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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.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
สังคมในปั จจุบนั เป็ นสังคมยุคข้อมูลข่าวสารที่ส่ือและเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการดาเนิน
ชีวิต การติดต่อสื่อสาร สืบค้นข้อมูลต่างๆ เป็ นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วส่งผลต่อวิธีคิดตัง้ แต่วยั
เด็กจนถึงวัยสูงอายุ การรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อและเทคโนโลยีโดยขาดการคิดวิเคราะห์ ทาให้
เกิ ด ผลเสี ย ต่อ ตนเองและสัง คม )ปทิ ต ตา รอดประพัน ธ์ , วิเชี ย ร ธ ารงโสตถิ ส กุล และสายฝน
วิบูลย์รงั สรรค์, 2559: 156) ดังนัน้ การอยู่รว่ มกันในยุคข้อมูลข่าวสารนีจ้ ึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้
เท่าทัน ข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยี โดยการพัฒ นาความรู แ้ ละการคิดวิเคราะห์เพื่ อใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารที่ได้รบั และแสดงความคิดเห็นต่างๆ เชิงสร้างสรรค์ นาไปสูก่ ารใช้ขอ้ มูลเพื่อ
การตัด สิ น ใจได้อ ย่ า งถู ก ต้อ งและเท่ า ทัน สถานการณ์ ต่ อ การเติ บ โตของสัง คม )เสาวลัก ษณ์
พันธบุตร, 2560: 161) การคิดวิเคราะห์จึงเป็ นทักษะสาคัญที่ส่งผลให้ผเู้ รียนพัฒนาทักษะการคิด
ด้านอื่น ๆ ที่ สูงขึน้ การคิดวิเคราะห์จ ะช่วยให้รูข้ ้อเท็จ จริง รู เ้ หตุผลเบื อ้ งต้นของสิ่ งที่ เกิ ดขึน้ เข้า
ใจความเป็ นมาเป็ นไปของเหตุการณ์ รู ว้ ่าเรื่องนัน้ มี องค์ประกอบอะไรบ้าง รู ร้ ายละเอียดของสิ่ง
ต่างๆ ท าให้ได้ข้อเท็จ จริงที่ เป็ นพื น้ ฐานความรู ้ เพื่ อนาไปใช้ในการตัดสิน ใจแก้ปัญ หาได้อย่าง
ถูกต้อง )มนตรี วงษ์สะพาน, 2556: 125) และการคิดวิเคราะห์ยงั เป็ นรากฐานสาคัญของการเรียนรู ้
และการดาเนินชีวิต เพราะการคิดวิเคราะห์เป็ นพืน้ ฐานของการคิดด้านอื่น ๆ เป็ นทักษะที่ทุกคน
สามารถพัฒนาได้ ซึ่งประกอบด้วยทักษะที่สาคัญคือ การสังเกต การเปรียบเทียบ การสันนิษฐาน
การคาดคะเนและการประยุกต์ใช้ การประเมิน การจาแนกแยกแยะ การจัดหมวดหมู่ การศึกษา
หลักการ การเชื่อมโยงความสัม พันธ์ของสิ่ ง ต่างๆ ทักษะการคิด วิเคราะห์จึงเป็ นทักษะการคิด
ระดับ สูง ที่ เป็ น องค์ป ระกอบของกระบวนการคิดทั้ง หมด ทั้ง การคิดวิจ ารณญาณและการคิด
แก้ปัญหา )ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2553: 48) ด้วยความสาคัญของการคิดวิเคราะห์เป็ นพืน้ ฐานของ
การคิดขั้น สูง จึง จ าเป็ น ต้องพัฒ นาทักษะการคิด วิเคราะห์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่ อง ในการจัด
การศึกษาไทยนัน้ ได้มี การพัฒ นาและเสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ของคนในชาติมาโดย
ตลอด ดังจะเห็น ได้จ ากกระทรวงศึกษาธิ การ ได้ดาเนินการกาหนดพระราชบัญ ญั ติการศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม )ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 24 ก าหนดให้
สถานศึกษาฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้
มาใช้ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหา และจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ คิดเป็ นและทาเป็ น
)กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 9) และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
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มีการกาหนดสมรรถนะของผู้เรียนไว้ว่า ผู้เรียนจะต้องเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี ้ 1)
ผู้เรีย นจะต้อ งมี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร 2) ผู้เรีย นจะต้อ งมี ค วามสามารถในการคิด เป็ น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิ ดสัง เคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิด อย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ 3) ผูเ้ รียนจะต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ผูเ้ รียน
จะต้อ งมี ค วามสามารถในการใช้ทัก ษะชี วิ ต และ 5) ผู้เรีย นจะต้อ งมี ค วามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ )กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 6)
ในปั จ จุบันการศึกษาไทยเป็ นที่ กล่าวขานในสังคมไทยอย่างมากในประเด็น เกี่ ย วกับ
คุณภาพการศึกษาไทยตกต่าลง การจัดการเรียนการสอนไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร ซึ่งจะดูได้
จากการประเมินต่างๆ เช่น การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programme for
International Student Assessment) ดาเนินการโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพั ฒ นา หรื อ OECD (Organization for Economic Co-operation and development) ซึ่ ง
มุ่งเน้นการประเมินความสามารถของนักเรียนในการนาความรู ด้ า้ นวิทยาศาสตร์ การอ่ านและ
คณิตศาสตร์ จากการเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตหรือสถานการณ์จริง พบว่าผลการ
ประเมิ น PISA 2015 (ปี 2558) เมื่ อ เรีย งตามคะแนนเฉลี่ ย เพี ย งอย่ า งเดี ย วโดยไม่ ดูข้อ มู ล อื่ น
ประกอบ ประเทศไทยจะอยู่ในต าแหน่ง ประมาณที่ 55 จากทั้ง หมด 72 ประเทศ และผลการ
ประเมินวิทยาศาสตร์ใน PISA 2012 กับ PISA 2015 พบว่าทุกกลุ่มโรงเรียนมีคะแนนวิทยาศาสตร์
ลดลงเรื่อย ๆ )สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2560: ออนไลน์) ซึ่งการสอบ
PISA มีวิชาวิทยาศาสตร์เป็ นการประเมินหลักที่ไม่ได้ประเมินแค่ความรูค้ วามจาของผูเ้ รียน แต่เป็ น
การประเมิ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาที่เชื่อมโยงกับการดารงชีวิตของ
ผูเ้ รียน แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาความรูค้ วามสามารถการคิดวิเคราะห์ และการ
นาไปใช้ ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปั ญหาในห้องเรียนของผูว้ ิจยั ที่ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ยังอยู่ในระดับต่า สังเกตได้จากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และจากการ
ตอบค าถามที่ ใ ห้แ สดงการคิ ด วิ เ คราะห์ หาความสัม พั น ธ์เรื่ อ งราว หรื อ เชื่ อ มโยงข้อ มู ล จาก
สถานการณ์ต่างๆ นัก เรียนจะตอบไม่ได้ แต่จ ะตอบหรือท าข้อ สอบได้ในข้อ สอบระดับ ความรู ้
ความจามากกว่า ดังนั้นจึงสนใจจะแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการพัฒ นาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ในวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีการจัดการเรียนรู ต้ อ้ งเน้นการพัฒนาการคิดวิเคราะห์มากขึน้ ซึ่งการ
จัดการเรียนรู ท้ ่ีส่งเสริมให้ผูเ้ รียนรู จ้ กั คิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็ นระบบได้สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรูแ้ บบ 5E ที่เป็ นวิธีการจัดการเรียนรูท้ ่ีเน้นให้ผเู้ รียนแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง มีประสบการณ์
ตรงที่เกิดจากการเรียนรู ้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ
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ลงมือปฏิบัติทีละขัน้ ตอน จนนาไปสู่การค้นพบความรู แ้ ละแนวทางการแก้ไขปั ญ หาด้วยตนเอง
และยังช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒ นาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็ นเครื่องมือสาคัญ ในการ
เรียนรู ้ )ทิศนา แขมมณี , 2544: 39) โดยจากการศึกษางานวิจยั ของนักวิจยั หลายท่านพบว่า ผูเ้ รียน
ที่ได้รบั การจัดการเรียนรู แ้ บบ 5E มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (กรรณิการ์ กวางคีรี, 2554: 20-25; ประถมพร โคตา, 2554:
100-104; นุ ช นาท สิ ง หาและคณ ะ, 2555: 1-9; ศศิ วิ ม ล สนิ ท บุ ญ , 2559: 120; วิ มั ณ ฑนา
หงษ์พานิช, 2559: 858; สวาสดิ์ ลาพันธ์, 2553: 3) และนักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E
มี ค วามสามารถในการคิด วิเคราะห์สูง กว่านักเรียนที่ ได้รบั การจัดการเรียนรู แ้ บบปกติ )สมจิ ต
ผอมเซ่ง, 2557: 165-170; Duran, 2016: 2887-2908) และช่วยพัฒนาผูเ้ รียนให้มีโอกาสได้พฒ
ั นา
ความคิดอย่างเต็มที่ ได้ศึกษาด้วยตนเอง จึงทาให้ผูเ้ รียนมีความอยากรู อ้ ยู่ตลอดเวลา ผู้ เรียนมี
โอกาสได้ฝึ กความคิด และฝึ กการกระทา ท าให้ได้เรียนรู ว้ ิธีจัดระบบความคิด วิเคราะห์และวิธี
สืบเสาะแสวงหาความรู ด้ ว้ ยตนเองทาให้ความรู ค้ งทนและถ่ายโยงการเรียนรู ไ้ ด้ กล่าวคือทาให้
สามารถจดจาได้นานและนาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่อีกด้วย )ภพ เลาหไพบูลย์, 2540: 127) และ
การสะท้อนคิดเป็ นอี กวิธีการหนึ่งที่ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิ ดการเรียนรู ้ โดยใช้กระบวนการคิดผ่าน
ประสบการณ์ท่ีมีผลต่ออารมณ์และความรูส้ ึก ช่วยให้เกิดการหยั่งรูแ้ ละค้นพบข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ี
น าไปสู่การคิด วิ เคราะห์และการคิด อย่างมี วิ จ ารณญาณ )วิ ชัย วงษ์ใหญ่ , 2557: 65-68) ช่ว ย
พัฒ นาผูเ้ รียนให้มีกระบวนการคิดที่ดีขึน้ โดยเฉพาะการคิด วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ เพราะการ
สะท้อนคิดจาเป็ นต้องทาความเข้าใจเนือ้ หาสาระที่ได้เรียนมา โดยผ่านการฟั ง การลงมือปฏิบตั ิ
การคิดวิเคราะห์ แล้วสรุ ปเป็ นเนื อ้ หาย่อ ๆ สัน้ ๆ )วารุ ณี สุวรวัฒ นกุล , 2559: 61) ทาให้ผูเ้ รียนได้
ทบทวนตนเองเชื่อมโยงความรู เ้ ก่าและความรู ใ้ หม่ นาไปสู่การพัฒ นาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ )กฤษณา ขาปากพลี , 2560: 158) และเพื่อเป็ นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รียน การสะท้อนคิด จึงเป็ นอีกวิธีการหนึ่งที่ผวู้ ิจยั
นามาร่วมในการจัดการเรียน โดยจากการศึกษางานวิจัยหลายเรื่องพบว่า การสะท้อนคิดเป็ น
วิธีการที่ใช้พฒ
ั นาผูเ้ รียนในระดับสูง เช่น นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่พบว่า การสะท้อนคิดนัน้ จะ
ช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการคิดวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางานและพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริ มให้ผเู้ รียนได้ใช้
สติปัญญา การคิดวิเคราะห์ทบทวน ไตร่ตรองสิ่งที่ได้จากการเรียนรู ้ การทางาน ทาให้ผเู้ รียนรู จ้ กั
กระบวนการคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญและตระหนักรู ้ พิ จารณาประสบการณ์ท่ี ได้รบั และสิ่ งต่าง ๆ
อย่างรอบคอบ ทาให้บุคคลได้ทบทวนและสะท้อนการกระทาของตน ช่วยให้เกิดความเข้าใจและ
เกิดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ นาไปสูก่ ารพัฒนาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และการแก้ปัญหา
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ต่างๆ ได้อย่างมี ประสิทธิ ภ าพมากขึน้ จนสามารถนาไปสู่การตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
)เชษฐา แก้วพรม, 2556: 12; สุรศักดิ์ ตรีนยั , 2557: 383; กรรณิ กา วิชัยเนตร, 2557: 196 อ้างอิง
จาก Getliffe, 1996. Reflection in the assessment of practice for undergraduate nursing
student. pp. 361-374) จากการศึกษางานวิจยั พบว่ามีงานวิจยั ส่วนน้อยที่ใช้การสะท้อนคิดเป็ น
วิธีการในการพัฒนาผูเ้ รียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษา ซึ่งในระดับชัน้ มัธยมศึกษานี ้ การสะท้อนคิดจะ
อยู่ในรู ป แบบของกิ จ กรรมสะท้อนคิด ที่ จ ะสามารถฝึ ก ฝนและพัฒ นาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของผูเ้ รียนได้ )กมลพรรณ องค์ชัย.2552: 65-71; Towndrow, & Tan, 2008: 279; Lee,
2013: 87) เช่น การเขียนและการพูดสะท้อนความคิดของตนเองออกมาทัง้ ก่อนได้รับประสบการณ์
ขณะได้รบั ประสบการณ์และหลังได้รบั ประสบการณ์ ซึ่งกิจกรรมการเขียนและการพูดสะท้อนคิด
จะเป็ นผลมาจากการที่ผเู้ รียนได้รบั รู ป้ ระสบการณ์ผ่านการสังเกต ตัง้ คาถามกับตนเอง ทบทวน
ประสบการณ์และทาความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ ออกมาในรูปของการเขียนและพู ด
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น สมุดบันทึกการเรียนรู ้ การเขียนผังมโนทัศน์ บล็อก วิดิโอ คลิปต่างๆ
รวมไปถึงการพูดถ่ายทอดสะท้อนความคิดส่งต่อผูค้ นรอบข้าง เช่น เพื่อน ครู หรือผูป้ กครอง เป็ น
ต้น
จากข้อมูลข้างต้น ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ ที่ได้รบั การ
จัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด เพื่อจะนาไปสู่การพัฒนาและเตรียมความพร้อม
ในการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับสูงขึน้ ไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่ อศึก ษาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ข องนัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 1 เรื่อ ง
ลมฟ้าอากาศรอบตัว ที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด
ความสาคัญของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อศึกษาผลการพัฒ นาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่
ได้รบั การจัดการเรียนรู แ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด ในเนือ้ หาเรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว
โดยผลที่ ไ ด้จ ากการวิ จัย ครั้ง นี ้ การศึก ษาความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ข องนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ที่ ได้รบั การจัดการเรียนรู แ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรม
สะท้อนคิด จะเป็ นข้อมูลและแนวทางที่จะใช้ในการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ที่สง่ เสริมให้นกั เรียน
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เกิ ดการเรียนรู จ้ ากการค้นพบความรู ด้ ้วยตนเอง และนาไปสู่การพัฒ นาการจัด การเรียนรู ใ้ ห้มี
ประสิทธิภาพได้และเกิดประโยชน์ตอ่ ครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนสตรีเศรษฐ
บุตรบาเพ็ญ ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 11 ห้องเรียน นักเรียน
ทัง้ หมด 419 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการในการวิจยั เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนสตรี
เศรษฐบุตรบาเพ็ญ ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 1 ห้องเรียน ได้มา
โดยวิธีการสุ่ม แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และการสุ่ม อย่างง่าย (Simple Random
Sampling) ซึ่งได้นกั เรียนทัง้ หมด 40 คน โดยนักเรียนมีความสามารถคละกัน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด
ตัวแปรตาม ได้แก่
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการวิจัย
เนือ้ หาที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ สาระที่ 3 : วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์พื น้ ฐาน ว21102 เรื่อง ลมฟ้ าอากาศรอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ตามหลักสูต ร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในหัวข้อต่อไปนี ้
1. บรรยากาศของเรา
2. อุณหภูมิของอากาศ
3. ความกดอากาศและลม
4. ความชืน้
5. เมฆและฝน
6. การพยากรณ์อากาศ
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ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ผูว้ ิจยั ทาการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
โดยใช้ระยะเวลาทดลองทัง้ หมด 22 คาบ คาบละ 50 นาที
1. ทดสอบก่อนเรียน 2 คาบ
2. ดาเนินการทดลอง 18 คาบ
3. ทดสอบหลังเรียน 2 คาบ
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบ 5E ร่ ว มกั บ กิ จ กรรมสะท้ อ นคิ ด หมายถึ ง
รูปแบบการจัดการเรียนรู ผ้ สมผสานขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิดที่
เน้นให้ผูเ้ รียนได้คิดวิเคราะห์ แยกแยะองค์ประกอบ หาความสัมพันธ์และวิเคราะห์ผลลัพธ์ท่ีเกิด
ขึน้ มาอธิบายในรูปของกิจกรรมสะท้อนคิด ซึ่งจะสอดแทรกไปในขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอน
โดยมีลาดับขัน้ ตอน 5 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ สร้างความสนใจ (Engagement) เป็ นขัน้ ตอนแรกของกระบวนการเรียนรู ้
ที่จะนาเข้าสู่บทเรียน จุดประสงค์ท่ีสาคัญของขัน้ ตอนนี ้ คือ การกระตุน้ ความสนใจผูเ้ รียน ทาให้
ผูเ้ รียนสนใจอยากรู ใ้ นสิ่งที่ จะเรียน ซึ่งจะทาได้โดยการใช้รูปภาพ ข่าว สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ใน
ชีวิตประจาวันหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ในช่วงเวลานัน้ หรือเป็ นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรูเ้ ดิมมาแล้ว
โดยใช้การถาม-ตอบ การให้ผเู้ รียนตัง้ คาถาม ซึ่งคาถามที่ใช้จะเป็ นคาถามที่เกิดจากการที่นกั เรียน
สะท้อนคิดจากประสบการณ์ของตนเองที่ผา่ นมาเกี่ยวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีครูกาหนด
ขั้ น ที่ 2 ขั้ น ส ารวจและค้ น หา (Exploration) คื อ เป็ นขั้ น ตอนที่ ท าให้ ผู้ เ รี ย นมี
ประสบการณ์ร่วมกันในการสร้างและพัฒ นาการคิด โดยให้ผูเ้ รียนวางแผนแนวทางการสารวจ
ตรวจสอบ ตั้ง สมมติฐ าน ก าหนดทางเลื อ กที่ เป็ น ไปได้ ลงมื อปฏิ บัติ เพื่ อค้น คว้าหาความรู ใ้ น
บทเรียนนัน้ ๆ เพื่อให้ผเู้ รียนได้คน้ พบความรูด้ ว้ ยตนเอง
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) คือ เป็ นขัน้ ตอนที่ให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นา
ความคิดรวบยอดที่ได้จากการสารวจและค้นหาโดยนาข้อมูลเหล่านัน้ มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล
และนาเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่จะอธิบายในสิ่งที่ได้เรียนรู ด้ ว้ ยตัวผูเ้ รียนเอง ผูเ้ รียนจะได้สะท้อน
ความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มโดยการ
เขี ยนสะท้อนคิดเป็ นกลุ่ม ตามกระบวนการสะท้อนคิด DEAL Model ในขั้น Describe คือ การ
บรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึน้ ตามที่เห็น โดยไม่ใส่ความคิดเห็นของตนเอง โดยการตอบคาถาม ใคร ทา
อะไร ที่ ไ หน อย่างไร มี บุคคลใดเกี่ ยวข้อ งกับ เหตุก ารณ์นั้น บ้าง มี ก ารสื่ อสารอะไรเกิ ด ขึน้ บ้า ง
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กิจกรรมที่สมาชิกแต่ละคนได้ลงมือปฏิบตั ิ สะท้อนคิดออกมาในรูปของ การเขียนผังมโนทัศน์ การ
สร้างแบบจาลอง และการตอบคาถามในประเด็นที่สาคัญ เพื่ออธิบายและนาไปสูก่ ารลงข้อสรุป
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ ขยายความรู ้ (Elaboration) เป็ นขัน้ ที่ ให้ผูเ้ รียนได้ยืนยันและขยายความ
หรือเพิ่มเติมความรูเ้ ข้าใจให้ลึกซึง้ ยิ่งขึน้ นาความรูท้ ่ีได้ไปเชื่อมโยงกับความรูเ้ ดิม ทาให้เกิดความรู ้
ที่กว้างขวางมากขึน้
ขัน้ ที่ 5 ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็ นขั้นที่ ให้ผู้เรียนได้ประเมิ นความรู ค้ วามเข้าใจ
และความสามารถของตนเอง การประเมินการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมีความรู ้
อะไร อย่างไร และมากน้อยเพียงใด โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด สามารถจาแนกออกได้เป็ น 2
วิธีคือ การเขียนและการพูดสะท้อนความคิดของตนเองออกมา ซึ่งเป็ น ผลมาจากการที่ผเู้ รียนได้รบั
รูป้ ระสบการณ์ผ่านการสังเกต ตัง้ คาถามกับตนเอง ทบทวนประสบการณ์และทาความเข้าใจ คิด
วิเคราะห์ ออกมาในรูปของการเขียนและพูด โดยในงานวิจยั นีจ้ ะให้นกั เรียนทากิจกรรมสะท้อนคิด
เป็ น รายบุค คล ตามกระบวนการสะท้อ นคิด DEAL Model ในขั้น Examine คื อ การพิ จ ารณา
ประสบการณ์ และ ขัน้ Articulate Learning คือ การสื่อสารการเรียนรู ้ ดังนี ้
- ขั้น การพิ จ ารณา เป็ น การพิ จารณาประสบการณ์ท่ี ทาให้เกิ ด การเรีย นรู ้ โดย
สะท้อนคิดถึงการพัฒ นาตนเอง มี แนวคิดหรือทฤษฏี อะไรที่เกี่ ยวข้อง โดยให้นักเรียนเขียนเป็ น
คาพูดตนเอง
- ขั้น การสื่ อ สารการเรีย นรู ้ เป็ น การสื่ อ สารสะท้อ นคิ ด การเรีย นรู ข้ องตนเอง
ถ่ายทอดอารมณ์ความรูส้ กึ อธิบายถึงความเข้าใจของตนเองต่อประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ วิเคราะห์ถึง
ประสบการณ์นนั้ มี คุณ ค่าอย่างไร เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันอย่างไร โดยขัน้ นีเ้ ป็ นงาน
เดี่ยวของแต่ละบุคคลทาลงในใบงานการเขียนสะท้อนคิด
ซึ่งในการกาหนดหัวข้อในใบงานการเขี ยนบันทึกสะท้อนคิดของนักเรียนจะ
ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ 4 ประเด็น ได้แก่
1. การอธิบายประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู ้
2. การสรุปการเรียนรูท้ ่ีได้รบั /องค์ความรู ้
3. วิเคราะห์เชื่อมโยงประสบการณ์ท่ีนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4. วิเคราะห์ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับเนือ้ หาที่เรียน
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการจาแนก
แยกแยะองค์ป ระกอบต่างๆ ซึ่ง อาจจะเป็ น วัต ถุ สิ่ ง ของ เรื่อ งราว หรือ เหตุก ารณ์ โดยการคิ ด
พิจารณา ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง นาไปสูก่ ารค้นพบสาเหตุและผลที่เกิดขึน้ และเลือกวิธีการแก้ปัญหา
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ได้อย่างละเอี ยดรอบคอบ ซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้ค วามเป็ น เหตุเป็ นผลและคาถามที่ ใช้ในการวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะเป็ นคาถามที่ สามารถแยกแยะส่วนย่อย ๆ ของเหตุการณ์
เรื่องราวหรือเนือ้ หาต่างๆ มีจดุ มุ่งหมายหรือความประสงค์ส่ิงใด แต่ละเหตุการณ์เกี่ยวกันอย่างไร
บ้าง และเกี่ยวพันกันโดยหลักการใด ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ท่ี ผู้วิจัยสร้างขึน้ จะมี แบบทดสอบ จ านวน 30 ข้อ )40 คะแนน) แบ่งเป็ นแบบทดสอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ )15 คะแนน) และแบบอัตนัย ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกาหนด
จานวน 15 ข้อ )25 คะแนน) โดยมีเนือ้ หาตามองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์
ความสาคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
1. การวิเคราะห์ความสาคัญ เป็ นการวิเคราะห์หามูลเหตุ ส่วนประกอบ ต้นกาเนิด
ผลลัพธ์และความสาคัญของเรื่องราว
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็ นการค้นหาความสาคัญ ย่อยๆ ของเรื่องราว ว่ามี
ความเกี่ยวพันกันอย่างไร สอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร รวมไปถึงความสัมพันธ์ของเหตุและผล
3. การวิเคราะห์หลักการ เป็ นการเชื่อมโยงข้อมูล โครงสร้างเข้ากับหลักการต่างๆ
ข้อมูลหรือเรื่องราวนัน้ ยึดหลักการใด อาศัยหลักการใดเป็ นสื่อสารสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ที่เป็ นวิธีการจัดการเรียนรูท้ ่ีเน้นให้ผเู้ รียนแสวงหาความรูด้ ว้ ย
ตนเอง มี ป ระสบการณ์ ต รงที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู ้ โดยใช้ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ ลงมือปฏิบตั ทิ ีละขัน้ ตอนทัง้ 5 ขัน้ จนนาไปสูก่ ารค้นพบความรูแ้ ละ
แนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาด้วยตนเอง และยัง ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒ นาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ซึ่ง เป็ น เครื่อ งมื อ ส าคัญ ในการเรีย นรู ้ )ทิ ศ นา แขมมณี , 2544: 39) ดัง จะเห็ น ได้จ าก
งานวิจยั ที่พบว่า ผูเ้ รียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลัง
เรี ย นสูง กว่า ก่ อ นเรี ย นอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติท่ี ร ะดับ .01 (ศศิ วิ ม ล สนิ ท บุญ , 2559: 120;
วิมณ
ั ฑนา หงษ์พานิช , 2559: 858; สวาสดิ์ ลาพันธ์, 2553: 3) ซึ่งจะช่วยให้ผเู้ รียนมีโอกาสได้ฝึก
ความคิด และฝึ กการกระทา ทาให้ได้เรียนรู ว้ ิธีจดั ระบบความคิดและวิธีสืบเสาะแสวงหาความรู ้
ด้ว ยตนเองท าให้ค วามรู ค้ งทนและถ่ า ยโยงการเรี ย นรู ไ้ ด้ )ภพ เลาหไพบู ล ย์, 2540: 127) ซึ่ ง
สอดคล้องกับการสะท้อนคิด ที่ผเู้ รียนจะสะท้อนคิดจากประสบการณ์ท่ีตนเองได้รบั ช่วยให้ผเู้ รียน
เกิดการคิดวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง )กัมปนาท ธรรมผาติ, 2556: ออนไลน์)
ดังจะเห็นได้จากผลการวิจยั ของนักวิจยั หลายท่าน พบว่า การสะท้อนคิด เกี่ยวข้องกับการเรียนรู ้
และกระบวนการพัฒ นาความคิด ส่ง เสริม ให้ผู้เรียนได้ใช้สติปั ญ ญา การคิดวิเคราะห์ท บทวน
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ไตร่ต รองสิ่ ง ที่ ไ ด้เ รีย นรู ้ ท าให้ผู้เรี ย นรู ้จัก กระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ใคร่ค รวญและตระหนัก รู ้
พิจารณาประสบการณ์ท่ี ได้รบั และสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบ ทาให้บคุ คลได้ทบทวนและสะท้อนการ
กระทาของตน ช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู จ้ ากประสบการณ์ นาไปสู่การพัฒ นา
ปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ จนสามารถ
นาไปสู่การตัดสินใจเลือกสิ่งที่เ หมาะสมที่สุด )เชษฐา แก้วพรม, 2556: 12; สุรศักดิ์ ตรีนยั , 2557:
383; กรรณิ กา วิชยั เนตร, 2557: 196 อ้างอิงจาก Getliffe, 1996. Reflection in the assessment
of practice for undergraduate nursing student. pp. 361-374)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี ความสนใจที่ จ ะใช้การผสมผสานขั้น ตอนการจัด การเรียนรู แ้ บบ 5E
ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิดโดยจะสอดแทรกกิจกรรมสะท้อนคิดในขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบ
5E เพื่ อพัฒ นาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 เรื่อง ลมฟ้า
อากาศรอบตัว ซึ่งสามารถสรุปเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังแสดงในภาพประกอบ 1
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5 E ขัน้ ร่วมกับกิจกรรม

