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การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนกัเรียน

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด โดยใช้แบบ
แผนการวิจัยแบบ  One Group Pretest-Posttest design ซึ่ งกลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ  กรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้หมด 40 คน ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย  (Simple 
Random Sampling) โดยนกัเรียนไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคิด และ
ใชร้ะยะเวลาทัง้หมด 18 คาบ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ส าหรบัเครื่องมีท่ีใชใ้นการวิจัย 
ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคิด และ 2) แบบวดัความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห ์สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t-test for Dependent Sample และ 
t-test for One Sample 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรูแ้บบ  5E ร่วมกับกิจกรรม
สะทอ้นคิด มีความสามารถในการคดิวิเคราะหห์ลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ  .01 และ 2) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรูแ้บบ  5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด  มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหส์งูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด (รอ้ยละ 60) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
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The purpose of study was to study the analytical thinking of seventh grade 

students by using the 5E model with reflection activities. The design of this study 
was One Group Pretest-Posttest design. The samples included forty seventh grade 
students at Satreesetthabuthbumpen School in Bangkok who were selected using 
Cluster Random Sampling and Simple Random Sampling. The duration of this study was 
consisted of eighteen periods. The research instruments included lesson plans for the 
5E model with reflection activities and an analytical thinking test. The research 
hypotheses were tested by t-test for Dependent Sample and t-test for One Sample. 

The results indicated that the following: 1) students who learned through the 
5E model with reflection activities had higher-level analytical thinking than before 
instruction at the .01 level of significance; and 2) students who learned through the 5E 
model with reflection activities lesson plan had analytical thinking scores higher than 
sixty percent of the criteria at the .05 level of significance. 

 
Keyword : 5E Model, Reflection activities, Analytical thinking 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
สงัคมในปัจจบุนัเป็นสงัคมยุคขอ้มูลข่าวสารท่ีส่ือและเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอ่การด าเนิน

ชีวิต การติดตอ่ส่ือสาร สืบคน้ขอ้มูลต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วส่งผลต่อวิธีคิดตัง้แตว่ยั
เด็กจนถึงวยัสูงอายุ  การรบัขอ้มูลข่าวสารจากส่ือและเทคโนโลยีโดยขาดการคิดวิเคราะห ์ท าให้
เกิดผลเสียต่อตนเองและสังคม )ปทิตตา รอดประพันธ์, วิเชียร ธ ารงโสตถิสกุล และสายฝน     
วิบูลยร์งัสรรค,์ 2559: 156) ดงันัน้การอยู่รว่มกนัในยุคขอ้มูลข่าวสารนีจ้ึงตอ้งมีการปรบัตวัเพ่ือให้
เท่าทันข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีโดยการพัฒนาความรูแ้ละการคิดวิเคราะหเ์พ่ือใช้ในการ
วิเคราะหข์อ้มลูขา่วสารท่ีไดร้บัและแสดงความคดิเห็นตา่งๆ เชิงสรา้งสรรค ์น าไปสูก่ารใชข้อ้มลูเพ่ือ
การตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเท่าทันสถานการณ์ต่อการเติบโตของสังคม )เสาวลักษณ ์        
พนัธบตุร, 2560: 161) การคิดวิเคราะหจ์ึงเป็นทกัษะส าคญัท่ีส่งผลใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะการคิด
ดา้นอ่ืนๆ ท่ีสูงขึน้ การคิดวิเคราะหจ์ะช่วยให้รูข้ ้อเท็จจริง รูเ้หตุผลเบือ้งตน้ของสิ่งท่ีเกิดขึน้ เข้า
ใจความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์ รูว้่าเรื่องนัน้มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง รูร้ายละเอียดของสิ่ง
ต่างๆ ท าให้ไดข้้อเท็จจริงท่ีเป็นพืน้ฐานความรู ้เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
ถกูตอ้ง )มนตรี วงษส์ะพาน, 2556: 125) และการคดิวิเคราะหย์งัเป็นรากฐานส าคญัของการเรียนรู้
และการด าเนินชีวิต เพราะการคิดวิเคราะหเ์ป็นพืน้ฐานของการคิดดา้นอ่ืนๆ เป็นทกัษะท่ีทุกคน
สามารถพฒันาได ้ซึ่งประกอบดว้ยทกัษะท่ีส าคญัคือ การสงัเกต การเปรียบเทียบ การสนันิษฐาน 
การคาดคะเนและการประยุกตใ์ช ้การประเมิน การจ าแนกแยกแยะ การจดัหมวดหมู่ การศึกษา
หลักการ การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ทักษะการคิดวิเคราะหจ์ึงเป็นทักษะการคิด
ระดับสูง ท่ีเป็นองคป์ระกอบของกระบวนการคิดทั้งหมด ทั้งการคิดวิจารณญาณและการคิด
แกปั้ญหา )ประพนัธศ์ิร ิสเุสารจั, 2553: 48) ดว้ยความส าคญัของการคิดวิเคราะหเ์ป็นพืน้ฐานของ
การคิดขั้นสูง จึงจ  าเป็นตอ้งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหข์องผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง  ในการจัด
การศึกษาไทยนัน้ไดมี้การพัฒนาและเสริมสรา้งกระบวนการคิดวิเคราะหข์องคนในชาติมาโดย
ตลอด ดังจะเห็นไดจ้ากกระทรวงศึกษาธิการ ไดด้  าเนินการก าหนดพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม )ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 24 ก าหนดให้
สถานศกึษาฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณแ์ละการประยกุตค์วามรู้
มาใชป้อ้งกนัและแกไ้ขปัญหา และจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากการปฏิบตั ิคิดเป็นและท าเป็น 
)กระทรวงศกึษาธิการ, 2551: 9) และหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ท่ี
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มีการก าหนดสมรรถนะของผู้เรียนไวว้่า ผู้เรียนจะตอ้งเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดังนี ้1) 
ผู้เรียนจะตอ้งมีความสามารถในการส่ือสาร 2) ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการคิด เป็น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสรา้งสรรค ์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ 3) ผูเ้รียนจะตอ้งมีความสามารถในการแกปั้ญหา 4) ผูเ้รียน
จะต้องมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ  5) ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดา้นตา่ง ๆ )กระทรวงศกึษาธิการ, 2551: 6)  

ในปัจจุบันการศึกษาไทยเป็นท่ีกล่าวขานในสังคมไทยอย่างมากในประเด็นเก่ียวกับ 
คณุภาพการศึกษาไทยตกต ่าลง การจดัการเรียนการสอนไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ซึ่งจะดไูด้
จากการประเมินตา่งๆ เช่น การประเมินผลนกัเรียนรว่มกบันานาชาติ หรือ PISA (Programme for 
International Student Assessment) ด าเนินการโดยองคก์ารเพ่ือความรว่มมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒ นา หรือ  OECD (Organization for Economic Co-operation and development) ซึ่ ง
มุ่งเน้นการประเมินความสามารถของนักเรียนในการน าความรูด้า้นวิทยาศาสตร ์การอ่ านและ
คณิตศาสตร ์จากการเรียนไปประยุกตใ์ชเ้พ่ือแกปั้ญหาในชีวิตหรือสถานการณจ์ริง พบว่าผลการ
ประเมิน PISA 2015 (ปี 2558) เม่ือเรียงตามคะแนนเฉล่ียเพียงอย่างเดียวโดยไม่ดูข้อมูลอ่ืน
ประกอบ ประเทศไทยจะอยู่ในต าแหน่งประมาณท่ี 55 จากทั้งหมด 72 ประเทศ และผลการ
ประเมินวิทยาศาสตรใ์น PISA 2012 กบั PISA 2015 พบว่าทกุกลุ่มโรงเรียนมีคะแนนวิทยาศาสตร์
ลดลงเรื่อย ๆ )สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2560: ออนไลน)์ ซึ่งการสอบ 
PISA มีวิชาวิทยาศาสตรเ์ป็นการประเมินหลกัท่ีไม่ไดป้ระเมินแคค่วามรูค้วามจ าของผูเ้รียน แตเ่ป็น
การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหแ์ละแก้ไขปัญหาท่ีเช่ือมโยงกับการด ารงชีวิตของ
ผูเ้รียน แสดงใหเ้ห็นว่าประเทศไทยตอ้งเรง่พฒันาความรูค้วามสามารถการคิดวิเคราะห ์และการ
น าไปใช ้ซึ่งสอดคลอ้งกับสภาพปัญหาในหอ้งเรียนของผูว้ิจยั ท่ีผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะหย์ังอยู่ในระดบัต ่า สังเกตไดจ้ากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ์ละจากการ
ตอบค าถามท่ีให้แสดงการคิดวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์เรื่องราว หรือเช่ือมโยงข้อมูลจาก
สถานการณ์ต่างๆ นักเรียนจะตอบไม่ได้ แต่จะตอบหรือท าข้อสอบไดใ้นข้อสอบระดับความรู้
ความจ ามากกว่า ดังนั้นจึงสนใจจะแก้ปัญหาดงักล่าว โดยการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหใ์นวิชาวิทยาศาสตรท่ี์การจดัการเรียนรูต้อ้งเนน้การพฒันาการคิดวิเคราะหม์ากขึน้ ซึ่งการ
จดัการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรูจ้กัคิดวิเคราะห ์คิดอย่างเป็นระบบไดส้อดคลอ้งกับการจดัการ
เรียนรูแ้บบ 5E ท่ีเป็นวิธีการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง มีประสบการณ์
ตรงท่ีเกิดจากการเรียนรู ้โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
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ลงมือปฏิบัติทีละขัน้ตอน จนน าไปสู่การคน้พบความรูแ้ละแนวทางการแก้ไขปัญหาดว้ยตนเอง 
และยังช่วยใหผู้้เรียนไดพ้ัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคญัในการ
เรียนรู ้)ทิศนา แขมมณี, 2544: 39) โดยจากการศกึษางานวิจยัของนกัวิจยัหลายท่านพบว่า ผูเ้รียน
ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E มีความสามารถในการคิดวิเคราะหห์ลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (กรรณิการ ์กวางคีรี, 2554: 20-25; ประถมพร โคตา, 2554: 
100-104; นุชนาท สิงหาและคณะ , 2555: 1-9; ศศิวิมล สนิทบุญ , 2559: 120; วิมัณฑนา            
หงษ์พานิช, 2559: 858; สวาสดิ์ ลาพนัธ,์ 2553: 3) และนกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบปกติ )สมจิต  
ผอมเซ่ง, 2557: 165-170; Duran, 2016: 2887-2908) และช่วยพฒันาผูเ้รียนใหมี้โอกาสไดพ้ฒันา
ความคิดอย่างเต็มท่ี ไดศ้ึกษาดว้ยตนเอง จึงท าใหผู้เ้รียนมีความอยากรูอ้ยู่ตลอดเวลา ผู้ เรียนมี
โอกาสไดฝึ้กความคิด และฝึกการกระท า ท าให้ไดเ้รียนรูว้ิธีจัดระบบความคิดวิเคราะห์และวิธี
สืบเสาะแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองท าให้ความรูค้งทนและถ่ายโยงการเรียนรูไ้ด ้กล่าวคือท าให้
สามารถจดจ าไดน้านและน าไปใชใ้นสถานการณใ์หม่อีกดว้ย )ภพ เลาหไพบลูย์, 2540: 127) และ
การสะท้อนคิดเป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้โดยใช้กระบวนการคิดผ่าน
ประสบการณท่ี์มีผลตอ่อารมณแ์ละความรูส้ึก ชว่ยใหเ้กิดการหยั่งรูแ้ละคน้พบขอ้มลูเชิงประจกัษท่ี์
น าไปสู่การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ )วิชัย วงษ์ใหญ่ , 2557: 65-68) ช่วย
พัฒนาผูเ้รียนใหมี้กระบวนการคิดท่ีดีขึน้ โดยเฉพาะการคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ เพราะการ
สะทอ้นคิดจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจเนือ้หาสาระท่ีไดเ้รียนมา โดยผ่านการฟัง การลงมือปฏิบตั ิ
การคิดวิเคราะห ์แลว้สรุปเป็นเนือ้หาย่อๆ สัน้ๆ )วารุณี สุวรวฒันกุล, 2559: 61) ท าให้ผูเ้รียนได้
ทบทวนตนเองเช่ือมโยงความรูเ้ก่าและความรูใ้หม่ น าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหแ์ละการคิดอย่างมีวิจารณญาณ )กฤษณา ข าปากพลี , 2560: 158) และเพ่ือเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพฒันาการคิดวิเคราะหข์องผูเ้รียน การสะทอ้นคิดจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีผูว้ิจยั
น ามาร่วมในการจัดการเรียน โดยจากการศึกษางานวิจัยหลายเรื่องพบว่า การสะท้อนคิดเป็น
วิธีการท่ีใชพ้ฒันาผูเ้รียนในระดบัสูง เช่น นกัศกึษาในมหาวิทยาลยั ท่ีพบว่า การสะทอ้นคิดนัน้จะ
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการคิดวิเคราะหเ์พ่ือการพฒันางานและพฒันาตนเองได ้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ช้
สติปัญญา การคิดวิเคราะหท์บทวน ไตร่ตรองสิ่งท่ีไดจ้ากการเรียนรู ้การท างาน ท าใหผู้เ้รียนรูจ้กั
กระบวนการคิดวิเคราะหใ์คร่ครวญและตระหนักรู ้พิจารณาประสบการณ์ท่ีไดร้บัและสิ่งต่าง ๆ 
อย่างรอบคอบ ท าใหบุ้คคลไดท้บทวนและสะทอ้นการกระท าของตน ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจและ
เกิดการเรียนรูจ้ากประสบการณ ์น าไปสูก่ารพฒันาปรบัปรุงตนเอง ปรบัปรุงงาน และการแกปั้ญหา
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ต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ จนสามารถน าไปสู่การตดัสินใจเลือกสิ่งท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
)เชษฐา แก้วพรม, 2556: 12; สุรศกัดิ์ ตรีนยั, 2557: 383; กรรณิกา วิชัยเนตร, 2557: 196 อา้งอิง
จาก  Getliffe, 1996. Reflection in the assessment of practice for undergraduate nursing 
student.  pp. 361-374) จากการศึกษางานวิจยัพบว่ามีงานวิจยัส่วนนอ้ยท่ีใชก้ารสะทอ้นคิดเป็น
วิธีการในการพฒันาผูเ้รียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา ซึ่งในระดบัชัน้มัธยมศกึษานี ้การสะทอ้นคิดจะ
อยู่ในรูปแบบของกิจกรรมสะท้อนคิดท่ีจะสามารถฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหข์องผูเ้รียนได ้)กมลพรรณ องคช์ัย.2552: 65-71; Towndrow, & Tan, 2008: 279; Lee, 
2013: 87) เช่น การเขียนและการพดูสะทอ้นความคดิของตนเองออกมาทัง้ก่อนไดร้ับประสบการณ ์
ขณะไดร้บัประสบการณแ์ละหลงัไดร้บัประสบการณ ์ซึ่งกิจกรรมการเขียนและการพูดสะทอ้นคิด 
จะเป็นผลมาจากการท่ีผูเ้รียนไดร้บัรูป้ระสบการณ์ผ่านการสงัเกต ตัง้ค  าถามกับตนเอง ทบทวน
ประสบการณแ์ละท าความเขา้ใจ คิดวิเคราะห ์หรือสงัเคราะห ์ออกมาในรูปของการเขียนและพูด
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น สมุดบนัทึกการเรียนรู ้การเขียนผงัมโนทศัน ์บล็อก วิดิโอ คลิปต่างๆ 
รวมไปถึงการพูดถ่ายทอดสะทอ้นความคิดส่งต่อผูค้นรอบขา้ง เช่น เพ่ือน ครู หรือผูป้กครอง เป็น
ตน้  

จากขอ้มูลขา้งตน้ ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศกึษาความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 รายวิชาวิทยาศาสตร ์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ท่ีไดร้บัการ
จดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคดิ เพ่ือจะน าไปสู่การพฒันาและเตรียมความพรอ้ม
ในการเรียนวิทยาศาสตรใ์นระดบัสงูขึน้ไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง      

ลมฟ้าอากาศรอบตวั ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคดิ  

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้เพ่ือศึกษาผลการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนกัเรียนท่ี

ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะทอ้นคิด ในเนือ้หาเรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตวั 
โดยผลท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี ้ การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตวั ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ร่วมกับกิจกรรม
สะทอ้นคิด จะเป็นขอ้มลูและแนวทางท่ีจะใชใ้นการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ท่ีสง่เสริมใหน้กัเรียน
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เกิดการเรียนรูจ้ากการค้นพบความรูด้้วยตนเอง และน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ห้มี
ประสิทธิภาพไดแ้ละเกิดประโยชนต์อ่ครูและนกัเรียนในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีเศรษฐ
บุตรบ าเพ็ญ ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 11 หอ้งเรียน นักเรียน
ทัง้หมด 419 คน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการในการวิจยั เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรี

เศรษฐบตุรบ าเพ็ญ ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 1 หอ้งเรียน ไดม้า
โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ซึ่งไดน้กัเรียนทัง้หมด 40 คน โดยนกัเรียนมีความสามารถคละกนั  

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

การจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคดิ  
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์
เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย  

เนือ้หาท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ สาระท่ี 3 : วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ ในรายวิชา
วิทยาศาสตรพื์น้ฐาน ว21102 เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลักสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ .ศ.  2560) ในหวัขอ้ตอ่ไปนี ้

1. บรรยากาศของเรา 
2. อณุหภมูิของอากาศ 
3. ความกดอากาศและลม 
4. ความชืน้ 
5. เมฆและฝน 
6. การพยากรณอ์ากาศ 
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ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจัย ผูว้ิจยัท าการทดลองในภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2561 

โดยใชร้ะยะเวลาทดลองทัง้หมด 22 คาบ คาบละ 50 นาที  
1. ทดสอบก่อนเรียน 2 คาบ 
2. ด าเนินการทดลอง 18 คาบ 
3. ทดสอบหลงัเรียน 2 คาบ 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด หมายถึง 

รูปแบบการจดัการเรียนรูผ้สมผสานขัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคิดท่ี
เนน้ใหผู้เ้รียนไดค้ิดวิเคราะห ์แยกแยะองคป์ระกอบ หาความสมัพันธแ์ละวิเคราะหผ์ลลพัธท่ี์เกิด
ขึน้มาอธิบายในรูปของกิจกรรมสะทอ้นคิด ซึ่งจะสอดแทรกไปในขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอน 
โดยมีล าดบัขัน้ตอน 5 ขัน้ดงันี ้ 

ขัน้ท่ี  1 ขัน้สรา้งความสนใจ (Engagement) เป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการเรียนรู้ 
ท่ีจะน าเขา้สู่บทเรียน จุดประสงคท่ี์ส าคญัของขัน้ตอนนี ้คือ การกระตุน้ความสนใจผูเ้รียน ท าให้
ผูเ้รียนสนใจอยากรูใ้นสิ่งท่ีจะเรียน ซึ่งจะท าไดโ้ดยการใช้รูปภาพ ข่าว สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ใน
ชีวิตประจ าวนัหรือเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ในช่วงเวลานัน้หรือเป็นเรื่องท่ีเช่ือมโยงกบัความรูเ้ดมิมาแลว้ 
โดยใชก้ารถาม-ตอบ การใหผู้เ้รียนตัง้ค  าถาม ซึ่งค  าถามท่ีใชจ้ะเป็นค าถามท่ีเกิดจากการท่ีนกัเรียน
สะทอ้นคดิจากประสบการณข์องตนเองท่ีผา่นมาเก่ียวกบัสถานการณห์รือเหตกุารณท่ี์ครูก าหนด 

ขั้น ท่ี  2 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) คือ เป็นขั้นตอนท่ีท าให้ผู้ เรียนมี
ประสบการณ์ร่วมกันในการสรา้งและพัฒนาการคิด โดยให้ผูเ้รียนวางแผนแนวทางการส ารวจ 
ตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ลงมือปฏิบัติ เพ่ือค้นคว้าหาความรูใ้น
บทเรียนนัน้ๆ เพ่ือใหผู้เ้รียนไดค้น้พบความรูด้ว้ยตนเอง 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) คือ เป็นขัน้ตอนท่ีใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา
ความคิดรวบยอดท่ีไดจ้ากการส ารวจและคน้หาโดยน าขอ้มลูเหลา่นัน้มาวิเคราะห ์แปลผล สรุปผล 
และน าเสนอในรูปแบบต่างๆ ท่ีจะอธิบายในสิ่งท่ีไดเ้รียนรูด้ว้ยตวัผูเ้รียนเอง ผูเ้รียนจะไดส้ะทอ้น
ความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการสะทอ้นคิด ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันในกลุ่มโดยการ
เขียนสะท้อนคิดเป็นกลุ่ม ตามกระบวนการสะท้อนคิด DEAL Model ในขั้น Describe คือ การ
บรรยายถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ตามท่ีเห็น โดยไม่ใส่ความคิดเห็นของตนเอง โดยการตอบค าถาม ใคร ท า
อะไร ท่ีไหน อย่างไร มีบุคคลใดเก่ียวข้องกับเหตุการณ์นั้นบ้าง มีการส่ือสารอะไรเกิดขึน้บ้าง 
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กิจกรรมท่ีสมาชิกแต่ละคนไดล้งมือปฏิบตัิ สะทอ้นคิดออกมาในรูปของ การเขียนผงัมโนทศัน์ การ
สรา้งแบบจ าลอง และการตอบค าถามในประเดน็ท่ีส าคญั เพ่ืออธิบายและน าไปสูก่ารลงขอ้สรุป 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ขยายความรู ้(Elaboration) เป็นขัน้ท่ีใหผู้เ้รียนไดยื้นยันและขยายความ
หรือเพิ่มเติมความรูเ้ขา้ใจใหล้ึกซึง้ยิ่งขึน้ น าความรูท่ี้ไดไ้ปเช่ือมโยงกบัความรูเ้ดิม ท าใหเ้กิดความรู้
ท่ีกวา้งขวางมากขึน้ 

ขัน้ท่ี 5 ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นขั้นท่ีให้ผู้เรียนไดป้ระเมินความรูค้วามเขา้ใจ
และความสามารถของตนเอง การประเมินการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการต่างๆ ว่านกัเรียนมีความรู้
อะไร อย่างไร และมากนอ้ยเพียงใด โดยใชกิ้จกรรมการสะทอ้นคิด สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 
วิธีคือ การเขียนและการพดูสะทอ้นความคิดของตนเองออกมา ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีผูเ้รียนไดร้บั
รูป้ระสบการณผ์่านการสงัเกต ตัง้ค  าถามกับตนเอง ทบทวนประสบการณแ์ละท าความเขา้ใจ คิด
วิเคราะห ์ออกมาในรูปของการเขียนและพดู โดยในงานวิจยันีจ้ะใหน้กัเรียนท ากิจกรรมสะทอ้นคิด
เป็นรายบุคคล ตามกระบวนการสะท้อนคิด DEAL Model ในขั้น Examine คือ การพิจารณา
ประสบการณ ์และ ขัน้ Articulate Learning คือ การส่ือสารการเรียนรู ้ดงันี ้

- ขั้นการพิจารณา เป็นการพิจารณาประสบการณ์ท่ีท าให้เกิดการเรียนรู ้โดย
สะท้อนคิดถึงการพัฒนาตนเอง มีแนวคิดหรือทฤษฏีอะไรท่ีเก่ียวข้อง โดยให้นักเรียนเขียนเป็น
ค าพดูตนเอง 

- ขั้นการส่ือสารการเรียนรู ้เป็นการส่ือสารสะท้อนคิดการเรียนรูข้องตนเอง 
ถ่ายทอดอารมณค์วามรูส้กึ อธิบายถึงความเขา้ใจของตนเองตอ่ประสบการณท่ี์เกิดขึน้ วิเคราะหถ์ึง
ประสบการณ์นัน้มีคุณค่าอย่างไร เอาไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวันอย่างไร โดยขัน้นีเ้ป็นงาน
เดี่ยวของแตล่ะบคุคลท าลงในใบงานการเขียนสะทอ้นคดิ 

ซึ่งในการก าหนดหัวข้อในใบงานการเขียนบันทึกสะท้อนคิดของนักเรียนจะ 
ประกอบดว้ยประเด็นตา่ง ๆ 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ 

1. การอธิบายประสบการณท่ี์ไดจ้ากการเรียนรู ้
2. การสรุปการเรียนรูท่ี้ไดร้บั/องคค์วามรู ้
3. วิเคราะหเ์ช่ือมโยงประสบการณท่ี์น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
4. วิเคราะหป์ระเดน็ส าคญัเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีเรียน 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์หมายถึง ความสามารถของบคุคลในการจ าแนก 
แยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ โดยการคิด 
พิจารณา ใครค่รวญ ไตรต่รอง น าไปสูก่ารคน้พบสาเหตแุละผลท่ีเกิดขึน้ และเลือกวิธีการแกปั้ญหา
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ได้อย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้ความเป็นเหตุเป็นผลและค าถามท่ีใช้ในการวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหจ์ะเป็นค าถามท่ีสามารถแยกแยะส่วนย่อย ๆ ของเหตุการณ์
เรื่องราวหรือเนือ้หาตา่งๆ มีจดุมุ่งหมายหรือความประสงคส์ิ่งใด แต่ละเหตกุารณเ์ก่ียวกนัอย่างไร
บา้ง และเก่ียวพนักันโดยหลักการใด ซึ่งสามารถวดัไดจ้ากแบบทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะหท่ี์ผู้วิจัยสรา้งขึน้ จะมีแบบทดสอบ จ านวน 30 ข้อ )40 คะแนน) แบ่งเป็นแบบทดสอบ
ปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 15 ขอ้ )15 คะแนน) และแบบอตันยั ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนด
จ านวน 15 ขอ้ )25 คะแนน) โดยมีเนือ้หาตามองคป์ระกอบของการคิดวิเคราะห ์คือ การวิเคราะห์
ความส าคญั วิเคราะหค์วามสมัพนัธ ์และวิเคราะหห์ลกัการ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

1. การวิเคราะหค์วามส าคญั เป็นการวิเคราะหห์ามูลเหตุ ส่วนประกอบ ตน้ก าเนิด 
ผลลพัธแ์ละความส าคญัของเรื่องราว 

2. การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ เป็นการคน้หาความส าคญัย่อยๆ ของเรื่องราว ว่ามี
ความเก่ียวพนักนัอยา่งไร สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนัอย่างไร รวมไปถึงความสมัพนัธข์องเหตแุละผล 

3. การวิเคราะหห์ลักการ เป็นการเช่ือมโยงขอ้มูล โครงสรา้งเขา้กับหลักการต่างๆ 
ขอ้มลูหรือเรื่องราวนัน้ยดึหลกัการใด อาศยัหลกัการใดเป็นส่ือสารสมัพนัธใ์หเ้กิดความเขา้ใจ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีเป็นวิธีการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรูด้ว้ย

ตนเอง มีประสบการณ์ตรงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ลงมือปฏิบตัทีิละขัน้ตอนทัง้ 5 ขัน้ จนน าไปสูก่ารคน้พบความรูแ้ละ
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และยังช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู ้)ทิศนา แขมมณี , 2544: 39) ดังจะเห็นได้จาก
งานวิจยัท่ีพบว่า ผูเ้รียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E มีความสามารถในการคิดวิเคราะหห์ลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (ศศิวิมล สนิทบุญ , 2559: 120;          
วิมณัฑนา หงษ์พานิช, 2559: 858; สวาสดิ์ ลาพันธ,์ 2553: 3) ซึ่งจะช่วยใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดฝึ้ก
ความคิด และฝึกการกระท า ท าใหไ้ดเ้รียนรูว้ิธีจดัระบบความคิดและวิธีสืบเสาะแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองท าให้ความรูค้งทนและถ่ายโยงการเรียนรูไ้ด้ )ภพ เลาหไพบูลย์, 2540: 127) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัการสะทอ้นคิด ท่ีผูเ้รียนจะสะทอ้นคิดจากประสบการณท่ี์ตนเองไดร้บั ช่วยใหผู้เ้รียน
เกิดการคิดวิเคราะหเ์พ่ือการพฒันางานและพฒันาตนเอง )กัมปนาท ธรรมผาติ, 2556: ออนไลน)์ 
ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการวิจยัของนกัวิจยัหลายท่าน พบว่า การสะทอ้นคิด เก่ียวขอ้งกับการเรียนรู้
และกระบวนการพัฒนาความคิด ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้สติปัญญา การคิดวิเคราะหท์บทวน 
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ไตร่ตรองสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ท  าให้ผู้เรียนรู้จักกระบวนการคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญและตระหนักรู ้
พิจารณาประสบการณท่ี์ไดร้บัและสิ่งตา่งๆ อย่างรอบคอบ ท าใหบ้คุคลไดท้บทวนและสะทอ้นการ
กระท าของตน ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจและเกิดการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ น าไปสู่การพัฒนา
ปรบัปรุงตนเอง ปรบัปรุงงาน และการแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ จนสามารถ
น าไปสู่การตดัสินใจเลือกสิ่งท่ีเหมาะสมท่ีสุด )เชษฐา แกว้พรม, 2556: 12; สุรศกัดิ์ ตรีนยั, 2557: 
383; กรรณิกา วิชยัเนตร, 2557: 196 อา้งอิงจาก Getliffe, 1996. Reflection in the assessment 
of practice for undergraduate nursing student.  pp. 361-374) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะใช้การผสมผสานขั้นตอนการจัดการเรียนรูแ้บบ 5E
รว่มกับกิจกรรมสะทอ้นคิดโดยจะสอดแทรกกิจกรรมสะทอ้นคิดในขัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบ 
5E เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง ลมฟ้า
อากาศรอบตวั ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงัแสดงในภาพประกอบ 1  
 

      

 

           

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

สมมตฐิานของการวิจัย 
1. นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกับกิจกรรมสะทอ้นคิดมีความสามารถ

ในการคดิวิเคราะหห์ลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
2. นักเรียน ท่ี ได้รับการจัดการเรียน รู้แบบ 5E ขั้นร่วมกับ กิจกรรมสะท้อนคิดมี

ความสามารถในการคดิวิเคราะหส์งูกวา่รอ้ยละ 60 
  

ตวัแปรตาม 

ความสามารถในการคิด

วิเคราะห ์

ตวัแปรอิสระ 

 การจดัการเรียนรูแ้บบ 5 E ขัน้รว่มกบักิจกรรม

สะทอ้นความคิด 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และไดน้  าเสนอตาม
หวัขอ้ตอ่ไปนี ้

1. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E 
1.1 ความหมายของการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E 
1.2 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E 
1.3 บทบาทของครูและนกัเรียนในการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E 
1.4 ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E 

2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสะทอ้นคดิ 
2.1 ความหมายของการสะทอ้นคดิ 
2.2 กระบวนการสะทอ้นคดิ 
2.3 ชว่งเวลาในการสะทอ้นคดิ 
2.4 หลกัการสะทอ้นคดิ 
2.5 กิจกรรมสะทอ้นคดิ 

2.5.1 การเขียนสะทอ้นคิด 
2.5.1.1 ความหมายการเขียนสะทอ้นคดิ 
2.5.1.2 กระบวนการเขียนสะทอ้นคดิ 
2.5.1.3 การวดัประเมินผลการเขียนสะทอ้นคดิ 

2.6 ประโยชนข์องการสะทอ้นคดิ 
3. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคดิ 
4. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคดิวิเคราะห ์

4.1 ความหมายของการคดิ 
.4 2 ความหมายของการคดิวิเคราะห ์
.4 3 กระบวนการคดิวิเคราะห ์

4.4 ลกัษณะการคดิวิเคราะห ์
4.5 การพฒันาการคดิวิเคราะห ์
4.6 ประโยชนข์องการคดิวิเคราะห ์
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4.7 การวดัความสามารถในการคดิวิเคราะห ์
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

.5 1 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E กบัความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์

.5 2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสะทอ้นคดิและความสามารถในการคดิวิเคราะห ์

1.เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E 
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ 5E 

ภพ เลาหไพบูลย ์)2540: 119) ใหค้วามหมายของการจดัการเรียนรูแ้บบแบบ 5Eว่า 
เป็นการสอนท่ีเนน้กระบวนการแสวงหาความรู ้ท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนไดค้น้พบความจริงตา่งๆ ดว้ย
ตนเอง ใหน้กัเรียนไดมี้ประสบการณต์รงในเนือ้หาวิชา โดยครูท าหนา้ท่ีคลา้ยผูช้ว่ย และนกัเรียนท า
หนา้ท่ีคลา้ยผูว้างแผนการเรียน 

พิมพันธ์  เดชะคุปต์ )2544 : 56) ให้ความหมายการจัดการเรียนรูแ้บบแบบ 5E 
หมายถึง การจดัการเรียนการสอนโดยวิธีใหน้กัเรียนเป็นผูค้น้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง หรือสรา้ง
ความรูด้ว้ยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ครูเป็นผู้อ  านวยความสะดวก เพ่ือให้
นกัเรียนบรรลเุปา้หมาย กระบวนการสืบเสาะหาความรูจ้ะเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของการเรียน 

สุวิทย ์มูลค า และอรทัย มูลค า )2545: 136) ไดก้ล่าวว่า การจัดการเรียนรูแ้บบ 5E 
คือ กระบวนการเรียนรูท่ี้เนน้การพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการฝึกใหผู้เ้รียนรูจ้กั
ศึกษาหาความรู ้โดยผูส้อนตัง้ค  าถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการทางความคิดหาเหตผุลจน
คน้พบความรู ้หรือแนวทางการแก้ปัญหาท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเอง สรุปเป็นหลักการกฎเกณฑ ์หรือ
วิธีการในการแกปั้ญหา สามารถนาไปประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการควบคมุ ปรบัปรุง เปล่ียนแปลง 
หรือสรา้งสรรคส์ิ่งแวดลอ้มในสภาพการณต์า่งๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

กระทรวงศกึษาธิการ (2546: 219) กล่าววา่ การจดัการเรียนรูแ้บบ 5E เป็นการเรียนรู้
ท่ีไม่ไดเ้กิดจากการบอกเล่าของครูหรือนกัเรียนไม่เพียงแตจ่ดจ าแนวคิดตา่งๆ เท่านัน้แตก่ารเรียนรู้
วิทยาศาสตรต์ามทฤษฎีการเสริมสรา้งความรู ้เป็นกระบวนการท่ีนักเรียนจะตอ้งสืบคน้เสาะหา
ส ารวจตรวจสอบ และคน้ควา้ดว้ยวิธีการต่างๆ จนท าใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจและเกิดการรบัรู ้
ความรูน้ัน้อย่างมีความหมาย สามารถสรา้งองคค์วามรูเ้ป็นของนกัเรียนเองไดแ้ละเก็บความรูไ้วใ้น
สมองอย่างยาวนาน การท่ีนกัเรียนจะสรา้งองค์ความรูไ้ด ้ตอ้งผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่าการสืบ
เสาะหาความรู ้
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ชนาธิป พรกุล )2557: 133) กล่าวถึงความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ 5Eว่า 
หมายถึง กระบวนการคิดวิเคราะหปั์ญหาอย่างเป็นระบบ เป็นการศกึษาปัญหาอย่างมีวิธีการและ
ตอ้งท าทีละขัน้  

สาขาชีววิทยา สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี )2558: ออนไลน)์ 
ใหค้วามหมายของการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ว่า เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชต้ามทฤษฎีการ
สรา้งความรู ้)Constructivism) ซึ่งกล่าวไวว้่าเป็นกระบวนการท่ีนักเรียนจะตอ้งสืบคน้ เสาะหา 
ส ารวจตรวจสอบ และ คน้ควา้ดว้ยวิธีการตา่งๆ จนท าใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจ และ เกิดการรบัรู ้
ความรูน้ัน้อย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสรา้งเป็นองคค์วามรูข้องนักเรียนเอง และเก็บเป็น
ขอ้มลูไวใ้นสมองไดอ้ยา่งยาวนาน สามารถน ามาใชไ้ดเ้ม่ือมีสถานการณใ์ดๆ มาเผชิญหนา้ 

จากความหมายของการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E สรุปไดว้่า การจดัการเรียนรูแ้บบ 5E 
เป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองมีประสบการณต์รง
ในการเรียนรู ้โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละกระบวนการทางความคิดหรือวิธีการอย่าง
เป็นขั้นตอน ท าทีละขั้นจนน าไปสู่การคน้พบความรูห้รือแนวทางแก้ปัญหาไดเ้อง และสามารถ
น ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้สว่นครูเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวกเทา่นัน้ 

1.2 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ )2544: 19) สมบัติ กาญจนารักพงศ์ )2549: 4-5) 

ชนาธิป พรกุล )2557: 134) และ ประสาท เนืองเฉลิม )2558: 147-148) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูไ้ปในทิศทางเดียวกนัว่า กระบวนการจดัการเรียนรูแ้บบแบบ 5E เป็นการจดัการ
เรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางการเรียนรู ้ผูเ้รียนไดส้รา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ผา่นขัน้ตอนการ
เรียนรูต้า่งๆ มีขัน้ตอน 5 ขัน้ ดงันี ้

 1. ขั้นสรา้งความสนใจ )Engagement) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องท่ี
สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึน้เองจากความสงสยั หรือเริ่มจากความสนใจของตวัผูเ้รียนเอง หรือเกิดจากการ
อภิปรายภายในกลุ่มเรื่องท่ีน่าสนใจอาจมาจากเหตกุารณท่ี์ก าลงัเกิดขึน้อยู่ในช่วงเวลานัน้หรือเป็น
เรื่องท่ีเช่ือมโยงกับความรูเ้ดิมท่ีเพิ่งเรียนรูม้าแลว้ เป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรียนสรา้งค าถาม ก าหนด
ประเดน็ท่ีศกึษา ครูชว่ยใหผู้เ้รียนเขา้ใจปัญหา 

2. ขัน้ส ารวจและคน้หา )Exploration) เม่ือท าความเขา้ใจในประเด็นหรือค าถาม
ท่ีสนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจต รวจสอบ
ตัง้สมมติฐานก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ลงมือปฏิบตัิเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น ท าการทดลอง 
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ท ากิจกรรมภาคสนาม การศกึษาขอ้มลูจากเอกสารอา้งอิงหรือจากแหล่งขอ้มูลตา่งๆ เพ่ือใหไ้ดม้า
ซึ่งขอ้มลูอยา่งเพียงพอท่ีจะใชใ้นขัน้ตอ่ไป 

3. ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป )Explanation) เม่ือไดข้อ้มลูเพียงพอจากการส ารวจ 
ตรวจสอบแลว้ จึงน าขอ้มูล ขอ้สนเทศท่ีไดม้าวิเคราะห ์แปลผล สรุปผลและน าเสนอผลท่ีไดใ้น
รูปแบบตา่งๆ ครูพิจารณาวา่จะใหผู้เ้รียนท าเป็นกลุม่ ทัง้ชัน้ หรือรายบคุคล 

4. ขั้นขยายความรู ้)Elaboration) เป็นการน าความรูท่ี้สรา้งขึน้ไปเช่ือมโยงกับ
ความรูเ้ดมิหรือแนวคดิท่ีไดค้น้ควา้เพิ่มเตมิ หรือน าแบบจ าลองหรือขอ้สรุปท่ีไดไ้ปใชใ้นสถานการณ์
หรือเหตกุารณอ่ื์นๆ ท าใหเ้กิดความรูก้วา้งขวางขึน้ 

5. ขัน้ประเมิน )Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการต่างๆ 
ว่านกัเรียนมีความรูอ้ะไรบา้ง อย่างไร และมากนอ้ยเพียงใด จากขัน้นีจ้ะน าไปสู่การน าความรูไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นเรื่องอ่ืนๆ  

ส่วนสาขาชีววิทยา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2558: 
ออนไลน์) ได้กล่าวถึงกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Cycle 5Es)
รวมถึงบทบาทของครูและนกัเรียน ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้ 

 1. การสรา้งความสนใจ )Engage) เป็นการน าเขา้สู่บทเรียนหรือเรื่องท่ีสนใจ ซึ่ง
อาจเกิดขึน้เองจากความสงสยัหรือความสนใจของตวันกัเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปรายภายใน
กลุม่ เรื่องท่ีน่าสนใจอาจมาจากเหตกุารณท่ี์ก าลงัเกิดขึน้อยูใ่นชว่งเวลานัน้ หรือเป็นเรื่องท่ีเช่ือมโยง
กับความรูเ้ดิมท่ีเพิ่งเรียนมารูม้าแลว้เป็นตวักระตุน้ใหน้ักเรียนสรา้งค าถาม ก าหนดประเด็นท่ีจะ
ศกึษา ในกรณีท่ียงัไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ ครูอาจะจะจดั กิจกรรมหรือสถานการณเ์พ่ือกระตุน้ ยั่ว
ยุ หรือท้าทายให้นักเรียนต่ืนเต้น สงสัย ใครรู ้อยากรู้อยากเห็น หรือขัดแย้ง เพ่ือน าไปสู่การ
แก้ปัญหา การศึกษาค้นควา้ หรือการทดลอง แต่ไม่ควรบังคับให้นักเรียนยอมรบัประเด็นหรือ
ปัญหาท่ีครูก าลงัสนใจเป็นเรื่องท่ีจะศกึษา ท าไดห้ลายแบบ เชน่ สาธิต ทดลอง น าเสนอขอ้มลู เล่า
เรื่อง/เหตุการณ์ ใหค้น้ควา้/อ่านเรื่อง อภิปราย/พูดคุย สนทนา ใชเ้กม ใชส่ื้อ วัสดุอุปกรณ์ สรา้ง
สถานการณ/์ปัญหาท่ีนา่สนใจ ท่ีนา่สงสยัแปลกใจ  

2. การส ารวจและคน้ควา้ )Explore) นักเรียนด าเนินการส ารวจ ทดลอง คน้หา 
และรวบรวมขอ้มูล วางแผนก าหนดการส ารวจตรวจสอบ หรือออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบตั ิ
เชน่ สงัเกต วดั ทดลอง รวบรวมขอ้มลู ขอ้สนเทศ หรือปรากฏการณต์า่งๆ  

3. การอธิบาย )Explain) นักเรียนน าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจและค้นหามา
วิเคราะห ์แปลผล สรุปและอภิปราย พรอ้มทัง้น าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจเป็นรูปวาด 
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ตาราง แผนผงั ผลงานมีความหลากหลาย สนับสนุนสมมติฐานท่ีตัง้ไวห้รือโตแ้ยง้กับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว ้หรือไม่เก่ียวข้องกับประเด็นท่ีก าหนดไว ้โดยมีการอา้งอิงความรูป้ระกอบการใหเ้หตุผล
สมเหตสุมผล การลงขอ้สรุปถกูตอ้งเช่ือถือได ้มีเอกสารอา้งอิงและหลกัฐานชดัเจน  

4. การขยายความรู ้(Elaborate) 
4.1 ครูจดักิจกรรมหรือสถานการณ ์เพ่ือใหน้กัเรียนมีความรูล้ึกซึง้ขึน้ หรือขยาย

กรอบความคิดกวา้งขึน้หรือเช่ือมโยงความรูเ้ดิมสู่ความรูใ้หม่หรือน าไปสู่การศึกษาคน้ควา้ ทดลอง 
เพิ่มขึน้ เช่น ตัง้ประเด็นเพ่ือใหน้กัเรียน ชีแ้จงหรือร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใหช้ดัเจน
ยิ่งขึน้ ซกัถามใหน้กัเรียนชดัเจนหรือกระจา่งในความรูท่ี้ไดห้รือเช่ือมโยงความรูท่ี้ไดก้บัความรูเ้ดมิ  

4.2 นกัเรียนมีสว่นรว่มในกิจกรรม เชน่ อธิบายและขยายความรูเ้พิ่มเติมมีความ
ละเอียดมากขึน้ ยกสถานการณ ์ตวัอย่าง อธิบายเช่ือมโยงความรูท่ี้ไดเ้ป็นระบบและลึกซึง้ยิ่งขึน้ หรือ
สมบรูณล์ะเอียดขึน้ น าไปสู่ความรูใ้หม่หรือความรูท่ี้ลึกซึง้ยิ่งขึน้ ประยกุตค์วามรูท่ี้ไดไ้ปใชใ้นเรื่องอ่ืน
หรือสถานการณอ่ื์นๆ หรือสรา้งค าถามใหม่และออกแบบการส ารวจ คน้หา และรวบรวมเพ่ือน าไปสู่
การสรา้งความรูใ้หม ่ 

 5. การประเมิน (Evaluate) 
5.1 นกัเรียนระบสุิ่งท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรูท้ัง้ดา้นกระบวนการและผลผลิต  
5.2 นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของความรูท่ี้ได้ เช่น วิเคราะห์วิจารณ์

แลกเปล่ียนความรูซ้ึ่งกันและกัน คิดพิจารณาให้รอบคอบทั้งกระบวนการและผลงาน อภิปราย 
ประเมินปรบัปรุง เพิ่มเติมและสรุป ถ้ายังมีปัญหา ใหศ้ึกษาทบทวนใหม่อีกครัง้ อา้งอิงทฤษฎีหรือ
หลกัการและเกณฑ ์เปรียบเทียบผลกบัสมมตฐิาน เปรียบเทียบความรูใ้หมก่บัความรูเ้ดมิ  

5.3 นกัเรียนทราบจดุเดน่ จดุดอ้ยในการศกึษาคน้ควา้ หรือทดลอง 
จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E พบว่า การ

สืบเสาะหาความรูมี้ลกัษณะเป็นขัน้ตอนหรือรูปแบบวงจรท่ีทัง้ครูและนกัเรียนตอ้งท าทีละขัน้ตอน 
โดยรวมแลว้จะมี 5 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้สรา้งความสนใจ เป็นขัน้ท่ีสรา้งความสนใจโดยใหผู้เ้รียน
ก าหนดประเด็นปัญหาท่ีตนเองสนใจน าไปสูก่ารส ารวจและคน้หา 2) ขัน้ส ารวจและคน้หา เป็นขัน้ท่ี
ผูเ้รียนท าการคน้ควา้หาความรูห้รือท าการทดลอง เพ่ือน าไปสู่การคน้พบค าตอบของปัญหา 3) ขัน้
อธิบายและลงขอ้สรุป เป็นขัน้ท่ีผูเ้รียนน าความรูท่ี้ไดม้าวิเคราะห ์แปลผลขอ้มลู และสรุปผลขอ้มูล 
4) ขัน้ขยายความรู ้เป็นขัน้ท่ีน าความรูท่ี้สรา้งขึน้ไปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมหรือแนวคิดท่ีไดค้น้ควา้
เพิ่มเตมิ หรือขอ้สรุปท่ีไดไ้ปใชใ้นสถานการณอ่ื์นๆ ท าใหเ้กิดความรูก้วา้งขวางขึน้ 5) ขัน้ประเมินผล 
เป็นการประเมินการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการตา่งๆ ว่านกัเรียนมีความรูอ้ะไรบา้ง อย่างไร และมาก
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นอ้ยเพียงใด โดยแตล่ะขัน้จะท าใหผู้เ้รียนคน้พบความรูด้ว้ยตนเองและครูเป็นเพียงผูอ้  านวยความ
สะดวกในแตล่ะขัน้เทา่นัน้ 

1.3 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบ 5E 
สุวิทย์ มูลค า และ อรทัย มูลค า )2545: 141) ได้กล่าวถึง บทบาทของครูในการ

จดัการเรียนรูแ้บบ 5E ไวด้งันี ้
 1. กระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความสนใจ คิดปัญหาวางแผนและแก้ปัญหาอย่างเป็น

ขัน้ตอน  
2. กระตุน้ใหผู้เ้รียนหาวิธีการแกปั้ญหาหลายๆ วิธี และใชท้กัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรช์ว่ยในการแกปั้ญหาและเสรมิแรงหรือใหก้าลงัใจแก่ผูเ้รียน 
3. ช่วยเหลือ แนะน า ก ากับอย่างใกลช้ิด ตลอดจนเป็นผู้อ  านวยความสะดวก 

เพ่ือใหก้ระบวนการเรียนรูด้  าเนินไปไดด้ว้ยความเรียบรอ้ย 
4. จดัเตรียมแหลง่การเรียนรูท่ี้ส  าคญัใหแ้ก่ผูเ้รียน 
5. จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่การเรียนรูข้องผูเ้รียน 
6. เป็นผูใ้หข้อ้มลูยอ้นกลบัทัง้ขอ้ดีและขอ้บกพรอ่งแก่ผูเ้รียน 

พิมพนัธ ์เดชะคปุต ์และคณะ )2544: 20-21) ไดอ้า้งอิงบทบาทของครูในการจดัการ
เรียนรูแ้บบ 5E ตามรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของกลุ่ม BSCS โดยกล่าวว่า การน ารูปแบบ
การสอนนีไ้ปใช ้สิ่งท่ีครูควรระลึกอยู่เสมอในแตล่ะขัน้ตอนของรูปแบบการสอนนี ้คือ การจดัเตรียม
กิจกรรม ครูควรจดัเตรียมกิจกรรมใหเ้หมาะสมกับความรูค้วามสามารถของผูเ้รียน เม่ือครูเตรียม
กิจกรรมแล้ว ครูควรพิจารณาตรวจสอบบทบาทของครูในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละขั้นตอนว่า
สอดคลอ้งกับรูปแบบการสอน 5E หรือไม่ เพ่ือครูจะไดป้รบัหรือพัฒนากิจกรรมใหส้อดคลอ้งกับ
รูปแบบการสอน รายละเอียดดงัแสดงตาราง 1 
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ตาราง 1 บทบาทของครูในการเรียนการสอนแบบ Inquiry Cycle (5 Es) 
 

ข้ันตอนการ
เรียนการสอน 

ส่ิงทีค่รูควรท า 

สอดคล้องกับ 5 Es ไม่สอดคล้องกับ 5 Es 

1.การสรา้งความ
สนใจ )Engage) 

สรา้งความสนใจ 
สรา้งความอยากรูอ้ยากเห็น 
ตัง้ค  าถามกระตุน้ใหน้กัเรียนคดิ 
ดงึเอาค าตอบท่ียงัไมค่รอบคลมุสิ่งท่ี
นกัเรียนรูห้รือความคดิเก่ียวกบั
ความคดิรวบยอด หรือเนือ้หาสาระ 

อธิบายความคิดรวบยอด 
ใหค้  าจ ากดัความและค าตอบ 
สรุปประเดน็ให ้
จดัค าตอบใหเ้ป็นหมวดหมู่ 
บรรยาย 

2. การส ารวจ
และคน้หา  
)Explore) 

สง่เสรมิใหน้กัเรียนท างานรว่มกนั
ส ารวจตรวจสอบ 
สงัเกตและฟังการโตต้อบกนัระหวา่ง
นกัเรียนกบันกัเรียน 
ซกัถามเพื่อน าไปสูก่ารส ารวจ
ตรวจสอบ 
ใหเ้วลานกัเรียนในการคิดขอ้สงสยั 
 ท าหนา้ท่ีใหค้  าปรกึษาแก่นกัเรียน 

เตรียมค าตอบไวใ้ห ้
บอกหรืออธิบายวิธีการแกปั้ญหา 
จดัค าตอบใหเ้ป็นหมวดหมู่ 
บอกนกัเรียนเม่ือนกัเรียนท าผิด 
ใหข้อ้มลูหรือขอ้เท็จจรงิท่ีใชใ้นการ
แกปั้ญหา 
น านกัเรียนแกปั้ญหาทีละขัน้ตอน 

3. การอธิบาย 
)Explain) 

สง่เสรมิใหน้กัเรียนอธิบายความคดิรวบ
ยอดหรือแนวคดิ ใหน้กัเรียนแสดง
หลกัฐาน ใหเ้หตผุลและอธิบายให้
กระจา่ง 
ใหน้กัเรียนอธิบาย ใหค้  าจ ากดัความ
และชีบ้อกส่วนประกอบตา่งๆ ใน
แผนภาพ 
ใหน้กัเรียนใชป้ระสบการณเ์ดมิของตน
เป็นพืน้ฐานในการอธิบายความคดิรวบ
ยอดหรือแนวคดิ 

ยอมรบัค าอธิบายโดยไมมี่หลกัฐาน
หรือใหเ้หตผุลประกอบ 
ไมส่นใจค าอธิบายของนกัเรียน 
แนะน านกัเรียนโดยปราศจากการ
เช่ือมโยงแนวคิดหรือความคิดรวบ
ยอดหรือทกัษะ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

 
ข้ันตอนการ
เรียนการสอน 

ส่ิงทีค่รูควรท า 

สอดคล้องกับ 5 Es ไม่สอดคล้องกับ 5 Es 

4. การขยาย
ความรู ้
)Elaborate) 

คาดหวงัใหน้กัเรียนไดใ้ชป้ระโยชน์
จากการชีบ้อกสว่น ประกอบตา่งๆ ใน
แผนภาพค าจ ากดัความและการ
อธิบายสิ่งท่ีไดเ้รียนรูม้าแลว้ 
สง่เสรมิใหน้กัเรียนน าสิ่งท่ีนกัเรียนได้
เรียนรูไ้ปประยกุตใ์ชห้รือขยายความรู้
ในสถานการณใ์หม่ 
ใหน้กัเรียนอธิบายหลากหลาย 
ใหน้กัเรียนอา้งอิงขอ้มลูท่ีมีอยูพ่รอ้ม
ทัง้แสดงหลกัฐาน 

ใหค้  าตอบท่ีชดัเจน 
บอกนกัเรียนเม่ือนกัเรียนท าไมถ่กู 
ใชเ้วลามากในการบรรยาย 
น านกัเรียนแกปั้ญหาทีละขัน้ตอน 
อธิบายวิธีการแกปั้ญหา 

5. การประเมินผล 
(Evaluate) 

สงัเกตนกัเรียนในการน าความคดิ
รวบยอดและทกัษะใหมไ่ป
ประยกุตใ์ช ้
ประเมินความรูแ้ละทกัษะของ
นกัเรียน 
หาหลกัฐานท่ีแสดงว่านกัเรียนได้
เปล่ียนความคดิ หรือพฤตกิรรม 
ใหน้กัเรียนประเมินตนเองเก่ียวกบั
การเรียนรูแ้ละกระบวน การกลุม่ 
ถามค าถามปลายเปิด เชน่ ท าไม
นกัเรียนจงึคิดเชน่นัน้  

ทดสอบค านิยามศพัท ์และ
ขอ้เท็จจรงิ 
ใหแ้นวคิดหรือความคดิรอบยอด
ใหม ่
ท าใหค้ลมุเครือ 
สง่เสรมิการอภิปรายท่ีไมเ่ช่ือมโยง
ความคดิรวบยอดหรือทกัษะ 
 

 
ท่ีมา: พิมพนัธ ์เดชะคปุต ์และคณะ.  )2544). การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

ส าคญั. หนา้ 20-21.  
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2546 :41-45) ไดใ้ห้บทบาท
ของนกัเรียนในการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ไวด้งันี ้

1. ขัน้สรา้งความสนใจ )Engagement)  
1.1 ตัง้ค  าถาม 
1.2 ตอบค าถาม 
1.3 แสดงความคิดเห็น 
1.4 ก าหนดปัญหาหรือเรื่องท่ีจะตรวจสอบใหช้ดัเจน 
1.5 แสดงความสนใจ 

2. ขัน้ส ารวจคน้หา )Exploration) 
2.1 คดิอยา่งอิสระแตอ่ยู่ในขอบเขตของกิจกรรม 
2.2 ตัง้สมมตฐิาน 
2.3 พิจารณาสมมตฐิานท่ีเป็นไปไดโ้ดยการอภิปราย 
2.4 ระดมความคิดเห็นในการแกปั้ญหาในการส ารวจตรวจสอบ 
2.5 ตรวจสอบสมมตฐิานอย่างเป็นระบบ ขัน้ตอนถกูตอ้ง 
2.6 บนัทกึการสงัเกตหรือผลส ารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ 
2.7 กระตือรือรน้มุง่มั่นในการส ารวจตรวจสอบ 

3. ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป )Explain) 
3.1 อธิบายการแกปั้ญหาหรือผลการส ารวจตรวจสอบท่ีได ้
3.2 อธิบายผลการส ารวจ ตรวจสอบสอดคลอ้งกบัขอ้มลู 
3.3 อธิบายโดยอา้งอิงเหตผุลหลกัการทางวิชาการและหลกัฐานประกอบ 
3.4 ฟังการอธิบายของผูอ่ื้นแลว้คดิวิเคราะหอ์ภิปราย 
3.5 ซกัถามเก่ียวกบัสิ่งท่ีเพ่ือนอธิบาย 

4. ขัน้ขยายความรู ้)Elaborate) 
4.1 ใช้ข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบไปอธิบายหรือทักษะจากการส ารวจ

ตรวจสอบไปใชใ้นสถานการณใ์หมท่ี่คลา้ยกบัสถานการณเ์ดิม 
4.2 น าขอ้มลูจากการสงัเกตตรวจสอบไปสรา้งความรูใ้หม ่
4.3 น าความรู้ใหม่ เช่ือมโยงกับความรู้เดิมเพ่ื ออธิบายหรือน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั 
5. ขัน้ประเมินผล )Evaluate)  
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5.1 วิเคราะหก์ระบวนการสรา้งความรูข้องตนเอง 
5.2 ถามค าถามท่ีเก่ียวขอ้งจากการสงัเกต หลักฐานและค าอธิบายน าไปสู่การ

ส ารวจ 
5.3 ประเมินความกา้วหนา้และความรูต้นเอง 

บายบีและคณะ )Bybee, 2006: 8-10) ได้เสนอบทบาทของผู้เรียนในการจัดการ
เรียนรูแ้บบ 5E ดงันี ้

ขัน้สรา้งความสนใจ  
1. ผูเ้รียนจะตัง้ค  าถาม เช่น เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี ้อะไรท่ีฉันรูม้าแลว้บา้ง

เก่ียวกบัเรื่องนี ้ขอ้มลูอะไรท่ีฉนัสามารถหาเพ่ือศกึษาเรื่องนี ้จะมีวิธีการแกปั้ญหานีอ้ย่างไร  
2. แสดงความสนใจในหวัขอ้ท่ีจะศกึษา 

ขัน้ส ารวจและคน้หา 
1. คดิอยา่งสรา้งสรรคภ์ายใตกิ้จกรรมท่ีก าหนด 
2. ทดสอบสมมตฐิาน 
3. ตัง้การท านายและสมมตฐิานใหม ่
4. หาวิธีแกปั้ญหาดว้ยการอภิปรายกบัเพ่ือนรว่มชัน้ 
5. บนัทกึสิ่งท่ีสงัเกตไดแ้ละแนวคิด 
6. ชะลอการตดัสินใจ 

ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป 
1. อธิบายค าตอบท่ีเป็นไปไดแ้ก่เพ่ือนรว่มชัน้ และฟังค าอธิบายของผูอ่ื้นอย่าง

คดิวิเคราะห ์
2. ถามค าถามเก่ียวกบัการอธิบายของผูอ่ื้น 
3. ฟังและพยายามท าความเขา้ใจการอธิบายของครู 
4. เช่ือมโยงกบักิจกรรมท่ีผา่นมา 
5. ใชข้อ้มลูจากการสงัเกตประกอบการอธิบาย 

ขัน้ขยายความรู ้
1. น าค าอธิบาย ค าจ ากดัความและทกัษะไปใชใ้นสถานการณใ์หม่ท่ีคลา้ยเดมิ 
2. ใชข้อ้มลูเดิม เพ่ือถามค าถาม เสนอการแกปั้ญหา ตดัสินใจและออกแบบการ

ทดลอง 
3. ใหข้อ้สรุปท่ีมีเหตผุลจากหลกัฐานท่ีมี 
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4. บนัทกึการสงัเกตและค าอธิบาย 
5. ตรวจสอบความเขา้ใจในระหวา่งกลุม่เพ่ือน 

ขัน้ประเมิน 
1. ตอบค าถามปลายเปิดโดยใชก้ารสงัเกต หลกัฐานและค าอธิบายท่ียอมรบั 
2. แสดงความเขา้ใจในความรู ้แนวคดิหรือทกัษะ 
3. ประเมินความกา้วหนา้และความรูข้องตนเอง 
4. ถามค าถามท่ีเก่ียวกบัสิ่งท่ีจะน าไปสูก่ารส ารวจในอนาคต 

จากบทบาทของครูและนกัเรียนในการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E สรุปไดว้่า ในการจดัการ
เรียนรูแ้บบ 5E บทบาทของครู คือ เป็นผูจ้ดัสถานการณท่ี์เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้สว่นรว่มในการ
จัดการเรียนรู ้ครูเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม เป็นผู้ตัง้
ค  าถามต่างๆ ท่ีช่วยน านักเรียนไปสู่การคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง ส่วนบทบาทของนักเรียน คือ 
พยายามคน้พบสิ่งท่ีเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยการใชห้ลกัการและทักษะต่างๆ เช่น ทกัษะการสงัเกต 
การใชเ้ครื่องมือ การด าเนินการทดลอง แสดงความรูส้ึก ความคิดอย่างมีอิสระและมีเหตผุล การ
บันทึกขอ้มูล การอภิปรายและการสรุป ซึ่งน าไปสู่การคิดหาความส าคัญของบทเรียน เพ่ือน า
ความรูใ้หมท่ี่ไดไ้ปเช่ือมโยงกบัความรูเ้ดมิเพ่ืออธิบายหรือน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  

1.4 ข้อดแีละข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบ 5E 
ภพ เลาหไพบูลย ์)2540: 127) กล่าวถึงขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการจดัการเรียนรูแ้บบ 

5E ไวด้งันี ้
ขอ้ดีของการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E 

1. นักเรียนมีโอกาสไดพ้ัฒนาความคิดอย่างเต็มท่ี ไดศ้ึกษาดว้ยตนเอง จึงมี
ความอยากรูต้ลอดเวลา 

2. นักเรียนได้ฝึกความคิด และฝึกการกระท า ท าให้ได้เรี ยนรู้วิธีจัดระบบ
ความคดิและวิธีเสาะแสวงหาความรูด้ว้ยจนเอง ท าใหค้วามรูค้งทนและถ่ายโยงการเรียนรูไ้ด ้กล่าวคือ
ท าใหส้ามารถจดจ าไดน้านและน าไปใชใ้นสถานการณใ์หมอี่กดว้ย 

3. นกัเรียนเป็นศนูยก์ลางการเรียนการสอน 
4. นกัเรียนสามารถเรียนรูม้โนทศันแ์ละหลกัการทางวิทยาศาสตรไ์ดเ้ร็วขึน้ 
5. นกัเรียนจะเป็นผูมี้เจตคตท่ีิดีตอ่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์

ขอ้จ ากดัของการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E 
1. ในการสอนแตล่ะครัง้ตอ้งใชเ้วลาในการสอนมาก 
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2. ถา้สถานการณท่ี์ครูสรา้งขึน้ไม่ท าใหน้่าสงสยัแปลกใจ จะท าใหน้กัเรียนเบื่อ
หน่าย ถา้ครูไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีในการสอนวิธีนีมุ้่งควบคมุพฤตกิรรมของนกัเรียนมากเกินไปจะท า
ใหน้กัเรียนไมมี่โอกาสไดสื้บเสาะหาความรูด้ว้ยตนเอง 

3. ในกรณีท่ีนักเรียนมีระดับสติปัญญาต ่าและเนือ้หาค่อนข้างยาก นักเรียน
อาจจะไมส่ามารถศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเองได ้

4. นักเรียนบางคนท่ียงัไม่เป็นผูใ้หญ่พอ ท าใหข้าดแรงจูงใจท่ีจะศึกษาปัญหา
และนักเรียนท่ีตอ้งการแรงกระตุน้เพ่ือให้เกิดความกระตือรือรน้ในการเรียนมาก ๆ อาจจะพอตอบ
ค าถามได ้แตน่กัเรียนไมป่ระสบความส าเรจ็ในการเรียนดว้ยวิธีนีเ้ท่าท่ีควร 

5. การใช้สอนแบบนี้อยู่ เสมอ ท าให้ความสนใจของนักเรียนในการศึกษา
คน้ควา้ลดลง 

ทิศนา แขมมณี )2544: 39) กลา่วถึงขอ้ดีของการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E  ดงันี ้ 
1. เป็นวิธีการจดัการเรียนรูท่ี้ผูเ้รียนสามารถคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง ท าใหเ้กิด

ความเขา้ใจและจดจ าไดดี้ขึน้ 
2. เป็นวิธีการจัดการเรียนรูท่ี้ช่วยให้ผู้เรียนไดพ้ัฒนาความสามารถในการคิด

วิเคราะห ์ซึ่งเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเรียนรู ้
3. เป็นวิธีการจัดการเรียนรูท่ี้ผู้เรียนไดท้ั้งความรูแ้ละกระบวนการ ซึ่งสามารถ

น าไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นอ่ืน ๆ ได ้
จากขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E สามารถสรุปไดว้่า ขอ้ดีของการ

จดัการเรียนรูแ้บบ 5E คือ เป็นการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางของการเรียนการสอน 
สง่เสรมิใหผู้เ้รียนไดมี้ฝึกความคดิ ลงมือปฏิบตั ิแสวงหาความรูแ้ละคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง สง่ผล
ใหผู้เ้รียนมีการจดัระบบความคดิ มีความรูค้งทนและน าไปใชใ้นสถานการณใ์หม่และยงัชว่ยพฒันา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู ้ส่วนข้อจ ากัดของการ
จัดการเรียนรูแ้บบ 5E คือ ในการจัดการเรียนการสอนต้องใช้เวลามากในแต่ละขั้น และหา
สถานการณห์รือปัญหาท่ีครูก าหนดในขัน้สรา้งความสนใจไม่ท าใหผู้เ้รียนสนใจหรือแปลกใจอยาก
คน้ควา้หาความรู ้จะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเบื่อหน่ายและไม่เกิดการอยากรูห้รือสนใจในสถานการณ์
นัน้ๆ  
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2. เอกสารเกี่ยวข้องกับการสะท้อนคิด  
2.1 ความหมายของการสะท้อนคิด 

กนกนุช ช่ืนเลิศสกุล )2544 : 36) กล่าวว่า การสะท้อนคิดเป็นการคิดย้อนกลับใน
ประเดน็ท่ีก าลงัคิดเพ่ือเปล่ียนประสบการณเ์ก่ียวกบัเรื่องท่ีคิดใหเ้ป็นความรูแ้ละการเรียนรูเ้ก่ียวกบั
เรื่องนัน้ 

รัชนีกร ทองสุขดี )2545: 45) กล่าวถึงความหมายของการสะท้อนคิดเป็นการ
แสดงออกถึงความคาดหวงั การรบัรู ้และความรูส้กึเก่ียวกบัประสบการณ ์โดยผ่านกระบวนการพดู 
หรือเขียน โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือวิเคราะห ์เปรียบเทียบ วางแผนหรือแกปั้ญหา สิ่งเหล่านีเ้ป็นการ
คดิระดบัสงูกวา่การคดิทั่วไป การสะทอ้นคดิยงัเป็นการคดิระดบัสงู  

ศิราณี เก็จกรแก้วและคณะ )2552: 5) กล่าวว่า การสะท้อนคิดเป็นกระบวนการ
เรียนรูท่ี้เกิดจากการคิดวิเคราะหเ์หตกุารณโ์ดยเช่ือมโยงกบัความรูแ้ละประสบการณเ์ดิมก่อใหเ้กิด
ความคิดและมมุมองใหม่ท่ีสามารถเป็นแนวทางในการตดัสินใจในการแกปั้ญหาหรือน ามาพฒันา
ปรบัปรุงตนเองได ้ 

วารุณี  พลิกบัว )2556: ออนไลน์) กล่าวว่า การสะท้อนคิดเป็นกระบวนการคิด
ใครค่รวญอย่างถ่ีถว้น ยอ้นกลบัในประเด็นเพ่ือเปล่ียนประสบการณใ์นเรื่องนัน้ๆ ใหเ้ป็นการเรียนรู้
และความรู ้ 

วิชยั วงษใ์หญ่และคณะ )2557: 65-68) ใหค้วามหมายการสะทอ้นคิด หมายถึง การ
ท่ีผูเ้รียนคิดไตรต่รองทบทวน พิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบมีเหตผุล ดว้ยสติและปัญญา เป็น
วิธีการทบทวนประสบการณจ์ากการปฏิบตัิดว้ยตนเอง เพ่ือน าไปสูก่ารเรียนรู ้การสรา้งความรู ้การ
คน้พบจดุเดน่และจดุท่ีตอ้งปรบัปรุงและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง  

ดิวอี ้)Dewey, 1933: 5) กล่าวถึงความหมายของการสะท้อนคิด เป็นกระบวนการ
ระหว่างการจ า การระลึกถึงปัญหา และการแกปั้ญหา แบง่ออกเป็น 5 ระยะ ไดแ้ก่ การระบปัุญหา 
การระบุความส าคญัของปัญหา การตัง้สมมติฐาน การใหเ้หตผุลของการตัง้สมมติฐาน และการ
ทดสอบสมมตฐิาน  

มูน )Moon, 2004: 80) การสะท้อนคิดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการคิด 
นกัเรียนสะทอ้นคดิเพ่ือเรียนรูบ้างสิ่งบางอย่าง หรือการเรียนรูน้ัน้เป็นผลของการสะทอ้นคดิ 

อลัลาด )Allard, 2013: 1) กล่าวถึงความหมายของการสะทอ้นคิดไวว้่า การสะทอ้น
คิดมีหลายความหมายขึน้อยู่กับบริบทและทศันคติของแตล่ะบุคคล โดยทั่วไป การสะทอ้นคิดคือ 
การทบทวนในสิ่งท่ีตนเองได้คิดและท าเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ ท่ีตนเองไดผ้่านมาแล้ว จึงน าสิ่ง
เหลา่นัน้มาสรุป ประเมินคา่และปรบัเปล่ียนประสบการณใ์หดี้ขึน้ 
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จากความหมายการสะทอ้นคิด สามารถสรุปไดว้่า การสะทอ้นคิด คือ กระบวนการ

คดิทบทวน พินิจวิเคราะหแ์ละพิจารณาสิ่งตา่งๆ อยา่งรอบคอบโดยใชส้ติและมีสมาธิ ซึ่งเป็นวิธีการ
ท่ีท าให้บุคคลไดท้บทวนและสะท้อนการกระท าของตน เพ่ือให้ผู้เรียนไดใ้ช้สติปัญญา การคิด
วิเคราะหท์บทวน สิ่งท่ีไดเ้รียนรู ้ท าใหผู้เ้รียนรูจ้กักระบวนการคิดวิเคราะหใ์ครค่รวญและตระหนกัรู ้
พิจารณาประสบการณ์ท่ีไดร้บัและสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบ ช่วยให้เกิดความเขา้ใจและเกิดการ
เรียนรูจ้ากประสบการณ ์น าไปสู่การพฒันาปรบัปรุงตนเอง ปรบัปรุงงาน และการแกปั้ญหาต่างๆ 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

2.2 กระบวนการสะท้อนคิด 
กระบวนการสะทอ้นคิด มีลกัษณะของกระบวนการคิดอย่างเป็นขัน้ตอน นกัวิชาการ

ท่ีสนใจเรื่องการสะทอ้นคดิไดจ้ดักระบวนการสะทอ้นคดิออกเป็นขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้
กิ๊บ )กนกนุช ช่ืนเลิสสกุล , 2544: 39; อ้างอิงจาก Gibbs, 1998. Learning by 

doing. p. 83) จดักระบวนการสะทอ้นคดิไว ้6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  
1. บรรยายถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ ดว้ยการตอบค าถามว่า “เกิดอะไรขึน้” 
2. ทบทวนความคิดความรูส้ึกตนเองท่ีมีตอ่เหตกุารณ ์รวมถึงประเมินศกัยภาพ

ตนเองท่ีจะเผชิญในเหตกุารณ ์ดว้ยการตอบค าถามว่า “เราคดิและรูส้กึอย่างไร” 
3. ประเมินถึงประสบการณ์นั้นๆ ว่า ดี/ไม่ดี/ถูกตอ้ง/ไม่ถูกตอ้ง ดว้ยการตอบ

ค าถามวา่ มีประสบการณอ์ะไรท่ีเป็นดา้นบวกบา้ง มีประสบการณอ์ะไรท่ีเป็นดา้นลบบา้ง”  
4. วิเคราะหเ์หตุการณ์นั้นๆ สาเหตุเกิดจากอะไร โดยอาจก าหนดประเด็นการ

วิเคราะหเ์พ่ือใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้หลากหลายและกวา้งขึน้ 
5. สร้างความรู้ความเข้าใจใหม่ หรือสร้างความรู้ใหม่โดยการผสมผสาน

ประสบการณแ์ละองคค์วามรูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดว้ยการตอบค าถามว่า มีอะไรท่ีเราจะกระท าในสถานการณ์
ดงักลา่วไดบ้า้ง 

6. วางแผนการน าความรูใ้หม่ไปใชป้ระโยชน ์ดว้ยการตอบค าถามว่า เราจะท า
อยา่งไรเม่ือเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้ก 

บาร ์)Barr, 2001: 82) ได้กล่าวถึงกระบวนการสะท้อนคิดว่า ผู้เรียนต้องนึกถึง
เหตกุารณท่ี์ส าคญั ปฏิสมัพนัธแ์ละบทเรียนต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในหอ้งเรียน และท าตามกระบวนการ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. บรรยายสถานการณไ์ดว้า่ เกิดอะไรขึน้ และไดก้ระท าอะไรลงไปบา้ง 
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2. วิเคราะหเ์หตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ท าไมถึงเกิดเหตุการณ์นั้น ท าไมเราถึงกระท า
แบบนัน้ตอ่เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้  

3. สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหม่ โดยการผสมผสานประสบการณ์ไดป้ระโยชน์
อะไรจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ และจะปรับเปล่ียนความคิด พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ให้ดีขึน้ใน
เหตกุารณต์อ่ไป 

4. การวางแผนการน าความรูใ้หมไ่ปใชป้ระโยชน ์  
แอชและคารต์นั )Ash & Clayton, 2009: 25-45) ไดเ้สนอกระบวนการสะท้อนคิดใน

รูปแบบของ DEAL Model ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้
1. การบรรยายถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ตามท่ีเห็น โดยไม่ใส่ความคิดเห็นของตนเอง โดย

การตอบค าถาม ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร มีบุคคลใดเก่ียวข้องกับเหตุการณ์นั้นบ้าง มีการ
ส่ือสารอะไรเกิดขึน้บา้ง ในขัน้นีอ้าจรว่มกนัสะทอ้นคดิเป็นกลุม่ก็ได ้

2. การพิจารณาประสบการณท่ี์ท าใหเ้กิดการเรียนรู ้โดยสะทอ้นคดิถึงการพฒันา
ตนเองอย่างไร มีแนวคิดหรือทฤษฏีอะไรท่ีเก่ียวขอ้ง ในขัน้นีค้วรพยายามเขียนเป็นค าพูดตนเอง 
หรือวาดเป็นผงัมโนทศัน ์โดยอาจท าเป็นงานคูก็่ได ้

3. การส่ือสารสะท้อนคิดการเรียนรู้ของตนเอง ถ่ายทอดอารมณ์ความรูส้ึก 
อธิบายถึงความเขา้ใจของตนเองตอ่ประสบการณท่ี์เกิดขึน้ ประสบการณน์ัน้มีคณุค่าอย่างไร เอา
ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งไร โดยขัน้นีค้วรเป็นงานเดี่ยวของแตล่ะบคุคล 

จากการศึกษากระบวนการสะทอ้นคิด สามารถสรุปไดว้่า กระบวนการสะทอ้นคิดมี
ลกัษณะเป็นวงจร ท่ีเริ่มจากการท่ีนกัเรียนสะทอ้นคิดทบทวนเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้หรือประสบการณ์ท่ีตนเองได้รับมาโดยการเขียนบรรยาย ซึ่งในงานวิจัยนี ้จะใช้
กระบวนการสะทอ้นคิด DEAL Model เน่ืองจากสอดคลอ้งกับกระบวนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E 
และเนือ้หาในบทเรียน อีกทัง้กระบวนการสะทอ้นคิด DEAL Model ยงัเหมาะสมกบัความสามารถ
ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีจะสามารถเขียนสะทอ้นคิดได ้โดยมีการก าหนดหวัขอ้ใน
การเขียนบนัทกึสะทอ้นคดิของนกัเรียน ประกอบดว้ยประเดน็ตา่ง ๆ 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ 

