
 

 

  

ผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ 
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

EFFECTS OF PROBLEM-BASED LEARNING PROGRAMS ON ANALYTICAL THINKING 
AMONG JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS 

 

มนสัวี มนสัตระกลู  

บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2561  

 

 



 

 

ผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ 
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

 

มนสัวี มนสัตระกลู  

ปริญญานิพนธ์นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์  

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศกึษา 2561 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 



 

 

EFFECTS OF PROBLEM-BASED LEARNING PROGRAMS ON ANALYTICAL 
THINKING AMONG JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS 

 

MANASSAWEE MANASTRAKUL 
 

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for MASTER OF EDUCATION (Research & Development on Human Potentials)  

Faculty of Education Srinakharinwirot University 
2018 

Copyright of Srinakharinwirot University 
 

 

 



    

 

ปริญญานิพนธ์ 
เร่ือง 

ผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ 
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

ของ 
มนสัวี มนสัตระกลู 

  
ได้รับอนมุตัจิากบณัฑิตวิทยาลยัให้นบัเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร 
ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์ 

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  

  

   
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

  

   
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
  

.............................................. ท่ีปรึกษาหลกั 
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จลุรัตน์) 

.............................................. ประธาน 
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พินดา วราสนุนัท์) 

  

  

.............................................. กรรมการ 
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อจัศรา ประเสริฐ
สิน) 

 

  



  ง 

บทคดั ย่อภาษาไทย  
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การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายคือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  และ 2) เพ่ือศึกษาคะแนน
พฒันาการของการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบางกอกศึกษาและ
บางกอกวิทยา (มูลนิธิ) ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีคะแนนการคิดวิเคราะห์ต ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 
ลงมา จ านวน  15 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  การทดลองใช้แบบแผนการทดลอง 
one - group pretest - posttest design เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อ  1) แบบวัดการคิด
วิเคราะห์ 2) โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนพฒันาการสมัพทัธ์ และการทดสอบคา่ทีแบบไมเ่ป็นอิสระตอ่กนั (t-test 
for dependent sample) ผลการวิจัยพบว่า  (1) นักเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานมีการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ(2) นกัเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน มีคะแนนพฒันาของการคิดวิเคราะห์โดยเฉล่ียเพิ่มขึน้ ร้อยละ 26.66 มีพฒันาการอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
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The purposes of this research were as follows : (1) to compare the analytical 

thinking of the students before and after participation in a problem – based learning 
program; and (2) to study the gain score of the students after participation in a problem 
– based learning program. The sample in this research consisted of fifteen in the third 
year of secondary school in Bangkoksuksa School and Bangkok Witthaya 
Foundation School had scores in the twenty - fifth percentile and lower and selected by 
using simple random sampling. The experimental design used the pattern of a one - 
group pretest – posttest design. The research instruments included an analytical 
thinking test and a problem – based learning program. The data were analyzed using 
mean, standard deviation, relative gain score and a t-test for the dependent sample. The 
results of the study were as follows: (1) the analytical thinking of the students increased 
after participation in the problem – based learning program and were significant at a 
level .05; and (2) the gain score of the students increased after a participation in the 
problem – based learning program. The gain score was at 26.66% and at a medium 
level. 

 
Keyword : Problem-based Learning program, Analytical thinking, Junior high school 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน 5 ประการ 
ซึง่สมรรถนะประการท่ี 2 มุง่พฒันาให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการคดิ กล่าวคือ ให้ผู้ เรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ  
เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมได้อย่าง
เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 6) การคิดวิเคราะห์ถือเป็นการคิดพืน้ฐานในการ
น าไปสู่การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาของเร่ืองราวต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน และการคิด
วิเคราะห์ยงัเป็นพืน้ฐานของการคิดท่ีหลากหลาย อาทิเช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณ์ เม่ือ
บุคคลมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะส่งผลให้เป็นบุคคลมีการแสดงออกทางการกระท าท่ี
เหมาะสม และสามารถตดัสินใจเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตได้อย่างดี (เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศ์
ศกัดิ์, 2553, น. 42; สวุิทย์  มลูค า, 2548, น. 39) ด้วยประโยชน์ดงักล่าวจึงท าให้การคิดวิเคราะห์มี
ความส าคญัและจ าเป็นท่ีจะต้องพฒันาให้เกิดขึน้ในตวับุคคล และเป็นรากฐานในการเรียนรู้และ
ด าเนินชีวิต โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันนีผู้้ ท่ี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงก็จะมี
ความสามารถในด้านอ่ืน ๆ มากกว่าผู้ ท่ีไม่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (วิลาวลัย์  มาคุ้ม, 
2553, น. 36)  

การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การขยายความคิดหรือความรู้ด้วยการใช้เหตุผล โดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์รายละเอียดท่ีเฉพาะของข้อมลูบนพืน้ฐานความรู้ท่ีมีอยู่ในความจ าระยะสัน้
อีกทัง้การวิเคราะห์ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงลกัษณะท่ีจ าเป็นและไม่จ าเป็นของข้อมูล ซึ่งท าให้
เกิดความเข้าใจและน าไปสู่การสร้างข้อมูลใหม่ (Marzano, 2001, p. 39) ซึ่งสอดคล้องกับ สุคนธ์  
สินธพานนท์ (2552, น. 13) ท่ีกล่าวว่าการคิดวิเคราะห์ คือ การคิดท่ีจ าแนก แยกแยะข้อมูล วตัถ ุ
เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย โดยอาศยัหลักเกณฑ์ หรือเกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ือ
ค้นหาความจริงหรือความส าคัญท่ีแฝงอยู่ หรือปรากฏอยู่ จนสามารถได้ความคิดท่ีจะน าไปสู่
ข้อสรุป และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ และยงัสอดคล้องกบัวีระ  สดุสงัข์ (2550, น. 23) ท่ีกล่าวว่า
การคิดวิเคราะห์คือ ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะ องค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ วัตถุ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ และการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง
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องค์ประกอบนัน้ ๆ เพ่ือค้นหาสิ่งส าคญัหรือสภาพความจริง นอกจากนี ้ดาลิบอร์ จาคสั (Jakus, 
2014, december, p. 5) กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่า การคิดวิเคราะห์คือ ความสามารถในการมองเห็น
ปัญหาท่ีซบัซ้อนและไม่ซบัซ้อนอย่างชดัเจน และแก้ปัญหานัน้ โดยการสรุปเป็นกรอบความคดิเพ่ือ
น ามาตดัสินใจอย่างมีเหตผุล และอยู่บนพืน้ฐานของความเหมาะสม จากความหมายของการคิด
วิเคราะห์ดงักล่าวสามารถสรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์ คือความสามารถในการจ าแนก แยกแยะ
องค์ประกอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ออกเป็นส่วนย่อย และน า
องค์ประกอบหรือส่วนย่อยมาหาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือค้นหา
ความจริง หรือข้อเท็จจริงของเร่ือง และน ามาออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม  

การคดิวิเคราะห์เป็นการคิดท่ีมีแบบแผน มีขัน้ตอน มีเหตผุล และอยูบ่นพืน้ฐานของความ
เหมาะสม (Jakus, 2014, december, p. 5) การคิดวิ เคราะห์จึงมีองค์ประกอบต่าง ๆ โดย 
มาร์ซาโน (Marzano, 2001, p. 39-45) ได้แบ่งองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ออกเป็น 5 ด้าน 
ได้แก่ (1) การจบัคู่ (2) การจดัหมวดหมู่ (3) การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (4) การสรุปหลกัการ และ
(5) การน าหลักการไปใช้ อีกทัง้ เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศ์ศกัดิ์ (2553, น. 29) ได้เสนอองค์ประกอบ
ของการคดิวิเคราะห์ไว้ว่า การคิดวิเคราะห์จะต้องประกอบไปด้วย (1) ความสามารถในการตีความ 
(2) ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ (3) การตัง้ค าถามเพ่ือน าไปสูก่ารคดิตอ่เก่ียวกบัสิ่งนัน้ 
และ(4) ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล และ สุวิทย์  มูลค า (2548, น. 17) ได้
เสนอองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ประกอบไปด้วย (1) สิ่งท่ีก าหนดให้วิเคราะห์ (2) หลกัการ
หรือกฎเกณฑ์ในการใช้แยกส่วนประกอบของสิ่งท่ีจะวิเคราะห์  และ (3) การค้นหาความจริงหรือ
ความส าคญัและ ส าหรับการวิจัยครัง้นีไ้ด้น าเอาองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ 5 ด้าน ของ 
มาร์ซาโน (Marzanao) มาใช้ในการวิจยั 

ปัจจุบันนักเรียนไทยขาดการคิดวิเคราะห์ โดยผลการประเมินของโครงการ PISA 
ในปี 2552 พบว่าเด็กไทยกลุ่มอายุ 15 ปี มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกวิชาต ่ากว่าค่าเฉล่ีย
นานาชาติ สะท้อนให้เห็นว่าเด็กขาดการคิดวิเคราะห์ (ผู้ จัดการออนไลน์, 2554) ส่วนการศึกษา 
ในปัจจบุนั เดก็ไทยมองวา่เป็นการเรียนเพ่ือสอบส่งผลให้เดก็ไทยขาดระบบการคดิแบบเหตผุลและ
ผล (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2559) อีกทัง้ ผลการประเมินของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 3 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
และผลตรวจราชการเบือ้งต้นของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตตรวจ
ราชการท่ี 1 ได้แก่ จงัหวดันนทบุรี ปทมุธานี พระนครศรีอยทุธยา และสระบุรี พบว่านกัเรียนมีการ
คิดวิเคราะห์ในระดับต ่า ปัจจัยของปัญหานีเ้กิดมาจากระบบการศึกษาในปัจจุบันท่ีไม่ เอือ้ต่อ 
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การคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน และจากการสอนท่ีเน้นหนงัสือเรียน เรียนรู้ตามหนงัสือเรียนจึงท าให้
นกัเรียนไมมี่โอกาสท่ีจะฝึกความสามารถในการคดิวิเคราะห์ (เดลินิวส์, 2557; มตชิน, 2558) 

