบดวย  

 1.  ครูในฐานะผูอํานวยการสอน  

 2.  ครูในฐานะเพื่อนและผูใหคําปรึกษาแกนักเรียน  

 3.  ครูในฐานะสมาชิกคนหน่ึงของชุมชนโรงเรียน  



 40

 4.  ครูในฐานะสมาชิกของสมาคมวิชาชีพ 

Rothstein (2010 : 181 - 182) กลาววาคุณลักษณะของครูที่ดี ประกอบดวย 

 1.  สอนเต็มเวลาและไมเขาหองสอนชากวาปกติและไมเลิกกอนเวลา ซึ่งเปนการเบียด

บังผลประโยชนของผูเรียน 

 2.  สอนเต็มหลักสูตรที่สอนวาตองสอนอะไร สอนเรื่องใดกอนหลังและสอนใหครบเต็ม

หลักสูตร  

 3.  สอนเต็มความสามารถของตนและประสบการณเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา

กับผูเรียนใหมากที่สุด 

 4.  สามารถสรางสรรคประสบการณในการเรียนรูที่ชวยสงเสริมในเน้ือหาวิชาเหลาน้ัน

เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

 5.  มีความเขาใจในการเรียนรูและพัฒนาของผูเรียน รูจักสรางโอกาสในการเรียนรูเพื่อ

ชวยเสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญา 

 6.  มีความเขาใจถึงความแตกตางในการเรียนรูของผูเรียนและสามารถสรางสรรคโอกาส

ในการจัดการเรียนการสอนที่จะนําไปประยุกตใชที่หลากหลายได 

 7.  มีความเขาใจและรูจักใชยุทธวิธีที่หลากหลายในการสอน เพื่อกระตุนใหผูเรียนได

รูจักคิดอยางมีเหตุผล สามารถแกไขปญหาและมีทักษะในเชิงปฏิบัติ  

 8.  มีการใชความเขาใจในตัวผูเรียนแตละคนทั้งแรงจูงใจและพฤติกรรมมาสรางบรรยากาศ

การเรียนรู เพื่อกระตุนใหเกิดปฏิสัมพันธในเชิงสรางสรรค มีสวนรวมอยางกระตือรือรนในการเรียนรู 

 9.  มีการใชยุทธวิธีการประเมินผลในรูปแบบที่จะเปนทางการสรางความมั่นใจใหเกิดข้ึน

วาผูเรียนจะไดรับการพัฒนาในทุกดานอยางตอเน่ือง  

 10. สรางความสัมพันธกับพอแม ผูปกครองและชุมชนขนาดใหญ เพื่อสนับสนุนการจัด

การศึกษาที่ดีข้ึนของผูเรียน  

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2560 : 15) มีขอมูล      

ที่แสดงวามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษามีขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงคในการ

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อใหสามารถสรางความเช่ือมั่น ศรัทธาแกสังคม เน่ืองจากวิชาชีพครู

จะมีลักษณะเฉพาะ ที่ตองใชความรู ทักษะและความเช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพตามขอบังคับ 

ครุสภาวาดวยมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพไว ไดแก  

 1.  มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ซึ่งเปนขอกําหนดซึ่งผูตองการประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาตองมีความเพียงพอที่สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนขอกําหนดที่เกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดง

พฤติกรรมการปฏิบัติงานและพัฒนางาน เพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายการจัด

การศึกษา รวมทั้งตองฝกฝนใหมีทักษะหรือความชํานาญสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 
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 3.  มาตรฐานการมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ โดยใชความพยายามอยาง

เต็มความสามารถของครูที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความ

ตองการโดยวิเคราะหวินิจฉัยจากความตองการที่แทจริงของผูเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให

ไดผลดีกวาเดิม มีการสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางเปนระบบ 

 4.  มาตรฐานการพัฒนาแผนการสอนใหปฏิบัติไดจริง มีการเลือกใช ปรับปรุงหรือสราง

แผนการสอน บันทึกการสอนหรือเตรียมการสอนในลักษณะที่สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 

 5.  มาตรฐานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ มีการประดิษฐคิดคน 

ผลิตเลือกใช ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ เอกสารสิ่งพิมพ เทคนิควิธีการตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนบรรลุ

จุดประสงคของการเรียนรู 

 6.  มาตรฐานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน ให

ประสบผลสําเร็จตามสภาพความแตกตางของแตละคนดวยการปฏิบัติจริงดวยตนเองจนเปนบุคลิกภาพ

ถาวรติดตัวผูเรียนไปตลอดชีวิต 

 7. มาตรฐานการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ โดยครู

นําเสนอรายละเอียดถึงปญหาความตองการและเปาหมายของการพัฒนาผูเรียน 

 8. มาตรฐานการใชเทคนิค วิธีการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาพัฒนา

คุณภาพของผูเรียนและมีแนวทางใหมๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดีย่ิงข้ึน 

 9. มาตรฐานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ โดยการนําเอาปญหา 

ที่เกิดข้ึนในการเรียนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู เพื่อ

นําไปสูการพัฒนาของผูเรียนที่ถาวร  

 10. มาตรฐานของครูที่ตองเปนผูมองมุมบวกในสถานการณตาง ๆ กลาเผชิญปญหา

ตางๆ สามารถมองเห็นแนวทางที่นําสูผลกาวหนาของผูเรียน 

McLaughlin & Talbert (2001 : 183) กลาววาครู ควรมีคุณลักษณะดังตอไปน้ี 

 1. คิดคนวิธีการสอนใหม ๆ อยูเสมอ ใชวิธีการสอนใหผูเรียนรูจักคิดหาทนทางสราง

ความรูดวยตนเอง ครูเปนเพียงผูช้ีแนวทางการนําความรูจากแหลงตาง ๆ มาใชประโยชนที่จะเรียนรู 

สิ่งใหม ตอไปไดหรือสอนใหผูเรียนรูวิธีการเรียนรู คิดหาความรูดวยตนเองเกิดความคิดอยาง

หลากหลายและคิดหาความรูดวย 

 2. วางแผนจัดการเรียนการสอน โดยใหความสําคัญกบัผูเรียนเปนรายผูเรียน ทําความ

เขาใจกับผูเรียนและเช่ือวาผูเรียนทุกคนพัฒนาไดดวยการเรยีนรูจากกระบวนการศึกษาทีผู่เรียนเรียนรู

และปฏิบัติดีจรงิดวยตนเอง 
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 3. มีความรูและทักษะอยางดี ในสาระการเรียนรูที่สอน มีความรูความเขาใจ              

ในขอบขายสาระการเรียนรูที่จะสอนอยางทองแท สามารถบูรณาการภายในกลุมวิชาและระหวางกลุม

วิชาใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ตามสภาพความเปนจริงและสอดคลองกับการดําเนินชีวิตในสังคม 

 4. มีความสามารถในการสรางและพัฒนาหลักสูตรในหองเรียน มีความรูและทักษะ     

ในการนําสาระการเรียนรูที่จําเปนและตรงตามความตองการของผูเรียนมาสรางเปนหลักสูตร              

ในหองเรียนของตนเองได 

สรุปไดวา ครู หมายถึงผูที่มีความรู ความสามารถ มีความชํานาญในการสอน มีความเขาใจ

ในขอบขายสาระการเรียนรูที่จะสอนอยางทองแท มีความเปนมืออาชีพที่สอนผูเรียนใหเกงได โดยใช

เทคนิคการสอนที่ดีและเช่ือวาผูเรียนทุกคนพัฒนาไดดวยการเรียนรูจากกระบวนการศึกษาที่ปฏิบัติ       

ไดจริงดวยตนเอง ชอบเรียนรูสิ่งใหมเสมอ ใฝหาความรูดวยการศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลาใสใจ

นักเรียนมีความรักความจริงใจกับนักเรียน ใหความสําคัญเปนรายผูเรียน มีการวางแผนการสอนอยาง

ตอเน่ือง ใชสื่อการสอนที่เหมาะสมหลากหลาย นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชสอนไดอยางสรางสรรค

และเกิดประโยชนสูงสุดตามศักยภาพของผูเรียน ทั้งทางสติปญญาและสังคมอยางตอเน่ืองอยางเปน

ระบบดวยรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม สามารถเรงเราใหผูเรียนมีความใฝรู ใฝเรียน กระตุนใหมีอิสรเสรี

ทางความคิด สงเสริมใหมีสติปญญาเฉียบแหลมอยางสัมฤทธ์ิผลตามศักยภาพ โดยใชความพยายาม

อยางเต็มความสามารถของครูที่มีการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง มีการเลือกใช 

ปรับปรุง หรือสรางแผนการสอน บันทึกการสอน หรือ เตรียมการสอนที่สามารถนําไปใชจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนใหบรรลวัุตถุประสงคโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน ใหประสบผลสําเร็จตามสภาพ

ความแตกตางของแตละคนดวยการปฏิบัติจรงิและกอใหเกิดเปนบุคลกิภาพถาวรติดตัวผูเรยีนไปตลอดชีวิต 

ดานรูปแบบการสอน 

รูปแบบการสอน มีวิธีการตางๆมากมาย ในการศึกษาเรื่อง โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับทักษะ

การคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในภาคใตตอนบน ผูวิจัยจะขอนําเสนอรายละเอียดของรูปแบบการสอน ประกอบดวย ความหมาย 

ของรูปแบบการสอน และประเภทของรูปแบบการสอน โดยมีรายละเอียดตอไปน้ี  

 1. ความหมายของรูปแบบการสอน 

  Astin et al. (2006) กลาววา การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 จะไดรับอิทธิพลจากตัวแปรหลายพรอมกัน ในการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับ

ปจจัยระดับครูที่สงผลตอการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัย

ไดทําการทบทวนวรรณกรรมแลวสรุปไดวาปจจัยที่สงผลตอทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน ประกอบดวย 

1) รูปแบบการสอน 2) การจัดการช้ันเรียน 3) พฤติกรรมการสอน 4) ความพึงพอใจตอการสอน และ

5) ความเปนครูมืออาชีพ ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
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  Crenshaw & Harper (2011 : 13 - 26) กลาววา รูปแบบการสอนเปนยุทธวิธีที่มี

ความหลากหลายที่เปนตัวชวยทําใหการสอนงายข้ึนและมีความยืดหยุนเพียงพอที่จะสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูเรียน  

  Flores & Harding (2012 : 212 - 230) กลาววา รูปแบบการสอนมี 2 แนวทาง 

ไดแก รูปแบบการสอนซึ่งเปนกิจกรรมหรือวิธีสอนและรูปแบบการสอนที่เปนโครงสรางที่แสดงถึง

องคประกอบตาง ๆ ในการสอน ซึ่งจะนํามาใชรวมกันเพื่อใหเกิดผลแกผูเรียนตามจุดประสงคที่ได

กําหนดไว 

  สรุปไดวา ความหมายของรูปแบบการสอนจะครอบคลุมไดทั้งความหมายในดาน

ยุทธวิธี ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการสอนหรือวิธีสอน และโครงสรางที่แสดงถึงสวนประกอบตาง ๆ ที่ครู

นํามาใชในช้ันเรียนเพื่อใหผู เรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ ไดสอนและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดและ

ตอบสนองความตองการของผูเรียน 

 2. ประเภทของรูปแบบการสอน 

  Sadiman (2004 : 109) กลาววาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูน้ัน ครูตองมีความรูความเขาใจในรูปแบบการสอนแตละรูปแบบ ซึ่งมีความเปนเอกลักษณ

ที่ตางกันและใหผลตอการเรียนรูที่แตกตางกัน หากครูมีความรูความเขาใจในรูปแบบการสอน และ

สามารถนําไปใชใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ก็จะทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนา

และมีความคงทนตอความรูที่ไดรับ Berger & Berger (2004 : 81) กลาววารปูแบบการสอนที่เนนมิติ

ดานการตอบสนองความตองการจาํเปนของผูเรียนและดานหลักสูตร จะแบงรูปแบบการสอนออกเปน 

2 แบบ ไดแก รูปแบบการสอนแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ที่ครูผูสอนใชกิจกรรมการเรียนการสอน 

ที่หลากหลาย มีการใชสื่ออุปกรณอยางเหมาะสมและเพียงพอ คอยสนับสนุนหรือกระตุนผูเรียนมีสวนรวม

ในกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งครูผูสอนจะมีบทบาทสําคัญในการแกปญหาที่เกิดข้ึนของผูเรียน 

มีการพูดคุยสนทนากับเพื่อนครูที่สอนนักเรียนกลุมเดียวกันเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนและใชผล     

ที่เกิดจากการประเมนิหรอืทดสอบนักเรยีน เปนตัวคอยกํากับการสอนและทิศทางโดยคํานึงถึงลักษณะ

และความแตกตางของผูเรียนและสรางความสัมพันธกับผูเรียนบนรากฐานของความไววางใจ รูปแบบ

การสอนแบบน้ีสะทอนโดยเนนที่การเรียนรูของตัวผูเรียนเอง Bray (2003 : 19) กลาววา การจัดการเรียน

การสอนโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางจะยึดผูเรียนเปนตัวต้ัง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชน

สูงสุดที่ผูเรียนควรไดรับและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการ 

ไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางต่ืนตัวและใชกระบวนการเรียนรูตาง ๆ อันจะนําไปสูการเรียนรู

อยางแทจริง ผลการเรียนรูที่เกิดข้ึนอาจเปนความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะ จาก

กระบวนการที่ผูเรียนรับรูและจดักระทาํตอสิ่งเราตาง ๆ เพื่อสรางความหมายตอสิ่งเราหรือสิ่งที่เรียนรูน้ัน 

มาเช่ือมโยงกับความรูและประสบการณเดิมของตน จนเกิดเปนความหมายที่ตนเขาใจไดอยางแทจริง
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และสามารถอธิบายตามความเขาใจของตนได ซึ่งเปนกระบวนการที่ชวยนําผูเรียนไปสูการเกิดการเรียนรู

ที่แทจริงซึ่งครูจะจัดการเรียนการสอนเชนน้ีไดตองมีการดําเนินการที่สาํคัญ 2 ประการ (Opdenakker 

& Damme, 2006 : 56) ไดแก 1) ครูตองคิดจัดเตรียมกิจกรรมที่จะเอื้อใหผูเรียนมีสวนรวมอยางต่ืนตัว

และไดใชกระบวนการเรียนรูทีเ่หมาะสม เพื่อนําไปสูการเกิดการเรียนรูที่แทจริงตามจุดประสงคที่ต้ังไว 

2) ในขณะดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูตองลดบทบาทลงและเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการ

ถายทอดความรูไปเปนผูอํานวยความสะดวก ซึ่งชวยใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมการเรียนรูไดอยางราบรื่น

และมีประสิทธิภาพ  

  Fishman & Tal (2003 : 645) กลาววา การจัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียน

เปนศูนยกลางจะมุงเนนใหผูเรียนทํากิจกรรมตามที่ผูสอนตองการจะพัฒนาใหเกิดข้ึนกิจกรรมดังกลาว

ประกอบดวย 1) การใชสื่อรูปธรรมและนวัตกรรม 2) การใหผูเรียนรวมกันทํางานเปนทีมโดยใชรูปแบบ

ของการเรียนแบบรวมมือ เชน การจับคู การแบงกลุมยอย เปนตน 3) การใหผูเรียนทําโครงการตาง ๆ 

และ 4) การประยุกตใชความรูใหเขากับเหตุการณหรือสถานการณจริงนอกโรงเรียน Gay & Sims (2007 

: 420) กลาววา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูหากสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 

ที่สงเสริมใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญ โดยมีสวนรวมในกิจกรรม 4 ดาน ไดแก ไดเคลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรม

ตาง ๆ (กาย) ไดใชความคิด (สติปญญา) ไดมีปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น (สังคม) และ

เกิดอารมณความรูสึกอันจะชวยใหการเรียนรูมีความหมายตอตน (อารมณ) การมีสวนรวมในลักษณะ

ดังกลาวจะเปนปจจัยสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริงไดดี 

  Guarino & Wooldridge (2011) กลาววาบทบาทสําคัญของผูสอนสําหรับการสอน

ที่ใหความสําคัญกับผูเรียนเปนศูนยกลาง ในการสรางผลสัมฤทธ์ิ มีดังตอไปน้ี 

   1) ผูสอนตองใชความรูทีผู่เรียนมเีปนพื้นฐานที่ผูสอนจะสอน 

   2) ผูสอนตองแปลความหมายกิจกรรมทีผู่เรียนทําผานการสื่อสาร 

   3) ผูสอนตองเลือกที่จะสอนผูเรียนผานการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ 

   4) ผูสอนตองใชมโนทัศนที่สรางโดยผูเรียนเปนผลลัพธสําคัญที่ไดจากกิจกรรม 

ที่ผูเรียนทํา 

   5) ผูสอนตองเรียนรูวิชาที่สอนใหของผูเรียน 

   6) ผูสอนตองตระหนักวาการสอนเปนกิจกรรมทีม่ีจุดมุงหมาย 

   7) ผูสอนตองตระหนักวาสิง่แวดลอมการเรียนรูเปนปจจัยสําคัญสาํหรับการเรียนรู 

  Heffernan (2001) กลาววาการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ครูผูสอนควร

ตระหนักในเรื่องตอไปน้ี 

   1) ผูเรียนแตละคนมามีความรูที่แตกตางกัน ครูผูสอนจึงตองใชความรูที่ผูเรียน

มีและวิธีที่จะสัมพันธกับความรูที่มีกับสิ่งที่ตองการเพิ่มเปนแนวทางในการสอน 
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   2) สิ่งที่ผูเรียนคิด พูด ตอบ หรือ เขียนในหองเรียน เปนสิ่งที่มีความหมายเสมอ

ไมวาจะเปนสิ่งที่ถูกหรือผิด ครูผูสอนควรใหความสําคัญกับสิ่งเหลาน้ัน 

   3) การสรางหรือสอนมโนทัศนใหมควรทําบนพื้นฐานความรูและประสบการณ

เดิมของผูเรียน 

   4) การชวยใหผูเรียนไดอธิบายสิ่งที่เรียนรูมา จะชวยเนนยํ้าความเขาใจของผูเรียน

และอาจชวยใหไดคนพบบางสิ่งบางอยางเพิ่มข้ึน 

   5) การสรางสถานการณเพื่อใหโอกาสผูเรียนไดมีประสบการณที่ดีในการเรียน

การสอนเปนสิ่งที่ควรทําอยางย่ิง เพราะจะสงเสริมการคิด ซึ่งครูผูสอนตองคิดอยูตลอดเวลาวาจะทํา

อยางไรกิจกรรมจึงจะดําเนินไปในแนวทางที่ตองการ  

  Coldren (2006) กลาววาครูผูสอนตองรูในสิ่งตอไปน้ี  

   1) ตองรูวาจะจัดสภาพแวดลอมหรือบริบทของการเรียนรูที่ดีไดอยางไร 

   2) ตองรูวาจะสื่อสารกับผูเรียนอยางไรจึงจะเปนการสื่อสารดานการเรียน          

การสอนที่ดี 

   3) ตองรูวาจะสงเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรมอยางมีจุดมุงหมายและมีคุณคาอยางไร 

   4) ตองรูที่จะเรียนรูในสิ่งที่มีอยูในตัวผูเรียน 

   5) ตองรูที่จะเรียนรูในสิ่งที่จะสอนใหกับผูเรียน 

   6) ตองรูที่จะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหไตรตรอง 

   7) ตองรูที่จะสงเสริมใหผูเรียนมีการสื่อสารที่มีความหมาย 

  Jackson & Bruegmann (2009 : 85 - 108) กลาววาการสอนที่เนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง จะทําใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานสติปญญา ความรู และความเขาใจโดยไมไดคํานึงถึง

ความแตกตางของผูเรียน องคประกอบที่สําคัญในรูปแบบการสอนน้ีประกอบดวย เน้ือหาสาระหรือ

ความรูที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู Leung (2004 : 46) กลาววาการที่จะสรางความเปลี่ยนแปลงให

เกิดข้ึนในตัวครูใหไดน้ัน ตองใหครูเห็นผลที่เกิดข้ึนทางบวกจากการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน

เปนศูนยกลางที่ครูไดจัดใหมีข้ึน ดวยตนเองและครูมีความตองการในโอกาสเพื่อการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนการสอนที่สามารถควบคุมสิ่งแวดลอมในช้ันเรียนและครูตองมีการสนับสนุนขอมูล

แบบยอนกลับและการสะทอนความคิดเห็น Keyser (2000) กลาววาการเลือกรูปแบบการสอนไปใช

ควรใหสอดคลองกับเปาหมายและไมควรเลือกรูปแบบที่เนนเน้ือหาหรือการบรรยายเพียงอยางเดียว 

ทั้งน้ีเพราะครูสวนใหญมักใชวิธีการน้ีเมื่อถูกกดดันดวยเวลาและถือวาเปนวิธีการที่งายในสวนของการ

สอนแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลางถือวาเปนเทคนิคที่ยากกวาแตผลที่ไดจะมีคุณคาและคงทนตอการ

เรียนรูที่จะเกิดข้ึนในตัวผูเรียน ซึ่งการใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมเปนการดีกวาการใหผูเรียนฟง

บรรยายมาก  
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 3. วิธีการจัดการเรียนการสอน 

  Knight (2009) กลาววา ทักษะสําคัญสาํหรับการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 

5 ทักษะ ไดแก 1) ทักษะการพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ 2) ทักษะการจัดการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 3) ทักษะการจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรู 4) ทักษะการจัดการเรียนรูโดยใช

เทคโนโลยี ไพฑูรย สินลารัตน (2556) กลาววา การจัดการเรียนการสอนเปนข้ันตอนสําคัญที่สุดที่มีผล

โดยตรงตอผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนการจัดการเรียนการสอนที่ดีควรมีกิจกรรมการสอนที่ดี ซึ่งเปนไปเพื่อ

พัฒนาความเจริญทุกดานใหแกผูเรียน ควรกระตุนใหผูเรยีนไดแสดงออกและมีสวนรวมในการเรยีน รวมทั้ง

ใหโอกาสและเห็นความสําคัญของนักเรียนทุกคนไดฝกฝนวิธีการแสวงหาความรู และวิธีการแกปญหา

ดวยตนเอง มีบรรยากาศสนุกสนานและเปนกันเอง (Jackson & Bruegmann, 2009; Leung, 2004 

และ รังสรรค สุทารัมย, 2556 : 178) กลาววาการเลอืกเทคนิควิธีการสอนเปนสิ่งที่ครูตองนํามาพิจารณา

ประกอบกอนมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะประกอบดวย 1) จุดประสงคการเรียนรู 

ที่ดีจะบอกถึงสิ่งที่คาดหวังจะใหผูเรียนไดรับ แตหากไมเช่ือมโยงจุดประสงคกับเทคนิควิธีการสอน          

ที่เหมาะสม ครูผูสอนจะไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคได อีกทั้งครูที่ใชวิธีสอนแบบเดียวจะประสบ

ความสําเร็จกับผูเรียนประเภทเดียวและกับจุดประสงคการเรียนรูระดับเดียว แตผูเรียนจะมีความแตกตาง

หลากหลายและตองไดรับการพัฒนาทักษะในระดับที่แตกตางกัน หากครูมีการสอนแบบบรรยายวิธีเดียว  

ก็จะสอนไดผลเฉพาะผูที่เรียนไดดีจากวิธีการจัดการเรยีนการสอนทางตรงและจะไดเพยีงความรูเทาน้ัน 

ผลคือ ผูเรียนหลายคนจะไมประสบความสําเร็จ เน่ืองจากวิธีการเรียนของพวกเขาไมสอดคลองกับวิธี

สอนของครู จุดประสงคการเรียนรูควรเปนขอมูลที่สามารถแนะครูใหสามารถเลือกเทคนิควิธีการสอน

ที่เหมาะสมที่สุด ไมวาจะเปนวิธีอภิปราย การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรายผูเรียน หรือเทคนิควิธี

อื่น ๆ ดังน้ันจึงจําเปนอยางย่ิงที่ครูตองพัฒนาเทคนิควิธีการสอนหลาย ๆ รูปแบบเพื่อใชในหองเรียน 

2) ดานผูเรียน ซึ่งจะเปนขอมูลสําคัญที่ครูผูสอนตองทําการศึกษา ทําความเขาใจ เพื่อนําไปสูการกําหนด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางอยางเหมาะสม สําหรับขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน       

ซึ่งครูผูสอนจะนํามาพิจารณาประกอบดวย (1) ความสามารถทางสติปญญา ซึ่งสงผลตอการเลือก

กิจกรรมของครูจากระเบียนสะสมหรอืผลการเรียนที่ผานมาหรืออาจดูจากคะแนนทดสอบเฉลี่ยรายผูเรียน 

หรือคะแนนมาตรฐานกลางของกลุม ซึ่งเปนตัวบงช้ีความสําเร็จในอดีต และช้ีวัดถึงอนาคตของผูเรียนได 

ความรูความสามารถของผูเรียนและสิ่งที่คาดหวังจะใหเรียนรูในอนาคต ที่จะทําใหครูผูสอนกําหนด

กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิผล (2) วิธีการเรียนของผูเรียนแตละคน ที่มีความตองการ

แตกตางกัน มีวิธีเรียนในลักษณะที่ตางกันไป  

  ดังน้ันครูจึงควรมีวิธีการสอนที่แตกตางกัน ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา ผูเรียนบางคน       

มีลักษณะชอบแขงขันกันหรือบางคนตอบสนองไดดีตอสิ่งที่เสนอขอมูลตามลําดับข้ันตอน บางคนเรียน

ไดดีดวยวิธีการแกปญหา แตวิธีการที่ดีคือการทําใหผูเรยีนไดมีการวิเคราะหและสงัเคราะห องคความรู
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ดวยตนเอง ซึ่งโดยปกติครูผูสอนจะรูจากประสบการณวาผูเรียนแตละกลุมจะเรียนไดดีดวยวิธีการสอน

แบบใด เชนในสิ่งแวดลอมการเรียนแบบรวมมือ เปนตน ครูตองเลือกเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม

เมื่อผูเรียนชอบเรียนดวยวิธีที่แตกตางกัน ย่ิงครูมีความเขาใจมากเทาใด ก็ย่ิงสามารถวางแผนการจัด 

การเรียนการสอนที่ใชวิธีการหลากหลายที่สนองความตองการของผูเรียนในหองเรียนไดมากย่ิงข้ึน

เทาน้ัน สิ่งหน่ึงที่ครูควรคํานึงอยูเสมอ คือ มีวิธีการเรียนที่หลากหลายในหองเรียน หากไมสามารถจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและสอดคลองกับความแตกตางเหลาน้ันไดแลว จะมีผูเรียน

หลายคนที่อาจถูกกีดกันออกไปจากกระบวนการสอนของครู (3) ประสบการณเดิม เปนสวนสําคัญ         

ที่ทําใหผูเรียนเรียนรูไดดีและรวดเร็วมากข้ึน เน่ืองจากความสัมพันธของความรูเดิมกับความรูใหม      

จะเปนขอมูลสําคัญ สําหรับครูที่จะใชประกอบการคัดเลือกประสบการณใหมใหผูเรียนตามธรรมชาติ

ของการเรียนรู ประสบการณหรือความรูใหมที่จัดใหผูเรียนถือวาเปน “อุปสรรค” ที่จะใหผูเรียนได

แกปญหาเพื่อใหเกิดการเรียนรู หากมีความเหมือนหรือซ้ําจากประสบการณเดิม ผูเรียนจะไมตองใช

ความพยายามแตอยางใด ซึ่งถือวาการเรียนรูไมเกิดข้ึน เพราะผูเรียนไมไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ 

ไมเกิดความรูใหมแตอยางใด แตหากครูผูสอนนําความรูหรือประสบการณใหมที่ไมมีความสัมพันธกับ

ประสบการณเดิมมาเสนอ การเรียนรูก็ยอมเกิดข้ึนดวยความยากลําบาก เกิดความสับสนเพราะผูเรียน

ไมเห็นความสัมพันธของความรูตาง ๆ  เหลาน้ัน ครูผูสอนสามารถทราบขอมูลพื้นฐานเดิมของผูเรียนได

จากผลการเรียนเดิมหรือจากทําการทดสอบกอนสอน (4) สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการเรียน 

เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอเทคนิควิธีการสอน (5) ความเช่ียวชาญและประสบการณของครูผูสอนแตละคน 

ที่มีจุดเดน จุดดอย ประสบการณความสามารถแตกตางกัน ซึ่งจะทําใหการสอนครูของแตละคนแตกตางกัน

และมีแนวโนมทีจ่ะใชเทคนิคการสอนทีเ่คยใชไดผลในอดีตหรอืวิธีการสอนทีรู่สกึสะดวกที่จะใชมากที่สุด 

ซึ่งจะทําใหครูไมมีโอกาสพัฒนาความเช่ียวชาญและทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย ครูผูสอนจะตอง

ระลึกเสมอวา ผูเรียนควรมีวิธีการเรียนที่หลากหลายและครูตองมีความสามารถในการนําเทคนิควิธี 

การสอนหลาย ๆ วิธี มาใชเพื่อสนองความตองการของผูเรียนใหได  

สรุปไดวา ประเภทของรูปแบบการสอน จะเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิควิธีการ

ตาง ๆ ที่ครูควรนํามาใชใหเหมาะสมที่สุดเพื่อบรรลุตามจุดประสงคของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะ 

ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน ซึ่งจําเปนตองมีการออกแบบ มาเปนอยางดี จึงจะใหเกิดผลสําเร็จ

ไดตามเปาหมาย มีการจัดกิจกรรมการสอนหรือวิธีสอนที่สงผลตอทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน 

มีการออกแบบการเรียนการสอนใหเกิดผลสําเร็จไดตามเปาหมาย และในช้ันเรียนจะทําใหนักเรียนได

เรียนรูในสิ่งที่ไดสอนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน มีการ

ใชวิธีการใหม ๆ ในการนํามาประยุกตเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนและชวยเหลือ

นักเรียนโดยยึดติดวัตถุประสงคที่ไดกําหนดลวงหนาในการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีการกระตุน
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ตัวเองในการเรียนรูโดยคํานึงถึงประสบการณเดิมและใชประโยชนจากศักยภาพในตัวนักเรียนที่มีอยาง

หลากหลายเพื่อใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน ใหคําแนะนําปรึกษาแกนักเรียน

เปนรายบุคคลเพื่อชวยใหบรรลุผลในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห รวมทั้งควรสอดคลองกันกับ

ความสามารถของนักเรียนแตละคน มีการสงเสริมใหไดฝกทักษะการคิดวิเคราะหดวยการศึกษาคนควา

หาความรูดวยตนเองและสรางโจทยแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบใหนักเรียนไดใชในการพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะหของตนเอง 

การจัดการชั้นเรียน 

การจัดการช้ันเรียน เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอผลที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียน McCaffrey 

& Hamilton (2004) กลาววาการจัดการช้ันเรียนมีผลทางบวกกับลักษณะการสอนในช้ันเรียนและ 

การมีทักษะการจัดการในช้ันเรียนที่ดีมีผลทางบวกตอความสัมพันธระหวางครูและนักเรียน McLaughlin 

& Talbert (2001 : 94) กลาววาการจัดการช้ันเรียนเปนปจจัยสําคัญอันดับที่หน่ึง ที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรยีนและการจดัการทีไ่มดีของครไูมเพียงแตทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน

ตํ่าลงแลว ยังเปนตัวสกัดกั้นหรือขัดขวางในสิ่งที่นักเรียนสมควรจะไดรับเพื่อพัฒนาการพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะหของนักเรียนอีกดวย Roberts (2013) กลาววาการจัดการช้ันเรียนเปนการกระทํา      

ที่สรางข้ึน เพื่อสรางสรรคและรักษาไวซึ่งสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูทางกายภาพในหองเรียน การกําหนด

วิธีการและกฎเกณฑ การใหความสนใจกับบทเรียนและการผูกมัดดวยกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิชาการ 

Joyce al et. (2003 : 34) กลาววา การจัดการในหองเรียนบรรลุเปาหมายไดน้ัน ครูจะตองดําเนินการ 

สิ่งดังตอไปน้ี 1) การจัดเก็บอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตางๆในหองเรียน 2) การกําหนดลักษณะการ

เคลื่อนไหวของนักเรียนในหองเรียน 3) การกําหนดกฎระเบียบในหองเรียนต้ังแตวันแรกของปการศึกษา 

4) การริเริ่มและการสิ้นสุดการสอนดวยความราบรื่น 5) การจัดการเกี่ยวกับการทํากิจกรรมการเรียน

การสอนในระหวางช่ัวโมงเรียน 6) การจัดการเกี่ยวกับการทํากิจกรรมของนักเรียน เริ่มการกระตุนให

นักเรียนสนใจบทเรียน และขจัดอุปสรรคหรือสิ่งที่รบกวนการเรียนใหมีนอยที่สุด 7) การดําเนินการให

การเรียนรูไปในทางทีค่รไูดกําหนดหรอืวางแผนไว 8) การดําเนินการเพื่อใหนักเรียนพัฒนาตามตองการ

ของนักเรียนแตละคน Rothstein (2010 : 180) กลาววาการจัดการช้ันเรียนเปนการรวมกันของการ

กระทําของครู เชน การสรางกฎและใชบังคับและวิธีการปฏิบัติ การดําเนินการดวยเทคนิคการจัดการ

ที่เกี่ยวกับวินัย การปฏิบัติตนของครูอยางมีประสิทธิผลและธํารงไวซึ่งความสัมพันธกับนักเรียน และ

การดําเนินการดวยความเตรียมพรอม ซึ่งรายละเอียดมีดังตอไปน้ี 

 1. การสรางกฎ ระเบียบ ขอบังคับและวิธีการปฏิบัติ 

  Stichweh (2011) กลาววาความจําเปนในการสรางกฎและใชบังคับในการดําเนินการ

จะเปนวิธีดําเนินการที่มีความผันแปรแตกตางกนัไปในแตละหองเรียน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความตองการและ

แนวโนมการจัดการศึกษาทั้งของครูและนักเรียน รวมทั้งไมสามารถคนพบการจัดการช้ันเรียนที่มี
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ประสิทธิผล หากปราศจากสิ่งเหลาน้ีและเปนไปไดยากสําหรับครูในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให

เกิดผลหากไมมีคําแนะนําในสิ่งที่ใหครตูองปฏิบัติในขณะทําการสอน กฎและวิธีการปฏิบัติจึงเปนความ

คาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูเรียน โดยทั่วไปแลวกฎและวิธีการปฏิบัติจะสรางข้ึนภายใตขอบเขต

ตอไปน้ี 

  1.1 ความคาดหวังสําหรับพฤติกรรมที่ตองการ เชนการประพฤติตนใหเปนคนสุภาพ

และใหความชวยเหลือผูอื่น (ระดับประถม) พูดหรือไมพูดในเวลาที่เหมาะสม (ระดับมัธยม) 

  1.2 ขณะเริ่มตนเรียนและเมื่อการเรียนสิ้นสุด เชน เริ่มตนการเรียนดวยขอสัญญา

หรือขอผูกมัด (ระดับประถม) การเช็คช่ือเขาช้ัน เรียน (ระดับมัธยม) 

  1.3 การผานและขัดจังหวะ เชน การออกนอกและเขามาในหองเรียน 

  1.4 การใชอุปกรณและเครื่องมือ เชน การใชเครื่องเหลาดินสอสําหรับนักเรียน

ระดับประถมศึกษาหรือการเก็บรักษาเครื่องมือสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

  1.5 การทํางานเปนทีม เชน การเขากลุม การทําหนาที่ตามบทบาทของตนเองเมื่อ

ทํางานกลุม 

  1.6 กิจกรรมที่มีครูนําและใหนักเรียนน่ังฟง เชน การใหความสนใจขณะที่มีการ

นําเสนองาน เปนตน 

 การดําเนินการดวยเทคนิคการจัดการที่เกี่ยวกับวินัยในการจัดการช้ันเรียน Seng (2010) 

กลาววาเทคนิคที่สําคัญคือการใชวินัยซึ่งจําแนกไดเปน 4 ประเภท ไดแก 1) การใชแรงเสริม 2) การ

ลงโทษ 3) การไมไดรับผลที่เกิดข้ึนในทันท ีและ 4) การรวมกันระหวางการลงโทษและใชแรงเสริม เทคนิค

เกี่ยวกับระเบียบวินัยที่อยูในประเภท การใชแรงเสริมจะเปนรูปแบบของการใหรางวัลสําหรับพฤติกรรม 

ที่เปนไปในทางบวกหรอืทางลบทีห่ยุดกระทาํไดอยางทันการณ เทคนิคที่ใชปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวินัย

ที่อยูในประเภทการลงโทษจะเปนรูปแบบของการใหผลลัพธทางลบ เชน การจํากัดสิทธ์ิที่ไดรับการหยุด

ช่ัวคราว สําหรับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เทคนิคแทรกแซงที่ถูกจําแนกวาอยูในประเภทการไมไดรับ

ผลที่เกิดข้ึนในทันที เปนรูปแบบที่เกี่ยวกับการเตือนเมื่อเกิดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมเกิดข้ึนกะทันหัน 

เชน ครูเตือนนักเรียนที่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่แสดงออกอยางไมเหมาะเพื่อใหนักเรียนจดจําและ

สามารถควบคุมตนเองได และเทคนิคเกี่ยวกับระเบียบวินัยที่อยูในประเภทการรวมกันระหวางการลงโทษ

และใชแรงเสริม จะเกี่ยวกับการใหรางวัลรวมกับผลลัพธที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 

 2. ความสัมพันธระหวางครูและนักเรียนและระหวางนักเรียนและนักเรียน 

  Silzer & Dowell (2010) กลาววาปจจัยสําคัญในเรื่องของการจัดการช้ัน เรียนที่มี

ประสิทธิผลคือความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน ความสัมพันธจะเปนกุญแจสําคัญที่กอใหเกิดการ

ทํางานที่ดี ถาครูมีความสัมพันธที่ดีกับนักเรียน นักเรียนก็จะเกิดการยอมรับกฎ ตลอดจนวิธีการ และ

การปฏิบัติที่เกี่ยวกับระเบียบวินัยที่ครูกําหนดข้ึน หากปราศจากซึ่งการมีพื้น ฐานของการมีความสัมพันธ
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ที่ดีแลวนักเรียนจะเกิดการตอตาน ดังน้ัน การสรางความสมัพันธที่มีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งสาํคัญในการ

จําแนกแยกแยะลกัษณะทัว่ไปของครูทีเ่ปนทีช่ื่นชอบและกลายมาเปนความสัมพันธที่ดีกับนักเรียน เชน 

ความราเริงเบิกบานใจและความอดทนแตลักษณะดังกลาวไมไดมีการเนนไปที่พลวัตของความสัมพันธ

ระหวางครูและนักเรียนลักษณะที่เหมาะสมของครแูละความสมัพันธกับนักเรียนอันจะทําใหเกิดการเรียนรู 

ดังที่ Tan & Ho (2001) กลาววา ครูควรเปนผูสอนที่มีประสิทธิผลเทา ๆ กับการเปนมิตรคอยชวยเหลือ

และมีรสนิยมที่คลายกัน มีความรูสึกรวมกันกับนักเรียนเขาใจและรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน            

ครูที่ดีตองไมใชวิธีการเดียว น่ันคือสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการที่จะสื่อสารกับนักเรียนไดงายข้ึนอยูกับ

ลักษณะของนักเรียน นอกจากน้ีครูไมควรเปนผูที่มีอารมณรายหรือบนถึงความคับใจ ระทมทุกข 

แสดงออกดวยความไมพอใจ การรุกรานกาวราวหรือเสียดสีถากถางและอารมณรอน หุนหันพลันแลน 

Marzano (2003) กลาววา การจัดการในช้ันเรยีนที่มปีระสิทธิผลจะมแีนวโนมในการใชรูปแบบยุทธศาสตร

การสอนที่หลากหลายควบคูไปกับรปูแบบของนักเรยีนที่แตกตางกันมากกวาครูที่การจัดการในช้ันเรียน

ที่ไมมีประสิทธิผล นอกจากน้ีครูที่มีการจัดการในช้ันเรียนที่มีประสิทธิผลจะไมปฏิบัติตอนักเรียนดวย

วิธีการเดียวกันทุกคน โดยเฉพาะในสถานการณที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่เปนปญหา ในขณะที่นักเรียน

บางคนตองการการกระตุน แตบางคนตองการการเตือนสติ และยังมีหลายคนตองการการตักเตือน 

นอกจากน้ีครูควรพัฒนาทักษะของการใหความชวยเหลืออยางสอดคลองกับนักเรียนที่มีความแตกตาง

ระหวางผูเรียนดวย 

  Ho (2009 : 135 - 137) กลาววาการจดับรรยากาศในช้ันเรยีนที่ดีจะตองมีองคประกอบ 

ดังตอไปน้ี 

   1) ทั้งครูและนักเรียนจะตกลงกันต้ังแตแรกวาตองการบรรยากาศของหองเรียน

ชนิดใดและตองเขาใจวาหองเรียนที่มบีรรยากาศทีเ่อื้อตอการเรียนการสอนคือหองเรียนที่มีบรรยากาศ

อบอุนราบรื่น ทุกคนมีความจริงใจตอกันและกัน ตางคนตางชวยเหลือซึ่งกันและกนัมีการเคารพกฎเกณฑ

และระเบียบของหองเรียน  

   2) ครูและนักเรียนจะตองพยายามที่จะปรับปรุงทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ 

ครูจะตองแสดงตนเปนตัวแบบโดยเปนผูที่มีวุฒิภาวะ มีความไวตอความรูสึกของผูอื่น เปนผูมีความ

เมตตา มีขันติ และมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มองโลกในแงดียอมรับผูอื่นโดยถือวาคนเราแตละคนเปน

ปจเจกผูเรียนมีอัตมโนทัศนในทางบวก เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น ความรูสึกและทักษะ

ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ยกยองใหเกียรติ มีความจริงใจและสามารถควบคุมสติของตนเองได 

   3) นักเรียนและครูมีหนาที่ รวมกันสรางบรรยากาศของหองเรียน เพื่อเอื้อตอ

การเรียนการสอนและเสริมสรางบุคลิกภาพของนักเรียน ครูผูสอนจะตองทําตัวใหนักเรียนรักและเช่ือถือ 

คิดวาเปนที่พึ่งได ไมแสดงความรักที่เลื่อมล้ําใหเห็น มีความยุติธรรมและควรพยายามใชแรงเสริม

ทางบวกหรือรางวัล เชน การชมเชยนักเรียนที่แสดงพฤติกรรมที่เสริมสรางบรรยากาศของหองเรียน

เพื่อเอื้อตอการเรียนรูและใหทําตัวเปนแบบอยาง สวนหนาที่ของนักเรียนคือตองทราบวาตนมีหนาที่ที่
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จะชวยสรางบรรยากาศของหองเรียนเพื่อเอื้อตอการเรียน โดยเปนผูที่ต้ังใจเรียนพรอมที่จะรวม

กิจกรรมตาง ๆ ตองเปนผูมีความรับผิดชอบมีนํ้าใจตอผูอื่น 

  Bird & Edmonds (2010) กลาววาการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนทีดี่ ครูผูสอนตองมี

หนาที่ดังตอไปน้ี 

   1) ครูจะตองเปนผูที่ทราบความเคลื่อนไหวของช้ันเรียนอยูตลอดเวลา ทราบวา

นักเรียนแตละคนมีสภาพอยางไร มีปฏิสัมพันธกันอยางไร มีความรูสึกไวตอบรรยากาศในหองเรียน

เพราะครูเปนผูดูแลช้ันเรียนไดอยางทั่วถึง 

   2) ครูเปนผูที่สามารถรักษาระดับความสนใจและความใสใจตอบทเรียนที่กําลัง

สอน สามารถเปลี่ยนกิจกรรมที่สอนโดยไมรบกวนหรือทําลายความสนใจของนักเรียน 

   3) ครูสามารถเปลี่ยนแปลงเทคนิคการสอนใหเหมาะสมกับความตองการ      

ของนักเรียนและวิชาที่เรียนและควรหลีกเลี่ยงการพูดจาซ้ําซากเกี่ยวกับการสั่งงานหรือกิจกรรม              

ที่ไมจําเปนสําหรับนักเรียน 

   4) ครูตองระวังไมทําโทษหรือคาดโทษกับนักเรียนโดยไมมีเหตุผลอันควร แลวมี

ผลกระทบตอนักเรียนทั้งช้ัน  

 สรุปไดวาบรรยากาศในช้ันเรียนเปนการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนทั้งเครื่องมือ อุปกรณ 

วัสดุ การจัดตกแตงหอง รวมถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครูเพื่อสงผล

ถึงการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน เต็มไปดวยบรรยากาศแหงความอบอุน การไววางใจ การใหอิสระ

ในการเสริมสรางใหผูเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรูอยางย่ังยืน การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนเปน

องคประกอบที่สงผลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบนเพราะเปนสิ่งที่นักเรียนไดสัมผัสอยูตลอดเวลาเมื่อ

อยูในโรงเรียน และที่สําคัญครูผูสอนควรมีความสามารถในการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนไดดวยตนเอง  

 3. การดําเนินการเตรียมความพรอม  

  Zlotkowski (2000 : 80) กลาววาปจจัยที่ทําใหการจัดการช้ันเรียนมีประสิทธิผล 

อีกหน่ึงปจจัยไดแก การดําเนินการดวยความเตรียมพรอมซึ่งประกอบดวยคุณสมบัติ 2 ประการ ไดแก 

ความทันสมัยหรือเหตุการณ ความเปนจริงหรือลักษณะทางดานอารมณความรูสึก Jones (2012 : 66 

- 70) กลาววาความทันสมัยหรือทันเหตุการณ หมายถึง การจัดการของครูดวยความรวดเร็วและจําแนก

แยกแยะพฤติกรรมที่เปนปญหาไดอยางถูกตอง และจัดการกับพฤติกรรมที่เกิดข้ึน เหลาน้ัน Marzano 

(2003) ไดอธิบายคํานิยามของความทันสมัยหรือทันเหตุการณ เปนการอยูกับสิ่งที่เกิดข้ึนในหองเรียน

อยูตลอดเวลา หรือรูวาอะไรเกิดข้ึน ในทุกสวนของหองเรียนตลอดเวลา โดยการมองผานหองเรียน 

แมแตเมื่อมีการทํางานกลุมเล็ก ๆ หรือเปนรายผูเรียน นอกจากน้ีครูยังตองมีการแสดงถึงลักษณะของ

ความทันสมัยหรือทันเหตุการณดวยการแทรกแซงอยางฉับพลันทันทีและถูกตองแมนยําเมื่อพฤติกรรม
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ที่ไมเหมาะสมของนักเรียนทําใหหองเรียนยุงเหยิง สวนคุณสมบัติอีกดานหน่ึงของการดําเนินการ        

ดวยการเตรียมพรอม ไดแก ความเปนจริงหรือลักษณะทางดานอารมณความรูสึก ซึ่งการดําเนินการ

การจัดการช้ันเรียนโดยปราศจากอารมณความรูสึกสวนตัวของครูที่มีอยูในขณะน้ัน เขาไปเกี่ยวของกับ

การกระทําของนักเรียน ซึง่สิ่งน้ีถือวาเปนสิ่งที่ยากสําหรับครู ทั้งน้ีเน่ืองจากความเปนมนุษยตามธรรมดา

จะมีปฏิกิริยาโตตอบตอความไมเช่ือฟงของนักเรียน การที่ครูมีความรูสึกโกรธหรือแมแตการที่ครู       

ไมตอบสนองในสิ่งที่นักเรียนตองการรู ก็เปนการทํารายนักเรียน ทําใหเกิดความผิดหวังในตัวครูข้ึนได 

 4. การสรางบรรยากาศในช้ันเรียน 

  4.1 ความหมายของบรรยากาศในช้ันเรียนหรือสภาพแวดลอมในหองเรียน                  

มีรายละเอียดแตกตางซึ่งข้ึนอยูกับจุดมุงหมายในการนําไปใชเปนเกณฑดังตอไปน้ี 

   Camburn & Taylor (2003 : 349) กลาววา บรรยากาศในช้ันเรียนเปนสภาพ 

แวดลอมทางการเรียนในช้ันเรียนซึ่งไมใชเพียงสภาพแวดลอมทางกายภาพเทาน้ัน แตรวมถึงระดับ

อารมณและความรูสึกดวยการจัดสภาพแวดลอมในช้ันเรียน ตองเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน เพื่อ

สงเสริมใหกระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและชวยสรางความสนใจใฝรู          

ใฝศึกษา ตลอดจนชวยสงเสริมความมีระเบียบวินัยแกผูเรียน 

   สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา (2559 : 22) กลาววา บรรยากาศในช้ันเรียน 

หมายถึง หองเรียนที่มีการเอื้อตอการเรียนรู มีความอบอุน ราบรื่น ทุกคนจริงใจตอกัน ตางคนตาง

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนและครูตางก็มีความสุข ทุกคนนับถือกฎเกณฑและระเบียบของหองเรียน

ซึ่งครูและนักเรียนชวยกันคิดคนข้ึน ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนเปนลักษณะที่ตางคนตางไวใจ

ซึ่งกันและกัน มีความหวังดีตอกัน โดยครูเปนกัลยาณมิตรของนักเรยีน 

   สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560 : 40) กลาววา บรรยากาศในช้ัน

เรียน หมายถึงการจัดสภาพแวดลอมในช้ันเรียน ที่เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนและชวยสงเสริมให

กระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สรางความสนใจใฝรู ใฝศึกษา ตลอดจนชวย

สงเสริมความมีระเบียบวินัยแกผูเรียน นักเรียนและครูตางมีความสุข ทุกคนนับถือกฎเกณฑและระเบียบ

ของหองเรียนซึ่งทั้ง 2 ฝาย ชวยกันคิดคนข้ึน ความสัมพันธจะเปนไปในลักษณะที่ตางคนตางไวใจกัน       

มีความหวังดีตอกัน 

   นิตยา สุวรรณศรี (2557 : 31) กลาววา บรรยากาศในช้ันเรียนจะเปนตัวแปรสําคัญ

ที่ชวยสงเสริมสนับสนุนการเรียนใหมีประสิทธิภาพทั้งทางกายและทางจิตใจซึ่งบรรยากาศในหองเรียน

จะเปนตัวเช่ือมโยงอารมณและความพอใจของผูเรียนกับการเรียนการสอนใหเกิดความคิดสรางสรรค 

จากการใหความเปนอิสระในการศึกษาคนควาดวยตนเอง ตลอดจนเสริมสรางใหผูเรียนมีความกลา

ทํางานที่มีความซับซอน รวมทั้งสงเสริมใหผูเรียนรูจักแกปญหาการทํางานเปนกลุมและจะเอื้ออํานวย

ตอการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียน 
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   สรุปไดวา บรรยากาศในช้ันเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ

และทางสังคมในหองเรียนใหเอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมใหการเรียนการสอน

ดําเนินไปตามจุดประสงคที่ต้ังไวเพราะหากผูเรียนมีสภาพจิตใจดี อารมณแจมใส กระฉับกระเฉง       

มีความสนใจในการเรียน ยอมเสริมใหเรียนรูไดดีและมากข้ึน การเรียนรูจะเกิดข้ึนเมื่อมีความหมายตอ

ผูเรียนและนักเรียนเห็นวามีความเหมาะสมกับความตองการของตน บรรยากาศในช้ันเรียนที่มีตอ

ผูเรียนโดยมีอิทธิพลที่สงเสริมตอความรู ความรูสึกและพฤติกรรมของผูเรียนจากความเปนกันเองหรือ

มีการแบงกลุมเพื่อทํากิจกรรมการเรียนตาง ๆ ตามจุดประสงคการเรียนรู ซึ่งทุกคนตองมีการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑกิจกรรมการเรียนรูที่สามารถปฏิบัติได มีการดําเนินกิจกรรมการเรียนที่เปนไปตามลําดับ

ข้ันตอนและมีความสอดคลองเหมาะสม การจัดสภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสม เชน หนังสือ 

เครื่องมือ วัสดุที่พรอมจะใชไดอยูตลอด การสงเสริมความรวมมือระหวางผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียน

กับผูสอนและผูสอนและผูเรียนทราบจุดประสงคและความคาดหวังในการเรียนอยางชัดเจน ผูเรียน            

มีโอกาสที่ไดทํากิจกรรมที่ทาทายความสามารถอยูเสมอ 

  4.2 การจัดบรรยากาศในช้ันเรียน  

   Click (2000 : 63) กลาววาการจัดแบงการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนที่ดีมี

องคประกอบ ดังตอไปน้ี 1) ดานความสัมพันธ ไดแก การมีสวนรวมในกิจกรรมของหองเรียน คือ      

การที่ผูเรียนไดรับการยอมรับใหเปนสวนหน่ึงของหองเรยีน และมีสวนรวมในกิจกรรมในหองเรียนและ

การสนับสนุน สงเสริมทางอารมณคือการที่ผูเรียนไดรับการเอาใจใส สนับสนุน แนะนํา ช้ีแนะจากครู

และเพื่อนรวมช้ัน 2) ดานการพัฒนาการสวนผูเรียน ไดแก ความเปนอิสระในการคิดและการกระทํา

ตามใจตนเองโดยไมมีผูอื่นมาบงัคับ การมีเพื่อนซึ่งเปนปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนในหองเรียนไมวาจะ

เปนความรักใครปรองดอง สามัคคีหรือการแบงพรรคแบงพวก การอยูโดดเด่ียวลําพังหรือมีการแขงขัน 

มีการเปรียบเทียบเพื่อใหมีผลการเรียนดีข้ึน โดยอาจเปนการแขงขันกับตนเองหรือกับเพื่อนรวมช้ัน   

3) การสรางผลสัมฤทธ์ิทางดานวิชาการ ซึ่งถือเปนเกณฑในการวัดพัฒนาการทางการเรยีนรูของนักเรยีน 

บรรยากาศในหองเรียนที่สงเสริมการเรียนรูใหเกิดความสนุกสนานกับการเรียน จะมีสวนชวยพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหดีข้ึน และ 4) พัฒนาเชาวปญญาปฏิภาณ ไหวพริบ ความฉับไว

ในการแกปญหาหรือทําการใดๆบรรยากาศในหองเรียนที่สงเสริมการเรียนรูทุกคนสนุกสนานกับการเรียน 

จะมีสวนชวยพัฒนาทางดานเชาวนปญญาของนักเรียน 

   Dever & Falconer (2008 : 52 - 53) กลาววาการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน

แบงออกเปน 9 ดาน ไดแก 1) การมีสวนรวมในกิจกรรมของหองเรียนคือการที่นักเรียนมีสวนรวม         

ในกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดข้ึนในช้ันเรียนหรือเปนสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ในการเรียน             

การสอน 2) ความสัมพันธในกลุมเพื่อน คือ ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนในหองเรียน ความรักใคร

ปรองดอง สามัคคี ไมมีการแบงพรรคแบงพวก 3) การแขงขันหรือการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิกับเกณฑ 

ที่ต้ังไวซึ่งอาจจะเปนการแขงขันกับตัวเองหรือกับเพื่อน เพื่อพัฒนาตนเองใหดีข้ึน 4) ระเบียบและ      
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การมีระบบ คือการจัดลําดับข้ันตอนการทํางาน แบงแยกหนาที่ตามความเหมาะสม รูจักการวางแผน 

มีเหตุมีผล 5) การมีกฎเกณฑการมีกฎเกณฑที่ชัดเจน คือ การที่หองเรียนมีกฎระเบียบที่ชัดเจนและ

เปนที่รับรูของนักเรียนโดยทั่วถึง 6) การควบคุมของครู คือการปกครองของครูในการควบคุมนักเรียน

ในหองเรียนไมวาจะเปนความยุติธรรม การสรางความเช่ือมั่นศรัทธาในตัวครู 7) การใชนวัตกรรม          

คือการนําประสบการณหรือนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในหองเรียน เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณ           

ที่หลากหลาย 8) การสนับสนุนจากครู คือ การไดรับความเอาใจใสสงเสริมใหกําลังใจ แนะนํา ช้ีแนะ

จากครูผูสอน และการยอมรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน 9) การมุงความสําเร็จของงาน คือ การจัด

กิจกรรมในหองเรียนที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ตามจุดประสงคของการเรียนการสอน 

   Manning & Bucher (2007 : 129) กลาววาการจัดสภาพการเรียนรูมีหลักการ

สําคัญ ดังตอไปน้ี 1) การจัดสภาพบรรยากาศการเรียนรูใหครบถวนพรอมเพรียงมีการวางแผนเตรียมการ

ทั้งดานอาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีอยางครบถวน รวมทั้งมีเจาหนาที่

สามารถใหคําแนะนํา มีคูมือการปฏิบัติงานตางๆขณะเดียวกันมีการตกแตงภูมิทัศนใหสวยงาม       

เปนระเบียบเรียบรอยชวยสงเสริมทัศนะคติและสุขภาพจิตที่ดีแกผูเรียน 2) การดูแลรักษาความปลอดภัย

แกบุคลากร มีแผนงานหรือโครงการในการรักษาความปลอดภัยแกบุคลากร มีการตรวจสอบอาคาร

สถานที่ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือตางๆ จัดทําทะเบียนประวัติการใชงาน และมีการปรับปรุงซอมแซม

อยางเหมาะสม 3) จัดสภาพบรรยากาศของหองเรียนใหนาเรียน ทั้งการออกแบบ โตะ เกาอี้ รูปแบบ 

แผนผังของหองเรียน ปายนิเทศ การจัดวางสื่ออุปกรณละสิ่งอํานวยความสะดวกอยางครบครัน       

4) การสงเสริมความกาวหนาของบุคลากร สงเสริมใหบุคลากรเปนผูเรียนแหงการเรียนรู จัดบรรยากาศ

ขององคการแบบวิชากร มีคอมพิวเตอร หองสมุดไวศึกษาคนควา รวมทั้งกระตุนใหบุคลากรหาวิทยากร

ใหม ๆ พัฒนางานอยางตอเน่ือง การจัดบรรยากาศการเรียนรูทางบวกมีกระทบโดยตรงตอการกระทํา

กิจกรรมของผูเรียน คือ ชวยอํานวยความสะดวก สงผลในดานปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน คือ 

ชวยทําใหเกิดการต่ืนตัวในการเรียน และสรางเสริมความสัมพันธอันดีที่สุดสอดคลองกันตามความ

แตกตางของแตละผูเรียนและลักษณะของกิจกรรม 

   Parkay (2010 : 327) ใหแนวคิดดานการจัดบรรยากาศการเรียนรูทางบวก      

ในช้ันเรียน ควรดําเนินการ ดังตอไปน้ี 1) เนนบรรยากาศที่สนุกสนานผสมผสานกับการมุงผลสัมฤทธ์ิ 

1) สรางความสัมพันธกับผูเรยีน โดยใชกิจกรรมกลุม 3) เปดใจยอมรับความคิดเห็นและสรางความสัมพันธ

ที่ดีกับนักเรียน 4) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เปดโอกาสและไววางใจ 5) บริหารความขัดแยงและขจัด

อุปสรรคปญหา 6) สรางอารมณขันที่เกิดข้ึนในการดําเนินการสอน 7) คาดหวังสูงเพื่อใหการเรียนรู        

มีสภาพแวดลอมที่ดี 8) ใหนักเรียนประกอบกิจกรรมตามความสนใจ 

สรุปไดวา การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนหรือหองเรียนที่มีการจัดกิจกรรมที่กอใหเกิดการ

ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับครู ซึ่งเกิดจากการจัดกระบวนการเรียนการสอน การอบรมบมนิสัย     

ซึ่งสวนหน่ึงจะข้ึนอยูกับคุณสมบัติตาง ๆ ของนักเรียน ดังน้ันจึงเปนสถานที่ที่มีความสําคัญอยางย่ิง 
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ของโรงเรียน ซึ่งในงานวิจัยน้ีจะเปนตัวแปรหน่ึงที่สงผลตอทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบนการจัด

บรรยากาศช้ันเรียนที่ควรเอื้ออํานวยตอการที่นักเรียนจะไดรับประสบการณในทางบวกเพื่อพัฒนา

ตนเองมีสิ่งที่ควรคํานึง ไดแก 1) ตัวครู 2) กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3) ปฏิสัมพันธระหวางครู

กับนักเรียน 4) ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน และ 5) การจัดหองเรียน 

สรุปไดวา การจัดการช้ันเรียน หมายถึงการจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนใหเอื้ออํานวยตอ

การจัดการเรียนการสอนที่จะพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน มีการสงเสริมใหนักเรียน 

มีสภาพจิตใจดี อารมณแจมใส กระฉับกระเฉงในการเรียนรูไดดีและมากข้ึนและสรางบรรยากาศ          

ในช้ันเรียนในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน มีการแบงกลุมเพื่อทํา

กิจกรรมการเรียนตามจุดประสงค โดยใหทุกคนตองมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑกิจกรรมการเรียนรู     

ที่มีความสอดคลองเหมาะสม มีการจัดหนังสือ เครื่องมือ วัสดุใหพรอม ตลอดเวลา มีการสง เสริม 

ความรวมมือระหวางนักเรียนกับนักเรียนและนักเรียนกับผูสอนและผูสอนในการพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะหรวมกัน รวมทั้งใหนักเรียนทราบจุดประสงคและความคาดหวังในการเรียนอยางชัดเจนโดย

นักเรียนจะมีโอกาสที่ไดทํากิจกรรมที่ทาทายความสามารถอยูเสมอและใชสื่ออุปกรณที่แตกตางกัน   

ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่มีความแตกตางกัน ใหไดแสดงความคิดเห็นขณะจัด

กิจกรรมในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน ครูใหนักเรียนแบงกลุมยอยชวยกันคิดและ

อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณกันภายในกลุมและลงมือปฏิบัติจริง คิดทําและแสดงออกเพื่อแกปญหา

จนเกิดผลงานจากการเรียนรู ครูใหนักเรียนเรียนรูและปฏิบัติอยางมี ข้ันตอนเปนกระบวนการ        

จนคนพบหลักการหรือขอความรูดวยตนเอง และมีการเสนอปญหาหรือขอมูลตาง ๆ เพื่อเราหรือ

กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจและอยากรู ครูจัดหองเรยีนใหเปนแหลงเรียนรูเพื่อใหนักเรียนเรียนรู

คนพบดวยตัวเองและใหเรียนรูตามระดับความรูความสามารถของตนเอง มีการแกไขฝกซ้ําเพื่อสราง

ความรูความเขาใจและความชํานาญ ครูใหนักเรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู     

มากที่สุดโดยใหรวมกันเรียนรูไปพรอม ๆ กัน ชวยเหลือกันและมีสวนรวมทั้งทาง รางกาย อารมณและ

สติปญญาครูใหนักเรียนไดมีสวนรวมอภิปรายและสะทอนความคิดถึงผลการทํากิจกรรมทั้งที่เปนผลงาน

หรือการคนพบ ครูใหนักเรียนไดเรียนรูจากการฝกทักษะอยางหลากหลาย เชน การใชกระบวนการคิด 

การวิเคราะห การสังเกตและนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขสนุกสนานกับการเรียนไดคิดและแสดงออก

อยางอิสระ 

พฤติกรรมการสอน 

Beltman & Price (2011 : 185 - 207) กลาววา พฤติกรรมการสอนเปนปจจัยสําคัญ          

ที่กอใหเกิดคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังน้ัน พฤติกรรมการสอนของครูจึงมีอิทธิพลตอผลการ

เรียนรูและสงผลตอทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนดวยถาการสอนมีคุณภาพดีแลว ผลสัมฤทธ์ิ 
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ของนักเรียนทั้งในดานความรู ความเขาใจ ความคิด ตลอดจนเจตคติตาง ๆ จะสูงตามไปดวย โดยครู 

ที่มีพฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิผลพบวาควรมีลักษณะ ไดแก 1) มีการวางแผนที่ดี 2) มีการจัดการ

ที่ดี 3) สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 4) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และ 5) มีนวัตกรรม

ทางการเรียนการสอน Borko (2004 : 3 - 15) กลาววาพฤติกรรมการสอนของครูจะสงผลผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนจากกิจกรรมการสอนของครู 4 ประการ ที่แสดงความสัมพันธในทางบวก

ไดแก การวางแผนการสอนของครู การใหนักเรียนทํางานดวยตนเอง และการใหเวลากับนักเรียนและ

ความรูสึกของนักเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการสอนของครู และครูที่มีประสิทธิภาพจะมีพฤติกรรมการสอน 

ที่จะสามารถดึงนักเรียนใหเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน กระตุนใหแสดงความคิดเห็น 

กลาถามเมื่อไมเขาใจ ครูที่มีประสิทธิภาพจะสามารถใชสื่อการสอนอยางคลองแคลวแทนการอธิบาย 

และยังคอยติดตามผลการเรียนอยางสม่ําเสมอ และเมื่อมีความจําเปนก็จะจัดการสอนซอมเสริมให 

Guskey & Yoon (2009 : 495 - 500) กลาววาพฤติกรรมการสอนของครูที่สัมพันธกับประสิทธิภาพ

การสอน ไดแก ความรูความเขาใจในหลักสูตร การอุทิศเวลาของครูในการแกปญหาดานการเรียน  

การสอน และพบวาพฤติกรรมการสอนของครูเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

ถาครูมีพฤติกรรมการสอนเหมาะสมแลว จะกอใหเกิดคุณภาพการสอนและมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทาง         

การเรียนของนักเรียน 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู  

  Bligh (2000 : 80) กลาววาพฤติกรรมการสอนของครู เปนการกระทําหรือกิจกรรม

ที่แสดงออกเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนในดานความรู ทักษะและเจตคติ อันมีผลตอประสบการณของผูเรียน 

จากการสอนซึ่งเปนกระบวนการหรือกิจกรรมที่ครูผูสอนจัดทําข้ึนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ตามกําหนดไว Bray (2003 : 73) กลาววา พฤติกรรมการสอนแบงเปน 

10 ดาน ไดแก 1) การจัดเตรียมการสอนเปนพฤติกรรมที่ผูสอนวางแผนลวงหนากอนที่จะดําเนินการสอน 

เพื่อใหการสอนมีประสิทธิภาพ 2) การเสนอเน้ือหาเปนพฤติกรรมที่ครูผูสอนแสดงถึงความสามารถ       

ที่จะดําเนินการจัดกิจกรรมและวิธีการเพื่อการเสนอเน้ือหาสาระสําคัญไดอยางเหมาะสมตามลําดับ

ข้ันตอนและเปนประโยชนตอผูเรียน 3) การใชอุปกรณประกอบการสอน เปนพฤติกรรมของครูผูสอน

ที่แสดงถึงความสามารถในการใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ  ประกอบการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 4) การ

มอบหมายงาน เปนพฤติกรรมการสอนของครูผูสอนเกี่ยวกับการวางแผนอยางรอบคอบในการกําหนด 

งานใหเหมาะกับความสามารถของผูเรียน และตองมีการชวยแนะแนวทางใหผูเรียนไดรับความสําเร็จ

จากงานที่ไดรับมอบหมาย 5) การเสริมแรงทางการเรียน เปนพฤติกรรมที่ครูผูสอนใชดึงดูดความสนใจ

หรือกระตุนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของบทเรียน เปนการสงเสริมกําลังใจและใหความสําคัญตอ

ความสําเร็จของผูเรียน 6) การสงเสริมวินัยในการเรียน เปนพฤติกรรมที่ผูสอนใชขณะทําการสอนเพื่อให

ผูเรียนเกิดความมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบในการเรียน 7) การปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอนกับ
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ผูเรียน เปนพฤติกรรมที่ครูผูสอนใชเพื่อใหเกิดความสมัพันธภาพอันดีระหวางครูผูสอนกับผูเรียน ซึ่งจะ

ทําใหผูเรียนเกิดความมั่นใจและตระหนักถึงความสําคัญใน 8) การประเมินผลการเรียนการสอน       

เปนพฤติกรรมการสอนที่ครูผูสอนใชในการพัฒนาผูเรียนใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 9) การนําขอมูล

ยอนกลับเปนพฤติกรรมการสอนที่ครูผูสอนนําขอมูลที่ไดจากการประเมินผลการเรียนการสอนมาใช   

ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 10) การชวยเหลือผูเรยีนเปนพฤติกรรมการสอนที่ครูผูสอนใชในการ

ชวยเหลือผูเรียนใหประสบความสําเร็จ 

  พุทธชาด เกตุหิรัญ (2555 : 177) กลาววาพฤติกรรมการสอน ประกอบดวย       

การจัดเตรียมการสอน ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ครูผูสอนวางแผนลวงหนากอนที่จะดําเนินการสอนเพื่อให

เปนไปดวยความสะดวกและมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การเตรียมแผนการสอน การเตรียมสถานที่         

การเตรียมสื่อการสอนและจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ การดําเนินการสอน หมายถึง พฤติกรรมที่ผูสอน

แสดงถึงความสามารถที่จะดําเนินการสอนการจัดกิจกรรมและวิธีการเพื่อการเสนอเน้ือหาสาระสําคัญได

อยางเหมาะสมตามลําดับข้ันตอน และเปนประโยชนตอผูเรียน การใชวัสดุอุปกรณและสื่อประกอบ       

การสอน หมายถึง พฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความสามารถในการใชวัสดุอุปกรณและสื่อประกอบ 

การสอนตาง ๆ ประกอบการสอน ตามหลักการสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู การมอบหมายงาน 

หมายถึง พฤติกรรมการสอบของครูเกี่ยวกับกับวางแผนอยางรอบคอบในการกําหนดงานใหเหมาะสม

กับความสามารถของผูเรียน การชวยแนะแนวทางใหผูเรียนไดรับความสําเร็จในงานที่ไดรับมอบหมาย 

ไดแก การช้ีแจงมอบหมายงาน ระยะเวลาและขอบขายของงงานที่มอบหมาย การมอบหมายการบาน 

รายงาน การเตรียมสือ่ วัสดุหรืออุปกรณอื่น ๆ  การเสริมแรงการเรียน หมายถึง พฤติกรรมที่ครูใชดึงดูด

ความสนใจหรือกระตุนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของบทเรียน เปนการสงเสริมกําลังใจและใหความสําคัญ

ตอความสําเร็จของผูเรยีน ไดแกการเสริมแรงทางบวกและการเสรมิแรงทางลบ การสงเสรมิวินัยในการ

เรียน หมายถึง พฤติกรรมที่ครูใชขณะสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดความมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ 

ในการเรียน ไดแก ความตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความขยันหมั่นเพียร การใฝรูใฝ

เรียน การปฏิสัมพันธระหวางครูและผูเรียน หมายถึง พฤติกรรมที่ครูใชเพื่อใหเกิดสัมพันธภาพอันดี

ระหวางครูและผูเรียน ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกดิความมั่นใจในตนเอง และใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญ

ของตนเอง อันจะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคที่ ต้ังไว ไดแก        

การแสดงออกทางกายของครู เชน ย้ิมแยมแจมใส กระตือรือรน กระฉับกระเฉง และการแสดงออก

ทางวาจาของครู เชน การทักทาย การชมเชย การปราม การประเมินผลการเรียนการสอน หมายถึง 

พฤติกรรมที่ครูใชพิจารณาการพัฒนาของผูเรียนและแนวทางที่จะทําใหการประเมินผลการเรียน      

การสอนมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน ไดแก การเขียนบันทึกผลการสอน และนําผลการบันทึกมาวางแผน 

การสอนครั้งตอไป นําแผนการสอนเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียน  

  สรุปไดวา พฤติกรรมการสอนของครูเปนการกระทําที่แสดงออกในระหวางที่จัดการ

เรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเน่ืองมาจากประสบการณและ        
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องคความรูที่ครูถายทอดทั้งการอธิบาย การใชคําถาม การเสริมแรง การใชสื่อการสอนเพื่อใหการสอน

มีความสมบูรณ มีการประเมินและปรับปรุงแกไขใหดีย่ิงข้ึน มีการเตรียมการสอนในเน้ือหาวิชา      

ตามหลักสูตรใหสมบูรณ โดยมีลําดับข้ันตอนตามหลักสูตร การเตรียมอุปกรณ ที่จะใชในบทเรียนและ

หาทางชวยปองกันแกไขปญหาตางๆ ที่จะเกิดข้ึน ทําใหผู เรียนรูสึกอบอุน จนมีความกลาพูด            

กลาแสดงออก มีการยกยองชมเชย ทําใหผูเรียนมีกําลังใจ สนใจที่จะเรียนใหดีข้ึน เอาใจใสในสิ่งที่เรยีน 

มากข้ึน ครูควรใหความสนใจแกกิจกรรมที่ผูเรียนทําอยู คอยชวยเหลือ แนะนําหรือควบคุมไปดวย  

ควรจัดประสบการณหรือกิจกรรมใหมๆ ใหแกผูเรียนอยูเสมอและเปนผูนําที่ดีในการปฏิบัติ มีการกระตุน

ใหนักเรียนเกิดทักษะทางปญญาในการคิดวิเคราะห ที่สามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ได 

มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ในการสรางความรู ความเขาใจ ที่สงผลตอทักษะการคิดวิเคราะห

ของนักเรียน มีการจัดระบบใหคําปรึกษาที่จะชวยสนับสนุนใหนักเรียนมีการพัฒนาไดอยางตอเน่ือง   

มีการเตรียมแหลงขอมูล สื่อวัสดุอุปกรณ เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักเรียนใหเกิดการพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะห มีการสอนที่ใหไดฝกคิดในการตอบปญหาอยางมีเหตุผลโดยใหทุกคนแสดงออกไดเต็มที ่

โดยครูตองมีความทาทายในการใชวิธีการใหมที่มีความแตกตางในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนใหประสบผลสําเร็จดวยความเปนจริงมากกวาการใชทฤษฎี ทํางานเต็มตามศักยภาพดวย

การใสความคิดและความพยายามในการทํางานใหมากที่สุด ดวยการใชเทคนิคการสอนที่แตกตางกัน

ข้ึนอยูกับนักเรียนที่จะทําการสอน ใหนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหไดตามความสะดวก

ถึงแมวาจะใชเวลางานมากก็ตาม ครูมีความกระตือรือรนและคลองแคลวในการสอนและใชวิธีการสอน

ที่มีความหลากหลายนอกเหนือจากการสอนโดยอธิบายจนทําใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาในบทเรียน ครู  

มีการเตรียมเน้ือหา สื่ออุปกรณการเรียนการสอนสําหรับการสอนเสมอ ตรงเวลาในการเขาสอน และ

สอนเต็มที่ เต็มเวลา มีการติดตามการมาเรียนของนักเรียนสม่ําเสมอ เขาสอนสม่ําเสมอและมีความ

ต้ังใจในการสอน รวมทั้งใหความสนใจนักเรียนอยางทั่วถึง ครูจัดกิจกรรมการเรียนสอนหลากหลาย 

นาสนใจโดยสงเสริมความรวมมือและสัมพันธภาพที่ดีในกลุมนักเรียน ครูสอนตรงตามแผนการเรียน

หรือหลักสูตรและกําหนดแนวทางการวัดประเมินผลและเกณฑที่ชัดเจน รวมทั้งแจงใหนักเรียนทราบ

ทุกครั้ง และมีความต้ังใจและมุงมั่นตอการถายทอดความรูตลอดเวลา 

 2. ความพึงพอใจตอการสอน 

  ความพึงพอใจตอการสอน จะเกิดจากการไดรับแรงจูงใจในการทํางานของครู        

ซึ่งในโรงเรียนใด ๆ หากผูบริหารไมมีการสรางแรงจูงใจในการสอนแลว ยอมไมสามารถจะโนมนาวจิตใจ

ครูผูสอนมีความรูสึกผูกพันตอโรงเรียน ผลงานยอมจะตํ่า เกิดความเบื่อหนาย และการสอนจะไมมี

ประสิทธิภาพ ในสวนของโรงเรียนน้ัน หัวใจของความสําเร็จดานวิชาการข้ึนอยูกับความสามารถในการ

จูงใจครูใหทําการสอนอยางเต็มความสามารถเพื่อใหงานดานการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพ (Lumpkin, 2001 : 490) ดังน้ัน แรงจูงใจในการทํางานของครจูึงนับวามีความสําคัญตอ
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ผลการปฏิบัติงาน และความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน ซึ่งความหมายของแรงจูงใจในการทํางาน

ของครู Costa & Robert (2002 : 28) กลาววาแรงจูงใจในการทํางาน จะเปนพลังกระตุนพฤติกรรม

ของครูผูสอนเพื่อทําใหผูเรียนสามารถมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุวัตถุประสงค Nutbrown (2006 

: 139 - 140) กลาววา แรงจูงใจในการทํางาน จะทําใหครูผูสอนการทํางานตามบทบาทหนาที่ของตน

อยางเต็มความสามารถ เชน การไดรับความเปนธรรมจากผูบริหารไดรับคาจางเพียงพอ มีความ 

กาวหนาในการทํางาน รับสิ่งตอบแทนจากความสามารถในการทํางาน และไดเลื่อนตําแหนงที่สูงข้ึน  

  สรุปไดวา แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง พลังหรือแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิที่กระตุน

ครูผูสอนทํางานตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถเพื่อใหการสอนสําเร็จตามวัตถุประสงค         

ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนไปตามความตองการของทุกฝาย ดังน้ันผูบริหาร

โรงเรียนควรมีนโยบายที่จะสรางแรงจูงใจในการทํางานที่จะเปนพลังกระตุนพฤติกรรมของครูผูสอน

เพื่อทําใหผูเรียนสามารถมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุวัตถุประสงคและ จะทําใหครูผูสอนการทํางาน

ตามบทบาทหนาที่ของตนอยางเต็มความสามารถ 

 3. พฤติกรรมการสอนของครูที่พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะหในช้ันเรียน 

  Hanushek (2011 : 466 - 479) กลาววาพฤติกรรมการสอนของครูที่จะสงผลตอ

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียนจะเปนเปาหมายในการดําเนินการเพื่อพัฒนาใหเกิดสังคม

แหงการเรียนรูของคนไทยทุกคนที่ตองมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหไวใชในการแกปญหาได       

อยางเหมาะสม ซึ่งคุณสมบัติของการคิดวิเคราะหมี ดังตอไปน้ี 1) เปนผูที่มีโลกทัศนกวางไกล เมื่อรับรู

ขอมูลใดมาก็นํามาไตรตรองดวยหลักการและเหตุผล ครูผูสอนสามารถฝกใหผูเรียนประเภทน้ีไดงาย  

2) มีความกระตือรือรน เปนคนชางคิดและมีเหตุผลไดอยางมีประสิทธิภาพ ครูผูสอนจึงตองมีความ

หลากหลายกระตุนใหผูเรียนมีโลกทัศนตอสิ่งตาง ๆ  ไดอยางกวางขวางเปดโอกาสใหไดพบเห็นสิ่งตาง ๆ 

นอกเหนือพบเห็นในหองเรียน 3) ความชางวิเคราะหและผสมผสาน ครูผูสอนตองพยายามใหผูเรียนได

วิเคราะหขอมูลตาง ๆ  ครบทั้ง 3 ดาน ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 4) ความขยัน

ตอสูอดทนโดยผูเรียนตองพยายามทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จและครูผูสอนตองกระตุนหรือ

เสริมใหกําลังใจติดตามผลของการคิดวิเคราะหเมื่อไดมอบหมายงานจนกระทั่งทําสําเร็จ และ 5) สราง

ความมั่นใจในตนเอง ครูผูสอนตองเปดโอกาสและสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกและไดรับการยอมรับ

จากเพื่อนักเรียนดวยกันทําใหตระหนักวาตนเองก็จะประสบความสําเร็จได  

  Heller et al. (2012 : 333 - 362) กลาววาการคิดวิเคราะหเปนทักษะการคิดช้ันสูง

สามารถพัฒนาไดดวยเหตุและปจจัยหลายประการตองอาศัยแนวคิด ทฤษฎี มาเปนแนวทางในการพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห ซึ่งจะเกิดข้ึนหรือไมข้ึนอยูกับพฤติกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

ใหกับนักเรียนและครูจําเปนตองมีความรู ความเขาใจ ในทฤษฎีพัฒนาการดานสติปญญา อีกดวย ไดแก 

ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองหรือทฤษฎีเชาวนปญญาที่อธิบายถึงการพัฒนากระบวนการ
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เปลี่ยนแปลงวุฒิภาวะอันเน่ืองมาจากความเจริญทางดานสมองเมื่อไดรับประสบการณตาง ๆ  ซึ่งผูเรียน

แตละคนจะมีการเจริญเติบโตที่แตกตางกันไป พัฒนาการทางการเรียนรูก็แตกตางกันที่ตองคํานึงถึง

ความพรอม ซึ่งสําคัญมากตอการเรียนรูที่สําคัญ เชน ทางสติปญญา อารมณและดานสังคม โดยมีการ

ปรับตัวใหอยูในสภาวะสมดุลดวยการใชกระบวนการดูดซึม มีกระบวนการปรับใหเหมาะสมกับการ

เรียนรูโดยเริ่มจากการเกิดความคิดทางรูปธรรมและพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนเกิดความคิดที่เปนนามธรรม

และจะมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามลําดับ จนเกิดพัฒนาการทางสติปญญาในที่สุด ระหวางที่ผูเรียน

พยายามปรับตัวโดยใชกระบวนการดูดซึมที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมแลวรับหรือดูดซึม

ภาพและเหตุการณตาง ๆ เขาไวในความคิดของตนและกระบวนการปรับความรูเดิมใหเขากับความรู

ใหมหรือทําใหผูเรียนอยูในสภาวะสมดุล ซึ่งทําใหปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมได เกิดโครงสรางทาง

สติปญญาที่เรียกวา Schema ซึ่งผูเรียนใชตีความหมายสิ่งที่รับรูตาง ๆ Hill & Ball (2005 : 371 - 

406) กลาววาพัฒนาการทางปญญา จะแบงออกเปน 4 ข้ัน ดังตอไปน้ี 1) ระยะใชประสาทสัมผัส     

ซึ่งเปนพัฒนาการของผูเรียนต้ังแตแรกเกิดจนถึง 2 ป ในวัยน้ีจะเริ่มใชประสาทสัมผัสตางๆ เชน ตา หู 

มือและเทา ตลอดจนการเริ่มใชอวัยวะตาง ๆ ได เชน การฝกหยิบจับสิ่งของ ฝกการไดยินและการมอง 

เปนตน 2) ระยะควบคุมอวัยวะตาง ๆ เริ่มต้ังแตอายุ 2 - 7 ป ในวัยน้ีจะเริ่มพัฒนาอยางเปนระบบมากข้ึน 

มีการพัฒนาของสมองที่ใชควบคุมลักษณะนิสัยและการทํางานของอวัยวะตาง ๆ เชน นิสัยการขับถาย 

การเลนกีฬา 3) ระยะการคิดอยางเปนรูปธรรม เริ่มต้ังแตชวงอายุ 7 - 11 ป ในชวงน้ีจะมีพัฒนาการ

ทางสมองมากข้ึน สามารถเรียนรูและจําแนกสิ่งตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมได แตยังไมสามารถจินตนาการกับ

เรื่องราวที่เปนนามธรรมได 4) ระยะการคิดอยางเปนนามธรรม เปนการพัฒนาชวงสุดทายของผูเรียน

ที่มีอายุในชวง 12 - 15 ป ในชวงน้ีสามารถคิดอยางเปนเหตุผลและคิดในสิ่งที่ซับซอนไดมากข้ึน เมื่อ

ผูเรียนพัฒนาไดอยางเต็มทีแ่ลวจะสามารถคิดอยางเปนเหตุเปนผลและแกปญหาไดอยางดีจนพรอมที่จะ

เปนผูใหญที่มวุีฒิภาวะ รวมทั้งประยุกตใชทฤษฎีจากการสรางความรูดวยตนเองในการเรียนการสอนได 

  Camburn & Taylor (2003 : 347 - 373) กลาววาในการสรางความรูซึ่งเปนผล    

ของการเรียนรูจะมุงไปทีก่ระบวนการสรางความตระหนักรูในกระบวนการน้ัน เปาหมายของการเรียนรู

ตองมาจากการปฏิบัติจริง ครูผูสอนตองเปนตัวอยางใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตัวเอง 2) เปาหมาย        

ของการสอนจะเปลี่ยนจากการถายทอดใหผูเรยีนไปสูการสาธิตกระบวนการแปลและสรางความหมาย

ที่หลากหลาย รวมทั้งผูเรียนจะตองแกปญหาจริงได 3) ในการเรียนการสอน ผูเรียนมีบทบาทอยางต่ืนตัว

เปนผูจัดกระทํากับประสบการณตาง ๆ และผูเรียนควรมีปฏิสัมพันธกับสื่อวัสดุอุปกรณสิ่งของหรือขอมูล

ตาง ๆ ที่เปนของจริง โดยสามารถจัดกระทําวิเคราะห ทดลองลองผิดลองถูกทําใหเกิดเปนความรู 

ความเขาใจข้ึน 4) การจัดการเรียนการสอน ตองสรางบรรยากาศระหวางผูเรียนใหมีการปฏิสัมพันธ

ทางการเรียนถือวาเปนปจจัยสําคัญของการสรางความรู มีการแลกเปลี่ยนความรูความคิดระหวาง

ผูเรียนกับผูเรียนอื่น ชวยใหเกิดการเรียนรูที่กวางขวางซับซอนและหลากหลายข้ึน 5) การจัดการเรียน
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การสอน ครูผูสอนจะมีบทบาทมากทีสุ่ดและต้ังกฎระเบียบเพื่อใหเกิดความมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

6) การเรียนการสอนแบบสรางความรู ครูผูสอนจะตองเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใหความรูเปนการให

ผูเรียนสรางความรูเองครูเพียงทําหนาที่สรางแรงจูงใจใหเกิดแกผูเรียน และใหคําปรึกษาเทาน้ัน  

  Ingersoll & Strong (2011 : 201 - 233) กลาววาความพรอมในการเรียนรูนักเรียน

จะเรียนรูไดดี ครูผูสอนมีพฤติกรรมในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนใหนักเรียนไดเผชิญกับสถานการณ

หรือสิ่งแวดลอม มีการเตรียมวัสดุการเรียนการสอนใหนักเรียนทํากิจกรรมจนกระทั่งสามารถสรุปความรู

ดวยตนเองได และครูผูสอนเขารวมทํากิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมเรียนรู

ดวยตนเอง รวมทั้งสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูของนักเรียนในลักษณะตาง ๆ 

และมีการถายโอนการเรียนรู คือ การเรียนรูที่ทําใหการเรียนรูมีความหมายตอนักเรียนสามารถนํา

ความรูไปยังสถานการณใหมได 

  พฤติกรรมการสอนของครูที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหในช้ันเรียน ตามบทบาท

และหนาทีข่องคร ูJaquith & Darling-Hammond (2010) กลาววา ครูผูสอนตองมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับความแตกตางระหวางผูเรียนในรูปแบบการคิดที่มี 4 ข้ัน ไดแกการคิดข้ันระลึก จัดเปนทักษะ

การคิดที่เปนธรรมชาติเกือบเปนอัตโนมัติเปนความสามารถในการคิดระลึกขอเท็จจริง การคิดพื้นฐาน

เปนความเขาใจ ความคิดรวบยอด เปนประโยชนในการนําไปใชในชีวิตประจําวัน การคิดข้ันวิเคราะห 

เปนความคิดที่ใชในการเช่ือมโยมและประเมินลักษณะทัง้หมดของทางแกปญหา และการคิดข้ันสรางสรรค 

เปนความคิดที่ซับซอน ความคิดระดับน้ีจะนําไปสูการผลติสิง่ประดิษฐที่คิดหรอืจนิตนาการข้ึนเอง และ

ตองปรับสภาพการเรียนการสอนและกลวิธีการสอนใหเขากับลกัษณะของผูเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการเรียนการสอน ที่จะชวยใหผูเรียนบรรลุถึงจุดมุงหมายของการเรียนและไดแบงพฤติกรรมการสอน

ของครูที่พบวา ครูเปนนักปฏิบัติทีม่ีการทบทวนไตรตรอง เรียนรูจากการไตรตรองเกี่ยวกับผลการตัดสนิใจ

และการกระทําของตนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูของผูเรียน Lewis & Murata 

(2006 : 3 - 14) กลาววา การจัดเน้ือหาหรือโครงสรางทางความรูเปนสิ่งที่จําเปนมากที่ชวยใหผูเรียน

มองเห็นความสัมพันธระหวางความรูหรือประสบการณเดิมกับความรูหรอืประสบการณใหม ๆ  การเรียนรู

เปนกระบวนการที่เกิดข้ึนภายในโดยผูเรยีนเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับ

ความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนจะเพิ่มข้ึน เมื่อวิธีสอน วัสดุหรือสื่อ

การสอน และสภาพแวดลอมของการเรียนรู มีความสอดคลองกับรูปแบบการคิดและรูปแบบการเรียนรู

ของผูเรียน ทิศนา แขมมณี (2556) กลาววา บทบาทในการจัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตอง

วางแผนคิดกิจกรรม เตรียมเน้ือหาสาระ วัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน ควบคุมดูแลและกระบวนการ 

สังเกตกระบวนการเรียนรู กระตุนแนะนํา นําอภิปราย เพื่อชวยผูเรียนประมวลขอสรุปการเรียนรู 

เสริมความรู สงเสริมการนําความรูไปใช และได แบงพฤติกรรมการสอนของครูตามเกณฑของศูนยพัฒนา 

การเรียนการสอนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติที่ไดพัฒนาตัวบงช้ี การเรียนการสอน       
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ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในดานพฤติกรรมครู แบงเปน 4 ดาน ดังตอไปน้ี ดานการเตรียมการสอน ดาน

การจัดการเรียนการสอน ดานการใชสื่อการสอน และดานการวัดผลประเมินผล  

  Nye & Hedges (2004 : 237 - 257) กลาววา พฤติกรรมของครูผูสอนที่แสดง ไดแก 

ดานการเตรียมการสอน ดานการดําเนินการสอน การเตรียมความพรอมดานเน้ือหา การจัดกิจกรรม

พัฒนาในดานการคิดวิเคราะห การฝกปฏิบัติและการประเมินผล การวิเคราะหเรื่องที่จะสอนและพรอม 

ที่จะเปนที่ปรึกษา การเตรียมแหลงขอมลู จัดทําแผนการสอน เตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ เพื่ออํานวยความ

สะดวกแกผูเรียน และการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเราจูงใจใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เอาใจใส

นักเรียนเปนรายคนและแสดงความเมตตาผูเรียนอยางทั่วถึง Gauvain (2009 : 56 - 57) ไดศึกษาปจจัย

ที่เสริมสรางพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนพบวา ปฏิสัมพันธทางครอบครัว การอบรมลี้ยงดูจาก

ผูปกครอง สภาพครอบครัว การสงเสริมศักยภาพของครูจะนําไปสูเปาหมาย อยางไรก็ตาม พอแมมี

อิทธิพลตอการแสดงออกตอการพฒันาการคิดวิเคราะหทางสติปญญาของผูเรียนเชนการใหรางวัลหรือ

การลงโทษลวนมีผลตอการพัฒนาของผูเรียนทั้งในดานสติปญญา พุทธชาติ เกตุหิรัญ (2555) ไดศึกษา

การพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่จะเปนการสงเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหของผูเรียน  

ที่ทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการทางความคิดอยางมีระบบและมีเหตุผล เขาใจตนเหตุของปรากฏการณ

และผลกระทบที่จะไดรับตามหลักวิทยาศาสตรอยางลึกซึ้งอยางมีระบบ ประกอบดวย การกําหนด

แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน การสรางความรู ความเขาใจ มีการจัดการฝกอบรมใหความรูแกครู มีการจัด

แหลงเรียนรูใหครูมีโอกาสศึกษาดวยตนเอง มีการจัดระบบใหคําปรึกษาชวยเหลือครู สนับสนุนใหมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูและสงเสริมใหมีการพัฒนาครูอยางตอเน่ือง 

สรุปไดวา การจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนใหเอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน   

ที่จะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรยีน มีการสงเสริมใหนักเรียนมีสภาพจิตใจดี อารมณแจมใส 

กระฉับกระเฉงในการเรียนรูไดดีและมากข้ึนและสรางบรรยากาศในช้ันเรียนในการสงเสริมใหเกิด      

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน มีการแบงกลุมเพือ่ทํากิจกรรมการเรียนตามจุดประสงค 

โดยใหทุกคนตองมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑกิจกรรมการเรียนรูที่มีความสอดคลองเหมาะสม มีการจัด

หนังสือ เครื่องมือ วัสดุใหพรอมตลอดเวลา มีการสงเสรมิความรวมมือระหวางนักเรยีนกับนักเรียนและ

นักเรียนกับผูสอนและผูสอนในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหรวมกัน รวมทั้งใหนักเรียนทราบ

จุดประสงคและความคาดหวังในการเรยีนอยางชัดเจนโดยนักเรียนจะมีโอกาสที่ไดทํากิจกรรมทีท่าทาย

ความสามารถอยูเสมอและใชสือ่อุปกรณที่แตกตางกันในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน

ที่มีความแตกตางกัน ใหไดแสดงความคิดเห็นขณะจัดกิจกรรมในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 

ของนักเรียน ครูใหนักเรียนแบงกลุมยอยชวยกันคิดและอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณกันภายในกลุม

และลงมือปฏิบัติจริง คิดทําและแสดงออกเพื่อแกปญหาจนเกิดผลงานจากการเรียนรู ครูใหนักเรียน

เรียนรูและปฏิบัติอยางมีข้ันตอนเปนกระบวนการ จนคนพบหลักการหรือขอความรูดวยตนเอง และ    
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มีการเสนอปญหาหรือขอมูลตาง ๆ เพื่อเราหรือกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจและอยากรู ครูจัด

หองเรียนใหเปนแหลงเรียนรูเพื่อใหนักเรียนเรียนรูคนพบดวยตัวเองและใหเรียนรูตามระดับความรู

ความสามารถของตนเอง มีการแกไขฝกซ้ําเพื่อสรางความรูความเขาใจและความชํานาญ ครูใหนักเรียน  

มีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุดโดยใหรวมกันเรียนรูไปพรอม ๆ กัน ชวยเหลือ

กันและมีสวนรวมทั้งทางรางกาย อารมณและสติปญญาครูใหนักเรียนไดมีสวนรวมอภิปรายและ

สะทอนความคิดถึงผลการทํากิจกรรมทั้งที่เปนผลงานหรือการคนพบ ครูใหนักเรียนไดเรียนรูจากการ

ฝกทักษะอยางหลากหลาย เชน การใชกระบวนการคิด การวิเคราะห การสังเกตและนักเรียนเรียนรู

อยางมีความสุขสนุกสนานกับการเรียนไดคิดและแสดงออกอยางอิสระ 

ความเปนครูมืออาชีพ 

 1. ความหมายและความสําคัญ 

  ครูมืออาชีพ ครูอาชีพหรือวิชาชีพครู มีความหมายมาจากศัพทคําเดียวกับวิชาชีพอื่น 

คือ Professional ครูมืออาชีพ คือ ครูที่มุงมั่นในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมและพัฒนา

นักเรียนใหครบทุกดาน ทั้งความดี ความเกงสุขภาพกายแข็งแรง มีความมั่นคงทางอารมณมีพื้นฐาน 

ในการศึกษาตอและพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ตองจัดการเรียนการสอนที่ถือผูเรียนสําคัญที่สุด

สงเสริมใหผูเรียนทุกคนพัฒนาเต็มศักยภาพ ครูมืออาชีพ (US Department of Educational, 2016) 

จึงมีภาระงานดังตอไปน้ี 1) พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 2) วิเคราะหผูเรียนเปนรายผูเรียน 3) วิเคราะห

หลักสูตร 4) เตรียมการสอนกอนเขาหองเรียน โดยยึดหลักวากิจกรรมการสอนตองหลากหลายและ

เหมาะสมกับสิ่งที่ตองการจะสอนนักเรียน เชน การออกแบบการเรียนการสอนตามลักษณะวิชา          

ใหนักเรียนมีสวนรวมในการออกแบบกิจกรรมอิสระดวยตนเองบาง เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 

แกปญหา และสรางองคความรูใหแกนักเรียน 5) จดบันทึกขอดีขอเสียของการจัดการเรียนการสอน

เปนบันทึกสั้น ๆทุกคาบเรียน เพื่อตรวจสอบทบทวนพัฒนาการของการเรียนการสอน 6) ปรับปรุง

ออกแบบการเรียนการสอนจากหลักฐาน รองรอยของการคนควาเพิ่มเติม ใหไดรูปแบบการสอน      

ของตนเองที่สมบูรณ 7) เผยแพรรูปแบบการสอนของตนเพื่อใหผูอื่นใชเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 

8) ครูมืออาชีพขณะจัดการเรียนการสอนทุกคาบ ตองทําหนาที่เปนครูแนะแนวตลอดเวลา เปนครู

ภาษาไทยตลอดเวลาและเปนครูคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลา (เยาวภา ทนันชัยบุตร, 2555) 

  พฤติกรรมบงช้ีความเปนมืออาชีพของครูมี 5 ประการ ไดแก 1) เอาใจใสตอการเรียนรู

ของนักเรียน 2) ต้ังจุดประสงคของการเรียนการสอน 3) สามารถติดตามผลการเรียนของนักเรียน          

4) สามารถจัดระบบเกี่ยวกับการเรียนและการปฏิบัติจากประสบการณจริงของนักเรียนและ 5) เปน

สมาชิกของชุมชนแหงการเรียนรู (Agerrebere, 2006 : 5) กิจกรรมที่ทําใหครูเปนครูมืออาชีพ ไดแก 

1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) กิจกรรมการเขารับการฝกอบรมหรือสัมมนา 3) กิจกรรมการเขารวม

การพัฒนานวัตกรรมในดานอาชีพ (US Department of Education, 2016 : 78) คุณลักษณะ     

ของการพัฒนาครูมืออาชีพ ไดแก 1) มีการเรียนรูอยางตอเน่ือง 2) ตระหนักในความตองการของนักเรียน 
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3) เปนแบบอยาง (ศูนยกลาง) ทางการสอน มีการวางแผนการสอน ประเมินผลนักเรียน และพัฒนา

หลักสูตร 4) มีเปาหมายในการปรับปรุงช้ันเรียนและนักเรียนในการเรียนของนักเรียน 5) สรางวัฒนธรรม

องคกรเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน 6) มีการ

สนับสนุนรูปแบบการแกปญหาการสอน จากเทคนิคการแกปญหา วิเคราะหปญหาเปนและ 7) การ

ปฏิบัติงานพื้นฐานใหวิเคราะหจากกรณีศึกษาโดยรวมสนทนากับครมูืออาชีพครูมืออาชีพควรปฏิบัติงาน

ใหดีที่สุดสําหรับนักเรียน ไดแก 1) สามารถเขาใจเปาหมายในการจัดการศึกษา 2) นําผลการประเมิน

นักเรียนไปปรับปรุงเพื่อพัฒนานักเรียน 3) มีการนําเทคโนโลยีดานการเรียนการสอนมาใช 4) มีการ

พัฒนาปรับปรุงการเรียนอยูเสมอ (Marion & Lawrence, 2001 : 19) 

  สรุปไดวา ครูมืออาชีพ หมายถึง ครูที่เอาใจใสนักเรียนทุกคนดวยความมุงมั่นในการ

ทํางาน ทุมเทการจัดการเรยีนรูใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรยีน มีความรับผิดชอบ 

ระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความสํานึกในหนาที่ตอนักเรียน มีความรักความศรัทธาในอาชีพ อุทิศตน

เพื่อการสอนนักเรียนทุกคนเปนแบบอยางที่ดี มีความประพฤติตนสมควรแกฐานะ เสริมสรางคานิยม 

ที่เหมาะสมใหเกิดข้ึน ตระหนักรูในการพัฒนาคุณสมบัติสวนตัวที่เกี่ยวของกับการสอน มีความเช่ือมั่น

ในตนเอง มีความคิดสรางสรรค รูจักแสวงหาความรูใหม ๆ มีความเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

อยางมีเหตุผล มีการปรับปรุงการทําหนาที่การงาน ใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห

ของนักเรียน รูจักพูดช้ีแจงใหเขาใจ ไดตรงตามเปาหมายที่วางไว สอนในสิ่งที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

และจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด ยอมรับและยึดติดในวิธีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห        

ของนักเรียนในหนทางที่มีประสิทธิภาพที่จะทําใหสําเร็จ 

 2. บทบาทของผูบริหารในการพฒันาวิชาชีพครู 

  ครูเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการจัดการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพจึงมีความจําเปน

และมีความสัมพันธตอการพัฒนาการศึกษาของประเทศ เปนไปตามหลักการพัฒนาวิชาชีพตามมาตรา 

81 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู 

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ ตามมาตรา 9 และ

มาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ

ครูใหสูงข้ึน เหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพปจจุบัน รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนให

ผูประกอบวิชาชีพ ไดพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะและประสบการณการประวิชาชีพของตนให

กาวหนาอยางเปนระบบและตอเน่ือง (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการคร,ู 2560 : 34) 

  การพัฒนาวิชาชีพครูของผูบริหาร ผูบริหารจําเปนตองคํานึงถึงเหตุผลและความจําเปน

เพื่อใหการพัฒนาวิชาชีพครุมีประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและการศึกษาของชาติ

ในที่สุด ผูบริหารจึงควรสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูตามลําดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2560) ดังตอไปน้ี 
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   1) การพัฒนาครูใหสามารถปฏิบัติงานปฏิบัติงานปฏิรูปการเรียนรู ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยสงเสริมใหครูที่ไมมีวุฒิทางครูเขารับการฝกอบรม

วิชาชีพครู เพื่อใหสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได 

   2) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู เปนการพัฒนาองคความรู

วิชาชีพเพื่อใหครูสามารถคิดคน แสวงหาวิธีการใหม ๆที่ไดผลดีกวาเดิมมาใชในการปฏิบัติงาน ปรับปรุง

การปฏิบัติจนเห็นผลงาน คือ คุณภาพผูเรียนที่สูงข้ึนกวาเดิมรวมทั้งสงเสริมใหครูศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน 

   3) การพัฒนาความกาวหนาของครูเพื่อใหครูไดรับคาตอบแทนสิทธิประโยชน       

มีความกาวหนาตามความรูความสามารถ โดยการเลื่อนวิทยาฐานะจากครูปฏิบัติการเปนครูชํานาญการ

ครูเช่ียวชาญ และครูเชียวชาญพิเศษ โดยใหครูสามารถประเมินผลทางการพัฒนางานไปสูความเปนครู

มืออาชีพได 

   4) รูปแบบการพัฒนาครูสามารถดําเนินการไดหลายรปูแบบ ดังตอไปน้ี 

    4.1) การฝกอบรมในโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพครู เนนการปฏิบัติจริง โดย

สถาบันผลิตครู เปนหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว 

    4.2) การฝกอบรมทั้งโรงเรียน เปนการฝกอบรมเพื่อปฏิรูปการเรียนรูกับ

บุคลากรทั้งโรงเรียน โดยมีลักษณะเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

    4.3) การพัฒนาโดยตัวครูเองและพัฒนาเพื่อนครูตามเงื่อนไขที่กําหนดเปน

การอุดหนุนการพัฒนาผลงานโดยผานกระบวนการพัฒนาครูแกนนํา ครูตนแบบ และครูแหงชาติ        

การพัฒนาแนวน้ีครูจะตองเขารวมโครงการพัฒนาครูตนแบบและครูแหงชาติโดยมีเงื่อนไขวา จะตอง

นําความรูที่ไดมาพัฒนาข้ึนไปขยายผลพัฒนาเพื่อนครูอีกจํานวนหน่ึง เมื่อผานการประเมินแลว              

จะไดรับการรับรอง 

    4.4) การพัฒนาครูโดยใหครูพัฒนาตนเองเปนการใหครูพัฒนางานโดยอิสระ

แตจะไดรับการคัดเลือกและใหรางวัลเมื่อผลงานไดรับการตัดสินใหชนะการประกวดแขงขัน 

 3. การดําเนินการกจิกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

  การพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ Marion & Lawrence (2001) และสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2560) สรุปวาครูมืออาชีพเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แตครูในปจจุบันกลับมีภาระหนาที่ตาง ๆ 

มากมายทํางานลนมือและงานหลาย ๆ อยางกลับเปนงานที่ไมตรงกับหนาที่ที่ครูควรทํา ดังน้ันครูจึง

ควรที่จะตองทําหนาที่แบบครูมืออาชีพ ตองทํางานอยางมีระบบ เพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายและงาน

ที่สําคัญ คือ งานการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังตอไปน้ี 1) ครูจึงตองมีการวางแผนการทํางาน

อยางเปนระบบ ใหครบวงจรของหนาที่ความเปนครู เชน การวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู



 66

ใหกับผูเรียน ไมวาจะเปนเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายไมจําเจจนนักเรียนเบื่อหนาย 2) เพื่อใหเกิด

การเรียนรูแบบองครวมครูจึงควรรวมมือกันเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการแบบขามวิชาหรือ

แบบสหวิทยาการ 3) มีสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียนและจุดประสงคของการเรียนรูในเรื่อง

น้ัน ๆ โดยมีการนําสื่อหรือแหลงการเรียนรูในทองถ่ินเขามาใชในการจัดกิจกรรมรวมดวย 4) มีการวัด

และประเมินผลที่สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูหรือเปนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่มี

ความหลากหลายทั้งวิธีการวัดและผูวัด 5) การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู (วิจัยในช้ันเรียน) เพื่อนําผล 

ที่ไดมาแกปญหาหรือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนซึ่งถือเปนกระบวนการหน่ึงของการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 6) ครูยังควรที่จะมีกิจกรรมเสริมตาง ๆ ใหกับผูเรียนเพื่อใหเกิดการพัฒนาตนเองใน

ดานสติปญญา อารมณ สังคม และสามารถนําความรูที่เรียนมาไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน

ไดอีกดวย 

  การดําเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ควรดําเนินการ       

ในประเด็นหลัก ๆ (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู, 2560) ดังตอไปน้ี 

   1) การศึกษาผูเรียนเปนรายผูเรียนหรือการจัดทําสารสนเทศผูเรียนการที่ครูจะ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหไดผลดี เปนความจําเปนอยางมากที่จะตองเขาใจผูเรียนอยางลึกซึ้ง     

ในทุกดาน ๆ เทาที่จะเปนไปได เพื่อจะไดพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถไปตามความสนใจและ

ความถนัดของผูเรียนไดอยางแทจริง สิ่งที่ควรจัดทําอาจมีดังตอไปน้ี 1) การจัดทําหรือศึกษาประวัติ

ของผูเรียน ซึ่งประวัติของผูเรียนอาจไดมาจากการทําข้ึนมาเฉพาะเพื่องานน้ีโดยตรงหรือจะศึกษา        

จากขอมูลของงานแนะแนวที่เรียกวาระเบียนสะสม หรือจากการทําขอมูลคัดกรองนักเรียน (SDQ) 

ทําการศึกษาสิ่งที่เปนปจจัยตาง ๆ ที่เกื้อหนุนตอการเรียนรูของผูเรียน เชน ประวัติสวนตัว ประวัติ

การศึกษา สถานภาพของครอบครัว กิจวัตรประจําวัน อนาคตทางการศึกษา และอาชีพการทํางาน       

ที่สนใจ 2) การสํารวจความตองการของผูเรียน การสํารวจความตองการของผูเรียนเปนสิ่งที่ครู ผูสอน

ตองการรูวาผูเรียนตองการเรียนรูในลักษณะไหน เพื่อที่ครูจะไดปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และถือไดวาผูเรียนมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูรวมกับครู 3) การจัดกลุมผูเรียน หากครูมีความจําเปนตองจัดกลุมผูเรียน เพื่อทํา

กิจกรรมการเรียนการสอน ควรจัดกลุมใหผูเรียนแบบคละกัน ทั้งน้ีเปนการคละความสามารถของผูเรียน 

คละเพศทั้งน้ีเพื่อใหนักเรียนใชกระบวนการกลุมเขามาใชใหเกิดการเรียนรูรวมกัน หากเราไมจัดให

นักเรียนเลย นักเรียนจะน่ังแยกกลุม เชน ผูเรียนที่เรียนเกงจะน่ังดวยกัน ผูเรียนที่เรียนออนจะน่ังดวยกัน 

ผูเรียนที่ทีเ่ปนชายจะน่ังดวยกันซึ่งเปนเชนเดียวกับผูหญิง เปนตน อันจะทําใหการจัดกิจกรรมการเรยีน

การสอนมีปญหา ความสามารถของผูเรียนครูสามารถนําขอมูลผลการเรียนในช้ันกอน ๆ มาใชก็ได หรือ

จะมีการวัดความรูพื้นฐานเดิมมาเปนผลของความสามารถของผูเรียนก็ได 4) การวัดเจตคติหรือสํารวจ

วิธีการเรียนรูของผูเรียน ครูอาจทําการวัดเจตคติของผูเรียนกอนทําการสอน เพื่อเปนขอมูลเบื้องตน
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กอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลวจึงวัดอีกครั้งหลังจากจบในภาคเรียนน้ัน ๆ ก็ได อันจะทําใหครู 

รูวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทําใหผูเรียนมีเจตคติตอวิชาที่สอนเปนเชนไร ซึ่งมีความ

เกี่ยวพันไปกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูอีกดวยหรือหากครูตองการศึกษาวิธีการเรียนรูของผูเรียน 

เพื่อจะไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความสอดคลองกับวิธีการเรียนรูของผูเรียนไดอีกดวย 

   2) การศึกษารูปแบบการสอนหรือเทคนิควิธีการสอนแบบตาง ๆในที่น้ีอาจรวม

ไปถึงการวิเคราะหหลักสูตรดวย ทั้งน้ีเพื่อใหครูรูวาขอบขายวิชาที่ไดรับผิดชอบใหสอนน้ัน จะสอนอะไร 

จะสอนอยางไร ใหตอบสนองตอวัตถุประสงคของหลักสูตรจึงเปนความจําเปนที่ครูตองทําการศึกษา

หลักสูตรอยางละเอียดรอบคอบแลวจึง มาทําการศึกษารูปแบบวิธีการสอนหรือเทคนิควิธีการสอน

แบบตาง ๆ เพื่อใหครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยาง

หลากหลาย อาทิ การสอนแบบสืบเสาะหาความรูหรือการสอนโดยใชรูปแบบ CIPPA หรือการสอน

โดยใชทฤษฎีการเรียนรู 5 ทฤษฎี ซึ่งเปนทฤษฎีที่นักการศึกษาของไทยไดทําการศึกษาผสมผสานกับ

ทฤษฎีของตางประเทศใหมีความเหมาะสมกับความเปนไทยที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

ใหการสนับสนุนในการศึกษาวิจัย ประกอบดวย 1) การเรียนรูอยางมีความสุข 2) การเรียนรูแบบ           

มีสวนรวม 3) การเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 4) การเรียนรูเพื่อฝกกาย วาจา ใจ 5) การเรียนรู

เพื่อพัฒนาดานสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี กีฬา 

   การเขียนแผนการจัดการเรียนรู เปนสิ่งที่สําคัญมากอยางหน่ึงในหนาที่        

ของความเปนครู เพราะมีความเช่ือวาหากครูวางแผนการเรียนรูใหเกิดข้ึนกับผูเรียน หลักฐานที่เปน

ลายลักษณอักษรที่แสดงคือ แผนการจัดการเรียนรู ซึ่งเปนสวนที่ยืนยันความเปนครูมืออาชีพ และ

ตรวจสอบไดวากิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหกับผูเรียนเปนเชนน้ันจริงหรือไม แผนการจัดการ