ความสามารถในการคิด

สะท้อนความคิด

วิเคราะห์

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิดมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นั ก เรี ย นที่ ได้ รับ การจั ด การเรี ย นรู ้แ บบ 5E ขั้ น ร่ ว มกั บ กิ จ กรรมสะท้ อ นคิ ด มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงู กว่าร้อยละ 60
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง และได้นาเสนอตาม
หัวข้อต่อไปนี ้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E
1.2 ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E
1.3 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E
1.4 ข้อดีและข้อจากัดของการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนคิด
2.1 ความหมายของการสะท้อนคิด
2.2 กระบวนการสะท้อนคิด
2.3 ช่วงเวลาในการสะท้อนคิด
2.4 หลักการสะท้อนคิด
2.5 กิจกรรมสะท้อนคิด
2.5.1 การเขียนสะท้อนคิด
2.5.1.1 ความหมายการเขียนสะท้อนคิด
2.5.1.2 กระบวนการเขียนสะท้อนคิด
2.5.1.3 การวัดประเมินผลการเขียนสะท้อนคิด
2.6 ประโยชน์ของการสะท้อนคิด
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์
4.1 ความหมายของการคิด
4.2 ความหมายของการคิดวิเคราะห์
4.3 กระบวนการคิดวิเคราะห์
4.4 ลักษณะการคิดวิเคราะห์
4.5 การพัฒนาการคิดวิเคราะห์
4.6 ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์
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4.7 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E กับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์
5.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนคิดและความสามารถในการคิดวิเคราะห์
1.เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ 5E
ภพ เลาหไพบูลย์ )2540: 119) ให้ความหมายของการจัดการเรียนรูแ้ บบแบบ 5Eว่า
เป็ นการสอนที่เน้นกระบวนการแสวงหาความรู ้ ที่จะช่วยให้นกั เรียนได้คน้ พบความจริงต่างๆ ด้วย
ตนเอง ให้นกั เรียนได้มีประสบการณ์ตรงในเนือ้ หาวิชา โดยครูทาหน้าที่คล้ายผูช้ ว่ ย และนักเรียนทา
หน้าที่คล้ายผูว้ างแผนการเรียน
พิ ม พัน ธ์ เดชะคุป ต์ )2544 : 56) ให้ค วามหมายการจัด การเรี ย นรู แ้ บบแบบ 5E
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีให้นกั เรียนเป็ นผูค้ น้ คว้าหาความรู ด้ ว้ ยตนเอง หรือสร้าง
ความรู ด้ ว้ ยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครู เป็ นผู้อ านวยความสะดวก เพื่ อให้
นักเรียนบรรลุเป้าหมาย กระบวนการสืบเสาะหาความรูจ้ ะเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญของการเรียน
สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา )2545: 136) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู แ้ บบ 5E
คือ กระบวนการเรียนรูท้ ่ีเน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึ กให้ผเู้ รียนรูจ้ กั
ศึกษาหาความรู ้ โดยผูส้ อนตัง้ คาถามกระตุน้ ให้ผเู้ รียนใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจน
ค้นพบความรู ้ หรือแนวทางการแก้ปัญ หาที่ถูกต้องด้วยตนเอง สรุ ปเป็ นหลักการกฎเกณฑ์ หรือ
วิธีการในการแก้ปัญหา สามารถนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการควบคุม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
หรือสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมในสภาพการณ์ตา่ งๆ ได้อย่างกว้างขวาง
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 219) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู แ้ บบ 5E เป็ นการเรียนรู ้
ที่ไม่ได้เกิดจากการบอกเล่าของครูหรือนักเรียนไม่เพียงแต่จดจาแนวคิดต่างๆ เท่านัน้ แต่การเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎี การเสริมสร้างความรู ้ เป็ นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องสืบค้นเสาะหา
สารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนทาให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู ้
ความรูน้ นั้ อย่างมีความหมาย สามารถสร้างองค์ความรูเ้ ป็ นของนักเรียนเองได้และเก็บความรูไ้ ว้ใน
สมองอย่างยาวนาน การที่นกั เรียนจะสร้างองค์ความรู ไ้ ด้ ต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการสืบ
เสาะหาความรู ้
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ชนาธิ ป พรกุล )2557: 133) กล่าวถึงความหมายของการจัดการเรียนรู ้แบบ 5Eว่า
หมายถึง กระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็ นระบบ เป็ นการศึกษาปั ญหาอย่างมีวิธีการและ
ต้องทาทีละขัน้
สาขาชีววิทยา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )2558: ออนไลน์)
ให้ความหมายของการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ว่า เป็ นรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ตามทฤษฎีการ
สร้างความรู ้ )Constructivism) ซึ่งกล่าวไว้ว่าเป็ นกระบวนการที่ นักเรียนจะต้องสื บค้น เสาะหา
สารวจตรวจสอบ และ ค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนทาให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจ และ เกิดการรับรู ้
ความรู น้ นั้ อย่างมี ความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็ นองค์ความรู ข้ องนักเรียนเอง และเก็บเป็ น
ข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน สามารถนามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหน้า
จากความหมายของการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู แ้ บบ 5E
เป็ นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผเู้ รียนแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองมีประสบการณ์ตรง
ในการเรียนรู ้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางความคิดหรือวิธีการอย่าง
เป็ นขั้นตอน ทาที ละขั้นจนนาไปสู่การค้นพบความรู ห้ รือแนวทางแก้ปั ญหาได้เอง และสามารถ
นามาใช้ในชีวิตประจาวันได้ ส่วนครูเป็ นเพียงผูอ้ านวยความสะดวกเท่านัน้
1.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E
พิ ม พั น ธ์ เดชะคุป ต์ และคณะ )2544: 19) สมบัติ กาญจนารัก พงศ์ )2549: 4-5)
ชนาธิป พรกุล )2557: 134) และ ประสาท เนืองเฉลิม )2558: 147-148) ได้กล่าวถึงกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูไ้ ปในทิศทางเดียวกันว่า กระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบแบบ 5E เป็ นการจัดการ
เรียนรูท้ ่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู ้ ผูเ้ รียนได้สร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง ผ่านขัน้ ตอนการ
เรียนรูต้ า่ งๆ มีขนั้ ตอน 5 ขัน้ ดังนี ้
1. ขั้น สร้า งความสนใจ )Engagement) เป็ น การน าเข้าสู่บ ทเรีย นหรือ เรื่ อ งที่
สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึน้ เองจากความสงสัย หรือเริ่มจากความสนใจของตัวผูเ้ รียนเอง หรือเกิดจากการ
อภิปรายภายในกลุ่มเรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ท่ีกาลังเกิดขึน้ อยู่ในช่วงเวลานัน้ หรือเป็ น
เรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู เ้ ดิมที่เพิ่งเรียนรู ม้ าแล้ว เป็ นตัวกระตุน้ ให้นกั เรียนสร้างคาถาม กาหนด
ประเด็นที่ศกึ ษา ครูชว่ ยให้ผเู้ รียนเข้าใจปัญหา
2. ขัน้ สารวจและค้นหา )Exploration) เมื่อทาความเข้าใจในประเด็นหรือคาถาม
ที่ ส นใจจะศึ ก ษาอย่ า งถ่ อ งแท้ แ ล้ว ก็ มี ก ารวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจต รวจสอบ
ตัง้ สมมติฐานกาหนดทางเลือกที่เป็ นไปได้ ลงมือปฏิบตั ิเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ทาการทดลอง
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ทากิจกรรมภาคสนาม การศึกษาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ในขัน้ ต่อไป
3. ขัน้ อธิบายและลงข้อสรุป )Explanation) เมื่อได้ขอ้ มูลเพียงพอจากการสารวจ
ตรวจสอบแล้ว จึงนาข้อมูล ข้อสนเทศที่ได้ม าวิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผลและนาเสนอผลที่ ได้ใน
รูปแบบต่างๆ ครูพิจารณาว่าจะให้ผเู้ รียนทาเป็ นกลุม่ ทัง้ ชัน้ หรือรายบุคคล
4. ขั้นขยายความรู ้ )Elaboration) เป็ นการนาความรู ท้ ่ี สร้างขึ น้ ไปเชื่อมโยงกับ
ความรูเ้ ดิมหรือแนวคิดที่ได้คน้ คว้าเพิ่มเติม หรือนาแบบจาลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์
หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ทาให้เกิดความรูก้ ว้างขวางขึน้
5. ขัน้ ประเมิน )Evaluation) เป็ นการประเมินการเรียนรู ด้ ว้ ยกระบวนการต่างๆ
ว่านักเรียนมีความรู อ้ ะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขัน้ นีจ้ ะนาไปสู่การนาความรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ
ส่วนสาขาชี ววิท ยา สถาบัน ส่ง เสริม การสอนวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (2558:
ออนไลน์) ได้ก ล่าวถึ ง กระบวนการเรียนการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู ้ (Inquiry Cycle 5Es)
รวมถึงบทบาทของครูและนักเรียน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
1. การสร้างความสนใจ )Engage) เป็ นการนาเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่ง
อาจเกิดขึน้ เองจากความสงสัยหรือความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปรายภายใน
กลุม่ เรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ท่ีกาลังเกิดขึน้ อยูใ่ นช่วงเวลานัน้ หรือเป็ นเรื่องที่เชื่อมโยง
กับความรู เ้ ดิมที่เพิ่งเรียนมารูม้ าแล้วเป็ นตัวกระตุน้ ให้นักเรียนสร้างคาถาม กาหนดประเด็นที่จะ
ศึกษา ในกรณีท่ียงั ไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ ครูอาจะจะจัด กิจกรรมหรือสถานการณ์เพื่อกระตุน้ ยั่ว
ยุ หรือ ท้า ทายให้นัก เรีย นตื่ น เต้น สงสัย ใครรู ้ อยากรู ้อ ยากเห็ น หรือ ขัด แย้ง เพื่ อ น าไปสู่ก าร
แก้ปัญ หา การศึกษาค้นคว้า หรือการทดลอง แต่ไม่ควรบังคับ ให้นักเรียนยอมรับประเด็น หรือ
ปัญหาที่ครูกาลังสนใจเป็ นเรื่องที่จะศึกษา ทาได้หลายแบบ เช่น สาธิต ทดลอง นาเสนอข้อมูล เล่า
เรื่อง/เหตุการณ์ ให้คน้ คว้า/อ่านเรื่อง อภิปราย/พูดคุย สนทนา ใช้เกม ใช้ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ สร้าง
สถานการณ์/ปัญหาที่นา่ สนใจ ที่นา่ สงสัยแปลกใจ
2. การสารวจและค้นคว้า )Explore) นักเรียนดาเนินการสารวจ ทดลอง ค้นหา
และรวบรวมข้อมูล วางแผนกาหนดการสารวจตรวจสอบ หรือออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบตั ิ
เช่น สังเกต วัด ทดลอง รวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ตา่ งๆ
3. การอธิ บ าย )Explain) นัก เรีย นน าข้อ มูล ที่ ไ ด้จ ากการส ารวจและค้น หามา
วิเคราะห์ แปลผล สรุปและอภิปราย พร้อมทัง้ นาเสนอผลงานในรู ปแบบต่างๆ ซึ่งอาจเป็ นรูปวาด
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ตาราง แผนผัง ผลงานมีความหลากหลาย สนับสนุนสมมติฐานที่ตงั้ ไว้หรือโต้แย้งกับสมมติฐาน
ที่ตงั้ ไว้ หรือไม่เกี่ ยวข้องกับประเด็นที่กาหนดไว้ โดยมี การอ้างอิงความรู ป้ ระกอบการให้เหตุผล
สมเหตุสมผล การลงข้อสรุปถูกต้องเชื่อถือได้ มีเอกสารอ้างอิงและหลักฐานชัดเจน
4. การขยายความรู ้ (Elaborate)
4.1 ครูจดั กิจกรรมหรือสถานการณ์ เพื่อให้นกั เรียนมีความรูล้ ึกซึง้ ขึน้ หรือขยาย
กรอบความคิดกว้างขึน้ หรือเชื่อมโยงความรู เ้ ดิมสู่ความรู ใ้ หม่หรือนาไปสู่การศึกษาค้นคว้า ทดลอง
เพิ่มขึน้ เช่น ตัง้ ประเด็นเพื่อให้นกั เรียน ชีแ้ จงหรือร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมให้ชดั เจน
ยิ่งขึน้ ซักถามให้นกั เรียนชัดเจนหรือกระจ่างในความรูท้ ่ีได้หรือเชื่อมโยงความรูท้ ่ีได้กบั ความรูเ้ ดิม
4.2 นักเรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรม เช่น อธิบายและขยายความรูเ้ พิ่มเติมมีความ
ละเอียดมากขึน้ ยกสถานการณ์ ตัวอย่าง อธิบายเชื่อมโยงความรูท้ ่ีได้เป็ นระบบและลึกซึง้ ยิ่งขึ น้ หรือ
สมบูรณ์ละเอียดขึน้ นาไปสู่ความรูใ้ หม่หรือความรูท้ ่ีลึกซึง้ ยิ่งขึน้ ประยุกต์ความรูท้ ่ีได้ไปใช้ในเรื่องอื่น
หรือสถานการณ์อ่ืนๆ หรือสร้างคาถามใหม่และออกแบบการสารวจ ค้นหา และรวบรวมเพื่อนาไปสู่
การสร้างความรูใ้ หม่
5. การประเมิน (Evaluate)
5.1 นักเรียนระบุส่งิ ที่นกั เรียนได้เรียนรูท้ งั้ ด้านกระบวนการและผลผลิต
5.2 นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของความรู ท้ ่ี ได้ เช่น วิ เคราะห์วิ จารณ์
แลกเปลี่ ยนความรู ซ้ ่ึงกันและกัน คิดพิ จารณาให้รอบคอบทั้งกระบวนการและผลงาน อภิ ปราย
ประเมิ นปรับปรุ ง เพิ่มเติมและสรุ ป ถ้ายังมีปั ญหา ให้ศึกษาทบทวนใหม่อีกครัง้ อ้างอิงทฤษฎี หรือ
หลักการและเกณฑ์ เปรียบเทียบผลกับสมมติฐาน เปรียบเทียบความรูใ้ หม่กบั ความรูเ้ ดิม
5.3 นักเรียนทราบจุดเด่น จุดด้อยในการศึกษาค้นคว้า หรือทดลอง
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู แ้ บบ 5E พบว่า การ
สืบเสาะหาความรูม้ ีลกั ษณะเป็ นขัน้ ตอนหรือรูปแบบวงจรที่ทงั้ ครูและนักเรียนต้องทาทีละขัน้ ตอน
โดยรวมแล้วจะมี 5 ขัน้ ตอน คือ 1) ขัน้ สร้างความสนใจ เป็ นขัน้ ที่สร้างความสนใจโดยให้ผูเ้ รียน
กาหนดประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจนาไปสูก่ ารสารวจและค้นหา 2) ขัน้ สารวจและค้นหา เป็ นขัน้ ที่
ผูเ้ รียนทาการค้นคว้าหาความรูห้ รือทาการทดลอง เพื่อนาไปสู่การค้นพบคาตอบของปั ญหา 3) ขัน้
อธิบายและลงข้อสรุป เป็ นขัน้ ที่ผเู้ รียนนาความรูท้ ่ีได้มาวิเคราะห์ แปลผลข้อมูล และสรุปผลข้อมูล
4) ขัน้ ขยายความรู ้ เป็ นขัน้ ที่นาความรูท้ ่ีสร้างขึน้ ไปเชื่อมโยงกับความรู ้เดิมหรือแนวคิดที่ได้คน้ คว้า
เพิ่มเติม หรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ทาให้เกิดความรูก้ ว้างขวางขึน้ 5) ขัน้ ประเมินผล
เป็ นการประเมินการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมีความรูอ้ ะไรบ้าง อย่างไร และมาก
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น้อยเพียงใด โดยแต่ละขัน้ จะทาให้ผเู้ รียนค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเองและครูเป็ นเพียงผูอ้ านวยความ
สะดวกในแต่ละขัน้ เท่านัน้
1.3 บทบาทของครู และนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบ 5E
สุวิ ท ย์ มูล ค า และ อรทัย มูล ค า )2545: 141) ได้ก ล่ า วถึ ง บทบาทของครู ในการ
จัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ไว้ดงั นี ้
1. กระตุน้ ให้ผูเ้ รียนมี ความสนใจ คิดปั ญ หาวางแผนและแก้ปัญ หาอย่างเป็ น
ขัน้ ตอน
2. กระตุน้ ให้ผเู้ รียนหาวิธีการแก้ปัญหาหลายๆ วิธี และใช้ทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ชว่ ยในการแก้ปัญหาและเสริมแรงหรือให้กาลังใจแก่ผเู้ รียน
3. ช่วยเหลื อ แนะนา กากับ อย่างใกล้ชิ ด ตลอดจนเป็ น ผู้อานวยความสะดวก
เพื่อให้กระบวนการเรียนรูด้ าเนินไปได้ดว้ ยความเรียบร้อย
4. จัดเตรียมแหล่งการเรียนรูท้ ่ีสาคัญให้แก่ผเู้ รียน
5. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
6. เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลย้อนกลับทัง้ ข้อดีและข้อบกพร่องแก่ผเู้ รียน
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ )2544: 20-21) ได้อา้ งอิงบทบาทของครูในการจัดการ
เรียนรูแ้ บบ 5E ตามรู ปแบบการจัดการเรียนการสอนของกลุ่ม BSCS โดยกล่าวว่า การนารูปแบบ
การสอนนีไ้ ปใช้ สิ่งที่ครูควรระลึกอยู่เสมอในแต่ละขัน้ ตอนของรูปแบบการสอนนี ้ คือ การจัดเตรียม
กิจกรรม ครูควรจัดเตรียมกิจกรรมให้เหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียน เมื่อครูเตรียม
กิจ กรรมแล้ว ครู ควรพิ จารณาตรวจสอบบทบาทของครู ในการปฏิ บัติกิจ กรรมแต่ละขั้นตอนว่า
สอดคล้องกับรู ปแบบการสอน 5E หรือไม่ เพื่อครู จะได้ปรับหรือพัฒ นากิจกรรมให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการสอน รายละเอียดดังแสดงตาราง 1

16
ตาราง 1 บทบาทของครูในการเรียนการสอนแบบ Inquiry Cycle (5 Es)
ขั้นตอนการ
เรียนการสอน

สิ่งทีค่ รู ควรทา
สอดคล้องกับ 5Es

ไม่สอดคล้องกับ 5Es

1.การสร้างความ สร้างความสนใจ
สนใจ )Engage) สร้างความอยากรูอ้ ยากเห็น
ตัง้ คาถามกระตุน้ ให้นกั เรียนคิด
ดึงเอาคาตอบที่ยงั ไม่ครอบคลุมสิ่งที่
นักเรียนรูห้ รือความคิดเกี่ยวกับ
ความคิดรวบยอด หรือเนือ้ หาสาระ

อธิบายความคิดรวบยอด
ให้คาจากัดความและคาตอบ
สรุปประเด็นให้
จัดคาตอบให้เป็ นหมวดหมู่
บรรยาย

2. การสารวจ
และค้นหา
)Explore)

เตรียมคาตอบไว้ให้
บอกหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหา
จัดคาตอบให้เป็ นหมวดหมู่
บอกนักเรียนเมื่อนักเรียนทาผิด
ให้ขอ้ มูลหรือข้อเท็จจริงที่ใช้ในการ
แก้ปัญหา
นานักเรียนแก้ปัญหาทีละขัน้ ตอน

3. การอธิบาย
)Explain)

ส่งเสริมให้นกั เรียนทางานร่วมกัน
สารวจตรวจสอบ
สังเกตและฟั งการโต้ตอบกันระหว่าง
นักเรียนกับนักเรียน
ซักถามเพื่อนาไปสูก่ ารสารวจ
ตรวจสอบ
ให้เวลานักเรียนในการคิดข้อสงสัย
ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่นกั เรียน
ส่งเสริมให้นกั เรียนอธิบายความคิดรวบ
ยอดหรือแนวคิด ให้นกั เรียนแสดง
หลักฐาน ให้เหตุผลและอธิบายให้
กระจ่าง
ให้นกั เรียนอธิบาย ให้คาจากัดความ
และชีบ้ อกส่วนประกอบต่างๆ ใน
แผนภาพ
ให้นกั เรียนใช้ประสบการณ์เดิมของตน
เป็ นพืน้ ฐานในการอธิบายความคิดรวบ
ยอดหรือแนวคิด

ยอมรับคาอธิบายโดยไม่มีหลักฐาน
หรือให้เหตุผลประกอบ
ไม่สนใจคาอธิบายของนักเรียน
แนะนานักเรียนโดยปราศจากการ
เชื่อมโยงแนวคิดหรือความคิดรวบ
ยอดหรือทักษะ
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ตาราง 1 (ต่อ)
ขั้นตอนการ
เรียนการสอน

สิ่งทีค่ รู ควรทา

สอดคล้องกับ 5Es
4. การขยาย
คาดหวังให้นกั เรียนได้ใช้ประโยชน์
ความรู ้
จากการชีบ้ อกส่วน ประกอบต่างๆ ใน
)Elaborate)
แผนภาพคาจากัดความและการ
อธิบายสิ่งที่ได้เรียนรูม้ าแล้ว
ส่งเสริมให้นกั เรียนนาสิ่งที่นกั เรียนได้
เรียนรูไ้ ปประยุกต์ใช้หรือขยายความรู ้
ในสถานการณ์ใหม่
ให้นกั เรียนอธิบายหลากหลาย
ให้นกั เรียนอ้างอิงข้อมูลที่มีอยูพ่ ร้อม
ทัง้ แสดงหลักฐาน
5. การประเมินผล สังเกตนักเรียนในการนาความคิด
(Evaluate)
รวบยอดและทักษะใหม่ไป
ประยุกต์ใช้
ประเมินความรูแ้ ละทักษะของ
นักเรียน
หาหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนได้
เปลี่ยนความคิด หรือพฤติกรรม
ให้นกั เรียนประเมินตนเองเกี่ยวกับ
การเรียนรูแ้ ละกระบวน การกลุม่
ถามคาถามปลายเปิ ด เช่น ทาไม
นักเรียนจึงคิดเช่นนัน้

ไม่สอดคล้องกับ 5Es
ให้คาตอบที่ชดั เจน
บอกนักเรียนเมื่อนักเรียนทาไม่ถกู
ใช้เวลามากในการบรรยาย
นานักเรียนแก้ปัญหาทีละขัน้ ตอน
อธิบายวิธีการแก้ปัญหา

ทดสอบคานิยามศัพท์ และ
ข้อเท็จจริง
ให้แนวคิดหรือความคิดรอบยอด
ใหม่
ทาให้คลุมเครือ
ส่งเสริมการอภิปรายที่ไม่เชื่อมโยง
ความคิดรวบยอดหรือทักษะ