ผู้วิจยัในฐานะของครูผู้สอนวิชาแนะแนวนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียน
บางกอกศึกษา ได้ท าการสังเกตพฤติกรรมทางการเรียนจากการท ากิจกรรมท่ีผู้ วิจัยต้องการให้
นกัเรียนคิดวิเคราะห์ พบว่า เม่ือนกัเรียนตอบค าถามในชัน้เรียนลกัษณะของค าตอบเป็นข้อความ
สัน้ ๆ ไม่มีการอธิบายเหตผุลของสิ่งท่ีตอบ เม่ือต้องตอบค าถามท่ีต้องเปรียบเทียบนกัเรียนยงัไม่
สามารถอธิบายความเหมือนและความแตกตา่งของสิ่งนัน้ได้ และมกัตอบค าถามโดยไม่เรียงล าดบั
เนือ้หาของค าตอบ และผู้วิจยัยงัได้สมัภาษณ์ครูท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีสอนนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้น จ านวน 3 ท่าน เก่ียวกบัการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน พบว่า การตอบค าถามของนกัเรียน
จากกิจกรรมในห้องเรียน ค าตอบของนกัเรียนนัน้เป็นค าตอบสัน้ ๆ ไมมี่การอธิบายเหตผุลประกอบ 
ค าตอบไม่เป็นเหตเุป็นผล ไม่ล าดบัเนือ้หาของตอบ และในการตอบค าถามจากการท าแบบฝึกหดั
และแบบทดสอบ นักเรียนไม่มีการวิเคราะห์ค าถามก่อนตอบ กล่าวคือ นักเรียนไม่วิเคราะห์ว่า
ค าถามนัน้ต้องการค าตอบใดบ้าง ไม่มีการล าดบัค าตอบของค าถาม คือตอบโดยไม่มีการจดัล าดบั
ข้อมลูในการตอบ อีกทัง้ในการตอบค าถามมกัจะเป็นข้อความท่ีไมเ่ป็นเหตเุป็นผลเทา่ท่ีควร จะเป็น
ค าตอบสัน้ ๆ โดยไม่ให้เหตผุลของข้อความนัน้ รวมถึงไม่สามารถสรุปความของค าตอบท่ีตนเองจะ
ตอบได้ เช่น ค าถามในวิชาประวตัิศาสตร์ถามถึงความแตกต่างระหว่างการปกครองในแต่ละยุค
ตา่งกนัอย่างไร และเหตใุดจึงแตกตา่งกนั แตน่กัเรียนมกัตอบประเด็นรอง กล่าวคือความแตกตา่ง
ของการปกครองในแตล่ะยคุท่ีแตกตา่งกนัคือเวลาตา่งกนั เปล่ียนกษัตริย์ปกครอง ซึ่งเป็นค าตอบท่ี
ไมใ่ชป่ระเดน็หลกัของค าถาม เป็นต้น  

จากความส าคญัและปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน
ไทยอยู่ในระดบัท่ีไม่น่าพอใจนกั ด้วยเหตดุงักล่าวผู้วิจยัจึงเห็นความส าคญัและตระหนกัถึงความ
จ าเป็นท่ีต้องพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น มีการคิดวิเคราะห์สูงขึน้ 
เพราะการคิดวิเคราะห์มีความส าคญัตอ่การเรียนให้เกิดประสิทธิภาพหรือเรียนให้ได้ดี ในวิชาเรียน
สว่นใหญ่มกัจะมีการคิดวิเคราะห์ในเร่ืองตา่ง ๆ (บรรจง  อมรชีวิน, 2554, น. 138) และนอกจากท า
ให้เกิดการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพแล้วนัน้ การคิดวิเคราะห์ยังท าให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาใน
เร่ืองตา่ง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ หรือเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ได้ 
(สคุนธ์ สินธพานนท์ และคนอ่ืน ๆ, 2555, น. 31) ดงันัน้ การท่ีนกัเรียนมีการคิดวิเคราะห์สงูขึน้ก็จะ
เป็นประโยชน์ทัง้ต่อตัวนักเรียน การเรียน และการด าเนินชีวิตของนักเรียนต่อไป และการ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์นัน้ สามารถพัฒนาได้หลายรูปแบบ เช่น ทัสริน  สมนวนตาด (2554, น. 
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108-115) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและจัดการ
เรียนรู้แบบแบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบรูณา
การมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ โนชฮายาตี  มามะ (2555, น. 84)  
ได้พฒันาชดุการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบว่า ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนกัเรียนหลกัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบันกัเรียนท่ี
เรียนรู้โดยวิธีปกต ิพบวา่คะแนนเฉล่ียของการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้ชดุการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนรู้โดยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  
ระดบั .05 ส่วน เกษสุดา  แพรวกลาง (2554, น. 89) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากนี  ้บุญเหลือ หอมเนียม (2559 มกราคม-มิถุนายน, น. 
202-203) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านส่ือสังคมเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับ
นกัเรียนนัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคกลางตอนบน ผลการวิจยัพบว่า ผลการวดัทกัษะชีวิตด้านการ
คดิวิเคราะห์หลงัใช้ชดุการสอนสงูกวา่ก่อนใช้ชดุการสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั.05 

จากการศึกษาข้างต้นพบว่า การคิดวิเคราะห์สามารถพัฒนาได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การจัดการสอน
แบบเทคนิค 4 MAT และการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัสนใจท่ี
จะน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  หรือ Problem-based Learning มาส่งเสริมหรือ
พฒันาการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีนักเรียนจะได้เผชิญกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา ซึ่งสถานการณ์ปัญหาอาจเกิดจากการ
จ าลองสถานการณ์ปัญหาขึน้ หรือเป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีนักเรียนได้รับบทบาทเป็นเจ้าของ
สถานการณ์นัน้เอง เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเองร่วมกับกลุ่มเพ่ือหาแนวทาง  
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หรือทางออกของปัญหานัน้อย่างเหมาะสม โดยการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนีจ้ะช่วยส่งเสริมให้
นกัเรียนสามารถเกิดการคดิวิเคราะห์ได้ เพราะการจดัการเรียนรู้แบบ PBL เป็นการท่ีนกัเรียนมีสว่น
ร่วมและต้องลงมือเรียนรู้ และปฏิบัติด้วยตนเอง จากแนวคิดของ จอห์น ดิวอี ้(John Dewey) 
ท่ีว่าการเรียนรู้เกิดจากการกระท า (Learning by Doing) (บุญเลีย้ง  ทุมทอง , 2556, น. 23) 
โดยการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผู้ วิจยัได้ท าการสงัเคราะห์กระบวนเรียนรู้โดยใช้ปัญห้
เป็นฐานจากนกัวิชาการ และนกัการศกึษาหลายท่าน ท าให้ได้กระบวนการออกมาเป็นขัน้ตอน 7 
ขัน้ ได้แก่  ขัน้ท่ี 1 ก าหนดปัญหา ขัน้ท่ี 2 ท าความเข้าใจกบัปัญหาเพ่ือหาสาเหตขุองปัญหา ขัน้ท่ี 3 
ศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพ่ือเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ขัน้ท่ี 4 ประเมินแนวทางการแก้ปัญหา ขัน้ท่ี 5 
เลือกแนวทางการแก้ปัญหา ขัน้ท่ี 6 น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา และขัน้ท่ี 7 ประเมินผลจาก
การเรียนรู้ และผู้วิจยัได้ท าการน าทฤษฎีทางจิตวิทยาบรูณาการร่วมกบัการท ากิจกรรมในการวิจยั
ครัง้นีด้้วย โดยทฤษฎีท่ีน ามาบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานได้แก่ 
ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Throndike’s Classical Connectionism) และ
ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์ (Operant Conditioning Theory) โดยการ
น ามาบรูณาการในทกุกระบวนการของการท ากิจกรรม 

ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนัน้มีองค์ประกอบส าคัญคือการวิเคราะห์
ปัญหาและหาสาเหตขุองปัญหา (ทิศนา  แขมมณี, 2559, น. 138) และในองค์ประกอบของการคิด
วิเคราะห์ก็จะต้องมีการค้นหาความจริงหรือค าตอบของข้อมลู (สวุิทย์  มลูค า, 2547, น. 17) อีกทัง้
การพฒันาการคิดวิเคราะห์จะสามารถพฒันาได้ดีเม่ือนกัเรียนได้เผชิญตอ่สถานการณ์ปัญหาจริง
ได้เข้าไปอยู่สถานการณ์ปัญหานัน้ (เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศ์ศกัดิ์, 2553, น. 144) และจากวิจยัของ 
อินทิรา ด ารงกุล (2561, น. 81) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิคปัญหา
เป็นฐานเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เร่ือง การออกแบบฐานข้อมลู ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาด้วยเทคนิคปัญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท าให้กลุ่มทดลองมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนด้วยการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 และการวิจยัของสิรินทรา  มินทะขตัิ (2556, น. 87) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ผลของการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-Based Learning) เร่ืองพืน้ผิวและปริมาตรท่ีมีต่อ
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ และความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถในการคิด
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วิเคราะห์หลงัจากจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง พืน้ผิวและปริมาตร สงูกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

ในฐานะของผู้วิจยัมองห็นความส าคญัในการแก้ไขปัญหาการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนจึง
มีความสนใจศึกษาค้นคว้าผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือเสริมสร้าง
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในรอบ 3 ของโรงเรียน ท่ีได้
เสนอในด้านผลการจัดการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นไว้ว่า ผู้ เรียนควรได้รับการพัฒนา
ด้านการคดิ โดยเฉพาะการคดิวิเคราะห์  