1. การอธิบายประสบการณท่ี์ไดจ้ากการเรียนรู ้
2. การสรุปการเรียนรูท่ี้ไดร้บั/องคค์วามรู ้
3. วิเคราะหเ์ช่ือมโยงประสบการณท่ี์น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
4. วิเคราะหป์ระเดน็ส าคญัเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีเรียน 
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2.3 ช่วงเวลาในการสะท้อนคิด 
วิชัย วงษ์ใหญ่ และคณะ )2557: 65-68) กล่าวถึงกระบวนการสะท้อนคิดว่า มี 3 

ระยะ ดงันี ้
1. การสะทอ้นคิดเกิดขึน้หลังจากประสบการณ์ เป็นการมองยอ้นสถานการณ ์

เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีดีขึน้ 
2. การสะทอ้นคิดเกิดขึน้ขณะท่ีอยู่ในสถานการณ ์ท่ีไม่มีค  าตอบชดัเจน และท า

ใหห้ยดุคดิ เพ่ือหาทางออกแกปั้ญหาขณะท ากิจกรรม 
3. การเปิดความคดิท่ีมุง่จะวางแผนการแกปั้ญหาในอนาคต  
ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสะทอ้นความคิดของ Mental Model คือ เริ่มจากการ

สงัเกตขอ้มูลและประสบการณ์ น าไปสู่การเลือกขอ้มูล มีระบบประมวลผลขอ้มูล มีการก าหนด
สมมตฐิาน สรุป น าไปสูก่ารยอมรบัและเช่ือถือ 

ชอน )Schon, 1983: 1) จัดกระบวนการสะทอ้นคิดไว ้3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การสะทอ้น
คิดก่อนไดร้บัประสบการณ ์การสะทอ้นคิดขณะไดร้บัประสบการณแ์ละการสะทอ้นคิดหลงัไดร้บั
ประสบการณ ์โดยใชค้  าถามในแตล่ะขัน้ ดงันี ้

1. การสะทอ้นคิดก่อนไดร้บัประสบการณ์ ใชค้  าถาม เช่น คณุคิดว่าจะเกิดอะไร
ขึน้ตอ่จากนี ้และคณุจะเตรียมตวัอยา่งไรส าหรบัประสบการณท่ี์จะก าลงัเกิดขึน้ 

2. การสะทอ้นคิดขณะไดร้บัประสบการณ ์ใชค้  าถาม เช่น เกิดอะไรขึน้ขณะท่ีคณุ
ตดัสินใจ คุณจะลงมือท า พูด หรือคิดอะไรท่ีจะท าใหป้ระสบความส าเร็จ และคุณไดเ้รียนรู้อะไร
ขณะไดร้บัประสบการณ ์

3.การสะท้อนคิดหลังไดร้ับประสบการณ์ ใช้ค  าถาม เช่น คุณรูส้ึกอย่างไรกับ
ประสบการณท่ี์ไดร้บั ประสบการณท่ี์คณุไดร้บัมีคณุค่าหรือไม่อย่างไร และคณุไดเ้รียนรูอ้ะไรจาก
ประสบการณ ์

โคล์บ )นุศรา ดาวโรจน์, 2559: ออนไลน์; อ้างอิงจาก Kolb; 1984. Experiental 
Learning. pp. 38) ไดจ้ดัขัน้ตอนการสะทอ้นคดิออกเป็น 4 ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้

1. ขัน้ประสบการณ์รูปธรรม เป็นขัน้แรกท่ีกระตุน้ใหบุ้คคลเขา้ไปมีส่วนรว่มและ
รบัรูป้ระสบการณ์ต่างๆ โดยตรง เป็นการแลกเปล่ียนประสบการณโ์ดยสัมพันธก์ับประสบการณ์
เดมิ และการเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ตามประสบการณท่ี์ตนเองประสบอยู่ในขณะนัน้ 
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2. ขั้นสะท้อนคิด เป็นการสะท้อนคิดจากประสบการณ์ท่ีได้รบั โดยพิจารณา
ไตรต่รองอยา่งลกึซึง้ ซึ่งในขัน้นีอ้าจท าไดโ้ดย การเขียนสรุปสิ่งท่ีไดเ้รียนรู ้การบนัทกึการเรียนรู ้การ
ท าการบา้น การแลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหวา่งผูเ้รียน 

3. ขัน้การสรา้งมโนทัศน/์การสรุปความเข้าใจ เป็นขัน้การรวบรวมความรูแ้ละ
ความคดิตา่งๆ จากประสบการณท่ี์ผา่นมา  

4. ขัน้การทดลองปฏิบัติจริง/การประยุกตใ์ชค้วามรู ้หลังจากท่ีไดส้รา้งแนวคิด
ของตนเองแล้ว ก็ฝึกปฏิบัติโดยการทดลองและทดสอบ เป็นการลองผิดลองถูกเพ่ือตรวจสอบ
แนวคิดของตนเอง หลงัจากนัน้น าไปสูก่ารบรูณาการประสบการณเ์ดิมกบัประสบการณท่ี์จะเรียนรู้
ตอ่ไป 

จากการศกึษาช่วงเวลาในการสะทอ้นคิด สามารถสรุปไดว้่า ช่วงเวลาการสะทอ้นคิด
จะเกิดขึน้ 3 ชว่ง คือ ก่อนไดร้บัประสบการณ ์ขณะรบัประสบการณแ์ละหลงัไดร้บัประสบการณ ์ซึ่ง
ขัน้ก่อนไดร้บัประสบการณจ์ะเป็นการตัง้ค  าถามกบัตนเองวา่จะเกิดเหตกุารณอ์ะไรเกิดขึน้ตอ่จากนี ้
ขัน้ขณะรบัประสบการณจ์ะเป็นการคิดถึงสิ่งท่ีเกิดอะไรขึน้ และไดก้ระท าอะไรลงไปบา้งเพ่ือหาทาง
ออกแกปั้ญหาขณะท ากิจกรรม ส่วนหลงัประสบการณ ์จะเป็นการวิเคราะหเ์หตกุารณน์ัน้ๆ สาเหตุ
เกิดจากอะไร โดยก าหนดประเด็นการวิเคราะหเ์พ่ือให้เกิดการเรียนรูท่ี้หลากหลายและกวา้งขึน้ 
น าไปสูก่ารสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหม ่หรือสรา้งความรูใ้หมโ่ดยการผสมผสานประสบการณแ์ละ
องคค์วามรูท่ี้เก่ียวขอ้ง และยงัรวมถึงการวางแผนการน าความรูใ้หมไ่ปใชป้ระโยชน ์  

2.4 หลักการสะท้อนคิด 
ปวีณภัทร นิธิตนัติวฒัน ์)2557: 4) ไดใ้หอ้งคป์ระกอบและหลกัการการสะทอ้นคิดไว้

ในดา้นครูผูส้อน ดา้นนกัเรียน ดา้นการจดัการเรียนการสอน มีรายละเอียด ดงันี ้
ดา้นครูผูส้อน 

1. ครูควรสรา้งแรงจูงใจหรือกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจการเรียน มีการใชค้  าถาม
ปลายเปิด กระตุน้ใหค้ดิเพ่ือใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นไดอ้ย่างตอ่เน่ือง 

2. ครูควรสะท้อนคิดนักเรียนไดท้ั้งแบบบุคคลและแบบกลุ่ม ขึน้อยู่กับหัวข้อ 
หรือ สถานการณท่ี์ตอ้งการสะทอ้นตามความเหมาะสม 

3. ครูตอ้งเป็นผูฟั้งท่ีดี เปิดใจ มีความเขา้ใจและเป็นกันเองกับนักเรียน เป็นท่ี
ปรกึษาไวว้างใจและแกปั้ญหาได ้

4. ครูต้องมีความอดทน ควบคุมอารมณ์ไดดี้ และพูดจาน่าเช่ือถือ พรอ้มให้
นกัเรียนเขา้ปรกึษาได ้
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5. ครูตอ้งเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีลดความขดัแยง้ สอนใหน้กัเรียนกลา้และเก่งกระตุน้
การเรียนอยูเ่สมอ 

6. ครูควรมีการเสรมิแรงโดยการชมเชยเม่ือนกัเรียนท าได ้
7. ครูควรมีความเป็นกลัยาณมิตร เขา้ใจความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
8. ครูตอ้งสามารถเช่ือมโยงความรูแ้ละหาแนวทางแกไ้ขปัญหารว่มกบันกัเรียน

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
9. ครูควรตัง้ค  าถามท่ีเป็นเหตเุป็นผล 
10. ครูควรมีการมอบหมายงานล่วงหนา้เพ่ือใหน้กัเรียนมีเวลาเตรียมตวัและคิด

วิเคราะห์ และติดตามการสะท้อนคิดอย่างสม ่ าเสมอ ครูต้องระบุเป้าหมาย หัวข้อการสอน 
วตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจน 

ดา้นนกัเรียน 
1. จะตอ้งมีการเตรียมความพรอ้มในการเรียนรู ้ตอ้งเขา้ใจลกัษณะวิธีการเรียน

การสอนโดยการสะทอ้นคิด และมีสว่นรว่มกบัการเรียนการสอน 
2. ต้องฝึกการคิดวิเคราะห์ ต้องมีการวางแผนท่ีดี แบ่งเวลาในการเขียนให้

เหมาะสม 
3. มีอิสระในการคิด เขียน และมีความกระตือรือรน้ 
4. ตอ้งเขา้ใจ สรุปประเดน็และเขียนในสิ่งท่ีไดจ้ากการเรียนรู ้
5. กล้าแสดงความคิดเห็น มีการสังเกตท่ีดี มีความรบัผิดชอบ มีวินัยตรงต่อ

เวลา 
6. มีการใชค้วามคิด ความสามารถฝนการเช่ือมโยง 

ดา้นวิธีการจดัการเรียนรู ้
1. ใชก้ารวิเคราะหก์รณีศกึษา การประชมุกลุม่ การสนทนาเป็นรายบคุคล 
2. ใช้บันทึกการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น Journals writing 

สามารถน าไปใชใ้นการสะทอ้นความคิดของนักเรียนทัง้ในภาคปฏิบตัิและภาคทฤษฏีได ้การเขียน
สะทอ้นคดิโดยการเขียนบนัทกึควรใหเ้วลาในการสะทอ้นคิดอย่างเหมาะสม ไมส่ัน้เกินไป  

3. ในการสะทอ้นคิดสามารถท าในช่วงก่อน-หลงัการจดัการเรียนรู ้ 
4. การเรียนการสอนตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้

จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับหลักการสะท้อนคิด สรุปไดว้่า หลักการสะทอ้นคิดตอ้ง
อาศยัองคป์ระกอบดา้นตา่งๆ คือ ดา้นครูผูส้อน ดา้นผูเ้รียนและดา้นการจดัการเรียนรู ้ซึ่งท่ีส  าคญั



  28 

คือ ครูผูส้อนควรสรา้งแรงจูงใจหรือกระตุน้ใหน้ักเรียนสนใจการเรียน มีการใชค้  าถามปลายเปิด 
กระตุน้ใหค้ิดเพ่ือใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นไดอ้ย่างตอ่เน่ือง ครูควรสะทอ้นคิดนกัเรียนไดท้ัง้
แบบบคุคลและแบบกลุ่ม ขึน้อยู่กับหวัขอ้ หรือ สถานการณท่ี์ตอ้งการสะทอ้นตามความเหมาะสม 
ในดา้นผูเ้รียนก็จะตอ้งมีการเตรียมความพรอ้มในการเรียนรู ้ตอ้งเข้าใจลกัษณะวิธีการเรียนการ
สอนโดยการสะทอ้นคิด มีส่วนรว่มกบัการเรียนการสอน ตอ้งฝึกการคิดวิเคราะห ์การวางแผนท่ีดี 
แบ่งเวลาในการเขียนให้เหมาะสม และด้านการจัดการเรียนการสอนควรใช้การวิเคราะห์
กรณีศกึษา การประชมุกลุ่ม การสนทนาเป็นรายบคุคล และใชบ้นัทึกการเรียนรูใ้นการจดัการเรียน
การสอน เชน่ Journals writing เป็นเคร่ืองมือในการสะทอ้นคดิของผูเ้รียน 

2.5 กิจกรรมการสะท้อนคิด 
การสะทอ้นคดิสามารถเกิดขึน้ในหอ้งเรียน ในชมุชน หรือสะทอ้นคดิผา่นการท างานท่ี

ไดร้บัมอบหมาย ไดมี้นกัการศึกษาเสนอแนวทางการจดักิจกรรมการสะทอ้นคิดอย่างหลากหลาย 
เชน่  

กนกนุช ช่ืนเลิศสกุล )2544: 40) ไดใ้ห้ตัวอย่างกิจกรรมการฝึกการสะท้อนคิด 
ไดแ้ก่  

1. การถามและตอบค าถามตนเอง เช่น ฉันก าลงัท าอะไร ท าสิ่งนีเ้พราะเหตใุด 
ฉนัก าลงัเรียนรูอ้ะไร มีอะไรท่ีฉนัควรท าแตไ่มไ่ดท้  าบา้ง เพราะอะไรฉนัจงึท าเชน่นัน้  

2. การเขียน-พูด ด้วยส านวนท่ีเรียบเรียงขึ ้นมาเอง เช่น การเขียนบันทึก
ประจ าวนั การเขียนสรุปประสบการณเ์รียนรู ้หรือการพดูสรุปความ โตว้าที เป็นตน้  

อมรรตัน ์บุบผโชติ )2550: 165-166) กล่าวถึงกิจกรรมท่ีส่งแสริมการสะทอ้นคิด 
คือ การเขียนบนัทึกการเรียนรู ้เพราะการบนัทึกการเรียนรูเ้ป็นเครื่องมือท่ีใชใ้นการประกอบการ
เรียนการสอน เป็นการเขียนสะท้อนเก่ียวกับประสบการณ์หรือสิ่งท่ีไดเ้รียนรู ้ทั้งในดา้นเนือ้หา 
ความรูส้ึกต่อการเรียน ขอ้สงสยัหรือค าถามของนกัเรียน โดยนกัเรียนสามารถใชภ้าษาของตนเอง
ไดอ้ยา่งอิสระ การบนัทกึผลการเรียนรูมี้ 2 ลกัษณะ ดงันี ้

 1. ล็อกส ์)logs) เป็นการบนัทึกหรือการเขียนสัน้ๆ เก่ียวกับประสบการณ์หรือ
สิ่งท่ีไดเ้รียนรู ้สิ่งท่ีบนัทึกอาจจะเป็นการสรุปย่อหรือการตัง้ค  าถามจากเรื่องท่ีอ่าน ผลการสงัเกตท่ีได้
จากการทดลองวิทยาศาสตร ์การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร ์เป็นตน้ 

2. เจอรน์อลล ์)Journals) เป็นการบันทึกหรือการเขียนลักษณะบรรยาย หรือ
พรรณนา การเขียนจะมีความยาวและความเป็นอิสระมากกว่าล็อกส ์)logs) ซึ่งอาจจะบนัทึกเก่ียวกับ
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เนือ้หาวิชาท่ีเรียน ความรูส้ึกหรือความเห็นเก่ียวกับสิ่งท่ีเรียนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หอ้งเรียน 

อริสรา อัครพิสิฐ )2555: 1) กล่าวว่ากิจกรรมท่ีส่งเสริมการสะทอ้นคิด คือ การ
เขียนอนทุิน เป็นการส่งเสริมการสะทอ้นคิด ซึ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการสงัเกต การท าความเขา้ใจ 
และการคิดวิเคราะหใ์นสิ่งท่ีตนเองเรียนรู ้รวมถึงการแสดงความคิดเห็นหรือความรูส้ึกท่ีมีต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ปิยาณี ณ นคร (2556: 12-13) กล่าวถึงวิธีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการสะทอ้น
คดิ ดงันี ้

1. การเขียนบันทึกเหตุการณ์ เป็นการเขียนบันทึกความคิด ความรู ้ล  าดับ
เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้หรือประสบการณข์องผูเ้รียนอยู่เป็นประจ า การเขียนบนัทึกเหตกุารณนี์จ้ะช่วยให้
บคุคลคิดวิเคราะหห์าเหตผุลและพฒันาความแหลมคมในการมองเหตกุารณเ์พ่ือหาขอ้สรุปและความ
เช่ือ  

2. การใช้ค  าถามสืบสาวเหตุปัจจัย เป็นกระบวนการใช้ค  าถามในการส ารวจ 
ตรวจสอบหรือเจาะหา ความคิดและคณุค่าพืน้ฐานในการตดัสินใจท่ีบุคคลใชอ้ย่างตระหนกัรูห้รือไม่
ตระหนกัรูก็้ตาม 

3. การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในกลุม่ เป็นการพดูสะทอ้นคิดกนัเองในกลุ่ม
ในเรื่องเก่ียวกับประเด็นท่ีเป็นการสะท้อนคิดจากภายในของคนใดคนหนึ่งและยังเป็นการฝึก
ประสิทธิภาพในการฟังดว้ย 

วิชยั วงษใ์หญ่ และคณะ )2557: 65-68) เสนอกิจกรรมสะทอ้นคดิ ดงันี ้
1. การถอดบทเรียน เป็นวิ ธีการหนึ่ ง ท่ีมุ่ งเน้นการวิ เคราะห์ความรู้และ

ประสบการณ์หลงัจากการปฏิบตัิการเรียนรูส้ามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห ์สังเคราะห ์น าไปสู่การ
ปรบัปรุงและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้  

2. สุนทรียสนทนา คือวิธีการถอดบทเรียน ท่ีมุ่งใชก้ารสนทนาอย่างครุน่คิด ท า
ใหเ้กิดความคิดใหม ่มมุมองใหม ่การสนทนาน าไปสู่การคิดรว่มกนั  

นศุรา ดาวโรจน ์)2559: ออนไลน)์ เสนอกิจกรรมการสะทอ้นคิด เช่น การสนทนา
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม และการเขียนสะทอ้นคิด โดยไม่มีขอ้จ ากัดของเวลา มีโอกาสไดท้บทวน
ก่อนเขียน   
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มาร์ซาโน )Marzano, 2012: 118-119) เสนอกิจกรรมท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนได้
สะทอ้นคิดในสิ่งท่ีเรียนรู ้มีหลากหลายวิธีการ เชน่ การเขียนสะทอ้นคดิ ผูเ้รียนจะตอ้งมีสมดุในการ
เขียนตอบค าถามในการสะทอ้นคดิ ดงันี ้

1. บทเรียนวนันีง้่ายหรือยากตอ่การเขา้ใจ 
2. ผูเ้รียนมีความเขา้ใจประเดน็หลกัในการศกึษาของวนันีอ้ย่างไร 
3. วนันีผู้เ้รียนท าไดดี้แลว้หรือยงั 
4. ผูเ้รียนมีแนวทางอยา่งไรในการท าใหไ้ดดี้กวา่วนันี ้

วิลสัน และ วิงส์ )Wilson & Wing, 1993: 52) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสะทอ้นคดิ สรุปไดด้งันี ้

1. บนัทึกการเรียนรู ้บันทึกเก่ียวกับความคิด ความรูส้ึก ความรู ้กระบวนการ
เรียนรูต้า่งๆ โดยผ่านการคิดวิเคราะห ์ซึ่งผูเ้รียนอาจบนัทึกก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน โดย
เขียนเป็นความเรียงหรือเขียนในลกัษณะตา่งๆ ไดแ้ก่ ผงัมโนทศัน ์ภาพการต์นู หรือรูปภาพเป็นตน้ 

2. การเขียนผังมโนทศัน ์เป็นวิธีการท่ีใชไ้ดก้ับผูเ้รียนทุกระดบัชัน้ เพ่ือส่งเสริม
การคดิวิเคราะหไ์ด ้

3. การตัง้ค  าถาม เป็นวิธีการท่ีพฒันาการคดิวิเคราะหแ์ละกระบวนการรูค้ิด การ
ตัง้ค  าถามเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ผูส้อนเป็นผูก้ระตุน้ผูเ้รียนโดยค าถาม หรือใหผู้เ้รียนตัง้
ค  าถามโดยใชค้  าถาม 6 ระดบัของบลูม คือระดบั ความรูค้วามจ า ความเขา้ใจ การะประยุกตใ์ช ้การ
วิเคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมินผล  

เวนแฮม )Whenham, 2015: 1) ไดใ้หกิ้จกรรมท่ีจะจดุประกายใหเ้กิดการสะทอ้น
คดิในหอ้งเรียนซึ่งมี กิจกรรมดงันี ้  

1. กิจกรรมการสะทอ้นคิด ใชค้  าถาม เช่น ฉันประหลาดใจเม่ือ….หรือ ฉันรูส้ึก
มหศัจรรยใ์จเก่ียวกบั? 

2. กิจกรรมวาดภาพสะท้อนคิด นักเรียนเรียนรูอ้ะไรมาบา้งและจดจ าสิ่งท่ีได้
เรียนรูแ้ลว้น ามาวาดเป็นรูปภาพสะทอ้นคิด  

3. กิจกรรมสะท้อนคิดผ่านโซเชียล เช่น การเขียนบล็อก และเขียนอย่าง
สม ่าเสมอ  

4. กิจกรรมสโนวบ์อล หลังจากจบบทเรียน ใหน้ักเรียนค าส าคัญท่ีไดจ้ากการ
สะท้อนคิดลงในกระดาษและโยนกระดาษไปอีกดา้นหนึ่งของห้อง แล้วให้เพ่ือนนักเรียนแกะอ่าน
พรอ้มทัง้ใสค่  าสะทอ้นคิดใหมล่งไป 
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 5. กิจกรรมสะท้อนคิดผ่านวิดิโอ คลิป โดยให้นักเรียนใช้มือถือของตนเอง
บนัทกึสิ่งท่ีสะทอ้นคิด  

6. กิจกรรมตั๋วออก หลงัจากจบบทเรียน ก่อนออกหอ้งใหน้กัเรียนเขียนสะทอ้น
คดิวา่นกัเรียนไดเ้รียนรูอ้ะไร แลว้จงึออกหอ้งได ้ 

7. กิจกรรมสอนสะทอ้นคดิ การสอนหรือบอกเล่าตอ่ใหเ้พ่ือน รุน่นอ้ง หรือพอ่แม ่
ในสิ่งท่ีตนเองสะทอ้นคิดออกมา  

จากการศึกษากิจกรรมท่ีส่งเสริมการสะทอ้นคิด สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 วิธีคือ 
การเขียนและการพูดสะท้อนความคิดของตนเองออกมาทั้งก่อนไดร้บัประสบการณ์ ขณะไดร้บั
ประสบการณแ์ละหลงัไดร้บัประสบการณ ์กิจกรรมการเขียนและการพูดสะทอ้นคิด จะเป็นผลมา
จากการท่ีผูเ้รียนไดร้บัรูป้ระสบการณ์ผ่านการสงัเกต ตัง้ค  าถามกับตนเอง ทบทวนประสบการณ์
และท าความเขา้ใจ คิดวิเคราะห ์หรือสงัเคราะห ์ออกมาในรูปของการเขียนและพูดผ่านช่องทาง
ตา่งๆ อาทิเช่น สมดุบนัทึกการเรียนรู ้การเขียนผงัมโนทศัน ์บล็อก วิดิโอ คลิปตา่งๆ รวมไปถึงการ
พดูถ่ายทอดสะทอ้นความคิดสง่ตอ่ผูค้นรอบขา้ง เชน่ เพ่ือน ครู หรือผูป้กครอง เป็นตน้  

2.5.1 การเขียนสะท้อนคิด 
2.5.1.1 ความหมายการเขียนสะท้อนคิด 

สมใจ พรมสารี )2553: 8) ไดส้รุปความหมายของการเขียนสะทอ้นคิดว่า เป็น
เครื่องมือท่ีใช้บันทึกเหตุการณ์ เรื่องราว พฤติกรรมของบุคคล ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 
ความกา้วหนา้ รวมทัง้ปัญหาท่ีตอ้งการปรบัปรุงแกไ้ขท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน โดยผ่านการสงัเกต การ
วิเคราะหแ์ละไตรต่รองอยา่งพินิจพิเคราะห ์

จลุมณี สรุะโยธิน )2554: 6) ไดใ้หค้วามหมายของการเขียนสะทอ้นคิด หมายถึง 
การเขียนเพ่ือการส่ือสารและส่ือความหมายโดยผ่านการบันทึก เพ่ือสะท้อนความรู ้แนวคิด 
ทศันคต ิประสบการณห์รือความเขา้ใจของตนเองตอ่สิ่งท่ีเรียนรู ้

จฬุินฑิพา นพคณุ )2561: 309) กลา่วถึงการเขียนสะทอ้นคดิวา่ การเขียนสะทอ้น
คิด เป็นส่วนหนึ่งของการคิดวิเคราะห ์โดยเฉพาะกระบวนการวิเคราะหใ์นส่วนท่ีเกิดขึน้ภายในตวั
บคุคลท่ีซบัซอ้น การสะทอ้นคดิมีทัง้แบบสะทอ้นคดิแตไ่มส่ื่อสาร และสะทอ้นคิดแตส่ื่อสารดว้ยการ
เขียน ปนิดา มัณยานนท ์)2557: 280) ไดส้รุปความหมายของการเขียนสะทอ้นคิดว่า การเขียน
สะทอ้นคิดคือการใหค้วามส าคญักบัการคิดในสิ่งท่ีเคยกระท า การตอบสนองต่อสิ่งท่ีกระท า และ
การประเมินผลประสบการณน์ าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาในอนาคต 

วิจารณ์ พานิช )2558: 20) กล่าวถึงความหมายการเขียนสะท้อนคิดว่าเป็น
เครื่องมือท่ีช่วยให้เกิดการสะท้อนคิด และการสะท้อนคิดเป็นเครื่องมือส าคัญเพ่ือเช่ือมโยง
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เนือ้หาวิชาเขา้กบัประสบการณห์รือความรูเ้ดิมของตน การสะทอ้นคดิจะมีพลงัตอ่เม่ือมีการปฏิบตัิ
หรือลงมือท ากิจกรรมตา่งๆ  

แฮมตัน )Hampton, 2011: ออนไลน์) ให้ความหมายการเขียนสะท้อนคิด คือ 
หลกัฐานของการสะทอ้นคิด ซึ่งคือการมองหรือคิดในสิ่งท่ีไดป้ฏิบตัิลงไปหรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 
โดยวิเคราะหแ์ละอธิบายเหตกุารณเ์หลา่นัน้ ฉะนัน้การเขียนสะทอ้นคดิจึงเป็นวิธีท่ีชว่ยใหผู้เ้รียนได้
พฒันากระบวนการคดิในระดบัสงู 

แฮนเลอรแ์ละคณะ )Handler, 2017: 5) ไดใ้หค้วามหมายของการเขียนสะทอ้น
คิด เป็นวิธีการทบทวนหรือย า้ประสบการณ ์โดยการเขียนสะทอ้นคิด อาจจะน าไปสู่ระดบัลึกของ
ความเขา้ใจและศกัยภาพในการเจรญิเตบิโตสว่นบคุคลและเป็นมืออาชีพท่ีมีความหมาย 

มหาวิทยาลัย เจมส์คุก  )James Cook university, 2017: ออนไลน์) ได้ให้
ความหมายของการเขียนสะท้อนคิดว่า เป็นเครื่องมือในการตอบสนองต่อประสบการณ ์
สถานการณ ์เหตกุารณ ์หรือขอ้มลูใหม่ๆ  แสดงใหเ้ห็นถึงความรูค้วามเขา้ใจในสิ่งท่ีเกิดขึน้ เช่ือมโยง
กบัทฤษฏีของเรื่องนัน้ๆ หรือเช่ือมโยงระหวา่งสิ่งท่ีรูก้บัสิ่งท่ีก าลงัเรียนรู ้

มหาวิทยาลัยวูลฟเวอรแ์ฮมตัน )Wolverhampton university, 2018: ออนไลน)์ 
ไดใ้ห้ความหมายของการเขียนสะท้อนคิดว่า เป็นการบันทึกกระบวนการคิด โดยการเช่ือมโยง
ระหว่างทฤษฏีและการลงมือปฏิบตัิ และการเขียนสะทอ้นคิดยงัเป็นทกัษะท่ีจะช่วยพฒันาใหเ้ป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพได ้

จากการศึกษาความหมายของการเขียนสะทอ้นคิด สามารถสรุปไดว้่า การเขียน
สะท้อนคิดคือ เครื่องมือส าคัญของการสะท้อนคิด โดยเป็นการทบทวนหรือนึกย้อนถึงความรู ้
ประสบการณ ์เหตกุารณ ์หรือกิจกรรมตา่งๆ ท่ีตนเองไดเ้รียนรู ้แลว้น ามาบรรยาย วิเคราะห ์อธิบาย 
เช่ือมโยงเขา้กบัความรูห้รือทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งและถ่ายทอดส่ือสารสิ่งเหล่านัน้ออกมาในรูปของการ
เขียนสะทอ้นคดิ 

2.5.1.2 รูปแบบการเขียนสะท้อนคิด 
แฮมตนั (Hampton, 2011: ออนไลน)์ อธิบายถึงรูปแบบการเขียนสะทอ้นคิดไว้

วา่ การเขียนสะทอ้นคดิ ประกอบดว้ย 3 สว่น ดงันี ้
1. การบรรยาย ในส่วนนีค้วรเขียนสัน้ บรรยายว่าเกิดอะไรขึน้บา้งหรือคน้พบสิ่ง

ใดบา้ง 
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2. การแปลความหมาย ในส่วนนีเ้ขียนถึงส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด มีประโยชนท่ี์สุด 
น่าสนใจท่ีสดุ หรือสามารถอธิบายไดด้ว้ยหลกัการหรือทฤษฏีใด มีความเหมือนหรือแตกตา่งจากส่วน
อ่ืนอยา่งไร 

3. ผลลพัธท่ี์ได ้ในสว่นนีจ้ะเขียนถึงไดเ้รียนรูอ้ะไรจากเหตกุารณ ์และเหตกุารณ์
เหลา่นัน้มีความหมายตอ่ตนเองอยา่งไรท่ีจะน าไปปรบัใชใ้นอนาคต 

มหาวิทยาลัยวูลฟเวอรแ์ฮมตัน )Wolverhampton university, 2018: ออนไลน)์ 
อธิบายรูปแบบการเขียนสะท้อนคิดไวว้่า การบรรยายถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้และความรูส้ึกนัน้เป็นส่วน
เล็กๆ ของการเขียนสะทอ้นคิด ส่วนส าคญัของการเขียนอยูท่ี่การเขียนจากการคิดวิเคราะหแ์ละการ
ส ารวจคน้หาจากประสบการณข์องตนเองไดท่ี้ไดล้งมือปฏิบตัิ ดงันัน้ การเขียนสะทอ้นคิดจะตอ้งมี
ส่วนท่ีแสดงถึงการคิดวิเคราะหเ์ช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ท่ีไดร้บัเข้ากับทฤษฏี แลว้น าไป
ปรบัปรุงแกไ้ข หรือประยกุตใ์ชใ้นอนาคต จึงสามารถกล่าวไดว้า่ การเขียนสะทอ้นคิด ประกอบดว้ย 
3 สว่น ดงันี ้

1. การบรรยาย บรรยายวา่เกิดอะไรขึน้บา้ง 
2. การแปลความหมาย เป็นการวิเคราะห์ความรูส้ึก คิดวิเคราะห์เช่ือมโยง

ระหวา่งประสบการณก์บัทฤษฏีตา่งๆ  
3. การประเมินผล เป็นส่วนของการเขียนถึงสิ่งท่ีตนเองไดเ้รียนรู ้และจะมีการ

เปล่ียนแปลงหรือน าไปประยกุตใ์ชใ้นอนาคตอย่างไร 
มหาวิทยาลัยเจมส์คุก )James Cook university, 2017: ออนไลน์) กล่าวถึง

รูปแบบการเขียนสะทอ้นคดิ ดงันี ้
1. การบรรยาย บรรยายวา่เกิดอะไรขึน้บา้ง 
2. การแปลความหมายของเหตุการณ์ เป็นการตอบค าถามท่ีว่า ท าไมถึงเป็น

เช่นนัน้ ประสบการณใ์หม่เช่ือมโยงกับประสบการณเ์ดิมอย่างไร รูส้ึกอย่างไรกับเหตกุารณ์ โดยเป็น
การเขียนตอบเป็นค าพดูของตนเอง 

3. การประเมินผลของเหตุการณ์ เป็นการแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ ์
ท าไมถึงคดิเชน่นัน้ มีคณุคา่อยา่งไรตอ่ตนเอง 

4. การวางแผนการน าเอาไปประยกุตใ์ชใ้นอนาคตหรือชีวิตประจ าวนั 
จากการศึกษารูปแบบการเขียนสะทอ้นคิด สามารถสรุปไดว้่า รูปแบบการเขียน

สะทอ้นคิด ประกอบดว้ย 3 สว่นใหญ่ ๆ คือเริ่มจากการบรรยายเหตกุารณห์รือสถานการณต์า่งๆ ท่ี
เกิดขึน้ ซึ่งในส่วนนีค้วรเป็นส่วนท่ีเขียนให้น้อยท่ีสุด โดยการตอบค าถาม ใคร ท าอะไร ท่ีไหน 



  34 

อย่างไร เกิดเหตุการณ์อะไรขึน้บ้าง แล้วจึงวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ โดยวิเคราะห์
เช่ือมโยงระหว่างประสบการณเ์ดิมท่ีเคยมีรวมกบัประสบการณใ์หม่และเช่ือมโยงกบัทฤษฏีต่าง ๆ 
รวมไปถึงวิเคราะห์ความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่อเหตุการณ์หรือประสบการณ์ด้วย และใน
ส่วนประกอบสุดทา้ย คือการประเมินผลของเหตุการณ์ว่าเกิดการเรียนรูแ้ลว้น าไปประยุกตใ์ชใ้น
สถานการณใ์หม ่ๆ หรือในชีวิตประจ าวนัอยา่งไรในอนาคต 

2.5.1.3 การประเมินการเขียนสะท้อนคิด 
การประเมินการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียน ควรมีเกณฑ์ในการประเมินท่ี

ชดัเจน เพราะมีลกัษณะเป็นอตันยั  
นิธิดา อดิภทัรนนัท ์)2553: 21) ไดส้รา้งเกณฑก์ารประเมินการเขียนสะทอ้นคิด 

โดยมีองคป์ระกอบและน า้หนกั ดงันี ้
1. ความชดัเจนในการแสดงความรูส้กึนกึคดิ 10 คะแนน 
2. การเรียบเรียงขอ้ความ 5 คะแนน 
3. ความถกูตอ้งของภาษา 5 คะแนน 
4. ความพยายามในการส่ือความหมาย 5 คะแนน 

น าคะแนนการเขียนสะทอ้นคิดท่ีไดม้าหาคา่เฉล่ีย และไดก้ าหนดระดบัคณุภาพ 
5 ระดบั ดงันี ้

คะแนน 20-25 ระดบัคณุภาพ ดีมาก 
คะแนน17-19 ระดบัคณุภาพ ดี  
คะแนน15-16 ระดบัคณุภาพ ปานกลาง 
คะแนน 12-14 ระดบัคณุภาพ พอใช ้
คะแนน 0-11 ระดบัคณุภาพ ปรบัปรุง 

เกณฑก์ารประเมินการเขียนสะทอ้นคิดมีรายละเอียดของการใหค้ะแนนดงันี ้
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ตาราง 2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนการเขียนสะทอ้นคิด 
 

องคป์ระกอบ คะแนน ระดับ เกณฑก์ารพจิารณา 
การแสดง
ความรู้สึกนึกคิด 
 

5 ดีมาก เขียนแสดงความรูส้ึกนกึคดิ การวิเคราะห ์การ 
ประเมินไดต้ามแนวคดิของตนเองไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

4 ดี เขียนแสดงความรูส้ึกนกึคดิ การวิเคราะห ์การ
ประเมินไดต้ามแนวคดิของตนเองมาก
พอสมควร 

3 ปานกลาง เขียนแสดงความรูส้ึกนกึคดิ มีรายละเอียดและ
เหตผุลสนบัสนนุไมม่าก แตจ่บัใจความได ้

2 
 

1 

พอใช ้
 

ปรบัปรุง 

การแสดงความรูส้ึกนกึคดินอ้ย ไมช่ดัเจน จบั
ความไดน้อ้ย 
การแสดงความรูส้ึกนกึคดิมีนอ้ย จบัใจความได้
นอ้ยมาก 

การเรียบเรียง
ข้อความ 

5 ดีมาก เขียนเรียบเรียงความหรือเนือ้หาไดเ้หมาะสม
และชดัเจน มีการเรียงล าดบัเหตผุลและล าดบั
ความไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง 

4 ดี เขียนเรียบเรียงความหรือเนือ้หาไดค้อ่นขา้งดี 
ใจความส าคญัชดัเจน แตก่ารเรียงล าดบัเนือ้หา
ยงัไมต่อ่เน่ือง 

3 ปานกลาง เขียนเรียบเรียงไดดี้พอใช ้ขอ้สนบัสนนุนอ้ยไป 
การเรียงล าดบัไมส่มบรูณ ์

2 
 

1 

พอใช ้
 

ปรบัปรุง 

เขียนเรียบเรียงสว่นใหญ่ไมป่ะตดิปะตอ่ แตพ่อ
จบัใจความไดบ้า้งจากเคา้โครงเรื่อง 
เขียนเรียบเรียงความหรือเนือ้หาไมต่อ่เน่ือง ขาด
การเช่ือมโยงเหตผุลและการด าเนินเรื่อง 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 
องคป์ระกอบ คะแนน ระดับ เกณฑก์ารพจิารณา 

ความถูกต้องทาง
ภาษา 

5 ดีมาก การใชค้  าศพัท ์ไวยากรณ ์ตวัสะกด และ
เครื่องหมาย วรรคตอนอยู่ในระดบัมาตรฐาน 

4 ดี การใชค้  าศพัท ์ไวยากรณ ์ตวัสะกด และ
เครื่องหมาย วรรคตอนมีท่ีผิดแตส่ื่อความหมายได ้

3 ปาน
กลาง 

โดยทั่วไปแลว้ใชศ้พัท ์ไวยากรณ ์ตวัสะกดและ
เครื่องหมายวรรคตอนมีท่ีผิดไมส่  าคญัอยู่บา้งแตส่ื่อ
ความหมายได ้

