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ผลการใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ                             
ในการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

THE  EFFECTS  OF  ENGLISH  CRITICAL THINKING  SKILL EXERCISES ON LEARNING  ACHIEVEMENT 
AND CRITICAL THINKING  ABILITY  FOR GRADE  6  STUDENTS 

 
จุฬาลักษณ  สุดา ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุเทียบ  ละอองทอง 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ  1) หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนดวยแบบฝกทักษะการคิด
วิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  3) หาคาดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนดวยแบบฝก
ทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  4) ศึกษาทักษะการคิดวิเคราะหวิชา
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 5) สํารวจความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอแบบฝกทักษะการคิด
วิเคราะห กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหนองยาง  ตําบลตาจง   
อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย  ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553  จํานวน 29 คน  ที่ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) และเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย  1)แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชา
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 2) แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือใชประกอบแบบฝกทักษะการคิด
วิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 4) บบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  และ5) แบบสอบถามความพึงพอใจ  วิเคราะหขอมูลโดยใช  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมุติฐานโดยใชสถิติ E1 / E2   E.I. และ t-test Dependent Samples ผลการวิจัยพบวา 
 แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   มีประสิทธิภาพ  
86.48/85.73   ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใชแบบฝก
ทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 คาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6   มีคาเทากับ  0.7494  นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ รอยละ 82.76  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 
คือ รอยละ 70  นักเรียนมีความพึงพอใจตอแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรยีนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  อยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
วิเคราะห 
 
Abstract 
 The aims of this reserch were : 1) to study the efficiency of English critical  thinking skill exercises for 
grade 6 students; 2) to compare the learning achievement in English critical  thinking skill exercises for grade 6 
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students; 3) to determine the effectiveness index of English critical  thinking skill exercises for grade 6 students; 
4) to study the critical  thinking ability of the students learning through English critical  thinking skill exercises for 
grade 6 students; 5) to survey the students’ satisfaction with the English critical  thinking skill exercises for 
grade 6 students. The samples were 29 grade 6 students at Ban Nongyang School, Lahansai District, Buriram 
Province studying in the second semester of academic year 2010 selected by using purposive smpling 
technique.  The data were analyzed by percentage, mean and standard deviation and the hypotheses were 
tested by using E1 / E2   E.I. and t-test (Dependent Samples). The results of this reserch were as follows: 
 1. The efficiency of English critical  thinking skill exercises for grade 6 students was 86.48/85.73 
which was higher than the standardized criteria. 
 2. The learning achievement scores of English critical  thinking skill that of the everage the pretest 
score and posttest score of grade 6 students was significantly for higher than at .05 level. 
 3. The effectiveness index of English critical  thinking skill exercises for grade 6 students was 
0.7494. 
 4. The critical thinking ability of grade 6 students who learned through English critical  thinking skill 
exercises was 82.76  % which was higher than the standardized criteria. 
 5. The students’ satisfication with the English critical  thinking skill exercises for grade 6 students 
was at high level. 
 
Keywords : English Critical  Thinking Skill Exercises, Achievement English ans Critical Thinking Ability 
 