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

2. เพ่ือศึกษาคะแนนพฒันาการของการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนหลงัเข้าร่วมโปรแกรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลของการวิจัยท าให้ได้โปรแกรมในการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น ของโรงเรียนบางกอกศกึษา และโรงเรียนบางกอกวิทยา (มลูนิธิ) อีกทัง้ยงัเป็น
ประโยชน์ และแนวทางให้กับครูผู้ สอน  ในการน าโปรแกรมการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนในรายวิชาตา่ง ๆ ได้   

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นของโรงเรียน

บางกอกศกึษาและบางกอกวิทยา (มลูนิธิ) เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร จ านวน 194 คน เป็น
นกัเรียนหญิง จ านวน 80 คน และเป็นนกัเรียนชาย จ านวน 114 คน  
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งมีคะแนนเฉล่ียการคิดวิเคราะห์ต ่ากว่านักเรียน

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 และมธัยมศกึษาปีท่ี 2 และมีคะแนนการคิดวิเคราะห์ต ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 

ลงมา จ านวน 15 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่อยา่งง่าย  
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตวัแปรต้น ได้แก่ โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2. ตวัแปรตาม ได้แก่ การคดิวิเคราะห์ แบง่ออกเป็น 5 ด้าน 

2.1 ด้านการจบัคู ่
2.2 ด้านการจดัหมวดหมู ่ 
2.3 ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด 
2.4 ด้านการสรุปหลกัการ  
2.5 ด้านการน าหลกัการไปใช้  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการพิจารณา แยกแยะ
สว่นย่อยตา่ง ๆ ของสถานการณ์ปัญหา โดยหาความสมัพนัธ์หรือการเช่ือมโยงของส่วนย่อยตา่ง ๆ
เพ่ือน ามาจดัล าดบัของสถานการณ์ หรือจดัประเภทของสถานการณ์ โดยอาศยัเกณฑ์ท่ีก าหนดขึน้
โดยใช้ความเป็นเหตุและผล เพ่ือน ามาสรุปเป็นความคิดรวบยอด และน าการสรุปนัน้มาสร้าง
แนวทางหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาตอ่สถานการณ์ปัญหา แบง่ออกเป็น 5 ด้านได้แก่ 

1.1 ด้านการจับคู่  หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะข้อมูล บอกความ
เหมือนกนั และความแตกตา่งของข้อมลู รวมทัง้บอกเหตผุลของข้อมลูท่ีเหมือนและแตกตา่งกนัได้ 

1.2 ด้านการจัดหมวดหมู่ หมายถึง ความสามารถในการจัดประเภทหรือจัดกลุ่ม
ข้อมูลท่ีคล้ายคลึงกัน หรือประเภทเดียวกัน อย่างมีหลกัเกณฑ์ มีเหตผุลรวมถึงการจดัล าดบัของ
ข้อมลู 

1.3 ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด หมายถึง ความสามารถในการหาเหตผุลท่ีถกูต้อง
ของข้อมลู หาสิ่งท่ีผิดปกติจากข้อมูล เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลแต่ละข้อมลูว่ามีความสมัพนัธ์กันหรือไม่
อยา่งไร 

1.4 ด้านการสรุปหลกัการ หมายถึง ความสามารถในการหาข้อสรุปของข้อมูล หรือ
สรุปใจความส าคญั หรือจบัประเดน็ส าคญัของข้อมลู  
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1.5 ด้านการน าหลักการไปใช้ หมายถึงความสามารถในการน าข้อมูลมาใช้ใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ รวมถึงน าข้อมูลมาคาดการณ์ ขยายความ สิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตได้ เพ่ือหา
แนวทางหรือวิธีการท่ีเหมาะสมตอ่สถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ 

2. โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง การจดักิจกรรมให้กบันกัเรียนโดย
ใช้สถานการณ์ ปัญหาในการกระตุ้ นให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  
ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ การจบัคู่ การจดัหมวดหมู่ การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด การสรุปหลกัการ และการ
น าหลักการไปใช้ เพ่ือแก้ปัญหาและหาทางออกต่อสถานการณ์นัน้ ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม
จ านวน 10 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที โดยแบง่กิจกรรมออกเป็น 3 ขัน้ ได้แก่  

2.1 ขัน้น าเข้าสูกิ่จกรรม หมายถึง การสร้างความพร้อมให้กบัผู้ เรียนเพ่ือเข้าสู่กิจกรรม 
ในขัน้นีผู้้วิจยัจะท าการชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมให้กบันกัเรียน และผู้วิจยัจะต้องสร้างความ
พร้อมให้กบันกัเรียนก่อน เพราะเม่ือผู้ เรียนเกิดความพร้อม ย่อมจะน าไปสู่การเรียนรู้โดยการเกร่ิน
น าเร่ืองเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจและใช้กิจกรรมบริหารสมอง หรือ Brain Gym เพ่ือท าให้
นกัเรียนพร้อมร่วมกิจกรรมมากขึน้  

2.2 ขัน้ด าเนินกิจกรรม หมายถึง การด าเนินกิจกรรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน 7 ขัน้ ดงันี ้ 

ขัน้ท่ี 1 ก าหนดปัญหา หมายถึง เม่ือนกัเรียนแตล่ะกลุ่มได้เผชิญสถานการณ์ ให้
นกัเรียนท าการส ารวจปัญหาจากสถานการณ์ และก าหนดปัญหาจากสถานการณ์ให้ชดัเจน ขัน้นี ้
เม่ือนักเรียนแบ่งกลุ่มแล้ว ครูท าการแจกสถานการณ์หรือเหตุการณ์ให้กับนักเรียน โดยจะเป็น
สถานการณ์หรือเหตกุารณ์จากบทความ เร่ืองสัน้ คลิปวิดีโอหรือบทบาทสมมติให้กับนกัเรียน เม่ือ
นกัเรียนรับรู้ข้อมลูแล้ว ในขัน้นีน้กัเรียนอภิปรายร่วมกนัในกลุม่เพ่ือหาปัญหาหลกัของข้อมลูท่ีได้รับ 

ขัน้ท่ี 2 ท าความเข้าใจกบัปัญหาเพ่ือหาสาเหตขุองปัญหา หมายถึง เม่ือนกัเรียน
แตล่ะกลุ่มได้ปัญหาจากขัน้ท่ี 1 แล้ว ให้นกัเรียนท าความเข้าใจกับปัญหาโดยพิจารณาข้อมลูท่ีได้
แล้วจ าแนก แยกแยะประเด็นสาเหตุต่าง ๆ ของข้อมูลว่าข้อมูลท่ีได้รับกล่าวถึงประเด็นสาเหตุ
ใดบ้าง เม่ือได้ประเด็นสาเหตุแล้ว ท าความวิเคราะห์ความเหมือน ความแตกต่างของประเด็น
สาเหตนุัน้ ๆ เพ่ือให้ได้สาเหตท่ีุชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

ขัน้ท่ี 3 ศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหา หมายถึง นกัเรียนจ าแนก
สาเหตุท าได้พิจารณาไว้แล้วในขัน้ท่ี 2 ออกเป็นด้านต่าง ๆ โดยสามารถสืบค้นหรือค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูล เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นต้น และนกัเรียนท าการให้เหตผุลเพ่ือเช่ือมโยง
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สาเหตุในแต่ละด้านท่ีได้จ าแนกว่ามีความสอดคล้อง หรือเก่ียวข้องกับปัญหาของข้อมูลหรือ ไม ่
อยา่งไร 

ขัน้ท่ี 4 ประเมินแนวทางการแก้ปัญหา หมายถึง นักเรียนหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาให้ได้มากท่ีสดุ และแนวทางแก้ปัญหานัน้จะต้องน าไปใช้แก้ปัญหาได้จริง 

ขัน้ท่ี 5 เลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา หมายถึง นกัเรียนเลือกแนวทางจากขัน้ท่ี 4 
โดยเลือกเพียงแนวทางเดียวท่ีมีความเป็นไปได้ และน าไปใช้ได้จริงจากแนวทางแก้ปัญหาอ่ืน ๆ 
พร้อมอธิบายเหตผุลวา่เพราะเหตใุดจงึเลือกแนวทางแก้ปัญหานี ้

ขัน้ท่ี 6 น าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา หมายถึง นักเรียนแต่ละกลุ่มน า
แนวทางท่ีได้คดัเลือกไว้เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาออกมาน าเสนอให้กลุ่มอ่ืน ๆ ได้รับฟัง ขัน้นีแ้ต่ละ
กลุม่จะต้องน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีแตล่ะกลุม่ได้ท าการวิเคราะห์วา่เป็นอยา่งไร 

ขัน้ท่ี 7 ประเมินผลจากการเรียนรู้ หมายถึง นกัเรียนแตล่ะกลุม่สรุปสิ่งท่ีได้รับจาก
การได้ท ากิจกรรม รวมถึงสรุปผลของกิจกรรมว่ามีความส าเร็จหรือไม่ อย่างไร และสรุปผลของ
กระบวนการท่ีได้ท าว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร  ในขัน้นีแ้ต่ละกลุ่มจะต้องแสดงความ
คิดเห็นต่อแนวทางของกลุ่มอ่ืน ๆ ว่าเป็นอย่างไร และจัดล าดบัแนวทางท่ีดีท่ีสุดต่อสถานการณ์ 
หรือเหตกุารณ์ปัญหานัน้ ๆ และในขัน้นีแ้ตล่ะกลุ่มจะต้องประยกุต์แนวทางท่ีกลุ่มเลือกว่าสามารถ
น าไปประยุกต์ต่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์ปัญหาใดท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวันได้บ้าง หรือ
สถานการณ์ท่ีมีความใกล้เคียงกบัสถานการณ์ปัญหาท่ีเป็นโจทย์ของกิจกรรมนี ้

ส าหรับขัน้ด าเนินกิจกรรมผู้ วิจัยจะใช้เทคนิคการเสริมแรงกับนักเรียน ตลอด
กระบวนการ โดยในการเสริมแรงผู้ เรียนจะต้องด าเนินพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมด้วย เช่น  
เร่ิมมีการร่วมมือกนัคดิหาแนวทาง มีการให้ความร่วมมือกนัในกลุม่ของตนเอง เป็นต้น 