ที่มา: พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ. )2544). การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ น
สาคัญ. หน้า 20-21.
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546 :41-45) ได้ให้บทบาท
ของนักเรียนในการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ไว้ดงั นี ้
1. ขัน้ สร้างความสนใจ )Engagement)
1.1 ตัง้ คาถาม
1.2 ตอบคาถาม
1.3 แสดงความคิดเห็น
1.4 กาหนดปัญหาหรือเรื่องที่จะตรวจสอบให้ชดั เจน
1.5 แสดงความสนใจ
2. ขัน้ สารวจค้นหา )Exploration)
2.1 คิดอย่างอิสระแต่อยู่ในขอบเขตของกิจกรรม
2.2 ตัง้ สมมติฐาน
2.3 พิจารณาสมมติฐานที่เป็ นไปได้โดยการอภิปราย
2.4 ระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาในการสารวจตรวจสอบ
2.5 ตรวจสอบสมมติฐานอย่างเป็ นระบบ ขัน้ ตอนถูกต้อง
2.6 บันทึกการสังเกตหรือผลสารวจตรวจสอบอย่างเป็ นระบบ ละเอียดรอบคอบ
2.7 กระตือรือร้นมุง่ มั่นในการสารวจตรวจสอบ
3. ขัน้ อธิบายและลงข้อสรุป )Explain)
3.1 อธิบายการแก้ปัญหาหรือผลการสารวจตรวจสอบที่ได้
3.2 อธิบายผลการสารวจ ตรวจสอบสอดคล้องกับข้อมูล
3.3 อธิบายโดยอ้างอิงเหตุผลหลักการทางวิชาการและหลักฐานประกอบ
3.4 ฟั งการอธิบายของผูอ้ ่ืนแล้วคิดวิเคราะห์อภิปราย
3.5 ซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนอธิบาย
4. ขัน้ ขยายความรู ้ )Elaborate)
4.1 ใช้ข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบไปอธิ บายหรือทักษะจากการส ารวจ
ตรวจสอบไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ท่ีคล้ายกับสถานการณ์เดิม
4.2 นาข้อมูลจากการสังเกตตรวจสอบไปสร้างความรูใ้ หม่
4.3 น าความรู ้ใหม่ เชื่ อ มโยงกั บ ความรู ้เดิ ม เพื่ ออธิ บ ายหรื อ น าไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน
5. ขัน้ ประเมินผล )Evaluate)
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5.1 วิเคราะห์กระบวนการสร้างความรูข้ องตนเอง
5.2 ถามคาถามที่เกี่ยวข้องจากการสังเกต หลักฐานและคาอธิบายนาไปสู่การ
สารวจ
5.3 ประเมินความก้าวหน้าและความรูต้ นเอง
บายบี และคณะ )Bybee, 2006: 8-10) ได้เสนอบทบาทของผู้เรีย นในการจัด การ
เรียนรูแ้ บบ 5E ดังนี ้
ขัน้ สร้างความสนใจ
1. ผูเ้ รียนจะตัง้ คาถาม เช่น เพราะเหตุใดจึงเป็ นเช่นนี ้ อะไรที่ฉันรู ม้ าแล้วบ้าง
เกี่ยวกับเรื่องนี ้ ข้อมูลอะไรที่ฉนั สามารถหาเพื่อศึกษาเรื่องนี ้ จะมีวิธีการแก้ปัญหานีอ้ ย่างไร
2. แสดงความสนใจในหัวข้อที่จะศึกษา
ขัน้ สารวจและค้นหา
1. คิดอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กิจกรรมที่กาหนด
2. ทดสอบสมมติฐาน
3. ตัง้ การทานายและสมมติฐานใหม่
4. หาวิธีแก้ปัญหาด้วยการอภิปรายกับเพื่อนร่วมชัน้
5. บันทึกสิ่งที่สงั เกตได้และแนวคิด
6. ชะลอการตัดสินใจ
ขัน้ อธิบายและลงข้อสรุป
1. อธิบายคาตอบที่เป็ นไปได้แก่เพื่อนร่วมชัน้ และฟั งคาอธิบายของผูอ้ ่ืนอย่าง
คิดวิเคราะห์
2. ถามคาถามเกี่ยวกับการอธิบายของผูอ้ ่ืน
3. ฟั งและพยายามทาความเข้าใจการอธิบายของครู
4. เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผา่ นมา
5. ใช้ขอ้ มูลจากการสังเกตประกอบการอธิบาย
ขัน้ ขยายความรู ้
1. นาคาอธิบาย คาจากัดความและทักษะไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ท่ีคล้ายเดิม
2. ใช้ขอ้ มูลเดิม เพื่อถามคาถาม เสนอการแก้ปัญหา ตัดสินใจและออกแบบการ
ทดลอง
3. ให้ขอ้ สรุปที่มีเหตุผลจากหลักฐานที่มี
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4. บันทึกการสังเกตและคาอธิบาย
5. ตรวจสอบความเข้าใจในระหว่างกลุม่ เพื่อน
ขัน้ ประเมิน
1. ตอบคาถามปลายเปิ ดโดยใช้การสังเกต หลักฐานและคาอธิบายที่ยอมรับ
2. แสดงความเข้าใจในความรู ้ แนวคิดหรือทักษะ
3. ประเมินความก้าวหน้าและความรูข้ องตนเอง
4. ถามคาถามที่เกี่ยวกับสิ่งที่จะนาไปสูก่ ารสารวจในอนาคต
จากบทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E สรุปได้ว่า ในการจัดการ
เรียนรูแ้ บบ 5E บทบาทของครู คือ เป็ นผูจ้ ดั สถานการณ์ท่ีเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้มีสว่ นร่วมในการ
จัดการเรียนรู ้ ครู เป็ นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่ ออานวยความสะดวกในการจัดกิ จกรรม เป็ นผู้ตงั้
คาถามต่างๆ ที่ช่วยนานักเรียนไปสู่การค้นพบความรู ด้ ว้ ยตนเอง ส่วนบทบาทของนักเรียน คือ
พยายามค้นพบสิ่งที่เรียนรู ด้ ว้ ยตนเอง โดยการใช้หลักการและทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการสังเกต
การใช้เครื่องมือ การดาเนินการทดลอง แสดงความรู ส้ ึก ความคิดอย่างมีอิสระและมีเหตุผล การ
บันทึกข้อมูล การอภิ ป รายและการสรุ ป ซึ่งน าไปสู่การคิดหาความส าคัญ ของบทเรียน เพื่ อน า
ความรูใ้ หม่ท่ีได้ไปเชื่อมโยงกับความรูเ้ ดิมเพื่ออธิบายหรือนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
1.4 ข้อดีและข้อจากัดของการจัดการเรียนรู้แบบ 5E
ภพ เลาหไพบูลย์ )2540: 127) กล่าวถึงข้อดีและข้อจากัดของการจัดการเรียนรูแ้ บบ
5E ไว้ดงั นี ้
ข้อดีของการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E
1. นักเรียนมี โอกาสได้พัฒ นาความคิดอย่างเต็มที่ ได้ศึกษาด้วยตนเอง จึงมี
ความอยากรูต้ ลอดเวลา
2. นักเรี ย นได้ฝึ กความคิ ด และฝึ ก การกระท า ท าให้ได้เรี ยนรู ้วิ ธี จัดระบบ
ความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรูด้ ว้ ยจนเอง ทาให้ความรูค้ งทนและถ่ายโยงการเรียนรูไ้ ด้ กล่าวคือ
ทาให้สามารถจดจาได้นานและนาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่อีกด้วย
3. นักเรียนเป็ นศูนย์กลางการเรียนการสอน
4. นักเรียนสามารถเรียนรูม้ โนทัศน์และหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้เร็วขึน้
5. นักเรียนจะเป็ นผูม้ ีเจตคติท่ีดีตอ่ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ข้อจากัดของการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E
1. ในการสอนแต่ละครัง้ ต้องใช้เวลาในการสอนมาก
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2. ถ้าสถานการณ์ท่ีครู สร้างขึน้ ไม่ทาให้น่าสงสัยแปลกใจ จะทาให้นกั เรียนเบื่อ
หน่าย ถ้าครูไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการสอนวิธีนีม้ ่งุ ควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนมากเกินไปจะทา
ให้นกั เรียนไม่มีโอกาสได้สืบเสาะหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
3. ในกรณี ท่ี นักเรียนมี ระดับสติปัญญาต่ าและเนื อ้ หาค่อนข้างยาก นักเรียน
อาจจะไม่สามารถศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเองได้
4. นักเรียนบางคนที่ยงั ไม่เป็ นผูใ้ หญ่พอ ทาให้ขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาปั ญหา
และนักเรียนที่ ตอ้ งการแรงกระตุน้ เพื่ อให้เกิ ดความกระตือรือร้นในการเรียนมาก ๆ อาจจะพอตอบ
คาถามได้ แต่นกั เรียนไม่ประสบความสาเร็จในการเรียนด้วยวิธีนีเ้ ท่าที่ควร
5. การใช้ส อนแบบนี ้อยู่ เสมอ ท าให้ความสนใจของนัก เรีย นในการศึ กษา
ค้นคว้าลดลง
ทิศนา แขมมณี )2544: 39) กล่าวถึงข้อดีของการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ดังนี ้
1. เป็ นวิธีการจัดการเรียนรูท้ ่ีผเู้ รียนสามารถค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง ทาให้เกิด
ความเข้าใจและจดจาได้ดีขนึ ้
2. เป็ นวิธี การจัด การเรียนรู ท้ ่ี ช่ว ยให้ผู้เรียนได้พัฒ นาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ซึ่งเป็ นเครื่องมือสาคัญในการเรียนรู ้
3. เป็ นวิธีการจัดการเรียนรู ท้ ่ี ผู้เรียนได้ทั้งความรู แ้ ละกระบวนการ ซึ่งสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้
จากข้อดีและข้อจากัดของการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E สามารถสรุปได้ว่า ข้อดีของการ
จัดการเรียนรู แ้ บบ 5E คือ เป็ นการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางของการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้มีฝึกความคิด ลงมือปฏิบตั ิ แสวงหาความรูแ้ ละค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง ส่งผล
ให้ผเู้ รียนมีการจัดระบบความคิด มีความรูค้ งทนและนาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่และยังช่วยพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็ น เครื่อ งมื อส าคัญ ในการเรียนรู ้ ส่วนข้อ จ ากัดของการ
จัด การเรีย นรู แ้ บบ 5E คื อ ในการจัด การเรีย นการสอนต้อ งใช้เวลามากในแต่ล ะขั้น และหา
สถานการณ์หรือปั ญหาที่ครูกาหนดในขัน้ สร้างความสนใจไม่ทาให้ผเู้ รียนสนใจหรือแปลกใจอยาก
ค้นคว้าหาความรู ้ จะทาให้ผเู้ รียนเกิดการเบื่อหน่ายและไม่เกิดการอยากรูห้ รือสนใจในสถานการณ์
นัน้ ๆ
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2. เอกสารเกี่ยวข้องกับการสะท้อนคิด
2.1 ความหมายของการสะท้อนคิด
กนกนุช ชื่ นเลิศสกุล )2544 : 36) กล่าวว่า การสะท้อนคิดเป็ นการคิดย้อนกลับใน
ประเด็นที่กาลังคิดเพื่อเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่คิดให้เป็ นความรูแ้ ละการเรียนรูเ้ กี่ยวกับ
เรื่องนัน้
รัช นี ก ร ทองสุ ข ดี )2545: 45) กล่ า วถึ ง ความหมายของการสะท้อ นคิ ด เป็ นการ
แสดงออกถึงความคาดหวัง การรับรู ้ และความรูส้ กึ เกี่ยวกับประสบการณ์ โดยผ่านกระบวนการพูด
หรือเขียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบ วางแผนหรือแก้ปัญหา สิ่งเหล่านีเ้ ป็ นการ
คิดระดับสูงกว่าการคิดทั่วไป การสะท้อนคิดยังเป็ นการคิดระดับสูง
ศิราณี เก็ จ กรแก้วและคณะ )2552: 5) กล่าวว่า การสะท้อ นคิด เป็ น กระบวนการ
เรียนรูท้ ่ีเกิดจากการคิดวิเคราะห์เหตุการณ์โดยเชื่อมโยงกับความรูแ้ ละประสบการณ์เดิมก่อให้เกิด
ความคิดและมุมมองใหม่ท่ีสามารถเป็ นแนวทางในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือนามาพัฒนา
ปรับปรุงตนเองได้
วารุ ณี พลิ ก บัว )2556: ออนไลน์) กล่ า วว่า การสะท้อ นคิ ด เป็ นกระบวนการคิ ด
ใคร่ครวญอย่างถี่ถว้ น ย้อนกลับในประเด็นเพื่อเปลี่ ยนประสบการณ์ในเรื่องนัน้ ๆ ให้เป็ นการเรียนรู ้
และความรู ้
วิชยั วงษ์ใหญ่และคณะ )2557: 65-68) ให้ความหมายการสะท้อนคิด หมายถึง การ
ที่ผเู้ รียนคิดไตร่ตรองทบทวน พิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบมีเหตุผล ด้วยสติและปั ญญา เป็ น
วิธีการทบทวนประสบการณ์จากการปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง เพื่อนาไปสูก่ ารเรียนรู ้ การสร้างความรู ้ การ
ค้นพบจุดเด่นและจุดที่ตอ้ งปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ดิวอี ้ )Dewey, 1933: 5) กล่าวถึงความหมายของการสะท้อนคิด เป็ นกระบวนการ
ระหว่างการจา การระลึกถึงปั ญหา และการแก้ปัญหา แบ่งออกเป็ น 5 ระยะ ได้แก่ การระบุปัญหา
การระบุความสาคัญของปั ญหา การตัง้ สมมติฐาน การให้เหตุผลของการตัง้ สมมติฐาน และการ
ทดสอบสมมติฐาน
มู น )Moon, 2004: 80) การสะท้อ นคิ ด เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการเรี ย นรู ้แ ละการคิ ด
นักเรียนสะท้อนคิดเพื่อเรียนรูบ้ างสิ่งบางอย่าง หรือการเรียนรูน้ นั้ เป็ นผลของการสะท้อนคิด
อัลลาด )Allard, 2013: 1) กล่าวถึงความหมายของการสะท้อนคิดไว้ว่า การสะท้อน
คิดมีหลายความหมายขึน้ อยู่กับบริบทและทัศนคติของแต่ละบุคคล โดยทั่วไป การสะท้อนคิดคือ
การทบทวนในสิ่ งที่ ตนเองได้คิดและทาเกี่ ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่ ตนเองได้ผ่านมาแล้ว จึงนาสิ่ง
เหล่านัน้ มาสรุป ประเมินค่าและปรับเปลี่ยนประสบการณ์ให้ดีขนึ ้
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จากความหมายการสะท้อนคิด สามารถสรุ ปได้ว่า การสะท้อนคิด คือ กระบวนการ
คิดทบทวน พินิจวิเคราะห์และพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบโดยใช้สติและมีสมาธิ ซึ่งเป็ นวิธีการ
ที่ ทาให้บุค คลได้ทบทวนและสะท้อนการกระทาของตน เพื่ อให้ผู้เรียนได้ใช้สติปั ญ ญา การคิด
วิเคราะห์ทบทวน สิ่งที่ได้เรียนรู ้ ทาให้ผเู้ รียนรูจ้ กั กระบวนการคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญและตระหนักรู ้
พิจารณาประสบการณ์ท่ีได้รบั และสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบ ช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการ
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ นาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และการแก้ปัญหาต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
2.2 กระบวนการสะท้อนคิด
กระบวนการสะท้อนคิด มีลกั ษณะของกระบวนการคิดอย่างเป็ นขัน้ ตอน นักวิชาการ
ที่สนใจเรื่องการสะท้อนคิดได้จดั กระบวนการสะท้อนคิดออกเป็ นขัน้ ตอนต่างๆ ดังนี ้
กิ๊ บ )กนกนุช ชื่ น เลิ ส สกุล , 2544: 39; อ้า งอิ ง จาก Gibbs, 1998. Learning by
doing. p. 83) จัดกระบวนการสะท้อนคิดไว้ 6 ขัน้ ตอน ได้แก่
1. บรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึน้ ด้วยการตอบคาถามว่า “เกิดอะไรขึน้ ”
2. ทบทวนความคิดความรูส้ ึกตนเองที่มีตอ่ เหตุการณ์ รวมถึงประเมินศักยภาพ
ตนเองที่จะเผชิญในเหตุการณ์ ด้วยการตอบคาถามว่า “เราคิดและรูส้ กึ อย่างไร”
3. ประเมิ นถึงประสบการณ์นั้นๆ ว่า ดี/ไม่ดี/ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง ด้วยการตอบ
คาถามว่า มีประสบการณ์อะไรที่เป็ นด้านบวกบ้าง มีประสบการณ์อะไรที่เป็ นด้านลบบ้าง”
4. วิเคราะห์เหตุการณ์นั้นๆ สาเหตุเกิดจากอะไร โดยอาจกาหนดประเด็นการ
วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการเรียนรูท้ ่ีหลากหลายและกว้างขึน้
5. สร้างความรู ้ค วามเข้าใจใหม่ หรื อสร้างความรู ้ใหม่ โดยการผสมผสาน
ประสบการณ์และองค์ความรูท้ ่ีเกี่ยวข้อง ด้วยการตอบคาถามว่า มีอะไรที่เราจะกระทาในสถานการณ์
ดังกล่าวได้บา้ ง
6. วางแผนการนาความรูใ้ หม่ไปใช้ประโยชน์ ด้วยการตอบคาถามว่า เราจะทา
อย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีก
บาร์ )Barr, 2001: 82) ได้ก ล่ า วถึ ง กระบวนการสะท้อ นคิ ด ว่ า ผู้เรี ย นต้อ งนึ ก ถึ ง
เหตุการณ์ท่ีสาคัญ ปฏิ สมั พันธ์และบทเรียนต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในห้องเรียน และทาตามกระบวนการ
ดังต่อไปนี ้
1. บรรยายสถานการณ์ได้วา่ เกิดอะไรขึน้ และได้กระทาอะไรลงไปบ้าง
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2. วิเคราะห์เหตุการณ์ท่ี เกิ ดขึน้ ทาไมถึงเกิดเหตุการณ์นั้น ทาไมเราถึงกระทา
แบบนัน้ ต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้
3. สร้างความรู ค้ วามเข้าใจใหม่ โดยการผสมผสานประสบการณ์ได้ประโยชน์
อะไรจากเหตุก ารณ์ท่ี เกิ ด ขึน้ และจะปรับ เปลี่ ย นความคิ ด พฤติก รรม ปฏิ สัม พัน ธ์ให้ดี ขึ น้ ใน
เหตุการณ์ตอ่ ไป
4. การวางแผนการนาความรูใ้ หม่ไปใช้ประโยชน์
แอชและคาร์ตนั )Ash & Clayton, 2009: 25-45) ได้เสนอกระบวนการสะท้อนคิดใน
รูปแบบของ DEAL Model ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
1. การบรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึน้ ตามที่เห็น โดยไม่ใส่ความคิดเห็นของตนเอง โดย
การตอบคาถาม ใคร ทาอะไร ที่ ไหน อย่างไร มี บุค คลใดเกี่ ยวข้องกับ เหตุก ารณ์นั้นบ้าง มี การ
สื่อสารอะไรเกิดขึน้ บ้าง ในขัน้ นีอ้ าจร่วมกันสะท้อนคิดเป็ นกลุม่ ก็ได้
2. การพิจารณาประสบการณ์ท่ีทาให้เกิดการเรียนรู ้ โดยสะท้อนคิดถึงการพัฒนา
ตนเองอย่างไร มีแนวคิดหรือทฤษฏี อะไรที่เกี่ ยวข้อง ในขัน้ นีค้ วรพยายามเขียนเป็ นคาพูดตนเอง
หรือวาดเป็ นผังมโนทัศน์ โดยอาจทาเป็ นงานคูก่ ็ได้
3. การสื่ อ สารสะท้อ นคิ ด การเรีย นรู ้ข องตนเอง ถ่ า ยทอดอารมณ์ ค วามรู ส้ ึ ก
อธิบายถึงความเข้าใจของตนเองต่อประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ ประสบการณ์นนั้ มีคณ
ุ ค่าอย่างไร เอา
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันอย่างไร โดยขัน้ นีค้ วรเป็ นงานเดี่ยวของแต่ละบุคคล
จากการศึกษากระบวนการสะท้อนคิด สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการสะท้อนคิดมี
ลักษณะเป็ นวงจร ที่เริ่มจากการที่นกั เรียนสะท้อนคิดทบทวนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ในการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ห รื อ ประสบการณ์ ท่ี ต นเองได้รับ มาโดยการเขี ย นบรรยาย ซึ่ ง ในงานวิ จัย นี ้จ ะใช้
กระบวนการสะท้อนคิด DEAL Model เนื่องจากสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู แ้ บบ 5E
และเนือ้ หาในบทเรียน อีกทัง้ กระบวนการสะท้อนคิด DEAL Model ยังเหมาะสมกับความสามารถ
ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่จะสามารถเขียนสะท้อนคิดได้ โดยมีการกาหนดหัวข้อใน
การเขียนบันทึกสะท้อนคิดของนักเรียน ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ 4 ประเด็น ได้แก่
1. การอธิบายประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู ้
2. การสรุปการเรียนรูท้ ่ีได้รบั /องค์ความรู ้
3. วิเคราะห์เชื่อมโยงประสบการณ์ท่ีนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4. วิเคราะห์ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับเนือ้ หาที่เรียน
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2.3 ช่วงเวลาในการสะท้อนคิด
วิชัย วงษ์ใหญ่ และคณะ )2557: 65-68) กล่าวถึง กระบวนการสะท้อนคิด ว่า มี 3
ระยะ ดังนี ้
1. การสะท้อนคิดเกิดขึน้ หลังจากประสบการณ์ เป็ นการมองย้อนสถานการณ์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขนึ ้
2. การสะท้อนคิดเกิดขึน้ ขณะที่อยู่ในสถานการณ์ ที่ไม่มีคาตอบชัดเจน และทา
ให้หยุดคิด เพื่อหาทางออกแก้ปัญหาขณะทากิจกรรม
3. การเปิ ดความคิดที่มงุ่ จะวางแผนการแก้ปัญหาในอนาคต
ซึ่งเป็ นไปตามกระบวนการสะท้อนความคิดของ Mental Model คือ เริ่มจากการ
สังเกตข้อมูลและประสบการณ์ นาไปสู่การเลือกข้อมูล มีระบบประมวลผลข้อมูล มีการกาหนด
สมมติฐาน สรุป นาไปสูก่ ารยอมรับและเชื่อถือ
ชอน )Schon, 1983: 1) จัดกระบวนการสะท้อนคิดไว้ 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ การสะท้อน
คิดก่อนได้รบั ประสบการณ์ การสะท้อนคิดขณะได้รบั ประสบการณ์และการสะท้อนคิดหลังได้รบั
ประสบการณ์ โดยใช้คาถามในแต่ละขัน้ ดังนี ้
1. การสะท้อนคิดก่อนได้รบั ประสบการณ์ ใช้คาถาม เช่น คุณคิดว่าจะเกิดอะไร
ขึน้ ต่อจากนี ้ และคุณจะเตรียมตัวอย่างไรสาหรับประสบการณ์ท่ีจะกาลังเกิดขึน้
2. การสะท้อนคิดขณะได้รบั ประสบการณ์ ใช้คาถาม เช่น เกิดอะไรขึน้ ขณะที่คณ
ุ
ตัดสินใจ คุณ จะลงมือทา พูด หรือคิดอะไรที่จะทาให้ประสบความสาเร็จ และคุณได้เรียนรู ้ อะไร
ขณะได้รบั ประสบการณ์
3.การสะท้อ นคิด หลังได้รับ ประสบการณ์ ใช้ค าถาม เช่น คุณ รู ส้ ึก อย่างไรกับ
ประสบการณ์ท่ีได้รบั ประสบการณ์ท่ีคณ
ุ ได้รบั มีคณ
ุ ค่าหรือไม่อย่างไร และคุณได้เรียนรูอ้ ะไรจาก
ประสบการณ์
โคล์บ )นุ ศ รา ดาวโรจน์ , 2559: ออนไลน์; อ้า งอิ ง จาก Kolb; 1984. Experiental
Learning. pp. 38) ได้จดั ขัน้ ตอนการสะท้อนคิดออกเป็ น 4 ขัน้ ตอนหลัก ดังนี ้
1. ขัน้ ประสบการณ์รูปธรรม เป็ นขัน้ แรกที่กระตุน้ ให้บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมและ
รับรู ป้ ระสบการณ์ต่างๆ โดยตรง เป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยสัมพันธ์กับประสบการณ์
เดิม และการเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ตามประสบการณ์ท่ีตนเองประสบอยู่ในขณะนัน้
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2. ขั้น สะท้อนคิด เป็ น การสะท้อนคิดจากประสบการณ์ท่ี ได้รบั โดยพิ จ ารณา
ไตร่ตรองอย่างลึกซึง้ ซึ่งในขัน้ นีอ้ าจทาได้โดย การเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู ้ การบันทึกการเรียนรู ้ การ
ทาการบ้าน การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างผูเ้ รียน
3. ขัน้ การสร้างมโนทัศน์/การสรุ ปความเข้าใจ เป็ นขัน้ การรวบรวมความรู แ้ ละ
ความคิดต่างๆ จากประสบการณ์ท่ีผา่ นมา
4. ขัน้ การทดลองปฏิบัติจริง/การประยุกต์ใช้ความรู ้ หลังจากที่ ได้สร้างแนวคิด
ของตนเองแล้ว ก็ ฝึ กปฏิ บัติโดยการทดลองและทดสอบ เป็ น การลองผิดลองถูกเพื่ อตรวจสอบ
แนวคิดของตนเอง หลังจากนัน้ นาไปสูก่ ารบูรณาการประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ท่ีจะเรียนรู ้
ต่อไป
จากการศึกษาช่วงเวลาในการสะท้อนคิด สามารถสรุปได้ว่า ช่วงเวลาการสะท้อนคิด
จะเกิดขึน้ 3 ช่วง คือ ก่อนได้รบั ประสบการณ์ ขณะรับประสบการณ์และหลังได้รบั ประสบการณ์ ซึ่ง
ขัน้ ก่อนได้รบั ประสบการณ์จะเป็ นการตัง้ คาถามกับตนเองว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึน้ ต่อจากนี ้
ขัน้ ขณะรับประสบการณ์จะเป็ นการคิดถึงสิ่งที่เกิดอะไรขึน้ และได้กระทาอะไรลงไปบ้างเพื่อหาทาง
ออกแก้ปัญหาขณะทากิจกรรม ส่วนหลังประสบการณ์ จะเป็ นการวิเคราะห์เหตุการณ์นนั้ ๆ สาเหตุ
เกิดจากอะไร โดยกาหนดประเด็นการวิเคราะห์เพื่ อให้เกิดการเรียนรู ท้ ่ีหลากหลายและกว้างขึน้
นาไปสูก่ ารสร้างความรูค้ วามเข้าใจใหม่ หรือสร้างความรูใ้ หม่โดยการผสมผสานประสบการณ์และ
องค์ความรูท้ ่ีเกี่ยวข้อง และยังรวมถึงการวางแผนการนาความรูใ้ หม่ไปใช้ประโยชน์
2.4 หลักการสะท้อนคิด
ปวีณภัทร นิธิตนั ติวฒ
ั น์ )2557: 4) ได้ให้องค์ประกอบและหลักการการสะท้อนคิดไว้
ในด้านครูผสู้ อน ด้านนักเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน มีรายละเอียด ดังนี ้
ด้านครูผสู้ อน
1. ครูควรสร้างแรงจูงใจหรือกระตุน้ ให้นกั เรียนสนใจการเรียน มีการใช้คาถาม
ปลายเปิ ด กระตุน้ ให้คดิ เพื่อให้นกั เรียนได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างต่อเนื่อง
2. ครู ควรสะท้อนคิดนักเรียนได้ทั้งแบบบุคคลและแบบกลุ่ม ขึน้ อยู่กับหัวข้อ
หรือ สถานการณ์ท่ีตอ้ งการสะท้อนตามความเหมาะสม
3. ครู ตอ้ งเป็ นผูฟ้ ั งที่ ดี เปิ ดใจ มีความเข้าใจและเป็ นกันเองกับนักเรียน เป็ นที่
ปรึกษาไว้วางใจและแก้ปัญหาได้
4. ครู ต ้องมี ความอดทน ควบคุมอารมณ์ได้ดี และพูดจาน่าเชื่ อถื อ พร้อมให้
นักเรียนเข้าปรึกษาได้
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5. ครูตอ้ งเป็ นผูท้ ่ีทาหน้าที่ลดความขัดแย้ง สอนให้นกั เรียนกล้าและเก่งกระตุน้
การเรียนอยูเ่ สมอ
6. ครูควรมีการเสริมแรงโดยการชมเชยเมื่อนักเรียนทาได้
7. ครูควรมีความเป็ นกัลยาณมิตร เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
8. ครูตอ้ งสามารถเชื่อมโยงความรูแ้ ละหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่วมกับนักเรียน
ได้อย่างเหมาะสม
9. ครูควรตัง้ คาถามที่เป็ นเหตุเป็ นผล
10. ครูควรมีการมอบหมายงานล่วงหน้าเพื่อให้นกั เรียนมีเวลาเตรียมตัวและคิด
วิ เคราะห์ และติ ด ตามการสะท้ อ นคิ ด อย่ างสม่ า เสมอ ครู ต ้อ งระบุ เป้ า หมาย หั ว ข้อ การสอน
วัตถุประสงค์ท่ีชดั เจน
ด้านนักเรียน
1. จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู ้ ต้องเข้าใจลักษณะวิธีการเรียน
การสอนโดยการสะท้อนคิด และมีสว่ นร่วมกับการเรียนการสอน
2. ต้องฝึ กการคิดวิ เคราะห์ ต้องมี การวางแผนที่ ดี แบ่งเวลาในการเขี ยนให้
เหมาะสม
3. มีอิสระในการคิด เขียน และมีความกระตือรือร้น
4. ต้องเข้าใจ สรุปประเด็นและเขียนในสิ่งที่ได้จากการเรียนรู ้
5. กล้าแสดงความคิดเห็น มี การสังเกตที่ ดี มี ความรับผิดชอบ มี วินัยตรงต่อ
เวลา
6. มีการใช้ความคิด ความสามารถฝนการเชื่อมโยง
ด้านวิธีการจัดการเรียนรู ้
1. ใช้การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา การประชุมกลุม่ การสนทนาเป็ นรายบุคคล
2. ใช้บั น ทึ ก การเรี ย นรู ้ในการจั ด การเรี ย นการสอน เช่ น Journals writing
สามารถนาไปใช้ในการสะท้อนความคิดของนักเรียนทัง้ ในภาคปฏิ บตั ิและภาคทฤษฏี ได้ การเขียน
สะท้อนคิดโดยการเขียนบันทึกควรให้เวลาในการสะท้อนคิดอย่างเหมาะสม ไม่สนั้ เกินไป
3. ในการสะท้อนคิดสามารถทาในช่วงก่อน-หลังการจัดการเรียนรู ้
4. การเรียนการสอนต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
จากเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับหลักการสะท้อนคิด สรุ ปได้ว่า หลักการสะท้อนคิดต้อง
อาศัยองค์ประกอบด้านต่างๆ คือ ด้านครูผสู้ อน ด้านผูเ้ รียนและด้านการจัดการเรียนรู ้ ซึ่งที่สาคัญ
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คือ ครู ผูส้ อนควรสร้างแรงจูงใจหรือกระตุน้ ให้นักเรียนสนใจการเรียน มีการใช้คาถามปลายเปิ ด
กระตุน้ ให้คิดเพื่อให้นกั เรียนได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างต่อเนื่อง ครูควรสะท้อนคิดนักเรียนได้ทงั้
แบบบุคคลและแบบกลุ่ม ขึน้ อยู่กับหัวข้อ หรือ สถานการณ์ท่ีตอ้ งการสะท้อนตามความเหมาะสม
ในด้านผูเ้ รียนก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู ้ ต้องเข้ าใจลักษณะวิธีการเรียนการ
สอนโดยการสะท้อนคิด มีส่วนร่วมกับการเรียนการสอน ต้องฝึ กการคิดวิเคราะห์ การวางแผนที่ดี
แบ่ ง เวลาในการเขี ย นให้เ หมาะสม และด้า นการจัด การเรี ย นการสอนควรใช้ก ารวิ เคราะห์
กรณีศกึ ษา การประชุมกลุ่ม การสนทนาเป็ นรายบุคคล และใช้บนั ทึกการเรียนรูใ้ นการจัดการเรียน
การสอน เช่น Journals writing เป็ นเครื่องมือในการสะท้อนคิดของผูเ้ รียน
2.5 กิจกรรมการสะท้อนคิด
การสะท้อนคิดสามารถเกิดขึน้ ในห้องเรียน ในชุมชน หรือสะท้อนคิดผ่านการทางานที่
ได้รบั มอบหมาย ได้มีนกั การศึกษาเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการสะท้อนคิดอย่างหลากหลาย
เช่น
กนกนุช ชื่ นเลิศสกุล )2544: 40) ได้ให้ตัวอย่างกิ จกรรมการฝึ กการสะท้อนคิด
ได้แก่
1. การถามและตอบคาถามตนเอง เช่น ฉันกาลังทาอะไร ทาสิ่งนีเ้ พราะเหตุใด
ฉันกาลังเรียนรูอ้ ะไร มีอะไรที่ฉนั ควรทาแต่ไม่ได้ทาบ้าง เพราะอะไรฉันจึงทาเช่นนัน้
2. การเขี ย น-พู ด ด้ว ยส านวนที่ เรี ย บเรี ย งขึ ้น มาเอง เช่ น การเขี ย นบั น ทึ ก
ประจาวัน การเขียนสรุปประสบการณ์เรียนรู ้ หรือการพูดสรุปความ โต้วาที เป็ นต้น
อมรรัตน์ บุบผโชติ )2550: 165-166) กล่าวถึงกิจกรรมที่ส่งแสริมการสะท้อนคิด
คือ การเขียนบันทึกการเรียนรู ้ เพราะการบันทึกการเรียนรู เ้ ป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการ
เรียนการสอน เป็ นการเขี ยนสะท้อนเกี่ ยวกับ ประสบการณ์หรือสิ่ งที่ ได้เรียนรู ้ ทั้งในด้านเนื อ้ หา
ความรูส้ ึกต่อการเรียน ข้อสงสัยหรือคาถามของนักเรียน โดยนักเรียนสามารถใช้ภาษาของตนเอง
ได้อย่างอิสระ การบันทึกผลการเรียนรูม้ ี 2 ลักษณะ ดังนี ้
1. ล็อกส์ )logs) เป็ นการบันทึกหรือการเขียนสัน้ ๆ เกี่ ยวกับประสบการณ์หรือ
สิ่งที่ได้เรียนรู ้ สิ่งที่บนั ทึกอาจจะเป็ นการสรุปย่อหรือการตัง้ คาถามจากเรื่องที่อ่าน ผลการสังเกตที่ได้
จากการทดลองวิทยาศาสตร์ การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็ นต้น
2. เจอร์นอลล์ )Journals) เป็ นการบันทึกหรือการเขียนลักษณะบรรยาย หรือ
พรรณนา การเขียนจะมีความยาวและความเป็ นอิสระมากกว่าล็อกส์ )logs) ซึ่งอาจจะบันทึกเกี่ยวกับ
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เนื อ้ หาวิชาที่ เรี ยน ความรู ส้ ึกหรือความเห็ นเกี่ ยวกับสิ่ งที่ เรียนหรือกิ จกรรมการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน
อริส รา อัครพิสิฐ )2555: 1) กล่าวว่ากิจกรรมที่ ส่งเสริมการสะท้อนคิด คือ การ
เขียนอนุทิน เป็ นการส่งเสริมการสะท้อนคิด ซึ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดการสังเกต การทาความเข้าใจ
และการคิด วิเคราะห์ในสิ่ งที่ ต นเองเรียนรู ้ รวมถึ งการแสดงความคิด เห็ น หรือความรู ส้ ึกที่ มี ต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอน
ปิ ยาณี ณ นคร (2556: 12-13) กล่าวถึงวิธีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสะท้อน
คิด ดังนี ้
1. การเขี ยนบันทึ กเหตุการณ์ เป็ นการเขี ยนบันทึ กความคิด ความรู ้ ล าดับ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ หรือประสบการณ์ของผูเ้ รียนอยู่เป็ นประจา การเขียนบันทึกเหตุการณ์นีจ้ ะช่วยให้
บุคคลคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและพัฒนาความแหลมคมในการมองเหตุการณ์เพื่อหาข้อสรุปและความ
เชื่อ
2. การใช้คาถามสื บสาวเหตุปัจจัย เป็ นกระบวนการใช้คาถามในการส ารวจ
ตรวจสอบหรือเจาะหา ความคิดและคุณค่าพืน้ ฐานในการตัดสินใจที่บุคคลใช้อย่างตระหนักรู ห้ รือไม่
ตระหนักรูก้ ็ตาม
3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุม่ เป็ นการพูดสะท้อนคิดกันเองในกลุ่ม
ในเรื่ องเกี่ ยวกั บ ประเด็ น ที่ เป็ นการสะท้อนคิ ดจากภายในของคนใดคนหนึ่ งและยังเป็ นการฝึ ก
ประสิทธิภาพในการฟั งด้วย
วิชยั วงษ์ใหญ่ และคณะ )2557: 65-68) เสนอกิจกรรมสะท้อนคิด ดังนี ้
1. การถอดบทเรี ย น เป็ นวิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ มุ่ ง เน้ น การวิ เคราะห์ ค วามรู ้แ ละ
ประสบการณ์หลังจากการปฏิบตั ิการเรียนรู ส้ ามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ นาไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
2. สุนทรียสนทนา คือวิธีการถอดบทเรียน ที่ม่งุ ใช้การสนทนาอย่างครุน่ คิด ทา
ให้เกิดความคิดใหม่ มุมมองใหม่ การสนทนานาไปสู่การคิดร่วมกัน
นุศรา ดาวโรจน์ )2559: ออนไลน์) เสนอกิจกรรมการสะท้อนคิด เช่น การสนทนา
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม และการเขียนสะท้อนคิด โดยไม่มีขอ้ จากัดของเวลา มีโอกาสได้ทบทวน
ก่อนเขียน
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มาร์ซ าโน )Marzano, 2012: 118-119) เสนอกิ จ กรรมที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู้เ รี ย นได้
สะท้อนคิดในสิ่งที่เรียนรู ้ มีหลากหลายวิธีการ เช่น การเขียนสะท้อนคิด ผูเ้ รียนจะต้องมีสมุดในการ
เขียนตอบคาถามในการสะท้อนคิด ดังนี ้
1. บทเรียนวันนีง้ ่ายหรือยากต่อการเข้าใจ
2. ผูเ้ รียนมีความเข้าใจประเด็นหลักในการศึกษาของวันนีอ้ ย่างไร
3. วันนีผ้ เู้ รียนทาได้ดีแล้วหรือยัง
4. ผูเ้ รียนมีแนวทางอย่างไรในการทาให้ได้ดีกว่าวันนี ้
วิล สัน และ วิง ส์ )Wilson & Wing, 1993: 52) ได้ก ล่ า วถึ ง การจัด กิ จ กรรมการ
เรียนการสอนสะท้อนคิด สรุปได้ดงั นี ้
1. บันทึกการเรียนรู ้ บันทึกเกี่ ยวกับความคิด ความรู ส้ ึก ความรู ้ กระบวนการ
เรียนรูต้ า่ งๆ โดยผ่านการคิดวิเคราะห์ ซึ่งผูเ้ รียนอาจบันทึกก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดย
เขียนเป็ นความเรียงหรือเขียนในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ผังมโนทัศน์ ภาพการ์ตนู หรือรูปภาพเป็ นต้น
2. การเขียนผังมโนทัศน์ เป็ นวิธีการที่ใช้ได้กับผูเ้ รียนทุกระดับชัน้ เพื่อส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ได้
3. การตัง้ คาถาม เป็ นวิธีการที่พฒ
ั นาการคิดวิเคราะห์และกระบวนการรูค้ ิด การ
ตัง้ คาถามเป็ นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ผูส้ อนเป็ นผูก้ ระตุน้ ผูเ้ รียนโดยคาถาม หรือให้ผเู้ รียนตัง้
คาถามโดยใช้คาถาม 6 ระดับของบลูม คือระดับ ความรู ค้ วามจา ความเข้าใจ การะประยุกต์ใช้ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล
เวนแฮม )Whenham, 2015: 1) ได้ให้กิจกรรมที่จะจุดประกายให้เกิดการสะท้อน
คิดในห้องเรียนซึ่งมี กิจกรรมดังนี ้
1. กิจกรรมการสะท้อนคิด ใช้คาถาม เช่น ฉันประหลาดใจเมื่อ….หรือ ฉันรูส้ ึก
มหัศจรรย์ใจเกี่ยวกับ?
2. กิจกรรมวาดภาพสะท้อนคิด นักเรียนเรียนรู อ้ ะไรมาบ้างและจดจาสิ่งที่ได้
เรียนรูแ้ ล้วนามาวาดเป็ นรูปภาพสะท้อนคิด
3. กิ จ กรรมสะท้อ นคิ ด ผ่ านโซเชี ย ล เช่ น การเขี ย นบล็ อ ก และเขี ย นอย่ า ง
สม่าเสมอ
4. กิจกรรมสโนว์บอล หลังจากจบบทเรียน ให้นักเรียนคาสาคัญที่ได้จากการ
สะท้อนคิดลงในกระดาษและโยนกระดาษไปอี กด้านหนึ่งของห้อง แล้วให้เพื่ อนนักเรียนแกะอ่าน
พร้อมทัง้ ใส่คาสะท้อนคิดใหม่ลงไป
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5. กิ จกรรมสะท้อนคิ ดผ่ านวิดิ โอ คลิ ป โดยให้นักเรียนใช้มื อถื อของตนเอง
บันทึกสิ่งที่สะท้อนคิด
6. กิจกรรมตั๋วออก หลังจากจบบทเรียน ก่อนออกห้องให้นกั เรียนเขียนสะท้อน
คิดว่านักเรียนได้เรียนรูอ้ ะไร แล้วจึงออกห้องได้
7. กิจกรรมสอนสะท้อนคิด การสอนหรือบอกเล่าต่อให้เพื่อน รุน่ น้อง หรือพ่อแม่
ในสิ่งที่ตนเองสะท้อนคิดออกมา
จากการศึกษากิจกรรมที่ส่งเสริมการสะท้อนคิด สามารถจาแนกออกได้เป็ น 2 วิธีคือ
การเขียนและการพูดสะท้อนความคิดของตนเองออกมาทั้งก่อนได้รบั ประสบการณ์ ขณะได้รบั
ประสบการณ์และหลังได้รบั ประสบการณ์ กิจกรรมการเขียนและการพูดสะท้อนคิด จะเป็ นผลมา
จากการที่ ผเู้ รียนได้รบั รูป้ ระสบการณ์ผ่านการสังเกต ตัง้ คาถามกับตนเอง ทบทวนประสบการณ์
และทาความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ ออกมาในรู ปของการเขียนและพูดผ่านช่องทาง
ต่างๆ อาทิเช่น สมุดบันทึกการเรียนรู ้ การเขียนผังมโนทัศน์ บล็อก วิดิโอ คลิปต่างๆ รวมไปถึงการ
พูดถ่ายทอดสะท้อนความคิดส่งต่อผูค้ นรอบข้าง เช่น เพื่อน ครู หรือผูป้ กครอง เป็ นต้น
2.5.1 การเขียนสะท้อนคิด
2.5.1.1 ความหมายการเขียนสะท้อนคิด
สมใจ พรมสารี )2553: 8) ได้สรุ ปความหมายของการเขียนสะท้อนคิดว่า เป็ น
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้บัน ทึ ก เหตุก ารณ์ เรื่อ งราว พฤติ ก รรมของบุ ค คล ความพึ ง พอใจ ไม่ พึ ง พอใจ
ความก้าวหน้า รวมทัง้ ปั ญหาที่ตอ้ งการปรับปรุงแก้ไขที่เกิดขึน้ ในชัน้ เรียน โดยผ่านการสังเกต การ
วิเคราะห์และไตร่ตรองอย่างพินิจพิเคราะห์
จุลมณี สุระโยธิน )2554: 6) ได้ให้ความหมายของการเขียนสะท้อนคิด หมายถึง
การเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สารและสื่ อ ความหมายโดยผ่านการบัน ทึ ก เพื่ อ สะท้อ นความรู ้ แนวคิ ด
ทัศนคติ ประสบการณ์หรือความเข้าใจของตนเองต่อสิ่งที่เรียนรู ้
จุฬินฑิพา นพคุณ )2561: 309) กล่าวถึงการเขียนสะท้อนคิดว่า การเขียนสะท้อน
คิด เป็ นส่วนหนึ่งของการคิดวิเคราะห์ โดยเฉพาะกระบวนการวิเคราะห์ในส่วนที่เกิดขึน้ ภายในตัว
บุคคลที่ซบั ซ้อน การสะท้อนคิดมีทงั้ แบบสะท้อนคิดแต่ไม่ส่ือสาร และสะท้อนคิดแต่ส่ือสารด้วยการ
เขียน ปนิดา มัณ ยานนท์ )2557: 280) ได้สรุ ปความหมายของการเขียนสะท้อนคิดว่า การเขียน
สะท้อนคิดคือการให้ความสาคัญกับการคิดในสิ่งที่เคยกระทา การตอบสนองต่อสิ่งที่กระทา และ
การประเมินผลประสบการณ์นาไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาในอนาคต
วิ จ ารณ์ พานิ ช )2558: 20) กล่ า วถึ ง ความหมายการเขี ย นสะท้อ นคิ ด ว่า เป็ น
เครื่อ งมื อ ที่ ช่ วยให้เกิ ด การสะท้อ นคิด และการสะท้อ นคิ ด เป็ น เครื่อ งมื อ ส าคัญ เพื่ อ เชื่ อ มโยง
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เนือ้ หาวิชาเข้ากับประสบการณ์หรือความรูเ้ ดิมของตน การสะท้อนคิดจะมีพลังต่อเมื่อมีการปฏิบตั ิ
หรือลงมือทากิจกรรมต่างๆ
แฮมตัน )Hampton, 2011: ออนไลน์) ให้ค วามหมายการเขี ยนสะท้อนคิด คื อ
หลักฐานของการสะท้อนคิด ซึ่งคือการมองหรือคิดในสิ่งที่ได้ปฏิบตั ิลงไปหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้
โดยวิเคราะห์และอธิบายเหตุการณ์เหล่านัน้ ฉะนัน้ การเขียนสะท้อนคิดจึงเป็ นวิธีท่ีชว่ ยให้ผเู้ รียนได้
พัฒนากระบวนการคิดในระดับสูง
แฮนเลอร์และคณะ )Handler, 2017: 5) ได้ให้ความหมายของการเขียนสะท้อน
คิด เป็ นวิธีการทบทวนหรือยา้ ประสบการณ์ โดยการเขียนสะท้อ นคิด อาจจะนาไปสู่ระดับลึกของ
ความเข้าใจและศักยภาพในการเจริญเติบโตส่วนบุคคลและเป็ นมืออาชีพที่มีความหมาย
มหาวิ ท ยาลั ย เจมส์ คุ ก )James Cook university, 2017: ออนไลน์ ) ได้ ใ ห้
ความหมายของการเขี ย นสะท้อ นคิ ด ว่ า เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการตอบสนองต่ อ ประสบการณ์
สถานการณ์ เหตุการณ์ หรือข้อมูลใหม่ๆ แสดงให้เห็นถึงความรูค้ วามเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึน้ เชื่อมโยง
กับทฤษฏีของเรื่องนัน้ ๆ หรือเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่รูก้ บั สิ่งที่กาลังเรียนรู ้
มหาวิทยาลัยวูล ฟเวอร์แฮมตัน )Wolverhampton university, 2018: ออนไลน์)
ได้ให้ความหมายของการเขียนสะท้อนคิ ดว่า เป็ นการบันทึกกระบวนการคิด โดยการเชื่อมโยง
ระหว่างทฤษฏีและการลงมือปฏิบตั ิ และการเขียนสะท้อนคิดยังเป็ นทักษะที่จะช่วยพัฒนาให้เป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพได้
จากการศึกษาความหมายของการเขียนสะท้อนคิด สามารถสรุปได้ว่า การเขียน
สะท้อนคิดคือ เครื่องมื อส าคัญ ของการสะท้อนคิด โดยเป็ นการทบทวนหรือนึกย้อนถึง ความรู ้
ประสบการณ์ เหตุการณ์ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ตนเองได้เรียนรู ้ แล้วนามาบรรยาย วิเคราะห์ อธิบาย
เชื่อมโยงเข้ากับความรูห้ รือทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องและถ่ายทอดสื่อสารสิ่งเหล่านัน้ ออกมาในรูปของการ
เขียนสะท้อนคิด
2.5.1.2 รู ปแบบการเขียนสะท้อนคิด
แฮมตัน (Hampton, 2011: ออนไลน์) อธิ บายถึงรู ปแบบการเขียนสะท้อนคิดไว้
ว่า การเขียนสะท้อนคิด ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้
1. การบรรยาย ในส่วนนีค้ วรเขียนสัน้ บรรยายว่าเกิดอะไรขึน้ บ้างหรือค้นพบสิ่ง
ใดบ้าง
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2. การแปลความหมาย ในส่วนนี เ้ ขียนถึงส่วนที่ สาคัญที่สุด มี ประโยชน์ท่ีสุด
น่าสนใจที่สดุ หรือสามารถอธิบายได้ดว้ ยหลักการหรือทฤษฏีใด มีความเหมือนหรือแตกต่างจากส่วน
อื่นอย่างไร
3. ผลลัพธ์ท่ีได้ ในส่วนนีจ้ ะเขียนถึงได้เรียนรูอ้ ะไรจากเหตุการณ์ และเหตุการณ์
เหล่านัน้ มีความหมายต่อตนเองอย่างไรที่จะนาไปปรับใช้ในอนาคต
มหาวิทยาลัยวูล ฟเวอร์แฮมตัน )Wolverhampton university, 2018: ออนไลน์)
อธิ บายรู ปแบบการเขียนสะท้อนคิดไว้ว่า การบรรยายถึงสิ่ งที่ เกิ ดขึน้ และความรู ส้ ึกนัน้ เป็ นส่วน
เล็กๆ ของการเขียนสะท้อนคิด ส่วนสาคัญของการเขียนอยูท่ ่ีการเขียนจากการคิดวิเคราะห์และการ
สารวจค้นหาจากประสบการณ์ของตนเองได้ท่ีได้ลงมือปฏิบตั ิ ดังนัน้ การเขียนสะท้อนคิดจะต้องมี
ส่วนที่ แสดงถึงการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ท่ี ได้รบั เข้ากับทฤษฏี แล้วนาไป
ปรับปรุงแก้ไข หรือประยุกต์ใช้ในอนาคต จึงสามารถกล่าวได้วา่ การเขียนสะท้อนคิ ด ประกอบด้วย
3 ส่วน ดังนี ้
1. การบรรยาย บรรยายว่าเกิดอะไรขึน้ บ้าง
2. การแปลความหมาย เป็ นการวิเคราะห์ความรู ส้ ึ ก คิ ดวิเคราะห์เชื่ อมโยง
ระหว่างประสบการณ์กบั ทฤษฏีตา่ งๆ
3. การประเมินผล เป็ นส่วนของการเขียนถึงสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู ้ และจะมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือนาไปประยุกต์ใช้ในอนาคตอย่างไร
มหาวิ ท ยาลัย เจมส์คุก )James Cook university, 2017: ออนไลน์) กล่ า วถึ ง
รูปแบบการเขียนสะท้อนคิด ดังนี ้
1. การบรรยาย บรรยายว่าเกิดอะไรขึน้ บ้าง
2. การแปลความหมายของเหตุการณ์ เป็ นการตอบคาถามที่ว่า ทาไมถึงเป็ น
เช่นนัน้ ประสบการณ์ใหม่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมอย่างไร รู ส้ ึกอย่างไรกับเหตุการณ์ โดยเป็ น
การเขียนตอบเป็ นคาพูดของตนเอง
3. การประเมิ นผลของเหตุการณ์ เป็ นการแสดงความคิดเห็ นต่อเหตุการณ์
ทาไมถึงคิดเช่นนัน้ มีคณ
ุ ค่าอย่างไรต่อตนเอง
4. การวางแผนการนาเอาไปประยุกต์ใช้ในอนาคตหรือชีวิตประจาวัน
จากการศึกษารูปแบบการเขียนสะท้อนคิด สามารถสรุ ปได้ว่า รูปแบบการเขียน
สะท้อนคิด ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือเริ่มจากการบรรยายเหตุการณ์หรือสถานการณ์ตา่ งๆ ที่
เกิ ด ขึน้ ซึ่ง ในส่วนนี ค้ วรเป็ น ส่วนที่ เขี ย นให้น้อ ยที่ สุด โดยการตอบค าถาม ใคร ท าอะไร ที่ ไหน
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อย่างไร เกิ ดเหตุก ารณ์ อ ะไรขึน้ บ้าง แล้วจึงวิเคราะห์เหตุก ารณ์ต่า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึน้ โดยวิเคราะห์
เชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์เดิมที่เคยมีรวมกับประสบการณ์ใหม่และเชื่อมโยงกับทฤษฏีต่าง ๆ
รวมไปถึ ง วิ เ คราะห์ค วามรู ้สึ ก ของตนเองที่ มี ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ ประสบการณ์ ด ้ว ย และใน
ส่วนประกอบสุดท้าย คือการประเมินผลของเหตุการณ์ว่าเกิดการเรียนรู แ้ ล้วนาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ ๆ หรือในชีวิตประจาวันอย่างไรในอนาคต
2.5.1.3 การประเมินการเขียนสะท้อนคิด
การประเมิ น การเขี ย นสะท้อ นคิ ด ของนัก เรีย น ควรมี เกณฑ์ในการประเมิ น ที่
ชัดเจน เพราะมีลกั ษณะเป็ นอัตนัย
นิธิดา อดิภทั รนันท์ )2553: 21) ได้สร้างเกณฑ์การประเมินการเขียนสะท้อนคิด
โดยมีองค์ประกอบและนา้ หนัก ดังนี ้
1. ความชัดเจนในการแสดงความรูส้ กึ นึกคิด 10 คะแนน
2. การเรียบเรียงข้อความ 5 คะแนน
3. ความถูกต้องของภาษา 5 คะแนน
4. ความพยายามในการสื่อความหมาย 5 คะแนน
นาคะแนนการเขียนสะท้อนคิดที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย และได้กาหนดระดับคุณภาพ
5 ระดับ ดังนี ้
คะแนน 20-25 ระดับคุณภาพ ดีมาก
คะแนน17-19 ระดับคุณภาพ ดี
คะแนน15-16 ระดับคุณภาพ ปานกลาง
คะแนน 12-14 ระดับคุณภาพ พอใช้
คะแนน 0-11 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
เกณฑ์การประเมินการเขียนสะท้อนคิดมีรายละเอียดของการให้คะแนนดังนี ้
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ตาราง 2 เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนสะท้อนคิด
องค์ประกอบ
การแสดง
ความรู้สึกนึกคิด