บทนํา  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2551   กําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  เปน
กลุมสาระการเรียนรูพ้ืนฐานหนึ่งใน 8  กลุมสาระที่กําหนดใหเปนองคความรูและกระบวนการเรียนรูที่จะเสริมสรางพ้ืนฐาน
ความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค โดยนําจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมาจดัเปนสาระและมาตรฐานการเรียนรู สําหรับกลุมภาษาตางประเทศกําหนดใหเรียนภาษาตางประเทศในทุกชวง
ชั้น  การเรียนภาษาตางประเทศแตกตางจากการเรียนสาระการเรียนรูอ่ืน เนื่องจากผูเรียนไมไดเรียนภาษาเพื่อความรู
เกี่ยวกับภาษาเทานั้น แตเรียนภาษาเพื่อใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดตามความ
ตองการในสถานการณตาง ๆ ทั้งในชีวิตประจําวัน และการงานอาชีพ การที่ผูเรียนจะใชภาษาไดถูกตองคลองแคลวและ
เหมาะสมนั้น ขึ้นอยูกับทักษะการใชภาษา ดังนั้นการเรียนภาษาที่ดีผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาใหมาก
ที่สุดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของ
การเรียนภาษาจึงควรประกอบไปดวยกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมการฝกทักษะทางภาษา และกิจกรรมการฝก
ผูเรียนใหรูวิธีการเรียนภาษาดวยตนเองควบคูไปดวย  อันจะนําไปสูการเปนผูเรียนที่พ่ึงตนเองได  โดยมุงหวังใหผูเรียนมี
เจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ สามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณตาง ๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชพี และศึกษา
ตอ ในระดับที่สูงขึ้น รวมท้ังมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวฒันธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถ
ถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 1)สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 17) กลาวถึงผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)ในรอบแรกของโรงเรียนเมื่อป พ.ศ. 2548  ผลการ
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ประเมินคุณภาพดานผูเรียนในมาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศนพบวาสัดสวนสถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานที่ไดรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับดีในมาตรฐานดานผูเรียน อันไดแก ผูเรียนมีความรูความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ(คิดวิเคราะห 
สังเคราะห คิดสรางสรรค  มีวิจารณญาณ) มีเพียงรอยละ 11.76 ซึ่งเปนผลที่ไมนาพอใจ  เนื่องจากมีผลกระทบถึงระดับ
การประเมินในภาพรวมของโรงเรียน 
 แนวทางในการแกปญหาดานการคิดวิเคราะหดังที่กลาวมาขางตน  สามารถทําไดโดยการสรางนวัตกรรมการ
สอนที่ชวยพัฒนาความคิดในรูปแบบของแบบฝกทักษะ  เพราะแบบฝกทักษะเปนนวัตกรรมที่เปนรูปธรรม   และเกี่ยวของ
กับการพัฒนาหลักสูตรระดับหองเรียน  เพ่ือชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูและรักษาระดับความสนใจของผูเรียน
ตลอดเวลาซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ จิตรา  สมพล ( 2547 : 12 ) ไดบอกประโยชนของแบบฝกทักษะไววา  แบบฝก
ทักษะเปนเครื่องมือที่จําเปนตอการฝกทักษะทางภาษาของนักเรียนและการฝกทักษะแตละทักษะนั้น ควรมีหลายแบบ  
ชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มที่  ไมเบ่ือ  ชวยใหครูและนักเรียนทราบความกาวหนาหรือขอบกพรองที่
เกิดขึ้นกับนักเรียน  ชวยพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคํา การสรางประโยค  ดังนั้นแบบฝกทักษะจึงเปน
เครื่องมือที่ชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน 
 จากรายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของงานฝายวิชาการโรงเรียนบานหนองยาง ประจําป
การศึกษา 2553 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนบานหนองยาง 
พบวา นักเรียนไมสามารถนําภาษาอังกฤษไปใชส่ือสารตามสถานการณ และตามสภาพความเปนจริงได  เนื่องจากไม
สามารถคิดวิเคราะหและทําความเขาใจประโยคภาษาอังกฤษที่มีอยูในแบบทดสอบ  หรือในส่ือการเรียนอื่น ๆ ได ทําให
ขาดความมั่นใจในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ไมชอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ซึ่งสอดคลองกับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของกรมวิชาการ  อันเปนสาเหตุใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด  โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2550  มีคาเฉล่ียรอยละ 64  ป
การศึกษา 2551  มีคาเฉล่ียรอยละ 67 และปการศึกษา 2552  มีคาเฉล่ียรอยละ 68  (งานฝายวิชาการ. 2553 : 3-4)ซึ่งต่ํา
กวาเกณฑเปาหมายที่โรงเรียนบานหนองยางกําหนดไว คือ รอยละ 75  
 จากสภาพปญหาและความเปนมาดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับแบบฝกทักษะ
การคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษสาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห
ใหกับผูเรียน  เพราะการใชแบบฝกทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  เชวยใหนักเรียนไมเบ่ือ
หนาย  มีความสนุกสนานกับการเรียน  ใหนักเรียนไดมีโอกาสปฏิบัติจริงหรือมีสวนรวมในการเรียนการสอน  ซึ่งจะทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑเปาหมายที่กําหนดไว 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาองักฤษ  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 
 2. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6  
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียน ที่ใชแบบฝกทักษะการ
คิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการ
คิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6กับเกณฑรอยละ 70 
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 5. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 
 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน  10 
โรงเรียนในกลุมละหานทราย 2  ตําบลตาจง   อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรมัยเขต 3 ซึ่งกําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 210 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหนองยาง  กลุมละหาน
ทราย 2  ตําบลตาจง   อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 
3  ซึ่งกําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553  จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 29 คน  ที่ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียน ที่ผูวิจัยเปนครูประจําชั้นและประจําวิชา 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ โดยการใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห วิชา
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 
 ตัวแปรตาม ไดแก 
 1.  ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังจากการใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห วิชาภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 3.  คาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่  6 
 4.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนที่ใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 5.  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
 เน้ือหาที่ใชในในการวิจัย เนื้อหาที่ใชในในการวิจัยครั้งนี้  เปนเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2551  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดเปนหนวย (Unit) My Health จํานวน 5  เรื่อง ที่เปนคําศัพท ประโยคเพื่อการ
ส่ือสาร หรือสถานการณที่กําหนดให โดยมปีระเด็นที่สําคัญในการคิดวิเคราะห 4 ประการ คือ วิเคราะหองคประกอบของ
คําศัพท และประโยค  วิเคราะหคําศัพท และประโยคใหสอดคลองกับสถานการณ วิเคราะหความแตกตางกันของคําศัพท 
และประโยคที่กําหนดให เลือกคําตอบที่ถูกตองโดยการคิดวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุผล (การคาดคะเนหรือการ
ทํานาย) 
 ระยะเวลาในการวิจัย ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ชวงเดือน ธันวาคม 
ถึง เดอืนมกราคม  ใชเวลาในการทดลองเปนเวลา  4  สัปดาห  สัปดาหละ 3  ชั่วโมงรวมทั้งส้ินจํานวน 12  ชั่วโมง  ไม
รวมเวลาที่ใชทดสอบกอนและหลังเรียน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห วิชาภาษาอังกฤษ  หนวย : My Health  สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่  6 
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 2.  แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือใชประกอบแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห วิชาภาษาอังกฤษ สําหรับชั้น
ประถมศึกษาปที่  6 จํานวน 5 แผน  12  ชั่วโมง 
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ  หนวย : My Health ซึ่งเปนแบบปรนัยชนิด  4  
ตัวเลือก จํานวน 30  ขอ  เพ่ือใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยการใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหภาษาอังกฤษ 
สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่  6 
 4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือใชวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห  หลังจากการใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห  วิชาภาษาอังกฤษ สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่  6  เปน
แบบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือกจํานวน 20  ขอ  
 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห  วิชา