2.3 ขัน้สรุปกิจกรรม หมายถึง การสรุปผลจากกิจกรรมท่ีได้ท าไปแล้วว่าได้ผลสรุป
อย่างไร และได้รับประโยชน์อะไรจากกิจกรรม รวมถึงความรู้สึกต่อกิจกรรมหลังจากท ากิจกรรม
เสร็จสิน้แล้ว ขัน้นีเ้ป็นการให้นกัเรียนสรุปกิจกรรมว่าจากกระบวนการท่ีได้ท าไปในขัน้ตอนด าเนิน
กิจกรรมนัน้เป็นอย่างไรบ้าง ทบทวนขัน้ตอนของการได้มาซึ่งค าตอบของปัญหา โดยในขัน้นีจ้ะใช้
ใช้เทคนิคการเสริมแรงด้วยการชมเชย เม่ือกระบวนการเสร็จสิน้ตามวตัถปุระสงค์ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการท าการศึกษาผู้ วิจยัจะท าการพฒันาโปรแกรมซึ่งน ามาใช้ในการส่งเสริมการคิด

วิเคราะห์ของนกัเรียน โดยแบง่การคิดวิเคราะห์ออกเป็น 5 ด้าน ตามประเภทการคิดวิเคราะห์ของ
มาร์ซาโน (Marzano, 2001, p. 39) ซึ่งได้แก่ 1) ด้านการจบัคู่ 2) ด้านการจดัหมวดหมู่ 3) ด้านการ
วิเคราะห์ข้อผิดพลาด 4) ด้านการสรุปหลักการ และ 5) ด้านการน าหลักการไปใช้ โดยประยุกต์
หลกัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีทางจิตวิทยา ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการ
เช่ือมโยงของธอร์นไดค์ และทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์  มาใช้ออกแบบ
กิจกรรมเพื่อพฒันาการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียน จงึสามารถสรุปกรอบแนวคดิทางการวิจยัได้ดงันี ้

 
ตวัแปรต้น  ตวัแปรตาม 

โปรแกรมการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 

การคดิวิเคราะห์ แบง่ออกเป็น 5 ด้าน 
1. ด้านการจบัคู ่
2. ด้านการจดัหมวดหมู ่ 
3. ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด 
4. ด้านการสรุปหลกัการ  
5. ด้านการน าหลกัการไปใช้  

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
สมมตฐิานการวิจัย 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีการคิดวิเคราะห์สูงขึน้
หลงัจากเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 
 



    

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม

หวัข้อตอ่ไปนี ้
1.แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการคิดวิเคราะห์ 

1.1 ความหมายของการคดิวิเคราะห์ 
1.2 การคดิวิเคราะห์กบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของประเทศไทย 
1.3 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการคดิวิเคราะห์ 

1.3.1 ทฤษฎีสติปัญญาสามศรของเสติร์นเบิ ร์ก (A Triarchic Theory of 
Human Intelligence) 

1.3.2 แนวคดิเก่ียวกบัการคดิวิเคราะห์ของมาร์ซาโน (Marzano’s Taxonmy) 
1.4 ความส าคญัของการคดิวิเคราะห์ 
1.5 องค์ประกอบของการคดิวิเคราะห์ 
1.6 กระบวนการคดิวิเคราะห์ 
1.7 หลกัการของการคดิวิเคราะห์ 
1.8 การพฒันาการคดิวิเคราะห์ 
1.9 การวดัการคดิวิเคราะห์ 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem based learning) 

2.1 ความเป็นมาของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2.2 ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2.3 องค์ประกอบของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2.4 กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2.5 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบัการคดิวิเคราะห์ 
2.6 ทฤษฎีท่ีใช้ในการพฒันาโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

2.6.1 ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ ช่ื อ ม โย ง ข อ ง ธ อ ร์ น ได ค์  (Thorndike’s Classical 
Connectionism) 
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2.6.2 ท ฤษ ฎี ก า ร เรีย น รู้แบ บ การก ระท าข อ งส กิ น เน อ ร์  (Operant 
Conditioning) 

3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
3.1 งานวิจยัในประเทศไทย 
3.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการคิดวิเคราะห์ 

1.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 
ความหมายของการคิดวิเคราะห์นัน้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ 

การคดิวิเคราะห์ไว้หลายทา่น ดงันี ้
สวุิทย์  มลูค า (2548, น. 9) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์ หมายถึง การจ าแนก 

การแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือค้นหาองค์ประกอบย่อยว่ามี
อะไรบ้าง ท ามาจากอะไร ประกอบขึน้มาอยา่งไร และมีความเช่ือมโยงตอ่กนัอยา่งไร 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2553, น. 2) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 
หมายถึง ความสามารถในการจ าแนก แจกแจงองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเร่ืองใด
เร่ืองหนึง่ และหาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลระหวา่งองค์ประกอบเหลา่นัน้ เพ่ือค้นหาสาเหตท่ีุแท้จริง 

วีระ  สุดสังข์ (2550, น. 23) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ หมายถึง 
ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะ องค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ 
วตัถุ เร่ืองราว หรือเหตกุารณ์ และการหาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลระหว่างองค์ประกอบนัน้ ๆ เพ่ือ
ค้นหาสิ่งส าคญัหรือสภาพความจริง 

สุคนธ์  สินธพานนท์ (2552, น. 13) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า  
การคิดท่ีจ าแนก แยกแยะ ข้อมลู วตัถ ุเร่ืองราว หรือเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย โดยอาศยั
หลักเกณฑ์ หรือเกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ือค้นหาความจริง หรือความส าคัญท่ีแฝงอยู่ หรือปรากฏอยู ่  
จนสามารถได้ความคดิท่ีจะน าไปสูข้่อสรุป และสามารถน าไปประยกุต์ใช้  

ราชบัณฑิ ตยสถาน (2551, น. 22) ได้ ให้ความหมายการคิดวิ เคราะห์ ไว้ว่า 
กระบวนการท่ีต้องใช้การจ าแนกองค์ประกอบต่าง ๆ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ
องค์ประกอบตา่ง ๆ เหลา่นัน้ เพ่ือค้นหาความจริงของสิ่งนัน้ 

ฆนัท  ธาตุทอง (2554, น. 40) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า การคิด
วิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบตา่ง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหา



  13 

ความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลระหวา่งองค์ประกอบเหล่านัน้ ซึ่งอาจจะเป็น เร่ืองราว เหตกุารณ์ วตัถหุรือ
สิ่งของ 

โรเบิ ร์ต  เจ. มาร์ซาโน (Marzano, 2001, p. 39) ได้ให้ความหมายของการคิด
วิเคราะห์ไว้ว่า เป็นการขยายความคิดหรือความรู้ด้วยการใช้เหตผุล โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์
รายละเอียดท่ีเฉพาะของข้อมลู บนพืน้ฐานความรู้ท่ีมีอยู่ในความจ าระยะสัน้ อีกทัง้การวิเคราะห์ยัง
เป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะท่ีจ าเป็นและไม่จ าเป็นของข้อมูล ซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจและ
น าไปสูก่ารสร้างข้อมลูใหม่ 

อยัมนั เอเมอร์ (Amer, 2005, p. 1) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า เป็น
ความสามารถในการพิจารณาและแยกแยะข้อเท็จจริง และคดิไตร่ตรองหาจดุแข็ง และจดุอ่อนของ
ข้อเท็จจริงนัน้ อีกทัง้การคิดวิเคราะห์ยังเป็นการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างรอบคอบ 
กลา่วคือ มองเห็นแนวทางท่ีจะแก้ปัญหา วิเคราะห์ข้อมลู น าข้อมลูเดมิกลบัมา และใช้ข้อมลู 

โจแอน เค. รอบบินส์ (Robbins, 2011, p. 45) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์
ไว้ว่า เป็นการจ าแนก แยกแยะ หรือคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อสถานการณ์ท่ีมีความ
คลมุเครือหรือไมช่ดัเจน  

ดาลิบอร์ จาคสั (Jakus, 2014, december, p. 5) ได้กลา่วถึงความหมายของการคิด
วิเคราะห์ไว้ว่า เป็นความสามารถในการมองเห็นปัญหาทัง้ท่ีซบัซ้อนและไม่ซับซ้อนอย่างชดัเจน 
และแก้ไขปัญหานัน้ โดยสรุปเป็นกรอบความคิดเพ่ือน ามาตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และอยู่บน
พืน้ฐานของความเหมาะสม การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดท่ีมีแบบแผน เป็นขัน้ตอน มีวิธีการในการ
จ าแนกหรือแยกส่วนตา่ง ๆ ของปัญหา หรือกระบวนการ โดยการจ าแนกส่วนประกอบของสาเหต ุ
และวิเคราะห์ปัญหาท่ีปรากฏ เพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหาอยา่งเหมาะสม 

จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถ
ในการพิจารณา แยกแยะส่วนย่อยต่าง ๆ ของสิ่งท่ีต้องการจะวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นวตัถุ สิ่งของ 
เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ โดยการค้นหาความสัมพันธ์ของส่วนย่อยเหล่านัน้ อย่างมีเหตุผล และ
อาศยัหลกัเกณฑ์ ซึ่งน าไปสู่การได้ข้อเท็จจริง เพ่ือน าไปใช้ในการหาแนวทางต่อการตดัสินใจหรือ
แก้ปัญหาในเร่ืองตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม  

1.2 การคิดวิเคราะห์กับหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานของประเทศไทย  
การคดิวิเคราะห์มีความส าคญัมากขึน้กบัสงัคมไทย เพราะสงัคมไทยนัน้เปล่ียนแปลง