คะแนน
5

4

3
2
1
การเรียบเรียง
ข้อความ

5

4

3
2
1

ระดับ
ดีมาก

เกณฑ์การพิจารณา
เขียนแสดงความรูส้ ึกนึกคิด การวิเคราะห์ การ
ประเมินได้ตามแนวคิดของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม
ดี
เขียนแสดงความรูส้ ึกนึกคิด การวิเคราะห์ การ
ประเมินได้ตามแนวคิดของตนเองมาก
พอสมควร
ปานกลาง เขียนแสดงความรูส้ ึกนึกคิด มีรายละเอียดและ
เหตุผลสนับสนุนไม่มาก แต่จบั ใจความได้
พอใช้ การแสดงความรูส้ ึกนึกคิดน้อย ไม่ชดั เจน จับ
ความได้นอ้ ย
ปรับปรุง การแสดงความรูส้ ึกนึกคิดมีนอ้ ย จับใจความได้
น้อยมาก
ดีมาก เขียนเรียบเรียงความหรือเนือ้ หาได้เหมาะสม
และชัดเจน มีการเรียงลาดับเหตุผลและลาดับ
ความได้อย่างสอดคล้อง
ดี
เขียนเรียบเรียงความหรือเนือ้ หาได้คอ่ นข้างดี
ใจความสาคัญชัดเจน แต่การเรียงลาดับเนือ้ หา
ยังไม่ตอ่ เนื่อง
ปานกลาง เขียนเรียบเรียงได้ดีพอใช้ ข้อสนับสนุนน้อยไป
การเรียงลาดับไม่สมบูรณ์
พอใช้ เขียนเรียบเรียงส่วนใหญ่ไม่ปะติดปะต่อ แต่พอ
จับใจความได้บา้ งจากเค้าโครงเรื่อง
ปรับปรุง เขียนเรียบเรียงความหรือเนือ้ หาไม่ตอ่ เนื่อง ขาด
การเชื่อมโยงเหตุผลและการดาเนินเรื่อง
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ตาราง 2 (ต่อ)
องค์ประกอบ
ความถูกต้องทาง
ภาษา

คะแนน
5

ระดับ
ดีมาก

4

ดี

การใช้คาศัพท์ ไวยากรณ์ ตัวสะกด และ
เครื่องหมาย วรรคตอนมีท่ีผิดแต่ส่ือความหมายได้

3

ปาน
กลาง

โดยทั่วไปแล้วใช้ศพั ท์ ไวยากรณ์ ตัวสะกดและ
เครื่องหมายวรรคตอนมีท่ีผิดไม่สาคัญอยู่บา้ งแต่ส่ือ
ความหมายได้

2

พอใช้

1
ความพยายามใน
การสื่อความหมาย

คาศัพท์ ไวยากรณ์ ตัวสะกด และการใช้
เครื่องหมายวรรคตอนยังไม่ถกู ต้องแต่ได้ใจความร
ปรับปรุ ง ไม่รูโ้ ครงสร้างของประโยคส่วนใหญ่ส่ือความไม่ได้

5

ดีมาก

4

ดี

3

ปาน
กลาง

2
1

เกณฑ์การพิจารณา
การใช้คาศัพท์ ไวยากรณ์ ตัวสะกด และ
เครื่องหมาย วรรคตอนอยู่ในระดับมาตรฐาน

สามารถสื่อสารเขียนสื่อความได้ชดั เจน ไม่มี
ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร
สื่อสารได้ตามจุดประสงค์คอ่ นข้างชัดเจน มี
ข้อผิดพลาดของการสื่อสารเพียงเล็กน้อย
สื่อความได้ชดั เจนบ้าง มีความพยายามในการ
สื่อสารพอสมควร

พอใช้ สื่อสารได้นอ้ ย มีความพยายามในการสื่อสารน้อย
ปรับปรุ ง สื่อสารได้อย่างจากัดมาก ความพยายามในการ
สื่อสารมีนอ้ ยมาก ข้อมูลไม่เพียงพอในการประเมิน

ที่ ม า: นิ ธิ ด า อดิ ภั ท รนั น ท์ . )2553). การใช้ บ ล็ อ กเพื่ อเพิ่ ม พู น ความรู ้ไ วยากรณ์
ภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนสะท้อนคิดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. หน้า 2124.
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สมใจ พรมสารี )2553: 11) ได้เสนอแนวคิ ดเกี่ ย วกับ การประเมิ นการเขี ย น
สะท้อนคิดไว้ ดังนี ้
ตาราง 3 เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนสะท้อนคิด
ระดับ
รายการ
1 ควร
ปรับ
ปรุง

2 พอ
ใช้

ระดับคะแนน
1
เขียนบรรยายถึง
สถานการณ์ สภาพ
ปัญหาที่เกิดขึน้ ในชัน้
เรียนโดยขาดการระบุถึง
สาเหตุ

2
เขียนบรรยาย
สถานการณ์ สภาพ
ปัญหา พฤติกรรมของ
บุคคลที่เกิดขึน้ ในชัน้
เรียนโดยขาดการระบุถึง
สาเหตุ

3
เขียนบรรยายถึง
สถานการณ์ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ พฤติกรรมของ
บุคคล ความพึงพอใจและ
ไม่พงึ พอใจ โดยขาดการ
ระบุถึงสาเหตุ

4

5

6

เขียนวิเคราะห์ถึง
สถานการณ์ สภาพ
ปัญหาที่เกิดขึน้ ในชัน้
เรียน โดยมีการระบุถึง
สาเหตุพร้อมทัง้ มีการ
วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่
อาจจะมีตอ่ การเรียนรู ้
ของผูเ้ รียน

เขียนวิเคราะห์ถึง
สถานการณ์ สภาพ
ปัญหา พฤติกรรมของ
บุคคลที่เกิดขึน้ ในชัน้
เรียนมีการระบุถึงสาเหตุ
พร้อมทัง้ มีการวิเคราะห์
ถึงผลกระทบที่อาจจะมี
ต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน

เขียนวิเคราะห์ถึง
สถานการณ์สภาพปัญหา
พฤติกรรมของบุคคล
ความพึงพอใจและไม่พงึ
พอใจ โดยมีการระบุถึง
สาเหตุพร้อมทัง้ มีการ
วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่
อาจจะมีตอ่ การเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน
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ตาราง 3 )ต่อ)
ระดับ
รายการ
3 ดี

4 ดี
มาก

ระดับคะแนน
7
เขียนวิเคราะห์ถงึ
สถานการณ์ สภาพปั ญหา
พฤติกรรมของบุคคล ความ
พึงพอใจและไม่พงึ พอใจ
โดยมีการระบุถงึ สาเหตุ
พร้อมมีการวิเคราะห์ถงึ
ผลกระทบที่อาจจะมีตอ่ การ
เรียนรู ข้ องผูเ้ รียนรวมทัง้
เสนอแนะแนวทางการแก้ไข
1 ข้อ โดยไม่มีการอ้าง
หลักการ
10

8
เขียนวิเคราะห์ถงึ
สถานการณ์ สภาพปั ญหา
พฤติกรรมของบุคคล
ความพึงพอใจและไม่พงึ
พอใจ โดยมีการระบุถงึ
สาเหตุพร้อมมีการ
วิเคราะห์ถงึ ผลกระทบที่
อาจจะมีตอ่ การเรียนรู ข้ อง
ผูเ้ รียนรวมทัง้ เสนอแนะ
แนวทางการแก้ไข 2 ข้อ
โดยไม่มีการอ้างหลักการ
11

9
เขียนวิเคราะห์ถงึ สถานการณ์
สภาพปั ญหา พฤติกรรมของ
บุคคล ความพึงพอใจและไม่
พึงพอใจ โดยมีการระบุถงึ
สาเหตุพร้อมทัง้ มีการ
วิเคราะห์ถงึ ผลกระทบที่
อาจจะมีตอ่ การเรียนรู ข้ อง
ผูเ้ รียนรวมทัง้ เสนอแนะแนว
ทางการแก้ไข 3 ข้อ โดยไม่มี
การอ้างหลักการ

เขียนวิเคราะห์ถงึ
สถานการณ์ สภาพปั ญหา
พฤติกรรมของบุคคล ความ
พึงพอใจและไม่พงึ พอใจ
โดยมีการระบุถงึ สาเหตุ
พร้อมทัง้ มีการวิเคราะห์ถงึ
ผลกระทบที่อาจจะมีตอ่ การ
เรียนรู ข้ องผูเ้ รียนรวมทัง้
เสนอแนะแนวทางการแก้ไข
1 ข้อ

เขียนวิเคราะห์ถงึ ปั ญหา
สถานการณ์ พฤติกรรม
ของบุคคล ความพึงพอใจ
และไม่พงึ พอใจ โดยมีการ
ระบุถงึ สาเหตุพร้อมทัง้ มี
การวิเคราะห์ถงึ ผลกระทบ
ที่อาจจะมีตอ่ การเรียนรู ้
ของผูเ้ รียนรวมทัง้
เสนอแนะการแก้ไข 2 ข้อ

เขียนวิเคราะห์ถงึ สถานการณ์
สภาพปั ญหา พฤติกรรมของ
บุคคล ความพึงพอใจและไม่
พึงพอใจ โดยมีการระบุถงึ
สาเหตุพร้อมทัง้ มีการ
วิเคราะห์ถงึ ผลกระทบที่
อาจจะมีตอ่ การเรียนรู ข้ อง
ผูเ้ รียนรวมทัง้ เสนอแนะแนว
ทางการแก้ไข 3 ข้อ

12

ที่มา: สมใจ พรมสารี. )2553) การศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการคิดไตร่ตรอง
ของครูผสู้ อนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้การอบรมการเขียนบันทึกไตร่ตรองหลังการสอน. หน้า 73-74.
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กมลพรรณ องค์ชยั )2553: 33) กล่าวถึงการประเมินการเขียนสะท้อนคิดของ
นักเรียนนัน้ ควรพิจารณาให้ระเอียดรอบคอบ เพราะว่าเป็ นการประเมินความสามารถในการคิดและ
ความสามารถในการเขียน โดยเฉพาะการเขี ยนสะท้อนคิด ซึ่งมี ลักษณะเป็ นอัตนัย ดังนั้นในการ
ประเมินจึงต้องมีเกณฑ์เพื่อความชัดเจนและน่าเชื่อถือ
แบบประเมินความสามารถทางการเขียนสะท้อนคิดจะประเมินจากงานเขียน
ของนักเรียนที่ เขี ยนสะท้อนคิดหลังการเรียนแต่ละแผน โดยผูว้ ิจัยได้สร้างเกณฑ์การประเมินแบบ
Rubric และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการเขียนสะท้อนคิดขึน้ มา ดังนี ้
1. ความชัดเจนในการแสดงออกทางความรูส้ กึ นึกคิด 10 คะแนน
2. การเรียบเรียงความ 5 คะแนน
3. การรวบรวมรายละเอียด 5 คะแนน
4. ความถูกต้องทางภาษา 5 คะแนน
5. ขอบเขตการสื่อสาร 5 คะแนน
จากนา้ หนักและองค์ประกอบเกณฑ์การประเมินความสามารถทางการเขียน
สะท้อนความคิดภาษาอังกฤษมีรายละเอียดของการให้คะแนนดังปรากฏในตาราง ดังนี ้
ตาราง 4 เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการเขียนสะท้อนความคิดภาษาอังกฤษ
องค์ประกอบ

คะแนน

ความชัดเจนใน
การแสดงออก
ทางความรู ส้ กึ
นึกคิด
(2 หน่วย
นา้ หนัก)

5

4
3

2
1

ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
ความสามารถ
ดีมาก
เขียนแสดงความรู ส้ กึ นึกคิด ความเข้าใจ ความ
สนใจ ความชอบ ไม่ชอบ ความต้องการได้อย่าง
อิสระตามแนวทางของตนเอง
ดี
เขียนแสดงออกทางความรู ส้ กึ นึกคิดยังไม่ชดั เจน
นัก มีรายละเอียดมาสนับสนุนแต่ไม่สมเหตุสมผล
ปานกลาง มีความพยายามในการแสดงความรู ส้ กึ นึกคิด ไม่
ค่อยมีรายละเอียดและเหตุผลสนับสนุน แต่ยงั พอ
จับใจความได้
พอใช้
การแสดงความรู ส้ กึ นึกคิดยังสับสน ไม่ชดั เจน
ปรับปรุ ง
ไม่มีการแสงความรู ส้ กึ นึกคิดเลยหรือเขียนน้อย
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ตาราง 4 (ต่อ)

องค์ประกอบ
การเรียบ
เรียงความ
)1 หน่วย
นา้ หนัก)

การรวบรวม
รายละเอียด
)1 หน่วย
นา้ หนัก)

5

ระดับ
ความสามารถ
ดีมาก

4

ดี

3

ปานกลาง

2

พอใช้

1

ปรับปรุ ง

5

ดีมาก

4

ดี

3

ปานกลาง

2

พอใช้

1

ปรับปรุ ง

คะแนน

เกณฑ์การพิจารณา
เขียนเรียบเรียงความหรือเนือ้ หาได้อย่าง เหมาะสม
และชัดเจน มีการเรียงลาดับเหตุผลหรือลาดับความ
ได้อย่างสอดคล้องกัน
เขียนเรียบเรียงความหรือเนือ้ หาได้คอ่ นข้างดี
ใจความสาคัญชัดเจนแต่บางครัง้ การเรียงลาดับ
ความและเนือ้ หายังไม่ตอ่ เนื่อง
เขียนเรียบเรียงได้ดีพอใช้ ข้อสนับสนุนน้อยไปการ
เรียงลาดับไม่สมบูรณ์
ความเรียงส่วนใหญ่ไม่ปะติดปะต่อแต่พอจับ
ใจความได้บา้ งจากเค้าโครงเรื่อง
เขียนเรียบเรียงความหรือเนือ้ หาไม่ตอ่ เนื่องขาดการ
เชื่อมโยงเหตุผลและการดาเนินเรื่อง
เขียนยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องที่กาลังกล่าวถึง ได้
อย่างละเอียดพอเพียงแก่ความเข้าใจ เป็ นเนือ้ หาที่
เกี่ยวข้องโดยตรงมีการนาข้อเท็จจริงหรือ
ประสบการณ์มาเขียน
เขียนยกตัวอย่างโดยมีรายละเอียดพอสมควร
ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในหัวข้อที่เขียนแต่บางส่วนยัง
ขาดความชัดเจน มีการนาข้อเท็จจริงหรือ
ประสบการณ์มาสนับสนุน
มีการนาเสนอข้อมูลบ้าง เนือ้ หาบางส่วนอาจจะไม่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขียน แต่มีความพยายามให้
รายละเอียด
มีการนาเสนอข้อมูลเพียงเล็กน้อยและเนือ้ หาที่
นามาสนับสนุนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขียนน้อย
ไม่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อที่กล่าวอ้างอิง
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ตาราง 4 (ต่อ)

องค์ประกอบ

คะแนน

ความถูกต้องทาง
ภาษา
)1 หน่วยนา้ หนัก)

5
4
3
2

1
ขอบเขตการ
สื่อสาร
)1 หน่วยนา้ หนัก)

ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
ความสามารถ
ดีมาก
การใช้คาศัพท์ ไวยากรณ์ ตัวสะกด และเครื่องหมาย
วรรคตอนอยู่ในระดับมาตรฐาน
ดี
การใช้คาศัพท์ ไวยากรณ์ ตัวสะกด และเครื่องหมาย
วรรคตอนมีท่ีผิดที่ไม่สาคัญอยู่บา้ ง
ปานกลาง โดยทั่วไปแล้วใช้ไวยากรณ์ คาศัพท์ ตัวสะกด และ
เครื่องหมายวรรคตอนที่ผิด แต่ส่ือความหมายได้
พอใช้
การใช้คาศัพท์ ไวยากรณ์ ตัวสะกด และเครื่องหมาย
วรรคตอนไม่ม่นั คงแต่ได้ใจความไม่มีคลุมเครือ
ไม่รูโ้ ครงสร้างของประโยคเลย พบแต่ขอ้ มูลผิด เป็ น
ปรับปรุ ง
ส่วนใหญ่ สื่อความไม่ได้ มีขอ้ มูลไม่เพียงพอ

5

ดีมาก

4

ดี

3

ปานกลาง

2

พอใช้

1

ปรับปรุ ง

สามารถเขียนสื่อความได้ชดั เจน ไม่มีการผิดความ
ในการสื่อสาร ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน
สื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์คอ่ นข้างชัดเจน ใช้ภาษา
เหมาะสมกับกิจกรรมการเขียนเกือบทัง้ หมด ไม่มีการ
ผิดความหมายที่สาคัญไป
สามารถใช้ภาษาในวงกว้างพอประมาณ สื่อสารได้
โดยไม่ผิดไปจากความตัง้ ใจไว้มากนัก ภาษาส่วน
ใหญ่เหมาะกับกิจกรรมการเขียน
สื่อสารได้บา้ ง ต้องใช้ความพยายามในการสื่อสาร
ภาษาที่ใช้ไม่สม่าเสมออย่างเห็นได้ชดั
สื่อสารได้อย่างจากัดมาก ภาษาที่ใช้ไม่เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเขียนเลย

ที่ ม า: กมลพรรณ องค์ชัย. )2553). การใช้รูปแบบกระบวนการคิดแบบคอร์ท 1 เพื่ อ
ส่งเสริมความสามารถทางการพูดอภิปราย และการเขียนสะท้อนคิดภาษาอังกฤษของนักเรียนใน
ระดับก้าวหน้า. หน้า 33.
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พิ ชญะ กันธยะ (2559: 152) ได้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมิ นการเขี ยนเชิ ง
วิ เคราะห์ในงานวิ จัยการพัฒ นาทักษะการคิ ด วิ เคราะห์โดยการจัดเรี ยนรู แ้ บบบันได 5 ขั้นวิ ช า
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โดยการประเมินจะใช้เกณฑ์ ดังนี ้
ตาราง 5 เกณฑ์การประเมินการเขียนเชิงวิเคราะห์
รายการ
1. วิเคราะห์เนือ้ หา
ความสาคัญ

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์

3. วิเคราะห์หลักการ

คะแนน
5
4
3
2
1
5

เกณฑ์การพิจารณา
ระบุขอ้ มูลสาคัญ สรุปความรู ใ้ ห้เข้าใจง่าย ถูกต้องชัดเจน
ระบุขอ้ มูลสาคัญ สรุปความรู ใ้ ห้เข้าใจง่าย ถูกต้อง
ระบุขอ้ มูลสาคัญ สรุปความรู ใ้ ห้เข้าใจง่าย
ระบุขอ้ มูลสาคัญ สรุปความรู ้
ไม่สามารถระบุขอ้ มูลสาคัญและสรุ ปความรู ไ้ ด้
เชื่อมโยงความสัมพันธ์เหตุและผลที่สอดคล้องกันเป็ นลาดับ
ขัน้ ตอนที่ถกู ต้อง ชัดเจน

4
3

เชื่อมโยงความสัมพันธ์เหตุและผลที่สอดคล้องกันเป็ นลาดับ
ขัน้ ตอนที่ถกู ต้อง
เชื่อมโยงความสัมพันธ์เหตุและผลที่สอดคล้องกัน

2
1

เชื่อมโยงความสัมพันธ์เหตุและผลที่สอดคล้องกัน
ไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์เหตุและผลที่สอดคล้องกัน

5

เชื่อมโยงสรุ ปความคิดรวบยอดเป็ นหลักการได้ถกู ต้องชัดเจน

4

เชื่อมโยงสรุ ปความคิดรวบยอดเป็ นหลักการได้ถกู ต้อง

3

เชื่อมโยงสรุ ปความคิดรวบยอดเป็ นหลักการได้บางส่วน

2

เชื่อมโยงสรุ ปความคิดรวบยอดเป็ นหลักการได้ไม่สมบูรณ์

1

ไม่สามารถเชื่อมโยงสรุ ปความคิดรวบยอดเป็ นหลักการได้

ที่ ม า: พิ ช ญะ กันธยะ. )2559). การพัฒ นาทักษะการคิด วิเคราะห์โดยการจัดเรียนรู ้
แบบบันได 5 ขัน้ วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น. หน้า 152.
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จากการศึกษาการประเมินการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียน ผูว้ ิจัยได้นาแบบ
ประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์โดยใช้การเขียนสะท้อนคิด ซึ่งผูว้ ิจยั จะใช้แบบประเมินการเขียนสะท้อนคิด ดังตาราง 6
ตาราง 6 เกณฑ์การประเมินการเขียนสะท้อนคิดพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ข้อพิจารณา

คะแนนและเกณฑ์การพิจารณา
4
การเขียนสะท้อนคิดมี
การวิเคราะห์ถงึ
ประสบการณ์การ
เรียนรู ้ ที่อธิบายถึงการ
เรียนรู ม้ ีคณ
ุ ค่าต่อ
ผูเ้ รียนและผูอ้ ่นื อย่างไร
หรืออธิบายว่าผูเ้ รียนมี
พัฒนาการ หรือได้รบั
ความรู เ้ พิ่มขึน้ อย่างไร

3
การเขียนสะท้อนคิด
มีการวิเคราะห์ถงึ
ประสบการณ์การ
เรียนรู ข้ องผูเ้ รียน

2
การ
การเขียน
วิเคราะห์
สะท้อนคิดมีการ
การเรียนรู ้
วิเคราะห์
ประสบการณ์
การเรียนรู แ้ ต่
การอธิบายว่า
การเรียนรู น้ นั้
สาคัญต่อตนเอง
และผูอ้ ่นื ได้ไม่
ชัดเจน
การเชื่อมโยง การเขียนสะท้อนคิดมี การเขียนสะท้อนคิด การเขียน
การเชื่อมโยงระหว่าง
มีการเชื่อมโยง
สะท้อนคิดมี
ประสบการณ์การ
ระหว่าง
ความพยายาม
เรียนรู ้ ประสบการณ์ใน ประสบการณ์การ
ในการเชื่อมโยง
อดีต และการนาความรู ้ เรียนรู ้ ประสบการณ์ ระหว่าง
ไปประยุกต์ใช้ใน
ในอดีต หรือการนา ประสบการณ์
อนาคต
ความรู ไ้ ป
การเรียนรู อ้ ่นื ๆ
ประยุกต์ใช้ใน
เข้าด้วยกันแต่
อนาคต อย่างใด
ยังไม่ชดั เจน
อย่างหนึ่ง

1
การเขียนสะท้อน
คิด เขียน
นอกเหนือไปจาก
การบรรยาย
ประสบการณ์การ
เรียนรู ข้ องผูเ้ รียน

การเขียนสะท้อน
คิดไม่มีการ
เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์การ
เรียนรู อ้ ่นื ๆ เข้า
ด้วยกัน
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3. การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด หมายถึง รู ปแบบการ
จัดการเรียนรูผ้ สมผสานขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E มาใช้รว่ มกับกิจกรรมสะท้อนคิดที่เน้นให้
ผูเ้ รียนได้คิดวิเคราะห์ แยกแยะองค์ประกอบ หาความสัมพันธ์และวิเคราะห์ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ มา
อธิบายในรูปของกิจกรรมสะท้อนคิด ซึ่งจะสอดแทรกไปในขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอน โดยมี
ลาดับขัน้ ตอน 5 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็ นขั้นตอนแรกของกระบวนการ
เรียนรู ้ ที่จะนาเข้าสู่บทเรียน จุดประสงค์ท่ีสาคัญของขัน้ ตอนนี ้ คือ การกระตุน้ ความสนใจผูเ้ รียน
ทาให้ผเู้ รียนสนใจอยากรูใ้ นสิ่งที่จะเรียน ซึ่งจะทาได้โดยการใช้รูปภาพ ข่าว สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ใน
ชีวิตประจาวันหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ในช่วงเวลานัน้ หรือเป็ นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรูเ้ ดิมมาแล้ว
โดยใช้การถาม-ตอบ การให้ผเู้ รียนตัง้ คาถาม ซึ่งคาถามที่ใช้จะเป็ นคาถามที่เกิดจากการที่นกั เรียน
สะท้อนคิดจากประสบการณ์ของตนเองที่ผา่ นมาเกี่ยวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีครูกาหนด
ขั้น ที่ 2 ขั้น ส ารวจและค้น หา (Exploration) คื อ เป็ นขั้น ตอนที่ ท าให้ผู้เรี ย นมี
ประสบการณ์ร่วมกันในการสร้างและพัฒ นาการคิด โดยให้ผูเ้ รียนวางแผนแนวทางการสารวจ
ตรวจสอบ ตั้ง สมมติฐ าน ก าหนดทางเลื อ กที่ เป็ น ไปได้ ลงมื อปฏิ บัติ เพื่ อค้น คว้าหาความรู ใ้ น
บทเรียนนัน้ ๆ เพื่อให้ผเู้ รียนได้คน้ พบความรูด้ ว้ ยตนเอง
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ อธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation) คือ เป็ นขั้นตอนที่ให้ผูเ้ รียนได้
พัฒนาความคิดรวบยอดที่ได้จากการสารวจและค้นหาโดยนาข้อมูลเหล่านัน้ มาวิเคราะห์ แปลผล
สรุปผล และนาเสนอในรู ปแบบต่างๆ ที่จะอธิบายในสิ่งที่ได้เรียนรู ด้ ว้ ยตัวผูเ้ รียนเอง ผูเ้ รียนจะได้
สะท้อนความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม
โดยการเขียนสะท้อนคิดเป็ นกลุ่ม ตามกระบวนการสะท้อนคิด DEAL Model ในขัน้ Describe คือ
การบรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึน้ ตามที่เห็น โดยไม่ใส่ความคิดเห็นของตนเอง โดยการตอบคาถาม ใคร
ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร มีบุคคลใดเกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์นนั้ บ้าง มีการสื่อสารอะไรเกิดขึน้ บ้าง
กิจกรรมที่สมาชิกแต่ละคนได้ลงมือปฏิบตั ิ สะท้อนคิดออกมาในรูปของ การเขียนผังมโนทัศน์ การ
สร้างแบบจาลอง และการตอบคาถามในประเด็นที่สาคัญ เพื่ออธิบายและนาไปสูก่ ารลงข้อสรุป
ขั้น ที่ 4 ขั้น ขยายความรู ้ (Elaboration) เป็ น ขั้น ที่ ให้ผู้เรีย นได้ยื น ยัน และขยาย
ความหรือเพิ่มเติมความรูเ้ ข้าใจให้ลึกซึง้ ยิ่งขึน้ นาความรูท้ ่ีได้ไปเชื่อมโยงกับความรูเ้ ดิม ทาให้เกิด
ความรูท้ ่ีกว้างขวางมากขึน้