ภาษาอังกฤษ สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่  6  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scales) โดยแบงความพึงพอใจ 
5  ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  จํานวน 10 ขอ 
 การดําเนินการวิจัย 
 1.  เตรียมนักเรียนกลุมตัวอยางโดยชี้แจงและใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการคิด
วิเคราะห  และทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน(Pre - test)ขอที่ตอบถูกให 1 คะแนนและขอที่ตอบผิดหรือไม
ตอบ  หรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือกในขอเดียวกันให0 คะแนน 
 2.  ดําเนินการสอนนักเรียนกลุมตัวอยางดวย  แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห  หนวย : My Health  จํานวน  5  
แผน  12  ชั่วโมง  ในระหวางเรียนใหนักเรียนทํากิจกรรมตามที่กําหนดไวในแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห  พรอมทั้งเก็บ
คะแนนการทําแบบทดสอบไว 
 3.  เมื่อนักเรียนเรียนจบเน้ือหาหนวย : My Health  จํานวน 5  แผน  12 ชั่วโมง ทั้งหมด แลว  ทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน(Post - test)  ซึ่งเปนขอสอบชุดเดียวกับแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนแตสลับขอคําถาม  ขอที่ตอบถูกให 1 คะแนนและขอที่ตอบผิดหรือไมตอบ  หรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือกในขอ
เดียวกันให 0 คะแนน 
 4.  นําแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหกับนักเรียนกลุมตัวอยางทันทีเมื่อจบการเรียนดวยแบบฝกทักษะ
การคิดวิเคราะห  หนวย : My Health  เปนแบบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือกจํานวน 20 ขอ  แลวเก็บขอมูลไวโดยมีเกณฑวา  
ขอที่ตอบถูกให 1 คะแนนและขอที่ตอบผิดหรือไมตอบ  หรือตอบมากวา 1 ตัวเลือกในขอเดียวกันให 0 คะแนน 
 5.  นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห  วิชา
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 โดยมีเกณฑระดับความพึงพอใจ  5  ระดับตามเกณฑมาตราสวน
ประมาณคาตามวิธีของลิเคอรท (Likert ) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการที่ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6  พบวา 
 1.  แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ หนวย : My Health  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  
6  มีประสิทธิภาพเทากับ  86.48/85.73 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75 
 2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนดวยแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชา
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  สูงกวากอนการเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 3.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  
6  เทากับ 0.7494  แสดงวานักเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้น หลังการเรียนดวยแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห  วิชาภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  รอยละ  74.94 
 4.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห  ของนักเรียนหลังการเรียนดวยแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชา
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 พบวาไดคะแนนรอยละ  82.76  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 
70 
 5.  นักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  
6  พบวา มีความพึงพอใจตอแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห อยูในระดับ มาก 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ไดกลาวไวขางตน ผูวิจัยขอนําประเด็นผลการวิจัยมาอภิปรายผลดังนี้ 
 1.  แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห  วิชาภาษาอังกฤษ สําหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  หนวย : My 
Health พบวา มีประสิทธิภาพตามเกณฑของความสัมพันธระหวางกระบวนการและผลลัพทเทากับ  86.48/85.73   ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว 75/75   นั่นคือ  นักเรียนที่เรียนดวย   แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 มีคาเฉล่ียของคะแนนการทําแบบทดสอบระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 86.48  และ คาเฉล่ีย
ของคะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียนไดถูกตองคิดเปนรอยละ 85.73 แสดงใหเห็นวาแบบฝกทกัษะการคิดวิเคราะห
วิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้น  สาเหตุที่ทําใหผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ 
  1.1 แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  หนวย : My 