ไปอย่างมากจากเดิม ด้วยกบัเทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้ใหม่ ๆ รวมถึงการค้าขายท่ีเข้ามา ซึ่งส่งผลให้คน
ไทยนัน้มีทางเลือก หรือข้อเสนอแนะท่ีเพิ่มขึน้ในการด าเนินชีวิตในสงัคม ดงันัน้ คนไทยจึงจ าเป็นท่ี
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จะต้องมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ในการแยกแยะความงาม ความเหมาะสม ความถกูต้อง 
และความเป็นประโยชน์ (ไพฑรูณ์  สินลารัตน์, 2560, น. 1) เม่ือสงัคมเกิดการเปล่ียนแปลงไป สิ่งท่ี
ต้องมีเพิ่มเติมในบุคคลท่ีอาศยัในสงัคมคือการคิดวิเคราะห์ การศึกษาไทยจึงให้ความส าคญัต่อ
การจดัการศกึษาให้กบัผู้ เรียน และก าหนดให้การคดิวิเคราะห์ได้ถกูฝึกฝนในนกัเรียน 

พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545 และ
ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2553 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในมาตราท่ี 24 ไว้ว่า การจัดแนว
ทางการสอนนัน้จะต้องฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญปัญหา และการประยุกต์
ความรู้ เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหา อีกทัง้จะต้องจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ได้ฝึกปฏิบตัใิห้คดิเป็น และท าเป็น   

และหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการ
เรียนรู้ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นไว้ว่าผู้ เรียนจะต้องได้รับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, น. 30)และจากหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษา พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 5) ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันได้ก าหนด
ความส าคญัของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไว้ด้วยเช่นกนั ในจดุหมายของหลกัสตูรในข้อ 2 
มีความรู้ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
อีกทัง้การก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื น้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 มุ่งให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญโดยให้ความส าคญัไปท่ีทักษะการคิด ดังนี ้  
ในข้อ 2 ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้าง  
องค์ความรู้หรือสารสนเทศในการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมได้อย่างเหมาะสม  

จะเห็นว่าจากพระราชบัญญัติการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานทัง้
หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 จนกระทัง่มีการปรับปรุงหลกัสตูรขึน้ใหม่ ได้แก่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ให้ความส าคญักับการคิดวิเคราะห์ 
เพราะเป็นสิ่งท่ีถูกก าหนดให้เกิดขึน้กับผู้ เรียน นั่นหมายความได้ว่า การคิดวิเคราะห์จึงมี
ความส าคญัท่ีจะต้องสง่เสริมให้เกิดขึน้กบันกัเรียน 

1.3 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการคิดวิเคราะห์ 
1.3.1 ทฤษฎีสติ ปัญญาสามศรของเสติ ร์นเบิ ร์ก (A Triarchic Theory of 

Human Intelligence) 
สเติ ร์น เบิ ร์ก  (R. J. Sternberg, 1985, pp. 41-42) ได้ เสนอส่ วนประกอบของ

สตปัิญญาไว้ 3 สว่น ซึง่สามารถอธิบายได้เป็นทฤษฎียอ่ย ๆ 3 ทฤษฎี ดงันี ้
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1. ด้านบริบทสังคม (The Context of Intelligence) เป็นความสามารถทาง
สติปัญญาท่ีเก่ียวข้องกับบริบททางสังคม ทัง้การกระท าท่ีแสดงถึงความฉลาดทางสติปัญญา  
ในบริบทสังคม ประกอบไปด้วย (1) Adaptation คือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีจดุมุ่งหมาย (2) Selection คือการเลือกสิ่งแวดล้อมท่ีให้ประโยชน์ มากกวา่กว่า
การท าตามความเคยชิน และ (3) Shaping คือความสามารถในการปรับแต่งสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องกบัความสามารถและคา่นิยมของตนเอง กล่าวคือ สติปัญญาด้านบริบทสงัคมนัน้ เป็น
เร่ืองของการติดต่อสมัพนัธ์ การรอบรู้ในสถานการณ์รอบ ๆ ตวั ท าให้สามารถเรียนรู้ในการด าเนิน
ชีวิตในสิ่งแวดล้อมทางสงัคมและวฒันธรรมได้ดี เรียนรู้การปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อม เม่ือใดเรา
ควรจะปรับสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับเรา และเม่ือใดเราควรจะหลีกหนีเพ่ือไปหาสิ่งแวดล้อมท่ีดีกว่า  
ซึง่ในการปรับตวัจะมีทกัษะท่ีจ าเป็น 3 ทกัษะ ดงันี ้(วรรณี  ลิมอกัษร, 2554, น. 27-28) 

1) ทกัษะทางภาษา เป็นความสามารถในการพูด การเขียนการฟัง และการ
เรียนรู้จากการอา่น รวมทัง้การส่ือสารด้วยภาษาให้ผู้ อ่ืนสามารถเข้าใจได้ถกูต้อง 

2) ทักษะในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการรับรู้ว่าปัญหาคืออะไร 
รวมถึงสามารถเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหา 

3) ทกัษะสงัคม เป็นความสามารถในการสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืนในสงัคมมี
ความรู้สึกไวต่ออารมณ์และความต้องการของผู้ อ่ืน อีกทัง้สามารถพฒันาตนเองและเป็นผู้น าใน
สงัคมได้ 

2. ด้านประสบการณ์  (Experience Intelligence) เป็นผลของประสบการณ์ 
ท่ีมีต่อความสามารถทางสติปัญญา  โดยจะเก่ียวข้องกับความสามารถในการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง และน าเอาความรู้มาใช้อย่างสร้างสรรค์ กล่าวคือเม่ือเจอสถานการณ์หรือได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ บุคคลอาจจะต้องเสียเวลาในการเรียนรู้หรือแก้ปัญหาตอ่สถานการณ์ โดยอาจจะ
เลือกใช้วิธีท่ีหลากหลาย หรือใช้หลายวิธีในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง ทว่า สถานการณ์นัน้ ๆ 
บคุคลได้เคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็จะสามารถใช้ความรู้เดมิท่ีมีอยูม่าชว่ยในการเรียนรู้ และ
การแก้ปัญหา ได้ง่ายและสามารถส าเร็จลุล่วงโดยเร็ว และบางคนก็อาจจะเรียนรู้จากความ
ผิดพลาดท่ีเคยประสบมาก่อนในอดีต และน ามาเรียนรู้ตอ่เร่ืองใหม่ ๆ ได้ (วรรณี  ลิมอกัษร, 2554, 
น. 27-28) ซึ่ งความสามารถทางสติ ปัญญาด้านประสบการณ์ จะประกอบไปด้วย (1) 
ความสามารถในคดิริเร่ิมสิ่งใหม่ ๆ และการแก้ปัญหาแบบแปลกใหม่ และ (2) ความคลอ่งแคล่วใน
การประมวลข้อมูลท่ีมีอยู่ อีกทัง้เช่ือมโยงความสามารถทัง้สองอย่าง ซึ่งจะท าให้มีทักษะในการ
แก้ปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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3. ด้านกระบวนการวิเคราะห์ (Analytical Intelligence) เป็นความสามารถทาง
สติปัญญาท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการประมวลข้อมลู เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ประเมิน ตดัสิน 
หรือเปรียบเทียบและหาความแตกต่าง  โดยองค์ประกอบเหล่านีจ้ะถูกใช้ในการน ามาหา
ความสัมพันธ์ของลกัษณะต่าง ๆ ของปัญหาท่ีซึ่งจะน ามาใช้ในการตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผล 
และเป็นไปตามหลักการ (R. J.  Sternberg, 1999, November, p. 438; R. J. Sternberg, 2005, 
p. 191) ซึง่มีองค์ประกอบด้วยกนั 3 ประการ ดงันี ้

3.1 อ ง ค์ป ระกอบ ด้ าน การป รับ ความคิ ด  (metacomponents)  เป็ น
กระบวนการคิด และการสั่งการท่ีประกอบไปด้วยการประมวลความรู้ การคิดแก้ปัญหา การ
วางแผนตดิตาม และประเมินผลเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งถกูต้อง 

3.2 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ  (performance components) 
เป็นกระบวนการลงมือกระท าหรือปฏิบัติตามการตัดสินใจ ดังนัน้องค์ประกอบด้านการปรับ
ความคิด และองค์ประกอบด้านการปฏิบตัิจึงเป็นกระบวนการท่ีควบคูไ่ปด้วยกนั เน่ืองจากการคิด
เพียงอยา่งเดียวแตไ่ม่ลงมือกระท าจึงไม่เพียงพอตอ่การแก้ปัญหา ส่วนการกระท าเพียงอย่างเดียว
หากขาดการคดิก็ไมส่ามารถแก้ปัญหาได้เช่นกนั การกระท าจงึต้องอาศยัการคดิท่ีเหมาะสมมาชว่ย
โดยองค์ประกอบด้านการปฏิบัติจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบด้านการคิดย่อย ๆ ได้แก่  
การเข้ารหสั การรวมและเปรียบเทียบ การตอบสนอง และการพฒันาสตปัิญญาในการแก้ปัญหา 

3.3 องค์ป ระกอบ ด้ านการแสวงหาความ รู้  (knowledge-acquisition 
components) เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ท่ีเป็นส่วนประกอบส าคญัของสติปัญญาจะต้อง
อาศยักระบวนการคดัเลือก การเลือกข้อมลูเข้ารหสั การเลือกวิธีการประมวลข้อมลู เพ่ือให้เกิดภาพ
ท่ียอมรับได้ มีวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลใหม่กับข้อมูลเดิมท่ีมีอยู่แล้ว เพ่ือให้ได้ความรู้ใหม่ท่ี
เหมาะสมในระบบความจ า 

จากทฤษฎีปัญญาสามศรของเสติร์นเบิร์ก เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการทาง
ปัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการคิด และแสดงความคิดออกมาผ่านการกระท า  ในทฤษฎีย่อยด้าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Analytical Intelligence) เป็นการน าข้อมูลมาประมวลเพ่ือหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหา ซึ่งอาศยัการวิเคราะห์หรือการจ าแนก แยกแยะ  การเปรียบเทียบเพ่ือหาความ
แตกตา่ง รวมถึงการหาความสมัพนัธ์ จะเห็นว่าทฤษฎีปัญญาสามศรมองกระบวนการทางปัญญา
เป็นความสามารถ การคดิวิเคราะห์เป็นความสามารถเชน่เดียวกนั  
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1.3.2 แนวคิดเก่ียวกับการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน (Marzano’s Taxonomy) 
กลไกการเรียนรู้ท่ีส าคัญคือแรงจูงใจ เพราะแรงจูงใจเป็นกลไกในการควบคุม