45
ขั้น ที่ 5 ขั้น ประเมิ น (Evaluation) เป็ น ขั้น ที่ ให้ผู้เรีย นได้ป ระเมิ น ความรู ้ค วาม
เข้าใจและความสามารถของตนเอง การประเมินการเรียนรู ด้ ว้ ยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมี
ความรูอ้ ะไร อย่างไร และมากน้อยเพียงใด โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด สามารถจาแนกออกได้
เป็ น 2 วิธี คือ การเขี ยนและการพูดสะท้อนความคิดของตนเองออกมา ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่
ผูเ้ รียนได้รบั รูป้ ระสบการณ์ผา่ นการสังเกต ตัง้ คาถามกับตนเอง ทบทวนประสบการณ์และทาความ
เข้าใจ คิดวิเคราะห์ ออกมาในรู ปของการเขียนและพูด โดยในงานวิจยั นีจ้ ะให้นกั เรียนทากิจกรรม
สะท้อนคิด เป็ น รายบุคคล ตามกระบวนการสะท้อนคิด DEAL Model ในขั้น Examine คือ การ
พิจารณาประสบการณ์ และ ขัน้ Articulate learning คือ การสื่อสารการเรียนรู ้ ดังนี ้
ขัน้ -การพิ จารณา เป็ นการพิ จารณาประสบการณ์ท่ี ทาให้เกิดการเรียนรู ้ โดย
สะท้อนคิดถึงการพัฒนาตนเอง มีแนวคิดหรือทฤษฏีอะไรที่เกี่ยวข้อง โดยให้นกั เรียนเขียนเป็ นคาพูด
ตนเอง
ขั้นการสื่ อสารการเรียนรู ้ เป็ น -การสื่ อสารสะท้อนคิ ดการเรียนรู ข้ องตนเอง
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู ส้ ึก อธิบายถึงความเข้าใจของตนเองต่อประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ วิเคราะห์ถึง
ประสบการณ์นนั้ มีคณ
ุ ค่าอย่างไร เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันอย่างไร โดยขัน้ นีเ้ ป็ นงานเดี่ยว
ของแต่ละบุคคลทาลงในใบงานการเขียนสะท้อนคิด
ซึ่งในการกาหนดหัวข้อในใบงานการเขี ยนบันทึกสะท้อนคิดของนักเรียนจะ
ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ 4 ประเด็น ได้แก่
1. การอธิบายประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู ้
2. การสรุปการเรียนรูท้ ่ีได้รบั /องค์ความรู ้
3. วิเคราะห์เชื่อมโยงประสบการณ์ท่ีนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4. วิเคราะห์ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับเนือ้ หาที่เรียน
4. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์
4.1 ความหมายของการคิด
เพียเจต์ )วิไลพร คาเพราะ, 2539: 49; อ้างอิงจาก Piaget, 1962. The Psychology
of intelligence. p. 8) ให้ทัศนะเกี่ ยวกับการคิดไว้ว่า การคิด หมายถึง การกระทาสิ่ งต่างๆ ด้วย
ปั ญญา การคิดของบุคคลเป็ นกระบวนการในสองลักษณะ คือ เป็ นกระบวนการปรับเข้าโครงสร้าง
โดยการจัด สิ่ ง เร้า หรื อ ข้อ ความจริง ที่ ไ ด้รับ ให้เข้า กั บ สถานการณ์ เดิ ม ที่ มี อ ยู่กับ กระบวนการ
ปรับเปลี่ ยนโครงสร้างโดยการปรับประสบการณ์เดิมให้เข้ากับความจริงที่รบั รู ใ้ หม่ บุคคลจะใช้
ความคิดทัง้ สองลักษณะนีร้ ว่ มกัน หรือสลับกันเพื่อปรับความคิดของตนให้เข้ากับสิ่งเร้ามากที่สุด
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ผลของการปรับความคิดดังกล่าวจะช่วยพัฒนาการความคิดของบุคคลจากระดับหนึ่งไปสู่วิธีการ
คิดอีกระดับหนึ่งที่สงู กว่า
กรมวิ ช าการ (2540: 31) สรุ ป ว่า การคิ ด หมายถึ ง การท างานของสมองโดยใช้
ประสบการณ์มาสัมพันธ์กบั สิ่งเร้าและสภาพแวดล้อม โดยนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ สังเคราะห์
และประเมินอย่างมีระบบและเหตุผล เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ไขปั ญหาอย่างเหมาะสมหรือ
สร้างสรรค์ส่งิ ใหม่
พรเพ็ญ ศรีวิรตั น์ (2546: 9) สรุ ปว่า การคิดเป็ นความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคลทุก
คน และจะมีบทบาทเมื่อบุคคลเหล่านัน้ ได้รบั ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม แล้วตีเชื่อมโยงเพื่อตอบสนอง
ออกมาเป็ นการกระทาขณะเดียวกับการคิดเป็ นทักษะที่สามารถพัฒนาได้และไม่มีขอบเขตจากัด
ซึ่งมีความสาคัญต่อการเรียนรูเ้ พราะเป็ นกระบวนการที่บคุ คลพยายามหาเหตุผลเพื่อนนาไปใช้ใน
การแก้ปัญ หาที่ประสบในชีวิตประจาวัน ดังนัน้ การคิดเป็ นสิ่งที่ควรฝึ กฝนให้แก่เด็กและเยาวชน
ของชาติท่ีจะนาไปใช้ในการดารงชีวิตต่อไป
มงคล จัน ทร์ภิ บ าล (2551: 10) กล่ า วว่ า การคิ ด เป็ นกระบวนการที่ ผู้เรี ย นรู ้จัก
รวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์ สามารถวิเคราะห์ส่ิงต่างๆ ตามที่เกิดขึน้ มีความคิด
เป็ นของตนเอง และประมวลวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ได้บนพืน้ ฐานของความพร้อม ความเป็ นไปได้
การคิ ด อาจไม่ ได้รับ การตอบสนองในทางปฏิ บัติทัน ที แต่ทุก สิ่ ง ทุก อย่างอยู่ในสถานการณ์ท่ี
เหมาะสม ความคิดนัน้ จะได้รบั การปฏิบตั ิตามวิธีท่ีคดั เลือกแล้ว
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ )2553: 3) ได้สรุ ปความหมายของการคิดว่า เป็ นกระบวนการ
ทางานของสมอง ที่เป็ นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ อันเป็ นผลมาจากประสบการณ์เดิม สิ่งเร้าและ
สภาพแวดล้อมที่เข้ามากระทบ ส่งผลทาให้เกิดความคิดในการสามารถแก้ไขปัญหา หรือปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึน้
จากความหมายเบื อ้ งต้น สรุ ปได้ว่า การคิดเป็ นกระบวนการทางสมองของแต่ละ
บุคคลโดยอาศัยประสบการณ์เดิม มาสัม พัน ธ์กับ สิ่ ง เร้าหรือ ข้อ ความจริง ที่ รบั รู ใ้ หม่แ ล้วน ามา
วิเคราะห์และประเมินผลอย่างเป็ นระบบเพื่อนาไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ตลอดจนเป็ นกระบวนการเกี่ ยวกับการนากฎเกณฑ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้อย่างสมเหตุสมผลและ
เหมาะสมด้วย
4.2 ความหมายของการคิดวิเคราะห์
อุษณี ย ์ โพธิ์สุข (2537: 95) ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ว่า หมายถึง การคิดที่มี
เหตุผล และมีประสิทธิภาพที่มงุ่ เน้นการตัดสินใจในสิ่งที่เชื่อหรือจะทาอะไร
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วิไลพร คาเพราะ (2539: 53) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การคิดพิจารณา
ความเชื่อ ความรู ้ คากล่าวอ้าง และสิ่งต่างๆ อย่างสุขุม รอบคอบ โดยหาเหตุผลเพื่อสรุ ปได้อย่าง
ถูกต้องก่อนจะตัดสินใจ เชื่อ หรือสรุปเลือก
อรพรรณ พรสี ม า (2543: 24) กล่ า ววว่ า การคิ ด วิ เคราะห์ เป็ นทั ก ษะการคิ ด
ระดับกลาง ซึ่งจะต้องได้รบั การพัฒนาต่อจากทักษะการคิดพืน้ ฐาน มีการพัฒนาแง่มุมของข้อมูล
โดยรอบด้านเพื่อหาเหตุผลและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
ชาติ แจ่ม นุช (2545: 54) ได้ให้ค วามหมายของการคิด วิเคราะห์ว่า เป็ น การคิด ที่
สามารถแยกสิ่งสาเร็จรูป ได้แก่ วัตถุส่ิงของต่างๆ ที่อยู่รอบตัวหรือบรรดาเรื่องราว หรือเหตุการณ์
ต่ า งๆ ออกเป็ นส่ ว นย่ อ ยๆ ตามหลั ก การหรื อ เกณฑ์ท่ี ก าหนดให้ เพื่ อ ค้น หาความจริง หรื อ
ความสาคัญแฝงอยูภ่ ายใน
เกรี ย งศั ก ดิ์ เจริ ญ วงศ์ศั ก ดิ์ (2546: 24) ได้ใ ห้ค วามหมายของการคิ ด วิ เคราะห์
หมายถึง ความสามารถในการจาแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน้ เพื่อค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงของ
สิ่งเกิดขึน้
สุ วิ ท ย์ มู ล ค า (2548: 9) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการคิ ด วิ เ คราะห์ว่ า หมายถึ ง
ความสามารถในการจาแนก แยกแยะองค์ประกอบต่ างๆ ของ สิ่งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็ นวัตถุ
สิ่งของ เรื่องราวหรือเหตุการณ์และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน้ เพื่อ
ค้นหาสภาพความเป็ นจริงหรือสิ่งสาคัญของสิ่งที่กาหนดให้
ทิศ นา แขมมณี และคณะ (2549: 13) ได้อ ธิ บ ายการคิด วิเคราะห์ หมายถึ ง การ
จ าแนกแยกแยะสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่ อค้น หาองค์ป ระกอบและความสัม พัน ธ์
ระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน้ เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนัน้
ชัย วัฒ น์ สุท ธิ รัต น์ )2553: 69) ได้ให้ค วามหมายของการคิ ด วิเคราะห์ หมายถึ ง
ความสามารถในการแยกแยะเพื่อสืบค้นข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ เรื่องราวหรือเนือ้ หาต่างๆ โดย
การจาแนกแยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูล จัดกลุ่มอย่างเป็ นระบบ ตีความ และทาความเข้าใจกับ
องค์ประกอบของสิ่งนัน้ โดยมีหลักฐานอ้างอิงเพื่อหาข้อสรุปที่น่าจะเป็ นไปได้และใช้กระบวนการ
ตรรกวิทยาในการสรุป ตัดสินใจอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล
ประพัน ธ์ศิ ริ สุเ สารัจ )2553: 54) ให้ค วามหมายของการคิ ด วิ เคราะห์ หมายถึ ง
ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดและจาแนกแยะแยะข้อมูลองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ
ออกเป็ นส่วนย่อยและจัดเป็ นหมวดหมู่ เพื่อค้นหาความจริง ความสาคัญ แก่นแท้องค์ประกอบหรือ
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หลัก การของเรื่อ งนั้น ๆ สามารถอธิ บ ายตี ค วาม สิ่ ง ที่ เห็ น รวมทั้ง หาความสัม พัน ธ์แ ละความ
เชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ได้
ฆนั ท ธาตุ ท อง )2554: 40) ได้ใ ห้ ค วามหมายการคิ ด วิ เ คราะห์ ว่ า หมายถึ ง
ความสามารถในการจาแนก แยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่ งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็ นวัตถุ
สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน้ เพื่อ
ค้นหาสภาพความเป็ นจริงหรือสิ่งสาคัญของสิ่งที่กาหนดให้
สุค นธ์ สิ น ธพานนท์ และคณะ )2555: 31) ได้อ ธิ บ ายความหมายของการคิ ด
วิเคราะห์ หมายถึง การคิดที่ส ามารถจาแนกแยกแยะข้อมูลหรือวัตถุส่ิ งของต่างๆ หรือเรื่องราว
เหตุ ก ารณ์ อ อกเป็ นส่ ว นย่ อ ยตามหลั ก การหรื อ เกณฑ์ ท่ี ก าหนดเพื่ อ ค้น หาความจริ ง หรื อ
ความสาคัญที่แฝงอยูห่ รือปรากฏอยูจ่ นได้ความคิดที่นาไปสูข่ อ้ สรุปและการนาไปประยุกต์ใช้
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์ เป็ นความสามารถของ
บุค คลในการจ าแนก แยกแยะองค์ป ระกอบต่ า งๆ ซึ่ ง อาจจะเป็ นวัต ถุ สิ่ ง ของ เรื่อ งราว หรื อ
เหตุการณ์ โดยการคิด พิจารณา ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง นาไปสู่การค้นพบสาเหตุและผลที่เกิดขึน้
และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งผูเ้ รียนจะต้องใช้ความเป็ นเหตุเป็ นผลและ
คาถามที่ใช้ในการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะเป็ นคาถามที่สามารถแยกแยะส่วนย่อย
ๆ ของเหตุการณ์เรื่องราวหรือเนือ้ หาต่างๆ มีจดุ มุ่งหมายหรือความประสงค์ส่ิงใด แต่ละเหตุการณ์
เกี่ยวกันอย่างไรบ้าง และเกี่ยวพันกันโดยหลักการใด
4.3 กระบวนการคิดวิเคราะห์
ชาติ แจ่มนุช )2545: 54) ได้สรุปขัน้ ตอนการคิดวิเคราะห์ ดังนี ้
1. กาหนดสิ่งสาเร็จรู ปสิ่งหนึ่งขึน้ มาเป็ นตัวต้นเรื่อง เช่น ดิน นา้ โครงกลอน บท
หนึ่ง รูปภาพ กราฟ บทความ เหตุการณ์ตา่ งๆ
2. กาหนดคาถามหรือปั ญ หาเพื่ อค้นหาความจริงหรือความส าคัญ ต่างๆ เช่น
ภาพนี ้ หรือกราฟนีต้ อ้ งการสื่อหรือบอกอะไรที่สาคัญที่สดุ
3. พินิจพิเคราะห์แยกแยะกระจายสิ่งที่กาหนดให้ออกเป็ นส่วนย่อยๆ
4. ค้นหาความจริงหรือความสาคัญที่กาหนด
5. สรุปเป็ นคาตอบ หรือตอบปัญหานัน้ ๆ
สุวิทย์ มูลคา )2548: 19) ได้อธิบายกระบวนการคิดวิเคราะห์ว่าประกอบไปด้วย 5
ขัน้ ตอนดังนี ้
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ขัน้ ที่ 1 กาหนดสิ่งที่ตอ้ งการวิเคราะห์ เป็ นการกาหนดวัตถุส่ิงของ เรื่องราว หรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ขึน้ มา เพื่อเป็ นต้นเรื่องที่จะใช้วิเคราะห์ เช่น พืช สัตว์ หิน ดิน รูปภาพ บทความ
เรื่องราว เหตุการณ์หรือสถานการณ์จากข่าว ของจริงหรือสื่อเทคโนโลยีต่างๆ เป็ นต้น
ขัน้ ที่ 2 กาหนดปั ญ หาหรือวัตถุประสงค์ เป็ นการกาหนดประเด็นข้อสงสัยจาก
ปั ญหาของสิ่งที่ตอ้ งการวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะกาหนดเป็ นคาถามหรือเป็ นการกาหนดวัตถุประสงค์
ของการวิเคราะห์เพื่อค้นหาความจริง สาเหตุ หรือความสาคัญ เช่น ภาพนี ้ บทความนีต้ อ้ งการสื่อ
หรือบอกอะไรที่สาคัญที่สดุ
ขัน้ ที่ 3 กาหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์ เป็ นการกาหนดข้อกาหนดสาหรับใช้แยก
ส่วนประกอบของสิ่งที่กาหนดให้ เช่น เกณฑ์ในการจาแนกสิ่งที่มีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
หลักเกณฑ์ในการหาลักษณะความสัมพันธ์เชิงเหตุผลอาจเป็ นลักษณะความสัมพันธ์ท่ี มีความ
คล้ายคลึงกันหรือขัดแย้ง
ขัน้ ที่ 4 พิจารณาแยกแยะเป็ นการพินิจ พิเคราะห์ทาการแยกแยะ กระจายสิ่งที่
ก าหนดให้อ อกเป็ น ส่ว นย่ อ ยๆ โดยอาจใช้เทคนิ ค ค าถาม 5W1H ประกอบด้ว ย What (อะไร)
Where (ที่ไหน) When (เมื่อไหร่) Why (ทาไม) Who (ใคร) และ How (อย่างไร)
ขัน้ ที่ 5 สรุปคาตอบ เป็ นการรวบรวมประเด็นที่สาคัญเพื่อหาข้อสรุปเป็ นคาตอบ
หรือตอบปัญหาของสิ่งที่กาหนดให้
ทิศนา แขมมณี และคณะ )2549: 12) ได้ให้ขนั้ ตอนการคิดวิเคราะห์ ดังนี ้
1. ศึกษาข้อมูล
2. ตัง้ วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. กาหนดเกณฑ์ในการจาแนกแยกแยะข้อมูล
4. แยกแยะข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีกาหนดเพื่อให้เห็นองค์ประกอบของสิ่งที่วิเคราะห์
5. หาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ และความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่
ละองค์ประกอบ
6. นาเสนอผลการวิเคราะห์
7. นาผลการวิเคราะห์มาสรุป ตอบคาถามตามวัตถุประสงค์
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2552: 13) ได้เสนอขัน้ ตอนการคิดวิเคราะห์ ได้แก่
1. กาหนดสิ่ งส าเร็จรู ปสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์ หรือเรื่องราวเป็ นตัวต้นเรื่อง เช่น
ต้นไม้ สัตว์ พลเมือง ภาวะโลกร้อน อาหารสาเร็จรูป นิทาน ข่าว
2. กาหนดคาถามหรือปัญหาเพื่อค้นหาความจริง เช่น
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- ต้นไม้มีความสาคัญต่อมนุษย์อย่างไร
3. พินิจพิเคราะห์แยกแยะกระจายสิ่งที่กาหนดให้ออกเป็ นส่วนย่อย เช่น
- ต้นไม้มีความสาคัญต่อมนุษย์ คือ เป็ นร่มเงาบังแสงแดด ต้นไม้บางชนิดเป็ น
ยารักษาโรค ผลไม้น ามาเป็ นอาหาร ล าต้นของต้นไม้น ามาสร้างบ้านที่ อยู่อาศัย ท าเครื่องเรือน
เครื่องใช้
4. สรุ ป เป็ น ค าถาม หรือ ตอบปั ญ หานั้น ๆ กล่าวคื อ เมื่ อ จ าแนกแยกแยะตอบ
คาถามแล้วจะได้ความคิดว่า ต้นไม้มี ความสาคัญ ต่อมนุษย์ในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปและ
นาไปเป็ นแนวทางการตัดสินใจประยุกต์ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ตอ่ ไป
จากกระบวนการคิดวิเคราะห์ท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้วา่ กระบวนการคิดวิ เคราะห์
จะต้องมีการกาหนดสิ่งที่ตอ้ งการวิเคราะห์ กาหนดคาถามหรือปั ญหา พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ ทาการวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลต่างๆ ออกเป็ นส่วนย่อย และนาไปสู่การสรุปผล
การวิเคราะห์ เพื่อตอบปัญหานัน้ อย่างเป็ นระบบชัดเจน
4.4 ลักษณะของการคิดวิเคราะห์
ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ และดารณี คาวัจนัง )2545: 51) ได้อธิบายลักษณะของการคิด
วิเคราะห์ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์สว่ นประกอบ เป็ นความสามารถในการหาส่วนประกอบที่สาคัญ
ของสิ่งของหรือเรื่องราวต่างๆ เป็ นความสามารถในการบอกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและ
ความคิ ด เห็ น ความแตกต่า งของข้อ สรุ ป จากข้อ เท็ จ จริง ที่ น ามาสนับ สนุน เช่น การวิ เคราะห์
ส่วนประกอบที่สาคัญ สาเหตุและสาระสาคัญของเรื่อง
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็ นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของส่วน
สาคัญ ต่างๆ เป็ นการระบุความสัม พันธ์ระหว่างความคิด ความสัม พันธ์ในเชิงเหตุและผล และ
ความแตกต่างระหว่างข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง
3. การวิเคราะห์หลักการ เป็ นความสามารถในการหลักการของความสัม พันธ์
ของส่วนสาคัญ ในเรื่องนัน้ ๆ ว่าสัมพันธ์กันอยู่โดยอาศัยหลักการใด เป็ นความสามารถในการให้
ผูเ้ รียนค้นหาหลักการของเรื่อง ระบุจดุ ประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นที่สาคัญของเรื่อง เทคนิคที่ใช้ใน
การชักจูงผูอ้ ่าน และรู ปแบบของภาษาที่ใช้ เช่น การบอกหรือการอธิบายสิ่งที่เป็ นใจความสาคัญ
ความสัมพันธ์ และหลักการของสิ่งที่เรียนได้
สุวิทย์ มูลคา )2548: 23-24) ได้อธิบายลักษณะของการคิดวิเคราะห์ ดังนี ้
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1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็ นความสามารถในการหาส่วนประกอบที่สาคัญ
ของสิ่ งของหรือเรื่องราวต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ส่วนประกอบของพื ช สัตว์ ข่าว ข้อความ หรือ
เหตุการณ์ เป็ นต้น
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็ นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของส่วน
สาคัญ ต่างๆ โดยการระบุความสัม พันธ์ระหว่างความคิด ความสัม พันธ์ในเชิงเหตุผลหรือความ
แตกต่างระหว่างข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง
3. การวิเคราะห์หลักการ เป็ นความสามารถในการหาหลักความสัมพันธ์ส่วน
สาคัญ ในเรื่องนัน้ ๆ ว่าสัมพันธ์กันอยู่โดยอาศัยหลักการใด เช่น การให้ผเู้ รียนค้นหาหลักการของ
เรื่อง การระบุจุดประสงค์ของผูเ้ รียน ประเด็นสาคัญของเรื่อง เทคนิคที่ใช้ในการจูงใจผูอ้ ่าน และ
รูปแบบของภาษาที่ใช้ เป็ นต้น
บลูม )ประพัน ธ์ศิ ริ สุเสารัจ , 2553: 56; อ้า งอิ ง จาก Bloom, 1956. Taxonomy of
Educational Objective. pp 201-207) ได้สรุปลักษณะการคิดวิเคราะห์ ดังนี ้
1. การคิดวิเคราะห์เนือ้ หา ข้อมูลต่างๆ ที่ได้มานัน้ แยกเป็ นส่วนย่อยได้ ข้อความ
บางข้อความอาจเป็ นความจริง บางข้อความเป็ นค่านิยม และบางข้อความเป็ นความคิดเห็นของ
ผูเ้ ขียน ซึ่งการคิดวิเคราะห์เนือ้ หา ประกอบด้วย
1.1 วิเคราะห์ชนิด สิ่งนั้นๆ เหตุการณ์นนั้ ๆ จัดเป็ นชนิดใด ลักษณะใด เพราะ
เหตุใด
1.2 วิเคราะห์ส่ิงสาคัญ วินิจฉัยว่าสิ่งใดสาคัญ สิ่งใดไม่สาคัญ เป็ นการค้นหา
สาระสาคัญ ข้อความหลัก ข้อสรุป จุดเด่น จุดด้อย ของสิ่งต่างๆ
1.3 วิเคราะห์เลสนัย มุ่งค้นหาสิ่งที่แอบแฝงซ่อนเร้น หรืออยู่เบื อ้ งหลังจากสิ่งที่
เห็น ซึ่งมิได้บง่ บอกตรงๆ แต่มีรอ่ งรอยความจริงซ่อนเร้นอยู่
2. การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็ นการค้นหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ การ
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหลัก ความสัมพันธ์ของสมมติฐาน และความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อสรุ ป และยังรวมถึงความสัม พันธ์ในชนิดของหลักฐานที่นามาแสดงด้วย ในการคิดวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ สามารถแยกได้ดงั นี ้
2.1 ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง แนวคิดในบทความและข้อความต่างๆ
2.2 ความสามารถในการระลึกได้ว่ามีส่งิ ใดเกี่ยวกับการตัดสินใจนัน้
2.3 ความสามารถในการแยกความจริง หรือสมมติฐานที่ เป็ นใจความสาคัญ
หรือข้อโต้แย้งที่นามาสนับสนุนข้อความหรือสมมติฐานนัน้
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2.4 ความสามารถในการตรวจสอบสมมติฐานที่ได้มา
2.5 ความสามารถในการแบ่ ง แยกสาเหตุ ข องความสั ม พั น ธ์แ ละผลจาก
ความสัมพันธ์อ่ืนๆ
2.6 ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ขดั แย้ง แบ่งแยกสิ่งที่ตรงและไม่ตรง
กับข้อมูลได้
2.7 ความสามารถในการสืบหาความจริงของข้อมูล
2.8 ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์และแยกรายละเอียดที่สาคัญและ
ไม่สาคัญได้
3. การคิดวิเคราะห์หลักการ เป็ นการวิเคราะห์โครงสร้างและหลักการ ในการคิด
วิเคราะห์หลักการนีจ้ ะต้องวิเคราะห์แนวคิด จุดประสงค์ และมโนทัศน์ ได้แก่
3.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในรายละเอียดของงาน ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลและความหมายชององค์ประกอบต่างๆ
3.2 ความสามารถวิเคราะห์รูปแบบในการเขียน การวิเคราะห์จุดประสงค์ของ
ผูเ้ ขียน ความเห็นของผูเ้ ขียน และความรูส้ กึ ที่มีตอ่ งาน
3.3 ความสามารถในการวิเคราะห์ทศั นคติของผูเ้ ขียนในด้านต่างๆ
3.4 ความสามารถในการวิเคราะห์เทคนิคโฆษณาชวนเชื่อ
3.5 ความสามารถในการวิเคราะห์จดุ ที่เป็ นทัศนคติของผูเ้ ขียน
3.6 ความสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและอคติท่ีมีอยูไ่ ด้
จากลัก ษณะคิ ด วิ เคราะห์ท่ี ก ล่ า วมาข้า งต้น สรุ ป ได้ว่ า ลัก ษณะของการคิ ด
วิเคราะห์จะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์เนือ้ หาหรือส่วนประกอบ โดยทาการแยกแยะข้อมูลต่างๆ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ และการวิเคราะห์หลักการของส่วนสาคัญในเรื่องนัน้ ๆ ว่า
สัมพันธ์กนั อยูโ่ ดยอาศัยหลักการใด
4.5 การพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ดิล ก ดิล กานนท์ )2525: 64-65) กล่าวถึง แนวทางในการพัฒ นาการคิดวิเคราะห์
ดังนี ้
1. กาหนดสิ่งที่จะวิเคราะห์วา่ จะวิเคราะห์อะไร กาหนดขอบเขตและนิยามของสิ่ง
ที่จะคิดให้ชดั เจน เช่น จะวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม หมายถึง ปั ญหาเกี่ยวกับ
ขยะที่เกิดขึน้ ในโรงเรียนของเรา
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2. กาหนดจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ว่าต้องการวิเคราะห์เพื่ออะไร เช่น เพื่อจัด
อันดับ เพื่อหาเอกลักษณ์ เพื่อหาข้อสรุป เพื่อหาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางแก้ไข
3. พิจารณาข้อมูลความรู ้ ทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ว่าจะใช้
หลักใดเป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์และจะใช้หลักความรูน้ นั้ ควรใช้ในการวิเคราะห์อย่างไร
4. สรุ ป และรายงานผลการวิ เคราะห์ให้เป็ น ระบบและชัด เจน ทัก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ เป็ นทักษะที่ ส ามารถพัฒ นาได้จ ากประสบการณ์อันหลากหลายและบรรยากาศการ
เรียนรูร้ ว่ มกันของผูเ้ รียน กิจกรรมที่ครูควรจัดให้ผเู้ รียนจะอยู่ในรูปแบบการตัง้ คาถาม การสังเกต
การสืบค้น การทานาย และเนื่องจากการคิดวิเคราะห์เป็ นทักษะการคิดระดับสูง เช่นเดียวกับการ
คิดวิจารณญาณจึงจาเป็ นที่ผเู้ รียนจะต้อ งมีทกั ษะพืน้ ฐานอื่นมาช่วย เช่น ทักษะการอ่าน การเขียน
การฟั ง นอกจากนีค้ รูจะต้องอาศัยเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาการคิดอีกด้วย เช่นเทคนิคการสังเกต
การตัง้ คาถาม การใช้ผงั มโนทัศน์ เป็ นต้น
อุษณีย ์ โพธิสขุ )2537: 99-100) ได้เสนอแนวการสอนเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของผูเ้ รียน ดังนี ้
1. ให้นกั เรียนศึกษาจากประสบการณ์ตรง เช่น การไปทัศนศึกษา ร่วมกิจกรรม
หรือเปิ ดโอกาสให้เด็กได้ทดลอง
2. การศึกษาหาความรู ด้ ว้ ยตนเอง เป็ นการสร้างทักษะการเรียนรู ้ เช่น การทา
รายงาน การทาวิจยั เป็ นต้น
3. ใช้กิจกรรมเป็ นสื่อกระตุน้ เช่น การอภิปราย โต้วาที เป็ นต้น
4. การสร้างหรือสมมติสถานการณ์ นักเรียนจะมีความเข้าใจได้แนวคิดมีความ
พยายามในการแก้ปัญหา
5. ให้นกั เรียนเสนอผลงานที่ตนเองได้ศกึ ษาหาความรู ้
6. กิจกรรมกลุม่ การระดมพลังสมอง การระดมความคิด การวิจารณ์
ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธ์ )2541: 9-17) ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมให้นักเรียน
พัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศต่างๆ
ดังนี ้
1. การจัดบรรยากาศด้านกายภาพ เช่น สภาพแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน มี
ลักษณะที่ส่งเสริมให้คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ท้าทายการเรียนรู ้ สร้างความสนใจเพื่อให้เกิดการ
สังเกตและคิดตลอดเวลา
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2. การจัดบรรยากาศด้านสมอง เช่น การกระตุน้ ให้ตอบ แสวงหา ให้ตงั้ คาถาม
แบบต่างๆ กระตุน้ ให้ติดตาม กระตุน้ ให้คิด แบบอุปมาอุปมัย กระตุน้ ให้คิดการเชื่อมโยงสัมพันธ์
กระตุน้ ให้คดิ นอกกรอบ
3. การจัด บรรยากาศด้า นอารมณ์ เช่ น การสร้า งเจตคติ เชิ ง บวกต่ อ การคิ ด
วิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ ครู อาจารย์และผูเ้ กี่ยวข้องจะต้องส่งเสริมให้โอกาส ให้อิสรเสรีในการคิด
การแสดงออก หรือการมีจินตนาการในรูปแบบต่างๆ ของนักเรียน
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์ )2546: 11-17) ได้เสนอแนวคิดในการส่งเสริมพัฒนาการ
คิดเชิง วิเคราะห์ ดังนี ้
1. ส่งเสริมให้ตีความ การพยายามทาความเข้าใจให้เหตุผล การแปลความจาก
ข้อมูลที่ยงั ไม่ครบถ้วน
2. ส่งเสริมให้แสวงหาความรู ้ ความเข้าใจ หรือข้อมูลเป็ นการตอบคาถาม แจก
แจง จาแนก จัดลาดับ หมวดหมู่ หาเหตุผล ความสัมพันธ์ ผลกระทบ
3. ส่งเสริมให้ชา่ งสังเกต สงสัยช่างถาม เพื่อการค้นพบหาคาตอบ หาเหตุผล
4. ส่ ง เสริม ให้ห าความสัม พัน ธ์เชิ ง เหตุผ ล เพื่ อ การตัด สิ น ใจ แก้ปั ญ หา การ
ประเมินค่าในเรื่องต่างๆ
จากการพัฒ นาคิด วิเคราะห์ท่ี ก ล่าวมาข้างต้น สรุ ป ได้ว่า ในการพัฒ นาการคิ ด
วิเคราะห์ จะต้องมีการจัดบรรยากาศทัง้ ทางกายภาพ ด้านสมอง และด้านอารมณ์ ซึ่งกิจกรรม
ต่างๆ จะต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง และได้ศึกษาหาความรู ด้ ว้ ยตนเอง มี
กิจกรรมที่ตอ้ งมีการระดมสมอง เพื่อกระตุน้ การคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รียน
4.6 ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์
เกรียงศักดิ์ เจริญ วงศ์ศกั ดิ์ )2546: 74-76) ได้เสนอประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์
ดังนี ้
1. ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา
2. ช่วยให้คานึงถึงความสมเหตุสมผลของขนาดกลุ่ม ตัวอย่างในการสรุ ปเรื่อง
ต่างๆ
3. ช่วยลดการอ้างประสบการณ์สว่ นตัวเป็ นข้อสรุปทั่วไป
4. ช่วยขุดค้นสาระของความประทับใจครัง้ แรก
5. ช่วยตรวจสอบการคาดคะเนบนฐานความรูเ้ ดิมในหลายๆ เรื่อง
6. ช่วยวินิจฉัยข้อเท็จจริงจากประสบการณ์สว่ นบุคคล
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7. เป็ นพืน้ ฐานการคิดในมิติอ่ืนๆ การคิดวิเคราะห์นบั ว่าเป็ นปัจจัยที่ทาหน้าที่เป็ น
ปัจจัยหลักสาหรับการคิดในมิตอิ ่ืนๆ
8. ช่ ว ยในการแก้ปั ญ หาการคิ ด วิ เคราะห์เกี่ ย วข้อ งกั บ การจ าแนกแยกแยะ
องค์ประกอบต่างๆ และการทาความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึน้
9. ช่วยในการประเมินและตัดสินใจ การวิเคราะห์จะช่วยให้เรารู ข้ อ้ เท็จจริงหรือ
เหตุผลเบือ้ งต้นของสิ่งที่เกิดขึน้
10. ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์สมเหตุสมผล การคิดวิเคราะห์ชว่ ยให้การคิดต่างๆ
ของเราอยูบ่ นพืน้ ฐานของตรรกะและความน่าจะเป็ นไปได้อย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์
11. ช่วยให้เข้าใจกระจ่างขึน้ การคิดวิเคราะห์ช่วยให้เราประเมินและสรุปสิ่งต่างๆ
บนข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
สุวิทย์ มูลคา )2548: 39) ได้อธิบายประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ ดังนี ้
1. ช่วยให้เรารูข้ อ้ เท็จจริง รู เ้ หตุผลเบือ้ งหลังของสิ่งที่เกิดขึน้ เข้าใจความเป็ นมา
เป็ น ไปของเหตุก ารณ์ต่างๆ รู ว้ ่าเรื่อ งนั้น มี อ งค์ป ระกอบอะไรบ้า งท าให้เราได้ข้อ เท็ จ จริง ที่ เป็ น
ฐานความรู ใ้ นการนาไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาการประเมินและการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง
2. ช่วยให้เราสารวจความสมเหตุสมผลของข้อมูลที่ปรากฏและไม่ด่วนสรุปตาม
อารมณ์ ความรูส้ กึ หรืออคติ แต่สืบค้นตามหลักเหตุผลและข้อมูลที่เป็ นจริง
3. ช่วยให้เราไม่ด่วนสรุ ปสิ่งใดง่ายๆ แต่ส่ือสารตามความจริง ขณะเดียวกันจะ
ช่วยให้เราไม่หลงเชื่อข้ออ้างที่ เกิ ดจากตัวอย่างเพี ยงอย่างเดียว แต่พิ จารณาเหตุผลและปั จ จัย
เฉพาะในแต่ละกรณีได้
4. ช่วยในการพิจารณาสาระสาคัญอื่น ๆ ที่ถกู บิดเบือนไปจากความประทับใจใน
ครัง้ แรก ทาให้เรามองอย่างครบถ้วนในแง่มมุ อื่นๆ ที่มีอยู่
5. ช่วยพัฒ นาความเป็ น คนช่างสังเกต การหาความแตกต่างของสิ่ งที่ ป รากฏ
พิจารณาตามความสมเหตุสมผลของสิ่งที่เกิดขึน้ ก่อนที่จะตัดสินสรุปสิ่งใดลงไป
6. ช่วยให้เราหาเหตุผลที่ สมเหตุสมผลให้กับสิ่งที่เกิดขึน้ จริง ณ เวลานัน้ โดยไม่
พึ่งพิงอคติ ที่ก่อตัวอยูใ่ นความทรงจา ทาให้เราสามารถประเมินสิ่งต่างๆ ได้อย่างสมจริงสมจัง
7. ช่ ว ยประมาณการความน่ า จะเป็ น โดยสามารถใช้ข้อ มู ล พื ้น ฐานที่ เรามี
วิเคราะห์ร่วมกับปั จ จัยอื่ น ๆ ของสถานการณ์ ณ เวลานั้น อันจะช่วยเราคาดการณ์ความน่าจะ
เป็ นได้สมเหตุสมผลมากกว่า
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สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ )2555: 31) ได้อธิบายประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์
ดังนี ้
1. ทาให้สามารถแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อมูล หรือจากความคิดเห็น มี ความ
กระจ่างชัดเจน ทาให้มองเห็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะทางานหรือดาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่าง
เป็ นระบบ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็ นรากฐานสาคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ การแสวงหาความรู ้ ทาให้
รูจ้ กั คิด จาแนกแยกแยะสิ่งที่เรียนรู ้ จัดประเภทสิ่งต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถทานายผล หรือ
คาดการณ์ส่งิ ที่จะเกิดขึน้ ได้ใกล้เคียงความเป็ นจริง นาไปสูก่ ารตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3. ทาให้เป็ นคนมีเหตุผล มี หลักการไม่กระทาสิ่งใดๆ ตามใจตนเองอย่างเลื่อน
ลอยไร้ทิศทาง ไม่สรุปเรื่องราวต่างๆ ตามอารมณ์ หรือความรูส้ กึ ของตนเอง
4. ท าให้เป็ น ผู้ท่ี น่ าเชื่ อ ถื อ ได้รับ การยอมรับ จากผู้อ่ื น ในด้านการแสดงความ
คิดเห็น หรือการให้ขอ้ เสนอแนะอย่างมีเหตุผล
5. สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล ตามขัน้ ตอน ถูกต้อง และสามารถ
ปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมโลกยุคปั จจุบนั ได้ ไม่คล้อยตามหรือ
หลงเชื่อบุคคลอื่นจนเกิดความพลาดพลัง้ ในกิจการต่างๆ
6. ท าให้เป็ น ผู้ท่ี มี ทัก ษะในการล าดับ เหตุการณ์ เรื่อ งราวต่า งๆ หลอมรวมได้
ใจความเพื่อนาเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลไปยังบุคคลและองค์กรต่างๆ ได้
7. ทาให้สามารถประมวลข้อคิดเห็นหรือความคิดเห็นของบุคคลที่หลากหลายมา
สัมพันธ์ เพื่อนามาสรุปเป็ นแนวคิดใหม่นาไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของงาน
8. ท าให้ไ ด้ข้อ มู ล ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์แ ละเชื่ อ มโยงกัน มาเป็ นแนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้ตรงประเด็น
จากประโยชน์ของคิดวิเคราะห์ท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า ประโยชน์ของการคิด
วิเคราะห์ คือ ช่วยพัฒนาความสามารถในการแยกแยะข้อเท็จจริงของข้อมูลต่างๆ ผูเ้ รียนจะได้วิธี
คิดอย่างเป็ นระบบโดยมีพิจารณาไตร่ตรอง แยกแยะข้อมูลอย่างมีขนั้ ตอน และสามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4.7 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สมเกี ยรติ ปดิฐ พร )2526 : 155-157) ได้ก ล่าวถึ งการวัด ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ วัด 3 ส่วน คือ วิเคราะห์ความสาคัญขององค์ประกอบ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์
หลักการ มีรายละเอียด ดังนี ้