เรียนรูที่ดี ครูจะเปนผูเขียนข้ึนเองและใชจริง มิใชเขียนเพราะเปนเพียงหนาที่ หรือเขียน เพื่อใหมีสง

ผูบังคับบัญชาเทาน้ัน หรือเขียนเพียงเพื่อเปนผลงานทางวิชาการหากแตไมไดนํามาใชจริงแนวโนม   

ในการประเมินผลงานของครูในอนาคต สวนหน่ึงจะพิจารณาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ของครูที่กํากับอยูในแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งถือไดวาเปนการประเมินผลงานตามสภาพจริงประกอบกับ

อีกสิ่งหน่ึงที่ครูควรคํานึงถึงคือ สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรูของผูเรียน ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดวิธีการ

สอนที่หลากหลายตามไปดวย (สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2559 : 18) 

   นอกจากน้ันสิ่งที่ตองคํานึงถึงอีกประการคือ การวัดและประเมินผล ซึ่งการวัด

และประเมินผลที่พึงประสงคคือไมใหผูเรียนรูวาเขากําลังถูกประเมินเพราะอาจทําใหผูเรียนรูสิ่งตาง ๆ 

อยางไมเปนไปตามธรรมชาติของการเรียนรู และมักเกิดความเครียด ความวิตกกังวลในการเรียนรู 

หรือกลาวไดวาผูเรียนเรียนรูอยางไมมีความสุข ดังน้ันการวัดและประเมินผล จึงมีความละเอียดออน

มาก ทั้งน้ีครูตองมีความรู ความเขาใจในการวัดและประเมินผลเปนอยางดี จึงควรประเมินสิ่งที่ผูเรียน

เรียนรูไปตามกิจกรรมที่ครูจัดไว หรือที่เรียกวาประเมินตามสภาพจริง เปนการวัดและประเมินผลที่มี
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ความสอดคลองกับกิจกรรมที่จัดไว การวัดและประเมินผลในลักษณะน้ีตองมีความหลากหลายทั้งวิธีการ

ที่ใช เครื่องมือที่ใช และเกณฑในการประเมิน ทั้งน้ีผูวัดและประเมินก็มีความหลากหลายดวยเชนกัน 

ไมวาจะเปนตัวผูเรียนเองหรือการประเมินตนเอง ซึ่งเปนการประเมินที่มีคุณคาแกผูเรียนมากที่สุด เพราะ

การที่ผูเรียนรูวาตัวเองเปนเชนไร จะทําใหเขาสามารถปรับปรุง พัฒนาขอบกพรองตาง ๆ ของเขาได

ดวยตัวเขาเอง อันจะทําใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองแบบย่ังยืน นอกจากน้ันเพื่อนยังชวยในการวัด

และประเมินผลไดอีกทางหน่ึงซึ่งสามารถตรวจสอบความสามารถในดานตาง ๆ ของผูเรียนไดแมนยํา

ข้ึน หรือจะใหผูปกครอง มีสวนรวมในการวัดและประเมินผลดวยจะเปนการชวยใหรูถึงความสามารถ

ของผูเรียนอยางแทจริงมากย่ิงข้ึน และสุดทายคือครู ก็จะเปนผูรวมวัดและประเมินดวยสิ่งตาง ๆ             

ที่กลาวมาถึงแมจะดูยุงยากมากก็ตาม แตหากไดลองนําวิธีการวัดและประเมินผลดังกลาวไปใชสิ่งที่เกิดข้ึน 

คือ ครูรูความสามารถของผูเรียนอยางแทจริง และลดภาระงานของครูบางสวนได เชน การประเมิน

โดยวิธีการสังเกตผูเรียนเปนรายผูเรียน ซึ่งคนไมมีโอกาสทําเชนน้ันไดเพราะนอกจากตองควบคุมการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลว จํานวนนักเรียนตอหองเรียนก็มีปญหาทําใหไมสามารถใชวิธีการ

สังเกตผูเรียนไปรายผูเรียนได หากนักเรียนประเมินตนเองหรือใหเพื่อนชวยประเมินสภาพการก็

เปลี่ยนไปอันจะกอใหเกิดประโยชนตอผูเรียนเปนอยางย่ิง 

   3) การประเมินตามสภาพจริง เปนกระบวนการสังเกตการณบันทึกและรวบรวม

ขอมูลจากงานและวิธีการที่ผูเรียนไดปฏิบัติ จริงในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหไดคําตอบวา

ผูเรียนรูอยางไรและเพื่อสอดคลองกบัชีวิตจริงมากทีสุ่ด การประเมินผลตามสภาพจริงที่มีประสิทธิภาพ

จําเปนตองอาศัยองคประกอบอื่น ๆ ดวยเพื่อใหไดผลตรงตามสภาพที่แทจริงที่สุด คือ เน้ือหาจะตอง

สอดคลองกับสภาพที่แทจริง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตามสภาพที่แทจริง รวมทั้งการใช 

วิธีการและเครื่องมือประเมินที่สอดคลองกับสภาพจริง ซึ่งวิธีการประเมินผลตามสภาพจริงที่นิยมกัน

มากที่สุดในปจจุบัน ไดแก การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน ลักษณะสําคัญของการประเมินผลตาม

สภาพจริง มีดังตอไปน้ี 1) เปนการประเมนิไปพรอม ๆ  กับการเรียนการสอนและการเรียนรูของผูเรียน 

2) เปนการประเมินพฤติกรรมของผูเรียนแตละคน เพื่อดูความกาวหนาและพัฒนาการโดยไมจําเปนตอง

เปรียบเทียบกับกลุม 3) ใหความสําคัญในการพัฒนาจุดเดนของผูเรียน 4) เนนการพัฒนาผูเรียนและ

การประเมินตนเอง 5) ต้ังอยูบนพื้นฐานเหตุการณในชีวิตจริง 6) มีการเก็บขอมูลระหวางการปฏิบัติ  

ในทุกบริบท ทั้งที่โรงเรียน บานและชุมชนอยางตอเน่ือง 7) เนนคุณภาพของผลงานซึ่งเปนผลจากการ

เช่ือมโยงบูรณาการความรูความสามารถหลาย ๆ ดานของผูเรียน 8) เนนการวัดความสามารถในการ

คิดระดับสูง หรือการเรียนรูทางสติปญญาที่หลากหลาย 9) สงเสริมการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก มีการช่ืนชม 

สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข สนุกสนานไมเครียด 

   4) การวิจัยในช้ันเรียนเปนการดําเนินการวิจัยของครูผูสอนเพื่อแกปญหาดาน

การเรียนการสอนที่มีผลโดยตรงตอความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาทักษะของผูเรียน โดยกําหนด
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ปญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การดําเนินการวิจัยควบคูกับการเรียนการสอนโดยมีจุดมุงหมาย

สําคัญ เพื่อรักษาระดับคุณภาพและปรบัปรงุคุณภาพการศึกษาของช้ันเรียนและของโรงเรียน ประกอบดวย 

6 ดาน ดังตอไปน้ี 1) กําหนดปญหาการวิจัย เปนการกําหนดปญหาจากตัวผูเรียน ปญหาที่เกิดระหวาง

การจัดการเรียนการสอน และปญหาที่เกิดจากความตองการของครู 2) วัตถุประสงคการวิจัยสมมุติฐาน

การวิจัย เปนการคาดคะเนแนวทางแกปญหา พัฒนาผูการเรียนรู ตอมปญหาของการวิจัยที่กําหนดไวแลว 

3) ออกแบบการวิจัย เปนการวางแผน และกําหนดแนวทางการแกปญหา พัฒนาผูเรียนตามวัตถุประสงค

ของการวิจัยที่กําหนดไว 4) การดําเนินการวิจัย เปนการลงมือปฏิบติั เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะห

ขอมูลใหรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการแตละข้ันตอนและสิ่งที่เกิดข้ึนตามความเปนจริงใหขอมูล

เกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการ แกไข แนวปฏิบัติ 5) การสรุปและอภิปรายผล เปนการแสดงความคิดเห็นวา 

การวิจัยไดผลดีหรือไมดีเพราะอะไรใหขอมูลวาผูวิจัยไดเรียนรูหรือไดบทเรียนอะไรบาง ตามวัตถุประสงค

การวิจัยสิ่งที่คนพบ ชวยใหเกิดความเขาใจ ความกระจาง และการขยายความรู ความคิด อยางไรและ

ใหขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอเน่ืองและ 6) การสะทอนความคิดในการวิจัย เปนการแสดงความคิดเห็น

วาการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนครั้งน้ี ครูไดพัฒนาทักษะการวิจัย การเผยแพร การแลกเปลี่ยน

เรียนรูรายงานวิจัย และความคิดเห็นเกี่ยวกับการนํางานวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนางานของคร ู

   5) การนิเทศติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการจัด 

การเรียนรูเปนการดําเนินการกํากับติดตามและใหความรูแกครู ตรวจสอบผลการจัดการเรียนรูของครู 

แลวใหคําแนะนําการจัดกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 1) การวางแผนการนิเทศการสอน หมายถึง 

คณะกรรมการนิเทศ ซึ่งไดรับการแตงต้ังและครูผูรับการนิเทศ รวมประชุมปรึกษาหารือ และกําหนด

แนวทาง และวิธีการนิเทศรวมกัน 2) การปฏิบัติตามแผนการนิเทศการสอน หมายถึง คณะกรรมการ

นิเทศที่ไดรับการแตงต้ัง ดําเนินการนิเทศ ใหคําแนะนํา ติดตามการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน

ของครู 3) การประเมินผลการนิเทศการสอน หมายถึง คณะกรรมการนิเทศ ตรวจสอบผลการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของครู ความสําเร็จ ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เพื่อที่จะนําปญหาและ

อุปสรรคมาพัฒนาตอไป 

สรุปไดวา ความเปนครูมืออาชีพควรตองยึดถือและปฏิบัติใหสัมพันธกับมาตรฐานของวิชาชีพครู

ซึ่งมีความสําคัญและความจําเปนตอครทูุกคน เน่ืองจากความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทําใหมีความจําเปนที่ผูเรียนจักตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกระดับใหมีความสํานึกตอบทบาทและ

ภารกิจตาง ๆ ที่มีตอสังคมมากข้ึน ครูมืออาชีพ จึงตองมีความสามารถประยุกตใชยุทธศาสตรและ      

การจัดระบบไดอยางเหมาะสมกับการเรียนรูและความตองการทางการศึกษาของผูเรียน สภาพแวดลอม

ของโรงเรียนและสาระการเรียนรูที่สอนสามารถติดตามการเรียนรูผูเรียนเปนรายผูเรียนใชขอมูลยอนกลับ

เพื่อวางแผนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนเปนรายผูเรียน เปนกลุมและเปนช้ันสงเสริมให

ผูเรียนรูอยางอิสระ ฝกการใชภาษา คาดหวังใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรูพัฒนาความสัมพันธ
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เชิงจรรยาบรรณ บนพื้นฐานทักษะการสื่อสารที่ดีใหการยอมรับผูเรียนทกุคน และคาดหวังจะไดรับการ

ยอมรับจากผูเรียน 

คุณวุฒิของครู 

คุณวุฒิของครูถือไดวาเปนปจจัยสําคัญ ดังที่ Alexander (2004) กลาววาการที่นักเรียนไดรับ

การสอนจากครูที่จบในสาขาที่สอน ถือวาเปนสิ่งสําคัญทั้งน้ีเมือ่ครูไดศึกษาในสาขาที่เรียนจบและไดรับ

หนังสือรับรองคุณวุฒิในสาขาน้ัน จึงเปนวิชาที่ตนมีความรูและจะสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิผล 

Mulnix (2012 : 470) ไดทําการศึกษาถึงตัวแปรคุณวุฒิของครูที่สงผลตอการพัฒนานักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาซึ่งพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนจากครทูี่มีคุณวุฒิตรงสาขาวิชาที่สอนมีคะแนนที่ไดจาก

การทดสอบ TAAS มากกวานักเรียนที่ไดรับการสอนจากครูที่มีคุณวุฒิไมตรงสาขาวิชาที่สอน หลังจาก

ที่ไดมีการควบคุมตัวแปรอื่น ๆ แลว Greenberg et al. (2004) กลาววา คุณวุฒิดานสาขาวิชาที่สอน

ของครูมีความสัมพันธกันในระดับสูงกับคะแนนวิชาคณิตศาสตร และไมวาจะเรียนวิชาคณิตศาสตร

เปนวิชาเอกหรือวิชาโท Snyder & Snyder (2008) ไดทําการศึกษาถึงตัวแปรคุณวุฒิของครูที่สงผล

ตอการพัฒนาการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาซึ่งพบวา คุณวุฒิของครูดานสาขาวิชาที่จบเปน

ลักษณะช้ีขาดถึงการพัฒนาของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตรมากกวาวิชาวิทยาศาสตร และ Brewer 

(2008) ไดทําการศึกษาถึงตัวแปรคุณวุฒิของครูที่สงผลตอการพัฒนาของนักเรียนผลการวิจัย พบวา 

ในการสอนวิชาตาง ๆ ครูที่มีคุณวุฒิตรงสาขาที่จบในระดับมาตรฐานจะมีผลทางบวกตอคะแนน                

ที่นักเรียนสอบไดอยางมีนัยสําคัญ 

สรุปไดวา ตัวแปรที่สงผลตอการพัฒนาของนักเรียนซึ่งเปนปจจัยระดับครูที่มีผลการศึกษา

แสดงไวและผลของตัวแปรในระดับตาง ๆ  ที่สงผลตอการพัฒนาของนักเรียนที่แตกตางกนั จะประกอบดวย 

รูปแบบการสอน การจัดการช้ันเรียน ความพึงพอใจในงาน ความคาดหวังของครูและคุณวุฒิของครู 

และการที่จะทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในเรื่องทักษะการคิดวิเคราะหที่สูงข้ึน ครูถือไดวาเปนผูที่มี

ความสําคัญ 

ในสวนของงานวิจัยที่เกี่ยวของของครูผูสอนกับการเสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะหของ

นักเรียน เชน Zhenhui (2006) พบวาปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดแก 

รูปแบบการสอนของครูซึ่งมีผลตอผูเรียน ทั้งน้ี เพราะครูเปนผูดําเนินการสอนใหแกผูเรียนในช้ันเรียน

และเปนผูที่สัมผัสกับผูเรียนโดยตรง สิ่งที่ครูไดจัดใหแกผูเรียนทั้งหมดยอมสงผลอยางหลีกเลี่ยงไมได 

โดยเฉพาะอยางย่ิงสิ่งที่ครูไดสอนใหแกผูเรียน Lashley & Barron (2005) พบวา เมื่อมีการวางแผน

และพัฒนาสื่ออุปกรณการเรียนการสอน ครูควรพยายามใหเกิดความสอดคลองกันอยางสมดุลระหวาง

รูปแบบการสอนที่มีอยูอยางหลากหลาย Opdenakker & Damme (2006) พบวา รูปแบบการสอน

และพฤติกรรมของครู เปนปจจัยที่สามารถใชพิสูจนความมีประสิทธิผลของการศึกษา ดังน้ัน รูปแบบ

การสอน และการจัดการช้ันเรียนจึงมีความสําคัญย่ิง หากครูเลือกใชรูปแบบการสอนที่เหมาะสมและ
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ตรงกับความตองการของผูเรียนก็จะเปนสิ่งที่ผลักดันใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะหและสงผลตอ 

ไปยังผลสัมฤทธ์ิใหสูงข้ึน ดังที่ Long & Coldren (2006) พบวา ครูเปนผูที่สนับสนุนผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนของผูเรียน  

Chadwick (2011 : 37 - 42) พบวา ความสําคัญของรปูแบบการสอนของครทูี่ใชในช้ันเรยีนแลว 

ทําใหผูเรียนประสบความสําเรจ็ในทกัษะการคิดวิเคราะหและมีผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึนไดน้ัน สิ่งที่สําคัญ คือ

วิธีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียน ดังที่ Kvan & Yunyan (2004) พบวา รูปแบบการพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะหสามารถใชเปนตัวแปรที่ทํานายผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนได ผูเรียนที่พัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะหของตนเองแลว ไมเพียงแตจะเปนผูที่มีความสามารถเพิ่มข้ึนแตทําใหการเรียนรูในเรื่อง

อื่น ๆ ของตนชอบมีประสิทธิภาพอีกดวยและยังสามารถพัฒนาทักษะการคิดแบบอื่น ๆ ที่ตนยังทําได

ไมดีข้ึนไดอีกดวย Honey & Mumford (2000) พบวา การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหตาง ๆ ใหแก

ผูเรียน ครูตองเปนผูคอยใหคําแนะนําเพื่อเสริมประสิทธิภาพน้ัน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรม

การเรียนการสอนที่จะเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะหใหดีมากย่ิงข้ึน ครูจึงควรมีการวางแผนการสอนและ

กิจกรรมในทางที่สนับสนุนทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียนและการปฏิบัติการสอนที่ชวยในการพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะหใหเกิดกับผูเรียนใหมากที่สุดและครูควรหาวิธีการอันหลากหลายเพื่อเสริม

ผูเรียนแตละคนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

Heiman (2006) พบวาครูควรใชยุทธศาสตรการสอนที่มีอยางหลากหลาย เชน ยุทธวิธี         

ที่เกี่ยวกับกระบวนการเพื่อใหผูเรียนบรรลุผล และพิจารณาวาจะเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะหเหลาน้ีได

อยางไรเพื่อใหเกิดประโยชนอยางสงูสดุตอผูเรียน การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหใหแกผูเรียน ครูผูสอน

จึงควรมีความเขาใจในรูปแบบการเรียนรูและมีความรอบคอบในการเลือกใชรูปแบบการสอนโดยผาน

ทางรูปแบบการเรียนการสอนของผูเรียนแตละคน Lashley & Barron (2005) พบวา การเปนผูคอย

ใหคําแนะนําเพื่อเสริมประสิทธิภาพทักษะการคิดวิเคราะหน้ันจะชวยใหผูเรียนมีการปฏิบัติตามการ

เรียนการสอนที่กระตือรือรนในรูปแบบของตนเองและมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนน้ัน        

ใหดีมากย่ิงข้ึน ครูจึงควรมีการวางแผนการสอนและกิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหในทาง 

ที่สนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอนของผูเรียนและปฏิบัติการสอนที่ชวยในการพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะหใหเกิดกับผูเรียนใหมากที่สุด 

Opdenakker & Damme (2006) พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิด

ทักษะการคิดวิเคราะหน้ัน ครูตองมีความรูความเขาใจในรูปแบบการสอนแตละรูปแบบซึ่งมีเอกลักษณ

ที่ตางกันและใหผลตอการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหที่แตกตางกันและไดเสนอรูปแบบการสอนที่เนน

มิติดานการตอบสนองความตองการจําเปนของผูเรียนและดานหลักสูตร ซึ่ง แบงรูปแบบการสอน

ออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก รูปแบบการสอนแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยเนนที่การเรียนการสอน

ของผูเรียนและตัวผูเรียนเอง และรูปแบบการสอนแบบยึดครูเปนศูนยกลางโดยเนนเน้ือหาของรายวิชา  
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ที่สอน เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการทางดานสติปญญาหรือความรู Astin et al. (2006) พบวา รูปแบบ

การเรียนการสอนเปนองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และเปนสิ่งสําคัญ

สําหรับผูเรียนและครู เพราะรูปแบบการเรียนการสอนสามารถใชเปนตัวแปรทํานายผลสัมฤทธ์ิทาง

ของผูเรียนได  

Kvan & Yunyan (2004) พบวาครูควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะหใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียนการสอนแตละประเภท ซึ่งรูปแบบการเรียนรู

ที่นาสนใจ ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ตามแนวคิดของ Honey & Mumford (2000) พบวา

มิติกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและแบงรูปแบบการเรียนการสอนออกเปน 4 รูปแบบ

ดวยกนั ประกอบดวย รูปแบบการเรียนการสอนแบบนักกิจกรรม เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เรียน

โดยผานประสบการณในสถานการณที่เปนรูปธรรมหรือเห็นอยางชัดเจน เปนผูพัฒนาที่อยูบนความ 

ทาทายและประสบการณใหม รูปแบบการเรียนการสอนแบบนักไตรตรอง เปนรูปแบบการเรียน      

การสอนที่ผูเรียนไดกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลความรูโดยการไตรตรองพิจารณาจากประสบการณตาง ๆ 

และสังเกตในมุมมองที่แตกตาง รูปแบบการเรียนการสอนแบบนักปฏิบัติ เปนรูปแบบการเรียนการสอน 

ที่ผูเรียนเรียนโดยสรางความสัมพันธระหวางขอมูลความรูใหมกับสถานการณที่ไดปฏิบัติและปญหา

ตาง ๆ ที่พบ และรูปแบบการเรียนการสอนแบบนักทฤษฎี เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูเรียน        

มีกระบวนการเรียนโดยการซึมซาบความรูที่ไดรับมาเช่ือมโยงกับทฤษฎีและโมเดลตาง ๆ เมื่อพิจารณา 

ถึงตัวแปรตาง ๆ ที่สงผลตอทักษะการคิดวิเคราะหและการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

จะเห็นไดวามีตัวแปรมากมายหลายตัวแปรดวยกัน 

ดังที่ Halawah (2006) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน พบวา 

สิ่งแวดลอมในครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน Betts & Rice (2003) 

ศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน พบวา คุณสมบัติของคร ูเชน ประสบการณ 

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่จบการศึกษาสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนอยูใน

ระดับประถมศึกษา Astin et al. (2006) ศึกษากระบวนการของการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหน้ัน

ไดรับอิทธิพลจากตัวแปรหลายตัวแปรดวยกัน ประกอบดวย ความสามารถของผูเรียนแรงจูงใจ เจตคติ 

ประสบการณเดิม และรูปแบบการสอนเน่ืองจากโครงสรางของขอมูลทางการศึกษาเกี่ยวของกับขอมูล

หลายระดับ การเลือกใชเทคนิควิธีทางสถิติที่เหมาะสมจึงตองคํานึงถึงความสอดคลองระหวางโครงสราง

และธรรมชาติของขอมูลที่ทําการศึกษา การวิเคราะหพหุระดับถือไดวาเปนเทคนิคการวิเคราะหที่ใช 

ในการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรทํานายหลายระดับที่มีตอตัวแปรตาม ซึ่งในการวิเคราะหไดคํานึงถึง

โครงสรางที่เปนระดับลดหลั่นของขอมูลและความผันแปรของตัวแปรภายในระดับและตางระดับ         

เพื่อแกปญหาของการสรุปผลตางระดับช้ันที่เกิดข้ึนในการวิเคราะหสมการถดถอยระดับเดียวแบบ