ระดบัของการคิด และระดบัของการคิดจะเป็นตวัควบคมุระดบัของความรู้ ดงันัน้ การออกแบบการ
เรียนรู้จะต้องเร่ิมจากการจดัระบบจิตใจให้เกิดความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ เพ่ือส่งต่อไปยงัการคิดผ่าน
เนือ้หาและข้อมูลตา่ง ๆ เกิดการใช้ข้อมลูซึ่งกระบวนการทัง้หมดนัน้จะต้องอาศยัการคิดวิเคราะห์ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจ และจดจ าสิ่งนัน้ ๆ ได้ตลอด (มนตรี วงษ์สะพาน , 2557, พฤษภาคม-
สิงหาคม , น. 11) จากแนวคิดนี  ้มาร์ซาโน (Marzano, 2001, pp. 11-12) อธิบายถึงรูปแบบ
พฤติกรรมการเรียนรู้ 3 ระบบ ได้แก่  ระบบแห่งตน (Self-System) ระบบควบคุมการรู้คิด 
(Metacognitive System) และระบบรู้คิด (Cognitive System) โดยระบบแห่งตนจะตัดสินและ
ยอมรับการเรียนรู้เร่ืองใหม่ ระบบควบคุมการรู้คิด จะเข้ามาก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และ
ออกแบบวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และระบบรู้คิดจะท าการจดักระท าข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์ ดงันัน้ปริมาณความรู้ของแต่ละบุคคลมีผลต่อความส าเร็จในการเรียนรู้เร่ืองใหม่  โดย
ความรู้ใหมท่ี่หลากหลาย จะเป็นความรู้ท่ีสามารถตอ่ยอดจากความรู้เดมิ  

มาร์ซาโน ได้ก าหนดการคิดวิ เคราะห์ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการรู้คิด  
ซึ่งมาร์ซาโนได้แบ่งเป็นประเภทของการคิดวิเคราะห์ไว้ด้วยกัน 5 ด้าน (Marzano, 2001, pp. 39-
45) ดงันี ้

1. การจบัคู่ (Matching) เป็นความสามารถในการจ าแนก แยกแยะส่วนต่าง 
ๆ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งท่ีจะวิเคราะห์ โดยพิจารณาจากความคล้ายคลึง และความ
แตกตา่ง  

2. การจัดหมวดหมู่ (Classification) เป็นความสามารถในการจัด รวบรวม 
ประเภท ล าดบั กลุม่ ของข้อมลู โดยสิ่งท่ีคล้ายกนัเข้าด้วยกนั  

3. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error Analysis) เป็นความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมลูท่ีผิดพลาดโดยการใช้เหตผุล เพ่ือให้เหตผุลนัน้เช่ือถือได้ว่าถกูต้อง เป็นกระบวนการ
หาเหตผุลท่ีถกูต้องให้กบัข้อมลูหรือเร่ืองราวตา่ง ๆ และเป็นการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของเร่ืองราว
หรือข้อมลูตา่ง ๆ วา่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร  

4. การสรุปหลกัการ (Generalizing) เป็นความสามารถในการสร้างข้อสรุป
จากข้อมูลเดิมท่ีมีอยู่ น ามาสรุปเป็นหลักการใหม่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการให้เหตุผลเชิงอุปนัย  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือก าหนดแนวคิดในการสรุป โดยต้องใช้ข้อสรุปร่วมกันในหลาย ๆ 
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ประเดน็ให้เกิดความสอดคล้องกนั จนกลายเป็นความคิดรวบยอด ซึง่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้  

5. การน าหลกัการไปใช้ (Specifying) เป็นความสามารถในการท่ีน าเอาการ
สรุปหลักการมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการท าความเข้าใจ และการคาดการณ์
เหตกุารณ์ท่ีจะเกิดขึน้ ด้วยการระบุรายละเอียดของเหตกุารณ์ และสิ่งท่ีจะตามมาของเหตกุารณ์
นัน้ และปรับวิธีการให้เหมาะสมกบัสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ไป โดยสว่นใหญ่จะใช้กระบวนการนิรนยั  

จากแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโนข้างต้น ผู้ วิจัยจึงเลือก
ประเภทของการคิดวิเคราะห์ของ โรเบิร์ต เจ. มาร์ซาโน ซึ่งประกอบไปด้วยการคิดวิเคราะห์ 5 ด้าน 
ได้แก่  (1) การจับคู่  (Matching) (2) การจัดหมวดหมู่  (Classification) (3) การวิ เคราะ ห์
ข้อผิดพลาด (Error Analysis) (4) การสรุปหลกัการ (Generalizing) และ (5) การน าหลกัการไปใช้ 
(Specifying) ส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้

 
1.4 ความส าคัญของการคิดวิเคราะห์ 

การคิดวิเคราะห์เป็นความคิดพืน้ฐานท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตใน
สังคม และยังเป็นประโยชน์ในระดับทัง้ปัจเจกบุคคล องค์กร และประเทศ และในทุกวิชา
จ าเป็นต้องใช้การคิดวิเคราะห์นีเ้ป็นเคร่ืองมือในการศกึษา หาความรู้ และท าความเข้าใจต่อเร่ือง
ต่าง ๆ การคิดวิเคราะห์จึงมีความส าคัญ ดังนี  ้(เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, 2549, น. 32-45; 
ลกัขณา  สริวฒัน์, 2549, น. 74-79)  

1.4.1 การคิดวิ เคราะห์ช่วยส่งเส ริมความฉลาดทางปัญญาโรเบิ ร์ต  เจ .  
เสติร์นเบิร์ก (Robert J. Sternerg) ได้น าเสนอแนวคิดเก่ียวกับความเฉลียวฉลาดท่ีประสบ
ความส าเร็จ (Successful Inteligence) (Robert J. Sternerg, ม.ป.ป., อ้างถึงในเกรียงศักดิ ์ 
เจริญวงศ์ศกัดิ์, 2553, น. 32) ไว้ว่า คนเรานัน้จะเฉลียวฉลาดต้องประกอบไปด้วยความฉลาด 3 
ด้าน ได้แก่ ความฉลาดในการสร้างสรรรค์ (Creative Intelligence) ความฉลาดในการวิเคราะห์ 
(Analytical Intelligence) และความฉลาดในการปฏิบตัิจริง (Practical Intlligence) โดยในส่วน
ของความฉลาดในการวิเคราะห์นัน้ เสติร์นเบิร์กได้อธิบายว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถในการตัดสินใจโดยธรรมชาติ มักจะมี
จดุอ่อนในด้านความสามารถในการคิดหลายประการ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะมาช่วย
เสริมจดุออ่นทางความคดินัน้  

1.4.2 การคิดวิเคราะห์ช่วยให้ค านึงถึงความสมเหตสุมผลของขนาดของตวัอย่าง
ในการสรุปเร่ืองราวต่าง ๆ จ าเป็นจะต้องค านึงถึงจ านวนของข้อมูลท่ีสามารถบ่ งชีค้วาม
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สมเหตุสมผลของเร่ืองนัน้ การมีข้อมูลตวัอย่างเพียง 2-3 ตวัอย่าง แล้วด่วนสรุปข้อมูลโดยไม่ได้
ค านึงถึงจ านวนว่ามีความเพียงพอต่อการน าไปสรุปหรือไม่ อาจจะท าให้เกิดการเข้าใจผิด ดงันัน้ 
จงึจ าเป็นจะต้องสืบค้นข้อมลูตามหลกัการและเหตผุลให้เป็นจริงโดยชดัเจน จงึจะมีการสรุป 

1.4.3 การคิดวิเคราะห์จะช่วยลดการอ้างประสบการณ์ส่วนตวัเป็นข้อสรุปทัว่ไป  
คนส่วนมากมกัใช้ประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้กับตนเองเพียงคนเดียวมาสรุปเร่ืองทัว่ ๆ ไป ซึ่งการอ้าง
เชน่นีอ้าจจะเกิดความผิดพลาด เพราะอาจจะมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีไมไ่ด้กลา่วถึงซึ่งเป็นสาเหตขุองสิ่งนัน้ 
ตวัอย่างเช่น คนอายุยืนมกัจะอ้างว่าถ้ารับประทานอาหารตามแบบของเขาก็จะสามารถมีอายยืุน
เชน่เขา เป็นต้น  

1.4.4 การคิดวิเคราะห์ช่วยขุดค้นสาระของความประทับใจครัง้แรกถ้าเกิด
ความรู้สึกประทับใจครัง้แรกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ส่งผลให้เรารู้สึกดีต่อสิ่งนัน้ในอนาคต ยิ่งเม่ือถูก
กระตุ้นด้วยความประทบัใจตอ่ ๆ มา จะเป็นเหตทุ าให้สามารถสรุปวา่สิ่งนัน้จะเป็นเชน่นัน้ตลอดไป 
ซึง่เป็นเหตท่ีุจะท าให้การให้เหตผุลกบัสิ่งนัน้เกิดความล าเอียง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะ
ช่วยพิจารณาสาระท่ีถูกบิดเบือนจากความประทบัใจในครัง้แรก ท าให้เกิดมุมมองในแง่มุมอ่ืน ๆ 
เพิ่มขึน้ 

