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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย 1) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80 / 80   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  3)  หาคาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห   กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมฝก    
การคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ประชากร  ไดแก  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานแพงพวย (สังฆคุรุราษฎรบํารุง)  อําเภอนางรอง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย 
เขต 3  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553  จาํนวน  25 คน  รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ One  Group 
Pretest-Posttest Design เครื่องมือในการวิจัย  ไดแก  1) ชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  จํานวน  6  ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กอน
และหลังการใชชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  จํานวน 30 ขอ  เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating 
Scale)  แบงระดับความพึงพอใจ เปน  5  ระดบั  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด  ประกอบดวยขอ
คําถาม  10  ขอสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ  รอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดลองสมมุติฐาน
โดยใช Dependent Samples t-test ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ (E1/ E2) เทากับ 84.80/ 85.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑ   80 /80 ที่ต้ังไว  
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3.  คาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคะแนนเพิ่มขึ้นเทากับ 0.6393 หรือรอยละ 63.93 
  4.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ในระดับมากที่สุด 
 
คําสําคัญ : ชุดกิจกรรม, การคิดวิเคราะห, สาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
ABSTRACT 

The purposes of this study were to 1) study if the analytical thinking activities packages of Thai 
language subject for Matthayomsuksa 2 students meet the set efficiency criteria 80/ 80, 2) compare the Thai 
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language learning achievement before and after the treatment of the students learned through the analytical 
thinking activities packages, 3) study the effectiveness index of the analytical thinking activities packages, and 
4) study the satisfaction of students towards the learning packages. The population of the current study were 
25 Matthayomsuksa 2 students of Banpangpuay School(Sangkaruratbamrung), Nangrong District, Buriram 
Province, studying in the second semester of the 2553 B.E.  The research methodology was One Group 
Pretest-Posttest Design. The research instruments were 1) 6 analytical thinking activities packages of Thai 
language subject for Matthayomsuksa 2 students, 2) The 30- item pretest and posttest with 4- multiple choice 
questions, and 3) the 5-rating scale satisfaction questionnaire with 10 questions. The statistics used to analyze 
the collected data were percentage, means, and standard deviation. The researcher found the following 
results: 1) the efficiency of analytical thinking activities packages of Thai language subject for Matthayomsuksa 
2 students was 84.80/ 85.33 which was higher than the set criteria, 2) the posttest score of the students was 
higher than the pretest score at .01 statistical significant level, 3) the effectiveness index of the learning 
packages was 0.6393, and 4) the students’ satisfaction towards the learning packages was at high level. 

Keyword (S): Effects of Employing , Analytical thinking activities Packages,  Thai language learning 

บทนํา 
 ปจจุบันความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เขาสูยุคของสังคมแหงการเรียนรู  การคิดวิเคราะหขาวสารที่ไดรับอยางมีเหตุมีผลเปนผลดีทั้งตอตนเองและบุคคลใน
สังคม  โดยเฉพาะเด็กนักเรียนซึ่งไดรับขอมูลขาวสารและการสื่อสารที่ทันสมัยอยูเปนประจํา จากการจัดการเรียนการ
สอนนักเรียนทําขอสอบประเภทการนําความรูไปใชและกระบวนการคิดแกปญหาไดนอย  เขียนอธิบายไมเปน  นักเรียน
ขาดทักษะในการวางแผนการทํางานและไมมีความอดทนที่จะคิดแกปญหา  ซึง่ปญหาดานทักษะกระบวนการคิดนั้นมี
ความสําคัญตอผูเรียน  ทั้งเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการเรียนรู  และการดํารงชีวิตประจําวันซึ่งเปนส่ิงที่จําเปนที่ตอง
ยกระดับการศึกษาของชาติอยางจริงจัง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542)ไดกําหนดจุดมุงหมาย
และหลักการในการจัดการศึกษาไวในมาตรา 7 วา  ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงใหเด็กมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  มาตรา 24 กําหนดใหสถานศึกษาฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการและการ
เผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกปญหานั้น  ทําใหการจัดการศึกษาจําเปนตองเปล่ียน
รูปแบบและบทบาทของผูเกี่ยวของทุกฝาย  เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามหลักการดังกลาว 
 การพัฒนากระบวนการคิดจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอผูเรียน  นักภาษาศาสตรแฟรง  สมิท (Frank 
Smith. 1992.  อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2548 : 7)  กลาววามนุษยมีความสามารถในการคิดส่ิงตาง 
ๆ การคิดเกิดขึ้นและดําเนินไปอยางตอเนื่องตลอดเวลา  แมนวาบุคคลจะตระหนักในกระบวนการคิดของตนหรือไมก็ตาม  
ความสามารถในการคิดของมนุษยจะแตกตางกันไปในแตละบุคคล  โดยทั่วไปบุคคลมักคิดเกี่ยวกับโลกรอบตัว  ซึ่ง
รวมถึงการพยายามทําความเขาใจ  และตีความของสิ่งแวดลอมรอบตัว  ส่ิงที่เราตองการใหเปนและส่ิงที่เราไมตองการให
เกิดขึ้น  ความคาดหวังของมนุษยตอโลกรอบตัวจึงมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาทั้งนี้เปนผลมาจากประสบการณหรือ
การสราง (Construction) ขอมลูความรู ส่ิงที่เรารูในปจจุบันจะไมเปนที่เขาใจได  ถาขาดการเชื่อมโยงกับส่ิงที่เรารูในอดีต  
และปจจุบันจะปราศจากความหมายถาเราไมเชื่อมโยงกับอนาคต  ซึ่งสอดคลองกับสมเจตน ไวทยากรณ (2530 : 95)  
กลาวถึงความสําคัญของกระบวนการคิด  การคิดอยางมีทิศทางและจุดมุงหมายเปนรากฐานสําคัญของการเรียนรูและ
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การแกปญหาของบุคคล  ทั้งนี้เพราะในการเรียนรูและการแกปญหานั้นบุคคลจะตองใชการคิดวิเคราะหวิจารณ  ทําความ
เขาใจเกี่ยวกับขอความจริงหรือปญหานั้น ๆ ในลักษณะตาง ๆ ทิศนา  เเขมมณี. (2534 : 19) กลาววา  ปจจุบันการคิด
และการสอนคิดเปนเรื่องที่สําคัญย่ิงในการจัดการศึกษา  เพราะสังคมไทยเขาสูยุคขอมูลขาวสาร  ซึ่งมีขอมูลขาวสาร
มากมายหลายรูปแบบและ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งจําเปน  ไมจาํเปนและมีความซับซอน  การดํารงชีวิต
ประจําวันจึงจําเปนตองใชปญญา  ใชความคิดในการวิเคราะห  คิดสังเคราะหใหสามารถรับขอมูลขาวสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นการพัฒนาความสามารถในการคิดจะชวยใหนักเรียนสามารถวิเคราะหเรื่องราวและเหตุการณตาง 
ๆ ไดอยางถูกตองและเปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรูอยางตอเนื่องดวยตนเอง  ความคิดเกิดขึ้นได  3  ทาง  คือ  การฟง  
การอาน  การคิดขึ้นมาเอง  และฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  พินิจพิจารณาสรุปเปนขอเท็จจริงแลวนําความคิดนั้นมาใช
ประโยชน  ครูจะตองสรางภูมิใหกับตนเองคือภูมิรู รูจักตนเอง รูส่ิงที่จะสอนเด็ก รูเด็กที่จะตองสอน รูวิธีสอน (สังคม  ภูมิ
พันธุ.  2533 : 167) การคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  การคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดหาเหตุผล  เปนปจจัยสําคัญใน
การพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการแกปญหาและสรุปความคิดเห็น  พิจารณาขอเท็จจริงอยางถี่ถวนในการตัดสินใจ 
 จากความสําคัญดังกลาว การพัฒนาการคิดวิเคราะหของผูเรียนจึงตองมีการดําเนินการอยางเรงดวน จากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (LAS : Local Assessment System) ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ปการศึกษา  2551  
โดยภาพรวมไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 38.53  เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา  2549  ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 43.84  และ
ปการศึกษา  2550 ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 40.17 พบวาปการศึกษา  2551  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  มีคาเฉล่ีย
รอยละต่ํากวาปการศึกษา 2549 และ  2550  เมื่อพิจารณารอยละตามระดับคุณภาพผูเรียนผานการประเมินระดับพอใช  
จะเห็นวาผูเรียนสวนมากไมผานการประเมิน ซึ่งแสดงวา การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  มี
คุณภาพคอนขางต่ํา (เขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3  2551 : 192) และจากการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานัก
รับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศกึษา (สมศ.) โรงเรียนบานแพงพวย (สังฆคุรุราษฏรบํารุง) สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 มาตรฐานดานผูเรียนพบวา  นักเรียนมีความสามารถในดานการคิดวิเคราะหอยูในระดับ 2  คือ 
พอใช  (รายงานการประเมินคุณภาพโรงเรียนบานแพงพวย (สังฆคุรุราษฏรบํารุง. 2552 : 14) จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูพบวา  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ  จากภาระงานนักเรียนใช
กระบวนการในการจดัการและการแกปญหาตาง ๆ ไดในระดับคุณภาพต่ํา  นักเรียนไมชอบคิด  คิดไมกวาง  คิดไมลึกซึ้ง  
ใชภาษาไทยในการแสดงความคิดวกวนไมสละสลวย  สงผลใหนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทยสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ําอยูในเกณฑที่ควรปรับปรุง 
 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการวิจัยเรื่อง  ผลการใชชุด
กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  เพ่ือพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะหของนักเรียนใหมีคุณลักษณะเปนผูคิดเปน  แกปญหาเปน สงเสริมความฉลาดทางปญญา สามารถ
วินิจฉัยขอเท็จจริง จากประสบการณที่ไดพบ  สามารถประเมินและตัดสินใจเรื่องตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความคิด
สรางสรรคสมเหตุสมผล  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  พบวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ทดสอบยอยในชุดกิจกรรมฝก
การคิดวิเคราะห  เฉล่ียรอยละ  81.45  ซึ่งมีผลสูงกวาเกณฑรอยละ 75  ที่ต้ังไว  คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังจากการใชชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  คิดเปนรอยละ  80.26  ซึ่งสูงกวาเกณฑ
รอยละ  75  ที่ต้ังไว  และคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังการใชชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะหสูงกวา
คะแนนกอนการใชชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (สุรัส  จรัสแผว 2551 : 102) 
และจากการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห  รายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรง
เรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่ไดรับการสอนโดยใชชุด
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กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการ
คิดวิเคราะหสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนปกติ (อัมพร  วงวาศ  2552 : บทคัดยอ)  ดังนั้น ชุดกิจกรรมฝกการ
คิดวิเคราะห ทําใหนักเรียนสามารถฝกปฏิบัติดวยตนเองในสถานการณตางๆ  มีการวัดและประเมินผลการวิเคราะหตาม
สภาพจริง  ทําใหเกิดองคความรูจากการรวมคิดวิเคราะหในกลุม  เปนการระดมความคิดและนําแนวคิดที่ถูกตอง
สมเหตุสมผลไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  สามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม  พัฒนาการเรียนรูใหบรรลุผลตามผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง  สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80 / 80  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกการ
คิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 3.  เพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
                 4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดกจิกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 
สมมุติฐานของการวิจัย                                                                                                              
 1.  ชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ  80 / 80 
  2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3.  คาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห สาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 มีคามากกวารอยละ 50  
 4.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับมาก 
 
 ขอบเขตของการวิจัย 
                 1.  ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานแพงพวย 
(สังฆคุรุราษฎรบํารุง) อําเภอนางรอง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 
จํานวน 25 คน   
 2.  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
      2.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก ชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 
      2.2  ตัวแปรตาม  ไดแก 
          2.2.1  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
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             2.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
          2.2.3  คาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห   
             2.2.4  ความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห      
 3.  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย  คือ  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2553   
 
วิธีดําเนินการวิจัย                                                                                                                  
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้  ประชากร ไดแก  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนบานแพงพวย (สังฆคุรุราษฎรบํารุง)  อําเภอนางรอง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย 
เขต 3  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553   จํานวน 25 คน   
  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยมี  3  ชนิด  
ดังนี้ 
 1.  ชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  
จํานวน  6  ชุด 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กอนและหลังการใชชุดกิจกรรมฝก การคิดวิเคราะห  จํานวน 30 
ขอ  เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก                                          
 3.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา  (Rating Scale)  แบงระดับความพึงพอใจเปน  5  ระดับ  คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด  