Health  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีกระบวนการและวิธีการที่เหมาะสม คือ ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร  กําหนดสาระการเรียนรูและผล
การเรียนรูที่คาดหวัง   การออกแบบ   และวิธีการที่เปนแนวทางและเปนประโยชนตอการสรางแบบฝกทักษะการคิด
วิเคราะห  ซึ่งสอดคลองกับ  จิตรา  สมพล ( 2547 : 12 ) ไดบอกประโยชนของแบบฝกทักษะไววา  แบบฝกเปนเครื่องมือ
ที่จําเปนตอการฝกทักษะทางภาษาของนักเรียน รวมท้ัง ดิลก  ดิลกานนท (2534 : 66-72) ที่ไดศึกษาการฝกทักษะเพื่อ
สงเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ผลการทดลองใชแบบฝกทักษะพบวา แบบฝกหัดที่สราง
ขึ้นมีประสิทธิภาพในการสงเสริมความคิดสรางสรรคสูง กลาวคือที่นักเรียนที่ใชแบบฝกทักษะการคิด จะมีความสามารถใน
การคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนไมไดใชแบบฝกทักษะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ศิริกาญน โกสุมภ และดารณี คําวัจนัง
(2545 : 29)ไดกลาววาการสอนใหเด็กคิดเปน  ครูผูสอนสามารถปฏิบัติไดทุกเวลา  โดยไมจําเปนตองสอนในหองเรียน
เทานั้นครูอาจทําไดโดยการใชคําถาม  ชักนําใหนักเรียนคิดสรางภาพ หรือผังมโนภาพแลวเขียนออกมาเปนลายลักษณ
อักษร 
  1.2  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6 ตามกระบวนการขางตน โดยมีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสมบูรณถูกตองตามกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาทุกขั้นตอน  และมีการปรับปรุงแกไขใหมีคุณภาพกอนนําไปทดลองใชกับตัวอยางจึงทําใหแบบฝกหัดมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด  อีกทั้งแบบฝกทักษะการคิดวเิคราะห เปนกิจกรรมนอกเหนือจากหนังสือเรียน  ซึ่ง
สามารถทําไดหลาย ๆ ครั้ง  และผูวิจัยยังไดมีการเรียงลําดับ  ความยากงายของแบบฝกทักษะ ไวแลว  อีกทั้งแบบฝก
ทักษะเปนเครื่องมือที่ชวยใหเด็กไดฝกทักษะใหดีขึ้น  และนาเชื่อไดวา แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห ที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพในเกณฑดีเพียงพอที่จะนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหเกิดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห เนื่องจากไดทําแบบฝกทักษะหลังจากที่เรียนเนื้อหานั้น ๆ จบไปแลวซึ่งสอดคลองกับ อุทัยวรรณ ปน
ประชาสรร (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนภาษาไทย และความคิดสรางสรรคทางภาษา 
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ระหวางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชแบบฝกการเขียนอยางสรางสรรคกับแบบฝกตามคูมือครู ผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ความคิดสรางสรรคทางภาษาของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห 
วิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  หลังการเรียนมีคะแนนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว แสดงวาการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการคิด
วิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
เนื่องมาจากแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห  วิชาภาษาอังกฤษ สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่  6  มีประโยชนสามารถ
ตอบสนองความตองการของนักเรียน เรียนรูได เร็ว - ชา ตามศักยภาพของนักเรียนกระตุนใหนักเรียนมีความอยากรูอยาก
เรียน สรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดอยางดี   เนื่องจากนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนดไวในแบบ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหได  จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับที่ดีซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของฮอฟแลนด ( 
Hovland.1949 : unpaged ; อางถึงใน เผชิญ กิจระการ. 2542 :  2 ) กลาววาดัชนีประสิทธิผล ( Effectiveness Index ) 
ซึ่งคํานวณไดจากการหาความแตกตางของการทดสอบกอนการทดลอง และการทดสอบหลังการทดลองดวยคะแนนสูงสุด
ที่สามารถทําเพ่ิมขึ้นได (ฮอปแลนด  Hovland.) เสนอวาคาความสัมพันธของการทดลองจะสามารถกระทําไดอยางถูกตอง
แนนอน  จะตองคํานึงถึงความแตกตางของคะแนนพื้นฐาน(คะแนนทดสอบกอนเรียน) และคะแนน ที่สามารถทําไดสูงสุด 
ดัชนีประสิทธิผลจะเปนตัวชี้ถึงขอบเขตและประสิทธิภาพของสื่อ  คําศัพทและประโยคเพื่อการสื่อสารในแบบฝกทักษะการ
คิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 สงเสริมใหผูเรียนไดใชความรูในการเดาความหมาย
และขอความที่นักเรียนสนใจ ชวยทําใหนักเรียนเขาใจความหมายและจะจดจําไดดีย่ิงขึ้น 
 3.  คาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เทากับ 0.7494  แสดงวา  นักเรียน
มีความรูเพ่ิมขึ้นหลังการเรียนดวยแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 
มีคารอยละ 74.94  คะแนนการสอบหลังเรียนเพ่ิมขึ้นจากคะแนนสอบกอนเรียนในระดับที่คอนขางสูง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ  
แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห  วิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  หนวย : My Health   มีความ
ชัดเจนในดานการสื่อความหมายที่สงผลตอการเรียนรูดานการคิดวิเคราะหของผูเรียน   มีการออกแบบและจัด
องคประกอบของแบบฝกที่ครบถวนสมบูรณ   มีการเรียงลําดับเนื้อหาและกิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวในแบบฝกเหมาะสม
และนาสนใจ  จึงทําใหนักเรียนไดเรียนรูในแตละกิจกรรมอยางละเอียดซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ตามที่เผชิญ  กิจ
ระการ( 2542 : 1-6 ) ไดกลาววา ดัชนีประสิทธิผล ของการประเมินส่ือการเรียนที่ผลิตขึ้น  เรามักจะดูประสิทธิผลทางดาน
การสอนและการวัดประเมินผลทางสื่อนั้นตามปกติแลวจะเปนการประเมินความแตกตางของคาคะแนนใน 2 ลักษณะ คือ 
ความแตกตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน  หรือเปนการทดสอบความแตกตางเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ในทางปฏิบัติสวนมากเนนที่ผลของความแตกตางที่แทจริง
มากวาผลของความแตกตางทางสถิติ 
 4.  ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่ใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห
วิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  มีทักษะการคิดวิเคราะหตามเกณฑรอยละ  82.76  นาจะมา
จากนักเรียนมีความรูความเขาใจจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการใชแบบฝกทักษะเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห ที่
เนนการใชคําถามตามกระบวนการคิดวิเคราะห สงผลใหนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงขึ้น  สอดคลองกับแนวคิดของ  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546 : 16, 97-98)  
กลาวถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะหไดแกการสังเกตขอมูลมาก ๆ  รวบรวมเปนขอเท็จจริง เชื่อมโยง
ขอเท็จจริงไปสูการตีความ แลวสรางขอตกลงเบื้องตนสามารถแสดงความคิดเห็นโดยตองใชหลักฐานของเหตุผลเพ่ือ
พิจารณาขอวิเคราะห นอกจากนั้นผูวิจัยยังใชกิจกรรมการฝกตั้งคําถาม โดยใชเหตุการณและสถานการณที่ใกลตัวนักเรียน
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ดังคํากลาวของ  ชาตรี สําราญ (2546 : 40 - 41) วา  การปูพ้ืนฐานใหนักเรียนคิดวิเคราะห ครูจะตองฝกการตั้งคําถาม  
โดยยึดหลักสากลของคําถาม ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร  เพราะเหตุใด  อยางไร ใชสถานการณมาฝกการคนควา ฝกหา
ความสัมพันธเชิงเหตุผล ใชคําถามเจาะลึกบงบอกถึงเหตุผลที่จะเกิดพฤติกรรมการคิดวิเคราะห และจากการนําบทรอย
กรอง  บททองจํา  นิทาน กิจกรรม และสถานการณมาจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกคิดวิเคราะห จนเกิดความรูความเขาใจ 
จนสามารถคิดวิเคราะหได เชนเดียวกับงานวิจัยของสุเมตตา  คงสง (2543 : บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถในการคิด
สรางสรรคของเด็กที่มีความสามารถพิเศษโดยใชชุดฝกการคิด เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสรางสรรคของเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษระหวางกอนและหลังใชชุดฝกความคิด กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2542 จํานวน 25 คน ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการคิดสรางสรรคของเด็กที่มีความสามารถพิเศษหลัง
ใชชุดฝกความคิดเพ่ิมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  รวมท้ังอัมพร  สารวัตร (2541 : บทคัดยอ) ศึกษา
เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับการฝกคิดสรางสรรคดวยวิธีการฝกคิดเปนกลุมกับนกัเรียนที่ไดรับการ
ฝกความคิดสรางสรรคดวยวิธีการฝกคิดเปนรายบุคคล พบวานักเรียนที่ไดรับการฝกความคิดสรางสรรคดวยวิธีการฝกคิด
เปนกลุมและเปนรายบุคคลมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนับสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01นักเรียนที่ไดรับการฝก
ความคิดสรางสรรคดวยวิธีการฝกคิดเปนกลุมที่มีความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนที่ไดรับการฝกความคิดสรางสรรคดวย
วิธีการฝกคิดเปนรายบุคคล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 5.  ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  หมายถึงความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยที่ขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาตรงกับความตองการ
หรือไม  อยางไร  ซึ่งความตองการจะเกิดขึ้นไดตลอดเวลาเมื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู หากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตรงกับความตองการของผูเรียนผูเรียนก็จะเกิดความรูสึกรัก ชื่นชอบ มีเจตคติที่ดีและมีความสุข  ในการวิจัย