1.4.5 การคิดวิเคราะห์ช่วยตรวจสอบการคาดคะเนบนพืน้ฐานความรู้เดิมใน
หลายเร่ืองท่ีจะถกูสรุปจากความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการคาดการณ์ความนา่จะเป็นของสิ่งนัน้ใน
อนาคต ซึ่งไม่ได้อยู่บนพืน้ฐานของข้อมูลท่ีปรากฏต่อการคาดการณ์บนพืน้ฐานความจริงท่ีรับรู้
เก่ียวกบัเร่ืองนัน้ ตวัอยา่งเช่น เราได้ยินมานานว่า ภาคอีสานนัน้แห้งแล้ง จนถึงขนาดในบางแห่งไม่
มีน า้ด่ืมท าให้มีการคาดเดาว่าจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสานนัน้แห้งแล้ว หากแต่มีข้อมูลใหม่ท่ี
กล่าวถึงภาคอีสานในปัจจุบันว่า ภาคอีสานมีความอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยผักสด และผลไม้ 
ดงันัน้ หากไม่มีการคิดวิเคราะห์ก็คงจะท าให้ไม่เช่ือกบัข้อมลูใหมนี่ ้ซึง่จะส่งผลตอ่การเข้าใจผิดกบั
ข้อเท็จจริง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์นีจ้งึจะช่วยประมาณความน่าจะเนของข้อมลูโดยการ
ใช้ข้อมูลพืน้ฐานท่ีมีวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยอ่ืนของสถานการณ์ขณะนัน้ ซึ่งช่วยให้สามารถ
คาดการณ์ความนา่จะเป็นได้อยา่งสมเหตสุมผลมากกวา่ 

1.4.6 การคิดวิเคราะห์ช่วยวินิจฉัยข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ส่ วนบุคคล
ประสบการณ์ของแตล่ะบุคคลมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความอคติ จ าเป็นจะต้องตระหนกัในการวินิจฉัย
ค ากล่าวของบุคคล ไม่เพียงแต่ประสบการณ์เท่านัน้ ความจ าของบุคคลมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความ
ล าเอียงเช่นกัน โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ ดงันัน้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะช่วยให้
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เหตผุลสมเหตสุมผลกบักบัสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงขณะนัน้ โดยไม่มีอคติท่ีก่อขึน้จากความทรงจ า และจะ
ท าให้บคุคลสามารถประเมินสิ่งตา่ง ๆ ได้อยา่งสมจริง 

1.4.7 การคิดวิเคราะห์เป็นพืน้ฐานการคิดในมิติอ่ืน ๆ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์เป็นปัจจัยท่ีท าหน้าท่ีหลักของการคิดในมิติอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการคิด
วิพากษ์ คดิสร้างสรรค์ เป็นต้น ซึง่ความสามารถในการคดิวิเคราะห์จะชว่ยเสริมสร้างให้เกิดมมุมอง
ในเชิงลกึ และครบถ้วนมากขึน้ในเร่ืองนัน้ ๆ ซึง่จะน าไปสูก่ารตดัสินใจ และสามารถแก้ปัญหาได้  

1.4.8 การคิดวิเคราะห์ช่วยในการแก้ปัญหา เพราะเป็นความสามารถในการ
จ าแนก แยกแยะองค์ประกอบตา่ง ๆ เพ่ือท าความเข้าใจในสิ่งท่ีเกิดขึน้ ดงันัน้เม่ือบคุคลประสบกบั
ปัญหา ให้ท าการวิเคราะห์ปัญหานัน้มีองค์ประกอบอะไรบ้าง เพราะเหตใุดจึงเป็นเช่นนัน้ อันจะ
น าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น เน่ืองจากการแก้ปัญหาจ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์
ปัญหา ความสามารถในการคดิวิเคราะห์จะท าให้บคุคลมองเสียก่อนว่ามีปัญหาอะไร แยกแยะวา่มี
ก่ีประเภท แต่ละประเภทมีรายละเอียดอะไร เพ่ือจะได้สามารถคิดต่อไปได้ว่าแต่ละประเภทจะมี
แนวทางปอ้งกนัและแก้ไขได้อยา่งไร 

1.4.9 การคิดวิเคราะห์ช่วยประเมินและตัดสินใจ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์จะช่วยให้บุคคลรู้ข้อเท็จจริง และเหตผุลของสิ่งท่ีเกิดขึน้ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจ และท่ี
ส าคญัคือชว่ยให้บคุคลได้ข้อมลูท่ีเป็นฐานความรู้ในการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ยังจะเป็นสิ่งท่ีช่วยให้บุคคลสามารถประเมินสถานการณ์และตัดสินใจในเร่ือง 
ตา่ง ๆ ได้ อีกทัง้ยงัท าให้บคุคลรู้สาเหตขุองปัญหา และยงัจะชว่ยให้มองเห็นโอกาสความเป็นไปได้
ของสิ่งท่ียงัไมเ่กิดขึน้ ชว่ยให้เกิดการคาดการณ์อนาคตได้  

1.4.10 การคิดวิเคราะห์ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์สมเหตสุมผล ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์จะช่วยให้ความคิดของบุคคลนัน้อยู่บนตรรกะและความน่าจะเป็นอย่างมี
เหตุผลมีหลักเกณฑ์ส่งผลให้เกิดการคิดจินตนาการ หรือสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และ
ตรวจสอบว่าความคิดใหม่ ๆ นัน้ใช้ได้จริงหรือไม่ ถ้าจะใช้ได้จริงต้องเป็นอย่างไร และมีการ
เช่ือมโยงระหวา่งจินตนาการกบัการน ามาใช้กบัความเป็นจริงอยา่งไร  

1.4.11 การคิดวิเคราะห์ช่วยให้เข้าใจชัดเจน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ช่วยให้บุคคลประเมินและสรุปสิ่งต่าง ๆ บนข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ การคิดวิเคราะห์จะท าให้ได้รับ
ข้อมลูท่ีเป็นจริงและเป็นประโยชน์ตอ่การตดัสินใจ เพราะการคดิวิเคราะห์นัน้ท าให้สิ่งท่ีคลมุเครือมี
ความชดัเจนมากขึน้โดยการแยกแยะ สงัเกตจากเหตุการณ์ พฤติกรรม และใคร่ครวญถึงเหตผุล
ของสิ่งนัน้จนสามารถสรุปได้ถึงความเป็นมา ขอเท็จจริง ความเป็นเหตเุป็นผลซึง่กนัและกนั  
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1.4.12 การคิดวิเคราะห์มีความส าคญัตอ่การวิจยั เพราะหวัใจหลกัของงานวิจยั
เก่ียวข้องกบัการหาความสมัพนัธ์ และการหาเหตผุลเพ่ือน ามาใช้ในการอธิบาย 

1.4.13 การคิดวิเคราะห์มีความส าคัญต่อการวิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง เพราะจะให้เกิดความเข้าใจต่อสาเหตท่ีุเกิดขึน้ ผลกระทบท่ีตามมา และสิ่งท่ีเกิดขึน้ใน
อนาคตซึง่จะน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา 

1.4.14 การคิดวิเคราะห์มีความส าคัญต่อการวิเคราะห์ข่าว ท าให้ทราบสาเหตุ
ของเหตกุารณ์ อีกทัง้ยงัท าให้ทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากเหตกุารณ์นัน้ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ในการวางกลยทุธ์ และหาแนวทางปอ้งกนัได้ตอ่ไป 

1.4.15 การคิดวิเคราะห์มีความส าคัญต่อการวิเคราะห์บุคคล ท าให้เข้าใจถึง
สาเหตขุองการแสดงออกของบคุคล และสิ่งท่ีบคุคลแสดงออกสง่ผลกระทบตอ่ผู้ อ่ืนหรือไม ่อยา่งไร 

1.4.16 การคิดวิเคราะห์มีความส าคญัต่อการวิเคราะห์วตัถุ สสารต่าง ๆ ท าให้
ทราบถึงส่วนประกอบของสิ่งนัน้ว่า ประกอบด้วยอะไรบ้าง และแต่ละส่วนเช่ือมโยงกันอย่างไร  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเร่ืองทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ วิทยาศาสตร์จะสามารถน าสารท่ีสกัด
ออกมานัน้มาใช้ประโยชน์ได้อยา่งอเนกอนนัต์ 

1.4.17 การคิดวิเคราะห์มีความส าคัญต่อการวิเคราะห์ข้อความ ค ากล่าวอ้าง  
ต่าง ๆ จะพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างข้ออ้างและข้อสรุป เหตผุลท่ีน ามาใช้ในการ
กล่าวอ้าง จะสามารถช่วยให้พบกับความถูกต้องหรือข้อผิดพลาดของข้ออ้างนัน้ ๆ ได้ ในการ
วิเคราะห์เพ่ือหาค าตอบท่ีถกูต้องและชดัเจน จะต้องอาศยัเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ 

1.4.18 การคิดวิเคราะห์มีความส าคญัต่อการวิเคราะห์ค้นหาธรรมชาติ บางสิ่ง 
บางอย่างด้วยค าถามเพ่ือจ าแนกองค์ประกอบต่าง ๆ ของเร่ืองนัน้ ถ้าต้องการความชัดเจนของ
แนวคิดส าหรับเร่ืองท่ีต้องการศึกษา สามารถท าได้โดยการจ าแนกลกัษณะย่อย ๆ เพ่ือง่ายในการ
วิเคราะห์ ในการค้นหาค าตอบให้กบัแนวคดิใด ๆ นัน้ จึงจ าเป็นจึงจ าเป็นจะต้องแยกแยะ เง่ือนไขท่ี
จ าเป็น และเง่ือนไขท่ีพอเพียง 

การคิดวิเคราะห์ เป็นการคิดท่ีเต็มไปด้วยสาระ เป็นส่วนท่ีท าให้ทุกเร่ืองมีความ
สมบรูณ์ทางเหตผุลและการปฏิบตัิ เป็นมาตรฐานในการวดัผลทางสติปัญญาและการกระท าของ
มนษุย์ ซึ่งมีสาระส าคญัอยู่ท่ีความสมบรูณ์ ความถกูต้องของการให้เหตผุลและการตดัสินใจตา่ง ๆ  
และยงัเป็นวิธีการท่ีบคุคลใช้ในการประเมินผลตนเอง เพ่ือให้รับรู้วิธีการให้เหตผุลและการตดัสินใจ
ของตนในเร่ืองตา่ง ๆ วา่มีความสมบรูณ์และมีความเหมาะสมเพียงใด 
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วีระ  สุดสังข์ (2550, น. 24) ได้ให้ความส าคัญของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า  เป็น
กระบวนการทางปัญญาของมนษุย์ท่ีเตม็ไปด้วยสาระ และมีคณุภาพโดยแสดงออกในลกัษณะของ
การให้เหตผุลและการตดัสินสิ่งต่าง ๆ ด้วยความสมบูรณ์ทางด้านสติปัญญา การคิดวิเคราะห์จึง
เป็นองค์ประกอบส าคญัส าหรับการสร้างความเจริญแก่บคุคลและวิทยาการในทกุ ๆ สาขา 