ประกอบดวยขอคําถาม  10  ขอ 
 การสรางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 1.  ชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  การสรางชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 
  1.1  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการฝกทักษะการคิด
วิเคราะห 
  1.2  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545)  เกีย่วกับ
ความสําคัญ  หลักการ  จุดมุงหมายของหลักสูตร  วิสัยทัศนการเรียนรู  คุณภาพผูเรียนเมื่อจบชวงชั้น  สาระและ
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยทั้ง 5 สาระ 
  1.3  ศึกษาเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   เกี่ยวกับโครงสราง  สาระการ
เรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  1.4  ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา  เกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544    
  1.5  กําหนดขอบขายของเนื้อหา  เนื้อหาที่จะใชพัฒนาชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  ผูวิจัยใชเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูพ้ืนฐานภาษาไทย  ทั้งสาระการอาน  การเขียน  การฟงการดูและการพูด  มาสรางชุด
กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะหทั้งหมด  6  ชุดกิจกรรม  ในแตละชุดฝกกิจกรรมประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรู  คูมือ
การใชชุดฝกการคิดวิเคราะห  แบบฝก และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการคิดวิเคราะห  จํานวน  12  ชั่วโมง  
  1.6  นําชุดกิจกรรมที่สรางเสร็จแลว  เสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบ  
เสนอแนะในดานจุดประสงค  เนื้อหา  กิจกรรม  การวัดและประเมินผลในแตละกิจกรรม  แลวนํามาปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองตามที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธแนะนํา 
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  1.7  นําชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะหที่ปรับปรุงแกไขขอบกพรองแลว  เสนอผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 3 คน  เพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะหเกี่ยวกับความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) 
และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนําขอมูลของคําตอบชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะหมาหาคาดัชนี
ความสอดคลอง IOC (Index of  Item Objective Congruence) รายชื่อผูเชี่ยวชาญ  มีดังนี้ 
   1.7.1  นางวันดี  วิภาตนาวิน  ครูชํานาญการพิเศษ  สาขาภาษาไทย  โรงเรียนนางรอง  อําเภอนางรอง  
จังหวัดบุรีรัมย   เปนผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย 
   1.7.2  นางแสงอรุณ  สุขเกษม  ครูชํานาญการพิเศษ  สาขาภาษาไทย โรงเรียนนางรอง  อําเภอนางรอง  
จังหวัดบุรีรัมย   เปนผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย 
    1.7.3  นายสมพุด  เกตขจร  ครูชํานาญการ  โรงเรียนนางรองพิทยาคม  อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย  
เปนผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผลและตรวจเครื่องมือ 
  1.8  นําชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  ที่ผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญทีมีคาดัชนีความสอดคลอง
ต้ังแต  0.67 ขึ้นไป  จากการวิเคราะหขอมูลปรากฏวาชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะหทั้ง 6 ชุด  มีคาประสิทธิภาพเทากับ 
84.80/85.33  แลวนําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  
  1.9  นําชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังจาก
ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขจนสมบูรณแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนบานแพงพวย (ที่ฝกการ
คิดวิเคราะหมาแลวในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2) ตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 
          1.9.1  การหาประสิทธิภาพเปนรายบุคคล (1:1)  ขั้นตอนนี้  ผูวิจัยนําชุดกิจกรรมฝกการคิด
วิเคราะหไปทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมประชากรซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3โรงเรียนบานแพงพวย (สังฆคุรุ
ราษฎรบํารุง) อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน  3  คน  คือ นักเรียนเกง  1 คน  ปานกลาง  1  คนและออน  1 
คน  นําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแกไขขอบกพรอง             
        1.9.2  การหาประสิทธิภาพเปนกลุม (1:10)  ขั้นตอนนี้  ผูวิจัยนําชุดกิจกรรมฝก การคิดวิเคราะห  ที่
แกไขขอบกพรองจาก  ขอ  1.9.1  แลวไปทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมประชากร  ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนบานแพงพวย (สังฆคุรุราษฎรบํารุง) อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย จํานวน 10 คนคือ นักเรียนเกง  3 คน ปาน
กลาง  4 คนและออน 3 คน  แลวนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแกไขขอบกพรองอีกครั้งหนึ่ง 

        1.9.3  การทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพภาคสนาม  ขั้นตอนนี้เปนการดําเนินการเหมือนการสอนใน