2 
 

1 

พอใช ้
 

ปรบัปรุง 

ค าศพัท ์ไวยากรณ ์ตวัสะกด และการใช้
เครื่องหมายวรรคตอนยงัไมถ่กูตอ้งแตไ่ดใ้จความร 
ไมรู่โ้ครงสรา้งของประโยคสว่นใหญ่สื่อความไมไ่ด ้

ความพยายามใน
การสื่อความหมาย 

5 ดีมาก สามารถสื่อสารเขียนสื่อความไดช้ดัเจน ไมม่ี
ขอ้ผิดพลาดในการสื่อสาร 

4 ดี สื่อสารไดต้ามจดุประสงคค์อ่นขา้งชดัเจน มี
ขอ้ผิดพลาดของการสื่อสารเพียงเลก็นอ้ย 

3 ปาน
กลาง 

สื่อความไดช้ดัเจนบา้ง มีความพยายามในการ
สื่อสารพอสมควร 

2 
1 

พอใช ้
ปรบัปรุง 

สื่อสารไดน้อ้ย มีความพยายามในการสื่อสารนอ้ย 
สื่อสารไดอ้ย่างจ ากดัมาก ความพยายามในการ
สื่อสารมีนอ้ยมาก ขอ้มลูไมเ่พียงพอในการประเมิน 
 

 
ท่ีมา: นิ ธิดา อดิภัทรนันท์. )2553). การใช้บล็อกเพ่ื อเพิ่ มพูนความ รู้ไวยากรณ์

ภาษาองักฤษและความสามารถในการเขียนสะทอ้นคิดของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี. หนา้ 21-
24. 
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สมใจ พรมสารี )2553: 11) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการประเมินการเขียน
สะทอ้นคดิไว ้ดงันี ้
 
ตาราง 3 เกณฑก์ารใหค้ะแนนการเขียนสะทอ้นคิด 
 
ระดับ 
รายการ 

ระดับคะแนน 

1 2 3 
1 ควร

ปรบั
ปรุง 

เขียนบรรยายถึง
สถานการณ ์สภาพ
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้
เรียนโดยขาดการระบถุึง
สาเหต ุ

เขียนบรรยาย
สถานการณ ์สภาพ
ปัญหา พฤตกิรรมของ
บคุคลท่ีเกิดขึน้ในชัน้
เรียนโดยขาดการระบถุึง
สาเหต ุ

เขียนบรรยายถึง
สถานการณ ์สภาพปัญหา
ตา่ง ๆ พฤตกิรรมของ
บคุคล ความพงึพอใจและ
ไมพ่งึพอใจ โดยขาดการ
ระบถุึงสาเหต ุ

 4 5 6 

2 พอ 
ใช ้

เขียนวิเคราะหถ์ึง
สถานการณ ์สภาพ
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้
เรียน โดยมีการระบถุึง
สาเหตพุรอ้มทัง้มีการ
วิเคราะหถ์ึงผลกระทบท่ี
อาจจะมีตอ่การเรียนรู้
ของผูเ้รียน 

เขียนวิเคราะหถ์ึง
สถานการณ ์สภาพ
ปัญหา พฤตกิรรมของ
บคุคลท่ีเกิดขึน้ในชัน้
เรียนมีการระบถุึงสาเหตุ
พรอ้มทัง้มีการวิเคราะห์
ถึงผลกระทบท่ีอาจจะมี
ตอ่การเรียนรูข้องผูเ้รียน 

เขียนวิเคราะหถ์ึง
สถานการณส์ภาพปัญหา 
พฤตกิรรมของบคุคล 
ความพงึพอใจและไมพ่งึ
พอใจ โดยมีการระบถุึง
สาเหตพุรอ้มทัง้มีการ
วิเคราะหถ์ึงผลกระทบท่ี
อาจจะมีตอ่การเรียนรูข้อง
ผูเ้รียน 
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ตาราง 3 )ตอ่) 
 
ระดับ 
รายการ 

ระดับคะแนน 

 7 8 9 
3 ดี เขียนวิเคราะหถ์งึ

สถานการณ ์สภาพปัญหา 
พฤติกรรมของบคุคล ความ
พงึพอใจและไมพ่งึพอใจ 
โดยมีการระบถุงึสาเหตุ
พรอ้มมีการวิเคราะหถ์งึ
ผลกระทบท่ีอาจจะมีตอ่การ
เรียนรูข้องผูเ้รียนรวมทัง้
เสนอแนะแนวทางการแกไ้ข 
1 ขอ้ โดยไมม่ีการอา้ง
หลกัการ 

เขียนวิเคราะหถ์งึ
สถานการณ ์สภาพปัญหา 
พฤติกรรมของบคุคล 
ความพงึพอใจและไมพ่งึ
พอใจ โดยมีการระบถุงึ
สาเหตพุรอ้มมีการ
วิเคราะหถ์งึผลกระทบท่ี
อาจจะมีตอ่การเรียนรูข้อง
ผูเ้รียนรวมทัง้เสนอแนะ
แนวทางการแกไ้ข 2 ขอ้ 
โดยไมม่ีการอา้งหลกัการ 

เขียนวิเคราะหถ์งึสถานการณ ์
สภาพปัญหา พฤติกรรมของ
บคุคล ความพงึพอใจและไม่
พงึพอใจ โดยมีการระบถุงึ
สาเหตพุรอ้มทัง้มีการ
วิเคราะหถ์งึผลกระทบท่ี
อาจจะมีตอ่การเรียนรูข้อง
ผูเ้รียนรวมทัง้เสนอแนะแนว
ทางการแกไ้ข 3 ขอ้ โดยไมม่ี
การอา้งหลกัการ 

 10 11 12 

4 ดี
มาก 

เขียนวิเคราะหถ์งึ
สถานการณ ์สภาพปัญหา 
พฤติกรรมของบคุคล ความ
พงึพอใจและไมพ่งึพอใจ 
โดยมีการระบถุงึสาเหตุ
พรอ้มทัง้มีการวิเคราะหถ์งึ
ผลกระทบท่ีอาจจะมีตอ่การ
เรียนรูข้องผูเ้รียนรวมทัง้
เสนอแนะแนวทางการแกไ้ข 
1 ขอ้  

เขียนวิเคราะหถ์งึปัญหา
สถานการณ ์พฤติกรรม
ของบคุคล ความพงึพอใจ
และไมพ่งึพอใจ โดยมีการ
ระบถุงึสาเหตพุรอ้มทัง้มี
การวิเคราะหถ์งึผลกระทบ
ท่ีอาจจะมีตอ่การเรียนรู ้
ของผูเ้รียนรวมทัง้
เสนอแนะการแกไ้ข 2 ขอ้  

เขียนวิเคราะหถ์งึสถานการณ ์
สภาพปัญหา พฤติกรรมของ
บคุคล ความพงึพอใจและไม่
พงึพอใจ โดยมีการระบถุงึ
สาเหตพุรอ้มทัง้มีการ
วิเคราะหถ์งึผลกระทบท่ี
อาจจะมีตอ่การเรียนรูข้อง
ผูเ้รียนรวมทัง้เสนอแนะแนว
ทางการแกไ้ข 3 ขอ้  

 
ท่ีมา: สมใจ พรมสารี. )2553) การศกึษาผลการพฒันาความสามารถในการคิดไตรต่รอง

ของครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษโดยใชก้ารอบรมการเขียนบนัทึกไตรต่รองหลงัการสอน. หนา้ 73-74. 
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กมลพรรณ องคช์ยั )2553:  33) กล่าวถึงการประเมินการเขียนสะทอ้นคิดของ
นกัเรียนนัน้ควรพิจารณาใหร้ะเอียดรอบคอบ เพราะว่าเป็นการประเมินความสามารถในการคิดและ
ความสามารถในการเขียน โดยเฉพาะการเขียนสะท้อนคิด ซึ่งมีลักษณะเป็นอัตนัย ดังนั้นในการ
ประเมินจงึตอ้งมีเกณฑเ์พ่ือความชดัเจนและน่าเช่ือถือ  

แบบประเมินความสามารถทางการเขียนสะทอ้นคิดจะประเมินจากงานเขียน
ของนักเรียนท่ีเขียนสะท้อนคิดหลังการเรียนแต่ละแผน โดยผูว้ิจัยไดส้รา้งเกณฑก์ารประเมินแบบ 
Rubric และเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนความสามารถในการเขียนสะทอ้นคิดขึน้มา ดงันี ้

1. ความชดัเจนในการแสดงออกทางความรูส้กึนึกคิด 10 คะแนน 
2. การเรียบเรียงความ 5 คะแนน 
3. การรวบรวมรายละเอียด 5 คะแนน 
4. ความถกูตอ้งทางภาษา 5 คะแนน 
5. ขอบเขตการส่ือสาร 5 คะแนน 

จากน า้หนักและองคป์ระกอบเกณฑก์ารประเมินความสามารถทางการเขียน
สะทอ้นความคิดภาษาองักฤษมีรายละเอียดของการใหค้ะแนนดงัปรากฏในตาราง ดงันี ้

 
ตาราง 4 เกณฑก์ารประเมินความสามารถทางการเขียนสะทอ้นความคิดภาษาองักฤษ 

 

องคป์ระกอบ คะแนน 
ระดับ

ความสามารถ 
เกณฑก์ารพจิารณา 

ความชดัเจนใน
การแสดงออก
ทางความรูส้กึ
นกึคิด 
(2 หน่วย
น า้หนกั) 

5 
 
 

4 
 

3 
 
 

2 
1 

ดีมาก 
 
 
ดี 
 

ปานกลาง 
 
 

พอใช ้
ปรบัปรุง 

เขียนแสดงความรูส้กึนกึคิด ความเขา้ใจ ความ
สนใจ ความชอบ ไมช่อบ ความตอ้งการไดอ้ย่าง
อิสระตามแนวทางของตนเอง 
เขียนแสดงออกทางความรูส้กึนกึคิดยงัไมช่ดัเจน
นกั มีรายละเอียดมาสนบัสนนุแตไ่ม่สมเหตสุมผล 
มีความพยายามในการแสดงความรูส้กึนกึคิด ไม่
คอ่ยมีรายละเอียดและเหตผุลสนบัสนนุ แตย่งัพอ
จบัใจความได ้
การแสดงความรูส้กึนกึคิดยงัสบัสน ไมช่ดัเจน  
ไมม่ีการแสงความรูส้กึนกึคิดเลยหรือเขียนนอ้ย  
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 

องคป์ระกอบ คะแนน 
ระดบั

ความสามารถ 
เกณฑก์ารพิจารณา 

การเรียบ
เรียงความ 

)1 หน่วย
น า้หนกั) 

5 
 
 

4 
 
 

3 
 

2 
 

1 

ดีมาก 
 
 
ดี 
 
 

ปานกลาง 
 

พอใช ้
 

ปรบัปรุง 

เขียนเรียบเรียงความหรือเนือ้หาไดอ้ย่าง เหมาะสม
และชดัเจน มีการเรียงล าดบัเหตผุลหรือล าดบัความ
ไดอ้ย่างสอดคลอ้งกนั 
เขียนเรียบเรียงความหรือเนือ้หาไดค้อ่นขา้งดี 
ใจความส าคญัชดัเจนแตบ่างครัง้การเรียงล าดบั
ความและเนือ้หายงัไมต่อ่เน่ือง 
เขียนเรียบเรียงไดด้ีพอใช ้ขอ้สนบัสนนุนอ้ยไปการ
เรียงล าดบัไมส่มบรูณ ์
ความเรียงสว่นใหญ่ไมป่ะติดปะตอ่แตพ่อจบั
ใจความไดบ้า้งจากเคา้โครงเรื่อง 
เขียนเรียบเรียงความหรือเนือ้หาไมต่อ่เน่ืองขาดการ
เช่ือมโยงเหตผุลและการด าเนินเรื่อง 

การรวบรวม
รายละเอียด 

)1 หน่วย
น า้หนกั) 

5 
 
 
 

4 
 
 
 

3 
 
 

2 
 

1 

ดีมาก 
 
 
 
ดี 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

พอใช ้
 

ปรบัปรุง 

เขียนยกตวัอย่างเก่ียวกบัเรื่องท่ีก าลงักลา่วถงึ ได้
อย่างละเอียดพอเพียงแก่ความเขา้ใจ เป็นเนือ้หาท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงมีการน าขอ้เท็จจริงหรือ
ประสบการณม์าเขียน 
เขียนยกตวัอย่างโดยมีรายละเอียดพอสมควร 
ขอ้มลูสว่นใหญ่อยู่ในหวัขอ้ท่ีเขียนแตบ่างสว่นยงั
ขาดความชดัเจน มีการน าขอ้เท็จจริงหรือ
ประสบการณม์าสนบัสนนุ 
มีการน าเสนอขอ้มลูบา้ง เนือ้หาบางสว่นอาจจะไม่
เก่ียวขอ้งกบัเรื่องท่ีเขียน แตม่ีความพยายามให้
รายละเอียด 
มีการน าเสนอขอ้มลูเพียงเลก็นอ้ยและเนือ้หาท่ี
น ามาสนบัสนนุเก่ียวขอ้งกบัเรื่องท่ีเขียนนอ้ย 
ไมใ่หร้ายละเอียดเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีกลา่วอา้งอิง 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 

องคป์ระกอบ คะแนน 
ระดบั

ความสามารถ 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ความถกูตอ้งทาง
ภาษา 
)1 หน่วยน า้หนกั) 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 
 

1 

ดีมาก 
 
ดี 
 

ปานกลาง 
 

พอใช ้
 
 

ปรบัปรุง 

การใชค้  าศพัท ์ไวยากรณ ์ตวัสะกด และเครื่องหมาย
วรรคตอนอยู่ในระดบัมาตรฐาน 
การใชค้  าศพัท ์ไวยากรณ ์ตวัสะกด และเครื่องหมาย
วรรคตอนมีท่ีผิดท่ีไมส่  าคญัอยู่บา้ง  
โดยทั่วไปแลว้ใชไ้วยากรณ ์ค าศพัท ์ตวัสะกด และ
เครื่องหมายวรรคตอนท่ีผิด แตส่ื่อความหมายได ้
การใชค้  าศพัท ์ไวยากรณ ์ตวัสะกด และเครื่องหมาย
วรรคตอนไมม่ั่นคงแตไ่ดใ้จความไมม่ีคลมุเครือ 
ไมรู่โ้ครงสรา้งของประโยคเลย พบแตข่อ้มลูผิด เป็น
สว่นใหญ่ สื่อความไมไ่ด ้มีขอ้มลูไมเ่พียงพอ 

ขอบเขตการ
สื่อสาร 
)1 หน่วยน า้หนกั) 

5 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 

1 

ดีมาก 
 
ดี 
 
 

ปานกลาง 
 
 

พอใช ้
 

ปรบัปรุง 

 สามารถเขียนสื่อความไดช้ดัเจน ไมม่ีการผิดความ
ในการสื่อสาร ใชภ้าษาไดอ้ย่างเหมาะสม ชดัเจน 
สื่อสารไดต้ามวตัถปุระสงคค์อ่นขา้งชดัเจน ใชภ้าษา
เหมาะสมกบักิจกรรมการเขียนเกือบทัง้หมด ไมม่ีการ
ผิดความหมายท่ีส าคญัไป 
สามารถใชภ้าษาในวงกวา้งพอประมาณ สื่อสารได้
โดยไมผิ่ดไปจากความตัง้ใจไวม้ากนกั ภาษาสว่น
ใหญ่เหมาะกบักิจกรรมการเขียน 
สื่อสารไดบ้า้ง ตอ้งใชค้วามพยายามในการสื่อสาร
ภาษาท่ีใชไ้มส่ม ่าเสมออย่างเห็นไดช้ดั 
สื่อสารไดอ้ย่างจ ากดัมาก ภาษาท่ีใชไ้มเ่หมาะสมกบั
กิจกรรมการเขียนเลย 

 
ท่ีมา: กมลพรรณ องคช์ัย.  )2553).  การใช้รูปแบบกระบวนการคิดแบบคอรท์ 1 เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถทางการพูดอภิปราย และการเขียนสะทอ้นคิดภาษาองักฤษของนกัเรียนใน
ระดบักา้วหนา้.  หนา้ 33. 
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พิชญะ กันธยะ (2559: 152) ได้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินการเขียนเชิง
วิเคราะห์ในงานวิจัยการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการจัดเรียนรูแ้บบบันได 5 ขั้นวิชา
วิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โดยการประเมินจะใชเ้กณฑ ์ดงันี ้

 
ตาราง 5 เกณฑก์ารประเมินการเขียนเชิงวิเคราะห ์

 

รายการ คะแนน เกณฑก์ารพิจารณา 
1. วิเคราะหเ์นือ้หา 
ความส าคญั 

5 ระบขุอ้มลูส  าคญั สรุปความรูใ้หเ้ขา้ใจง่าย ถกูตอ้งชดัเจน 
4 ระบขุอ้มลูส  าคญั สรุปความรูใ้หเ้ขา้ใจง่าย ถกูตอ้ง 
3 ระบขุอ้มลูส  าคญั สรุปความรูใ้หเ้ขา้ใจง่าย 

 2 ระบขุอ้มลูส  าคญั สรุปความรู ้

1 ไมส่ามารถระบขุอ้มลูส  าคญัและสรุปความรูไ้ด ้
2. วิเคราะหค์วามสมัพนัธ ์ 5 เช่ือมโยงความสมัพนัธเ์หตแุละผลท่ีสอดคลอ้งกนัเป็นล าดบั

ขัน้ตอนท่ีถกูตอ้ง ชดัเจน 

4 เช่ือมโยงความสมัพนัธเ์หตแุละผลท่ีสอดคลอ้งกนัเป็นล าดบั
ขัน้ตอนท่ีถกูตอ้ง 

3 เช่ือมโยงความสมัพนัธเ์หตแุละผลท่ีสอดคลอ้งกนั 

2 เช่ือมโยงความสมัพนัธเ์หตแุละผลท่ีสอดคลอ้งกนั 
1 ไมส่ามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธเ์หตแุละผลที่สอดคลอ้งกนั 

3. วิเคราะหห์ลกัการ 5 เช่ือมโยงสรุปความคิดรวบยอดเป็นหลกัการไดถ้กูตอ้งชดัเจน 

4 เช่ือมโยงสรุปความคิดรวบยอดเป็นหลกัการไดถ้กูตอ้ง 

3 เช่ือมโยงสรุปความคิดรวบยอดเป็นหลกัการไดบ้างสว่น 

2 เช่ือมโยงสรุปความคิดรวบยอดเป็นหลกัการไดไ้มส่มบรูณ ์

1 ไมส่ามารถเช่ือมโยงสรุปความคิดรวบยอดเป็นหลกัการได ้

 
ท่ีมา: พิชญะ กันธยะ.  )2559).  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการจัดเรียนรู้ 

แบบบนัได 5 ขัน้วิชาวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้.  หนา้ 152. 
 



  43 

จากการศึกษาการประเมินการเขียนสะทอ้นคิดของนักเรียน ผูว้ิจัยไดน้  าแบบ
ประเมินและเกณฑก์ารใหค้ะแนนมาประยกุตใ์ชเ้พ่ือใหส้อดคลอ้งกับการพฒันาความสามารถในการ
คดิวิเคราะหโ์ดยใชก้ารเขียนสะทอ้นคิด ซึ่งผูว้ิจยัจะใชแ้บบประเมินการเขียนสะทอ้นคดิ ดงัตาราง 6 
 
ตาราง 6 เกณฑก์ารประเมินการเขียนสะทอ้นคดิพฒันาความสามารถในการคดิวิเคราะห ์
 

ขอ้พิจารณา คะแนนและเกณฑก์ารพิจารณา 

4 3 2 1 

การ
วิเคราะห์
การเรียนรู ้

การเขียนสะทอ้นคิดมี
การวิเคราะหถ์งึ
ประสบการณก์าร
เรียนรู ้ท่ีอธิบายถงึการ
เรียนรูม้ีคณุคา่ตอ่
ผูเ้รียนและผูอ้ื่นอย่างไร 
หรืออธิบายวา่ผูเ้รียนมี
พฒันาการ หรือไดร้บั
ความรูเ้พ่ิมขึน้อย่างไร 

การเขียนสะทอ้นคิด
มีการวิเคราะหถ์งึ
ประสบการณก์าร
เรียนรูข้องผูเ้รียน 

การเขียน
สะทอ้นคิดมีการ
วิเคราะห์
ประสบการณ์
การเรียนรูแ้ต่
การอธิบายวา่
การเรียนรูน้ัน้
ส  าคญัตอ่ตนเอง
และผูอ้ื่นไดไ้ม่
ชดัเจน  

การเขียนสะทอ้น
คิด เขียน
นอกเหนือไปจาก
การบรรยาย
ประสบการณก์าร
เรียนรูข้องผูเ้รียน 

การเช่ือมโยง การเขียนสะทอ้นคิดมี
การเช่ือมโยงระหวา่ง
ประสบการณก์าร
เรียนรู ้ประสบการณใ์น
อดีต และการน าความรู้
ไปประยกุตใ์ชใ้น
อนาคต 

การเขียนสะทอ้นคิด
มีการเช่ือมโยง
ระหวา่ง
ประสบการณก์าร
เรียนรู ้ประสบการณ์
ในอดีต หรือการน า
ความรูไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้น
อนาคต อย่างใด
อย่างหนึ่ง 
 

การเขียน
สะทอ้นคิดมี
ความพยายาม
ในการเช่ือมโยง
ระหวา่ง
ประสบการณ์
การเรียนรูอ้ื่นๆ 
เขา้ดว้ยกนัแต่
ยงัไมช่ดัเจน  

การเขียนสะทอ้น
คิดไมม่ีการ
เช่ือมโยงกบั
ประสบการณก์าร
เรียนรูอ้ื่นๆ เขา้
ดว้ยกนั 

 



  44 

3. การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด 
การจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคิด หมายถึง รูปแบบการ

จดัการเรียนรูผ้สมผสานขัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E มาใชร้ว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคิดท่ีเนน้ให้
ผูเ้รียนไดค้ิดวิเคราะห ์แยกแยะองคป์ระกอบ หาความสัมพันธแ์ละวิเคราะหผ์ลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้มา
อธิบายในรูปของกิจกรรมสะทอ้นคิด ซึ่งจะสอดแทรกไปในขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอน โดยมี
ล าดบัขัน้ตอน 5 ขัน้ดงันี ้ 

ขัน้ท่ี  1 ขั้นสรา้งความสนใจ (Engagement) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ
เรียนรู ้ท่ีจะน าเขา้สู่บทเรียน จดุประสงคท่ี์ส าคญัของขัน้ตอนนี ้คือ การกระตุน้ความสนใจผูเ้รียน 
ท าใหผู้เ้รียนสนใจอยากรูใ้นสิ่งท่ีจะเรียน ซึ่งจะท าไดโ้ดยการใชรู้ปภาพ ขา่ว สถานการณท่ี์เกิดขึน้ใน
ชีวิตประจ าวนัหรือเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ในชว่งเวลานัน้หรือเป็นเรื่องท่ีเช่ือมโยงกบัความรูเ้ดมิมาแลว้ 
โดยใชก้ารถาม-ตอบ การใหผู้เ้รียนตัง้ค  าถาม ซึ่งค  าถามท่ีใชจ้ะเป็นค าถามท่ีเกิดจากการท่ีนกัเรียน
สะทอ้นคดิจากประสบการณข์องตนเองท่ีผา่นมาเก่ียวกบัสถานการณห์รือเหตกุารณท่ี์ครูก าหนด 

ขั้นท่ี 2 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) คือ เป็นขั้นตอนท่ีท าให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ร่วมกันในการสรา้งและพัฒนาการคิด โดยให้ผูเ้รียนวางแผนแนวทางการส ารวจ 
ตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ลงมือปฏิบัติ เพ่ือค้นคว้าหาความรูใ้น
บทเรียนนัน้ๆ เพ่ือใหผู้เ้รียนไดค้น้พบความรูด้ว้ยตนเอง 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) คือ เป็นขั้นตอนท่ีให้ผูเ้รียนได้
พฒันาความคิดรวบยอดท่ีไดจ้ากการส ารวจและคน้หาโดยน าขอ้มูลเหล่านัน้มาวิเคราะห ์แปลผล 
สรุปผล และน าเสนอในรูปแบบต่างๆ ท่ีจะอธิบายในสิ่งท่ีไดเ้รียนรูด้ว้ยตวัผูเ้รียนเอง ผูเ้รียนจะได้
สะทอ้นความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการสะทอ้นคิด ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันในกลุ่ม
โดยการเขียนสะทอ้นคิดเป็นกลุ่ม ตามกระบวนการสะทอ้นคิด DEAL Model ในขัน้ Describe คือ 
การบรรยายถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ตามท่ีเห็น โดยไม่ใส่ความคิดเห็นของตนเอง โดยการตอบค าถาม ใคร 
ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร มีบุคคลใดเก่ียวขอ้งกับเหตุการณ์นัน้บา้ง มีการส่ือสารอะไรเกิดขึน้บา้ง 
กิจกรรมท่ีสมาชิกแต่ละคนไดล้งมือปฏิบตัิ สะทอ้นคิดออกมาในรูปของ การเขียนผงัมโนทศัน์ การ
สรา้งแบบจ าลอง และการตอบค าถามในประเดน็ท่ีส าคญั เพ่ืออธิบายและน าไปสูก่ารลงขอ้สรุป 

ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู ้(Elaboration) เป็นขั้นท่ีให้ผู้เรียนได้ยืนยันและขยาย
ความหรือเพิ่มเติมความรูเ้ขา้ใจใหล้ึกซึง้ยิ่งขึน้ น าความรูท่ี้ไดไ้ปเช่ือมโยงกบัความรูเ้ดิม ท าใหเ้กิด
ความรูท่ี้กวา้งขวางมากขึน้ 
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ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นขั้นท่ีให้ผู้เรียนได้ประเมินความรู้ความ
เขา้ใจและความสามารถของตนเอง การประเมินการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมี
ความรูอ้ะไร อย่างไร และมากนอ้ยเพียงใด โดยใชกิ้จกรรมการสะทอ้นคิด สามารถจ าแนกออกได้
เป็น 2 วิธีคือ การเขียนและการพูดสะท้อนความคิดของตนเองออกมา ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ี
ผูเ้รียนไดร้บัรูป้ระสบการณผ์า่นการสงัเกต ตัง้ค  าถามกบัตนเอง ทบทวนประสบการณแ์ละท าความ
เขา้ใจ คิดวิเคราะห ์ออกมาในรูปของการเขียนและพดู โดยในงานวิจยันีจ้ะใหน้กัเรียนท ากิจกรรม
สะท้อนคิดเป็นรายบุคคล ตามกระบวนการสะท้อนคิด DEAL Model ในขั้น Examine คือ การ
พิจารณาประสบการณ ์และ ขัน้ Articulate learning คือ การส่ือสารการเรียนรู ้ดงันี ้

- ขัน้ การพิจารณา เป็นการพิจารณาประสบการณ์ท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู ้โดย
สะทอ้นคิดถึงการพฒันาตนเอง มีแนวคิดหรือทฤษฏีอะไรท่ีเก่ียวข้อง โดยใหน้กัเรียนเขียนเป็นค าพูด
ตนเอง 

- ขั้นการส่ือสารการเรียนรู ้เป็น การส่ือสารสะท้อนคิดการเรียนรูข้องตนเอง 
ถ่ายทอดอารมณ์ความรูส้ึก อธิบายถึงความเขา้ใจของตนเองต่อประสบการณท่ี์เกิดขึน้ วิเคราะหถ์ึง
ประสบการณน์ัน้มีคณุค่าอย่างไร เอาไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัอย่างไร โดยขัน้นีเ้ป็นงานเด่ียว
ของแตล่ะบคุคลท าลงในใบงานการเขียนสะทอ้นคิด 

ซึ่งในการก าหนดหัวข้อในใบงานการเขียนบันทึกสะท้อนคิดของนักเรียนจะ 
ประกอบดว้ยประเด็นตา่ง ๆ 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ 

1. การอธิบายประสบการณท่ี์ไดจ้ากการเรียนรู ้
2. การสรุปการเรียนรูท่ี้ไดร้บั/องคค์วามรู ้
3. วิเคราะหเ์ช่ือมโยงประสบการณท่ี์น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
4. วิเคราะหป์ระเดน็ส าคญัเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีเรียน 

4. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห ์
4.1 ความหมายของการคิด 

เพียเจต ์)วิไลพร ค าเพราะ, 2539: 49; อา้งอิงจาก Piaget, 1962. The Psychology 
of intelligence. p. 8) ให้ทัศนะเก่ียวกับการคิดไวว้่า การคิด หมายถึง การกระท าสิ่งต่างๆ ดว้ย
ปัญญา การคิดของบคุคลเป็นกระบวนการในสองลกัษณะ คือเป็นกระบวนการปรบัเขา้โครงสรา้ง 
โดยการจัดสิ่งเร้าหรือข้อความจริงท่ีได้รับให้เข้ากับสถานการณ์เดิมท่ีมีอยู่กับกระบวนการ
ปรบัเปล่ียนโครงสรา้งโดยการปรบัประสบการณ์เดิมใหเ้ขา้กับความจริงท่ีรบัรูใ้หม่ บุคคลจะใช้
ความคิดทัง้สองลกัษณะนีร้ว่มกัน หรือสลบักันเพ่ือปรบัความคิดของตนใหเ้ขา้กับสิ่งเรา้มากท่ีสุด 
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ผลของการปรบัความคิดดงักล่าวจะช่วยพฒันาการความคิดของบุคคลจากระดบัหนึ่งไปสู่วิธีการ
คดิอีกระดบัหนึ่งท่ีสงูกวา่ 

กรมวิชาการ (2540: 31) สรุปว่า การคิด หมายถึงการท างานของสมองโดยใช้
ประสบการณม์าสมัพนัธก์บัสิ่งเรา้และสภาพแวดลอ้ม โดยน ามาวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ สงัเคราะห์
และประเมินอย่างมีระบบและเหตุผล เพ่ือใหไ้ดแ้นวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมหรือ
สรา้งสรรคส์ิ่งใหม ่

พรเพ็ญ ศรีวิรตัน ์(2546: 9) สรุปว่า การคิดเป็นความสามารถท่ีมีอยู่ในตวับุคคลทุก
คน และจะมีบทบาทเม่ือบคุคลเหล่านัน้ไดร้บัขอ้มลูจากสิ่งแวดลอ้ม แลว้ตีเช่ือมโยงเพ่ือตอบสนอง
ออกมาเป็นการกระท าขณะเดียวกับการคิดเป็นทกัษะท่ีสามารถพฒันาไดแ้ละไม่มีขอบเขตจ ากัด 
ซึ่งมีความส าคญัต่อการเรียนรูเ้พราะเป็นกระบวนการท่ีบคุคลพยายามหาเหตผุลเพ่ือนน าไปใชใ้น
การแกปั้ญหาท่ีประสบในชีวิตประจ าวนั ดงันัน้ การคิดเป็นสิ่งท่ีควรฝึกฝนใหแ้ก่เด็กและเยาวชน
ของชาตท่ีิจะน าไปใชใ้นการด ารงชีวิตตอ่ไป 

มงคล จันทรภิ์บาล (2551: 10)  กล่าวว่า การคิดเป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนรู้จัก
รวบรวมขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีหลักเกณฑ ์สามารถวิเคราะหส์ิ่งต่างๆ ตามท่ีเกิดขึน้ มีความคิด
เป็นของตนเอง และประมวลวิธีการแกปั้ญหาตา่งๆ ไดบ้นพืน้ฐานของความพรอ้ม ความเป็นไปได ้
การคิดอาจไม่ได้รับการตอบสนองในทางปฏิบัติทันที แต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสถานการณ์ท่ี
เหมาะสม ความคดินัน้จะไดร้บัการปฏิบตัิตามวิธีท่ีคดัเลือกแลว้ 

ประพันธศ์ิริ สุเสารจั )2553: 3) ไดส้รุปความหมายของการคิดว่า เป็นกระบวนการ
ท างานของสมอง ท่ีเป็นไปตามธรรมชาตขิองมนษุย ์อนัเป็นผลมาจากประสบการณเ์ดมิ สิ่งเรา้และ
สภาพแวดลอ้มท่ีเขา้มากระทบ สง่ผลท าใหเ้กิดความคิดในการสามารถแกไ้ขปัญหา หรือปรบัตวัให้
เขา้กบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณต์า่งๆ ท่ีเกิดขึน้  

จากความหมายเบือ้งตน้ สรุปไดว้่า การคิดเป็นกระบวนการทางสมองของแต่ละ
บุคคลโดยอาศัยประสบการณ์เดิมมาสัมพันธ์กับสิ่งเรา้หรือข้อความจริงท่ีรบัรูใ้หม่แล้วน ามา
วิเคราะหแ์ละประเมินผลอย่างเป็นระบบเพ่ือน าไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม
ตลอดจนเป็นกระบวนการเก่ียวกับการน ากฎเกณฑ์ต่างๆ ไปประยุกตใ์ชอ้ย่างสมเหตุสมผลและ
เหมาะสมดว้ย 

4.2 ความหมายของการคิดวิเคราะห ์
อุษณีย ์โพธ์ิสุข (2537: 95) ใหค้วามหมายการคิดวิเคราะหว์่า หมายถึง การคิดท่ีมี

เหตผุล และมีประสิทธิภาพท่ีมุง่เนน้การตดัสินใจในสิ่งท่ีเช่ือหรือจะท าอะไร 
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วิไลพร ค าเพราะ (2539: 53) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห ์หมายถึง การคิดพิจารณา 
ความเช่ือ ความรู ้ค  ากล่าวอา้ง และสิ่งต่างๆ อย่างสขุุม รอบคอบ โดยหาเหตผุลเพ่ือสรุปไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งก่อนจะตดัสินใจ เช่ือ หรือสรุปเลือก 

อรพรรณ  พรสีมา (2543: 24) กล่าววว่า การคิดวิเคราะห์ เป็นทักษะการคิด
ระดบักลาง ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพฒันาตอ่จากทกัษะการคิดพืน้ฐาน มีการพฒันาแง่มุมของขอ้มูล
โดยรอบดา้นเพ่ือหาเหตผุลและความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบตา่งๆ  

ชาติ แจ่มนุช (2545: 54) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นการคิดท่ี
สามารถแยกสิ่งส าเร็จรูป ไดแ้ก่ วตัถุสิ่งของต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวัหรือบรรดาเรื่องราว หรือเหตกุารณ์
ต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆ ตามหลักการหรือเกณฑ์ท่ีก าหนดให้ เพ่ือค้นหาความจริงหรือ
ความส าคญัแฝงอยูภ่ายใน 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  (2546: 24) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห ์
หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกแจกแจงองคป์ระกอบตา่งๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง และหาความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลระหว่างองคป์ระกอบเหล่านัน้ เพ่ือคน้หาสาเหตท่ีุแทจ้ริงของ
สิ่งเกิดขึน้ 

สุวิทย์  มูลค า (2548: 9) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า หมายถึง 
ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะองคป์ระกอบต่างๆ ของ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นวตัถ ุ
สิ่งของ เรื่องราวหรือเหตกุารณแ์ละหาความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลระหว่างองคป์ระกอบเหล่านัน้ เพ่ือ
คน้หาสภาพความเป็นจรงิหรือสิ่งส  าคญัของสิ่งท่ีก าหนดให ้

ทิศนา  แขมมณี และคณะ (2549: 13) ได้อธิบายการคิดวิเคราะห์ หมายถึง การ
จ าแนกแยกแยะสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือค้นหาองคป์ระกอบและความสัมพันธ์
ระหวา่งองคป์ระกอบเหลา่นัน้ เพ่ือชว่ยใหเ้กิดความเขา้ใจในเรื่องนัน้ 

ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ )2553: 69) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ หมายถึง  
ความสามารถในการแยกแยะเพ่ือสืบคน้ข้อเท็จจริงของเหตกุารณ ์เรื่องราวหรือเนือ้หาต่างๆ โดย
การจ าแนกแยกแยะ เปรียบเทียบขอ้มูล จดักลุ่มอย่างเป็นระบบ ตีความ และท าความเขา้ใจกับ
องคป์ระกอบของสิ่งนัน้ โดยมีหลกัฐานอา้งอิงเพ่ือหาขอ้สรุปท่ีน่าจะเป็นไปไดแ้ละใชก้ระบวนการ
ตรรกวิทยาในการสรุป ตดัสินใจอยา่งถกูตอ้งและสมเหตสุมผล 

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ )2553: 54) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ หมายถึง 
ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดและจ าแนกแยะแยะขอ้มูลองคป์ระกอบของสิ่งต่าง ๆ 
ออกเป็นส่วนยอ่ยและจดัเป็นหมวดหมู่ เพ่ือคน้หาความจรงิ ความส าคญั แก่นแทอ้งคป์ระกอบหรือ
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หลักการของเรื่องนั้นๆ สามารถอธิบายตีความ สิ่งท่ีเห็น รวมทั้งหาความสัมพันธ์และความ
เช่ือมโยงของสิ่งตา่งๆ ได ้

ฆนัท  ธาตุทอง )2554:  40) ได้ให้ความหมายการคิดวิ เคราะห์ว่า หมายถึง 
ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะองคป์ระกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นวัตถ ุ
สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตกุารณ ์และหาความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลระหวา่งองคป์ระกอบเหลา่นัน้ เพ่ือ
คน้หาสภาพความเป็นจรงิหรือสิ่งส  าคญัของสิ่งท่ีก าหนดให ้

สุคนธ์  สินธพานนท์ และคณะ )2555:  31) ได้อธิบายความหมายของการคิด
วิเคราะห ์หมายถึง การคิดท่ีสามารถจ าแนกแยกแยะข้อมูลหรือวัตถุสิ่ งของต่างๆ หรือเรื่องราว 
เหตุการณ์ออกเป็นส่วนย่อยตามหลักการหรือเกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ือค้นหาความจริง หรือ
ความส าคญัท่ีแฝงอยูห่รือปรากฏอยูจ่นไดค้วามคิดท่ีน าไปสูข่อ้สรุปและการน าไปประยกุตใ์ช้ 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า การคิดวิเคราะห ์เป็นความสามารถของ
บุคคลในการจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ สิ่ งของ เรื่องราว หรือ
เหตุการณ์ โดยการคิด พิจารณา ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง น าไปสู่การคน้พบสาเหตุและผลท่ีเกิดขึน้ 
และเลือกวิธีการแกปั้ญหาไดอ้ย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งผูเ้รียนจะตอ้งใชค้วามเป็นเหตเุป็นผลและ
ค าถามท่ีใชใ้นการวดัความสามารถในการคิดวิเคราะหจ์ะเป็นค าถามท่ีสามารถแยกแยะส่วนย่อย 
ๆ ของเหตกุารณเ์รื่องราวหรือเนือ้หาต่างๆ มีจดุมุ่งหมายหรือความประสงคส์ิ่งใด แต่ละเหตกุารณ์
เก่ียวกนัอยา่งไรบา้ง และเก่ียวพนักนัโดยหลกัการใด 