ประเพณีนิยม (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) ในการวิจัยครั้งน้ีมีการศึกษาถึงปจจัยทั้งระดับครูและระดับ
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ผูเรียน ซึ่งขอมูลมีโครงสรางเปน 2 ระดับ แบบลดหลั่น หากใชการวิเคราะหถดถอยแบบประเพณีนิยม 

จะพบปญหาเกี่ยวกับหนวยของการวิเคราะห ปญหาความลําเอียงของการสรุปขามระดับ รวมทั้ง ปญหา

ความผันแปรของสัมประสิทธ์ิการถดถอยและการประมาณคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน อันนําไปสู

ความคลาดเคลื่อนของการทดสอบนัยสําคัญ เทคนิคการวิเคราะหที่เหมาะสมในการวิจัยครั้งน้ี คือ  

การวิเคราะหพหุระดับสําหรับขอมูล 2 ระดับ 

อยางไรก็ตามในการศึกษาเกีย่วกับโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน การศึกษา

เฉพาะการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่เกิดข้ึนโดยตรงในสวนการศึกษาเกี่ยวกับ        

การวิเคราะหพหรุะดับของปจจยัระดับครแูละปจจยัระดับผูเรยีนที่สงผลตอผูเรียนยังมีผูศึกษาอยูนอยมาก 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการศึกษาปฏิสัมพนัธระหวางรปูแบบการสอน ซึง่เปนปจจัยระดับครูและรูปแบบทักษะ

การคิดวิเคราะหซึ่งเปนปจจัยระดับผูเรยีน และถือวาเปนตัวแปรสําคัญที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเรียน ดังที่ Astin et al. (2006) พบวา ผลการพัฒนาการเรยีนของนักเรยีนน้ัน ไดรับอิทธิพลจาก

ตัวแปรหลายตัวแปรดวยกัน รวมทัง้ รูปแบบการสอน ทั้งน้ีเพราะถึงแมวาครูจะเลือกใชรูปแบบการสอน 

ที่คาดวาจะทําใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะหแลว แตไมสอดคลองเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน 

ผูเรียนก็ไมสามารถใชรูปแบบการสอนน้ันเปนเครื่องมือเพื่อใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห     

ที่ย่ังยืนและมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนได Zhenhui (2006) พบวา ย่ิงทําใหชองวางระหวางการสอนของครู

และทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียนลดนอยลง โอกาสที่ผูเรียนจะประสบผลสําเร็จจะย่ิงสูงข้ึน Lage 

& Treglia (2000) พบวา ผูเรียนจะไดรับทักษะการคิดวิเคราะหเพิ่มและคงไวไดนาน รวมทั้งปฏิบัติได

ดีมากข้ึน เมื่อรูปแบบการสอนสอดคลองกับรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห อยางไรก็ตาม 

เปนที่ตระหนักกันดีวาเปนการยากที่จะทาํใหเกดิความสอดคลองระหวางรปูแบบการสอนกับรูปแบบทักษะ

การคิดวิเคราะหในทุกรูปแบบที่มีอยู Moallem (2001) พบวาความสําคัญของการศึกษาการวิเคราะห

พหุระดับของปจจัยระดับครูและปจจัยระดับผูเรียนที่สงผลตอทักษะการคิดวิเคราะหในดานปฏิสัมพันธ

ระหวางรูปแบบการสอนและการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรยีนที่สงตอผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 

ซึ่งเกี่ยวของกับขอมูลพหุระดับไดแก ระดับผูเรียนและระดับครู การวิเคราะหพหุระดับจึงใหผล          

ที่ถูกตองกวาแบบประเพณีนิยม 

Lashley & Barron (2005) ไดศึกษารูปแบบการสอนซึ่ง แบงออกเปน 4 รูปแบบดวยกัน

ไดแก รูปแบบการสอนแบบนักกิจกรรม (Activists) รูปแบบการสอนแบบนักไตรตรอง (Reflectors) 

รูปแบบการสอนแบบนักปฏิบัติและรูปแบบการสอนแบบนักทฤษฎี (Theorists) ผลการวิจัย พบวา 

ผูเรียนที่เปนชาวอังกฤษและออสเตรเลยี ชอบรูปแบบการสอนแบบนักกิจกรรมมากที่สุด และชนกลุมนอย

สวนใหญชอบรูปแบบการสอนแบบนักไตรตรอง นักทฤษฎีและนักปฏิบัตินอยที่สุด ในขณะที่ผูเรียน 

ชอบที่จะเปนผูเรียนรูแบบนักไตรตรองและชนกลุมนอยชอบเรียนรูโดยใชวิธีการเชิงรุก ไดแก ทักษะ
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การคิดวิเคราะหของนักเรียนที่มีมาแตเดิม เจตคติในการเรียน ความรับผิดชอบของผูเรียนที่มีตอการ

เรียน แรงจูงใจ และรูปแบบการสอนที่มีอิทธิพลทางบวกตอการเรียน 

Opdenakker & Damme (2006) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับทักษะการจัดการช้ันเรียน พบวา 

ในสวนของตัวแปรระดับครู ที่มีผลทางบวกไดแกลักษณะการสอนในช้ันเรียนและการมีทักษะการจัดการ

ในช้ันเรียนที่ดีมีผลทางบวกตอความสัมพันธระหวางครูและผูเรียน Marzano (2003) ไดรวบรวมผล

การศึกษาจากคูมือจํานวน 44 บท รายงานของรัฐบาลจํานวน 20 ฉบับ และวารสารจํานวน 11 เลม 

พบวา ตัวแปรตาง ๆ ที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีจํานวนทั้งหมด 228 ตัวแปร หลังจากน้ันได

ใหผูเช่ียวชาญทางการศึกษา จํานวนทั้ง หมด 134 คน ประเมินอิทธิพลของตัวแปรแตละตัวแปรหลังจาก

ที่ไดมีการทบทวนวรรณกรรมที่มีเปนจํานวนมากแลว พบวา การจัดการช้ันเรียนถูกประเมินใหเปน

อันดับที่หน่ึง Alexander (2004) ไดทําการศึกษาถึงตัวแปรคุณวุฒิของครู (Teacher Certification) 

ที่สงผลตอการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนซึ่งพบวา ผูเรียนที่ไดรับการสอนจากครูที่มี

คุณวุฒิ จะมีผลสําเร็จมากกวาที่ไดรับการสอนจากครูที่ไมมีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่สอน Greenberg    

et al. (2004) ไดทําการศึกษาถึงตัวแปรคุณวุฒิของครู พบวา คุณวุฒิดานสาขาวิชาที่สอนไมวาจะเปน

วิชาเอกหรือวิชาโทและมีความสัมพันธกันในระดับสูงกับผลสําเร็จของการเรียนที่ได 

Mubark (2005) ไดทําการศึกษาถึงตัวแปรคุณวุฒิของครูที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเรียนในวิชาคณิตศาสตร ซึ่งพบวา คุณวุฒิของครูดานสาขาวิชาที่จบเปนลักษณะช้ีขาดถึงผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียนในวิชาคณิตศาสตรมากกวาวิชาวิทยาศาสตร Brewer (2008) ไดทําการศึกษา

ตัวแปรคุณวุฒิของครูที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนในวิชาคณิตศาสตร ผลการวิจัย พบวา 

ในการสอนวิชาคณิตศาสตรน้ัน ครูที่มีคุณวุฒิตรงสาขาที่จบที่ถือวาอยูในระดับมาตรฐานมีผลทางบวก

ตอคะแนนวิชาคณิตศาสตร Tan & Ho (2001) ไดศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของครู รูปแบบการสอนที่มี

ผลในการเสริมองคประกอบของการสอนในหองเรียน ความพึงพอใจในงานทักษะการจัดการช้ันเรียน

และตัวแปรรูปแบบการสอน พบวา รูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีผลทางบวกตอการ

เรียนการสอนในหองเรียน สวนดานการจัดการช้ัน เรียน พบวา มีผลทางบวกกับลักษณะของการสอน

ในช้ันเรียนและครูที่มีความพึงพอใจในงานสูงมีการสนับสนุนใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะหในช้ัน

เรียนไดสูงกวาครูที่มีความพึงพอใจในงานตํ่า ผูวิจัยจึงต้ังความสัมพันธเกี่ยวกับตัวแปรระดับครู ไดแก 

การจัดการช้ันเรียน คุณวุฒิของครู ความพึงพอใจของครูตองานสอน และรูปแบบการสอนมีอิทธิพล

ทางบวกตอการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 

Seng (2010) ไดศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของครูและรูปแบบการสอนที่มีผลในการเสริม

องคประกอบของการสอนในหองเรียน โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาผลของลักษณะของครู

และรูปแบบการสอนที่มีผลตอการสอนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษากลุมตัวอยาง      
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ที่ใชในการวิจัยประกอบดวย นักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตรจํานวน 32 หองเรียน ครูสอนคณิตศาสตร 

จํานวน 78 คน ของโรงเรียนทั้ง หมด 47 โรงเรียน ในเมือง Flanders เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม 

และแบบวัด ตัวแปรลักษณะของครู ประกอบดวย เพศ ระดับของการเรียนและใบประกาศนียบัตร 

ความพึงพอใจในงาน ทักษะการจัดการช้ันเรียนและตัวแปรรูปแบบการสอนประกอบดวย รูปแบบ 

การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและรูปแบบการสอนที่เนนเน้ือหาเปนศูนยกลาง โดยใชสถิติการ

วิเคราะหพหุระดับ หลังจากสํารวจผลของลักษณะของครูและรูปแบบการสอนแลว พบวา ตัวแปร

เหลาน้ีสามารถอธิบายความแปรผันของลักษณะการสอนในช้ัน เรียน และครูมีอิทธิพลตอการเรียน 

การสอนในช้ันเรียน สําหรับรูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง พบวา มีผลทางบวกตอการ

เรียนการสอนในหองเรยีนและความสมัพันธระหวางครูกบัผูเรยีน มีการใชผลการประเมินเปนตัวกํากับ

ควบคุมการปรับการเรียนการสอน นอกจากน้ียังพบวา รูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

เปนรูปแบบการสอนที่สามารถกระตุนการมีสวนรวมในช้ันเรียนของผูเรียน โดยการใชกิจกรรมและสื่อ

ที่หลากหลายเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน Stein & Haynes (2011 : 46) 

กลาววา รูปแบบการสอนที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดน้ัน ตองเปนรูปแบบที่ชวยสนับสนุนการเรียน

ของผูเรียน อีกทั้ง เต็มไปดวยยุทธวิธีการสอนที่หลากหลายโดยผานครูที่เปนผูชวยเหลือสนับสนุนและ

เปนผูที่มีความยืดหยุนในการตอบสนองความตองการจําเปนของผูเรียน ทําใหความสัมพันธระหวางครู

และผูเรียนอยูบนรากฐานของความไววางใจ สวนดานการจัดการช้ันเรียน พบวา มีผลทางบวกกับ

ลักษณะของการสอนในช้ันเรียน และการมีทักษะการจัดการในช้ันเรียนที่ดีมีผลทางบวกตอความสัมพันธ

ระหวางครูและผูเรยีน นอกเหนือจากน้ันพบวา ครูที่มีความพึงพอใจในงานสูงมีการสนับสนุนใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูในช้ันเรียนไดสูงกวาครูที่มีความพึงพอใจในงานตํ่า สําหรับเพศของครูไมพบวามีผลตอ

การสอนในช้ันเรียน พบแตเพียงผลที่มีตอการสอนในช้ันเรียนสหศึกษาน่ันคือ ครูหญิงมีทักษะการจัดการ

ที่ตํ่ากวาครูชาย สรุปผลการวิจัยไดช้ีใหเห็นวาการเรียนและการพัฒนาของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ของผูเรียนจะถูกพัฒนาเพื่อใหดีข้ึน หากครูใชรูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยการใช

สื่อและอุปกรณที่หลากหลาย และครูมีทักษะการจัดการในช้ันเรียนที่ดี นอกจากน้ีการปรับความพึงพอใจ

ในงานของครูใหสูงข้ึนก็เปนวิธีการหน่ึงที่จะยกระดับการเรียนการสอนในหองเรียน และหากครูปรับ

ความพึงพอใจในงานใหสูงข้ึนได การใชรูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และการใชสื่ออุปกรณ 

ตลอดจนทักษะการจัดการในช้ัน เรียนก็เปนคลายเครือ่งมือของครู จึงเห็นไดวาลักษณะของครูและรูปแบบ

การสอนเปนองคประกอบที่เปนตัวเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติการในช้ันเรียนใหเกิดประสิทธิผล 

แนวคิดภาวะผูนําของครูกับการพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา 

 1. ภาวะผูนําของครูแบบสรางสรรคในการสงเสริมนวัตกรรมการพัฒนาพฤติกรรมการ

คิดวิเคราะหของนักเรียน 
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  Sadiman (2004) กลาววา การเปลีย่นแปลงในโรงเรียนไมสามารถทําใหเกิดข้ึนได

ไมวาจะดําเนินการแบบจากระดับบนสูลาง (Top Down) หรือจากระดับลางสูบน (Bottom Up)        

แตจะตองมาจากการปฏิสมัพันธและการมสีวนรวมในแนวนอนของทกุระดับช้ันเรยีน การเปลี่ยนแปลง

ตองเกี่ยวของกับการใชทั้งภาวะผูนํา (Leadership) และภาวะผูตาม (Followership) ที่รวมกัน

ดําเนินการภายใตความมีประสิทธิผลสูงและรวมงานกันภายใตระบบความเช่ือรวมกัน (Shared Belief 

System) ของโรงเรียน การทําใหเกิดนวัตกรรมการพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนมิใชเรื่อง

ที่ทําไดงาย เพราะตองสรางบรรยากาศแหงความไววางใจ การใหความสนับสนุนและการใหกําลังใจตอ

กันตลอดเวลา ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากนวัตกรรมมักกอใหเกิดความกลัวความไมแนใจตอผล 

ที่จะเกิดข้ึนตามมา ซึ่งศัตรูของนวัตกรรมหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็คือความกลัว แตหาก

สามารถขจัดออกไปไดโดยครูควรจัดสรรเวลาและใหความใสใจเปนพิเศษตอการสรางบรรยากาศ            

ที่เกื้อหนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการนํานวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน

ใหม ๆ ลงสูการปฏิบัติได (Bligh, 2000) ดังตอไปน้ี  

   1) สรางความทาทายใหแกผูเรียนใหชวยกันคนหานวัตกรรมการพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะหของนักเรียนและจัดการฝกอบรมประจําการ (In-service Training) ในเรื่องเกี่ยวกับ

การสรางความเขาใจใหกับคณะครูในโรงเรียน 

   2) ขจัดอุปสรรคทัง้หลายทีอ่าจสกัดกัน้การสรางนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะหของนักเรียนโดยหมั่นตรวจสอบ ทบทวนแกไขกฎขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของโรงเรียน 

ที่ไมเอื้อตอการนํานวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนใหมๆลงสูภาคปฏิบัติ 

   3) ปรับสภาพการปฏิบัติงานที่มีลักษณะแยกใหครูตองปฏิบัติการสอนแบบลําพัง

คนเดียวไปเปนการทํางานแบบทีม และทําการปรับปรุงชองทางใหเกิดการสื่อสารหลายทางไดสะดวก

และกวางขวาง พัฒนาทักษะการรับฟง และทักษะการพูดคุย ซึ่งเปนเครื่องมืออันทรงพลังใหเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพตอการสรางนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนใหเกิดข้ึน 

   4) แสวงหา ใหการยอมรบัและแสดงออกถึงความช่ืนชม ตอนวัตกรรมการพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่เกิดข้ึนใหเปนที่ประจักษตอทุกฝายที่มีสวนไดเสีย 

   5) กระตุนใหครูทุกคนใชความพยายามคนหาวิธีทํางานแบบใหมที่ตางจากเดิม 

โดยเฉพาะการใชนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนของตน  

 2. ภาวะผูนําของครูแบบสรางสรรคกับการเพิ่มศักยภาพสูงสุดใหกับผูเรียน 

  Fishman & Tal (2003 : 643 - 658) กลาววาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนใหเกิดข้ึนเปนสําคัญ รวมทั้งตองเพิ่มขีดความสามารถของครูทั้งรายบุคคลและเปนกลุม 

ซึ่งทําไดโดยตองปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาดานวิชาชีพของครูในแนวใหมที่แตกตางไปจากเดิมที่ถูก

กําหนดมาโดยตรงกับความตองการของนักเรียน และสอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียน ในการ
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พัฒนาครูใหมีภาวะผูนําใหมีความเช่ียวชาญจึงตองมีการเรียนรูใหมที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียน

การสอนและยังตองพัฒนาการทํางานเปนทีมอีกดวย โดยมีแนวทางดังตอไปน้ี 

   1) การพัฒนาภาวะผูนําของครูแบบสรางสรรคกับการเพิ่มศักยภาพสูงสุดใหกับ

ผูเรียนจะบรรลุผลดีตองไดรับการเอาใจใสจริงจังจากทุกฝาย 

   2) การพัฒนาปรับปรุงตองมีการดําเนินการอยางตอเน่ืองและวิธีการที่ใชตองมี

หลากหลายวิธีอยางเหมาะสม  

   3) การพัฒนาครูตองมีเปาหมายและตองใหครูมีสวนรวมในการวางแผน 

   4) การพัฒนาภาวะผูนําของครูแบบสรางสรรคกับการเพิ่มศักยภาพสูงสุดใหกับ

ผูเรียนตองใชขอมูลประกอบการดําเนินงานแบบมุงผลงาน  

   5) เน้ือหาสาระของโปรแกรมพัฒนาภาวะผูนําของครูแบบสรางสรรคกับการ

เพิ่มศักยภาพสูงสุดใหกับผูเรียนจะตองผานการพิสูจนแลววามีคุณคา 

 3. ภาวะผูนําของครูกับการสรางการเรียนรูแบบทีมที่สงผลตอการพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

  Hativa (2000 : 150) กลาววาในการทํางานรวมกันแบบกลุมไดมีการพิสูจนแลววา

ใหผลงานมากกวาผลรวมของงานที่เกิดจากแตละคนทํา โดยเฉพาะในยุคที่มีสารสนเทศเปนฐาน          

ซึ่งการแขงขันในระดับโลกสูงมากและมักจะวัดผลสาํเร็จที่เกิดจากพลังสมองทีเ่กิดจากเอาคนมารวมกนั

เรียนรูแบบทีมและรวมมือกันแกปญหา ซึ่งถือวาเปนวิธีการที่กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

และสามารถสรางผลงานไดสูงสุดจากแนวคิดดังกลาวจึงเหมาะสมอยางย่ิงกับการใชในการพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาเพราะนอกจากจะใหผลดีแลว ยังชวยลดปญหา       

ที่ครูตองทํางานสอนแบบตามลําพังดังที่เปนอยูใหนอยลงและจะหมดไปในที่สุด ดังน้ันการทํางานแบบ

ทีมของผูเรียนที่ตองรวมมือพึ่งพาอาศัยกันและกัน เพื่อใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําเร็จตามเปาหมาย 

มีความสําคัญตอการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาการทํางานในลักษณะ

แบบทีมงานจะสําเร็จราบรื่นไดตองอาศัยความเต็มใจรับและสนับสนุนที่จะเอื้อใหเกิดบรรยากาศ       

ของการเรียนรูแบบทีมที่ดี ซึ่งจําเปนตองอาศัยปจจัยตาง ๆ (Kane & Staiger, 2008 : 23) ดังตอไปน้ี 

   1) การมีสวนรวมโดยรวมที่นักเรียนทุกคนจะตองมีสวนเกี่ยวของและยอมรับวา

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษา รวมกันเหมาะสมที่สุด ที่จะชวยเพิ่ม

การเรียนรูและทําใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนอยางตอเน่ือง  

   2) มุงเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญโดยรวมกันเสาะหาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ       

ที่ขัดขวางการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาที่ดี 

   3) ตองมีความช่ืนชอบตอคานิยมเรื่องความหลากหลายที่ใหคุณคาตอการพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาและมีความเขาใจวา ทุกคนมีความแตกตางกัน         

ในดานทักษะและการคิด รวมทั้งใหประสิทธิภาพที่สูงสุดในการทํากิจกรรมใด ๆ  
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   4) มีการแบงปนสารสนเทศระหวางกันของนักเรียนและกอใหเกิดบรรยากาศ        

ที่เปดเผย ตรงไปตรงมา มีความไววางใจตอกัน  

   5) มีการรับฟงกระบวนทัศนใหม ๆ การสนับสนุนใหเกิดการสนทนาและ          

การอภิปรายหรือมีการตัดสินใจรวมกัน ที่กอใหเกิดบรรยากาศใหการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาประสบความสําเร็จราบรื่น 

สรุปไดวา ภาวะผูนําของครู หมายถึงการเปนตนแบบที่สรางสรรคในการสงเสริมนวัตกรรม

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน เปนตนแบบสรางสรรคในการเพิ่มศักยภาพสูงสุดใหกับ

นักเรียน มีการสรางการเรียนรูแบบทีม มีการปรับเปลี่ยนวิธีทํางานที่รับผิดชอบเพื่อใหเกิดการแกไข

อุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน ใสใจกับสรางโอกาสในการ 

เขารวมกิจกรรม ใหแกนักเรียนใหชวยกันคนหานวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหใหเกิด

ผลสัมฤทธ์ิมากข้ึนใหคุณคาตอการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน โดยเนนวาทุกคนมีความ

แตกตางกันเพื่อใหประสิทธิภาพที่สูงสุด มีการสนับสนุนใหมีการตัดสินใจรวมกันที่จะกอใหเกิดบรรยากาศ

ใหการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรยีนใหประสบความสาํเร็จราบรื่นความสําคัญในการพัฒนา

ภาวะผูนําของครูที่สงผลตอทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน ตองปรับเปลี่ยนวิธีทํางานที่แตละคนมักรับผิดชอบ

การทํางานสอนของตนเพื่อใหเกิดการแกไขอุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนที่มีคุณภาพและทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยการทํางานแบบทีม ที่เปดโอกาสใหมีการ

รวมกลุมของนักเรียนไดพูดคุยกัน ซึ่งถือวาเปนเครื่องมืออันทรงพลังทําใหเกิดการเรียนรูไดดี ดังน้ัน   

จึงเปนหนาที่ของครูที่ตองใสใจและสงเสริมและสรางโอกาสใหไดรวมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาอยางทั่วถึง ซึ่งจะตองยึดทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมการคิด

วิเคราะหของนักเรียนที่เหมาะสมเปนสําคัญ 

 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหพหุระดับ  

 

การวิเคราะหพหุระดับงานวิจัยน้ี จะเปนการนําเสนอโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรม

การคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน         

ในภาคใตตอนบน 2 ระดับ คือ ระดับครูและระดับนักเรียนที่มีอิทธิพลระหวางตัวแปรแบบตอเน่ือง  

ตัวแปรจัดประเภท และปฏิสัมพันธใน HLM ดังตอไปน้ี 

ความหมาย 

การวิเคราะหพหุระดับเปนเทคนิคทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรทํานาย

หลายระดับที่มีตอตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรทํานายมีโครงสรางเปนระดับลดหลั่นอยางนอย 2 ระดับ โดย

ตัวแปรทํานายและตัวแปรตามที่อยูระดับลางตางมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยไดรับอิทธิพลรวมกัน
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จากตัวแปรทํานายที่อยูระดับบน การวิเคราะหพหุระดับเปนเทคนิคที่นักสถิติไดพัฒนาข้ึนเพื่อวิเคราะห

ขอมูลที่มีหลายระดับสอดแทรกเปนระดับลดหลั่นของขอมูล เชน ขอมูลทีวั่ดในระดับนักเรียน ระดับครู

และระดับโรงเรียน เปนตน โดยที่ตัวนักเรียนเปนหนวยยอยของครูและครูเปนหนวยยอยของโรงเรียน 

(ศิริชัย กาญจนวาส,ี 2554 : 113) 

สรุปไดวา การวิเคราะหพหุระดับเปนเทคนิคทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลที่มีหลายระดับ

สอดแทรกลดหลั่นกันของอิทธิพลตัวแปรทํานายหลายระดับที่มีตอตัวแปรตาม โดยตัวแปรทํานายและ

ตัวแปรตามที่อยูระดับลางมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และไดรับอิทธิพลรวมกันจากตัวแปรทํานาย          

ที่อยูระดับบน 

ลักษณะความสัมพันธของตัวแปรพหุระดับ 

Becker (2007 : 401 - 406) กลาววา ตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับจะมีความสัมพันธ

ตอกันทั้งระหวางตัวแปรที่อยูระดับเดียวกันและขามระดับ ตัวแปรที่อยูระดับสูงกวามีแนวโนมที่จะ

สงผลตอตัวแปรที่อยูระดับตํ่ากวา เปนทอด ๆ สูตัวแปรระดับหนวยยอยลงไปอีก โดยมีหลายลักษณะ

ดังตอไปน้ี 

 1. ความสัมพันธเชิงบริบท ซึ่งตัวแปรที่อยูระดับสูงกวาสงผลหรือมีความสัมพันธกับ    

ตัวแปรที่อยูระดับตํ่ากวาในรูปของความสัมพันธเชิงสภาวะแวดลอม โดยตัวแปรระดับสูงสรางสภาวะ

ครอบคลุมและสงผลเชิงบริบทสูตัวแปรระดับลาง เชน ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนเฉลี่ยระดับหองเรียนสงผลตอผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน

แตละคนที่อยูในหองเรียนน้ัน เปนตน (Raudenbush & Bryk, 2002 : 24) ซึ่งการวิเคราะหจะชวย

ไมใหเกิดความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดเปนองคประกอบในระดับที่ 1 และระดับที่ 2 

 2. ความสัมพันธเชิงตัวแบบระหวางตัวแปรที่อยูระดับสูงกวากับตํ่ากวา จะเปนการ

สะทอนภาพจากระดับบนลงมายังระดับลาง เชน ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนเฉลี่ยระดับหองเรียนสงผลตอผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะห         

ของนักเรียนแตละคนที่อยูในหองเรียนน้ัน เปนตน ภาพประสิทธิผลของหองเรียนจึงเสมือนเปนสงผล

สะทอนลงมายังประสิทธิผลของนักเรียน (Carpenter & Rasbash, 2003 : 431 - 442) 

การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคใตตอนบน 

ในโมเดลถดถอยพหุระดับ ขอมูลจะมีลักษณะลดหลั่นเชิงช้ัน โดยมีตัวแปรผลลัพธหน่ึงตัว  

ในระดับตํ่าสุดและมีตัวแปรทํานายหรือตัวแปรอธิบาย (Explanatory Variable) ในทุกระดับ          

การวิเคราะหโมเดลพหุระดับสามารถวิเคราะหไดหลายระดับข้ึนอยูกับจํานวนการลดหลั่นเชิงช้ัน     

ของขอมูล ซึ่งในงานวิจัยน้ีเปนโมเดลพหุระดับ 2 ระดับ ไดแก ระดับครู ซึ่งเปนระดับกลุม (Group 

Level) หรือระหวางกลุม (Between Group) เปนระดับมหภาค (Macro Level Analysis) และระดับ
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นักเรียนหรือภายในกลุม (Within Group) จะทําการวิเคราะหถดถอยตัวแปรระดับนักเรียน เปนระดับ

จุลภาค (Micro Level Analysis) โดย ให Yij แทน ตัวแปรตามระดับนักเรียน เชน ระดับพฤติกรรม

การคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานใน

ภาคใตตอนบน คนที่ i ในหองเรียนที่ j Xij แทน ตัวแปรทํานาย ระดับนักเรียน เชน ของนักเรียนคนที่ i 

ในช้ันเรียนที่ j Zij แทน ตัวแปรอิสระระดับกลุม เชน ภาวะผูนําของครู คนที่ i ในโรงเรียนที่ j โดยมี

ข้ันตอนดังตอไปน้ี 

โมเดลในระดับที่ 1 เปนโมเดลการถดถอยระดับนักเรียน (Individual Level Model) ศึกษา

ความสัมพันธระหวาง Yij กับ Xij โดยแยกวิเคราะหการถดถอยในแตกลุม เมื่อ 

 0j เปน Intercept ของตัวแปรระดับนักเรียนในกลุม j (j = 1, 2,…….., m) 

 1j เปน Regression Slope ซึ่งเปนขนาดความสัมพันธของ X1j ตอ Yij ในกลุมที่ j rij 

เปนความคลาดเคลื่อนระดับนักเรียนในการทํานาย Yij สําหรับบุคคลที่ i ในกลุมที่ j จากน้ันจึงใช 0j 

และ 1j ของแตละช้ันเปนตัวแปรผลลัพธสําหรับการวิเคราะหในระดับกลุม 

โมเดลในระดับที่ 2 เปนโมเดลการถดถอยระดับกลุม (Group - Level Model) ศึกษา

ความสัมพันธระหวาง Zj กับ 0j และ 1j โดยทําการวิเคราะหถดถอยเมื่อ  

 00 เปน intercept ของ 0j  

 01 เปน slope ที่แสดงผลของ Zj ตอ 0j 

 u0j เปน ความคลาดเคลือ่นระดับกลุมในการทํานาย 0j 

 10 เปน intercept ของ 1j 

 11 เปน slope ที่แสดงผลของ Wj ตอ 1j 

 u1j เปน ความคลาดเคลือ่นระดับกลุมในการทํานาย 1j 

เมื่อนําสมการที่ (2) และ (3) แทนลงไปในสมการที่ (1) จะไดเปนสมการถดถอยพหุระดับ

(Multilevel Equation) ดังแสดงในสมการที่ (4) ดังตอไปน้ี 

 Yij = 0j + 1j X1j + r1j      ...............................(1) 

 0j = 00 + 01 Zj + u0j      ...............................(2) 

 1j = 10 + 11 Zj + u1j      ...............................(3) 

 Yij = (00 + 01 Zj + u0j) + (00 + 01 Zj + u1j)+ rij 

 Yij = (00 + 10 X1j + 01 Zj + 11 X1j Zj +u1j X1j + u0j + rij  ...............................(4) 

ในสมการพหุระดับ คา Yij จะมีคาสัมประสิทธ์ิอยูสองสวน ไดแก คาสัมประสิทธ์ิคงที่ (Fixed 

Coefficient) และคาสัมประสิทธ์ิสุม หรือคาความคลาดเคลื่อนสุม (Random Error) โดย ในสวนที่

เปนคาสัมประสิทธ์ิคงที่ไดแก 00 + 10 Xij + 01 Zj + 11 Xij Zj และสวนคาสัมประสิทธ์ิสุมไดแก u0j + 

u1j Xij + rij โดย Xij Zj เปนปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรของตัวแปร Xij ในระดับนักเรียนกับตัวแปร Zj ที่อยู
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ในระดับครู ซึ่งถาพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิถดถอย 1j ของตัวแปร Xij ในระดับนักเรียนและ  มีตัวแปร

ทํานายในระดับครู คือตัวแปร Zj ดังน้ันคาอิทธิพลกํากับ (Moderator Effect) ของตัวแปร Zj ที่สงผล

ตอความสัมพันธระหวางตัวแปรผลลัพธ Yij กับตัวแปรทํานาย Xij ซึ่งความสัมพันธน้ีเรียกวา ปฏิสัมพันธ

ขามระดับ (Cross Level Interaction) โดยกําหนดใหในระดับนักเรียน มีจํานวนตัวแปรทํานาย (X) 

ทั้งหมด P ตัว โดยใชสัญลักษณ p (p = 1, 2, 3, …., p) และมีตัวแปรทํานายในระดับที่สองหรือสูงกวา 

(Z) มีจํานวน Q ตัว โดยใชสัญลักษณตัวหอยเปน q (q= 1, 2, 3, …, Q) สามารถเขียนเปนสมการ

ถดถอยพหุระดับทั่วไปไดดังตอไปน้ี 

 Yij = (00 + p0 Xpj + 0p Zqj + pq Xpij Zqj + u0j + upj Xij + rij …….....................(5) 

การพัฒนาโมเดลพหุระดับ 

ในกระบวนการพฒันาโมเดลพหุระดับเต็มรูป (Full Multilevel Model) Heck & Thomas 

(2009) ไดเสนอข้ันตอนการวิเคราะหพหุระดับแบบ 2 ระดับไว 4 โมเดลยอย 4 ข้ันตอน ไดแก 1) One 

way ANOVA With Random Effects Model 2) Random Intercept Model 3) Random Intercepts 

and Slope Model และ 4) Intercept and Slops as Outcome Model ตอมา Heck, Thomas 

& Tabata (2010) ไดเสนอเปน 5 โมเดล 5 ข้ันตอนการวิเคราะห โดยใน Random Intercept Model 

ไดแบงเปน 2 ระดับ ไดแก Individual Level Random Intercept Model และ Group Level Random 

Intercept Model เพื่อใหครอบคลุมโมเดลการวิเคราะหในแตละข้ันตอนจะมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1.  One way ANOVA with Random Effects Model หรือ Null Model ที่มีเฉพาะ 

ตัวแปรผลลัพธเน่ืองจากการวิเคราะหพหุระดับตัวแปรผลลัพธจําเปนตองมีความแปรปรวนระหวางกลุม

เพียงพอจึงจะสามารถวิเคราะหขามกลุมได ดังน้ันจึงจําเปนตองตรวจสอบความแปรปรวนภายในกลุม

และระหวางกลุม ซึ่งถือวาเปนเงื่อนไขจําเปนที่ความแปรปรวนในระดับนักเรียนและระดับกลุมจะตอง

มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งในการประเมินความแปรปรวนน้ีจะวิเคราะหโดยใช One-Way ANOVA with 

a Random Effect Model ซึ่งเปนการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวดวยโมเดลอิทธิพลสุมหรือ 

เรียกในช่ืออื่นวา Null Model ซึ่งจะไมมีตัวแปรทํานายทั้งในระดับนักเรียนและระดับครู ถาพบวา

ความแปรปรวนไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ก็หมายความวา ตัวแปรผลลัพธไมมีความแตกตางระหวางกลุม 

จึงไมจําเปนตองใชตัวแปรอิสระในระดับครูมาอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรผลลัพธในระดับ

นักเรียน One way ANOVA with Random Effects Model สามารเขียนเปนสมการไดดังตอไปน้ี 

  โมเดลระดับนักเรียน 

  Yij = 01 + rij       ...............................(6) 

  01 = 00 + u0j      ...............................(7) 

  One way ANOVA with Random Effects Model 

  Yij = 00 + u0j + rij     ...............................(8) 
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 เมื่อ Yij  แทน ตัวแปรผลลัพธระดับนักเรียน 

  01  แทน คาจุดตัดแกนหรือระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของตัวแปรผลลัพธ 

ในแตละกลุม 

  00  แทน ระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหรวม 

  rij  แทน คาความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะหระดับนักเรียน 

  u0  แทน คาความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะหระดับกลุมในระดับนักเรียน เน่ืองจาก

ไมไดนําตัวแปรทํานายเขาสมการ ดังน้ัน จึงมีแตการประมาณคาจุดตัดแกนเทาน้ัน (Intercept : 01) 

สวนในระดับครู จะนําระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของแตละกลุมมาเปนตัวแปรผลลัพธ แตในทั้ง

สองระดับจะไมมีตัวแปรทํานายใด ๆ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวจะใหปริมาณความแปรปรวน

ของตัวแปรผลลัพธทั้งภายในกลุมและระหวางกลุมในการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของความ

แปรปรวนน้ันในโปรแกรม HLM จะใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Statistic) ถาพบวามีนัยสําคัญ

ทางสถิติแสดงวาจุดตัดแกน (Intercept) ซึ่งหมายถึงระดับทักษะการคิดวิเคราะหของตัวแปรผลลัพธ 

มีความแตกตางกันระหวางกลุม 

 2.  Individual-Level ระดับนักเรียน Random Intercept Model เปนโมเดลการวิเคราะห

ที่นําตัวแปรทํานายในระดับนักเรียนทั้งหมดเขากระบวนการวิเคราะห โดยกําหนดใหสวนประกอบ

ความแปรปรวนของคาความชัน (Slope) มีคาเปนศูนยในการวิเคราะหโมเดลควรทดสอบตัวแปรทํานาย

ในระดับนักเรียนดวยคาสัมประสิทธ์ิความชันคงที่ โดยมีฐานคติวาอิทธิพลของตัวแปรทํานายแตละตัว

ในระดับนักเรียน มีลักษณะเปนเอกพันธขามกลุม เมื่อกําหนดโมเดล Random Intercept ที่จะทดสอบ

ความหลากหลายของคาสัมประสิทธ์ิความชันในแตละกลุมหรือเปนการทดสอบวาคาสัมประสิทธ์ิถดถอย

ของตัวแปรทํานายในระดับนักเรียนมีอิทธิพลตอตัวแปรผลลัพธหรือไม โดยโมเดลการวิเคราะหเปน

ดังตอไปน้ี 

  ระดับนักเรียน 

  Yij = 0j + 1j X1j + rij     ...............................(9) 

  ระดับคร ู

  0j = 00 + u0j      ............................(10) 

  1j = 10 + u1j      ….........................(11) 

  เมื่อ 00 เปนคาเปนคาจุดตัดแกนหรือระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหตัวแปร

ผลลัพธโดยรวม สวน u0j เปนคาพารามิเตอรสุมสําหรับตรวจสอบความผันแปรของระดับพฤติกรรม

การคิดวิเคราะหในแตละกลุมจากระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหรวม สวน 10 เปนระดับพฤติกรรม

การคิดวิเคราะหความชันของตัวแปร X1j โดยเปนระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหรวมสวน u1j เปน

พารามิเตอรสุมที่ใชตรวจสอบความผันแปรของระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหความชันของตัวแปร X1j 
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ในแตละกลุมจากระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหความชันรวม แตเน่ืองจากในการกําหนดใหสวนประกอบ

ความแปรปรวนของคาความชัน มีคาเปนศูนย (u1j = 0) จะได Individual Random-Intercept Model 

  Yij = 00 + 00 X1j + u0j + rij    …………................(12) 

  ในโมเดลระดับครู จะกําหนดใหคาจุดตัดแกนของตัวแปรผลลัพธในระดับนักเรียน 

มาเปนตัวแปรผลลัพธ 

 3.  Group Level Random Intercept Model หรือระดับครูหรือเรียกวา Mean as 

Outcomes Regression จะเปนข้ันตอนที่ถัดจาก Individual Level Random Intercept Model 

โดยจะเปนการตรวจสอบวา ตัวแปรทํานายในระดับครูสงผลตอระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะห        

ของตัวแปรผลลัพธหรือไม โดยเขียนสมการไดดังตอไปน้ี 

  ระดับนักเรียน 

   Yij = 0j + rij     ............................(13) 

  ระดับคร ู

   0j = 00 + 01 Zj + u0j    ............................(14) 

  ในโมเดลน้ีจํานวนพารามิเตอรทั้งหมดทีม่ีการประมาณคาจะประกอบดวยคาอิทธิพล

สุมสองคา คือความแปรปรวนสวนเหลือระหวางกลุม และความแปรปรวนสวนเหลือภายในกลุม และ

คาอิทธิพลคงที่ซึ่งประกอบดวยคาสัมประสิทธ์ิถดถอยหรือคาความชันของตัวแปรทํานายในระดับที่สอง 

จะเทากับจํานวนตัวแปรทํานายบวกกับอีกหน่ึง ระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหรวมของตัวแปรผลลัพธ 

 4.  Random Intercept and Slope Model หรือ Regression with Random 

Coefficients Model หรือ Randomly Varying Slope Model เปนโมเดลเพื่อการประเมินวาความชัน

ของตัวแปรทํานายในระดับนักเรียน มีสวนประกอบความแปรปรวนระหวางกลุมมีนัยสําคัญทางสถิติ

หรือไมหรือกลาวไดวาเปนการตรวจสอบวาอิทธิพล ดวยคาสัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวแปรทํานาย      

ในระดับนักเรียน ที่มีตอตัวแปร ผลลัพธมีความแตกตางระหวางกลุมในระดับครู โดยโมเดลน้ีเขียน 

เปนสมการไดดังตอไปน้ี 

  ระดับนักเรียน 

  Yij = 0j + 1j X1j + rij     ............................(15) 

  ระดับคร ู

  0j = 00 + u0j      ............................(16) 

  1j = 10 + u1j      ............................(17) 

  Random Intercept and Slope Model 

  Yij = (00 + 10 X1j + u1j X1j + u0j + rij   …………………........(18) 

  ในโมเดลการวิเคราะหระดับนักเรียน จะเหมือนกับการวิเคราะหใน Individual 

Random Intercept Model แตจะตางกันตรงที่โมเดลในระดับครู จะไมกําหนดใหสวนประกอบ
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ความแปรปรวนคาความชันของตัวแปรทํานาย มีคาเปน 0 เพราะการทดสอบจะตองการพิจารณาวา

คาความชันมีความผันแปรระหวางกลุมซึ่งในข้ันตอนน้ี ควรทดสอบสวนประกอบความแปรปรวน        

ของคาความชันทีละตัวแปร เมื่อทดสอบสวนประกอบความแปรปรวนคาความชันครบแลว จึงนํา

สวนประกอบความแปรปรวนที่มีนัยสาํคัญทางสถิติทัง้หมดเขาไปในโมเดลสดุทายแลวทดสอบดวยสถิติ

ไค-สแควร เพื่อพิจารณาวาโมเดลสุดทายมีความกลมกลืนกับขอมูลมากกวาโมเดลสุดทายที่ทดสอบ         

ในข้ันตอนที่ผานมา 

 5.  Intercept and Slopes as Outcomes Model เปนข้ันตอนสุดทายในการพัฒนา

โมเดลพหุระดับ ซึ่งจะเปนการทดสอบปฏิสัมพันธของตัวแปรทํานายในระดับครูที่มีตอคาอิทธิพลหรือ

คาความชันของตัวแปรทํานายในระดับนักเรียน ที่มีตอตัวแปรผลลัพธ โดยโมเดลน้ีจะเพิ่มตัวแปร

ทํานายทุกตัวในระดับครู เขาสูกระบวนการวิเคราะห โดยนํา จุดตัดแกน (Intercept) ซึ่งก็คือระดับ

พฤติกรรมการคิดวิเคราะหตัวแปรผลลัพธของแตละกลุม และคาความชัน (Slope) ของตัวแปรทํานาย

ในระดับนักเรียน ข้ึนมาเปนตัวแปรผลลัพธในระดับครู โดยคาจุดตัดแกนและคาความชันจะตองมี

สวนประกอบความแปรปรวนที่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งในสวนน้ีไดจากผลการวิเคราะห Random 

Intercept and Slope Model ในข้ันตอนที่ผานมาซึ่งการวิเคราะหขอมูลพหุระดับจะนําเอาเฉพาะคา

จุดตัดแกน มาเปนตัวแปรผลลัพธ (Intercept as Outcomes Model) โดยไมนําเอาคาความชันมา

เปน ตัวแปรผลลัพธ แตใหแยกวิเคราะหเพิ่มอีกข้ันตอน โดยนําเอาคาความชันมาเปนตัวแปรผลลัพธ

เพิ่มเขาไปในกระบวนการวิเคราะหในระดับครูพรอมกัน โดยเขียนสมการไดดังตอไปน้ี 

  ระดับนักเรียน 

  Yij = 0j + 1j X1j + rij     ............................(19) 

  ระดับคร ู

  0j = 00 + 01 Zj + u0j     ….........................(20) 

  0j = 10 + 11 Zj + u1j     ….........................(21) 

  Intercept and Slopes as Outcomes Model 

  Yij = (00 + 10 X1j + 01 Zj + 11 Zj X1j + u1j Xj + u0j + rij ……………….......(22) 

สรุปไดวา ปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรตางระดับ หมายถึง ความสัมพันธซึ่งกันและกนัระหวาง

ตัวแปรระดับนักเรียนและตัวแปรระดับครู โดยที่ตัวแปรระดับครูจะมีอิทธิพลตอการพัฒนาพฤติกรรม

การคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในภาคใตตอนบนอันเน่ืองมาจากตัวแปรระดับนักเรียนซึ่งในการวิจัยน้ีระดับการพัฒนาพฤติกรรมการคิด

วิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใต

ตอนบนจะเปนคาที่บอกใหทราบวา เมื่อตัวแปรระดับนักเรยีนเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย ระดับในการพัฒนา

พฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบนของนักเรียนแตละคนจะเปลี่ยนแปลงไป 
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จากที่นําเสนอมาแลวทั้งหมดน้ัน ผูวิจัยไดทําการสรุปแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ

ที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ดังแสดงในตารางที่ 2.2 

 

ตารางท่ี 2.2 สรุปแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีใชในการสนับสนุนตัวแปรในงานวิจัย 
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