57
1. การวิเคราะห์ความสาคัญขององค์ประกอบ เป็ นการวิเคราะห์ส่ิงสาเร็จรูปให้
ออกมาเป็ นส่วนย่อยๆ ว่ามีส่ิงใดเป็ นองค์ประกอบบ้าง องค์ประกอบใดสาคัญ มีความเด่นชัด ส่วน
การออกข้อคาถามวัดความสามารถด้านนี ้ จะแบ่งได้ 3 แบบ คือ
1.1 ถามให้วิเคราะห์ชนิด ได้แก่ การถามให้วินิ จฉัยว่าเป็ นสิ่ งใด ลักษณะใด
ประเภทใดตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดให้
1.2 ถามให้วิเคราะห์ส่ิ งส าคัญ ได้แก่ การถามให้ค ้นหาสิ่ งส าคัญ ไม่ส าคัญ
เด่น-ด้อยหรือบกพร่อง และจาเป็ น-ไม่จาเป็ น จากเรื่องราวที่กาหนดให้
1.3 ถามให้วิเคราะห์เลศนัย ได้แก่ การถามให้คน้ หาสิ่งที่แฝงเร้นอยู่ในเรื่องราว
นัน้ ไม่ได้กล่าวออกมาตรงๆ แต่มีรอ่ งรอยหรือเค้าเงื่อนส่อให้เห็นว่ามีส่งิ สาคัญนัน้ อยูเ่ บือ้ งหลัง
2. การวิเคราะห์ค วามสัม พัน ธ์ คื อ การหาความสัม พัน ธ์ห รือ ความเกี่ ย วข้อ ง
ระหว่างองค์ประกอบของสิ่งสมบูรณ์ท่ีแยกแยะออกมาแล้วว่ามี 2 สิ่งใดเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กนั ใน
ลักษณะใด ไม่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กนั ในลักษณะใด แต่การสัมพันธ์กนั จะต้องสมเหตุสมผลด้วย
การถามหาความสัมพันธ์มีแง่มมุ ที่จะถามได้ ดังนี ้
2.1 ถามเกี่ยวกับขนาดของความสัมพันธ์ เช่น มากที่สดุ -น้อยที่สดุ
2.2 ถามเกี่ยวกับขัน้ ตอนของความสัมพันธ์
2.3 ถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการ
2.4 ถามเกี่ยวกับสาเหตุและผลที่จะเกิดตามมา
3. การวิเคราะห์หลักการ คือ การแยกแยะ เพื่อค้นหาว่ามีโครงสร้างและหลักการ
อย่างไร มีอะไรเป็ นแกนกลางเชื่อมโยงเป็ นหลักสาคัญให้คมุ ตัวเป็ นรูปร่างอยู่ได้ ความจริงที่คน้ ได้
คือหลักการของสิ่งนัน้ คาถามด้านการวิเคราะห์หลักการ มีชนิดใหญ่ ๆ อยู่ 2 ชนิด
3.1 การวิ เคราะห์ โครงสร้า ง ได้แ ก่ การถามถึ ง ลั ก ษณะการรวมตั ว ของ
ส่วนประกอบย่อย วิธีผสมผสานส่วนย่อยเข้าด้วยกัน การจัดระบบและการจัดลาดับขึน้ ก่อนหลัง
3.2 การวิเคราะห์หลักการ ได้แก่ การถามให้แยกแยะแล้วค้นหาหลักการหรือ
ความจริงของเรื่องราวย่อย การกระทาย่อยที่ยึดถือเป็ นพืน้ ฐานร่วมกันอยู่ คาถามชนิดนีม้ กั จะมีคาว่า
มีหลักการอยูว่ า่ อย่างไร, มีเหตุผลว่าอย่างไร, มีแนวคิดพืน้ ฐานว่าอย่างไร, ยึดหลักการของเรื่องใด
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ )2539: 149-153) และ ราตรี นันทสุคนธ์ (2553:
167-168) ได้ก ล่าวถึงการวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ในท านองเดี ยวกันว่า วิธีก ารเขี ย น
ข้อสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในพฤติกรรมด้านการวิเคราะห์นั้น จะเต็ม ไปด้วย
เหตุผล อันเป็ นสมรรถภาพที่เราต้องการปลูกฝั งให้เกิดแก่ผเู้ รียนอย่างยิ่ง คาถามที่จะใช้ในการวัด
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตอ้ งเป็ นคาถามที่สามารถแยกแยะส่วนย่อยๆ ของเหตุการณ์
เรื่องราวหรือเนือ้ หาต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีจดุ มุง่ หมายหรือความประสงค์ส่งิ ใด นอกจากนัน้
ยังมองถึงว่า ส่วนย่อยๆ ที่ สาคัญ นัน้ แต่ละเหตุการณ์เกี่ ยวกันอย่างไรบ้าง และเกี่ ยวพันกันโดย
หลักการใด จะเห็นได้ว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์จ ะเต็ม ไปด้วยการหาเหตุและผลมา
เกี่ยวข้องกันอยู่เสมอ การคิดวิเคราะห์จึงต้องอาศัยพฤติกรรมด้านความจา ความเข้าใจและด้าน
การนาไปใช้มาประกอบพิจารณา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์นีแ้ บ่งย่อยออกเป็ น 3 ประเภท
คือ
1. วิเคราะห์ความสาคัญ )Analysis of elements) คาถามประเภทนีเ้ ป็ นคาถาม
ให้วิเคราะห์มูล เหตุ ต้นก าเนิ ด ผลลัพ ธ์และความส าคัญ ของเรื่องราวทั้งปวง การสร้างคาถาม
จะต้องให้เด็กมองหาสิ่งที่มีให้เลือก ดังนัน้ การสร้างคาถามจึงมักมีคาว่าดีท่ีสุดอยู่ดว้ ยเสมอ ส่วน
การเขียนตัวเลือกจะต้องให้เป็ นตัวถูกทุกตัว แต่พยายามให้มีตวั หนึ่งที่ถกู มากที่สดุ เวลาเด็กคิดจะ
ได้เปรียบเทียบดูว่า เหตุผลใดถูกต้องและเหมาะสมที่สดุ เด็กจะได้คดิ แล้วคิดอีกจนเกิดความแน่ใจ
ในเหตุผลตนเอง ตัวอย่างคาถามประเภทนี ้ ได้แก่
- ควรตัง้ ชื่อบทความนีว้ า่ อย่างไร )ต้องมีบทความให้เด็กอ่านก่อน)
- ปัญหาอย่างหนึ่งมีวิธีแก้ได้หลายวิธี แล้วถามว่าวิธีแก้ปัญหาแบบใดดีท่ีสดุ
- ข้อความนีก้ ล่าวถึงสิ่งใดสาคัญ ที่กล่าวเช่นนัน้ เพื่อให้เกิดอะไร
- เลข 1 ถึง 9 เลขใดใช้มากที่สดุ
- ศีลห้าข้อใดสาคัญที่สดุ
- อ่านหนังสือโดยวิธีใดจึงจะเข้าใจมากที่สดุ )ไม่เคยบอกมาก่อน)
- คนเราดิน้ รนทามาหากินแทบล้มตายเพื่อประสงค์ส่งิ ใด
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ )Analysis of relationship) เป็ นความสามารถใน
การค้นหาว่า ความสาคัญ ย่อยๆ ของเรื่องราวหรือเหตุการณ์ นั้นต่างติดต่อเกี่ ยวพันกันอย่างไร
สอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์อาจจะถามความสัมพันธ์ของเนือ้
เรื่องกับเหตุ เนือ้ เรื่องกับผล จุดใหญ่ใจความพยายามค้นหาว่า แต่ละเหตุการณ์นนั้ มีความสาคัญ
อะไรที่ไปเกี่ยวพันกันเป็ นตัวร่วม ตัวอย่างคาถามประเภทนี ้ ได้แก่
- อะไรเป็ นต้นเหตุให้เกิดวันมหาวิปโยค
- เหตุใดแสงจึงเดินทางเร็วกว่าเสียง
- ทาไมลูกในครรภ์มารดาจึงมีชีวิตอยูไ่ ด้
- ทาไมรับประทานพริกจึงร้อนท้อง
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- เหตุใดคนที่มีความตกใจง่าย จึงมักเป็ นลม
- ทาไมคนไทยจึงค้าขายสูค้ นจีนไม่ได้
- เพราะเหตุใดรุง้ จึงโค้งตามแนวโค้งของโลก
- ทาไมการศึกษาไทยจึงไม่เจริญเท่าประเทศญี่ปนุ่
ฯลฯ
3. ก า รวิ เค รา ะ ห์ ห ลั ก ก า ร )Analysis of organizational principles) เป็ น
ความสามารถที่จะจาเค้าเลื่อนของเรื่องราวนัน้ ว่ายึดหลักการใด มีเทคนิคการเขียนอย่างไร จึงชวน
ให้คนอ่านมีมโนภาพหรือยึดหลักการใด มีเป็ นสื่อสารสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ คาถามการ
วิเคราะห์หลักการมักมีคาลงท้ายว่า “ยึดหลักการใด” ตัวอย่างคาถามประเภทนี ้ ได้แก่
- มี หลักการเตรียมตัวอย่างไร จึงจะสอบชุดวิชาสถิ ติและการวิจัยได้ในภาค
เรียนเดียว
- รถยนต์ว่งิ โดยอาศัยหลักการใด
- ยกตัวอย่างประวัติศาสตร์ขั้นขัดแย้งกับหลักฐานบางอย่างที่ มี อยู่จริงแล้ว
ถามว่าประวัติศาสตร์ตอนนัน้ เขียนผิดพลาด เพราะอะไร
- คนจนชอบวิธีการโฆษณาของคอมมิวนิสต์ เพราะการโฆษณานัน้ ใช้หลักการ
ใด
- สินค้าบางอย่างมีคณ
ุ ภาพไม่ดี แต่คนซือ้ กันมาก ผูข้ ายมีเทคนิคการจาหน่าย
อย่างไร
- คนบางคนในตัวไม่มีสมบัติผดู้ ี แต่พูดให้คนอื่นเชื่อถือได้ เพราะเขาใช้เทคนิค
การชักจูงอย่างไร
ฯลฯ
ลั ก ขณา สริ วัฒ น์ )2549: 84-85) ได้ก ล่ า วถึ ง การวัด ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ ว่าเป็ น การศึก ษาหาระดับ ความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยๆ ของเหตุการณ์
เรื่องราว หรือเนือ้ หาต่างๆ ว่ามีจดุ มุ่งหมายอะไร แต่ละเหตุการณ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร โดยแบ่งออก
ตามประเภทเนือ้ หาที่จะวัด ได้แก่ การวิเคราะห์ความสาคัญ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ และ
การวิเคราะห์หาหลักการ ซึ่งการวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ทงั้ 3 ประเภทนี ้ ล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ )ลักขณา สริวฒ
ั น์, 2549: 84; อ้างอิงจาก ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,
2539. เทคนิคการวัดผลการเรียนรู .้ หน้า 149-154) ได้ให้แจกแจงรายละเอียด ประเภทเนือ้ หาที่จะ
วัด ทัง้ 3 ประเภท ดังนี ้
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1. การวิเคราะห์ความสาคัญ เป็ นการถามให้คน้ หาเหตุผลคุณลักษณะเด่นของ
เรื่องราวในแง่มุมต่างๆ ตามเกณฑ์ท่ีกาหนดให้ เป็ นการวิเคราะห์ว่าสิ่งที่มีอยู่นนั้ อะไรสาคัญ หรือ
จาเป็ น ตัวไหนเป็ นเหตุตวั ไหนเป็ นผล เหตุผลใดถูกต้องและเหมาะสมที่สุด ตัวอย่างคาถาม เช่น
ศีล ห้าข้อใดส าคัญ ที่ สุด ค าตอบคื อ ข้อ 5 หรือ สิ่ ง ใดส าคัญ ที่ สุด ที่ บ ้านมี ค วามมั่น คงไม่พังง่ าย
คาตอบคือ เสา เป็ นต้น
2. การวิเคราะห์ค วามสัม พัน ธ์ เป็ น การหาความสัม พัน ธ์ห รือ ความเกี่ ย วข้อ ง
ส่วนย่อยในปรากฏการณ์หรือเนือ้ หานัน้ เพื่อนามาอุปมาอุปไมย หรือค้นหาว่าแต่ละเหตุการณ์นนั้
มีความสาคัญ อะไรไปเกี่ ยวพันกัน ตัวอย่างคาถาม เช่น การบริโภคนมทาให้ร่างกายสูงเพิ่มขึน้
หรือไม่ คาตอบ คือ การดื่มนมมีผลทาให้รา่ งกายสูงขึน้ มีการศึกษาวิจยั พบว่า ถ้าบริโภคนมมาก
พัฒนาการด้านส่วนสูงของร่างกายก็เพิ่มมากขึน้ อย่างมีนยั สาคัญที่ .01
3. การวิเคราะห์หลักการ เป็ นความสามารถที่จะจับเค้าเงื่อนของเรื่องราวนัน้ ว่า
หลักการใดมีเทคนิค หรือยึดปรัชญาใด อาศัยหลักการใดเป็ นสื่อสารสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตัวอย่างคาถาม เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน มีหลักการใดร่วมกัน คาตอบคือ สัมผัสนอก
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็ นทักษะกระบวนการทางสมองที่สามารถพัฒนา
ได้เมื่อได้รบั การพัฒนาแล้ว การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์นนั้ บุญชม ศรีสะอาด )สุวฒ
ั น์
วิวฒ
ั นานนท์, 2554: 91; อ้างอิงจาก บุญชม ศรีสะอาด, 2541. การพัฒนาการสอน. หน้า 81-83)
กล่าวถึงการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์วา่ จะต้องวัด 3 ส่วน คือ
1. การวิเคราะห์ความสาคัญ เป็ นความสามารถในการหาส่วนประกอบที่สาคัญ
ของเรื่องราว เนือ้ หา หรือปรากฏการณ์ตา่ งๆ เป็ นการแยกแยะเพื่อหาหัวใจของเรื่อง
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็ นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของส่วน
ต่างๆ
3. การวิเคราะห์หลักการ เป็ นความสามารถในการหาหลักการของความสัมพันธ์
ของส่วนสาคัญในเรื่องราวหรือปรากฏการณ์นนั้ ๆ ว่าสัมพันธ์กนั อยูโ่ ดยอาศัยหลักการใด
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ )2545 : 98-99) ได้ให้แนวทางในการทดสอบความสามารถใน
การคิดเชิงวิเคราะห์ ว่าอาจจะตัง้ คาถามต่อไปนี ้
1. การวิเคราะห์ความสาคัญ เป็ นการถามคาถามให้คน้ หาเนือ้ แท้หรือหามูลเหตุ
ต้นกาเนิด หาเหตุ ผลลัพธ์ และความสาคัญของเรื่องราวนัน้ ๆ
- วิเคราะห์วา่ ความตอนใดเป็ นคาอนุมาน หรือสมมติฐาน
- วิเคราะห์วา่ ความตอนใดเป็ นคาสรุปผล หรือคาอ้างอิงสนับสนุน
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- วิเคราะห์วา่ ข้อความนัน้ มีวตั ถุประสงค์หรือความมุง่ หมายสาคัญใด
- วิเคราะห์วา่ ข้อสรุปนัน้ มีอะไรสนับสนุน
- วิเคราะห์หาข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องของเรื่องราว เหตุการณ์และผลการ
ทดลอง
- ให้เปรียบเทียบของสองสิ่งหรือสองเหตุการณ์ ว่าสิ่งใดคล้ายกันหรือต่างกัน
2. วิเคราะห์หาความสัม พันธ์ เป็ นการถามให้คน้ หาว่า ความสาคัญย่อยๆ ของ
เรื่องราวนัน้ เกี่ยวพันกันอย่างไร พาดพิงอย่างไร ยึดทฤษฏีหรือสมมติฐานใดเป็ นหลัก แต่ละตอน
สอดคล้องหรือขัดแย้งกัน
- อะไรเป็ นสาเหตุส่งิ นัน้ เรื่องนัน้
- สิ่งใดเป็ นผลของการกระทานัน้ ๆ
- บุคคลหรือบทความนี ้ ยึดทฤษฏีไหน
- บทความนี ้ เรื่องนี ้ มีขอ้ อนุมานอะไร
- คากล่าวนีข้ ยาย สนับสนุนหรือคัดค้านอะไร
- ข้อสรุปยึดเหตุผลข้อไหน
- ของคูใ่ ดสัมพันธ์กนั มากน้อย หรือไม่สมั พันธ์กนั เลย
- ถ้าเกิดสิ่งนัน้ สิ่งใดจะเกิดตามมา
- ยกเรื่องราว ข้อความที่เป็ นจริงเป็ นเท็จ วิเคราะห์ว่าแต่ละประโยคมีลกั ษณะ
สอดคล้องหรือขัดแย้ง
3. การวิเคราะห์หลักการ เป็ นการถามให้คน้ หาว่า เรื่องนัน้ อาศัยหลักการใด ใช้
เทคนิคหรือหลักการข้อใด มีระเบียบใดในการเรียบเรียง และมีเค้าโครงสร้างอย่างไร
นอกจากจะประเมิ น โดยใช้แบบทดสอบแล้ว ยัง อาจจะให้นัก เรีย นได้ป ฏิ บัติจ ริง
ดังเช่นให้วิเคราะห์ โครงสร้างการออกแบบ โครงสร้างสิ่งประดิษฐ์ พิจารณาประเด็นต่อไปนี ้
1. มีจดุ มุง่ หมายหรือการใช้อย่างไร
2. สิ่งประดิษฐ์มีโครงสร้างอย่างไร
- ประกอบด้วยส่วนใดบ้าง แต่ละส่วนเพื่ออะไร
- ทามาจากวัสดุอะไร เหตุใดวัสดุท่ีใช้จงึ ดีกว่าวัสดุอ่ืนที่อาจนามาใช้
- มีรูปทรงอย่างไร เหตุใดรูปทรงเช่นนีจ้ งึ ดีกว่ารูปทรงอื่น
3. สิ่งประดิษฐ์ชนิ ้ นี ้ มีสว่ นใดแข็งแรงทนทาน และส่วนใดไม่แข็งแรง
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เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี )2554 : 210-211) กล่าวถึงการวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ว่า ข้อกระทงที่จะวัดการคิดวิเคราะห์ ต้องการให้นกั เรียนได้แสดงความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์โดยวิธีตอ่ ไปนี ้
1. ชี ใ้ ห้เห็ น ความคลาดเคลื่ อนเชิ งเหตุผ ลในเรื่อ งราวต่างๆ เช่น ความขัด แย้ง
ความคลาดเคลื่อนในการอนุมาน หรือความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการตีความ
2. ชีใ้ ห้เห็นความสัมพันธ์หรือจาแนกประเภทของเรื่องราวต่างๆ เช่น ข้อเท็จจริง
ข้อสันนิษฐาน ข้อสมมติฐาน ข้อสรุป และแนวความคิด ฯลฯ ในเรื่องราวนัน้ ๆ ด้วยเหตุนีข้ อ้ กระทงที่
ใช้ในระดับนี ้ โดยปกติแล้ว มักจะเป็ นการฝึ กการใช้กระบวนการทางตรรกวิทยา ซึ่งได้แบ่งออกเป็ น
การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หาหลักการ ดังตัวอย่าง
คาถามต่อไปนี ้
2.1. สภาพการเรียนรู :้ ครู ชนั้ ประถมศึกษาได้อธิ บายในห้องเรียนถึงความคิด
บางอย่างที่ไปด้วยกันไม่ได้ เช่น ความเป็ นไปไม่ได้ท่ีใครคนหนึ่งจะมีรูปร่างสูงและเตีย้ พร้อมกัน
คาถาม: อะไรคือความเป็ นไปไม่ได้ของนิทานต่อไปนี ้
เด็กชายอ๊อดมีเหรียญบาทอยู่หนึ่งอัน เขาเอาเหรียญนัน้ ไปซือ้ ขนม ต่อมา
เขาไปร้านหนังสือ ซือ้ ภาพการ์ตนู หลังจากนัน้ เขาก็กลับบ้าน และเอาเหรียญนัน้ ไปใส่ในกล่องออม
สินของเขา
2.2. สภาพการเรียนรู:้ ครูอธิบายให้เหตุผลแบบการอนุมาน
คาถาม: การให้เหตุผลในข้อความต่อไปนี ้ ผิดตรงไหน
“มนุษย์มี 2 ขา ไก่มี 2 ขา ดังนัน้ ไก่ตอ้ งเป็ นมนุษย์”
2.3. สภาพการเรียนรู :้ ให้นกั เรียนดูภาพยนตร์เกี่ยวกับผลกระทบของมลภาวะ
ต่อสภาพแวดล้อมเป็ นเวลา 15 นาที
คาถาม: ให้เขี ยนสิ่ ง ที่ ป ระชาชนในภาพยนตร์ได้ตั้งข้อ สัง เกตเกี่ ยวกับ
ผลกระทบของมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับให้ขีดเส้นใต้ขอ้ ความที่เป็ นข้อเท็จจริงของคาตอบ
เพื่อให้จาแนกข้อความที่เป็ นข้อเท็จจริงออกจากข้อความที่เป็ นข้อคิดเห็น
สุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ )2555 : 46-47) ได้กล่าวถึงการวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ในมุมของการใช้แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ว่า สามารถจัดทาได้หลายรู ปแบบ เช่น
แบบเลือกตอบ แบบตอบคาถาม แบบจาแนกแยกแยะข้อความหรือภาพที่กาหนด ซึ่งตัวอย่างที่จะ
นาเสนอนีเ้ ป็ นแบบทดสอบเลือกตอบ โดยให้นกั เรียนเลือกคาตอบที่ถกู ต้องที่สดุ ในแต่ละข้อ
ตัวอย่าง
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1. เพราะเหตุใดสินค้าในท้องถิ่นจึงมีกลุม่ ลูกค้าค่อนข้างจากัด
ก. สินค้าในท้องถิ่นมีคณ
ุ ภาพด้อยกว่าสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม
ข. ขาดความรูใ้ นการวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์
ค. ประชาชนในท้องถิ่นขาดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า
ง .การคมนาคมในท้องถิ่นยังไม่สะดวก
2. การดื่มนา้ ส้มในปริมาณมาก ทาให้เลือดมีสภาวะเป็ นกรดจริงหรือไม่ เพราะ
เหตุใด
ก. เป็ นกรดจริง เพราะวิตามินซีละลายในนา้
ข. เป็ นกรดจริงเพราะนา้ ส้มมีรสเปรีย้ วและปริมาณกรดสูง
ค. ไม่เป็ นกรด เพราะเลือดมีสมบัตเิ ป็ นสารละลายบัฟเฟอร์
ง. ไม่เป็ นกรด เพราะร่างกายจะได้รบั อันตรายหากเลือดมีสภาวะเป็ นกรด
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถ
สังเคราะห์ได้ว่า ในการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์นนั้ จะต้องวัดให้ครบตามองค์ประกอบ
ของการคิด วิเคราะห์น่ ัน คื อ การวิเคราะห์ค วามส าคัญ วิเคราะห์ค วามสัม พัน ธ์ และวิเคราะห์
หลักการ โดยที่ผเู้ รียนจะต้องใช้ความเป็ นเหตุเป็ นผลและคาถามที่จะใช้ในการวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ตอ้ งเป็ นคาถามที่สามารถแยกแยะส่วนย่อยๆ ของเหตุการณ์เรื่องราวหรือเนือ้ หา
ต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีจดุ มุ่งหมายหรือความประสงค์ส่งิ ใด แต่ละเหตุการณ์เกี่ยวกันอย่างไร
บ้าง และเกี่ยวพันกันโดยหลักการใด การคิดวิเคราะห์จึงต้องอาศัยพฤติกรรมด้านความจา ความ
เข้า ใจและด้า นการน าไปใช้ ม าประกอบพิ จ ารณา ซึ่ ง เราสามารถใช้แ บบทดสอบในการวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ทงั้ แบบทดสอบเลือกตอบ แบบตอบคาถามจากสถานการณ์
ต่ า งๆ ก็ ไ ด้ โดยในงานวิ จั ย นี ้ ผู้วิ จั ย จะสร้า งแบวัด ความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ทั้ ง 3
องค์ประกอบเป็ นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบตอบคาถามจากสถานการณ์
5. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
5.1 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E กับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์
กรรณิการ์ กวางคีรี )2554: 20-25) ได้ศึกษาการพัฒ นาทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ความเข้าใจคงทน ของนักเรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปี ท่ี 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู แ้ บบสื บ เสาะหา
ความรูม้ ีขนั้ ตอนการสอน 5 ขัน้ คือ 1) ขัน้ สร้างความสนใจ 2) ขัน้ สารวจและค้นหา 3) ขัน้ อธิบาย
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และลงข้อสรุ ป 4) ขัน้ ขยายความรู ้ 5) ขัน้ ประเมินผล ผลการวิจยั พบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู ้
แบบสื บ เสาะหาความรู ้ เรื่องสารละลายกรด-เบส ชั้น มัธ ยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่ มี ประสิทธิ ภ าพตาม
เกณฑ์ 80/80 E1/E2 มี ค่าเท่ากับ 85.90/85.00 2) ทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องสารละลายกรดเบส ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูแ้ ตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3) ความเข้าใจที่
คงทนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูโ้ ดยรวมอยู่
ในระดับดี โดยมีคะแนนความเข้าใจที่คงทนเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย คือ การ
อธิบาย การแปลความ การประยุกต์ใช้ การประเมินตนเอง การมีมุมมองที่หลากหลาย และการ
เข้าใจความรูส้ ึกของผูอ้ ่ืนความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้
แบบสืบเสาะหาความรูอ้ ยูใ่ นระดับดีมาก
ประถมพร โคตา )2554: 100-104) ได้ศึกษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู แ้ บบสืบเสาะหาความรู แ้ ละการเขียนผังมโนมติ ผลการวิจัย พบว่า
นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูแ้ ละการเขียน
ผังมโนมติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ท่ี ร ะดับ .01 และมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ห ลัง เรีย นสูง กว่า ก่ อ นเรีย นอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01
สวาสดิ์ ลาพันธ์ )2555: 1-3) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู แ้ บบสืบเสาะหาความรูเ้ พื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดย
ใช้การจัดการเรียนรู แ้ บบสืบเสาะหาความรู ้ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01
นุชนาท สิงหาและคณะ )2555: 1-9) ได้ศกึ ษาผลของการใช้กระบวนการสื บเสาะหา
ความรู ้ 5 ขัน้ ร่วมกับเทคนิคการจัดแผนผังความคิด เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ที่มีตอ่ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 โดยมีขนั้ ตอน ดังนี ้ 1. ขัน้
สร้างความสนใจ 2. ขัน้ สารวจและค้นหา 3. ขัน้ อธิ บายและลงข้อสรุ ปและให้นักเรียนจัดแผนผัง
แนวคิดแบบเรียงลาดับขัน้ ชนิดปลายปิ ด 4. ขัน้ ขยายความรู ้ และให้นักเรียนจัดแผนผังความคิด
แบบเรียงลาดับขัน้ ชนิดปลายเปิ ด 5. ขัน้ ประเมินและประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆ
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ของการจัดการเรียนรู ้ ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสั มฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู แ้ บบสืบเสาะหาความรู ้ 5 ขัน้
ร่วมกับเทคนิคการจัดแผนผังแนวคิด เรื่องไฟฟ้าเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ่ีระดับ .01
สมจิ ต ผอมเซ่ง )2557: 165-170) ได้ศึก ษาผลการจัด การเรีย นรู แ้ บบสื บ เสาะหา
ความรู ้ 5 ขัน้ ร่วมกับการใช้ผงั กราฟิ กที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู ้ 5 ขัน้ ร่วมกับการใช้ผงั กราฟิ กสูงกว่า
นั ก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจัด การเรี ย นรู ้ต ามปกติ อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .01 และมี
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์สูง กว่านัก เรีย นที่ ไ ด้รับ การจัด การเรีย นรู แ้ บบปกติ อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01
ศศิวิมล สนิทบุญ )2559: 5) ได้ศกึ ษามโนทัศน์และการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 เรื่องฟิ สิกส์อะตอม โดยใช้การจัดการเรียนรู แ้ บบสื บเสาะหา
ความรู ้ 5 ขัน้ ร่วมกับการใช้คาถามเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์หลังได้รบั การจัดการเรียนรู แ้ บบสืบเสาะหาความรู ้ 5 ขัน้ ร่วมกับการใช้คาถามเชิง
วิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01
วิมัณ ฑนา หงส์พ านิช )2559: 1-13) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยการจัดการ
เรียนรู แ้ บบสืบเสาะหาความรู ้ วิชาวิทยาศาสตร์พื น้ ฐาน 2 เพื่ อส่งเสริม ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และการทางานเป็ นทีม สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู แ้ บบสืบเสาะหาความรู ส้ ูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบ
เสาะหาความรูส้ งู กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01
ดูแรน )Duran, 2016: 2887-2908) ได้ศึกษาผลของการใช้กระบวนการสื บ เสาะหา
ความรู ้ 5 ขัน้ ในการพัฒ นาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
จานวน 90 คน ในประเทศตุรกี ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เนือ้ หาที่ใช้คือ โครงสร้างและองค์ประกอบ
ของสาร โดยงานวิจยั นีเ้ ป็ นงานวิจยั กึ่งทดลอง มีนกั เรียน 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง 45 คน และกลุ่ม
ควบคุม 45 คน โดยทัง้ 2 กลุ่มจะมีการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทงั้ ก่อนเรียนและ
หลังเรียน จากนัน้ กลุ่มทดลองจะเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู แ้ บบสืบเสาะหาความรู ้ 5 ขัน้ แต่
กลุ่ม ควบคุม จะใช้การจัดการเรียนรู แ้ บบปกติ คือ การบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่ม
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ทดลองที่ เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู แ้ บบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นมี ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สงู กว่านักเรียนกลุม่ ควบคุมที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู ้ 5 ขัน้
พบว่า การจัดการเรียนรู แ้ บบสื บ เสาะหาความรู ้ 5 ขั้นสามารถพัฒ นาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน และส่งผลให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขนึ ้ ได้ เนื่องจากการจัดการ
เรีย นรู แ้ บบสื บ เสาะหาความรู ้ 5 ขั้น มี กิ จ กรรมที่ ให้นัก เรีย นได้ล งมื อ ปฏิ บัติ สื บ ค้น ข้ อ มูล คิ ด
วิเคราะห์ แปลผลและสรุ ปผล นาไปสู่การค้นพบด้วยตนเอง ทาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและ
จดจาบทเรียนได้
5.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการสะท้อนคิดและความสามารถในการคิดวิเคราะห์
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนความคิด พบว่าว่าวิจยั การสะท้อน
คิด ส่ว นใหญ่ จ ะใช้กับ ผู้เรีย นวัย ผู้ใหญ่ เช่น ครู หรือ นัก ศึก ษา มี ง านวิจัยส่วนน้อยที่ จ ะใช้การ
สะท้อนคิดกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี ้
กมลพรรณ องค์ชัย )2552: 65-71) ได้ท าการวิจัยเรื่องการใช้รูปแบบการสอน
กระบวนการคิดแบบคอร์ท 1 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดอภิปราย และการเขียนสะท้อน
คิดภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับก้าวหน้า กลุ่มเป้าหมายที่ศกึ ษาเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 จานวน 35 คน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนกระบวนการคิดแบบ
คอร์ท 1 จ านวน 10 แผน เครื่อ งมื อ ที่ ใช้เก็ บ รวบรวมข้อ มูล ได้แ ก่ แบบประเมิ น ความสามารถ
ทางการพู ด อภิ ป รายภาษาอัง กฤษ และแบบประเมิ น ความสามารถในการเขี ย นสะท้อ นคิ ด
ภาษาอังกฤษ ในการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า คะแนนความสามารถทางการพูดอภิปรายภาษาอังกฤษของ
ผูเ้ รียนที่ได้รบั การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนกระบวนการคิดแบบคอร์ท 1 ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 60
คะแนนความสามารถทางการเขี ยนสะท้อนคิดภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่ ได้รบั การสอนโดยใช้
รูปแบบการสอนกระบวนการคิดแบบคอร์ท 1 ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 60 นอกจากนีใ้ นงานวิจยั ยังพบว่า
การเขียนสะท้อนคิดทาให้นกั เรียนคิดวิเคราะห์ได้ดีขึน้ เนื่องจากนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ผลงาน
ของกลุม่ ตนเอง รวมทัง้ การแสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของกลุ่มอื่น จากนัน้ นักเรียน
จะต้องช่วยกันวิเคราะห์อีกครัง้ ว่าจะปรับปรุงส่วนใดหรือเพิ่มเติมผลงานของตนเองให้ดีขนึ ้ นาไปสู่
การสรุปและเขียนสะท้อนคิดของตนเองออกมา
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เชษฐา แก้วพรม )2556: 12) ได้ทาการวิจยั เรื่อง การพัฒนาทักษะสะท้อนคิดของ
นักศึกษาพยาบาลด้วยการเขียนบันทึกการเรียนรู ใ้ นรายวิชาการสอนและการให้คาปรึกษาทาง
สุข ภาพ ที่ มี ลักษณะเป็ น งานวิจัย กึ่ง ทดลองเพื่ อพัฒ นานัก ศึก ษาพยาบาลให้มี ทัก ษะสะท้อ น
ความคิด ซึ่งเป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะช่วยให้นกั ศึกษาเกิดการคิดวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางานและพัฒนา
ตนเอง โดยมีจดุ เด่นคือ มีการมอบหมายให้นกั ศึกษาเขียนบันทึกการเรียนรู ้หลังสิน้ สุดการเรียนใน
แต่ ล ะสาระการเรีย นรู ้ จ านวนทั้ง สิ น้ 5 ครั้ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิ จัย ประกอบด้ว ย แบบวัด
พฤติกรรมสะท้อนความคิด บันทึกการเรียนรู ้ และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเขียนบันทึก
การเรียนรู ้ ผลการวิจยั พบว่า หลังได้รบั การมอบหมายให้เขียนบันทึกการเรีย นรู ้ นักศึกษาพยาบาล
มี พ ฤติกรรมสะท้อนคิดและระดับ การสะท้อนคิดเพิ่ ม ขึน้ อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ นอกจากนี ้
ผลการวิจยั ยังชีใ้ ห้เห็นว่าการเขียนบันทึกการเรียนรูเ้ ป็ นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นกั ศึกษาพยาบาล
มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการสะท้อนคิดได้ หากแต่ยงั คงมีขอ้ จากัดคือ ควรทาการศึกษา
พฤติกรรมการเรียนรู ด้ ว้ ยการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลเพื่ อใช้เป็ นข้อมูลพื น้ ฐานในการ
จัดการเรียนการสอนที่สง่ เสริมทักษะการสะท้อนคิด
กัมปนาท ธรรมผาติ )2556: ออนไลน์) ได้ทาการวิจยั เรื่อง การพัฒนาทักษะการ
คิ ด สะท้อ นของนั ก เรี ย นชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ด้ว ยการใช้ Reflective Learning Journals ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2556 จานวน 18 คน โดยนักเรียนได้รบั มอบหมายให้เขียนบันทึกการเรียนรูเ้ ชิงสะท้อน
คิดหลังสิน้ สุดภาระงาน ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาทักษะการคิดสะท้อนเป็ นสิ่งจาเป็ นที่ช่วยให้
นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์เพื่อการพัฒ นางานและพัฒ นาตนเอง และนักเรียนมีทักษะการคิด
สะท้อ นหลัง เรียนสูงขึน้ ซึ่ง นัก เรียนส่วนใหญ่ เห็ น ประโยชน์ข องการเขี ย นบัน ทึกการเรียนรู เ้ ชิ ง
สะท้อนคิดในด้านความรูม้ ากกว่าด้านอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู ้
สุรศักดิ์ ตรีนยั )2557: 383) ได้ทาการศึกษา เรื่อง การเรียนรูผ้ ่านการสะท้อนคิด
ในการปฏิบตั ิการพยาบาลเด็กขัน้ สูง ผลการวิจยั พบว่า นิสิตพยาบาลที่ได้รบั การจัดการเรียนรูผ้ ่าน
การสะท้อนคิด มีการเรียนรูอ้ ย่างมีแบบแผนเป็ นกระบวนการและทุกขัน้ ตอนที่เกิดขึน้ มาจากการใช้
วิธีการเรียนการสอนแบบสะท้อนคิดและผูเ้ รียนบางคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณด้วย
เก็ ท ไล ฟ์ )ก รรณิ ก า วิ ชั ย เน ต ร, 2557: 196 อ้ า งอิ งจ าก Getliffe, 1996.
Reflection in the assessment of practice for undergraduate nursing student. pp. 361374) ได้ศกึ ษาผลการใช้การสะท้อนคิดหลังเกิดเหตุการณ์ ในนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี
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ชัน้ ปี ท่ี 2 จานวน 6 คน ระหว่างขึน้ ฝึ กปฏิบัติมี การแบ่งการสะท้อนคิดออก โดยขัน้ แรกให้ผูเ้ รีย น
สะท้อนคิดกับตนเอง ขัน้ ที่ 2 จับคู่สะท้อนคิดกับเพื่อน และสุดท้ายให้ผเู้ รียนทัง้ หมดร่วมอภิปราย
การสะท้อนคิด พบว่าทักษะที่นกั ศึกษาได้รบั จากการสะท้อนคิด คือ 1) การตระหนักรูใ้ นตน 2) การ
เขียนบรรยาย 3) การวิเคราะห์อย่างลึกซึง้ ถี่ถว้ น 4) การสังเคราะห์ 5) การประเมินผล
ทาวน์ โ ดว และตั น )Towndrow, & Tan, 2008: 279) ได้ ศึ ก ษาการส่ ง เสริ ม
กระบวนการสื บ เสาะหาความรู โ้ ดยใช้การเขี ยนบันทึกสะท้อนคิด งานวิจัยนี ม้ ี จุดมุ่งหมายเพื่ อ
ศึกษาการเขียนบันทึกสะท้อนคิดสามารถนามาใช้เป็ นกิจกรรมที่กระตุน้ นักเรียนวิทยาศาสตร์ให้มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู แ้ ละมีส่วนร่วมในการทางานในห้องปฏิบตั ิการ กลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ในประเทศสิงคโปร์ เนือ้ หาที่ใช้คือ การใช้อปุ กรณ์วิทยาศาสตร์ และ
ธรรมชาติของสาร โดยมี กระบวนการวิจัยคือ นักเรียนกลุ่ม ตัวอย่างจะมี สมุดบันทึกสะท้อนคิด
จากนัน้ ให้นกั เรียนเขียนบันทึกสะท้อนคิดหลังการปฏิบตั ิการทดลองในแต่ละชั่วโมง สิน้ สุดสัปดาห์
ครูอ่านบันทึกสะท้อนคิดของนักเรียน แล้วเก็บข้อมูลโดยการรวบรวมคาถามที่ได้จากบันทึกสะท้อน
คิดของนักเรียน จากนัน้ ครู คดั เลื อกคาถามสาคัญ แล้วนามาอภิ ปรายร่วมกับนักเรียนอีกครัง้ ใน
ชั่วโมงต่อไป ผลการวิจัยพบว่า การบันทึกสะท้อนคิดเป็ นช่องทางในการสื่ อสารระหว่างครู และ
นักเรียนได้เป็ นอย่างดี ทาให้นกั เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู ้ นักเรียนได้บนั ทึกประสบการณ์การเรียนรู ้ และนักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ โดยการคิด
ตอบคาถามเกี่ ยวกับการปฏิ บัติการทดลอง ซึ่ง เป็ น ขัน้ แรกของกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้
สาหรับเนือ้ หาวิชาวิทยาศาสตร์
ลี )Lee, 2013: 87) ได้ศึก ษาผลของการใช้ก ารเขี ย นสะท้อ นคิด ในการเรีย นรู ้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนญี่ ปนุ่ จุดประสงค์ของการวิจัย คือพิจารณาการเขียนสะท้อนคิดของ
นักเรียนและการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษของ
นักเรียนอย่างไร และมีวิธีการศึกษา คือ ให้นักเรียนเขียนบันทึกสะท้อนคิดเกี่ ยวกับบทเรียนหรือ
ประสบการณ์ตา่ งๆ ให้นกั เรียนได้ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ความรูส้ ึกในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ในแต่
ละวัน โดยใช้ภ าษอัง กฤษ ซึ่ง มี ค าถามดัง นี ้ 1. อธิ บ ายถึ ง การเรีย นในห้อ งเรีย นวัน นี ้แ ล้ว เขี ย น
บรรยายถึงเหตุการณ์ท่ีได้ทาเป็ นข้อ ๆ 2. การกระทานัน้ ช่วยให้เกิดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษอย่างไร
3. การกระทาใดทาให้เกิดความสับสน 4. นักเรียนมี ความคิดอย่างไรในการพัฒ นาตนเองด้าน
ภาษาอังกฤษ โดยพบว่า การเขียนสะท้อนคิดมีส่วนช่วยนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ 3 ทาง
คือ การเข้าใจถึงกลไกในการเรียนรู ข้ องตนเอง การสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และ
นอกจากนีย้ งั พบว่า การเขียนสะท้อนคิดมีประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนรูภ้ าษาอังกฤษ คือ ช่วย
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ในการจดจา กระตุน้ ให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู ้ ประเมินความคิดและการคิดวิเคราะห์ของ
ตนเอง
จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการสะท้อนคิดและความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรูท้ ่ีให้นกั เรียนได้สะท้อนความคิดแทรกในการจัดการ
เรียนการสอน โดยให้นักเรียนสะท้อนความคิดของตนเองผ่านการเขียนหรือการพูด ในรู ปแบบ
ต่างๆ จะช่วยให้นกั เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการพัฒนา
งานและพัฒนาตนเองต่อไปได้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. แบบแผนการวิจยั
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. สถิตทิ ่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนสตรีเศรษฐ
บุตรบาเพ็ญ ที่ศกึ ษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 11 ห้องเรียน มีนกั เรียนทัง้ หมด
419 คน โดยนักเรียนมีความสามารถคละกัน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียน
สตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 1 ห้องเรียน ได้มา
โดยวิธีการสุ่ม แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และการสุ่ม อย่างง่าย (Simple Random
Sampling) ซึ่งมีนกั เรียนทัง้ หมด 40 คน โดยนักเรียนมีความสามารถคละกันเป็ นกลุ่มทดลอง โดย
นักเรียนได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยในครัง้ นี เ้ ป็ นการวิจัยกึ่งทดลอง )Quasi-experimental Design) ซึ่งดาเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัย แบบ One Group Pretest-Posttest Design ซึ่งมี รูปแบบการวิจัย
ดังนี ้
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ตาราง 7 แบบแผนการวิจยั
กลุม่