4.3 กระบวนการคิดวิเคราะห ์
ชาต ิแจม่นชุ )2545:  54) ไดส้รุปขัน้ตอนการคดิวิเคราะห ์ดงันี ้

1. ก าหนดสิ่งส าเร็จรูปสิ่งหนึ่งขึน้มาเป็นตวัตน้เรื่อง เช่น ดิน น า้ โครงกลอน บท
หนึ่ง รูปภาพ กราฟ บทความ เหตกุารณต์า่งๆ  

2. ก าหนดค าถามหรือปัญหาเพ่ือค้นหาความจริงหรือความส าคัญต่างๆ เช่น 
ภาพนี ้หรือกราฟนีต้อ้งการส่ือหรือบอกอะไรท่ีส าคญัท่ีสดุ 

3. พินิจพิเคราะหแ์ยกแยะกระจายสิ่งท่ีก าหนดใหอ้อกเป็นส่วนย่อยๆ  
4. คน้หาความจรงิหรือความส าคญัท่ีก าหนด 
5. สรุปเป็นค าตอบ หรือตอบปัญหานัน้ๆ  

สุวิทย ์ มูลค า )2548:  19) ไดอ้ธิบายกระบวนการคิดวิเคราะหว์่าประกอบไปดว้ย 5 
ขัน้ตอนดงันี ้
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ขัน้ท่ี 1 ก าหนดสิ่งท่ีตอ้งการวิเคราะห ์เป็นการก าหนดวตัถุสิ่งของ เรื่องราว หรือ
เหตกุารณต์่างๆ ขึน้มา  เพ่ือเป็นตน้เรื่องท่ีจะใชว้ิเคราะห ์เช่น พืช สตัว ์หิน ดิน รูปภาพ บทความ 
เรื่องราว เหตกุารณห์รือสถานการณจ์ากขา่ว ของจรงิหรือส่ือเทคโนโลยีต่างๆ เป็นตน้ 

ขัน้ท่ี 2 ก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค ์เป็นการก าหนดประเด็นขอ้สงสัยจาก
ปัญหาของสิ่งท่ีตอ้งการวิเคราะห ์ซึ่งอาจจะก าหนดเป็นค าถามหรือเป็นการก าหนดวตัถุประสงค์
ของการวิเคราะหเ์พ่ือคน้หาความจริง สาเหต ุหรือความส าคญั เช่น ภาพนี ้บทความนีต้อ้งการส่ือ
หรือบอกอะไรท่ีส าคญัท่ีสดุ 

ขัน้ท่ี 3 ก าหนดหลกัการหรือกฎเกณฑ ์เป็นการก าหนดขอ้ก าหนดส าหรบัใชแ้ยก
ส่วนประกอบของสิ่งท่ีก าหนดให ้ เช่น  เกณฑใ์นการจ าแนกสิ่งท่ีมีความเหมือนหรือแตกต่างกัน 
หลักเกณฑใ์นการหาลักษณะความสัมพันธ์เชิงเหตุผลอาจเป็นลักษณะความสัมพันธ์ท่ีมีความ
คลา้ยคลงึกนัหรือขดัแยง้ 

ขัน้ท่ี 4 พิจารณาแยกแยะเป็นการพินิจ พิเคราะหท์ าการแยกแยะ กระจายสิ่งท่ี
ก าหนดให้ออกเป็นส่วนย่อยๆ โดยอาจใช้เทคนิคค าถาม 5W1H  ประกอบด้วย What (อะไร) 
Where (ท่ีไหน) When (เม่ือไหร)่ Why (ท าไม) Who (ใคร) และ How (อยา่งไร) 

ขัน้ท่ี 5 สรุปค าตอบ เป็นการรวบรวมประเด็นท่ีส าคญัเพ่ือหาขอ้สรุปเป็นค าตอบ
หรือตอบปัญหาของสิ่งท่ีก าหนดให ้

ทิศนา แขมมณี และคณะ )2549:  12) ไดใ้หข้ัน้ตอนการคดิวิเคราะห ์ ดงันี ้
1. ศกึษาขอ้มลู 
2. ตัง้วตัถปุระสงคใ์นการวิเคราะหข์อ้มลู 
3. ก าหนดเกณฑใ์นการจ าแนกแยกแยะขอ้มลู 
4. แยกแยะขอ้มลูตามเกณฑท่ี์ก าหนดเพ่ือใหเ้ห็นองคป์ระกอบของสิ่งท่ีวิเคราะห ์
5. หาความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบตา่งๆ และความสมัพนัธข์องขอ้มลูในแต่

ละองคป์ระกอบ 
6. น าเสนอผลการวิเคราะห ์
7. น าผลการวิเคราะหม์าสรุป ตอบค าถามตามวตัถปุระสงค ์

สคุนธ ์ สินธพานนท ์(2552: 13) ไดเ้สนอขัน้ตอนการคดิวิเคราะห ์ไดแ้ก่ 
1. ก าหนดสิ่งส าเร็จรูปสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์ หรือเรื่องราวเป็นตวัตน้เรื่อง เช่น 

ตน้ไม ้สตัว ์พลเมือง ภาวะโลกรอ้น อาหารส าเรจ็รูป นิทาน ขา่ว 
2. ก าหนดค าถามหรือปัญหาเพ่ือคน้หาความจรงิ เชน่ 
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- ตน้ไมมี้ความส าคญัตอ่มนษุยอ์ย่างไร 
3. พินิจพิเคราะหแ์ยกแยะกระจายสิ่งท่ีก าหนดใหอ้อกเป็นส่วนย่อย เชน่ 

- ตน้ไมมี้ความส าคญัต่อมนุษย ์คือ เป็นรม่เงาบงัแสงแดด ตน้ไมบ้างชนิดเป็น
ยารกัษาโรค ผลไม้น ามาเป็นอาหาร ล าต้นของต้นไม้น ามาสรา้งบ้านท่ีอยู่อาศัย ท าเครื่องเรือน 
เครื่องใช ้

4. สรุปเป็นค าถาม หรือตอบปัญหานั้นๆ กล่าวคือ เม่ือจ าแนกแยกแยะตอบ
ค าถามแลว้จะไดค้วามคิดว่า ตน้ไมมี้ความส าคญัต่อมนุษยใ์นดา้นต่างๆ เพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปและ
น าไปเป็นแนวทางการตดัสินใจประยกุตใ์ชป้ระโยชนจ์ากการวิเคราะหต์อ่ไป 

จากกระบวนการคิดวิเคราะหท่ี์กล่าวมาขา้งตน้  สรุปไดว้า่  กระบวนการคิดวิ เคราะห์
จะตอ้งมีการก าหนดสิ่งท่ีตอ้งการวิเคราะห ์ก าหนดค าถามหรือปัญหา พิจารณาเลือกใชเ้ครื่องมือ
ในการวิเคราะห ์ท าการวิเคราะห ์แยกแยะขอ้มูลต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อย และน าไปสู่การสรุปผล
การวิเคราะห ์เพ่ือตอบปัญหานัน้อยา่งเป็นระบบชดัเจน  

4.4 ลักษณะของการคิดวิเคราะห ์
ศิริกาญจน ์โกสุมภ ์และดารณี ค าวจันัง )2545:  51) ไดอ้ธิบายลกัษณะของการคิด

วิเคราะห ์ดงันี ้
 1. การวิเคราะหส์ว่นประกอบ เป็นความสามารถในการหาสว่นประกอบท่ีส าคญั

ของสิ่งของหรือเรื่องราวตา่งๆ เป็นความสามารถในการบอกความแตกตา่งระหว่างขอ้เท็จจรงิและ
ความคิดเห็น ความแตกต่างของข้อสรุปจากข้อเท็จจริงท่ีน ามาสนับสนุน เช่น การวิเคราะห์
สว่นประกอบท่ีส าคญั สาเหตแุละสาระส าคญัของเรื่อง 

2. การวิเคราะหค์วามสมัพนัธ ์เป็นความสามารถในการหาความสมัพนัธข์องสว่น
ส าคญัต่างๆ เป็นการระบุความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล และ
ความแตกตา่งระหวา่งขอ้โตแ้ยง้ท่ีเก่ียวขอ้งและไมเ่ก่ียวขอ้ง 

3. การวิเคราะหห์ลักการ เป็นความสามารถในการหลักการของความสัมพันธ์
ของส่วนส าคญัในเรื่องนัน้ๆ ว่าสมัพันธก์ันอยู่โดยอาศยัหลักการใด เป็นความสามารถในการให้
ผูเ้รียนคน้หาหลกัการของเรื่อง ระบจุดุประสงคข์องผู้เรียน ประเด็นท่ีส าคญัของเรื่อง เทคนิคท่ีใชใ้น
การชกัจูงผูอ้่าน และรูปแบบของภาษาท่ีใช ้เช่น การบอกหรือการอธิบายสิ่งท่ีเป็นใจความส าคญั 
ความสมัพนัธ ์และหลกัการของสิ่งท่ีเรียนได ้

สวุิทย ์ มลูค า )2548:  23-24) ไดอ้ธิบายลกัษณะของการคดิวิเคราะห ์ดงันี ้
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1. การวิเคราะหส์่วนประกอบ เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบท่ีส าคญั
ของสิ่งของหรือเรื่องราวต่างๆ เช่น การวิเคราะหส์่วนประกอบของพืช สัตว ์ข่าว ข้อความ หรือ
เหตกุารณ ์เป็นตน้ 

2. การวิเคราะหค์วามสมัพนัธ ์เป็นความสามารถในการหาความสมัพนัธข์องสว่น
ส าคญัต่างๆ โดยการระบุความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลหรือความ
แตกตา่งระหวา่งขอ้โตแ้ยง้ท่ีเก่ียวขอ้งและไมเ่ก่ียวขอ้ง  

3. การวิเคราะหห์ลักการ เป็นความสามารถในการหาหลักความสัมพันธ์ส่วน
ส าคญัในเรื่องนัน้ๆ ว่าสมัพันธก์ันอยู่โดยอาศยัหลกัการใด เช่น การใหผู้เ้รียนคน้หาหลกัการของ
เรื่อง การระบุจุดประสงคข์องผูเ้รียน ประเด็นส าคญัของเรื่อง เทคนิคท่ีใชใ้นการจูงใจผูอ้่าน และ
รูปแบบของภาษาท่ีใช ้เป็นตน้   

บลูม )ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ , 2553: 56; อ้างอิงจาก Bloom, 1956. Taxonomy of 
Educational Objective. pp 201-207) ไดส้รุปลกัษณะการคดิวิเคราะห ์ดงันี ้

1. การคิดวิเคราะหเ์นือ้หา ขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดม้านัน้แยกเป็นส่วนย่อยได ้ขอ้ความ
บางขอ้ความอาจเป็นความจริง บางขอ้ความเป็นค่านิยม และบางขอ้ความเป็นความคิดเห็นของ
ผูเ้ขียน ซึ่งการคดิวิเคราะหเ์นือ้หา ประกอบดว้ย 

1.1 วิเคราะหช์นิด สิ่งนั้นๆ เหตุการณ์นัน้ๆ จัดเป็นชนิดใด ลักษณะใด เพราะ
เหตใุด  

1.2 วิเคราะหส์ิ่งส  าคญั วินิจฉัยว่าสิ่งใดส าคญั สิ่งใดไม่ส  าคญั เป็นการคน้หา
สาระส าคญั ขอ้ความหลกั ขอ้สรุป จดุเดน่ จดุดอ้ย ของสิ่งตา่งๆ  

1.3 วิเคราะหเ์ลสนยั มุ่งคน้หาสิ่งท่ีแอบแฝงซ่อนเรน้ หรืออยู่เบือ้งหลงัจากสิ่งท่ี
เห็น ซึ่งมิไดบ้ง่บอกตรงๆ แตมี่รอ่งรอยความจรงิซ่อนเรน้อยู่ 

2. การคิดวิเคราะหค์วามสมัพนัธ ์เป็นการคน้หาความสมัพนัธข์องสิ่งต่างๆ การ
เช่ือมความสัมพันธร์ะหว่างขอ้มูลหลัก ความสัมพันธ์ของสมมติฐาน และความสัมพันธ์ระหว่าง
ขอ้สรุป และยังรวมถึงความสัมพันธ์ในชนิดของหลักฐานท่ีน ามาแสดงดว้ย ในการคิดวิเคราะห์
ความสมัพนัธ ์สามารถแยกไดด้งันี ้

2.1 ความเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่าง แนวคดิในบทความและขอ้ความตา่งๆ  
2.2 ความสามารถในการระลกึไดว้่ามีสิ่งใดเก่ียวกบัการตดัสินใจนัน้ 
2.3 ความสามารถในการแยกความจริง หรือสมมติฐานท่ีเป็นใจความส าคัญ

หรือขอ้โตแ้ยง้ท่ีน ามาสนบัสนนุขอ้ความหรือสมมตฐิานนัน้ 
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2.4 ความสามารถในการตรวจสอบสมมตฐิานท่ีไดม้า 
2.5 ความสามารถในการแบ่งแยกสาเหตุของความสัมพันธ์และผลจาก

ความสมัพนัธอ่ื์นๆ  
2.6 ความสามารถในการวิเคราะหข์อ้มูลท่ีขดัแยง้ แบ่งแยกสิ่งท่ีตรงและไม่ตรง

กบัขอ้มลูได ้
2.7 ความสามารถในการสืบหาความจรงิของขอ้มลู 
2.8 ความสามารถในการสรา้งความสมัพนัธแ์ละแยกรายละเอียดท่ีส าคญัและ

ไมส่  าคญัได ้
3. การคิดวิเคราะหห์ลกัการ เป็นการวิเคราะหโ์ครงสรา้งและหลกัการ ในการคิด

วิเคราะหห์ลกัการนีจ้ะตอ้งวิเคราะหแ์นวคดิ จดุประสงค ์และมโนทศัน ์ไดแ้ก่ 
3.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะหใ์นรายละเอียดของงาน ความสมัพนัธข์อง

ขอ้มลูและความหมายชององคป์ระกอบตา่งๆ  
3.2 ความสามารถวิเคราะหรู์ปแบบในการเขียน การวิเคราะหจ์ุดประสงคข์อง

ผูเ้ขียน ความเห็นของผูเ้ขียน และความรูส้กึท่ีมีตอ่งาน 
3.3 ความสามารถในการวิเคราะหท์ศันคตขิองผูเ้ขียนในดา้นตา่งๆ  
3.4 ความสามารถในการวิเคราะหเ์ทคนิคโฆษณาชวนเช่ือ 
3.5 ความสามารถในการวิเคราะหจ์ดุท่ีเป็นทศันคติของผูเ้ขียน 
3.6 ความสามารถแยกแยะความแตกตา่งระหว่างขอ้เท็จจรงิและอคตท่ีิมีอยูไ่ด ้

จากลักษณะคิดวิเคราะห์ท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ลักษณะของการคิด
วิเคราะหจ์ะประกอบไปดว้ยการวิเคราะหเ์นือ้หาหรือสว่นประกอบ โดยท าการแยกแยะขอ้มลูตา่งๆ   
การวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องสิ่งตา่งๆ  และการวิเคราะหห์ลกัการของสว่นส าคญัในเรื่องนัน้ๆ ว่า
สมัพนัธก์นัอยูโ่ดยอาศยัหลกัการใด 

4.5 การพัฒนาการคิดวิเคราะห ์
ดิลก ดิลกานนท ์)2525:  64-65) กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาการคิดวิเคราะห ์

ดงันี ้
1. ก าหนดสิ่งท่ีจะวิเคราะหว์า่จะวิเคราะหอ์ะไร ก าหนดขอบเขตและนิยามของสิ่ง

ท่ีจะคิดใหช้ดัเจน เช่น จะวิเคราะหปั์ญหาสิ่งแวดลอ้ม ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม หมายถึง ปัญหาเก่ียวกบั
ขยะท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียนของเรา 
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2. ก าหนดจดุมุ่งหมายของการวิเคราะหว์่าตอ้งการวิเคราะหเ์พ่ืออะไร เชน่ เพ่ือจดั
อนัดบั เพ่ือหาเอกลกัษณ ์เพ่ือหาขอ้สรุป เพ่ือหาสาเหต ุเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข 

3. พิจารณาขอ้มลูความรู ้ทฤษฎี หลกัการ กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการวิเคราะหว์่าจะใช้
หลกัใดเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะหแ์ละจะใชห้ลกัความรูน้ัน้ ควรใชใ้นการวิเคราะหอ์ยา่งไร  

4. สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์ให้เป็นระบบและชัดเจน  ทักษะการคิด
วิเคราะห ์เป็นทักษะท่ีสามารถพัฒนาได้จากประสบการณ์อันหลากหลายและบรรยากาศการ
เรียนรูร้ว่มกนัของผูเ้รียน  กิจกรรมท่ีครูควรจดัใหผู้เ้รียนจะอยู่ในรูปแบบการตัง้ค  าถาม การสงัเกต 
การสืบคน้ การท านาย และเน่ืองจากการคิดวิเคราะหเ์ป็นทกัษะการคิดระดบัสงู  เช่นเดียวกบัการ
คดิวิจารณญาณจงึจ าเป็นท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีทกัษะพืน้ฐานอ่ืนมาชว่ย เช่น ทกัษะการอ่าน การเขียน 
การฟัง นอกจากนีค้รูจะตอ้งอาศยัเทคนิคตา่งๆ ในการพฒันาการคิดอีกดว้ย เช่นเทคนิคการสงัเกต 
การตัง้ค  าถาม การใชผ้งัมโนทศัน ์เป็นตน้   

อษุณีย ์โพธิสขุ )2537:  99-100) ไดเ้สนอแนวการสอนเพ่ือการส่งเสริมพฒันาการคิด
วิเคราะหข์องผูเ้รียน ดงันี ้

1. ใหน้กัเรียนศึกษาจากประสบการณ์ตรง เช่น การไปทศันศึกษา ร่วมกิจกรรม 
หรือเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดท้ดลอง 

2. การศึกษาหาความรูด้ว้ยตนเอง เป็นการสรา้งทักษะการเรียนรู ้เช่น การท า
รายงาน การท าวิจยั เป็นตน้ 

3. ใชกิ้จกรรมเป็นส่ือกระตุน้ เชน่ การอภิปราย โตว้าที เป็นตน้ 
4. การสรา้งหรือสมมติสถานการณ์ นกัเรียนจะมีความเขา้ใจไดแ้นวคิดมีความ

พยายามในการแกปั้ญหา 
5. ใหน้กัเรียนเสนอผลงานท่ีตนเองไดศ้กึษาหาความรู ้
6. กิจกรรมกลุม่ การระดมพลงัสมอง การระดมความคดิ การวิจารณ ์

ผจงกาญจน ์ ภู่วิภาดาวรรธ ์)2541:  9-17) ไดเ้สนอแนวทางการส่งเสริมใหน้ักเรียน
พฒันาความคิดเชิงวิเคราะหแ์ละความคิดสรา้งสรรค ์ ดว้ยการจดัสภาพแวดลอ้มบรรยากาศตา่งๆ 
ดงันี ้

 1. การจดับรรยากาศดา้นกายภาพ เชน่ สภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียน โรงเรียน มี
ลกัษณะท่ีส่งเสริมใหค้ิดวิเคราะห ์คิดสรา้งสรรค ์ทา้ทายการเรียนรู ้สรา้งความสนใจเพ่ือใหเ้กิดการ
สงัเกตและคดิตลอดเวลา 
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2. การจดับรรยากาศดา้นสมอง เช่น การกระตุน้ใหต้อบ แสวงหา ใหต้ัง้ค  าถาม
แบบต่างๆ กระตุน้ใหต้ิดตาม กระตุน้ใหค้ิด แบบอุปมาอุปมยั กระตุน้ใหค้ิดการเช่ือมโยงสมัพนัธ ์
กระตุน้ใหค้ดินอกกรอบ 

3. การจัดบรรยากาศด้านอารมณ์  เช่น การสร้างเจตคติเชิงบวกต่อการคิด
วิเคราะหค์ิดสรา้งสรรค ์ครู อาจารยแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้งจะตอ้งส่งเสริมใหโ้อกาส ใหอิ้สรเสรีในการคิด
การแสดงออก หรือการมีจินตนาการในรูปแบบตา่งๆ ของนกัเรียน 

เกรียงศกัดิ ์ เจรญิวงศศ์กัดิ ์)2546:  11-17) ไดเ้สนอแนวคดิในการสง่เสรมิพัฒนาการ
คดิเชิง วิเคราะห ์ดงันี ้

1. ส่งเสริมใหตี้ความ การพยายามท าความเขา้ใจใหเ้หตผุล การแปลความจาก
ขอ้มลูท่ียงัไมค่รบถว้น 

2. ส่งเสริมใหแ้สวงหาความรู ้ความเขา้ใจ หรือขอ้มูลเป็นการตอบค าถาม แจก
แจง จ าแนก จดัล าดบั หมวดหมู ่หาเหตผุล ความสมัพนัธ ์ผลกระทบ 

3. สง่เสรมิใหช้า่งสงัเกต สงสยัชา่งถาม เพ่ือการคน้พบหาค าตอบ หาเหตผุล 
4. ส่งเสริมให้หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เพ่ือการตัดสินใจ แก้ปัญหา การ

ประเมินคา่ในเรื่องตา่งๆ  
จากการพัฒนาคิดวิเคราะห์ท่ีกล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า  ในการพัฒนาการคิด

วิเคราะห ์จะตอ้งมีการจัดบรรยากาศทัง้ทางกายภาพ ดา้นสมอง และดา้นอารมณ์  ซึ่งกิจกรรม
ตา่งๆ จะตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรูจ้ากประสบการณต์รง และไดศ้ึกษาหาความรูด้ว้ยตนเอง มี
กิจกรรมท่ีตอ้งมีการระดมสมอง เพ่ือกระตุน้การคดิวิเคราะหข์องผูเ้รียน 

4.6 ประโยชนข์องการคิดวิเคราะห ์
เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศศ์กัดิ์ )2546:  74-76) ไดเ้สนอประโยชนข์องการคิดวิเคราะห ์

ดงันี ้
 1. ชว่ยสง่เสรมิความฉลาดทางสตปัิญญา   
2. ช่วยให้ค  านึงถึงความสมเหตุสมผลของขนาดกลุ่มตัวอย่างในการสรุปเรื่อง

ตา่งๆ  
3. ชว่ยลดการอา้งประสบการณส์ว่นตวัเป็นขอ้สรุปทั่วไป 
4. ชว่ยขดุคน้สาระของความประทบัใจครัง้แรก 
5. ชว่ยตรวจสอบการคาดคะเนบนฐานความรูเ้ดมิในหลายๆ เรื่อง 
6. ชว่ยวินิจฉยัขอ้เท็จจรงิจากประสบการณส์ว่นบคุคล 
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7. เป็นพืน้ฐานการคิดในมิติอ่ืนๆ การคิดวิเคราะหน์บัว่าเป็นปัจจยัท่ีท าหนา้ท่ีเป็น
ปัจจยัหลกัส าหรบัการคดิในมิตอ่ืินๆ  

8. ช่วยในการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์เก่ียวข้องกับการจ าแนกแยกแยะ
องคป์ระกอบตา่งๆ และการท าความเขา้ใจในสิ่งท่ีเกิดขึน้ 

9. ช่วยในการประเมินและตดัสินใจ การวิเคราะหจ์ะช่วยใหเ้รารูข้อ้เท็จจริงหรือ
เหตผุลเบือ้งตน้ของสิ่งท่ีเกิดขึน้ 

10. ชว่ยใหค้วามคดิสรา้งสรรคส์มเหตสุมผล การคิดวิเคราะหช์ว่ยใหก้ารคดิตา่งๆ 
ของเราอยูบ่นพืน้ฐานของตรรกะและความนา่จะเป็นไปไดอ้ยา่งมีเหตผุล มีหลกัเกณฑ ์

11. ชว่ยใหเ้ขา้ใจกระจ่างขึน้ การคิดวิเคราะหช์่วยใหเ้ราประเมินและสรุปสิ่งตา่งๆ 
บนขอ้เท็จจรงิท่ีปรากฏ 

สวุิทย ์ มลูค า )2548:  39) ไดอ้ธิบายประโยชนข์องการคิดวิเคราะห ์ดงันี ้
 1. ช่วยใหเ้รารูข้อ้เท็จจริง รูเ้หตผุลเบือ้งหลงัของสิ่งท่ีเกิดขึน้ เขา้ใจความเป็นมา

เป็นไปของเหตุการณ์ต่างๆ รูว้่าเรื่องนั้นมีองคป์ระกอบอะไรบ้างท าให้เราได้ข้อเท็จจริงท่ีเป็น
ฐานความรูใ้นการน าไปใชใ้นการตดัสินใจแกปั้ญหาการประเมินและการตดัสินใจเรื่องต่างๆ ได้
อยา่งถกูตอ้ง 

2. ช่วยใหเ้ราส ารวจความสมเหตสุมผลของขอ้มูลท่ีปรากฏและไม่ด่วนสรุปตาม
อารมณ ์ความรูส้กึหรืออคต ิแตสื่บคน้ตามหลกัเหตผุลและขอ้มลูท่ีเป็นจรงิ 

3. ช่วยใหเ้ราไม่ด่วนสรุปสิ่งใดง่ายๆ แต่ส่ือสารตามความจริง ขณะเดียวกันจะ
ช่วยให้เราไม่หลงเช่ือข้ออ้างท่ีเกิดจากตัวอย่างเพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาเหตุผลและปัจจัย
เฉพาะในแตล่ะกรณีได ้

4. ช่วยในการพิจารณาสาระส าคญัอ่ืนๆ ท่ีถกูบิดเบือนไปจากความประทบัใจใน             
ครัง้แรก ท าใหเ้รามองอยา่งครบถว้นในแง่มมุอ่ืนๆ ท่ีมีอยู ่

5. ช่วยพัฒนาความเป็นคนช่างสังเกต การหาความแตกต่างของสิ่งท่ีปรากฏ
พิจารณาตามความสมเหตสุมผลของสิ่งท่ีเกิดขึน้ก่อนท่ีจะตดัสินสรุปสิ่งใดลงไป 

6. ช่วยใหเ้ราหาเหตุผลท่ีสมเหตสุมผลใหก้ับสิ่งท่ีเกิดขึน้จริง ณ เวลานัน้ โดยไม่
พึ่งพิงอคต ิท่ีก่อตวัอยูใ่นความทรงจ า ท าใหเ้ราสามารถประเมินสิ่งตา่งๆ ไดอ้ยา่งสมจรงิสมจงั 

7. ช่วยประมาณการความน่าจะเป็น โดยสามารถใช้ข้อมูลพื ้นฐานท่ีเรามี
วิเคราะหร์่วมกับปัจจัยอ่ืนๆ ของสถานการณ์ ณ เวลานั้น อันจะช่วยเราคาดการณ์ความน่าจะ
เป็นไดส้มเหตสุมผลมากกวา่ 
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สคุนธ ์ สินธพานนท ์และคณะ )2555:  31) ไดอ้ธิบายประโยชนข์องการคิดวิเคราะห ์
ดงันี ้

1. ท าให้สามารถแยกขอ้เท็จจริงออกจากขอ้มูล หรือจากความคิดเห็น มีความ
กระจ่างชดัเจน ท าใหม้องเห็นแนวทางในการตดัสินใจท่ีจะท างานหรือด าเนินกิจกรรมตา่งๆ อย่าง
เป็นระบบ บรรลเุปา้หมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เป็นรากฐานส าคญัของการพฒันาทกัษะการเรียนรู ้การแสวงหาความรู ้ท าให้
รูจ้กัคดิ จ าแนกแยกแยะสิ่งท่ีเรียนรู ้จดัประเภทสิ่งตา่งๆ อยา่งมีหลกัเกณฑ ์สามารถท านายผล หรือ
คาดการณส์ิ่งท่ีจะเกิดขึน้ไดใ้กลเ้คียงความเป็นจรงิ น าไปสูก่ารตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

3. ท าใหเ้ป็นคนมีเหตุผล มีหลักการไม่กระท าสิ่งใดๆ ตามใจตนเองอย่างเล่ือน
ลอยไรท้ิศทาง ไมส่รุปเรื่องราวตา่งๆ ตามอารมณ ์หรือความรูส้กึของตนเอง 

4. ท าให้เป็นผู้ท่ีน่าเช่ือถือ ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนในด้านการแสดงความ
คดิเห็น หรือการใหข้อ้เสนอแนะอยา่งมีเหตผุล 

5. สามารถแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ย่างมีเหตผุล ตามขัน้ตอน ถกูตอ้ง และสามารถ
ปรบัตนเองใหเ้ขา้กับสถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมโลกยุคปัจจุบนัได ้ไม่คลอ้ยตามหรือ
หลงเช่ือบคุคลอ่ืนจนเกิดความพลาดพลัง้ในกิจการตา่งๆ  

6. ท าให้เป็นผู้ท่ีมีทักษะในการล าดับเหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ หลอมรวมได้
ใจความเพ่ือน าเสนอความคดิเห็นอยา่งมีเหตผุลไปยงับคุคลและองคก์รตา่งๆ ได ้

7. ท าใหส้ามารถประมวลขอ้คิดเห็นหรือความคิดเห็นของบคุคลท่ีหลากหลายมา
สมัพนัธ ์เพ่ือน ามาสรุปเป็นแนวคดิใหมน่ าไปใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงคณุภาพของงาน 

8. ท าให้ได้ข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกันมาเป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบความถกูตอ้งตามหลกัเกณฑไ์ดต้รงประเดน็ 

จากประโยชนข์องคิดวิเคราะหท่ี์กล่าวมาขา้งตน้  สรุปไดว้่า  ประโยชนข์องการคิด
วิเคราะห ์คือ ช่วยพฒันาความสามารถในการแยกแยะขอ้เท็จจริงของขอ้มูลต่างๆ ผูเ้รียนจะไดว้ิธี
คิดอย่างเป็นระบบโดยมีพิจารณาไตร่ตรอง แยกแยะขอ้มูลอย่างมีขัน้ตอน และสามารถตดัสินใจ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

4.7 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
สมเกียรติ ปดิฐพร )2526 : 155-157) ได้กล่าวถึงการวัดความสามารถในการคิด

วิเคราะห ์วดั 3 ส่วน คือ วิเคราะหค์วามส าคญัขององคป์ระกอบ วิเคราะหค์วามสมัพนัธ ์วิเคราะห์
หลกัการ  มีรายละเอียด ดงันี ้
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1. การวิเคราะหค์วามส าคญัขององคป์ระกอบ เป็นการวิเคราะหส์ิ่งส  าเร็จรูปให้
ออกมาเป็นส่วนย่อยๆ วา่มีสิ่งใดเป็นองคป์ระกอบบา้ง องคป์ระกอบใดส าคญั มีความเดน่ชดั ส่วน
การออกขอ้ค าถามวดัความสามารถดา้นนี ้จะแบง่ได ้3 แบบ คือ  

1.1 ถามให้วิเคราะหช์นิด ไดแ้ก่ การถามให้วินิจฉัยว่าเป็นสิ่งใด ลักษณะใด 
ประเภทใดตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดให ้

1.2 ถามให้วิเคราะห์สิ่งส  าคัญ ได้แก่ การถามให้ค้นหาสิ่งส าคัญ ไม่ส  าคัญ 
เดน่-ดอ้ยหรือบกพรอ่ง และจ าเป็น-ไมจ่  าเป็น จากเรื่องราวท่ีก าหนดให ้

1.3 ถามใหว้ิเคราะหเ์ลศนยั ไดแ้ก่ การถามใหค้น้หาสิ่งท่ีแฝงเรน้อยู่ในเรื่องราว
นัน้ ไมไ่ดก้ลา่วออกมาตรงๆ แตมี่รอ่งรอยหรือเคา้เง่ือนส่อใหเ้ห็นวา่มีสิ่งส าคญันัน้อยูเ่บือ้งหลงั  

2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ คือ การหาความสัมพันธ์หรือความเก่ียวข้อง
ระหวา่งองคป์ระกอบของสิ่งสมบรูณท่ี์แยกแยะออกมาแลว้ว่ามี 2 สิ่งใดเก่ียวขอ้งหรือสมัพนัธก์นัใน
ลกัษณะใด ไมเ่ก่ียวขอ้งหรือสมัพนัธก์นัในลกัษณะใด แตก่ารสมัพนัธก์นัจะตอ้งสมเหตสุมผลดว้ย 

การถามหาความสมัพนัธมี์แง่มมุท่ีจะถามได ้ดงันี ้
2.1 ถามเก่ียวกบัขนาดของความสมัพนัธ ์เชน่ มากท่ีสดุ-นอ้ยท่ีสดุ 
2.2 ถามเก่ียวกบัขัน้ตอนของความสมัพนัธ ์
2.3 ถามเก่ียวกบัวตัถปุระสงคแ์ละวิธีการ 
2.4 ถามเก่ียวกบัสาเหตแุละผลท่ีจะเกิดตามมา 

3. การวิเคราะหห์ลกัการ คือ การแยกแยะ เพ่ือคน้หาว่ามีโครงสรา้งและหลกัการ
อย่างไร มีอะไรเป็นแกนกลางเช่ือมโยงเป็นหลกัส าคญัใหค้มุตวัเป็นรูปร่างอยู่ได ้ความจริงท่ีคน้ได้
คือหลกัการของสิ่งนัน้ ค  าถามดา้นการวิเคราะหห์ลกัการ มีชนิดใหญ่ ๆ อยู ่2 ชนิด 

3.1 การวิ เคราะห์โครงสร้าง ได้แก่  การถามถึงลักษณะการรวมตัวของ
สว่นประกอบย่อย วิธีผสมผสานสว่นยอ่ยเขา้ดว้ยกนั การจดัระบบและการจดัล าดบัขึน้ก่อนหลงั  

3.2 การวิเคราะหห์ลักการ ไดแ้ก่ การถามใหแ้ยกแยะแลว้คน้หาหลักการหรือ
ความจรงิของเรื่องราวย่อย การกระท าย่อยท่ียึดถือเป็นพืน้ฐานรว่มกนัอยู่ ค  าถามชนิดนีม้กัจะมีค าว่า 
มีหลกัการอยูว่า่อย่างไร, มีเหตผุลวา่อยา่งไร, มีแนวคดิพืน้ฐานวา่อย่างไร, ยดึหลกัการของเรื่องใด  

ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ )2539: 149-153) และ ราตรี นันทสุคนธ์ (2553: 
167-168) ไดก้ล่าวถึงการวัดความสามารถการคิดวิเคราะหใ์นท านองเดียวกันว่า วิธีการเขียน
ขอ้สอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ในพฤติกรรมดา้นการวิเคราะหน์ั้น จะเต็มไปดว้ย
เหตผุล อนัเป็นสมรรถภาพท่ีเราตอ้งการปลูกฝังใหเ้กิดแก่ผูเ้รียนอย่างยิ่ง ค  าถามท่ีจะใชใ้นการวดั
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ความสามารถในการคิดวิเคราะหต์อ้งเป็นค าถามท่ีสามารถแยกแยะส่วนย่อยๆ ของเหตุการณ์
เรื่องราวหรือเนือ้หาตา่งๆ วา่ประกอบดว้ยอะไร มีจดุมุง่หมายหรือความประสงคส์ิ่งใด นอกจากนัน้
ยังมองถึงว่า ส่วนย่อยๆ ท่ีส าคัญนัน้แต่ละเหตุการณ์เก่ียวกันอย่างไรบา้ง และเก่ียวพันกันโดย
หลักการใด จะเห็นไดว้่าความสามารถในการคิดวิเคราะหจ์ะเต็มไปดว้ยการหาเหตุและผลมา
เก่ียวขอ้งกันอยู่เสมอ การคิดวิเคราะหจ์ึงตอ้งอาศยัพฤติกรรมดา้นความจ า ความเขา้ใจและดา้น
การน าไปใชม้าประกอบพิจารณา ความสามารถในการคิดวิเคราะหนี์แ้บง่ย่อยออกเป็น 3 ประเภท 
คือ 

1. วิเคราะหค์วามส าคญั )Analysis of elements) ค าถามประเภทนีเ้ป็นค าถาม
ให้วิเคราะห์มูลเหตุ ตน้ก าเนิด ผลลัพธ์และความส าคัญของเรื่องราวทั้งปวง การสรา้งค าถาม
จะตอ้งใหเ้ด็กมองหาสิ่งท่ีมีใหเ้ลือก ดงันัน้การสรา้งค าถามจึงมกัมีค าว่าดีท่ีสุดอยู่ดว้ยเสมอ ส่วน
การเขียนตวัเลือกจะตอ้งใหเ้ป็นตวัถกูทกุตวั แตพ่ยายามใหมี้ตวัหนึ่งท่ีถกูมากท่ีสดุ เวลาเด็กคิดจะ
ไดเ้ปรียบเทียบดวู่า เหตผุลใดถกูตอ้งและเหมาะสมท่ีสดุ เด็กจะไดค้ดิแลว้คิดอีกจนเกิดความแน่ใจ
ในเหตผุลตนเอง ตวัอยา่งค าถามประเภทนี ้ไดแ้ก่  

- ควรตัง้ช่ือบทความนีว้า่อย่างไร )ตอ้งมีบทความใหเ้ด็กอ่านก่อน) 
- ปัญหาอยา่งหนึ่งมีวิธีแกไ้ดห้ลายวิธี แลว้ถามวา่วิธีแกปั้ญหาแบบใดดีท่ีสดุ  
- ขอ้ความนีก้ลา่วถึงสิ่งใดส าคญั ท่ีกลา่วเชน่นัน้เพ่ือใหเ้กิดอะไร 
- เลข 1 ถึง 9 เลขใดใชม้ากท่ีสดุ 
- ศีลหา้ขอ้ใดส าคญัท่ีสดุ 
- อา่นหนงัสือโดยวิธีใดจงึจะเขา้ใจมากท่ีสดุ )ไมเ่คยบอกมาก่อน)  
- คนเราดิน้รนท ามาหากินแทบลม้ตายเพ่ือประสงคส์ิ่งใด 