ครั้งนี้  พบวา  ความพึงพอใจของนักเรียนมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากับ 4.46 แสดงวาแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับ  นิธิมา  คงสวัสดิ์  
(2544 : 11) ใหนิยามวา เปนผลของความสนใจความเอาใจใสในเรื่องนั้น ๆ เปนความรูสึกที่ดี  มีความสุข  มีความพอใจ
ของบุคคลที่มีตอปจจัยตาง ๆ  ที่มีสวนเกี่ยวของกับการงานหรือการเรียน  เกิดความรูสึกตั้งใจ  เต็มใจและสามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุผล  หรือเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และอารี  พันธมณี  (2542 : 198) ไดกลาววาความพึงพอใจใน
การเรียนรูนั้น  มีผลตอพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนที่ครูควรสงเสริมใหเด็กเกิดพฤติกรรมที่สงผลตอการเรียนรู  
นอกจากนี้ จรวยพร  สุดสวาทและคณะ(2545 : 14 : อางอิงจาก  Wolman.  1973. Dictionary  of  Behavior Science.  
P.384) ยังไดกลาวถึงความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกมีความสุขเมื่อไดรับ
ผลสําเร็จตามความมุงหมาย 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.  การสงเสริมการคิดวิเคราะห โดยใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6 นับวาเปนนวัตกรรมหนึ่งที่ชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหได  กอนที่จะนําไปใช
ครูผูสอนจะตองศึกษา  ทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชคําถามที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห และใหผูเรียนไดฝกคิดใหตอบ
คําถามบอย ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจนเกิดความรูความเขาใจ และสามารถนําความรูไปใชในชีวิตจริง
ไดอยางมีความสุข 
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 2.  ควรมีการนําแบบฝกทักษะเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหไปประยุกตใชกับนักเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
กลุมอื่น ๆ อยูเปนประจํา  ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนไดรับการพัฒนาความรูที่ถูกตองชัดเจนตามหลักการและเหตุผล สามารถ
นําไปใชในชีวิตจริงได 
 3.  การฝกทักษะการคิดวิเคราะห เปนส่ิงจําเปนที่ตองไดรับการฝกฝนอยางสม่ําเสมอโดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดใชทักษะการคิดวเิคราะหอยางกวางขวาง 
 4.  ครูควรแนะนําวิธีทําแบบฝกและเฉลยใหหลังจากที่นักเรียนทําทักษะการคิดวิเคราะห  แลวเพราะนักเรียน
จะไดทราบความกาวหนาของตนเองอยูเสมอตอจากนั้นครูตรวจอีกครั้งหนึ่ง 
 5.  เพ่ือใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน และทําใหเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จึงควรเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดฝกการคิดวิเคราะหอยางตอเนื่อง  หรือฝกการระดมความคิดแบบเปนกลุม 2 - 3 คน เพราะนักเรียนบางคนตองการ
เพ่ือนรวมคิด  รวมปรึกษา แตนักเรียนบางคนอาจตองการความเปนอิสระทางความคิด  อยากไดโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นตามทัศนคติ หรือโลกทัศนของตนเอง  ครูควรคอยใหคําปรึกษาหรือคอยแนะนําแนวทางที่ถูกตอง 
 6.  ผูบริหารสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของควรสนับสนุนสงเสริมใหครูประจําวชิาไดสรางแบบฝกทักษะการคิด
วิเคราะหและนําไปใชอยางแพรหลายตอไป 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะเพื่อสงเสริมการคิดดานอื่น ๆ ดวย เชน การคิดสรางสรรค  การคิด
อยางมีวิจารณญาณ  หรือคิดแกปญหาใหแกนักเรียนอยางตอเนื่อง 
 2.  ควรศึกษาวิจัยการใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห  ในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ และในระดับชั้นตาง ๆ  
เพ่ือพัฒนาทักษะการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 
 3.  ควรนําแบบฝกทักษะเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ 
เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจัย 
 
เอกสารอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546 ก).พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ(รสพ.).  
_________ .  (2552). การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศพุทธศักราช 2551. ครั้งที่ 1. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร  แหงประเทศไทย. 
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์. (2542). ปฏิรูปวิธีคิดแบบไทยตองคิดใหครบ 10 มิติ. กรุงเทพฯ :มองไกลไอเอฟดี. 
จิตรา  สมพล.  (2547). การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา ปท่ี 6. 

วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี. 
ชาตรี  สําราญ.  (2546 ก). ครูรูไดอยางไรวาเด็กเกิดการเรียนรู.กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี  สฤษดิ์วงศ. 
ดลิก  ดิลกานนท.  (2534).  การฝกทักษะการคิดเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค. ปริญญานิพนธ กศ.ด. กรุงเทพฯ : 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  
เผชิญ   กิจระการ.  (2542).  การวิจัยและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา. พิมพครั้งที่ 2. มหาสารคาม : ภาควิชา

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
_________ .  (2544).  “การวิเคราะหและประสิทธิภาพสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา(E1/E2)” การวัดผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 7(7) : 44-51 ; กรกฎาคม 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บทความฉบับเต็ม ภาคบรรยาย 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2554 
 

286

ศิริกาญจน  โกสุมภ และดารณี คําวัจนัง.  (2545).สอนเด็กใหคิดเปน. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : เสริมสินพรีเพรส ซิส
เต็ม. 

สุเมตตา  คงสง. (2543). การศึกษาความสามารถในการคิดของเด็กท่ีมีความคิดสรางสรรค ของเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษโดยการใชชุดฝกการคิด. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร. 

อัมพร  สารวัตร. (2541). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนท่ีไดรับการฝกความคิดสรางสรรคดวยวิธีการ
ฝกคิดเปนกลุมกับนักเรียนท่ีไดรับการฝกคิดสรางสรรคดวยวิธีการฝกคิด เปนรายบุคคล. วิทยานิพนธ
การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

อารี  พันธมณี.  (2542).  จิตวิทยาการเรียนการสอน.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : ตอออจํากัด.         
อุทัยวรรณ ปนประชาสรร. (2539). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนภาษาไทย และความคดิสรางสรรคทาง

ภาษา ระหวางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3ท่ีเรียนโดยใชแบบฝก การเขียนอยางสรางสรรคกับแบบฝก
ตามคูมือครู. วิทยานิพนธ ศษ.ม. (หลักสูตรและ การสอน). ขอนแกน : บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

 