สอบก่อน

การทดลอง

สอบหลัง

E

T1

X

T2

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการวิจยั
E แทน กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
T1 แทน การทดสอบก่อนการเรียนด้วยแบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด
X แทน การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด
T2 แทน การทดสอบหลังการเรียนด้วยแบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นีป้ ระกอบด้วย
1. แผนการจัด การเรียนรู แ้ บบ 5E ร่วมกับ กิ จ กรรมสะท้อนคิด เรื่อ ง ลมฟ้าอากาศ
รอบตัว
2. แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
1. แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด เรื่อง ลมฟ้าอากาศ
รอบตัว
ขัน้ ตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิดเรื่อง
ลมฟ้าอากาศรอบตัว ดาเนินตามขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ศึก ษาหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื น้ ฐาน พุท ธศัก ราช 2551
)ฉบับ ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) มาตรฐานการเรี ย นรู ้ สาระการเรี ย นรู ้วิ ท ยาศาสตร์ สาระที่ 3
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรูเ้ รื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว
2. ศึกษาการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด
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3. ศึ ก ษามาตรฐานการเรี ย นรู ้ รายละเอี ย ดเนื ้อ หาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
พืน้ ฐาน ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรื่องลมฟ้าอากาศรอบตัว
เพื่อกาหนดจุดประสงค์การเรียนรูแ้ ละสาระการเรียนรู ้
4. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู แ้ บบ 5E ร่วมกับกิจ กรรมสะท้อนคิด ให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว จานวน 18 คาบ โดยมีรายละเอียด
ตามตารางดังนี ้
ตาราง 8 แผนการจัดการเรียนรูว้ ิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องลมฟ้าอากาศรอบตัว ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อแผนการเรียนรู ้
บรรยากาศของเรา
อุณหภูมิของอากาศ
ความกดอากาศและลม
ความชืน้
เมฆและฝน
การพยากรณ์อากาศ
รวม

เวลา )คาบ)
3
3
3
3
3
3
18

ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรูป้ ระกอบด้วยรายละเอียด ดังนี ้
สาระการเรียนรู ้
มาตรฐานการเรียนรู ้
สาระสาคัญ
จุดประสงค์การเรียนรู ้
สาระการเรียนรู/้ เนือ้ หา
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน ดังนี ้ ขัน้ สร้าง
ความสนใจ ขัน้ สารวจและค้นหา ขัน้ อธิบายและลงข้อสรุป ขัน้ ขยายความรู ้ และขัน้ ประเมิน
สื่อการเรียนการเรียนรู ้
การวัดผลประเมินผล
บันทึกหลังการสอน
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แบบบันทึกสะท้อนคิดของนักเรียน
โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรู ผ้ ูว้ ิจัยได้สอดแทรกกิจกรรมสะท้อนคิด
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน เข้าไปในแผนการจัดการเรียนรูแ้ ต่ละ
แผน โดยแต่ละแผนจะมีการแทรกกิจกรรมสะท้อนคิดในแต่ละขัน้ ของการจัดการเรียนรู แ้ บบ 5E
ดังนี ้
ขั้น ที่ 1 ขั้น สร้า งความสนใจ (Engagement) เป็ น ขั้น ตอนแรกของ
กระบวนการเรียนรู ้ ที่จะนาเข้าสู่บทเรียน จุดประสงค์ท่ีสาคัญของขัน้ ตอนนี ้ คือ การกระตุน้ ความ
สนใจผู้เรี ย น ท าให้ผู้เ รี ย นสนใจอยากรู ้ใ นสิ่ ง ที่ จ ะเรี ย น ซึ่ ง จะท าได้โดยการใช้รู ปภาพ ข่ า ว
สถานการณ์ท่ี เกิ ด ขึน้ ในชี วิต ประจ าวัน หรือ เหตุก ารณ์ท่ี เกิ ด ขึน้ ในช่วงเวลานั้น หรือ เป็ น เรื่อ งที่
เชื่อมโยงกับความรูเ้ ดิมมาแล้ว โดยใช้การถามตอบ การให้ผเู้ รียนตัง้ คาถาม ซึ่งคาถามที่ใช้จะเป็ นค าถามที่ เกิ ด จากการที่ นัก เรี ย นสะท้อ นคิ ด จากประสบการณ์ ข องตนเองที่ ผ่ านมาเกี่ ย วกั บ
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีครูกาหนด
ขัน้ ที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) คือ เป็ นขัน้ ตอนที่ ทาให้
ผูเ้ รียนมีประสบการณ์ร่วมกันในการสร้างและพัฒ นาการคิด โดยให้ผูเ้ รียนวางแผนแนวทางการ
สารวจ ตรวจสอบ ตัง้ สมมติฐาน กาหนดทางเลือกที่เป็ นไปได้ ลงมือปฏิบั ติ เพื่อค้นคว้าหาความรู ้
ในบทเรียนนัน้ ๆ
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) คือ เป็ นขัน้ ตอนที่ให้
ผูเ้ รียนได้พฒ
ั นาความคิดรวบยอดที่ได้จากการสารวจและค้นหาโดยนาข้อมูลเหล่านัน้ มาวิเคราะห์
แปลผล สรุปผล และนาเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่จะอธิบายในสิ่งที่ได้เรียนรูด้ ว้ ยตัวผูเ้ รียนเอง ผูเ้ รียน
จะได้สะท้อนความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน
กลุ่มโดยการเขียนสะท้อนคิดเป็ นกลุม่ ตามกระบวนการสะท้อนคิด DEAL Model ในขัน้ Describe
คือ การบรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึน้ ตามที่เห็น โดยไม่ใส่ความคิดเห็นของตนเอง โดยการตอบคาถาม
ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร มีบคุ คลใดเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นนั้ บ้าง มีการสื่อสารอะไรเกิดขึน้ บ้าง
กิจกรรมที่สมาชิกแต่ละคนได้ลงมือปฏิบตั ิ สะท้อนคิดออกมาในรูปของ การเขียนผังมโนทัศน์ การ
สร้างแบบจาลอง และการตอบคาถามในประเด็นที่สาคัญ
ขัน้ ที่ 4 ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration) เป็ น ขั้นที่ ให้ผู้เรียนได้ยืนยัน
และขยายความหรือเพิ่มเติมความรูเ้ ข้าใจให้ลึกซึง้ ยิ่งขึน้ นาความรูท้ ่ีได้ไปเชื่อมโยงกับความรูเ้ ดิม
ทาให้เกิดความรูท้ ่ีกว้างขวางมากขึน้
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ขัน้ ที่ 5 ขัน้ ประเมิน )Evaluation) เป็ นขัน้ ที่ให้ผเู้ รียนได้ประเมินความรู ้
ความเข้าใจและความสามารถของตนเอง การประเมินการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียน
มีความรูอ้ ะไร อย่างไร และมากน้อยเพียงใด โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด สามารถจาแนกออกได้
เป็ น 2 วิธี คือ การเขี ยนและการพูดสะท้อนความคิดของตนเองออกมา ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่
ผูเ้ รียนได้รบั รูป้ ระสบการณ์ผา่ นการสังเกต ตัง้ คาถามกับตนเอง ทบทวนประสบการณ์และทาความ
เข้าใจ คิดวิเคราะห์ ออกมาในรู ปของการเขียนและพูด โดยในงานวิจยั นีจ้ ะให้นกั เรียนทากิจกรรม
สะท้อนคิดเป็ นรายบุคคล ตามกระบวนการสะท้อนคิด DEAL Model
การพิ จ ารณาประสบการณ์ท่ี ทาให้เกิ ด การเรียนรู ้ โดยสะท้อ น
คิดถึงการพัฒนาตนเอง มีแนวคิดหรือทฤษฏีอะไรที่เกี่ยวข้อง โดยให้นกั เรียนเขียนเป็ นคาพูดตนเอง
การสื่ อ สารสะท้อ นคิดการเรีย นรู ข้ องตนเอง ถ่ายทอดอารมณ์
ความรูส้ กึ อธิบายถึงความเข้าใจของตนเองต่อประสบการณ์ท่ีเกิ ดขึน้ วิเคราะห์ถึงประสบการณ์นนั้
มีคณ
ุ ค่าอย่างไร เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันอย่างไร โดยขัน้ นีเ้ ป็ นงานเดี่ยวของแต่ละบุคคล
ทาลงในใบงานการเขียนสะท้อนคิด
ในการก าหนดหัวข้อในใบงานการเขี ย นบันทึก สะท้อ นคิด ของ
นักเรียนจะ ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ 4 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นที่ 1: การอธิบายประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู ้
ประเด็นที่ 2: การสรุปการเรียนรูท้ ่ีได้รบั /องค์ความรู ้
ประเด็ น ที่ 3: วิ เ คราะห์ เ ชื่ อ มโยงประสบการณ์ ท่ี น าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ประเด็นที่ 4: วิเคราะห์ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับเนือ้ หาที่เรียน
วิธีการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู แ้ บบ 5E ร่วมกับการสะท้อนคิด เรื่อง
ลมฟ้าอากาศรอบตัว ดาเนินตามขัน้ ตอน ดังนี ้
1. นาแผนการจัดการเรียนรู แ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด ที่สร้าง
ขึน้ จานวน 6 แผน ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ ความเที่ยงตรง ความถูกต้องของสาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ และความสอดคล้องระหว่างขัน้ ตอนต่าง ๆ และนามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
2. นาแผนการจัดการเรียนรู แ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด จานวน
6 แผน ให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ เพื่อ
ตรวจสอบ ความเที่ยงตรง ความถูกต้องของสาระการเรียนรู ้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ และความ
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สอดคล้องระหว่างขัน้ ตอนต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู ้ เพื่อหาค่าความสอดคล้อง )IOC) ที่มี
ค่า ตั้ง แต่ 0.5 ขึ น้ ไป แต่ ถ้า ส่ ว นใดมี ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งต่ า กว่า 0.5 ให้น ามาแก้ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 0.67-1.00 สาหรับประเด็นที่
ต้องปรับแก้ คือ การใช้ภาษาควรเป็ นภาษาที่เข้าใจง่าย ข้อความกะทัดรัด ชัดเจน
3. น าแผนการจัดการเรีย นรู แ้ บบ 5E ร่วมกับ กิ จ กรรมสะท้อ นคิด ที่ ไ ด้
ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองกับนักเรียนที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
จานวน 40 คน เพื่อหาข้อบกพร่องของแผนการจัดการเรียนรู ้ แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข ประเด็นที่
ปรับแก้ คือ ปรับข้อความให้เป็ น ภาษาที่ นักเรียนเข้าใจง่ายและคาสั่งในการปฏิ บัติกิจ กรรมให้
ชัดเจน
2. แบบวั ด ความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ เป็ นแบบทดสอบที่ ใช้วัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็ นแบบปรนัยและอัตนัย จานวน 30 ข้อ
)40 คะแนน) แบ่งเป็ นแบบวัดแบบปรนัย 15 ข้อ )15 คะแนน) และแบบอัตนัย 15 ข้อ )25 คะแนน)
ขัน้ ตอนการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีขนั้ ตอน ดังนี ้
1. ศึ ก ษ าเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การสร้า งแบ บวั ด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2. ผูว้ ิจยั สร้างแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย
3 ด้าน
1) วิ เคราะห์ค วามส าคัญ )Analysis of Elements) เป็ น ค าถามให้
วิเคราะห์มลู เหตุ ต้นกาเนิด ผลลัพธ์และความสาคัญของเรื่องราว
2) การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ )Analysis of Relationship) เป็ น
ความสามารถในการค้น หาว่า ความส าคัญ ย่อ ยๆ ของเรื่อ งราวหรือ เหตุก ารณ์นั้น ต่า งติ ด ต่อ
เกี่ยวพันกันอย่างไร สอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร
3) การวิเคราะห์หลักการ )Analysis of Organizational principles)
เป็ นความสามารถที่จะจาเค้าโครงของเรื่องราวนัน้ ว่ายึดหลักการใด มีเทคนิคการเขียนอย่างไร
โดยแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีสร้างขึน้ ประกอบด้วยข้อความ
ที่มีลักษณะของการวิเคราะห์ความสาคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ ซึ่งจะมา
จากสถานการณ์ ปั ญหา ข้อมูลจากบทความ ต่างๆ ที่สอดคล้องกับเนือ้ หา เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว
โดยผูว้ ิจยั สร้างข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย จานวน 60 ข้อ โดยข้อสอบแบบปรนัย 30 ข้อ ในแต่ละ
ข้อมีคาตอบที่ถูกเพียงข้อเดียว การตรวจให้คะแนน ถ้าตอบถูก ให้ขอ้ ละ 1 คะแนน ถ้าตอบผิด ให้ 0
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คะแนน และข้อสอบแบบอัตนัย 30 ข้อ ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกาหนด ถ้าตอบถูก ให้ขอ้ ละ 2
คห้ขอ้ ละ 1 คะแนน ถ้าตอบผิด ให้ 0 คะแนน
วิธีการหาคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ดาเนินการ
ดังนี ้
1. นาแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส่งให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ตรวจสอบลักษณะการใช้คาถาม ตัวเลือก ความถูกต้องด้านภาษา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
2. นาแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไปใช้ผเู้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านที่
เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ตรวจสอบลักษณะคาถาม ความชัดเจนของคาถาม ตัวเลือก
ความถูกต้องด้านภาษา ความสอดคล้องของข้อคาถาม แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข แล้วคัดเลือก
ข้อสอบที่มีความเที่ยงตรงด้านเนือ้ หา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง )IOC) ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป ซึ่ง
ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ ได้ มีค่าเท่ากับ 0.67-1.00 สาหรับประเด็นที่ปรับแก้ คือ ภาษาที่ใช้โดย
ปรับแก้ขอ้ คาถามให้ชดั เจน เข้าใจง่าย
3. นาแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีปรับปรุ งแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ จานวน 40 คน ที่ไม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่าง
4. นากระดาษคาตอบทัง้ แบบอัตนัยและปรนัยของนักเรียนที่ตอบมาแล้ว
มาตรวจให้คะแนนโดยแบบวัดแบบปรนัย ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดให้ 0 คะแนน
แบบวัดแบบอัตนัยให้คะแนนตามเกณฑ์ เมื่อตรวจรวมคะแนนเรียบร้อยแล้วนามาวิเคราะห์ หา
คุณภาพของแบบวัด ดังต่อไปนี ้
4.1 หาค่ า ความยากง่ า ย )p) และค่ า อ านาจจ าแนก )r) ของ
แบบทดสอบ
4.2 คัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่าย )p) ระหว่าง 0.20 - 0.80 และ
มีค่าอานาจจาแนก )r) ตัง้ แต่ 0.20 ขึน้ ไป จานวน 30 ข้อ พบว่าแบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ในส่วนปรนัย มีความยากง่าย )p) เท่ากับ 0.20 - 0.75 และมี ค่าอานาจจาแนก )r) อยู่
ระหว่าง 0.20 – 0.40 และแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในส่วนอัตนัย มีความยากง่าย
)p) เท่ากับ 0.25 - 0.80 และมีคา่ อานาจจาแนก )r) อยูร่ ะหว่าง 0.20 – 0.70
4.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ในส่วนปรนัย โดยการหาค่าความเชื่อมั่น )Reliability) โดยใช้สตู ร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ตสัน ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.69 และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ใน
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ส่วนอัตนัย โดยการหาค่าความเชื่อมั่น )Reliability) โดยใช้สมั ประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีคา่
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ชีแ้ จงให้นกั เรียนกลุ่มตัวอย่างทราบถึงการจัดการเรียนเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรม
สะท้อนคิด
2. เก็ บ รวบรวมข้อ มูล ก่อ นการจัด การเรีย นรู ้ โดยจัดสอบก่ อ นเรีย น )Pre-test) โดยให้
นักเรียนทาแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จานวน 30 ข้อ ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ โดยใช้เวลาใน
การทดสอบจานวน 2 คาบ คาบละ 50 นาที
3. ด าเนิ น การจัด การเรีย นการรู ต้ ามแผนการจัด การเรีย นรู แ้ บบ 5E ร่ว มกับ กิ จ กรรม
สะท้อนคิด เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว โดยใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด
จานวน 6 แผน เวลาที่ใช้สอนแผนการเรียนรู ล้ ะ 3 คาบ คาบละ 50 นาที เวลาเรียนรวม 18 คาบ
และกาหนดให้นกั เรียนเขียนบันทึกสะท้อนคิดหลังสิน้ สุดการจัดการเรียนรูแ้ ต่ละแผนการจัดการ
เรี ย นรู ้ จ านวน 6 ครั้ง ส าหรับ การก าหนดหัว ข้อ ในการเขี ย นบัน ทึ ก สะท้อ นคิ ด ของนัก เรี ย น
ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ 4 ประเด็น ได้แก่
1. การอธิบายประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู ้
2. การสรุปการเรียนรูเนื
้ อ้ หาที่ได้/ความรู/้
3. วิเคราะห์เชื่อมโยงประสบการณ์ท่ีนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4. วิเคราะห์ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับเนือ้ หาที่เรียน
4. เมื่อสิน้ สุดการจัดการเรียนรู ้ ให้นักเรียนทาแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
โดยใช้แบบวัดชุดเดียวกับการสอบก่อนเรียน ใช้เวลาในการทดสอบจานวน 2 คาบ คาบละ 50 นาที
5. เก็บข้อมูลจากการบันทึกสะท้อนคิดของนักเรียน รวมจานวนทัง้ สิน้ 40 คน มาอ่านเพื่อ
ประเมินการมีพฒ
ั นาการด้านการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียน โดยผูว้ ิจยั จะใช้เกณฑ์การประเมิน
การเขียนสะท้อนคิด ดังนี ้
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ตาราง 9 เกณฑ์การประเมินการเขียนสะท้อนคิด
คะแนนและเกณฑ์การพิจารณา

ข้อพิจารณา

4
การวิเคราะห์ การเขียนสะท้อนคิดมี
การเรียนรู ้
การวิเคราะห์ถงึ
ประสบการณ์การ
เรียนรู ้ ที่อธิบายถึงการ
เรียนรู ม้ ีคณ
ุ ค่าต่อ
ผูเ้ รียนและผูอ้ ่นื
อย่างไร หรืออธิบายว่า
ผูเ้ รียนมีพฒ
ั นาการ

3
การเขียนสะท้อนคิดมี
การวิเคราะห์ถงึ
ประสบการณ์การ
เรียนรู ข้ องผูเ้ รียน

2
การเขียนสะท้อน
คิดมีการวิเคราะห์
ประสบการณ์การ
เรียนรู แ้ ต่การ
อธิบายว่าการ
เรียนรู น้ นั้ สาคัญ
ต่อตนเองและผูอ้ ่นื
ได้ไม่ชดั เจน

1
การเขียนสะท้อน
คิด เขียน
นอกเหนือไปจาก
การบรรยาย
ประสบการณ์การ
เรียนรู ข้ องผูเ้ รียน

การเชื่อมโยง

การเขียนสะท้อนคิดมี
การเชื่อมโยงระหว่าง
ประสบการณ์การ
เรียนรู ้ ประสบการณ์
ในอดีต หรือการนา
ความรู ไ้ ปประยุกต์ใช้
ในอนาคต อย่างใด
อย่างหนึ่ง

การเขียนสะท้อน
คิดมีความ
พยายามในการ
เชื่อมโยงระหว่าง
ประสบการณ์การ
เรียนรู อ้ ่นื ๆ เข้า
ด้วยกันแต่ยงั ไม่
ชัดเจน

การเขียนสะท้อน
คิดไม่มีการ
เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์การ
เรียนรู อ้ ่นื ๆ เข้า
ด้วยกัน

การเขียนสะท้อนคิดมี
การเชื่อมโยงระหว่าง
ประสบการณ์การ
เรียนรู ้ ประสบการณ์
ในอดีต และการนา
ความรู ไ้ ปประยุกต์ใช้
ในอนาคต

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จัย ครั้ง นี ้ มี ก ารวิ เคราะห์ข้อ มู ล เชิ ง ปริม าณ คื อ การวิ เคราะห์ข้อ มู ล ตาม
สมมติฐาน ดังนี ้
1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิดมี
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ห ลัง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น โดยใช้ t-test for Dependent
Sample
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิดมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงู กว่าร้อยละ 60 โดยใช้ t-test for One Sample
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สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิตพิ ืน้ ฐาน ได้แก่
1. การหาค่าเฉลี่ย (Mean)
2. การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
2. สถิตสิ าหรับวิเคราะห์คณ
ุ ภาพเครื่องมือ
1. การหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ (IOC)
ของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่ง หาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน และสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค
3. สถิตทิ ่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน
1. t-test for Dependent Sample
2. t-test for One Sample
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่ได้รบั การ
จัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว โดยผูว้ ิจยั ขอนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี ้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้ใช้สญ
ั ลักษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี ้
N
แทน จานวนนักเรียนกลุม่ ตัวอย่าง
𝑥̅
แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน
S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
แทน ค่าสถิตทิ ่ีใช้ในการพิจารณาการแจกแจง
p
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ )Significance)
*
แทน ความมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
**
แทน ความมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01

การวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจัยเสนอ
ตามสมมติฐานการวิจยั ที่ผวู้ ิจยั ศึกษา ดังนี ้
1. นัก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจัด การเรี ย นรู ้แ บบ 5E ร่ว มกั บ กิ จ กรรมสะท้อ นคิ ด มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นัก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจัด การเรี ย นรู ้แ บบ 5E ร่ว มกั บ กิ จ กรรมสะท้อ นคิ ด มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงู กว่าร้อยละ 60
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี ้
1. วิเคราะห์ทางสถิ ติพื น้ ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย )Mean) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน )Standard Deviation, S.D.)

81
2. ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ใช้สถิติ t-test for Dependent Sample
ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ใช้สถิติ t-test for One Sample
1. ผลพัฒนาการการเขียนแบบบันทึกสะท้อนคิด ระหว่างเรียนที่ได้รบั การ
จัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด
ตาราง 10 คะแนนพัฒนาการการเขียนบันทึกสะท้อนคิดระหว่างเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด
ใบกิจกรรม
คะแนนเฉลี่ย

ครั้งที่ 1
3.92

ครั้งที่ 2
4.50

ครั้งที่ 3
5.05

ครั้งที่ 4
5.52

ครั้งที่ 5
6.05

ครั้งที่ 6
6.70

คะแนน
8
7
6
5
4

3.92

4.5

5.05

5.52

6.05

6.7

3
2
1
0
ค รั้ ง ที่ 1

ค รั้ ง ที่ 2

ค รั้ ง ที่ 3

ค รั้ ง ที่ 4

ค รั้ ง ที่ 5

ค รั้ ง ที่ 6

ภาพประกอบ 2 กราฟแสดงคะแนนพัฒนาการการเขียนบันทึกสะท้อนคิดระหว่างเรียน
จากตาราง 10 และภาพประกอบ 2 แสดงคะแนนพัฒ นาการการ
เขียนบันทึกสะท้อนคิดระหว่างเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่ ได้รบั การจัดการเรียนรู ้
แบบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด พบว่า คะแนนเฉลี่ยครัง้ ที่ 1 มีค่าเท่ากับ 3.92 ครัง้ ที่ 2 มีค่า
เท่ากับ 4.50 ครัง้ ที่ 3 มีค่าเท่ากับ 5.05 ครัง้ ที่ 4 มีค่าเท่ากับ 5.52 ครัง้ ที่ 5 มีค่าเท่ากับ 6.05 และ
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ครัง้ ที่ 6 มีค่าเท่ากับ 6.70 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึน้ แสดงว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 มีพฒ
ั นาการ
ในการเขียนสะท้อนคิดระหว่างเรียนเพิ่มขึน้ ซึ่งตัวอย่างการเขียนบันทึกสะท้อนคิดของนักเรียน เช่น
นักเรียน ก
ครัง้ ที่ 1
ประเด็นที่ 1 ได้ทาแบบจาลองชัน้ บรรยากาศ รูส้ กึ สนุกที่ได้ทากิจกรรมกับเพื่อน
ประเด็นที่ 2 ได้รบั ความรู เ้ รื่อง เกณฑ์การแบ่งชัน้ บรรยากาศ และความส าคัญ
ของบรรยากาศแต่ละชัน้
ประเด็นที่ 3 นาความรู ไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยได้รูว้ ่าบรรยากาศแต่
ละชัน้ มีองค์ประกอบและความสาคัญแตกต่างกัน
ประเด็นที่ 4 ชัน้ โทรโพสเฟี ยร์ เกิดเมฆ หมอก ฝน ลม พายุ ชัน้ สตราโตสเฟี ยร์ มี
แก๊สโอโซน ช่วยป้องกันรังสีอลั ตราไวโอเลต ชัน้ มีโซสเฟี ยร์ มีการเผาไหม้อกุ าบาตรจากนอกโลก ชัน้
เทอร์โมสเฟี ยร์ มีการสะท้อนคลื่นวิทยุ และชัน้ เอกโซสเฟี ยร์ ชัน้ ที่อากาศเบาบาง เชื่อมกับอวกาศ
ครัง้ ที่ 2
ประเด็นที่ 1 ได้วดั อุณหภูมิอากาศช่วงเวลาต่างๆ ณ สวนวรรณคดี รูส้ ึกสนุกและ
ได้ทากิจกรรมกับเพื่อน
ประเด็น ที่ 2 ได้รบั ความรู เ้ รื่อ ง ความหมายของอุณ หภูมิ ปั จ จัยที่ มี ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ประเด็นที่ 3 นาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยได้รูว้ ่าอุณหภูมิในแต่
ละช่วงเวลาแตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์
ประเด็นที่ 4 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศคือ รังสีความร้อน
จากดวงอาทิตย์ และลักษณะพืน้ ที่
ครัง้ ที่ 3
ประเด็น ที่ 1 ได้ท าการทดลองอากาศมี แรงที่ กระท าต่อวัต ถุห รือ ไม่ รู ส้ ึกสนุก
ตื่นเต้นได้ทากิจกรรมกับเพื่อน
ประเด็นที่ 2 ได้รบั ความรู เ้ รื่อง แรงดันอากาศ ความกดอากาศ และปั จจัยที่มีผล
ต่อความดันอากาศ
ประเด็นที่ 3 นาความรู ไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยได้รูว้ ่าเมื่ อขึน้ ไปอยู่ท่ี
ภูเขาสูงจากระดับนา้ ทะเล ความกดอากาศจะต่า
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ประเด็นที่ 4 เมื่อขึน้ ไปบนภูเขาสูง รูส้ กึ หูอือ้ เพราะความเมื่อความสูงเพิ่มขึน้ จะมี
การเปลี่ยนแปลงความกดอากาศ )ความกดอากาศต่า)
ครัง้ ที่ 4
ประเด็นที่ 1 ได้ทาการทดลองวัดความชืน้ อากาศจากไฮกรอมิเตอร์แบบกระเปาะ
เปี ยกกระเปาะแห้ง รูส้ กึ สนุกได้ฝึกการสังเกต และทางานร่วมกับผูอ้ ่ืน
ประเด็นที่ 2 ได้รบั ความรูเ้ รื่อง การเกิดเมฆ ชนิดของเมฆ
ประเด็นที่ 3 นาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยได้รูว้ ่าเมื่ออุณหภูมิสงู
)อากาศร้อน) ส่งผลให้ปริมาณไอนา้ ในอากาศมากขึน้ ความชืน้ ในอากาศสูง เราจะรูส้ กึ เหนียวตัว
ประเด็นที่ 4 อุณหภูมิอากาศกับความชืน้ มีความสัมพันธ์กัน เพราะเมื่ออุณหภูมิ
สูง ความชืน้ ในอากาศจะมีมากขึน้
ครัง้ ที่ 5
ประเด็นที่ 1 ได้สร้างแบบจาลองเมฆ รูส้ กึ ดีท่ีได้ทางานร่วมกับเพื่อนๆ
ประเด็นที่ 2 ได้รบั ความรูเ้ รื่อง ชนิดของเมฆ เมฆแต่ละชนิดอยู่ในระดับแตกต่าง
กันและมีลกั ษณะแตกต่างกัน และการเกิดฝน
ประเด็นที่ 3 นาความรู ไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้รูว้ ่าเมื่ อพบเห็นเมฆ
ลักษณะต่างๆ สามารถบ่งบอกถึงสภาพอากาศได้ เช่น พบเห็นเมฆก้อนใหญ่ ฐานสี เทา คือเมฆ
คิวมูนิมบัส จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
ประเด็นที่ 4 เมฆมีความสาคัญต่อวัฏจักรนา้ โดยเมฆเกิดจากไอนา้ ในอากาศเกิด
การควบแน่นเป็ นละอองนา้ รวมตัวเป็ นก้อนเมฆก้อนใหญ่ขนึ ้ และตกลงมาเป็ นฝนลงสู่พืน้ ดินและ
แหล่งนา้
ครัง้ ที่ 6
ประเด็นที่ 1 ได้วิเคราะห์คาพยากรณ์อากาศ รูส้ กึ สนุกได้ฝึกการคิดวิเคราะห์
ประเด็นที่ 2 ได้รบั ความรูเ้ รื่อง การพยากรณ์อากาศ วิธีการพยากรณ์อากาศ
ประเด็นที่ 3 นาความรู ไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้รูถ้ ึงประโยชน์ของการ
พยากรณ์อากาศในเรื่องของการเตือนภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติ
ประเด็นที่ 4 การพยากรณ์อากาศมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของเราในเรื่อง
ของการเตือนภัยพิบตั ิจากธรรมชาติ เช่น พายุ สึนามิ และเราสามารถเตรียมตัวตามสถานการณ์
ได้
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2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิดของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
ตาราง 11 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู ้
แบบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิดของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
การทดสอบวัด
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์

N

การวิเคราะห์
ความสาคัญ

40

การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
การวิเคราะห์
หลักการ
ภาพรวม

คะแนน
เต็ม

ก่อนเรียน

หลังเรียน
t

P

̅
𝒙

S.D.

̅
𝒙

S.D.

15

4.73

1.15

9.05

1.80

13.31** 0.0000

40

12

3.38

1.00

8.33

1.25

20.62** 0.0000

40

13

3.63

1.63

7.58

1.68

10.33** 0.0000

40

40

11.73 2.28 24.90

2.81

22.07** 0.0000

**p<.01

จากตาราง 11 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู แ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิดของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมก่อนเรียนมีคา่ เท่ากับ 11.73 และคะแนน
เฉลี่ย ภาพรวมหลังเรียนมี ค่าเท่ากับ 24.90 เมื่ อพิจารณาองค์ประกอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์รายด้าน พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์รายด้านหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์ความสาคัญ ด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ
ด้านการวิเคราะห์หลักการ จึงสรุปได้วา่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ
5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
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3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิดกับ
เกณฑ์ท่ีกาหนด )ร้อยละ 60)
ตาราง 12 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิดกับเกณฑ์ท่ีกาหนด
)ร้อยละ 60)
องค์ประกอบการ
คิดวิเคราะห์
การวิเคราะห์
ความสาคัญ
การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
การวิเคราะห์
หลักการ
ภาพรวม

N

คะแนน
เต็ม

̅
𝒙

S.D.