2. การวิเคราะหค์วามสมัพนัธ ์)Analysis of relationship) เป็นความสามารถใน
การคน้หาว่า ความส าคญัย่อยๆ ของเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นต่างติดต่อเก่ียวพันกันอย่างไร 
สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กันอย่างไร การวิเคราะหห์าความสมัพนัธอ์าจจะถามความสมัพนัธข์องเนือ้
เรื่องกบัเหต ุเนือ้เรื่องกบัผล จดุใหญ่ใจความพยายามคน้หาว่า แต่ละเหตกุารณน์ัน้มีความส าคญั
อะไรท่ีไปเก่ียวพนักนัเป็นตวัรว่ม ตวัอยา่งค าถามประเภทนี ้ไดแ้ก่ 

- อะไรเป็นตน้เหตใุหเ้กิดวนัมหาวิปโยค  
- เหตใุดแสงจงึเดนิทางเรว็กว่าเสียง 
- ท าไมลกูในครรภม์ารดาจงึมีชีวิตอยูไ่ด ้
- ท าไมรบัประทานพริกจงึรอ้นทอ้ง 
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- เหตใุดคนท่ีมีความตกใจง่าย จงึมกัเป็นลม 
- ท าไมคนไทยจงึคา้ขายสูค้นจีนไมไ่ด ้
- เพราะเหตใุดรุง้จงึโคง้ตามแนวโคง้ของโลก 
- ท าไมการศกึษาไทยจงึไมเ่จรญิเทา่ประเทศญ่ีปุ่ น  
ฯลฯ 

 3. ก า รวิ เค รา ะห์ ห ลั ก ก า ร  )Analysis of organizational principles) เ ป็ น
ความสามารถท่ีจะจ าเคา้เล่ือนของเรื่องราวนัน้วา่ยึดหลกัการใด มีเทคนิคการเขียนอย่างไร จึงชวน
ใหค้นอ่านมีมโนภาพหรือยึดหลกัการใด มีเป็นส่ือสารสมัพันธเ์พ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ ค าถามการ
วิเคราะหห์ลกัการมกัมีค าลงทา้ยวา่ “ยดึหลกัการใด” ตวัอยา่งค าถามประเภทนี ้ไดแ้ก่ 

- มีหลักการเตรียมตัวอย่างไร จึงจะสอบชุดวิชาสถิติและการวิจัยไดใ้นภาค
เรียนเดียว 

- รถยนตว์ิ่งโดยอาศยัหลกัการใด 
- ยกตัวอย่างประวัติศาสตรข์ั้นขัดแย้งกับหลักฐานบางอย่างท่ีมีอยู่จริงแล้ว 

ถามวา่ประวตัิศาสตรต์อนนัน้เขียนผิดพลาด เพราะอะไร 
- คนจนชอบวิธีการโฆษณาของคอมมิวนิสต ์เพราะการโฆษณานัน้ใชห้ลกัการ

ใด 
- สินคา้บางอย่างมีคณุภาพไม่ดี แตค่นซือ้กันมาก ผูข้ายมีเทคนิคการจ าหน่าย

อยา่งไร 
- คนบางคนในตวัไม่มีสมบตัิผูดี้ แต่พูดใหค้นอ่ืนเช่ือถือได ้เพราะเขาใชเ้ทคนิค

การชกัจงูอยา่งไร 
ฯลฯ 

ลักขณา สริวัฒน์ )2549: 84-85) ได้กล่าวถึง การวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ว่าเป็นการศึกษาหาระดับความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยๆ ของเหตุการณ ์
เรื่องราว หรือเนือ้หาตา่งๆ วา่มีจดุมุ่งหมายอะไร แตล่ะเหตกุารณเ์ก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร โดยแบง่ออก
ตามประเภทเนือ้หาท่ีจะวดั ไดแ้ก่ การวิเคราะหค์วามส าคญั การวิเคราะหห์าความสมัพนัธ ์และ
การวิเคราะหห์าหลักการ ซึ่งการวัดความสามารถการคิดวิเคราะหท์ัง้ 3 ประเภทนี ้ลว้น สายยศ 
และองัคณา สายยศ )ลกัขณา สริวฒัน,์ 2549: 84; อา้งอิงจาก ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 
2539. เทคนิคการวดัผลการเรียนรู.้ หนา้ 149-154) ไดใ้หแ้จกแจงรายละเอียด ประเภทเนือ้หาท่ีจะ
วดั ทัง้ 3 ประเภท ดงันี ้
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1. การวิเคราะหค์วามส าคญั เป็นการถามใหค้น้หาเหตผุลคณุลกัษณะเด่นของ
เรื่องราวในแง่มุมต่างๆ ตามเกณฑท่ี์ก าหนดให ้เป็นการวิเคราะหว์่าสิ่งท่ีมีอยู่นัน้อะไรส าคญั หรือ
จ าเป็น ตวัไหนเป็นเหตุตวัไหนเป็นผล เหตผุลใดถูกตอ้งและเหมาะสมท่ีสุด ตวัอย่างค าถาม เช่น 
ศีลห้าข้อใดส าคัญท่ีสุด ค าตอบคือ ข้อ 5 หรือสิ่งใดส าคัญท่ีสุดท่ีบ้านมีความมั่นคงไม่พังง่าย 
ค าตอบคือ เสา เป็นตน้ 

2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นการหาความสัมพันธ์หรือความเก่ียวข้อง
ส่วนย่อยในปรากฏการณห์รือเนือ้หานัน้ เพ่ือน ามาอปุมาอปุไมย หรือคน้หาว่าแตล่ะเหตกุารณน์ัน้
มีความส าคัญอะไรไปเก่ียวพันกัน ตัวอย่างค าถาม เช่น การบริโภคนมท าให้ร่างกายสูงเพิ่มขึน้
หรือไม่ ค  าตอบ คือ การด่ืมนมมีผลท าใหร้า่งกายสูงขึน้ มีการศึกษาวิจยัพบว่า ถา้บริโภคนมมาก
พฒันาการดา้นสว่นสงูของรา่งกายก็เพิ่มมากขึน้อยา่งมีนยัส าคญัท่ี .01 

3. การวิเคราะหห์ลักการ เป็นความสามารถท่ีจะจบัเคา้เง่ือนของเรื่องราวนัน้ว่า
หลกัการใดมีเทคนิค หรือยดึปรชัญาใด อาศยัหลกัการใดเป็นส่ือสารสมัพนัธเ์พ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ 
ตวัอยา่งค าถาม เชน่ โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน มีหลกัการใดรว่มกนั ค าตอบคือ สมัผสันอก 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เป็นทกัษะกระบวนการทางสมองท่ีสามารถพัฒนา
ไดเ้ม่ือไดร้บัการพฒันาแลว้ การวดัความสามารถในการคดิวิเคราะหน์ัน้ บญุชม ศรีสะอาด )สวุฒัน ์
วิวฒันานนท,์ 2554: 91; อา้งอิงจาก บุญชม ศรีสะอาด, 2541. การพฒันาการสอน. หนา้ 81-83) 
กลา่วถึงการวดัความสามารถในการคดิวิเคราะหว์า่จะตอ้งวดั 3 สว่น คือ  

1. การวิเคราะหค์วามส าคญั เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบท่ีส าคญั
ของเรื่องราว เนือ้หา หรือปรากฏการณต์า่งๆ เป็นการแยกแยะเพ่ือหาหวัใจของเรื่อง 

2. การวิเคราะหค์วามสมัพนัธ ์เป็นความสามารถในการหาความสมัพนัธข์องสว่น
ตา่งๆ  

3. การวิเคราะหห์ลกัการ เป็นความสามารถในการหาหลกัการของความสมัพนัธ์
ของสว่นส าคญัในเรื่องราวหรือปรากฏการณน์ัน้ๆ วา่สมัพนัธก์นัอยูโ่ดยอาศยัหลกัการใด 

สมศกัดิ ์สินธุระเวชญ ์)2545 : 98-99) ไดใ้หแ้นวทางในการทดสอบความสามารถใน
การคดิเชิงวิเคราะห ์วา่อาจจะตัง้ค  าถามตอ่ไปนี ้

1. การวิเคราะหค์วามส าคญั เป็นการถามค าถามใหค้น้หาเนือ้แทห้รือหามูลเหต ุ
ตน้ก าเนิด หาเหต ุผลลพัธ ์และความส าคญัของเรื่องราวนัน้ๆ  

- วิเคราะหว์า่ความตอนใดเป็นค าอนมุาน หรือสมมตฐิาน 
- วิเคราะหว์า่ความตอนใดเป็นค าสรุปผล หรือค าอา้งอิงสนบัสนนุ 
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- วิเคราะหว์า่ขอ้ความนัน้มีวตัถปุระสงคห์รือความมุง่หมายส าคญัใด 
- วิเคราะหว์า่ขอ้สรุปนัน้มีอะไรสนบัสนนุ 
- วิเคราะหห์าขอ้ผิดพลาด หรือขอ้บกพรอ่งของเรื่องราว เหตกุารณแ์ละผลการ

ทดลอง 
- ใหเ้ปรียบเทียบของสองสิ่งหรือสองเหตกุารณ ์วา่สิ่งใดคลา้ยกนัหรือตา่งกนั 

2. วิเคราะหห์าความสมัพันธ ์เป็นการถามใหค้น้หาว่า ความส าคญัย่อยๆ ของ
เรื่องราวนัน้เก่ียวพันกันอย่างไร พาดพิงอย่างไร ยึดทฤษฏีหรือสมมติฐานใดเป็นหลัก แต่ละตอน
สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนั 

- อะไรเป็นสาเหตสุิ่งนัน้ เรื่องนัน้ 
-  สิ่งใดเป็นผลของการกระท านัน้ๆ  
- บคุคลหรือบทความนี ้ยดึทฤษฏีไหน 
- บทความนี ้เรื่องนี ้มีขอ้อนมุานอะไร 
- ค ากลา่วนีข้ยาย สนบัสนนุหรือคดัคา้นอะไร 
- ขอ้สรุปยดึเหตผุลขอ้ไหน 
- ของคูใ่ดสมัพนัธก์นั มากนอ้ย หรือไมส่มัพนัธก์นัเลย 
- ถา้เกิดสิ่งนัน้ สิ่งใดจะเกิดตามมา 
- ยกเรื่องราว ขอ้ความท่ีเป็นจริงเป็นเท็จ วิเคราะหว์่าแต่ละประโยคมีลกัษณะ

สอดคลอ้งหรือขดัแยง้ 
3. การวิเคราะหห์ลกัการ เป็นการถามใหค้น้หาว่า เรื่องนัน้อาศยัหลกัการใด ใช้

เทคนิคหรือหลกัการขอ้ใด มีระเบียบใดในการเรียบเรียง และมีเคา้โครงสรา้งอยา่งไร 
นอกจากจะประเมินโดยใช้แบบทดสอบแล้ว ยังอาจจะให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 

ดงัเชน่ใหว้ิเคราะห ์โครงสรา้งการออกแบบ โครงสรา้งสิ่งประดษิฐ์ พิจารณาประเดน็ตอ่ไปนี ้
1. มีจดุมุง่หมายหรือการใชอ้ยา่งไร 
2. สิ่งประดษิฐ์มีโครงสรา้งอยา่งไร 

- ประกอบดว้ยสว่นใดบา้ง แตล่ะสว่นเพ่ืออะไร 
- ท ามาจากวสัดอุะไร เหตใุดวสัดท่ีุใชจ้งึดีกว่าวสัดอ่ืุนท่ีอาจน ามาใช ้
- มีรูปทรงอยา่งไร เหตใุดรูปทรงเชน่นีจ้งึดีกว่ารูปทรงอ่ืน 

3. สิ่งประดษิฐ์ชิน้นี ้มีสว่นใดแข็งแรงทนทาน และสว่นใดไมแ่ข็งแรง 
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เยาวดี รางชยักุล วิบูลยศ์รี )2554 : 210-211) กล่าวถึงการวดัความสามารถในการ
คดิวิเคราะหว์่า ขอ้กระทงท่ีจะวดัการคดิวิเคราะห ์ตอ้งการใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถในการ
คดิวิเคราะหโ์ดยวิธีตอ่ไปนี ้

1. ชีใ้ห้เห็นความคลาดเคล่ือนเชิงเหตุผลในเรื่องราวต่างๆ เช่น ความขัดแย้ง 
ความคลาดเคล่ือนในการอนมุาน หรือความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการตีความ  

2. ชีใ้หเ้ห็นความสมัพนัธห์รือจ าแนกประเภทของเรื่องราวต่างๆ เช่น ขอ้เท็จจริง 
ขอ้สนันิษฐาน ขอ้สมมตฐิาน ขอ้สรุป และแนวความคิด ฯลฯ ในเรื่องราวนัน้ๆ ดว้ยเหตนีุข้อ้กระทงท่ี
ใชใ้นระดบันี ้โดยปกติแลว้ มกัจะเป็นการฝึกการใชก้ระบวนการทางตรรกวิทยา ซึ่งไดแ้บง่ออกเป็น 
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ การวิเคราะหค์วามสมัพนัธ ์และการวิเคราะหห์าหลกัการ ดงัตวัอย่าง
ค าถามตอ่ไปนี ้

2.1. สภาพการเรียนรู:้ ครูชัน้ประถมศึกษาไดอ้ธิบายในห้องเรียนถึงความคิด
บางอยา่งท่ีไปดว้ยกนัไมไ่ด ้เชน่ ความเป็นไปไมไ่ดท่ี้ใครคนหนึ่งจะมีรูปรา่งสงูและเตีย้พรอ้มกนั 

 ค าถาม: อะไรคือความเป็นไปไมไ่ดข้องนิทานตอ่ไปนี ้
เด็กชายอ๊อดมีเหรียญบาทอยู่หนึ่งอนั เขาเอาเหรียญนัน้ไปซือ้ขนม ตอ่มา

เขาไปรา้นหนงัสือ ซือ้ภาพการต์นู หลงัจากนัน้เขาก็กลบับา้น และเอาเหรียญนัน้ไปใสใ่นกล่องออม
สินของเขา 

2.2. สภาพการเรียนรู:้ ครูอธิบายใหเ้หตผุลแบบการอนมุาน 
ค าถาม: การใหเ้หตผุลในขอ้ความตอ่ไปนี ้ผิดตรงไหน 
 “มนษุยมี์ 2 ขา ไก่มี 2 ขา ดงันัน้ไก่ตอ้งเป็นมนษุย”์ 

2.3. สภาพการเรียนรู:้ ใหน้กัเรียนดภูาพยนตรเ์ก่ียวกับผลกระทบของมลภาวะ
ตอ่สภาพแวดลอ้มเป็นเวลา 15 นาที 

 ค าถาม: ให้เขียนสิ่งท่ีประชาชนในภาพยนตรไ์ด้ตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับ
ผลกระทบของมลภาวะตอ่สิ่งแวดลอ้ม พรอ้มกบัใหขี้ดเสน้ใตข้อ้ความท่ีเป็นขอ้เท็จจริงของค าตอบ 
เพ่ือใหจ้  าแนกขอ้ความท่ีเป็นขอ้เท็จจรงิออกจากขอ้ความท่ีเป็นขอ้คิดเห็น 

สคุนธ ์สินธพานนทแ์ละคณะ )2555 : 46-47) ไดก้ล่าวถึงการวดัความสามารถในการ
คิดวิเคราะหใ์นมมุของการใชแ้บบทดสอบการคิดวิเคราะหว์่า สามารถจดัท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น 
แบบเลือกตอบ แบบตอบค าถาม แบบจ าแนกแยกแยะข้อความหรือภาพท่ีก าหนด ซึ่งตวัอย่างท่ีจะ
น าเสนอนีเ้ป็นแบบทดสอบเลือกตอบ โดยใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถกูตอ้งท่ีสดุในแตล่ะขอ้ 

ตวัอยา่ง  
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1. เพราะเหตใุดสินคา้ในทอ้งถ่ินจงึมีกลุม่ลกูคา้คอ่นขา้งจ ากดั 
ก. สินคา้ในทอ้งถ่ินมีคณุภาพดอ้ยกวา่สินคา้จากโรงงานอตุสาหกรรม 
ข. ขาดความรูใ้นการวางแผนการตลาดและการประชาสมัพนัธ ์
ค. ประชาชนในทอ้งถ่ินขาดความมั่นใจในคณุภาพของสินคา้ 
ง .การคมนาคมในทอ้งถ่ินยงัไมส่ะดวก 

2. การด่ืมน า้สม้ในปริมาณมาก ท าใหเ้ลือดมีสภาวะเป็นกรดจริงหรือไม่ เพราะ
เหตใุด 

 ก. เป็นกรดจรงิ เพราะวิตามินซีละลายในน า้ 
ข. เป็นกรดจรงิเพราะน า้สม้มีรสเปรีย้วและปรมิาณกรดสงู 
ค. ไมเ่ป็นกรด เพราะเลือดมีสมบตัเิป็นสารละลายบฟัเฟอร ์
ง. ไมเ่ป็นกรด เพราะรา่งกายจะไดร้บัอนัตรายหากเลือดมีสภาวะเป็นกรด 
 

จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกับการวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์สามารถ
สงัเคราะหไ์ดว้่า ในการวดัความสามารถในการคิดวิเคราะหน์ัน้ จะตอ้งวดัใหค้รบตามองคป์ระกอบ
ของการคิดวิเคราะห์นั่นคือ การวิเคราะห์ความส าคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์
หลกัการ โดยท่ีผูเ้รียนจะตอ้งใชค้วามเป็นเหตเุป็นผลและค าถามท่ีจะใชใ้นการวดัความสามารถใน
การคิดวิเคราะหต์อ้งเป็นค าถามท่ีสามารถแยกแยะส่วนย่อยๆ ของเหตกุารณเ์รื่องราวหรือเนือ้หา
ตา่งๆ วา่ประกอบดว้ยอะไร มีจดุมุ่งหมายหรือความประสงคส์ิ่งใด แตล่ะเหตกุารณเ์ก่ียวกนัอย่างไร
บา้ง และเก่ียวพนักันโดยหลกัการใด การคิดวิเคราะหจ์ึงตอ้งอาศยัพฤติกรรมดา้นความจ า ความ
เข้าใจและด้านการน าไปใช้มาประกอบพิจารณา ซึ่งเราสามารถใช้แบบทดสอบในการวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหไ์ดท้ัง้แบบทดสอบเลือกตอบ แบบตอบค าถามจากสถานการณ์
ต่างๆ ก็ได้ โดยในงานวิจัย นี ้ ผู้วิจัยจะสร้างแบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทั้ง 3 
องคป์ระกอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก และแบบตอบค าถามจากสถานการณ ์

5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
5.1 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E กับความสามารถในการคิด

วิเคราะห ์
กรรณิการ ์กวางคีรี  )2554: 20-25) ไดศ้ึกษาการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะหแ์ละ

ความเข้าใจคงทน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหา
ความรูมี้ขัน้ตอนการสอน 5 ขัน้ คือ 1) ขัน้สรา้งความสนใจ 2) ขัน้ส ารวจและคน้หา 3) ขัน้อธิบาย
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และลงขอ้สรุป 4) ขัน้ขยายความรู ้5) ขัน้ประเมินผล ผลการวิจยั พบว่า 1) แผนการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู ้เรื่องสารละลายกรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 E1/E2 มีค่าเท่ากับ 85.90/85.00  2) ทักษะการคิดวิเคราะห ์เรื่องสารละลายกรด-
เบส ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนและหลงัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูแ้ตกตา่งกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3) ความเขา้ใจท่ี
คงทนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูโ้ดยรวมอยู่
ในระดบัดี โดยมีคะแนนความเขา้ใจท่ีคงทนเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ การ
อธิบาย การแปลความ การประยุกตใ์ช ้การประเมินตนเอง การมีมุมมองท่ีหลากหลาย และการ
เขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้นความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรูอ้ยูใ่นระดบัดีมาก 

ประถมพร โคตา )2554: 100-104) ไดศ้ึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูแ้ละการเขียนผังมโนมติ ผลการวิจัย พบว่า 
นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชช้ดุกิจกรรมการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูแ้ละการเขียน
ผงัมโนมติ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

สวาสดิ์ ลาพนัธ ์)2555: 1-3) ศึกษาผลการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูเ้พ่ือ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรแ์ละความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนท่ีเรียนโดย
ใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีความสามารถในการคิดวิเคราะหห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

นชุนาท สิงหาและคณะ )2555: 1-9) ไดศ้กึษาผลของการใชก้ระบวนการสืบเสาะหา
ความรู ้5 ขัน้รว่มกบัเทคนิคการจดัแผนผงัความคิด เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ท่ีมีตอ่ความสามารถในการคิด
วิเคราะหแ์ละผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้1. ขัน้
สรา้งความสนใจ 2. ขัน้ส ารวจและคน้หา 3. ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุปและให้นักเรียนจัดแผนผัง
แนวคิดแบบเรียงล าดบัขัน้ชนิดปลายปิด 4. ขัน้ขยายความรู ้และใหน้ักเรียนจัดแผนผงัความคิด
แบบเรียงล าดบัขัน้ ชนิดปลายเปิด 5. ขัน้ประเมินและประเมินความเหมาะสมในองคป์ระกอบตา่งๆ 
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ของการจดัการเรียนรู ้ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะหแ์ละผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้
รว่มกับเทคนิคการจดัแผนผังแนวคิด เรื่องไฟฟ้าเคมี หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 

สมจิต ผอมเซ่ง )2557: 165-170) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหา
ความรู ้5 ขัน้รว่มกบัการใชผ้งักราฟิกท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรแ์ละความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหข์องนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ร่วมกับการใชผ้งักราฟิกสูงกว่า
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 และมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรูแ้บบปกติ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ศศิวิมล สนิทบญุ )2559: 5) ไดศ้กึษามโนทศันแ์ละการคิดวิเคราะหท์างวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เรื่องฟิสิกสอ์ะตอม โดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหา
ความรู ้5 ขัน้ รว่มกบัการใชค้  าถามเชิงวิเคราะห ์ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีการคิดวิเคราะหท์าง
วิทยาศาสตรห์ลังไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ ร่วมกับการใชค้  าถามเชิง
วิเคราะห ์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

วิมัณฑนา หงสพ์านิช )2559: 1-13) ไดศ้ึกษาผลการจัดการเรียนรูด้ว้ยการจัดการ
เรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้วิชาวิทยาศาสตรพื์น้ฐาน 2 เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะหแ์ละการท างานเป็นทีม ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิ
ของนักเรียนหลงัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูสู้งกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบ
เสาะหาความรูส้งูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ดูแรน )Duran, 2016: 2887-2908) ไดศ้ึกษาผลของการใชก้ระบวนการสืบเสาะหา
ความรู ้5 ขัน้ในการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 90 คน ในประเทศตรุกี ในรายวิชาวิทยาศาสตร ์เนือ้หาท่ีใชคื้อ โครงสรา้งและองคป์ระกอบ
ของสาร โดยงานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยักึ่งทดลอง มีนกัเรียน 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง 45 คน และกลุ่ม
ควบคมุ 45 คน โดยทัง้ 2 กลุ่มจะมีการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหท์ัง้ก่อนเรียนและ
หลังเรียน จากนัน้กลุ่มทดลองจะเรียนโดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ แต่
กลุ่มควบคุมจะใช้การจัดการเรียนรูแ้บบปกติ คือ การบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า นักเ รียนกลุ่ม
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ทดลองท่ีเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้5 ขั้นมีความสามารถในการคิด
วิเคราะหส์งูกวา่นกัเรียนกลุม่ควบคมุท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ 
พบว่า การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้5 ขั้นสามารถพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหข์องนกัเรียน และส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ได ้เน่ืองจากการจดัการ
เรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้5 ขั้น มีกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ สืบค้นข้อมูล คิด
วิเคราะห ์แปลผลและสรุปผล น าไปสู่การคน้พบดว้ยตนเอง ท าใหน้ักเรียนเกิดความเขา้ใจและ
จดจ าบทเรียนได ้

 
5.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการสะท้อนคิดและความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสะทอ้นความคิด พบว่าว่าวิจยัการสะทอ้น
คิดส่วนใหญ่จะใช้กับผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ เช่น ครู หรือ นักศึกษา มีงานวิจัยส่วนน้อยท่ีจะใช้การ
สะทอ้นคดิกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงันี ้ 

กมลพรรณ องคช์ัย )2552: 65-71) ไดท้  าการวิจัยเรื่องการใช้รูปแบบการสอน
กระบวนการคิดแบบคอรท์ 1 เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพดูอภิปราย และการเขียนสะทอ้น
คิดภาษาองักฤษของนกัเรียนในระดบักา้วหนา้ กลุ่มเปา้หมายท่ีศกึษาเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 5/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 35 คน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ ์จงัหวดัเชียงใหม ่
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย แผนการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนกระบวนการคิดแบบ
คอรท์ 1 จ านวน 10 แผน เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบประเมินความสามารถ
ทางการพูดอภิปรายภาษาอังกฤษ และแบบประเมินความสามารถในการ เขียนสะท้อนคิด
ภาษาองักฤษ ในการวิจยัครัง้นีพ้บวา่ คะแนนความสามารถทางการพดูอภิปรายภาษาองักฤษของ
ผูเ้รียนท่ีไดร้บัการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนกระบวนการคิดแบบคอรท์  1 ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 60 
คะแนนความสามารถทางการเขียนสะท้อนคิดภาษาอังกฤษของผู้เรียนท่ีไดร้บัการสอนโดยใช้
รูปแบบการสอนกระบวนการคดิแบบคอรท์ 1 ผา่นเกณฑร์อ้ยละ 60 นอกจากนีใ้นงานวิจยัยงัพบว่า 
การเขียนสะทอ้นคิดท าใหน้กัเรียนคิดวิเคราะหไ์ดดี้ขึน้ เน่ืองจากนกัเรียนจะตอ้งวิเคราะหผ์ลงาน
ของกลุม่ตนเอง รวมทัง้การแสดงความคดิเห็นและรบัฟังความคิดเห็นของกลุ่มอ่ืน จากนัน้นกัเรียน
จะตอ้งช่วยกนัวิเคราะหอี์กครัง้ว่าจะปรบัปรุงส่วนใดหรือเพิ่มเติมผลงานของตนเองใหดี้ขึน้น าไปสู่
การสรุปและเขียนสะทอ้นคดิของตนเองออกมา 
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เชษฐา แกว้พรม )2556: 12) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง การพฒันาทกัษะสะทอ้นคดิของ
นักศึกษาพยาบาลดว้ยการเขียนบนัทึกการเรียนรูใ้นรายวิชาการสอนและการใหค้  าปรึกษาทาง
สุขภาพ ท่ีมีลักษณะเป็นงานวิจัยกึ่งทดลองเพ่ือพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีทักษะสะท้อน
ความคิด ซึ่งเป็นสิ่งจ  าเป็นท่ีจะช่วยใหน้กัศกึษาเกิดการคิดวิเคราะหเ์พ่ือการพฒันางานและพฒันา
ตนเอง โดยมีจดุเดน่คือ มีการมอบหมายใหน้กัศกึษาเขียนบนัทึกการเรียนรู้หลงัสิน้สดุการเรียนใน
แต่ละสาระการเรียนรู้ จ  านวนทั้งสิน้ 5 ครั้ง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัด
พฤติกรรมสะทอ้นความคิด บนัทึกการเรียนรู ้และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเขียนบนัทึก
การเรียนรู ้ผลการวิจยัพบวา่ หลงัไดร้บัการมอบหมายใหเ้ขียนบนัทึกการเรียนรู ้นกัศกึษาพยาบาล
มีพฤติกรรมสะท้อนคิดและระดับการสะท้อนคิดเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้
ผลการวิจยัยงัชีใ้หเ้ห็นวา่การเขียนบนัทกึการเรียนรูเ้ป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมใหน้กัศกึษาพยาบาล
มีทกัษะการคิดวิเคราะหแ์ละทกัษะการสะทอ้นคิดได ้หากแตย่งัคงมีขอ้จ ากดัคือ ควรท าการศกึษา
พฤติกรรมการเรียนรูด้ว้ยการสะทอ้นคิดของนักศึกษาพยาบาลเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการ
จดัการเรียนการสอนท่ีสง่เสรมิทกัษะการสะทอ้นคิด 

กมัปนาท ธรรมผาติ )2556: ออนไลน)์ ไดท้  าการวิจยั เรื่อง การพฒันาทกัษะการ
คิดสะท้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ด้วยการใช้ Reflective Learning Journals ใน
รายวิชาภาษาองักฤษ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช ้คือนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั 
ปีการศกึษา 2556 จ านวน 18 คน โดยนกัเรียนไดร้บัมอบหมายใหเ้ขียนบนัทกึการเรียนรูเ้ชิงสะทอ้น
คดิหลงัสิน้สดุภาระงาน  ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาทกัษะการคิดสะทอ้นเป็นสิ่งจ  าเป็นท่ีช่วยให้
นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะหเ์พ่ือการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง และนักเรียนมีทักษะการคิด
สะท้อนหลังเรียนสูงขึน้ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เห็นประโยชน์ของการเขียนบันทึกการเรียนรูเ้ชิง
สะทอ้นคดิในดา้นความรูม้ากกว่าดา้นอ่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการทบทวนสิ่งท่ีไดเ้รียนรู ้ 

สรุศกัดิ์ ตรีนยั )2557: 383) ไดท้  าการศึกษา เรื่อง การเรียนรูผ้่านการสะทอ้นคิด
ในการปฏิบตัิการพยาบาลเด็กขัน้สงู ผลการวิจยัพบว่า นิสิตพยาบาลท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูผ้่าน
การสะทอ้นคดิ มีการเรียนรูอ้ยา่งมีแบบแผนเป็นกระบวนการและทกุขัน้ตอนท่ีเกิดขึน้มาจากการใช้
วิธีการเรียนการสอนแบบสะทอ้นคิดและผูเ้รียนบางคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ์ละการ
คดิอยา่งมีวิจารณญาณดว้ย 

เก็ ท ไล ฟ์  )ก รรณิ ก า  วิ ชั ย เน ต ร , 2557: 196 อ้า ง อิ งจ าก  Getliffe, 1996.  
Reflection in the assessment of practice for undergraduate nursing student.  pp. 361-
374) ไดศ้กึษาผลการใชก้ารสะทอ้นคิดหลงัเกิดเหตกุารณ ์ในนกัศึกษาพยาบาลระดบัปริญญาตรี 
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ชัน้ปีท่ี 2 จ านวน 6 คน ระหว่างขึน้ฝึกปฏิบัติมีการแบ่งการสะทอ้นคิดออก โดยขัน้แรกใหผู้เ้รียน
สะทอ้นคิดกบัตนเอง ขัน้ท่ี 2 จบัคู่สะทอ้นคิดกับเพ่ือน และสุดทา้ยใหผู้เ้รียนทัง้หมดรว่มอภิปราย
การสะทอ้นคิด พบวา่ทกัษะท่ีนกัศกึษาไดร้บัจากการสะทอ้นคดิ คือ 1) การตระหนกัรูใ้นตน 2) การ
เขียนบรรยาย 3) การวิเคราะหอ์ยา่งลกึซึง้ถ่ีถว้น 4) การสงัเคราะห ์5) การประเมินผล 

ทาวน์โดว และตัน  )Towndrow, & Tan, 2008: 279) ได้ศึกษาการส่งเสริม
กระบวนการสืบเสาะหาความรูโ้ดยใช้การเขียนบันทึกสะท้อนคิด งานวิจัยนีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือ
ศกึษาการเขียนบนัทึกสะทอ้นคิดสามารถน ามาใชเ้ป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้นกัเรียนวิทยาศาสตรใ์หมี้
กระบวนการสืบเสาะหาความรูแ้ละมีส่วนร่วมในการท างานในหอ้งปฏิบตัิการ กลุ่มตัวอย่างคือ 
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในประเทศสิงคโปร ์เนือ้หาท่ีใชคื้อ การใชอ้ปุกรณว์ิทยาศาสตร ์และ
ธรรมชาติของสาร โดยมีกระบวนการวิจัยคือ นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจะมีสมุดบันทึกสะท้อนคิด 
จากนัน้ใหน้กัเรียนเขียนบนัทึกสะทอ้นคิดหลงัการปฏิบตัิการทดลองในแตล่ะชั่วโมง สิน้สดุสปัดาห์
ครูอ่านบนัทึกสะทอ้นคดิของนกัเรียน แลว้เก็บขอ้มลูโดยการรวบรวมค าถามท่ีไดจ้ากบนัทึกสะทอ้น
คิดของนักเรียน จากนัน้ครูคดัเลือกค าถามส าคัญแลว้น ามาอภิปรายร่วมกับนักเรียนอีกครัง้ใน
ชั่วโมงต่อไป ผลการวิจัยพบว่า การบนัทึกสะท้อนคิดเป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างครูและ
นกัเรียนไดเ้ป็นอย่างดี ท าใหน้กัเรียนมีส่วนรว่มในการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหา
ความรู ้นกัเรียนไดบ้นัทึกประสบการณก์ารเรียนรู ้และนกัเรียนไดฝึ้กการคิดวิเคราะห ์โดยการคิด
ตอบค าถามเก่ียวกับการปฏิบัติการทดลอง ซึ่งเป็นขัน้แรกของกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้
ส  าหรบัเนือ้หาวิชาวิทยาศาสตร ์

ลี )Lee, 2013: 87) ได้ศึกษาผลของการใช้การเขียนสะท้อนคิดในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนญ่ีปุ่ น จุดประสงคข์องการวิจัย คือพิจารณาการเขียนสะท้อนคิดของ
นกัเรียนและการเขียนสะทอ้นคิดของนกัเรียนมีส่วนช่วยในการพฒันาการเรียนรูภ้าษาองักฤษของ
นกัเรียนอย่างไร และมีวิธีการศึกษา คือ ใหน้ักเรียนเขียนบนัทึกสะทอ้นคิดเก่ียวกับบทเรียนหรือ
ประสบการณต์า่งๆ ใหน้กัเรียนไดถ้่ายทอดความคิด อารมณค์วามรูส้ึกในเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ในแต่
ละวันโดยใช้ภาษอังกฤษ ซึ่งมีค  าถามดังนี ้ 1. อธิบายถึงการเรียนในห้องเรียนวันนี ้แล้วเขียน
บรรยายถึงเหตกุารณท่ี์ไดท้  าเป็นขอ้ๆ 2. การกระท านัน้ช่วยใหเ้กิดการเรียนรูภ้าษาองักฤษอย่างไร 
3. การกระท าใดท าให้เกิดความสับสน  4. นักเรียนมีความคิดอย่างไรในการพัฒนาตนเองดา้น
ภาษาองักฤษ โดยพบว่า การเขียนสะทอ้นคิดมีส่วนช่วยนกัเรียนในการเรียนภาษาองักฤษ 3 ทาง 
คือ การเขา้ใจถึงกลไกในการเรียนรูข้องตนเอง การสรา้งแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษ และ
นอกจากนีย้งัพบว่า การเขียนสะทอ้นคิดมีประโยชนใ์นการพฒันาการเรียนรูภ้าษาองักฤษ คือ ช่วย
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ในการจดจ า กระตุน้ให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู ้ประเมินความคิดและการคิดวิเคราะหข์อง
ตนเอง 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการสะท้อนคิดและความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์สามารถสรุปไดว้่า การจดัการเรียนรูท่ี้ใหน้กัเรียนไดส้ะทอ้นความคิดแทรกในการจดัการ
เรียนการสอน โดยให้นักเรียนสะท้อนความคิดของตนเองผ่านการเขียนหรือการพูด ในรูปแบบ
ต่างๆ จะช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กกระบวนการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือการพัฒนา
งานและพฒันาตนเองตอ่ไปได ้ 
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บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. แบบแผนการวิจยั 
3. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีเศรษฐ
บตุรบ าเพ็ญ ท่ีศกึษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 11 หอ้งเรียน มีนกัเรียนทัง้หมด 
419 คน โดยนกัเรียนมีความสามารถคละกนั 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียน

สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ท่ีศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 หอ้งเรียน ไดม้า
โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ซึ่งมีนกัเรียนทัง้หมด 40 คน โดยนกัเรียนมีความสามารถคละกันเป็นกลุ่มทดลอง โดย
นกัเรียนไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคดิ  

แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง )Quasi-experimental Design) ซึ่งด  าเนินการ

ทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design ซึ่งมีรูปแบบการวิจัย 
ดงันี ้
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ตาราง 7 แบบแผนการวิจยั 
 

กลุม่ สอบก่อน การทดลอง สอบหลงั 

E T1 X T2 

 
สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นแบบแผนการวิจยั 

E แทน กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั 
T1 แทน การทดสอบก่อนการเรียนดว้ยแบบวดัความสามารถการคดิวิเคราะหข์อง

นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคดิ 
X แทน การจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคดิ 
T2 แทน การทดสอบหลงัการเรียนดว้ยแบบวดัความสามารถการคิดวิเคราะหข์อง

นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคดิ 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีป้ระกอบดว้ย 

1. แผนการจัดการเรียนรูแ้บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด เรื่อง ลมฟ้าอากาศ
รอบตวั  

2. แบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ 
1. แผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกับกิจกรรมสะทอ้นคิด เรื่อง ลมฟ้าอากาศ

รอบตวั 
ขัน้ตอนการสรา้งแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคิดเรื่อง 

ลมฟ้าอากาศรอบตวั ด าเนินตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

)ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 
วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ หนงัสือเรียนวิทยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของสถาบนัส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี หนว่ยการเรียนรูเ้รื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตวั  

2. ศกึษาการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคดิ 
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3. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ รายละเอียดเนื ้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
พืน้ฐาน ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาระท่ี 3 วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ เรื่องลมฟ้าอากาศรอบตวั 
เพ่ือก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรูแ้ละสาระการเรียนรู ้

4. จัดท าแผนการจัดการเรียนรูแ้บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะทอ้นคิด ให้
สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตวั จ านวน 18 คาบ โดยมีรายละเอียด 
ตามตารางดงันี ้

 
ตาราง 8 แผนการจดัการเรียนรูว้ิชาวิทยาศาสตร ์เรื่องลมฟ้าอากาศรอบตวั ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

 

ล าดบัท่ี ช่ือแผนการเรียนรู ้ เวลา )คาบ)  