สถานการณจริง  โดยผูวิจัยนาํชดุกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห ที่แกไขขอบกพรองจากขอ  1.9.1 และขอ 1.9.2  แลวไป
ทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมประชากร  ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนบานแพงพวย (สังฆคุรุราษฎรบํารุง) อําเภอ
นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน  30  คน  เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  ตามเกณฑ  80/80 

    1.10  นําชุดกิจกรรมฝกการคดิวิเคราะหที่ผานการทดลองและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  แลว
ไปใชจริงกับกลุมประชากร  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนบานแพงพวย (สังฆคุรุราษฎรบํารุง) อําเภอ
นางรอง  จงัหวัดบุรีรัมย  จํานวน  25  คน 
 2.  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชชุดกิจกรรม  ฝกการคิด
วิเคราะห   ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพตามขั้นตอน  ดังนี้ 
    2.1  ศึกษาสาระการเรียนรูภาษาไทยและผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเนื้อหาและ
ผลการเรียนรูที่คาดหวังจากนั้นจึงนํามาเขียนขอสอบตามจุดประสงค  ที่กําหนดให  เปนขอสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ 
   2.2  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนอตอกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา  ความเหมาะสมของแบบทดสอบแลวนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง  ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
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   2.3  นําแบบทดสอบเสนอผูเชี่ยวชาญชุดเดิม  เพ่ือพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC และให
ขอเสนอแนะ 
   2.4  ผูวิจัยนําแบบทดสอบที่ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและใหขอเสนอแนะมาปรับปรุงขอบกพรอง  และนําไป
ทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมประชากร คือชั้นมธัยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนบานแพงพวย (สังฆคุรุราษฎรบํารุง) อําเภอ
นางรอง  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน  30  คน  เพ่ือหาคุณภาพแบบทดสอบ  
          2.4.1 วิเคราะหขอสอบหาคาความยากและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ  แลวเลือกขอสอบที่
มีความยาก (p)  ระหวาง .20 - .80 และ คาอํานาจจําแนก (B) ระหวาง .20  ขึ้นไป  คัดเลือกไว  จํานวน  30  ขอ (บุญ
ชม  ศรีสะอาด. 2545 : 90) จากการวิเคราะหขอมูลปรากฏวาขอสอบคัดเลือกไว 30 ขอ ซึ่งมีคาความยากรายขอ(p) 
ต้ังแต 0.20 ถึง 0.47  และมีคาอํานาจจําแนก รายขอ (B) ต้ังแต 0.20 ถึง 0.80 
             2.4.2  นําแบบทดสอบไปหาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรของโลเวทท (Lovett)  (บุญชม  ศรีสะอาด. 
2545 : 96) จากการวิเคราะหขอมูลปรากฏวาคาความเชื่อมั่น (Reliability ) 0.88 
        2.5  พิมพแบบทดสอบเปนขอสอบฉบับสมบูรณ  เพ่ือนําไปใชจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนแพงพวย (สังฆคุรุราษฎรบํารุง) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ป
การศึกษา  2553  จํานวน  25  คน  
 3.  การสรางแบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียน  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 
     3.1  ศึกษานิยาม  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
     3.2  สรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  จํานวน  10  ขอ   
     3.3  นําแบบประเมินที่สรางขึ้นเสนอคณะกรรมการควบคมุวิทยานพินธ  เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแกไข  แลวนําแบบประเมินมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
เสนอแนะ  จากนั้นนําแบบประเมินเสนอผูเชี่ยวชาญชุดเดมิ เพ่ือหาความเหมาะสมของขอคําถามแบบประเมินความพึง
พอใจ 
    3.4  นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมประชากรซึ่งเปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนแพงพวย (สังฆคุรุราษฎรบํารุง) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3  ที่เคยเรียน
เกี่ยวกับการคิดวิเคราะหมาแลว  จํานวน 30  คน                 
     3.5  พิมพแบบประเมินความพึงพอใจฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชจริงกับกลุมประชากรคอื นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนแพงพวย (สังฆคุรุราษฎรบํารุง) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3  ที่กําลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2553  จํานวน  25  คน  
      การเก็บรวบรวมขอมูล  การดําเนินการทดลองมีขั้นตอน  ดังนี้ 
   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  ผูวิจัยไดทดลองใชชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  ในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย  กับนักเรียนโรงเรียนบานแพงพวย (สังฆคุรุราษฎรบํารุง) สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 จํานวน 25 คน 
โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเอง ในปการศึกษา 2553  ภาคเรียนที่  2  จํานวน 12  ชั่วโมง  ทั้งนี้ไมรวมเวลาที่
ใชในการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
   2.1 ทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยถึง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแพงพวย (สังฆคุรุราษฎรบํารุง ) อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย  
   2.2  ดําเนินการฝกชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยแกนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553 โรงเรียนบานแพงพวย (สังฆคุรุราษฎรบํารุง)  อําเภอนางรอง  
จังหวัดบุรีรัมย  ดังนี้ 
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    2.2.1  ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียน  ตรวจแบบทดสอบและบันทึกคะแนนไว 
            2.2.2  ดําเนินการทดลองตามขั้นตอนการใชชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย 
            2.2.3  เมื่อส้ินสุดการฝกดวยชุดกิจกรรมฝกทักษะการคิดวิเคราะหทั้ง  6  ชุด  ผูวิจัยทําการ
ทดสอบหลังเรียน (Post-test)  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  
           2.2.4  นักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่สรางขึ้น  เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มตีอชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    
 การวิเคราะหขอมูล การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอน  ดังนี้ 
        1.  หาคารอยละ  คาเฉล่ีย (μ ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ ) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝก
การคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ตามเกณฑ  80/80   
   2.  หาคารอยละ  คาเฉล่ีย (μ ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ ) ของคะแนนจากการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดวยชุดฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โดยการทดสอบคา t (t-test Dependent Samptes) โดย
กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
       3.  หาคาดชันีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
     4.  วิเคราะหและแปลความหมายคาเฉล่ีย(μ ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ )  แบบประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ(E1/E2 ) เทากับ  84.80/85.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว  80/80  
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.  คาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  มีคะแนนเพิ่มขึ้นเทากับ 0.6393 หรือรอยละ 63.93 
 4.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง  ผลการใชชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  สามารถอภิปรายผลได  ดังนี้ 
 1.  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  พบวามีประสิทธิภาพ (E1/ E2) 84.80/85.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑ  คือ 80/80  เปนไปตาม
สมมุติฐานที่ต้ังไว  ทั้งนี้เนื่องมาจาก  ผูวิจัยไดสรางชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
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สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โดยยึดสาระการเรียนรูพ้ืนฐานภาษาไทย  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2544 ชวงชั้นที่ 3 ซึ่งเนนเนื้อหาสาระที่อยูใกลตัวและสอดคลองกับบริบทของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่หลากหลายตามแนวคิดทฤษฎีที่ผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวทางในการจัดลําดับขั้นตอนตางๆ ของชุดกิจกรรม  
เพ่ือใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  แสงอรุณ  สุขเกษม (2549 : 81) ไดศึกษาผล
ของแบบฝกส่ือประสมเพื่อการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย  พบวามี
ประสิทธิภาพของกระบวนการเทากับ  89.68  และมีประสิทธิภาพของผลลัพธเทากับ  84.80  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว 
80/80 และสอดคลองกับงานวิจัยของสุรัส  จรัสแผว (2550 : 103) ศึกษาชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  พบวามีประสิทธิภาพเทากับ 81.45/80.25  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว 
75/75  
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งนี้
เนื่องมาจาก  ชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะหไดฝกใหผูเรียนพัฒนาการคิดอยางเปนระบบในกระบวนการเรียนการสอน  
โดยผูเรียนไดเผชิญสถานการณ  ซึ่งเปนการทาทายใหเกิดความรู  ใชกระบวนการคิดวิเคราะหจากสถานการณที่พบ   
ต้ังประเด็นคําถามและรวมกันกําหนดเกณฑในการคิดวิเคราะห  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  อวยพร  เรืองศรี (2545 : 
บทคัดยอ) พบวา  การคิดอภิมานแตละดานมีสหพันธพหุคูณกับการคิดอยางมีวิจารณญาณโดยรวมทุกดานและตามดาน
ตางๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  วิลาวัลย   เจริญพงศ (2547 : บทคัดยอ) 
ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค  การคดิวิพากษกับความสามารถในการอานจบัใจความ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โดยใชตัวแปรดานการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรคและการคิดวิพากษ เปนตัว
พยากรณ ผลการวิจัยพบวา  ความสามารถในการคิดสรางสรรคทุกดานของนักเรียน  มีความสัมพันธกับความสามารถ
ในการอานจับใจความ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 3.  คาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการฝกโดยใชชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะหทั้ง 6 ชุด  นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรู
เพ่ิมขึ้นเทากับ 0.6393  หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 63.93 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ต้ังไวคือ  รอยละ 50  ทั้งนี้เนื่องมาจากผูวิจัยได
ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาสาระการเรียนรูจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 รวมท้ังศึกษาเอกสาร 
ศึกษาขั้นตอนการสรางจนเขาใจแลวจึงนํามาสรางชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ซึ่งมีสวนประกอบครบถวน  ไดกําหนดเปนขั้นเปนตอนทําใหนักเรียนที่เรียนดวย
ชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะหมีความกาวหนาทางการเรียนรูเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ประยูร  บุญใช ( 2544 
: บทคัดยอ) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดประสบการณเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถ
ในการคิดแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาของนักศึกษาในสถาบันราชภัฏ  ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษาที่
เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดประสบการณเรียนรูผานสื่อกลางไดคะแนนความสามารถในการคิด
แกปญหาสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือสูงกวารอยละ 60   
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  มีคาเฉล่ียเทากับ  4.95  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.06  ซึ่งมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจากชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะหเปนกระบวนการที่เปนขั้นเปนตอน  มีส่ือประกอบ  เกม  และ
การทําชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะหบอยๆ ทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในเรื่องนั้น  สงผลให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความพึงพอใจมากขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  แสงอรุณ  สุขเกษม 
(2549 : 81) ไดศึกษาผลของแบบฝกส่ือประสมเพื่อการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนนางรอง  
จังหวัดบุรีรัมย  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกส่ือประสมเพื่อการคิดวิเคราะหอยูในระดับมากที่สุดและยัง



 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บทความฉบับเต็ม ภาคโปสเตอร 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2554 
 

583

สอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพร วงวาศ (2549: 77) ไดศึกษาผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  โดยใชสาระจาก
หนังสือพิมพรายวัน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู  โดยใชหนังสือพิมพรายวัน  มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 สรุปไดวา  ชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห      ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
บรรลุตามจุดมุงหมายที่ต้ังไว 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช    
       1.1  การนําชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  ไปใช  ควรใชหลักจิตวิทยาการเรียนรู  เชน  การถายโยงการเรียนรูและกฎแหงการฝกหัด  และ
จิตวิทยาสังคม  เชน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  กฎแหงผลและความแตกตางระหวางบุคคล  ควบคูไปกับการจัดการเรียนรู
ดวยทุกครั้ง  เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข       
       1.2  การนําชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะหจากบทรอยกรองและชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะหจากนิทาน
ซึ่งเปนบทรอยกรองไปใชนั้น  ครูผูสอนควรฝกใหนักเรียนถอดคําประพันธใหคลองกอน  แลวจึงฝกการคิดวิเคราะหตอไป 
   1.3  การนําชุดกิจกรรมฝกการคดิวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  ไปใช  ครูผูสอนควรมีการยืดหยุนเวลาได ตามศักยภาพและบริบทของนักเรียน   
 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
       2.1  ควรมีการสรางชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  ในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ในระดับชั้นอื่นๆ  เพ่ือ
นํามาใชจัดการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย 
       2.2  ควรมีการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชชุดกิจกรรมฝกการคดิวิเคราะห  ในหัวขอ
อ่ืนๆ ที่ครอบคลุมและชัดเจน  และศึกษาปญหาหลังการใชชุดกิจกรรมฝกรวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงชุด
กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห  ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
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