%of
mean

t

P

40

15

9.05

1.80

60.33

0.18

0.4306

40

12

8.33

1.25

69.38

5.70**

0.0000

40

13

7.58

1.68

58.27

-0.85

1.0000

40

40

24.90

2.81

62.25

2.03*

0.0248

*p<.05, **p<.01

จากตาราง 12 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หลัง เรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่ ได้รบั การจัดการเรียนรู แ้ บบ 5E ร่วมกับ
กิ จ กรรมสะท้ อ นคิ ด กั บ เกณ ฑ์ ท่ี ก าหนด )ร้อ ยละ 60) พบว่ า เมื่ อ พิ จ ารณ าองค์ป ระกอบ
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์รายด้าน พบว่า นัก เรีย นมี ค ะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์รายด้าน ดังนี ้ ด้านการวิเคราะห์ความสาคัญ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ร้อยละ 60.33 ด้านการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 69.38 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาหนด ร้อยละ 60 และ
ด้านการวิเคราะห์หลักการ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ร้อยละ 58.27 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ท่ีกาหนดร้อยละ 60
แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวมนักเรียนมี คะแนนเฉลี่ยภาพรวมหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 24.90 คิดเป็ น
ร้อยละ 62.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาหนดร้อยละ 60 สรุปได้ว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่ได้รบั
การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สูง กว่ากับ เกณฑ์ท่ี ก าหนด )ร้อ ยละ 60) อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติท่ี ระดับ .05 ซึ่งเป็ น ไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 2

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยครัง้ นี เ้ ป็ นการวิ จัยแบบกึ่ งทดลอง )Quasi-experiment research)
ด าเนิ น การ โดยใช้ ก ระบวนการการทดลอง One Group Pretest-Posttest Design โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่ได้รบั
การจัด การเรี ย นรู ้แ บบ 5E ร่ว มกั บ กิ จ กรรมสะท้อ นคิ ด ซึ่ ง สามารถสรุ ป สาระส าคัญ และผล
การศึกษาได้ดงั นี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 เรื่อง ลมฟ้า
อากาศรอบตัว ที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด
สมมติฐานการวิจัย
1. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจั ด การเรี ย นรู ้แ บบ 5E ร่ว มกั บ กิ จ กรรมสะท้อ นคิ ด มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจั ด การเรี ย นรู ้แ บบ 5E ร่ว มกั บ กิ จ กรรมสะท้อ นคิ ด มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงู กว่าร้อยละ 60
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนสตรี
เศรษฐบุตรบาเพ็ญ ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 1 ห้องเรียน ได้มาโดย
วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster Random Sampling) และการสุ่ ม อย่ า งง่ า ย(Simple Random
Sampling) ซึ่งมีนักเรียนจานวนทัง้ หมด 40 คน โดยนักเรียนมีความสามารถคละกัน ซึ่งนักเรียน
ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. แผนการจัด การเรียนรู แ้ บบ 5E ร่วมกับ กิ จ กรรมสะท้อนคิด เรื่อ ง ลมฟ้าอากาศ
รอบตัว ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน แล้วมีค่าดัชนีความสอดคล้องของ
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แผนการจัดการเรียนรู ก้ ับจุดประสงค์การเรียนรู ้ ลาดับขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมและส่วนประกอบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรูอ้ ยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00
2. แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
แบบวัด ความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ค รอบคลุ ม 3 ด้า น คื อ วิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ความสาคัญ และวิเคราะห์หลักการ ลักษณะเป็ นข้อสอบเชิงสถานการณ์
ข้อมูล ทางวิท ยาศาสตร์หรือจากบทความต่างๆ จ านวน 30 ข้อ แบ่ง เป็ น ส่วนปรนัย 4 ตัวเลื อ ก
จานวน 15 ข้อ และส่วนอัตนัย จานวน 15 ข้อ เพื่อใช้เป็ นแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งมีแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบบปรนัย มีความยากง่าย
(p) อยู่ ร ะห ว่ า ง 0.20-0.75 แล ะมี ค่ า อ าน าจจ าแน ก (r) อยู่ ร ะห ว่ า ง 0.20-0.40 แบ บ วั ด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบบอัตนัย มีคา่ ความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.25-0.80 และมี
ค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.70 และแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบบ
ปรนัย มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.69 และแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
แบบอัตนัย มีคา่ ความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.78
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ชี แ้ จงให้นัก เรีย นกลุ่ม ตัวอย่างทราบถึง การจัดการเรียนรู แ้ บบ 5E ร่วมกับ กิ จ กรรม
สะท้อนคิด
2. เก็ บ รวบรวมข้อ มูล ก่อ นการจัด การเรีย นรู ้ โดยจัดสอบก่อ นเรีย น )Pre-test) โดยให้
นักเรียนทาแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จานวน 30 ข้อ ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ แล้วนาผล
การสอบมาตรวจให้คะแนน โดยใช้เวลาในการทดสอบจานวน 2 คาบ คาบละ 50 นาที
3. ดาเนินการจัดการเรียนรูต้ ามแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด
เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว โดยใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิดจานวน 6 แผน
เวลาที่ใช้สอนแผนการจัดการเรียนรูล้ ะ 3 คาบ คาบละ 50 นาที เวลาเรียนรวม 18 คาบ และกาหนดให้
นักเรียนเขียนบันทึกสะท้อนคิดหลังสิน้ สุดการจัดการเรียนรูแ้ ต่ละแผนการจัดการเรียนรู ้ จานวน 6 ครัง้
ในการกาหนดหัวข้อในการเขียนบันทึกสะท้อนคิดของนักเรียน ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ 4 ประเด็น
ได้แก่
ประเด็นที่ 1: การอธิบายประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู ้
ประเด็นที่ 2: การสรุปการเรียนรู/้ ความรูท้ ่ีได้รบั
ประเด็นที่ 3: วิเคราะห์เชื่อมโยงประสบการณ์ท่ีนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ประเด็นที่ 4: วิเคราะห์ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับเนือ้ หาที่เรียน
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4. เมื่อสิน้ สุดการจัดการเรียนรู ้ ให้นักเรียนทาแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
โดยใช้แบบวัดชุดเดียวกับการสอบก่อนเรียน ใช้เวลาในการทดสอบจานวน 2 คาบ คาบละ 50 นาที
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐาน
ดังนี ้
1. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รับ การจั ด การเรี ย นรู ้แ บบ 5E ร่ ว มกั บ กิ จ กรรมสะท้ อ นคิ ด มี
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ห ลัง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น โดยใช้ t-test for Dependent
Sample
2. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รับ การจั ด การเรี ย นรู ้แ บบ 5E ร่ ว มกั บ กิ จ กรรมสะท้ อ นคิ ด มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงู กว่าร้อยละ 60 โดยใช้ t-test for One Sample
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู แ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
2. นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์สงู กว่าเกณฑ์ท่ีกาหนด )ร้อยละ 60) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 1 ที่กล่าวว่า นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิดมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนีน้ กั เรียนกลุ่มดังกล่าวยังมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาหนด คือร้อยละ 60 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ข้อ ที่ 2 กล่ า วว่ า นั ก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจั ด การเรี ย นรู ้แ บบ 5E ร่ ว มกั บ กิ จ กรรมสะท้ อ นคิ ด มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงู กว่าร้อยละ 60 ทัง้ นีเ้ นื่องจากว่า ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้นา
การจัดการเรียนรู แ้ บบ 5Eร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด ที่ เป็ นรู ปแบบการจัดการเรียนรู ้ผสมผสาน
ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E มาใช้ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิดที่เน้นให้ผเู้ รียนได้คิดวิเคราะห์
แยกแยะองค์ประกอบ หาความสัมพันธ์และวิเคราะห์ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ มาอธิบายในรูปของกิจกรรม
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สะท้อนคิด ซึ่งจะสอดแทรกไปในขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอน โดยมีลาดับขัน้ ตอน 5 ขัน้ ดังนี ้
1)ขั้น สร้า งความสนใจ (Engagement) เป็ นขั้น ตอนแรกของกระบวนการเรีย นรู ้ ที่ จ ะน าเข้า สู่
บทเรียน จุดประสงค์ท่ีสาคัญ ของขัน้ ตอนนี ้ คือ การกระตุน้ ความสนใจผูเ้ รียน ทาให้ผเู้ รียนสนใจ
อยากรู ใ้ นสิ่งที่จะเรียน ซึ่งจะทาได้โดยการใช้รูปภาพ ข่าว สถานการณ์ท่ีเกิ ดขึน้ ในชีวิตประจาวัน
หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ในช่วงเวลานัน้ หรือเป็ นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู เ้ ดิมมาแล้ว โดยใช้การ
ถาม-ตอบ การให้ผเู้ รียนตัง้ คาถาม ซึ่งคาถามที่ใช้จะเป็ นคาถามที่เกิดจากการที่นกั เรียนสะท้อนคิด
จากประสบการณ์ของตนเองที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีครูกาหนด 2) ขัน้ สารวจ
และค้นหา (Exploration) คือ เป็ นขัน้ ตอนที่ ทาให้ผูเ้ รียนมีประสบการณ์ร่วมกันในการสร้างและ
พัฒ นาการคิ ด โดยให้ผู้เรี ย นวางแผนแนวทางการส ารวจ ตรวจสอบ ตั้ง สมมติ ฐ าน ก าหนด
ทางเลือกที่เป็ นไปได้ ลงมือปฏิบตั ิ เพื่อค้นคว้าหาความรู ใ้ นบทเรีย นนัน้ ๆ เพื่อให้ผเู้ รียนได้คน้ พบ
ความรู ด้ ้ว ยตนเอง 3) ขั้น อธิ บ ายและลงข้อ สรุ ป (Explanation) คื อ เป็ น ขั้น ตอนที่ ให้ผู้เรีย นได้
พัฒนาความคิดรวบยอดที่ได้จากการสารวจและค้นหาโดยนาข้อมูลเหล่านัน้ มาวิเคราะห์ แปลผล
สรุปผล และนาเสนอในรู ปแบบต่างๆ ที่จะอธิบายในสิ่งที่ได้เรียนรู ด้ ว้ ยตัวผูเ้ รียนเอง ผูเ้ รียนจะได้
สะท้อนความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม
โดยการเขียนสะท้อนคิดเป็ นกลุ่ม ตามกระบวนการสะท้อนคิด DEAL Model ในขัน้ Describe คือ
การบรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึน้ ตามที่เห็น โดยไม่ใส่ความคิดเห็นของตนเอง โดยการตอบคาถาม ใคร
ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร มีบุคคลใดเกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์นนั้ บ้าง มีการสื่อสารอะไรเกิดขึน้ บ้าง
กิจกรรมที่สมาชิกแต่ละคนได้ลงมือปฏิบตั ิ สะท้อนคิดออกมาในรูปของ การเขียนผังมโนทัศน์ การ
สร้างแบบจาลอง และการตอบคาถามในประเด็นที่สาคัญ เพื่ออธิบายและนาไปสู่การลงข้อสรุ ป
4) ขัน้ ขยายความรู ้ (Elaboration) เป็ นขัน้ ที่ให้ผเู้ รียนได้ยืนยันและขยายความหรือเพิ่มเติมความรู ้
เข้าใจให้ลกึ ซึง้ ยิ่งขึน้ นาความรูท้ ่ีได้ไปเชื่อมโยงกับความรูเ้ ดิม ทาให้เกิดความรูท้ ่ีกว้างขวางมากขึ ้น
5) ขัน้ ประเมิน (Evaluation) เป็ นขัน้ ที่ให้ผเู้ รียนได้ประเมินความรู ค้ วามเข้าใจและความสามารถ
ของตนเอง การประเมินการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมีความรูอ้ ะไร อย่างไร และ
มากน้อยเพียงใด โดยใช้กิจกรรมการสะท้อนคิด สามารถจาแนกออกได้เป็ น 2 วิธีคือ การเขียนและ
การพูดสะท้อนความคิดของตนเองออกมา ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่ผเู้ รียนได้รบั รูป้ ระสบการณ์ผ่าน
การสังเกต ตัง้ คาถามกับตนเอง ทบทวนประสบการณ์และทาความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ ออกมาใน
รูปของการเขียนและพูด ซึ่งลักษณะการจัดการเรียนรูท้ ่ีกล่าวมานัน้ จะเน้นให้ผเู้ รียนแสวงหาความรู ้
ด้วยตนเอง มี ประสบการณ์ตรงที่ เกิ ดจากการเรียนรู ้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ ลงมือปฏิบตั ทิ ีละขัน้ ตอนทัง้ 5 ขัน้ จนนาไปสูก่ ารค้นพบความรูแ้ ละ

90
แนวทางการแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง ประกอบกับผูว้ ิจยั ได้ให้นกั เรียนฝึ กการคิดวิเคราะห์ระหว่า ง
เรียนจากการเขียนบันทึกสะท้อนคิด ซึ่งทาให้นกั เรียนมีพฒ
ั นาการที่ดีขนึ ้ ตามลาดับ โดยดูได้จาก
การที่ นัก เรี ย นเขี ย นตอบแบบบัน ทึ ก สะท้อ นคิ ด แสดงถึ ง การวิ เคราะห์ค วามส าคัญ วิเคราะห์
ความสัม พันธ์และวิเคราะห์หลักการ ซึ่งนักเรียนมี พัฒ นาการในการเขียนสะท้อนคิดที่ดีขึน้ อัน
สะท้อ นให้เห็ น ถึ ง นัก เรีย นมี ค วามสามารถในการคิด วิเคราะห์ท่ี ดี ขึน้ เช่น กัน ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ของนักวิจยั หลายท่านที่กล่าวว่า ผูเ้ รียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู ้
5 ขัน้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .01 (กรรณิ การ์ กวางคีรี , 2554: 20-25; ประถมพร โคตา, 2554: 100-104; นุชนาท สิงหา
และคณะ, 2555: 1-9; ศศิวิมล สนิทบุญ , 2559: 120; วิมณ
ั ฑนา หงษ์พานิช, 2559: 858; สวาสดิ์
ลาพั น ธ์ , 2553: 3) และนั ก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจั ด การเรี ย นรู ้แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ 5 ขั้น มี
ความสามารถในการคิด วิ เคราะห์สูง กว่า นัก เรีย นที่ ไ ด้รับ การจัด การเรีย นรู แ้ บบปกติ )สมจิ ต
ผอมเซ่ง, 2557: 165-170; Duran, 2016: 2887-2908) และช่วยพัฒนาผูเ้ รียนให้มีโอกาสได้พฒ
ั นา
ความคิดอย่างเต็มที่ ได้ศึกษาด้วยตนเอง จึงทาให้ผูเ้ รียนมีความอยากรู อ้ ยู่ตลอดเวลา ผูเ้ รียนมี
โอกาสได้ฝึ กความคิด และฝึ กการกระทา ท าให้ได้เรียนรู ว้ ิธีจัดระบบความคิดวิเคราะห์และวิธี
สืบเสาะแสวงหาความรู ด้ ว้ ยตนเองทาให้ความรู ค้ งทนและถ่ายโยงการเรียนรู ไ้ ด้ กล่าวคือทาให้
สามารถจดจ าได้นานและนาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่อีกด้วย )ภพ เลาหไพบูล ย์ , 2540: 127)
นอกจากนีก้ ารจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E แล้ว ผูว้ ิจยั ยังใช้การสะท้อนคิดร่วมด้วย โดยการสะท้อนคิด
เป็ นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู ้ โดยใช้กระบวนการคิดผ่านประสบการณ์ท่ีมีผล
ต่ออารมณ์และความรู ส้ ึก ช่วยให้เกิ ดการหยั่งรู แ้ ละค้นพบข้อมูล เชิ งประจักษ์ ท่ี น าไปสู่การคิด
วิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ )วิชยั วงษ์ใหญ่ , 2557: 65-68) ช่วยพัฒนาผูเ้ รียนให้มี
กระบวนการคิดที่ดีขนึ ้ โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ เพราะการสะท้อนคิดจาเป็ นต้อง
ทาความเข้าใจเนือ้ หาสาระที่ได้เรียนมา โดยผ่านการฟั ง การลงมือปฏิบตั ิ การคิดวิเคราะห์ แล้ว
สรุปเป็ นเนือ้ หาย่อๆ สัน้ ๆ )วารุณี สุวรวัฒนกุล , 2559: 61) ทาให้ผเู้ รียนได้ทบทวนตนเองเชื่อมโยง
ความรูเ้ ก่าและความรูใ้ หม่ นาไปสู่การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ )กฤษณา ขาปากพลี , 2560: 158) โดยการสะท้อนคิดที่ ผูว้ ิ จัยใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้
เป็ นการสะท้อนคิดด้วยการพูดและการเขียน ทัง้ กิจกรรมกลุ่มและเป็ นรายบุคคล ตามกระบวนการ
สะท้อ นคิ ด ของ DEAL Model ซึ่ ง ในกิ จ กรรมดัง กล่ า วจะช่ ว ยฝึ ก ให้นัก เรี ย นแยกแยะ หรื อ หา
ความสัมพันธ์ตา่ ง ๆ ในสิ่งที่ได้เรียนรู ้ โดยสิ่งต่าง ๆ เหล่านัน้ จะช่วยพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจยั หลายเรื่องที่พบว่า การสะท้อนคิดเป็ นวิธีการที่ใช้
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พัฒนาการคิดขัน้ สูงของผูเ้ รียน เช่น ผลการวิจยั กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่พบว่า การสะท้อน
คิดนัน้ จะช่วยให้ผูเ้ รียนเกิดการคิดวิเคราะห์เพื่ อการพัฒ นางานและพัฒ นาตนเองได้ ส่งเสริม ให้
ผูเ้ รียนได้ใช้สติปัญญา การคิดวิเคราะห์ทบทวน ไตร่ตรองสิ่งที่ได้จากการเรียนรู ้ การทางาน ทาให้
ผูเ้ รียนรูจ้ กั กระบวนการคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญและตระหนักรู ้ พิจารณาประสบการณ์ท่ีได้รบั และสิ่ง
ต่างๆ อย่างรอบคอบ ทาให้บคุ คลได้ทบทวนและสะท้อนการกระทาของตน ช่วยให้เกิดความเข้าใจ
และเกิ ดการเรียนรู จ้ ากประสบการณ์ นาไปสู่การพัฒ นาปรับปรุ งตนเอง ปรับปรุ งงาน และการ
แก้ปั ญ หาต่า งๆ ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ จนสามารถน าไปสู่ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กสิ่ ง ที่
เหมาะสมที่ สุด )เชษฐา แก้วพรม, 2556: 12; สุรศักดิ์ ตรี นัย , 2557: 383; กรรณิ ก า 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. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1.1 จากผลการวิจยั ที่พบว่าองค์ประกอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ด้านการ
วิเคราะห์หลักการนัน้ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกาหนด ดังนัน้ การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นนั้ นักเรียนจะต้องมี ความรู ค้ วามเข้าใจในเนื อ้ หาสาระ และหลักการที่
สาคัญก่อน จึงจะสามารถนาความรูไ้ ปต่อยอดและคิดวิ เคราะห์ความรู ใ้ นองค์ประกอบต่าง ๆ ได้
เป็ นอย่างดี
1.2 ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประเด็นคาถามสาหรับการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนยังไม่
สามารถสะท้อ นองค์ป ระกอบความสามารถในการคิด วิเคราะห์อ ย่างชัดเจน ดัง นั้น ในการตั้ง
ประเด็นคาถามส าหรับการเขียนสะท้อนคิดนัน้ ควรตัง้ ให้สอดคล้องกับแต่ละองค์ประกอบของ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ต่อไป
2.1 ควรพัฒ นาประเด็น ค าถามและเกณฑ์ก ารประเมิ น ในการเขี ย นสะท้อ นคิด ที่
สอดคล้องกับองค์ประกอบแต่ละด้านของความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2.2 ควรศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหว่างเรียนด้วยผลงานลักษณะอื่น
ของนัก เรีย น เช่น Mind Mapping หรือ ชิ น้ งานต่าง ๆ เป็ น ต้น เพื่ อ ให้ไ ด้ข้อ มูล ของการพัฒ นา
ผูเ้ รียนได้อย่างแท้จริง
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2.3 ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิดที่มีผลต่อ
ความสามารถในการคิดลักษณะอื่น ซึ่งต่อยอดจากการคิดวิเคราะห์ เช่น ความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เป็ นต้น
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ภาคผนวก ก
รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
นายกาธร ศรีรตั นานนท์
ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
นางสาวธันยนันท์ ฉัตรนุสรณ์ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี 2
นางสาวกานดา สุลยั หมัด
ครูชานาญการ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
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ภาคผนวก ข
ค่าดัชนีความสอดคล้องในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับ
กิจกรรมสะท้อนคิด
2. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
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ตาราง 13 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E ร่วมกับกิจกรรม
สะท้อนคิด

ข้อ
1
2
3
4
5
6

คะแนนผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
+1
+1
+1
0
+1
+1

2
+1
+1
+1
+1
0
+1

3
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ค่า IOC
1.00
1.00
1.00
0.67
0.67
1.00
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ตาราง 14 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบบปรนัย
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC

ข้อที่

0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตาราง 15 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบบอัตนัย
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

IOC

ข้อที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

0

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

0

+1

0.67

+1

+1

+1

1.00

+1

0

+1

0.67

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

IOC

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

0

+1

+1

0.67

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

0

+1

+1

0.67

+1

+1

+1

1.00

0

+1

+1

0.67

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00
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ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. ตารางค่าความยากง่าย (p) อานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
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ตาราง 16 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในส่วนของปรนัย
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก
(p)
(r)
0.40
0.20
0.75
0.20
0.75
0.20
0.30
0.30
0.75
0.20
0.75
0.20
0.75
0.20
0.45
0.30
0.60
0.30
0.40
0.20
0.75
0.20
0.65
0.20
0.40
0.30
0.30
0.20
0.50
0.20

ข้อที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ค่าความยากง่าย
(p)
0.20
0.25
0.20
0.25
0.20
0.45
0.60
0.75
0.65
0.50
0.60
0.75
0.55
0.35
0.45

ค่าอานาจจาแนก
(r)
0.40
0.20
0.30
0.20
0.40
0.20
0.40
0.20
0.40
0.20
0.20
0.20
0.30
0.40
0.20

ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทงั้ ฉบับมีคา่ เท่ากับ 0.69
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ตาราง 17 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในส่วนของอัตนัย
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก
(p)
(r)
0.50
0.20
0.50
0.20
0.65
0.20
0.60
0.20
0.75
0.20
0.60
0.30
0.65
0.20
0.45
0.20
0.30
0.50
0.60
0.20
0.45
0.30
0.60
0.50
0.25
0.40
0.45
0.20
0.50
0.20

ข้อที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ค่าความยากง่าย
(p)
0.45
0.35
0.60
0.50
0.60
0.25
0.60
0.80
0.25
0.80
0.40
0.70
0.60
0.80
0.60

ค่าอานาจจาแนก
(r)
0.70
0.30
0.20
0.20
0.50
0.20
0.40
0.20
0.30
0.20
0.50
0.20
0.20
0.20
0.40

ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทงั้ ฉบับมีคา่ เท่ากับ 0.78
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ภาคผนวก ง
คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์
1. ตารางคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังทีไ่ ด้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับสะท้อนคิด
2. ตารางคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหว่างเรียน
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ตาราง 18 คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E
ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิดของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
คนที่

ก่อนเรียน

หลังเรียน

คนที่

ก่อนเรียน

หลังเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

14
15
10
8
13
11
15
11
9
13
10
13
10
15
12
9
10
14
13
14

26
26
30
29
27
27
25
27
30
24
30
23
23
24
22
26
26
30
23
24

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

15
12
8
11
8
14
11
12
13
12
8
14
14
12
9
9
11
15
13
14

25
26
24
24
23
32
22
23
23
20
24
23
24
22
25
26
21
23
22
22
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ตาราง 19 คะแนนพัฒนาการการเขียนสะท้อนคิดระหว่างเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
คนที่

ครัง้ ที่ 1

ครัง้ ที่ 2

ครัง้ ที่ 3

ครัง้ ที่ 4

ครัง้ ที่ 5

ครัง้ ที่ 6

1

3

4

5

5

6

7

2
3

3
2

4
3

5
4

5
5

6
5

7
6

4
5

3
3

3
3

4
4

4
4

5
5

5
5

6

3

4

5

5

6

7

7
8

2
2

4
3

4
4

5
5

5
5

6
6

9
10

3
4

4
5

5
6

5
6

6
7

7
8

11
12

4
3

5
4

5
5

6
5

6
6

7
7

13

3

3

4

4

5

5

14
15

4
5

5
6

5
6

6
7

6
7

7
8

16
17

2
3

3
3

4
4

5
4

5
5

6
5

18

5

6

6

6

7

8

19
20

6
5

6
6

6
6

7
6

7
6

7
6
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ตาราง 19 (ต่อ)
คนที่

ครัง้ ที่ 1

ครัง้ ที่ 2

ครัง้ ที่ 3

ครัง้ ที่ 4

ครัง้ ที่ 5

ครัง้ ที่ 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
ตัวอย่างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. ตัวอย่างแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด
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ตัวอย่างแบบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เรื่อง ลมฟ้ าอากาศรอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
พิจารณาข้อความต่อไปนีแ้ ล้วตอบคาถาม ข้อ 1-2

ชั้นบรรยากาศของเรา

1. ชัน้ บรรยากาศชัน้ ใดมีความแปรปรวนมากที่สดุ เพราะเหตุใด (วิเคราะห์ความสาคัญ)
ตอบ……………………………………………………..........................................................
2. ชัน้ บรรยากาศใดมีอิทธิพลทาให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกมากที่สดุ เพราะเหตุใด
(วิเคราะห์ความสาคัญ)
ตอบ……………………………………………………............................................................
พิจารณาข้อความต่อไปนีแ้ ล้วตอบคาถาม ข้อ 3
บรรยากาศคืออากาศที่ห่อหุม้ โลกของเราอยู่ ซึ่งถ้าโลกของเราไม่มีบรรยากาศห่อหุม้ จะทา
ให้อณ
ุ หภูมิของโลกสูงขึน้ มากในเวลากลางวันและอุณหภูมิลดต่าลงมากในเวลากลางคืน และสิ่งที่
สาคัญอีกอย่างหนึ่ง คือช่วยป้องกันรังสีอลั ตราไวโอเลตไม่ให้ส่องผ่านมายังโลกมากเกินไป ทาให้
ไม่เกิดอันตรายต่อมนุษย์ พืชและสัตว์ ที่อาศัยอยู่บนโลก แต่ในปั จจุบนั นีม้ ี โรงงานอุตสาหกรรม
จ านวนมาก ท าให้มี ก ารปล่อยแก๊ สพิ ษ ในชั้น บรรยากาศในปริม าณสูงท าให้ชั้น บรรยากาศถูก
ทาลาย เช่นชาวบ้านที่อยู่ใกล้เหมืองถ่านหินลิกไนต์ ต้องเผชิญกับฝนที่ตกลงมาเป็ นสีเหลือง และ
ทาให้เกิดอาการแสบตาแสบจมูก ระบบทางเดินหายใจผิดปกติ พืชมีลกั ษณะใบหยิกงอและสัตว์
เจ็บป่ วยล้มตาย
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3. จากสถานการณ์ สาเหตุสาคัญของปัญหา คืออะไร (วิเคราะห์ความสาคัญ)
ตอบ……………………………………………………..........................................................
4. การแบ่งชัน้ บรรยากาศ โดยทั่วไปนักวิทยาศาสตร์ยึดหลักการใด (วิเคราะห์หลักการ)
ตอบ……………………………………………………...........................................................
5. บรรยากาศมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอย่างไร (วิเคราะห์ความสาคัญ)
ตอบ……………………………………………………...........................................................
พิจารณาตารางต่อไปนีแ้ ล้วตอบคาถาม ข้อ 6-7
จังหวัด
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
ชุมพร

อุณหภูมิสงู สุด
32
35.8
35.4

อุณหภูมิต่าสุด
12.8
25.4
23.3

6. อุณหภูมิของแต่ละจังหวัดแตกต่างกัน เนื่องมาจากปัจจัยใด (วิเคราะห์หลักการ)
ตอบ……………………………………………………...........................................................
7. จากตารางจังหวัดใดมีอณ
ุ หภูมิต่าสุด เป็ นผลมาจากสาเหตุใด (วิเคราะห์ความสาคัญ)
ตอบ……………………………………………………...........................................................
พิจารณารู ปภาพต่อไปนีแ้ ล้วตอบคาถาม ข้อ 8
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8. จากรูปภาพและข้อมูลในตาราง อุณหภูมิบริเวณ A และ C แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิด
ปรากฏการณ์ใดมากที่สดุ (วิเคราะห์หลักการ)
ตอบ……………………………………………………...........................................................
พิจารณารู ปภาพต่อไปนีแ้ ล้วตอบคาถาม ข้อ 9-11

9. จากรูปภาพบริเวณ ก และ ข ความกดอากาศเป็ นอย่างไร (วิเคราะห์ความสัมพันธ์)
ตอบ……………………………………………………...........................................................
10. จากรูปภาพปัจจัยที่สง่ ผลให้ความกดอากาศของทัง้ สองบริเวณแตกต่างกัน คืออะไร
(วิเคราะห์หลักการ)
ตอบ……………………………………………………...........................................................
11. บริเวณภูเขาอยูส่ งู จากระดับนา้ ทะเล ส่งผลให้มวลของอากาศและความหนาแน่นของอากาศ
ณ บริเวณนัน้ เป็ นอย่างไร (วิเคราะห์ความสัมพันธ์)
ตอบ…………………………………………………….........................................................
12. จากข้อมูลอุณหภูมิอากาศในวันหนึ่งพบว่าเวลาเที่ยงวัน อุณหภูมิอากาศมีคา่ 33 องศาเซลเซียส และ
เวลาบ่ายสองโมง อุณหภูมิอากาศมีคา่ 30 องศาเซลเซียส นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดอุณหภูมิอากาศ
จึงเป็ นเช่นนัน้ (วิเคราะห์ความสัมพันธ์)
ตอบ…………………………………………………….........................................................
13. อาการหูอือ้ เมื่อขึน้ ลิฟต์ไปยังชัน้ สูงๆ ของตึก เกี่ยวข้องกับความดันอากาศอย่างไร
(วิเคราะห์ความสัมพันธ์)
ตอบ…………………………………………………….........................................................
14. อุณหภูมิอากาศกับปริมาณไอนา้ มีความสัมพันธ์กนั อย่างไร (วิเคราะห์ความสัมพันธ์)
ตอบ…………………………………………………….........................................................
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พิจารณาข้อความต่อไปนีแ้ ล้วตอบคาถาม ข้อ 15
พยากรณ์อากาศวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณ
ความกดอากาศสูง กาลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน ยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทย ทาให้ท่ วั ทุก
ภาคของประเทศไทยมี อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ส าหรับลมมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือกาลัง
ค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกได้ในระยะนี ้
15. จากการพยากรณ์อากาศข้างต้น นักเรียนควรปฏิบตั ิตนอย่างไร (วิเคราะห์หลักการ)
ตอบ…………………………………………………….........................................................
ตอนที่ 2
1. เหตุผลในข้อใดเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ ต้องบินในตอนล่างสุดของบรรยากาศชัน้ สตราโตสเฟี ยร์
(วิเคราะห์ความสัมพันธ์)
ก. ชัน้ โทรโพสเฟี ยร์มีวิสยั ทัศน์ไม่ดี มีฝนละอองมาก
ุ่
ข. เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่แปรปรวนในชัน้ โทรโพสเฟี ยร์
ค. ชัน้ สตราโตสเฟี ยร์มีแก๊สออกซิเจนหนาแน่นกว่าชัน้ อื่น ๆ
ง. บรรยากาศชัน้ สตราโตสเฟี ยร์ไม่มีอากาศจึงเดินทางสะดวก
2. บรรยากาศชัน้ ใดมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมากที่สดุ (วิเคราะห์ความสาคัญ)
ก. เอกโซสเฟี ยร์
ข. มีโซสเฟี ยร์
ค. โทรโพสฟี ยร์
ง. สตราโทสเฟี ยร์
3. ในระยะความสูงจากระดับนา้ ทะเล 0-10 กิโลเมตร อุณหภูมิของอากาศเป็ นไปตามหลักการข้อใด
(วิเคราะห์หลักการ)
ก. ความสูงลดลง อุณหภูมิคงที่
ข. ความสูงลดลง อุณหภูมิลดลง
ค. ความสูงเพิ่มขึน้ อุณหภูมิลดลง
ง. ความสูงเพิ่มขึน้ อุณหภูมิเพิ่มขึน้
4. เด็กชายคนหนึ่ง ใช้เทอร์มอมิเตอร์วดั อุณหภูมิอากาศ ช่วงเวลา 06.00 น. วัดได้ 13 องศาเซลเซียส เวลา
12.00 น. วัดได้ 30 องศาเซลเซียส และช่วงเวลา 18.00 น. วัดได้ 22 องศาเซลเซียส การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของอากาศสัมพันธ์กบั ปัจจัยในข้อใด (วิเคราะห์ความสัมพันธ์)
ก. ความสูงจากระดับนา้ ทะเล
ค. ปริมาณรังสีอลั ตราไวโอเลตที่สง่ มายังโลก

ข. ปริมาณแก๊สออกซิเจนที่มีอยูใ่ นอากาศ
ง. แสงและพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์
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5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกบั ความสูงจากระดับนา้ ทะเล
(วิเคราะห์ความสัมพันธ์)
ก. ยิ่งสูงขึน้ อุณหภูมิย่งิ สูง
ข. ยิ่งสูงขึน้ อุณหภูมิย่งิ ต่าลง
ค. ยิ่งสูงขึน้ อุณหภูมิย่งิ ต่างกันน้อย
ง. อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเท่ากันทุกระดับ
6. ถ้าพิจารณาที่ตงั้ ของประเทศไทยภาคใดมีแนวโน้มที่จะมีความชืน้ สัมพัทธ์สงู กว่าภาคอื่นในทุกฤดู
(วิเคราะห์ความสาคัญ)
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคอีสาน
ค. ภาคกลาง
ง. ภาคใต้
7. เราอยูใ่ นที่สงู ๆ เช่น บนดอย แล้วจะรูส้ กึ หูอือ้ เนื่องมาจากสมบัตขิ องอากาศในข้อใด
(วิเคราะห์หลักการ)
ก. ความดันอากาศ ข. อุณหภูมิของอากาศ ค. ความชืน้ ของอากาศ ง. ความหนาแน่น
ของอากาศ
8. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ได้ถกู ต้อง (วิเคราะห์ความสัมพันธ์)
ก. บารามิเตอร์ – วัดความสูง
ข. อัลติมิเตอร์ – วัดอุณหภูมิของอากาศ
ค. ไฮกรอมิเตอร์ – วัดความชืน้ ของอากาศ
ง. ไซโครมิเตอร์ – วัดความดันสูงสุดในแต่ละวัน
ใช้ข้อมูลต่อไปนีต้ อบคาถามข้อ 9
A. ความหนาแน่นของอากาศมาก
ความหนาแน่นของอากาศน้อย
B. ความกดอากาศสูง
ความกดอากาศต่า
C. อุณหภูมิสงู
อุณหภูมิต่า
9. กาหนดให้หวั ลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ นักเรียนคิดว่า ข้อใดคือหลักการเกิดลม
(วิเคราะห์หลักการ)
ก. A และ B
ข. B และ C
ค. A B และ C
ง. เฉพาะ B
10. การเกิดเมฆอาศัยหลักการในข้อใด (วิเคราะห์หลักการ)
ก. ไอนา้ ในอากาศอิ่มตัว
ข. ไอนา้ ในอากาศมีอณ
ุ หภูมิลดลง
ค. ไอนา้ ในอากาศเย็นตัวลงรวมตัวเป็ นกลุม่ ของละอองนา้
ง. อากาศเย็นลอยต่าลง อากาศร้อนลอยสูงขึน้ ไปกระทบกับความเย็น
11. ลมมีความสาคัญต่อการเกิดวัฏจักรของนา้ ตามข้อใด (วิเคราะห์ความสาคัญ)
ก. ทาให้ไอนา้ ในบรรยากาศเกิดการควบแน่นเป็ นหยดนา้
ข. ช่วยให้ตน้ พืชบริเวณป่ าไม้มีการคายนา้ เพิ่มมากขึน้
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ค. ช่วยให้ของเหลวเปลี่ยนสถานะกลายเป็ นแก๊ส
ง. ช่วยให้นา้ ในแหล่งนา้ ต่าง ๆ ระเหยได้มากขึน้
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม ข้อ 12
ไต้ฝุ่นมังคุด "รุ นแรงกว่า" เฮอร์ริเคนฟลอเรนซ์ คาดกระทบชาวฟิ ลิปปิ นส์ถึง 10 ล้านคน
สถานการณ์ของไต้ฝนุ่ มังคุด ซึ่งขณะนีก้ าลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ทางเหนือของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ทัง้ นี ้
สาหรับประเทศไทยคาดว่าหลังจากที่ไต้ฝนมั
ุ่ งคุดขึน้ ฝั่ งทางใต้ของจีนแล้ว จะอ่อนกาลังเป็ น พายุ
โซนร้อนแต่บางส่วนของพายุอาจส่งผลกระทบให้ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคตะวันตก ภาค
กลางและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึน้
12. จากสถานการณ์ ไต้ฝุ่นมังคุด มีอตั ราเร็วลมสูงที่สดุ ตามข้อใด (วิเคราะห์หลักการ)
ก. ไม่เกิน 63 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. 63-118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. มากกว่า 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ถูกทัง้ ข และ ค
13. ข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ มีดงั นี ้ (วิเคราะห์ความสาคัญ)
A. แผนที่อากาศนามาช่วยในการพยากรณ์อากาศ
B. การพยากรณ์อากาศช่วยให้การคมนาคมทางทะเลและทางอากาศปลอดภัยยิ่งขึน้
C. การพยากรณ์อากาศ คือ การทานายสภาพอากาศที่จะเกิดขึน้ ในช่วงเวลาข้างหน้า
จากข้อมูลที่กาหนดให้มีขอ้ มูลที่ถกู ต้องกี่ขอ้
ก. 1 ข้อ
ข. 2 ข้อ
ค. 3 ข้อ
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
14. การพยากรณ์ในข้อใดเป็ นการเตือนภัยให้กบั ประชาชนได้ดีท่ีสดุ (วิเคราะห์ความสาคัญ)
ก. การบอกถึงปริมาณนา้ ฝนเฉลี่ยใน 1 ปี
ข. การบอกเวลาขึน้ และตกของดวงอาทิตย์
ค. การประกาศให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสึนามิ
ง. การบอกอุณหภูมิสงู สุดและต่าสุดในรอบวัน
15. เหตุผลสาคัญที่สดุ ที่ทาให้เราต้องศึกษาและติดตาม การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ คือข้อใด
(วิเคราะห์ความสาคัญ)
ก. เพื่อเป็ นข้อมูลในการตัดสินสร้างแหล่งกักเก็บนา้
ข. เพื่อประโยชน์ในการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
ค. เพื่อให้การคมนาคมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ง. เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากลมฟ้าอากาศ
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ประวัติผเขี
ู้ ย น

ประวัตผิ ู้เขียน
ชื่อสกุลวัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

นางสาวถิรดา รัตน์ตยวรา
25 กรกฏาคม 2532
อาเภอลอง จังหวัดแพร่
พ.ศ. 2550 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 จากโรงเรียนนารีรตั น์จงั หวัดแพร่
อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
พ.ศ. 2555 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
(ชีววิทยา) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2561 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู ้
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
126/488 เอสตร้าบลิสคอนโด ถ.รามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510