1. 
     2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

บรรยากาศของเรา 
อณุหภมูิของอากาศ 
ความกดอากาศและลม 
ความชืน้ 
เมฆและฝน 
การพยากรณอ์ากาศ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

รวม 18 

 
ซึ่งแตล่ะแผนการจดัการเรียนรูป้ระกอบดว้ยรายละเอียด ดงันี ้

สาระการเรียนรู ้ 
มาตรฐานการเรียนรู ้
สาระส าคญั 
จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
สาระการเรียนรู/้เนือ้หา 

กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ขัน้สรา้ง
ความสนใจ ขัน้ส  ารวจและคน้หา ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป ขัน้ขยายความรู ้และขัน้ประเมิน  

ส่ือการเรียนการเรียนรู ้
การวดัผลประเมินผล 
บนัทกึหลงัการสอน 
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แบบบนัทกึสะทอ้นคดิของนกัเรียน 
โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรูผู้ว้ิจัยไดส้อดแทรกกิจกรรมสะท้อนคิด

ตา่ง ๆ เพ่ือพฒันาความสามารถการคดิวิเคราะหข์องนกัเรียน เขา้ไปในแผนการจดัการเรียนรูแ้ตล่ะ
แผน โดยแต่ละแผนจะมีการแทรกกิจกรรมสะทอ้นคิดในแต่ละขัน้ของการจัดการเรียนรูแ้บบ 5E 
ดงันี ้ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นสรา้งความสนใจ (Engagement) เป็นขั้นตอนแรกของ
กระบวนการเรียนรู ้ท่ีจะน าเขา้สู่บทเรียน จดุประสงคท่ี์ส าคญัของขัน้ตอนนี ้คือ การกระตุน้ความ
สนใจผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสนใจอยากรู้ในสิ่ งท่ีจะเรียน ซึ่งจะท าได้โดยการใช้รู ปภาพ ข่าว 
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวันหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลานั้นหรือเป็นเรื่องท่ี
เช่ือมโยงกบัความรูเ้ดิมมาแลว้ โดยใชก้ารถามตอบ การใหผู้เ้รียนตัง้ค  าถาม ซึ่งค  าถามท่ีใชจ้ะเป็น-
ค าถามท่ีเกิดจากการท่ีนักเรียนสะท้อนคิดจากประสบการณ์ของตนเองท่ีผ่ านมาเก่ียวกับ
สถานการณห์รือเหตกุารณท่ี์ครูก าหนด  

ขัน้ท่ี 2 ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration) คือ เป็นขัน้ตอนท่ีท าให้
ผูเ้รียนมีประสบการณ์ร่วมกันในการสรา้งและพัฒนาการคิด โดยใหผู้เ้รียนวางแผนแนวทางการ
ส ารวจ ตรวจสอบ ตัง้สมมติฐาน ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ลงมือปฏิบัติ เพ่ือคน้ควา้หาความรู้
ในบทเรียนนัน้ๆ  

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) คือ เป็นขัน้ตอนท่ีให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความคิดรวบยอดท่ีไดจ้ากการส ารวจและคน้หาโดยน าขอ้มลูเหล่านัน้มาวิเคราะห ์
แปลผล สรุปผล และน าเสนอในรูปแบบตา่งๆ ท่ีจะอธิบายในสิ่งท่ีไดเ้รียนรูด้ว้ยตวัผูเ้รียนเอง ผูเ้รียน
จะไดส้ะทอ้นความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการสะทอ้นคิด ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัใน
กลุ่มโดยการเขียนสะทอ้นคิดเป็นกลุม่ ตามกระบวนการสะทอ้นคิด DEAL Model ในขัน้ Describe 
คือ การบรรยายถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ตามท่ีเห็น โดยไม่ใส่ความคิดเห็นของตนเอง โดยการตอบค าถาม 
ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร มีบคุคลใดเก่ียวขอ้งกบัเหตกุารณน์ัน้บา้ง มีการส่ือสารอะไรเกิดขึน้บา้ง 
กิจกรรมท่ีสมาชิกแต่ละคนไดล้งมือปฏิบตัิ สะทอ้นคิดออกมาในรูปของ การเขียนผงัมโนทศัน ์การ
สรา้งแบบจ าลอง และการตอบค าถามในประเดน็ท่ีส าคญั 

ขัน้ท่ี 4 ขั้นขยายความรู ้(Elaboration) เป็นขั้นท่ีให้ผู้เรียนไดยื้นยัน
และขยายความหรือเพิ่มเติมความรูเ้ขา้ใจใหล้ึกซึง้ยิ่งขึน้ น าความรูท่ี้ไดไ้ปเช่ือมโยงกบัความรูเ้ดิม 
ท าใหเ้กิดความรูท่ี้กวา้งขวางมากขึน้ 
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ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมิน )Evaluation) เป็นขัน้ท่ีใหผู้เ้รียนไดป้ระเมินความรู้
ความเขา้ใจและความสามารถของตนเอง การประเมินการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการตา่งๆ วา่นกัเรียน
มีความรูอ้ะไร อยา่งไร และมากนอ้ยเพียงใด โดยใชกิ้จกรรมการสะทอ้นคิด สามารถจ าแนกออกได้
เป็น 2 วิธีคือ การเขียนและการพูดสะท้อนความคิดของตนเองออกมา ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ี
ผูเ้รียนไดร้บัรูป้ระสบการณผ์า่นการสงัเกต ตัง้ค  าถามกบัตนเอง ทบทวนประสบการณแ์ละท าความ
เขา้ใจ คิดวิเคราะห ์ออกมาในรูปของการเขียนและพดู โดยในงานวิจยันีจ้ะใหน้กัเรียนท ากิจกรรม
สะทอ้นคดิเป็นรายบคุคล ตามกระบวนการสะทอ้นคดิ DEAL Model 

การพิจารณาประสบการณ์ท่ีท าให้เกิดการเรียนรู ้โดยสะท้อน
คดิถึงการพฒันาตนเอง มีแนวคดิหรือทฤษฏีอะไรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใหน้กัเรียนเขียนเป็นค าพดูตนเอง 

การส่ือสารสะท้อนคิดการเรียนรูข้องตนเอง ถ่ายทอดอารมณ์
ความรูส้กึ อธิบายถึงความเขา้ใจของตนเองตอ่ประสบการณท่ี์เกิดขึน้ วิเคราะหถ์ึงประสบการณน์ัน้
มีคณุคา่อย่างไร เอาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัอย่างไร โดยขัน้นีเ้ป็นงานเดี่ยวของแตล่ะบคุคล
ท าลงในใบงานการเขียนสะทอ้นคดิ 

ในการก าหนดหัวข้อในใบงานการเขียนบันทึกสะท้อนคิดของ
นกัเรียนจะ ประกอบดว้ยประเดน็ตา่ง ๆ 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ 

ประเดน็ท่ี 1: การอธิบายประสบการณท่ี์ไดจ้ากการเรียนรู ้
ประเดน็ท่ี 2: การสรุปการเรียนรูท่ี้ไดร้บั/องคค์วามรู ้
ประเด็น ท่ี  3: วิ เคราะห์เช่ือมโยงประสบการณ์ ท่ีน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
ประเดน็ท่ี 4: วิเคราะหป์ระเดน็ส าคญัเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีเรียน 

วิธีการหาคุณภาพแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ร่วมกับการสะทอ้นคิด เรื่อง 
ลมฟ้าอากาศรอบตวั ด าเนินตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. น าแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะทอ้นคิด ท่ีสรา้ง
ขึน้จ  านวน 6 แผน ใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาตรวจสอบ ความเท่ียงตรง ความถกูตอ้งของสาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการจดัการเรียนรู ้และความสอดคลอ้งระหว่างขัน้ตอนตา่ง ๆ และน ามาปรบัปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะใหเ้รียบรอ้ย 

2. น าแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะทอ้นคิด จ านวน 
6 แผน ใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์เพ่ือ
ตรวจสอบ ความเท่ียงตรง ความถกูตอ้งของสาระการเรียนรู ้กิจกรรมการจดัการเรียนรู ้และความ
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สอดคลอ้งระหว่างขัน้ตอนตา่ง ๆ ของแผนการจดัการเรียนรู ้เพ่ือหาค่าความสอดคลอ้ง )IOC) ท่ีมี
ค่าตั้งแต่ 0.5 ขึน้ไป แต่ถ้าส่วนใดมีค่าดัชนีความสอดคล้องต ่ากว่า 0.5 ให้น ามาแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ซึ่งค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่าเท่ากับ 0.67-1.00 ส าหรบัประเด็นท่ี
ตอ้งปรบัแก ้คือ การใชภ้าษาควรเป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ขอ้ความกะทดัรดั ชดัเจน 

3. น าแผนการจัดการเรียนรูแ้บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด ท่ีได้
ปรบัปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน 40 คน เพ่ือหาขอ้บกพร่องของแผนการจดัการเรียนรู ้แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ข ประเด็นท่ี
ปรบัแก้ คือ ปรบัข้อความให้เป็นภาษาท่ีนักเรียนเข้าใจง่ายและค าสั่งในการปฏิบัติกิจกรรมให้
ชดัเจน 

2. แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วัด
ความสามารถในการคดิวิเคราะหก์่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นแบบปรนยัและอตันยั จ านวน 30 ขอ้ 
)40 คะแนน) แบง่เป็นแบบวดัแบบปรนยั 15 ขอ้ )15 คะแนน) และแบบอตันยั 15 ขอ้ )25 คะแนน) 

ขัน้ตอนการสรา้งแบบวดัความสามารถในการคดิวิเคราะห ์มีขัน้ตอน ดงันี ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับการสร้างแบบวัด

ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์ 
2. ผูว้ิจยัสรา้งแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ซึ่งประกอบดว้ย 

3 ดา้น  
 1) วิเคราะห์ความส าคัญ )Analysis of Elements) เป็นค าถามให้

วิเคราะหม์ลูเหต ุตน้ก าเนิด ผลลพัธแ์ละความส าคญัของเรื่องราว  
2) การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ )Analysis of Relationship) เป็น

ความสามารถในการค้นหาว่า ความส าคัญย่อยๆ ของเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นต่างติดต่อ
เก่ียวพนักนัอยา่งไร สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนัอย่างไร  

3) การวิเคราะห์หลักการ )Analysis of Organizational principles) 
เป็นความสามารถท่ีจะจ าเคา้โครงของเรื่องราวนัน้ว่ายดึหลกัการใด มีเทคนิคการเขียนอยา่งไร 

โดยแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะหท่ี์สรา้งขึน้ ประกอบดว้ยขอ้ความ
ท่ีมีลักษณะของการวิเคราะหค์วามส าคญั วิเคราะหค์วามสัมพันธ ์และวิเคราะหห์ลักการ ซึ่งจะมา
จากสถานการณ ์ปัญหา ขอ้มูลจากบทความ ตา่งๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัเนือ้หา เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตวั 
โดยผูว้ิจยัสรา้งขอ้สอบแบบปรนยัและอตันยั จ านวน 60 ขอ้ โดยขอ้สอบแบบปรนยั 30 ขอ้ ในแต่ละ
ขอ้มีค าตอบท่ีถูกเพียงขอ้เดียว การตรวจใหค้ะแนน ถ้าตอบถูก ใหข้อ้ละ 1 คะแนน ถา้ตอบผิด ให ้0 
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คะแนน และขอ้สอบแบบอัตนัย 30 ขอ้ ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนด ถ้าตอบถูก ใหข้อ้ละ 2 
คหข้อ้ละ 1 คะแนน ถา้ตอบผิด ให ้0 คะแนน 

วิธีการหาคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ด าเนินการ 
ดงันี ้

1. น าแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบลกัษณะการใชค้  าถาม ตวัเลือก ความถกูตอ้งดา้นภาษา เพ่ือปรบัปรุงแกไ้ข 

2. น าแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะหไ์ปใชผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่านท่ี
เช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล ตรวจสอบลกัษณะค าถาม ความชดัเจนของค าถาม ตวัเลือก 
ความถูกตอ้งดา้นภาษา ความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม แล้วน ามาปรบัปรุงแก้ไข แลว้คดัเลือก
ขอ้สอบท่ีมีความเท่ียงตรงดา้นเนือ้หา โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ) IOC) ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป ซึ่ง
ค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีได ้มีค่าเท่ากับ 0.67-1.00 ส าหรบัประเด็นท่ีปรบัแก ้คือ ภาษาท่ีใชโ้ดย
ปรบัแกข้อ้ค าถามใหช้ดัเจน เขา้ใจง่าย  

3. น าแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหท่ี์ปรบัปรุงแก้ไขแลว้ไป
ทดลองใชก้บันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ จ านวน 40 คน ท่ีไม่ใช่
กลุม่ตวัอยา่ง  

4. น ากระดาษค าตอบทัง้แบบอตันยัและปรนยัของนกัเรียนท่ีตอบมาแลว้ 
มาตรวจใหค้ะแนนโดยแบบวดัแบบปรนัย ขอ้ท่ีตอบถูกให้ 1 คะแนน ขอ้ท่ีตอบผิดให้ 0 คะแนน 
แบบวัดแบบอัตนัยใหค้ะแนนตามเกณฑ ์เม่ือตรวจรวมคะแนนเรียบรอ้ยแลว้น ามาวิเคราะห ์หา
คณุภาพของแบบวดั ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 หาค่าความยากง่าย  )p) และค่าอ านาจจ าแนก ) r) ของ
แบบทดสอบ 

4.2 คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีความยากง่าย )p) ระหว่าง 0.20 - 0.80 และ
มีค่าอ านาจจ าแนก )r) ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป จ านวน 30 ขอ้ พบว่าแบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะหใ์นส่วนปรนัย มีความยากง่าย )p) เท่ากับ 0.20 - 0.75 และมีค่าอ านาจจ าแนก )r) อยู่
ระหว่าง 0.20 – 0.40 และแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะหใ์นส่วนอตันยั มีความยากง่าย 
)p) เทา่กบั 0.25 - 0.80 และมีคา่อ านาจจ าแนก )r) อยูร่ะหวา่ง 0.20 – 0.70 

4.3 หาคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ในสว่นปรนยั โดยการหาคา่ความเช่ือมั่น )Reliability) โดยใชส้ตูร KR-20 ของคเูดอร-์รชิารต์สนั คา่
ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.69 และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะหใ์น



  77 

สว่นอตันยั โดยการหาคา่ความเช่ือมั่น )Reliability) โดยใชส้มัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค มีคา่
ความเช่ือมั่นเทา่กบั 0.78 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ชีแ้จงใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอย่างทราบถึงการจดัการเรียนเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรม

สะทอ้นคดิ 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการจัดการเรียนรู ้โดยจัดสอบก่อนเรียน )Pre-test) โดยให้

นกัเรียนท าแบบวดัความสามารถในการคดิวิเคราะห ์จ านวน 30 ขอ้ ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ โดยใชเ้วลาใน
การทดสอบจ านวน 2 คาบ คาบละ 50 นาที 

3. ด าเนินการจัดการเรียนการรูต้ามแผนการจัดการเรียนรูแ้บบ 5E ร่วมกับกิจกรรม
สะทอ้นคิด เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตวั โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคิด 
จ านวน 6 แผน เวลาท่ีใชส้อนแผนการเรียนรูล้ะ 3 คาบ คาบละ 50 นาที เวลาเรียนรวม 18 คาบ 
และก าหนดใหน้กัเรียนเขียนบนัทึกสะทอ้นคิดหลังสิน้สุดการจัดการเรียนรูแ้ต่ละแผนการจดัการ
เรียนรู้ จ  านวน 6 ครั้ง ส  าหรับการก าหนดหัวข้อในการเขียนบันทึกสะท้อนคิดของนักเรียน 
ประกอบดว้ยประเดน็ตา่ง ๆ 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ 

1. การอธิบายประสบการณท่ี์ไดจ้ากการเรียนรู ้
2. การสรุปการเรียนรู้ /ความรู้/เนือ้หาท่ีได้  
3. วิเคราะหเ์ช่ือมโยงประสบการณท่ี์น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
4. วิเคราะหป์ระเดน็ส าคญัเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีเรียน  

4. เม่ือสิน้สุดการจดัการเรียนรู ้ใหน้ักเรียนท าแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
โดยใชแ้บบวดัชดุเดียวกบัการสอบก่อนเรียน ใชเ้วลาในการทดสอบจ านวน 2 คาบ คาบละ 50 นาที 

5. เก็บขอ้มลูจากการบนัทึกสะทอ้นคิดของนกัเรียน รวมจ านวนทัง้สิน้ 40 คน มาอา่นเพ่ือ
ประเมินการมีพฒันาการดา้นการเขียนสะทอ้นคิดของนกัเรียน โดยผูว้ิจยัจะใชเ้กณฑก์ารประเมิน
การเขียนสะทอ้นคดิ ดงันี ้
 
 
 
 
 
 



  78 

ตาราง 9 เกณฑก์ารประเมินการเขียนสะทอ้นคดิ 
 

ขอ้พิจารณา 
คะแนนและเกณฑก์ารพิจารณา 

4 3 2 1 
การวิเคราะห์
การเรียนรู ้

การเขียนสะทอ้นคิดมี
การวิเคราะหถ์งึ
ประสบการณก์าร
เรียนรู ้ท่ีอธิบายถงึการ
เรียนรูม้ีคณุคา่ตอ่
ผูเ้รียนและผูอ้ื่น
อย่างไร หรืออธิบายวา่
ผูเ้รียนมีพฒันาการ  

การเขียนสะทอ้นคิดมี
การวิเคราะหถ์งึ
ประสบการณก์าร
เรียนรูข้องผูเ้รียน 

การเขียนสะทอ้น
คิดมีการวิเคราะห์
ประสบการณก์าร
เรียนรูแ้ตก่าร
อธิบายวา่การ
เรียนรูน้ัน้ส  าคญั
ตอ่ตนเองและผูอ้ื่น
ไดไ้มช่ดัเจน  

การเขียนสะทอ้น
คิด เขียน
นอกเหนือไปจาก
การบรรยาย
ประสบการณก์าร
เรียนรูข้องผูเ้รียน 

การเช่ือมโยง การเขียนสะทอ้นคิดมี
การเช่ือมโยงระหวา่ง
ประสบการณก์าร
เรียนรู ้ประสบการณ์
ในอดีต และการน า
ความรูไ้ปประยกุตใ์ช้
ในอนาคต 

การเขียนสะทอ้นคิดมี
การเช่ือมโยงระหวา่ง
ประสบการณก์าร
เรียนรู ้ประสบการณ์
ในอดีต หรือการน า
ความรูไ้ปประยกุตใ์ช้
ในอนาคต อย่างใด
อย่างหนึ่ง 

การเขียนสะทอ้น
คิดมีความ
พยายามในการ
เช่ือมโยงระหวา่ง
ประสบการณก์าร
เรียนรูอ้ื่นๆ เขา้
ดว้ยกนัแตย่งัไม่
ชดัเจน  

การเขียนสะทอ้น
คิดไมม่ีการ
เช่ือมโยงกบั
ประสบการณก์าร
เรียนรูอ้ื่นๆ เขา้
ดว้ยกนั 

 

การวิเคราะหข้์อมูล 
การวิจัยครั้งนี ้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ  การวิเคราะห์ข้อมูลตาม

สมมตฐิาน ดงันี ้
1. นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ร่วมกบักิจกรรมสะทอ้นคิดมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้ t-test for Dependent 
Sample 

2. นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ร่วมกบักิจกรรมสะทอ้นคิดมี
ความสามารถในการคดิวิเคราะหส์งูกวา่รอ้ยละ 60 โดยใช ้t-test for One Sample 
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สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
1. สถิตพืิน้ฐาน ไดแ้ก่   

1. การหาคา่เฉล่ีย (Mean) 
2. การหาสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)   

2. สถิตสิ  าหรบัวิเคราะหค์ณุภาพเครื่องมือ  
      1. การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกับจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ (IOC) 

ของแบบวดัความสามารถในการคดิวิเคราะห ์
      2. การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ซึ่งหาค่า

ความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชสู้ตร KR-20 ของคเูดอร-์ริชารด์สัน และสูตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค 

3. สถิตท่ีิใชท้ดสอบสมมตฐิาน 
1. t-test for Dependent Sample  
2. t-test for One Sample  
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การศกึษาความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการ
จดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคิด เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตวั โดยผูว้ิจยัขอน าเสนอ
ผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
ในการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ญัลกัษณใ์นการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

  N แทน จ านวนนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง 

�̅� แทน คา่เฉล่ียของคะแนน 
S.D. แทน  คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน  คา่สถิตท่ีิใชใ้นการพิจารณาการแจกแจง 
p แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ)Significance) 
* แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
** แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 

การวิเคราะหข้์อมูล 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลและการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจัยเสนอ

ตามสมมตฐิานการวิจยัท่ีผูว้ิจยัศกึษา ดงันี ้
1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิดมี

ความสามารถในการคดิวิเคราะหห์ลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิดมี

ความสามารถในการคดิวิเคราะหส์งูกวา่รอ้ยละ 60 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

1. วิเคราะห์ทางสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย )Mean) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน )Standard Deviation, S.D.) 
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2. ทดสอบสมมตฐิานขอ้ท่ี 1 ใชส้ถิต ิt-test for Dependent Sample 
    ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ใชส้ถิต ิt-test for One Sample 

1. ผลพฒันาการการเขียนแบบบนัทึกสะทอ้นคิดระหว่างเรียนท่ีไดร้บัการ
จดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคดิ 

 
ตาราง 10 คะแนนพฒันาการการเขียนบนัทึกสะทอ้นคิดระหวา่งเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคดิ 
 

ใบกิจกรรม คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่4 คร้ังที ่5 คร้ังที ่6 
คะแนนเฉล่ีย 3.92 4.50 5.05 5.52 6.05 6.70 

 

 

ภาพประกอบ 2 กราฟแสดงคะแนนพฒันาการการเขียนบนัทกึสะทอ้นคดิระหวา่งเรียน 
 
จากตาราง 10 และภาพประกอบ 2 แสดงคะแนนพัฒนาการการ

เขียนบันทึกสะทอ้นคิดระหว่างเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรู้
แบบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะทอ้นคิด พบว่า คะแนนเฉล่ียครัง้ท่ี 1 มีค่าเท่ากับ 3.92 ครัง้ท่ี 2 มีค่า
เท่ากับ 4.50 ครัง้ท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 5.05 ครัง้ท่ี 4 มีค่าเท่ากับ 5.52 ครัง้ท่ี 5 มีค่าเท่ากับ 6.05 และ

3.92
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ครัง้ท่ี 6 มีค่าเท่ากบั 6.70 ซึ่งมีแนวโนม้สูงขึน้ แสดงว่านกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีพฒันาการ
ในการเขียนสะทอ้นคดิระหวา่งเรียนเพิ่มขึน้ ซึ่งตวัอยา่งการเขียนบนัทกึสะทอ้นคดิของนกัเรียน เชน่  

นกัเรียน ก 
ครัง้ท่ี 1 

ประเดน็ท่ี 1 ไดท้  าแบบจ าลองชัน้บรรยากาศ รูส้กึสนกุท่ีไดท้  ากิจกรรมกบัเพ่ือน 
ประเด็นท่ี 2 ไดร้บัความรูเ้รื่อง เกณฑก์ารแบ่งชัน้บรรยากาศ และความส าคัญ

ของบรรยากาศแตล่ะชัน้ 
ประเด็นท่ี 3 น าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั โดยไดรู้ว้่าบรรยากาศแต่

ละชัน้มีองคป์ระกอบและความส าคญัแตกตา่งกนั 
ประเด็นท่ี 4 ชัน้โทรโพสเฟียร ์เกิดเมฆ หมอก ฝน ลม พายุ ชัน้สตราโตสเฟียร ์มี

แก๊สโอโซน ชว่ยปอ้งกนัรงัสีอลัตราไวโอเลต ชัน้มีโซสเฟียร ์มีการเผาไหมอ้กุาบาตรจากนอกโลก ชัน้
เทอรโ์มสเฟียร ์มีการสะทอ้นคล่ืนวิทย ุและชัน้เอกโซสเฟียร ์ชัน้ท่ีอากาศเบาบาง เช่ือมกบัอวกาศ 

ครัง้ท่ี 2 
ประเด็นท่ี 1 ไดว้ดัอณุหภูมิอากาศช่วงเวลาตา่งๆ ณ สวนวรรณคดี รูส้ึกสนกุและ

ไดท้  ากิจกรรมกบัเพ่ือน 
ประเด็นท่ี 2 ได้รบัความรูเ้รื่อง ความหมายของอุณหภูมิ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงอณุหภมู ิ
ประเด็นท่ี 3 น าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั โดยไดรู้ว้่าอณุหภูมิในแต่

ละชว่งเวลาแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัรงัสีความรอ้นจากดวงอาทิตย ์
ประเด็นท่ี 4 ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การเปล่ียนแปลงอณุหภูมิอากาศคือ รงัสีความรอ้น

จากดวงอาทิตย ์และลกัษณะพืน้ท่ี 
ครัง้ท่ี 3 

ประเด็นท่ี 1 ได้ท าการทดลองอากาศมีแรงท่ีกระท าต่อวัตถุหรือไม่ รูส้ึกสนุก 
ต่ืนเตน้ไดท้  ากิจกรรมกบัเพ่ือน  

ประเด็นท่ี 2 ไดร้บัความรูเ้รื่อง แรงดนัอากาศ ความกดอากาศ และปัจจยัท่ีมีผล
ตอ่ความดนัอากาศ 

ประเด็นท่ี 3 น าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั โดยไดรู้ว้่าเม่ือขึน้ไปอยู่ท่ี
ภเูขาสงูจากระดบัน า้ทะเล ความกดอากาศจะต ่า 
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ประเด็นท่ี 4 เม่ือขึน้ไปบนภเูขาสงู รูส้กึหอืูอ้ เพราะความเม่ือความสงูเพิ่มขึน้ จะมี
การเปล่ียนแปลงความกดอากาศ )ความกดอากาศต ่า) 

ครัง้ท่ี 4 
ประเด็นท่ี 1 ไดท้  าการทดลองวดัความชืน้อากาศจากไฮกรอมิเตอรแ์บบกระเปาะ

เปียกกระเปาะแหง้ รูส้กึสนกุไดฝึ้กการสงัเกต และท างานรว่มกบัผูอ่ื้น 
ประเดน็ท่ี 2 ไดร้บัความรูเ้รื่อง การเกิดเมฆ ชนิดของเมฆ  
ประเดน็ท่ี 3 น าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั โดยไดรู้ว้่าเม่ืออณุหภูมิสงู 

)อากาศรอ้น) สง่ผลใหป้รมิาณไอน า้ในอากาศมากขึน้ ความชืน้ในอากาศสงู เราจะรูส้กึเหนียวตวั  
ประเด็นท่ี 4 อณุหภูมิอากาศกับความชืน้มีความสมัพนัธก์ัน เพราะเม่ืออุณหภูมิ

สงู ความชืน้ในอากาศจะมีมากขึน้ 
ครัง้ท่ี 5 

ประเดน็ท่ี 1 ไดส้รา้งแบบจ าลองเมฆ รูส้กึดีท่ีไดท้  างานรว่มกบัเพ่ือนๆ  
ประเด็นท่ี 2 ไดร้บัความรูเ้รื่อง ชนิดของเมฆ เมฆแต่ละชนิดอยู่ในระดบัแตกต่าง

กนัและมีลกัษณะแตกตา่งกนั และการเกิดฝน 
ประเด็นท่ี 3 น าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวัน  ไดรู้ว้่าเม่ือพบเห็นเมฆ

ลกัษณะต่างๆ สามารถบ่งบอกถึงสภาพอากาศได ้เช่น พบเห็นเมฆก้อนใหญ่ ฐานสีเทา คือเมฆ
ควิมนูิมบสั จะเกิดพายฝุนฟ้าคะนอง 

ประเด็นท่ี 4 เมฆมีความส าคญัตอ่วฏัจกัรน า้ โดยเมฆเกิดจากไอน า้ในอากาศเกิด
การควบแน่นเป็นละอองน า้ รวมตวัเป็นกอ้นเมฆกอ้นใหญ่ขึน้ และตกลงมาเป็นฝนลงสู่พืน้ดินและ
แหลง่น า้ 

ครัง้ท่ี 6 
ประเดน็ท่ี 1 ไดว้ิเคราะหค์  าพยากรณอ์ากาศ รูส้กึสนกุไดฝึ้กการคดิวิเคราะห ์
ประเดน็ท่ี 2 ไดร้บัความรูเ้รื่อง การพยากรณอ์ากาศ วิธีการพยากรณอ์ากาศ 
ประเด็นท่ี 3 น าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั ไดรู้ถ้ึงประโยชนข์องการ

พยากรณอ์ากาศในเรื่องของการเตือนภยัพิบตัจิากธรรมชาต ิ 
ประเด็นท่ี 4 การพยากรณอ์ากาศมีความส าคญัตอ่การด ารงชีวิตของเราในเรื่อง

ของการเตือนภัยพิบตัิจากธรรมชาติ  เช่น พาย ุสึนามิ และเราสามารถเตรียมตวัตามสถานการณ์
ได ้
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2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหก์่อนและ
หลงัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคดิของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

 
ตาราง 11 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหก์่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
แบบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคดิของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  

**p<.01 

 จากตาราง 11 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการ
คิดวิเคราะหก์่อนและหลังการจัดการเรียนรูแ้บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะทอ้นคิดของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียภาพรวมก่อนเรียนมีคา่เทา่กบั 11.73 และคะแนน
เฉล่ียภาพรวมหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 24.90 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบความสามารถในการคิด
วิเคราะหร์ายดา้น พบว่า นกัเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหร์ายดา้นหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวิเคราะหค์วามส าคญั ดา้นการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ ์และ
ดา้นการวิเคราะหห์ลกัการ จึงสรุปไดว้า่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 
5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะหห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ท่ี 1 

 

การทดสอบวัด

ความสามารถใน 

การคิดวิเคราะห ์

N 
คะแนน

เตม็ 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

t P 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

การวิเคราะห์

ความส าคัญ 
40 15 4.73 1.15 9.05 1.80 13.31** 0.0000 

การวิเคราะห์

ความสัมพันธ ์
40 12 3.38 1.00 8.33 1.25 20.62** 0.0000 

การวิเคราะห์
หลักการ 

40 13 3.63 1.63 7.58 1.68 10.33** 0.0000 

ภาพรวม 40 40 11.73 2.28 24.90 2.81 22.07** 0.0000 
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3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหห์ลงัเรียน
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคิดกับ
เกณฑท่ี์ก าหนด )รอ้ยละ 60) 

 

ตาราง 12 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหห์ลงัเรียนของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคดิกบัเกณฑท่ี์ก าหนด 
)รอ้ยละ 60) 

 

องคป์ระกอบการ
คิดวิเคราะห ์

N 
คะแนน
เตม็ �̅� S.D. 

%of 
mean 

t P 

การวิเคราะห์
ความส าคัญ 

40 15 9.05 1.80 60.33 0.18 0.4306 

การวิเคราะห์
ความสัมพันธ ์

40 12 8.33 1.25 69.38 5.70** 0.0000 

การวิเคราะห์
หลักการ 

40 13 7.58 1.68 58.27 -0.85 1.0000 

ภาพรวม 40 40 24.90 2.81 62.25 2.03* 0.0248 
*p<.05, **p<.01 

  
จากตาราง 12 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิด

วิเคราะหห์ลังเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบ 5E ร่วมกับ
กิจกรรมสะท้อนคิดกับ เกณฑ์ท่ีก าหนด )ร้อยละ 60) พบว่า เม่ือพิจารณาองค์ประกอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์รายด้าน พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะหร์ายดา้น ดงันี ้ดา้นการวิเคราะหค์วามส าคญั มีค่าเฉล่ียเท่ากับ รอ้ยละ 60.33 ดา้นการ
วิเคราะหค์วามสมัพนัธ ์มีคา่เฉล่ียเท่ากบั รอ้ยละ 69.38 ซึ่งสงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด รอ้ยละ 60 และ
ดา้นการวิเคราะหห์ลักการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ รอ้ยละ 58.27 ซึ่งต  ่ากว่าเกณฑท่ี์ก าหนดรอ้ยละ 60 
แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวมนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียภาพรวมหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 24.90 คิดเป็น
รอ้ยละ 62.25 ซึ่งสงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดรอ้ยละ 60 สรุปไดว้่านกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บั
การจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ร่วมกบักิจกรรมสะทอ้นคิด มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สูงกว่ากับเกณฑ์ท่ีก าหนด )รอ้ยละ 60) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานขอ้ท่ี 2 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง )Quasi-experiment research) 
ด าเนิ นการ โดยใช้กระบวนการการทดลอง One Group Pretest-Posttest Design โดย มี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บั
การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญและผล
การศกึษาไดด้งันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพ่ือศกึษาความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 เรื่อง ลมฟ้า

อากาศรอบตวั ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคดิ 

 สมมตฐิานการวิจัย 
1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิดมี

ความสามารถในการคดิวิเคราะหห์ลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิดมี

ความสามารถในการคดิวิเคราะหส์งูกวา่รอ้ยละ 60  

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรี

เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ท่ีศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 หอ้งเรียน ไดม้าโดย

วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random 

Sampling) ซึ่งมีนักเรียนจ านวนทัง้หมด 40 คน โดยนักเรียนมีความสามารถคละกัน ซึ่งนักเรียน

ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคดิ  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรูแ้บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด เรื่อง ลมฟ้าอากาศ

รอบตวั ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน แลว้มีค่าดชันีความสอดคลอ้งของ
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แผนการจัดการเรียนรูก้ับจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ล  าดบัขัน้ตอนการจดักิจกรรมและส่วนประกอบ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรูอ้ยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 

2. แบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ 
แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ครอบคลุม 3 ด้าน คือ วิเคราะห์

ความสมัพนัธ ์วิเคราะหค์วามส าคญั และวิเคราะหห์ลกัการ ลกัษณะเป็นขอ้สอบเชิงสถานการณ์
ข้อมูลทางวิทยาศาสตรห์รือจากบทความต่างๆ จ านวน 30 ข้อ แบ่งเป็นส่วนปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 15 ขอ้ และส่วนอตันยั จ  านวน 15 ขอ้ เพ่ือใชเ้ป็นแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ก่อนเรียนและหลงัเรียน ซึ่งมีแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะหแ์บบปรนยั มีความยากง่าย 
(p) อยู่ ระห ว่ า ง  0.20-0.75 และ มี ค่ าอ าน าจจ าแนก  (r) อยู่ ระหว่ า ง  0.20-0.40 แบบ วัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแ์บบอตันยั มีคา่ความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.25-0.80 และมี
ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.70 และแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะหแ์บบ
ปรนยั มีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.69 และแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์
แบบอตันยั มีคา่ความเช่ือมั่น (Reliability) เทา่กบั 0.78  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ชีแ้จงให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบถึงการจัดการเรียน รูแ้บบ 5E ร่วมกับกิจกรรม

สะทอ้นคดิ 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการจัดการเรียนรู ้โดยจัดสอบก่อนเรียน )Pre-test) โดยให้

นกัเรียนท าแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ์จ านวน 30 ขอ้ ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ แลว้น าผล
การสอบมาตรวจใหค้ะแนน โดยใชเ้วลาในการทดสอบจ านวน 2 คาบ คาบละ 50 นาที 

3. ด าเนินการจดัการเรียนรูต้ามแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกับกิจกรรมสะทอ้นคิด 
เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตวั โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคดิจ านวน  6 แผน 
เวลาท่ีใชส้อนแผนการจดัการเรียนรูล้ะ 3 คาบ คาบละ 50 นาที เวลาเรียนรวม 18 คาบ และก าหนดให้
นกัเรียนเขียนบนัทึกสะทอ้นคิดหลงัสิน้สดุการจดัการเรียนรูแ้ตล่ะแผนการจดัการเรียนรู ้จ  านวน  6 ครัง้ 
ในการก าหนดหวัขอ้ในการเขียนบนัทึกสะทอ้นคิดของนกัเรียน ประกอบดว้ยประเด็นต่าง ๆ  4 ประเด็น 
ไดแ้ก่ 

ประเดน็ท่ี 1: การอธิบายประสบการณท่ี์ไดจ้ากการเรียนรู ้
ประเดน็ท่ี 2: การสรุปการเรียนรู/้ความรูท่ี้ไดร้บั 
ประเดน็ท่ี 3: วิเคราะหเ์ช่ือมโยงประสบการณท่ี์น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
ประเดน็ท่ี 4: วิเคราะหป์ระเดน็ส าคญัเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีเรียน  
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4. เม่ือสิน้สุดการจดัการเรียนรู ้ใหน้ักเรียนท าแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
โดยใชแ้บบวดัชดุเดียวกบัการสอบก่อนเรียน ใชเ้วลาในการทดสอบจ านวน 2 คาบ คาบละ 50 นาที 

การวิเคราะหข้์อมูล 
การวิจยัครัง้นี ้มีการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณ คือ การวิเคราะหข์อ้มูลตามสมมติฐาน 

ดงันี ้
1. นักเรียน ท่ี ได้รับการจัดการเรียน รู้แบบ  5E ร่วมกับ กิจกรรมสะท้อนคิดมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้ t-test for Dependent 
Sample 

2. นักเรียน ท่ี ได้รับการจัดการเรียน รู้แบบ  5E ร่วมกับ กิจกรรมสะท้อนคิด มี
ความสามารถในการคดิวิเคราะหส์งูกวา่รอ้ยละ 60 โดยใช ้t-test for One Sample 

สรุปผลการวิจัย 
1. นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ร่วมกบักิจกรรมสะทอ้นคิด มีความสามารถ

ในการคดิวิเคราะหห์ลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 2. นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ5E รว่มกับกิจกรรมสะทอ้นคิด มีความสามารถ

ในการคดิวิเคราะหส์งูกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด )รอ้ยละ 60) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลได ้ดงันี ้

นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคดิ มีความสามารถ
ในการคดิวิเคราะหห์ลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีกลา่ววา่ นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคดิมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  นอกจากนีน้กัเรียนกลุ่มดงักล่าวยงัมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหส์ูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด คือรอ้ยละ 60 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อท่ี  2 กล่าวว่า นักเรียนท่ี ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิดมี
ความสามารถในการคดิวิเคราะหส์งูกวา่รอ้ยละ 60 ทัง้นีเ้น่ืองจากว่า ในการศกึษาครัง้นีผู้ว้ิจยัไดน้  า
การจัดการเรียนรูแ้บบ 5Eร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิดท่ีเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผสมผสาน
ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E มาใชร้่วมกับกิจกรรมสะทอ้นคิดท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดค้ิดวิเคราะห ์
แยกแยะองคป์ระกอบ หาความสมัพนัธแ์ละวิเคราะหผ์ลลพัธท่ี์เกิดขึน้มาอธิบายในรูปของกิจกรรม
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สะทอ้นคิด ซึ่งจะสอดแทรกไปในขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอน โดยมีล าดบัขัน้ตอน 5 ขัน้ดงันี ้ 
1)ขั้นสรา้งความสนใจ (Engagement) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการเรียนรู้ ท่ีจะน าเข้าสู่
บทเรียน จุดประสงคท่ี์ส าคญัของขัน้ตอนนี ้คือ การกระตุน้ความสนใจผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนสนใจ
อยากรูใ้นสิ่งท่ีจะเรียน ซึ่งจะท าไดโ้ดยการใชรู้ปภาพ ข่าว สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั
หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลานัน้หรือเป็นเรื่องท่ีเช่ือมโยงกับความรูเ้ดิมมาแลว้  โดยใชก้าร
ถาม-ตอบ การใหผู้เ้รียนตัง้ค  าถาม ซึ่งค  าถามท่ีใชจ้ะเป็นค าถามท่ีเกิดจากการท่ีนกัเรียนสะทอ้นคิด
จากประสบการณข์องตนเองท่ีผ่านมาเก่ียวกบัสถานการณห์รือเหตกุารณท่ี์ครูก าหนด 2) ขัน้ส ารวจ
และคน้หา (Exploration) คือ เป็นขัน้ตอนท่ีท าให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ร่วมกันในการสรา้งและ
พัฒนาการคิด โดยให้ผู้เรียนวางแผนแนวทางการส ารวจ ตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ก าหนด
ทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ลงมือปฏิบตัิ เพ่ือคน้ควา้หาความรูใ้นบทเรียนนัน้ๆ เพ่ือใหผู้เ้รียนไดค้น้พบ
ความรูด้้วยตนเอง 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) คือ เป็นขั้นตอนท่ีให้ผู้เรียนได้
พฒันาความคิดรวบยอดท่ีไดจ้ากการส ารวจและคน้หาโดยน าขอ้มูลเหล่านัน้มาวิเคราะห ์แปลผล 
สรุปผล และน าเสนอในรูปแบบต่างๆ ท่ีจะอธิบายในสิ่งท่ีไดเ้รียนรูด้ว้ยตวัผูเ้รียนเอง ผูเ้รียนจะได้
สะทอ้นความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการสะทอ้นคิด ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันในกลุ่ม
โดยการเขียนสะทอ้นคิดเป็นกลุ่ม ตามกระบวนการสะทอ้นคิด DEAL Model ในขัน้ Describe คือ 
การบรรยายถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ตามท่ีเห็น โดยไม่ใส่ความคิดเห็นของตนเอง โดยการตอบค าถาม ใคร 
ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร มีบุคคลใดเก่ียวขอ้งกับเหตุการณ์นัน้บา้ง มีการส่ือสารอะไรเกิดขึน้บา้ง 
กิจกรรมท่ีสมาชิกแต่ละคนไดล้งมือปฏิบตัิ สะทอ้นคิดออกมาในรูปของ การเขียนผงัมโนทศัน์ การ
สรา้งแบบจ าลอง และการตอบค าถามในประเด็นท่ีส าคญั เพ่ืออธิบายและน าไปสู่การลงขอ้สรุป  
4) ขัน้ขยายความรู ้(Elaboration) เป็นขัน้ท่ีใหผู้เ้รียนไดยื้นยนัและขยายความหรือเพิ่มเติมความรู้
เขา้ใจใหล้กึซึง้ยิ่งขึน้ น าความรูท่ี้ไดไ้ปเช่ือมโยงกบัความรูเ้ดิม ท าใหเ้กิดความรูท่ี้กวา้งขวางมากขึ ้น 
5) ขัน้ประเมิน (Evaluation) เป็นขัน้ท่ีใหผู้เ้รียนไดป้ระเมินความรูค้วามเขา้ใจและความสามารถ
ของตนเอง การประเมินการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการต่างๆ ว่านกัเรียนมีความรูอ้ะไร อย่างไร และ
มากนอ้ยเพียงใด โดยใชกิ้จกรรมการสะทอ้นคดิ สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 วิธีคือ การเขียนและ
การพูดสะทอ้นความคิดของตนเองออกมา ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีผูเ้รียนไดร้บัรูป้ระสบการณผ์่าน
การสงัเกต ตัง้ค  าถามกับตนเอง ทบทวนประสบการณแ์ละท าความเขา้ใจ คิดวิเคราะห ์ออกมาใน
รูปของการเขียนและพดู ซึ่งลกัษณะการจดัการเรียนรูท่ี้กล่าวมานัน้จะเนน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง มีประสบการณ์ตรงท่ีเกิดจากการเรียนรู ้โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ลงมือปฏิบตัทีิละขัน้ตอนทัง้ 5 ขัน้ จนน าไปสูก่ารคน้พบความรูแ้ละ
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แนวทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง ประกอบกับผูว้ิจยัไดใ้หน้กัเรียนฝึกการคิดวิเคราะหร์ะหว่าง
เรียนจากการเขียนบนัทึกสะทอ้นคิด ซึ่งท าใหน้กัเรียนมีพฒันาการท่ีดีขึน้ตามล าดบั โดยดไูดจ้าก
การท่ีนักเรียนเขียนตอบแบบบันทึกสะท้อนคิดแสดงถึงการวิเคราะห์ความส าคัญ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์และวิเคราะหห์ลักการ ซึ่งนักเรียนมีพัฒนาการในการเขียนสะท้อนคิดท่ีดีขึน้ อัน
สะท้อนให้เห็นถึงนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีดีขึน้เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของนกัวิจยัหลายท่านท่ีกล่าววา่ ผูเ้รียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้
5 ขัน้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหห์ลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 (กรรณิการ ์กวางคีรี, 2554: 20-25; ประถมพร โคตา, 2554: 100-104; นุชนาท สิงหา
และคณะ, 2555: 1-9; ศศิวิมล สนิทบุญ, 2559: 120; วิมณัฑนา หงษ์พานิช, 2559: 858; สวาสดิ ์
ลาพันธ์, 2553: 3) และนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรูแ้บบปกติ )สมจิต      
ผอมเซ่ง, 2557: 165-170; Duran, 2016: 2887-2908) และช่วยพฒันาผูเ้รียนใหมี้โอกาสไดพ้ฒันา
ความคิดอย่างเต็มท่ี ไดศ้ึกษาดว้ยตนเอง จึงท าใหผู้เ้รียนมีความอยากรูอ้ยู่ตลอดเวลา ผูเ้รียนมี
โอกาสไดฝึ้กความคิด และฝึกการกระท า ท าให้ไดเ้รียนรูว้ิธีจัดระบบความคิดวิเคราะหแ์ละวิธี
สืบเสาะแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองท าให้ความรูค้งทนและถ่ายโยงการเรียนรูไ้ด ้กล่าวคือท าให้
สามารถจดจ าได้นานและน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่อีกดว้ย )ภพ เลาหไพบูลย์, 2540: 127) 
นอกจากนีก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ 5E แลว้ ผูว้ิจยัยงัใชก้ารสะทอ้นคิดรว่มดว้ย โดยการสะทอ้นคิด
เป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้โดยใชก้ระบวนการคิดผ่านประสบการณท่ี์มีผล
ต่ออารมณ์และความรูส้ึก ช่วยให้เกิดการหยั่งรูแ้ละค้นพบข้อมูลเชิงประจักษ์ ท่ีน าไปสู่การคิด
วิเคราะหแ์ละการคิดอย่างมีวิจารณญาณ )วิชยั วงษ์ใหญ่ , 2557: 65-68) ช่วยพัฒนาผูเ้รียนใหมี้
กระบวนการคดิท่ีดีขึน้ โดยเฉพาะการคดิวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ เพราะการสะทอ้นคดิจ าเป็นตอ้ง
ท าความเขา้ใจเนือ้หาสาระท่ีไดเ้รียนมา โดยผ่านการฟัง การลงมือปฏิบตัิ การคิดวิเคราะห ์แลว้
สรุปเป็นเนือ้หาย่อๆ สัน้ๆ )วารุณี สวุรวฒันกลุ, 2559: 61) ท าใหผู้เ้รียนไดท้บทวนตนเองเช่ือมโยง
ความรูเ้ก่าและความรูใ้หม่ น าไปสู่การพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะหแ์ละการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ )กฤษณา ข าปากพลี, 2560: 158) โดยการสะท้อนคิดท่ีผูว้ิจัยใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้
เป็นการสะทอ้นคิดดว้ยการพดูและการเขียน ทัง้กิจกรรมกลุ่มและเป็นรายบคุคล ตามกระบวนการ
สะท้อนคิดของ DEAL Model ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยฝึกให้นักเรียนแยกแยะ หรือหา
ความสมัพนัธต์า่ง ๆ ในสิ่งท่ีไดเ้รียนรู ้โดยสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นัน้จะชว่ยพฒันาความสามารถในการคิด
วิเคราะหข์องนกัเรียน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัหลายเรื่องท่ีพบว่า การสะทอ้นคิดเป็นวิธีการท่ีใช้
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พฒันาการคิดขัน้สงูของผูเ้รียน เช่น ผลการวิจยักบันกัศกึษาในมหาวิทยาลยั ท่ีพบว่า การสะทอ้น
คิดนัน้จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการคิดวิเคราะหเ์พ่ือการพัฒนางานและพัฒนาตนเองได ้ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดใ้ชส้ติปัญญา การคิดวิเคราะหท์บทวน ไตรต่รองสิ่งท่ีไดจ้ากการเรียนรู ้การท างาน ท าให้
ผูเ้รียนรูจ้กักระบวนการคิดวิเคราะหใ์ครค่รวญและตระหนกัรู ้พิจารณาประสบการณท่ี์ไดร้บัและสิ่ง
ตา่งๆ อย่างรอบคอบ ท าใหบ้คุคลไดท้บทวนและสะทอ้นการกระท าของตน ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจ
และเกิดการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ น าไปสู่การพัฒนาปรบัปรุงตนเอง ปรบัปรุงงาน และการ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ จนสามารถน าไปสู่การตัดสินใจเลือกสิ่งท่ี
เหมาะสมท่ีสุด )เชษฐา แก้วพรม , 2556: 12; สุรศักดิ์ ตรีนัย, 2557: 383; กรรณิกา วิชัยเนตร, 
2 5 57: 196 อ้ า ง อิ ง จ า ก  Getliffe, 1996. Reflection in the assessment of practice for 
undergraduate nursing student.  pp. 361-374)   

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช ้

1.1 จากผลการวิจยัท่ีพบว่าองคป์ระกอบความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ดา้นการ
วิเคราะหห์ลกัการนัน้ยงัไมผ่่านเกณฑท่ี์ก าหนด ดงันัน้ การพฒันาความสามารถในการคดิวิเคราะห์
ในรายวิชาวิทยาศาสตรน์ัน้ นักเรียนจะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาสาระ และหลักการท่ี
ส าคญัก่อน จึงจะสามารถน าความรูไ้ปต่อยอดและคิดวิเคราะหค์วามรูใ้นองคป์ระกอบต่าง ๆ ได้
เป็นอยา่งด ี

1.2 ในการวิจยัครัง้นี ้ประเด็นค าถามส าหรบัการเขียนสะทอ้นคิดของนกัเรียนยงัไม่
สามารถสะท้อนองคป์ระกอบความสามารถในการคิดวิเคราะหอ์ย่างชัดเจน ดังนั้นในการตั้ง
ประเด็นค าถามส าหรบัการเขียนสะทอ้นคิดนัน้ ควรตัง้ใหส้อดคล้องกับแต่ละองคป์ระกอบของ
ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์

2. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัตอ่ไป 

2.1 ควรพัฒนาประเด็นค าถามและเกณฑ์การประเมินในการเขียนสะท้อนคิดท่ี
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบแตล่ะดา้นของความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

2.2 ควรศกึษาความสามารถในการคิดวิเคราะหร์ะหว่างเรียนดว้ยผลงานลกัษณะอ่ืน
ของนักเรียน เช่น Mind Mapping หรือ ชิน้งานต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลของการพัฒนา
ผูเ้รียนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
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2.3 ควรศกึษาผลของการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคิดท่ีมีผลต่อ
ความสามารถในการคิดลกัษณะอ่ืน ซึ่งตอ่ยอดจากการคิดวิเคราะห ์เช่น ความสามารถในการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ เป็นตน้ 
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ค าถามเชิงวเิคราะหท์ีม่ีตอ่มโนทศันแ์ละการคดิวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้

 



  100 

 

มธัยมศกึษาปีที ่6 เรื่องฟิสกิสอ์ะตอม. ชลบรุี: คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา. 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 
นายก าธร ศรีรตันานนท ์ ครูเช่ียวชาญ โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ 
นางสาวธนัยนนัท ์ฉตัรนสุรณ ์ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบดนิทรเดชา สิงห ์สิงหเสนี  2 
นางสาวกานดา สลุยัหมดั  ครูช านาญการ โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ 
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ภาคผนวก ข 

ค่าดัชนีความสอดคล้องในการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับ

กิจกรรมสะท้อนคิด 

2. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
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ตาราง 13 คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E รว่มกบักิจกรรม
สะทอ้นคิด 
 

ขอ้ 
คะแนนผูเ้ช่ียวชาญ 

คา่ IOC 
1 2 3 

1 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00 
4 0 +1 +1 0.67 
5 +1 0 +1 0.67 
6 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 14 คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัความสามารถในการคดิวิเคราะหแ์บบปรนยั 
 

ขอ้ท่ี 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC ขอ้ท่ี 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 0 +1 0.67 16 0 +1 +1 0.67 
2 +1 +1 +1 1.00 17 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00 18 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 19 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 1.00 20 +1 +1 +1 1.00 
6 +1 +1 +1 1.00 21 +1 +1 +1 1.00 
7 +1 +1 +1 1.00 22 +1 0 +1 0.67 
8 +1 +1 +1 1.00 23 +1 +1 +1 1.00 
9 +1 +1 +1 1.00 24 +1 +1 +1 1.00 
10 +1 +1 +1 1.00 25 +1 +1 +1 1.00 
11 +1 +1 +1 1.00 26 +1 +1 +1 1.00 
12 +1 0 +1 0.67 27 +1 +1 +1 1.00 
13 +1 +1 +1 1.00 28 +1 +1 +1 1.00 
14 +1 +1 +1 1.00 29 +1 +1 +1 1.00 
15 +1 +1 +1 1.00 30 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 15 คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัความสามารถในการคดิวิเคราะหแ์บบอตันยั 
 

ขอ้ท่ี 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC ขอ้ท่ี 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 1.00 16 +1 +1 +1 1.00 

2 +1 +1 +1 1.00 17 +1 +1 +1 1.00 

3 +1 +1 +1 1.00 18 0 +1 +1 0.67 

4 +1 +1 +1 1.00 19 +1 +1 +1 1.00 

5 +1 +1 +1 1.00 20 +1 +1 +1 1.00 

6 0 +1 +1 1.00 21 +1 +1 +1 1.00 

7 +1 +1 +1 1.00 22 +1 +1 +1 1.00 

8 +1 0 +1 0.67 23 +1 +1 +1 1.00 

9 +1 +1 +1 1.00 24 +1 +1 +1 1.00 

10 +1 0 +1 0.67 25 0 +1 +1 0.67 

11 +1 +1 +1 1.00 26 +1 +1 +1 1.00 

12 +1 +1 +1 1.00 27 0 +1 +1 0.67 

13 +1 +1 +1 1.00 28 +1 +1 +1 1.00 

14 +1 +1 +1 1.00 29 +1 +1 +1 1.00 

15 +1 +1 +1 1.00 30 +1 +1 +1 1.00 
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ภาคผนวก ค 

ผลการวิเคราะหคุ์ณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

1. ตารางค่าความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อม่ันของแบบวัด

ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
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ตาราง 16 คา่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดั
ความสามารถในการคิดวิเคราะหใ์นสว่นของปรนยั 
 

ขอ้ท่ี 
คา่ความยากง่าย คา่อ านาจจ าแนก 

ขอ้ท่ี 
คา่ความยากง่าย คา่อ านาจจ าแนก 

(p) (r) (p) (r) 
1 0.40 0.20 16 0.20 0.40 
2 0.75 0.20 17 0.25 0.20 

3 0.75 0.20 18 0.20 0.30 
4 0.30 0.30 19 0.25 0.20 
5 0.75 0.20 20 0.20 0.40 

6 0.75 0.20 21 0.45 0.20 

7 0.75 0.20 22 0.60 0.40 

8 0.45 0.30 23 0.75 0.20 

9 0.60 0.30 24 0.65 0.40 

10 0.40 0.20 25 0.50 0.20 

11 0.75 0.20 26 0.60 0.20 

12 0.65 0.20 27 0.75 0.20 

13 0.40 0.30 28 0.55 0.30 

14 0.30 0.20 29 0.35 0.40 

15 0.50 0.20 30 0.45 0.20 

คา่ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวิเคราะหท์ัง้ฉบบัมีคา่เทา่กบั 0.69 
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ตาราง 17 คา่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดั
ความสามารถในการคิดวิเคราะหใ์นสว่นของอตันยั 
 

ขอ้ท่ี 
คา่ความยากง่าย คา่อ านาจจ าแนก 

ขอ้ท่ี 
คา่ความยากง่าย คา่อ านาจจ าแนก 

(p) (r) (p) (r) 
1 0.50 0.20 16 0.45 0.70 
2 0.50 0.20 17 0.35 0.30 
3 0.65 0.20 18 0.60 0.20 
4 0.60 0.20 19 0.50 0.20 
5 0.75 0.20 20 0.60 0.50 
6 0.60 0.30 21 0.25 0.20 
7 0.65 0.20 22 0.60 0.40 
8 0.45 0.20 23 0.80 0.20 
9 0.30 0.50 24 0.25 0.30 
10 0.60 0.20 25 0.80 0.20 
11 0.45 0.30 26 0.40 0.50 
12 0.60 0.50 27 0.70 0.20 
13 0.25 0.40 28 0.60 0.20 
14 0.45 0.20 29 0.80 0.20 
15 0.50 0.20 30 0.60 0.40 

คา่ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวิเคราะหท์ัง้ฉบบัมีคา่เทา่กบั 0.78 
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ภาคผนวก ง 

คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

1. ตารางคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหก่์อนและหลังทีไ่ด้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับสะท้อนคิด 

2. ตารางคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหร์ะหว่างเรียน 
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ตาราง 18 คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหก์่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E 
รว่มกบักิจกรรมสะทอ้นคิดของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
 

คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 14 26 21 15 25 

2 15 26 22 12 26 

3 10 30 23 8 24 

4 8 29 24 11 24 

5 13 27 25 8 23 

6 11 27 26 14 32 

7 15 25 27 11 22 

8 11 27 28 12 23 

9 9 30 29 13 23 

10 13 24 30 12 20 

11 10 30 31 8 24 

12 13 23 32 14 23 

13 10 23 33 14 24 

14 15 24 34 12 22 

15 12 22 35 9 25 

16 9 26 36 9 26 

17 10 26 37 11 21 

18 14 30 38 15 23 

19 13 23 39 13 22 

20 14 24 40 14 22 
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ตาราง 19 คะแนนพฒันาการการเขียนสะทอ้นคดิระหวา่งเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
 

คนท่ี ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 ครัง้ท่ี 4 ครัง้ท่ี 5 ครัง้ท่ี 6 

1 3 4 5 5 6 7 

2 3 4 5 5 6 7 

3 2 3 4 5 5 6 

4 3 3 4 4 5 5 

5 3 3 4 4 5 5 

6 3 4 5 5 6 7 

7 2 4 4 5 5 6 

8 2 3 4 5 5 6 

9 3 4 5 5 6 7 

10 4 5 6 6 7 8 

11 4 5 5 6 6 7 

12 3 4 5 5 6 7 

13 3 3 4 4 5 5 

14 4 5 5 6 6 7 

15 5 6 6 7 7 8 

16 2 3 4 5 5 6 

17 3 3 4 4 5 5 

18 5 6 6 6 7 8 

19 6 6 6 7 7 7 

20 5 6 6 6 6 6 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

คนท่ี ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 ครัง้ท่ี 4 ครัง้ท่ี 5 ครัง้ท่ี 6 

21 5 5 6 6 7 8 

22 6 6 6 7 7 8 

23 3 4 5 5 6 7 

24 4 4 6 5 7 6 

25 3 4 5 5 6 7 

26 4 3 5 6 6 6 

27 5 6 6 7 7 8 

28 5 5 5 6 7 8 

29 3 3 4 4 5 5 

30 6 6 5 7 7 8 

31 7 7 6 8 7 8 

32 4 5 6 8 7 8 

33 4 5 5 5 6 6 

34 5 5 5 6 6 7 

35 6 6 6 7 6 8 

36 3 4 5 5 6 6 

37 4 5 5 5 6 6 

38 5 5 5 5 6 7 

39 3 3 4 4 5 5 

40 4 5 5 5 6 6 
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ภาคผนวก จ 

ตัวอย่างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

1. ตัวอย่างแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

2. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด 
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ตัวอย่างแบบความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
เร่ือง ลมฟ้าอากาศรอบตัว  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 

พจิารณาข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ 1-2 

ช้ันบรรยากาศของเรา 

 
 

1. ชัน้บรรยากาศชัน้ใดมีความแปรปรวนมากท่ีสดุ เพราะเหตใุด (วิเคราะหค์วามส าคญั) 
    ตอบ…………………………………………………….......................................................... 
2. ชัน้บรรยากาศใดมีอิทธิพลท าใหเ้กิดปรากฏการณเ์รือนกระจกมากท่ีสดุ เพราะเหตใุด  
    (วิเคราะหค์วามส าคญั) 
   ตอบ……………………………………………………............................................................ 

พจิารณาข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ 3 
 บรรยากาศคืออากาศท่ีห่อหุม้โลกของเราอยู่ ซึ่งถา้โลกของเราไม่มีบรรยากาศห่อหุม้จะท า
ใหอ้ณุหภมูิของโลกสงูขึน้มากในเวลากลางวนัและอณุหภูมิลดต ่าลงมากในเวลากลางคืน และสิ่งท่ี
ส  าคญัอีกอย่างหนึ่ง คือช่วยป้องกันรงัสีอลัตราไวโอเลตไม่ใหส้่องผ่านมายงัโลกมากเกินไป ท าให้
ไม่เกิดอนัตรายต่อมนุษย ์พืชและสัตว ์ท่ีอาศยัอยู่บนโลก แต่ในปัจจุบนันีมี้โรงงานอุตสาหกรรม
จ านวนมาก ท าให้มีการปล่อยแก๊สพิษในชั้นบรรยากาศในปริมาณสูงท าให้ชั้นบรรยากาศถูก
ท าลาย เช่นชาวบา้นท่ีอยู่ใกลเ้หมืองถ่านหินลิกไนต ์ตอ้งเผชิญกับฝนท่ีตกลงมาเป็นสีเหลือง และ
ท าใหเ้กิดอาการแสบตาแสบจมูก ระบบทางเดินหายใจผิดปกติ พืชมีลกัษณะใบหยิกงอและสตัว์
เจ็บป่วยลม้ตาย 
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3. จากสถานการณ ์สาเหตสุ  าคญัของปัญหา คืออะไร (วิเคราะหค์วามส าคญั) 
    ตอบ…………………………………………………….......................................................... 

4. การแบง่ชัน้บรรยากาศ โดยทั่วไปนกัวิทยาศาสตรย์ึดหลกัการใด (วิเคราะหห์ลกัการ) 
    ตอบ……………………………………………………........................................................... 
5. บรรยากาศมีความส าคญัตอ่การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอย่างไร (วิเคราะหค์วามส าคญั) 
    ตอบ……………………………………………………........................................................... 

พจิารณาตารางต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ 6-7 

จงัหวดั อณุหภมูิสงูสดุ อณุหภมูิต  ่าสดุ 
เชียงใหม ่ 32 12.8 

กรุงเทพมหานคร 35.8 25.4 
ชมุพร 35.4 23.3 

6. อณุหภมูิของแตล่ะจงัหวดัแตกตา่งกนั เน่ืองมาจากปัจจยัใด (วิเคราะหห์ลกัการ) 
    ตอบ……………………………………………………........................................................... 
7. จากตารางจงัหวดัใดมีอณุหภมูิต  ่าสดุ เป็นผลมาจากสาเหตใุด (วิเคราะหค์วามส าคญั) 
    ตอบ……………………………………………………........................................................... 

พจิารณารูปภาพต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ 8 
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8. จากรูปภาพและขอ้มลูในตาราง อณุหภมูิบรเิวณ A และ C แตกตา่งกนั สง่ผลใหเ้กิด
ปรากฏการณใ์ดมากท่ีสดุ (วิเคราะหห์ลกัการ) 

    ตอบ……………………………………………………........................................................... 

พจิารณารูปภาพต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ 9-11 

 
 
 
 
 
9. จากรูปภาพบรเิวณ ก และ ข ความกดอากาศเป็นอยา่งไร (วิเคราะหค์วามสมัพนัธ)์ 
    ตอบ……………………………………………………........................................................... 
10. จากรูปภาพปัจจยัท่ีสง่ผลใหค้วามกดอากาศของทัง้สองบรเิวณแตกตา่งกนั คืออะไร  
     (วิเคราะหห์ลกัการ) 
    ตอบ……………………………………………………........................................................... 
11. บรเิวณภเูขาอยูส่งูจากระดบัน า้ทะเล สง่ผลใหม้วลของอากาศและความหนาแนน่ของอากาศ  
      ณ บรเิวณนัน้เป็นอยา่งไร (วิเคราะหค์วามสมัพนัธ)์ 
      ตอบ……………………………………………………......................................................... 
12. จากขอ้มลูอณุหภมูิอากาศในวนัหนึ่งพบว่าเวลาเท่ียงวนั อณุหภมูิอากาศมีคา่ 33 องศาเซลเซียส และ 
        เวลาบา่ยสองโมง อณุหภูมิอากาศมีคา่ 30 องศาเซลเซียส นกัเรียนคิดวา่เพราะเหตใุดอณุหภมูิอากาศ 
        จงึเป็นเชน่นัน้ (วิเคราะหค์วามสมัพนัธ)์ 
      ตอบ……………………………………………………......................................................... 
13. อาการหอืูอ้เม่ือขึน้ลิฟตไ์ปยงัชัน้สงูๆ ของตกึ เก่ียวขอ้งกบัความดนัอากาศอยา่งไร  
      (วิเคราะหค์วามสมัพนัธ)์ 
     ตอบ……………………………………………………......................................................... 
14. อณุหภมูิอากาศกบัปรมิาณไอน า้ มีความสมัพนัธก์นัอยา่งไร (วิเคราะหค์วามสมัพนัธ)์ 
     ตอบ……………………………………………………......................................................... 
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พจิารณาข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ 15 
 พยากรณ์อากาศวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณ
ความกดอากาศสูงก าลงัค่อนขา้งแรงจากประเทศจีน ยงัคงแผ่ปกคลุมประเทศไทย ท าใหท้ั่วทุก
ภาคของประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ส าหรบัลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก าลัง
คอ่นขา้งแรงพดัปกคลมุอา่วไทยและภาคใตต้อนลา่งยงัคงมีฝนตกไดใ้นระยะนี ้
15. จากการพยากรณอ์ากาศขา้งตน้ นกัเรียนควรปฏิบตัิตนอยา่งไร (วิเคราะหห์ลกัการ) 
      ตอบ……………………………………………………......................................................... 
ตอนที ่2  
1. เหตผุลในขอ้ใดเครื่องบินโดยสารระหวา่งประเทศ ตอ้งบินในตอนล่างสดุของบรรยากาศชัน้สตราโตสเฟียร ์ 
     (วิเคราะหค์วามสมัพนัธ)์ 
    ก. ชัน้โทรโพสเฟียรมี์วิสยัทศันไ์มดี่ มีฝุ่ นละอองมาก 
    ข. เพ่ือหลีกเล่ียงสภาพอากาศท่ีแปรปรวนในชัน้โทรโพสเฟียร ์ 
    ค. ชัน้สตราโตสเฟียรมี์แก๊สออกซิเจนหนาแน่นกวา่ชัน้อ่ืน ๆ  
    ง. บรรยากาศชัน้สตราโตสเฟียรไ์มมี่อากาศจงึเดนิทางสะดวก 
2. บรรยากาศชัน้ใดมีความส าคญัตอ่การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมากท่ีสดุ (วิเคราะหค์วามส าคญั) 
    ก. เอกโซสเฟียร ์            ข. มีโซสเฟียร ์   ค. โทรโพสฟียร ์    ง. สตราโทสเฟียร ์

3. ในระยะความสงูจากระดบัน า้ทะเล 0-10 กิโลเมตร อณุหภมูิของอากาศเป็นไปตามหลกัการขอ้ใด  
     (วิเคราะหห์ลกัการ) 
    ก. ความสงูลดลง อณุหภูมิคงท่ี   ข. ความสงูลดลง อณุหภมูิลดลง 
    ค. ความสงูเพิ่มขึน้ อณุหภมูิลดลง  ง. ความสงูเพิ่มขึน้ อณุหภมูิเพิ่มขึน้ 
4. เดก็ชายคนหนึ่ง ใชเ้ทอรม์อมิเตอรว์ดัอณุหภมูิอากาศ ชว่งเวลา 06.00 น. วดัได ้13 องศาเซลเซียส เวลา  

    12.00 น. วดัได ้30 องศาเซลเซียส และชว่งเวลา 18.00 น. วดัได ้22 องศาเซลเซียส การเปล่ียนแปลง 

    อณุหภมูิของอากาศสมัพนัธก์บัปัจจยัในขอ้ใด (วิเคราะหค์วามสมัพนัธ)์ 

    ก. ความสงูจากระดบัน า้ทะเล   ข. ปรมิาณแก๊สออกซิเจนท่ีมีอยูใ่นอากาศ  
    ค. ปรมิาณรงัสีอลัตราไวโอเลตท่ีสง่มายงัโลก ง. แสงและพลงังานความรอ้นจากดวงอาทิตย ์
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5. ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้งเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งอณุหภมูิกบัความสงูจากระดบัน า้ทะเล     

    (วิเคราะหค์วามสมัพนัธ)์ 
    ก. ยิ่งสงูขึน้ อณุหภมูิยิ่งสงู   ข. ยิ่งสงูขึน้ อณุหภมูิยิ่งต  ่าลง 
    ค. ยิ่งสงูขึน้ อณุหภมูิยิ่งตา่งกนันอ้ย      ง. อณุหภมูิเปล่ียนแปลงเทา่กนัทกุระดบั 
6. ถา้พิจารณาท่ีตัง้ของประเทศไทยภาคใดมีแนวโนม้ท่ีจะมีความชืน้สมัพทัธส์งูกวา่ภาคอ่ืนในทกุฤด ู 
    (วิเคราะหค์วามส าคญั) 
     ก. ภาคเหนือ      ข. ภาคอีสาน       ค. ภาคกลาง  ง. ภาคใต ้
7. เราอยูใ่นท่ีสงูๆ เชน่ บนดอย แลว้จะรูส้กึหอืูอ้เน่ืองมาจากสมบตัขิองอากาศในขอ้ใด  
    (วิเคราะหห์ลกัการ) 
     ก. ความดนัอากาศ ข. อณุหภมูิของอากาศ     ค. ความชืน้ของอากาศ   ง. ความหนาแนน่
ของอากาศ 
8. ขอ้ใดแสดงความสมัพนัธไ์ดถ้กูตอ้ง (วิเคราะหค์วามสมัพนัธ)์ 
     ก. บารามิเตอร ์– วดัความสงู   ข. อลัตมิิเตอร ์– วดัอณุหภมูิของอากาศ 
     ค. ไฮกรอมิเตอร ์– วดัความชืน้ของอากาศ ง. ไซโครมิเตอร ์– วดัความดนัสงูสดุในแตล่ะวนั 
ใช้ข้อมูลต่อไปนีต้อบค าถามข้อ 9  

A. ความหนาแนน่ของอากาศมาก            ความหนาแนน่ของอากาศนอ้ย 
B. ความกดอากาศสงู  ความกดอากาศต ่า 
C. อณุหภมูิสงู  อณุหภมูิต  ่า 

9. ก าหนดใหห้วัลกูศรแสดงทิศทางการเคล่ือนท่ีของอากาศ นกัเรียนคดิวา่ ขอ้ใดคือหลกัการเกิดลม  
    (วิเคราะหห์ลกัการ) 
     ก. A และ B      ข. B และ C     ค. A B และ C     ง. เฉพาะ B  
10. การเกิดเมฆอาศยัหลกัการในขอ้ใด (วิเคราะหห์ลกัการ) 
     ก. ไอน า้ในอากาศอิ่มตวั     
     ข. ไอน า้ในอากาศมีอณุหภมูิลดลง 
     ค. ไอน า้ในอากาศเย็นตวัลงรวมตวัเป็นกลุม่ของละอองน า้ 
     ง. อากาศเย็นลอยต ่าลง อากาศรอ้นลอยสงูขึน้ไปกระทบกบัความเย็น 
11. ลมมีความส าคญัตอ่การเกิดวฏัจกัรของน า้ ตามขอ้ใด (วิเคราะหค์วามส าคญั) 
      ก. ท าใหไ้อน า้ในบรรยากาศเกิดการควบแนน่เป็นหยดน า้ 
      ข. ช่วยใหต้น้พืชบรเิวณป่าไมมี้การคายน า้เพิ่มมากขึน้ 
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      ค. ชว่ยใหข้องเหลวเปล่ียนสถานะกลายเป็นแก๊ส 
      ง. ชว่ยใหน้  า้ในแหลง่น า้ตา่ง ๆ ระเหยไดม้ากขึน้ 

พจิารณาสถานการณต์่อไปนี ้แล้วตอบค าถาม ข้อ 12 
 ไต้ฝุ่นมังคุด "รุนแรงกว่า" เฮอรร์ิเคนฟลอเรนซ ์คาดกระทบชาวฟิลิปปินสถ์ึง 10 ลา้นคน 
สถานการณข์องไตฝุ้่ นมงัคดุ ซึ่งขณะนีก้ าลงัเคล่ือนตวัเขา้ใกลท้างเหนือของประเทศฟิลิปปินส ์ทัง้นี ้
ส  าหรบัประเทศไทยคาดว่าหลงัจากท่ีไตฝุ้่ นมงัคดุขึน้ฝ่ังทางใตข้องจีนแลว้ จะอ่อนก าลงัเป็นพายุ
โซนร้อนแต่บางส่วนของพายุอาจส่งผลกระทบให ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัตก ภาค
กลางและภาคตะวนัออกมีฝนเพิ่มมากขึน้ 
12. จากสถานการณ ์ไต้ฝุ่นมังคุด มีอตัราเร็วลมสงูท่ีสดุ ตามขอ้ใด (วิเคราะหห์ลกัการ) 
     ก. ไมเ่กิน 63 กิโลเมตรตอ่ชั่วโมง  ข. 63-118 กิโลเมตรตอ่ชั่วโมง 
     ค. มากกวา่ 118 กิโลเมตรตอ่ชั่วโมง  ง. ถกูทัง้ ข และ ค 

13. ขอ้มลูเก่ียวกบัการพยากรณอ์ากาศ มีดงันี ้(วิเคราะหค์วามส าคญั) 
A.  แผนท่ีอากาศน ามาชว่ยในการพยากรณอ์ากาศ 
B.  การพยากรณอ์ากาศชว่ยใหก้ารคมนาคมทางทะเลและทางอากาศปลอดภยัย่ิงขึน้ 
C.  การพยากรณอ์ากาศ คือ การท านายสภาพอากาศท่ีจะเกิดขึน้ในช่วงเวลาขา้งหนา้ 

       จากขอ้มลูท่ีก าหนดใหมี้ขอ้มลูท่ีถกูตอ้งก่ีขอ้ 
 ก. 1 ขอ้   ข. 2 ขอ้   ค. 3 ขอ้   ง. ไมมี่ขอ้ถกู 
14. การพยากรณใ์นขอ้ใดเป็นการเตือนภยัใหก้บัประชาชนไดดี้ท่ีสดุ (วิเคราะหค์วามส าคญั) 

      ก. การบอกถึงปรมิาณน า้ฝนเฉล่ียใน 1  ปี    

      ข. การบอกเวลาขึน้และตกของดวงอาทิตย ์  

      ค. การประกาศใหท้ราบลว่งหนา้เก่ียวกบัสึนามิ  

      ง. การบอกอณุหภมูิสงูสดุและต ่าสดุในรอบวนั  

15. เหตผุลส าคญัท่ีสดุท่ีท าใหเ้ราตอ้งศกึษาและตดิตาม การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ คือขอ้ใด 
     (วิเคราะหค์วามส าคญั) 
     ก. เพ่ือเป็นขอ้มลูในการตดัสินสรา้งแหลง่กกัเก็บน า้     
     ข. เพ่ือประโยชนใ์นการลงทนุดา้นอตุสาหกรรม 
     ค. เพ่ือใหก้ารคมนาคมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ      
     ง.  เพ่ือปอ้งกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดจากลมฟ้าอากาศ 
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ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ -สกุล  นางสาวถิรดา รตันต์ยวรา 
วัน เดอืน ปี เกิด 25 กรกฏาคม 2532 
สถานทีเ่กิด อ าเภอลอง จงัหวดัแพร ่
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2550  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนนารีรตันจ์งัหวดัแพร่  

                        อ าเภอเมืองแพร ่จงัหวดัแพร ่ 
พ.ศ. 2555  ศกึษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์  
                        (ชีววิทยา) จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่   
                        จงัหวดัเชียงใหม ่ 
พ.ศ. 2561  การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)   
                       สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู ้ 
                       จากมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 126/488 เอสตรา้บลิสคอนโด ถ.รามอินทรา แขวงมีนบรุี เขตมีนบรุี   
กรุงเทพมหานคร 10510   
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