สคุนธ์ สินธพานนท์ และคนอ่ืน ๆ (2555, น. 31) ได้กล่าวถึงความส าคญัของการคิด
วิเคราะห์ไว้ดงันี ้

1. การคิดวิเคราะห์ท าให้สามารถแยกข้อเท็จจริง และความคิดเห็นออกจาก
ข้อมูล และท าให้เกิดความชดัเจนในข้อมูล มองเห็นแนวทางในการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

2. การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานส าคญัในการเรียนรู้ ท าให้สามารถแยกแยะสิ่งท่ี
เรียนรู้ จัดประเภท ของสิ่งต่าง ๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ อีกทัง้สามารถคาดการณ์สิ่งท่ีจะเกิดขึน้ได้
อยา่งใกล้เคียง ซึง่จะน าไปสูก่ารตดัสินใจได้อยา่งเหมาะสม 

3. การคิดวิเคราะห์จะท าให้เป็นบคุคลท่ีมีเหตผุล และมีหลกัการ ไม่สรุปเร่ืองราว
ตา่ง ๆ ด้วยกบัอารมณ์ และความรู้สกึของตนเอง 

4. การคดิวิเคราะห์ท าให้เป็นบคุคลท่ีมีความนา่เช่ือถือ  
5. การคิดวิเคราะห์ท าให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นขัน้ตอน และมี

เหตุผล อีกทัง้ยังช่วยให้บุคคลสามารถปรับตวัให้เข้ากับสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ใน
ปัจจบุนัได้ โดยไมค่ล้อยตามผู้ อ่ืนโดยท าให้เกิดความพลาดพลัง้ 

6. การคิดวิเคราะห์ท าให้บุคคลมีความสามารถในการล าดับเร่ืองราว หรือ
เหตกุารณ์ เพ่ือน ามาเสนอความคดิเห็นอยา่งมีเหตผุลไปสู่บคุคลหรือองค์กรตา่ง ๆ ได้ 

7. การคิดวิเคราะห์ท าให้สามารถประมวลผลของข้อมูลหรือความคิดเห็นของ
บคุคลท่ีมีความหลากหลายน ามาเช่ือมโยง และน ามาเป็นข้อสรุปเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ซึ่งน าไปใช้
ในการพฒันาคณุภาพของงาน 

8. การคดิวิเคราะห์ท าให้ข้อมลูท่ีน ามาเช่ือมโยงให้เกิดความสมัพนัธ์กนันัน้ น ามา
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้อยา่งเป็นระบบ อีกทัง้ยงัสามารถตรวจสอบความถกูต้องให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ได้ 

ไพฑูรณ์  สินลารัตน์ (2560, น. 1) ได้กล่าวถึงความส าคญัของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า 
การคิดวิเคราะห์มีความส าคญัมากขึน้กับสงัคมไทย เพราะสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงไปมาก
จากเดิม โดยเฉพาะการมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึน้ รวมถึงการค้าขายท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้คนใน
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สงัคมไทยมีข้อเสนอแนะ และทางเลือกท่ีมีความหลากหลายกบัพฤติกรรมของแตล่ะบุคคล คนใน
สงัคมไทยจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีลักษณะของการคิดวิเคราะห์แยกแยะ ความดีงาม ความ
เหมาะสม ความถูกต้อง และความเป็นประโยชน์ ดงันัน้การฝึกฝนให้บคุคลได้เรียนรู้และสามารถ
ปฏิบตัไิด้ในเร่ืองของการคดิวิเคราะห์จงึมีความจ าเป็นอยา่งมาก 

จากความส าคญัของการคิดวิเคราะห์สรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์นัน้เป็นพืน้ฐานของ
การคดิในหลากหลายมิติ ทกุ ๆ มิตขิองการคดิ การท่ีบคุคลมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ชว่ย
ให้บุคคลเป็นคนท่ีมีเหตผุล สามารถแยกแยะสิ่งท่ีดี ไม่ดี ความเหมาะสม และประโยชน์ตา่ง ๆ ได้ 
และจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทย ด้วยกบัการเกิดใหม่ของเทคโนโลยี ท าให้สงัคมเกิด
ความทันสมัยขึน้บุคคลจึงจ าเป็นจะต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์นีไ้ว้เพ่ือช่วยให้มี
ความสามารถในการตัดสินใจและปรับตัวต่อสถานการณ์  หรือเหตุการณ์ ท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของสงัคมในปัจจบุนัได้อยา่งเหมาะสม 

1.5 องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ 
เกรียงศักดิ์   เจริญวงศ์ศักดิ์  (2549, น. 26-30) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของคิด

วิเคราะห์ไว้ ดงันี ้
1. ความสามารถในการตีความ หมายถึง ความพยายามท าความเข้าใจ และให้

เหตุผลสิ่งท่ีต้องการจะวิเคราะห์ท่ีไม่ได้ปรากฏความหมายโดยตรงของสิ่งนัน้ เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจตอ่สิ่งท่ีจะวิเคราะห์ โดยสิ่งนัน้ไมไ่ด้มีข้อมลูโดยตรง แตเ่ป็นการสร้างความเข้าใจท่ีเกินกวา่สิ่ง
ท่ีปรากฏ เชน่ 

1.1 การตีความจากความรู้ 
1.2 การตีความจากประสบการณ์ 
1.3 การตีความจากคา่นิยม 

2. ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์จ าเป็นต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจพืน้ฐานในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ เพราะความรู้จะช่วยในการก าหนดขอบเขตของการ
วิเคราะห์ การแจกแจง การจ าแนกองค์ประกอบย่อย ว่ามีอะไรบ้าง ก่ีหมวดหมู่  จัดล าดับ
ความส าคญัอย่างไร และรับรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตท่ีุท าให้เกิดขึน้ ความรู้ในข้อมูลท่ีจะวิเคราะห์จึงมี
ความจ าเป็น หากขาดความรู้ก็จะไมส่ามารถคดิวิเคราะห์หาเหตผุลได้ วา่เหตใุดจงึเป็นเชน่นัน้ 

3. การตัง้ค าถามเพ่ือน าไปสู่การคิดต่อเก่ียวกับเร่ืองนัน้ การตัง้ค าถามไปสู่การ
ค้นหาความจริง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของสิ่งท่ีต้องการวิเคราะห์ ขอบเขตของค าถามจะยึด
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หลกัการตัง้ค าถามโดยใช้หลกั 5W 1H ได้แก่ ใคร (Who) ท าอะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไหร่ 
(When) ท าไม (Why) และอยา่งไร (How) 

4. ความสามารถในการหาความสัมพนัธ์เชิงเหตผุล การมีความสามารถในการ
คดิวิเคราะห์ จะต้องมีความสามารถในการหาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล  

สุวิทย์  มูลค า (2548, น. 17) การคิดวิเคราะห์ มีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน 3 ประการ 
ดงันี ้

1. สิ่งท่ีก าหนดให้ สิ่งส าเร็จรูปท่ีก าหนดให้วิเคราะห์ เช่น วตัถุ สิ่งของ เร่ืองราว 
เหตกุารณ์ ปรากฏการณ์ตา่ง ๆ เป็นต้น 

2. หลกัการหรือกฎเกณฑ์ ข้อก าหนดในการใช้แยกส่วนประกอบของสิ่งท่ีก าหนด 
เช่น เกณฑ์การจ าแนกความเหมือนกนัหรือแตกตา่งกนั หลกัเกณฑ์ในการความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล 
ซึง่อาจจะเป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีมีความคล้ายคลงึหรือขดัแย้ง เป็นต้น 

3. การค้นหาความจริงหรือความส าคญั คือการพิจารณาส่วนประกอบของสิ่งท่ี
ก าหนด ตามหลกัเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์นัน้ท าการรวบรวมประเดน็เพ่ือหาข้อสรุป 

จากองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ข้างต้นสรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์ประกอบไป
ด้วยข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ การท าความเข้าใจกับข้อมูลท่ีจะวิเคราะห์เพ่ือก าหนดขอบข่ายใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ การจ าแนกข้อมลู การจดักลุ่มข้อมลู การตัง้ค าถามเพ่ือให้ได้ค าตอบอยา่งเป็น
เหตุ เป็นผล และหาความสัมพันธ์ของเหตุผล และพิจารณาตามหลักเกณฑ์เพ่ือหาข้อสรุปของ
ข้อมลู  

1.6 กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
1.6.1 วิธีคดิของสมอง 
วิทยากร  เชียงกูล (2547, น. 23-35) กล่าวถึงการท างานของสมองไว้ว่า สมองของ

คนเรานัน้พร้อมท่ีจะเรียนอยู่ตลอดเวลา ทัง้ทางกายภาพ ทางอารมณ์ และทางสังคม สมองจะ
เรียนรู้โดยอาศยัประสาทสมัผสั การตีความ และการคดัเลือกข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ โดยการเก็บ
ข้อมูลไว้เพ่ือน ากลบัมาใช้งาน ระบบความจ าของสมองมีทัง้ความจ าระยะสัน้ ความจ าเพ่ือการใช้
งาน และความจ าระยะยาว สมองนัน้มีด้วยกนั 3 สว่น คือ  

1. ก้านสมอง (Brain Stem) หรือสมองระดบัสตัว์เลือ้ยคลานเป็นสมองส่วนท่ีรับ
และถ่ายข้อมลูจากประสาทสมัผสัต่าง ๆ ดแูลและควบคมุในเร่ืองพืน้ฐาน เช่น การหายใจ แตเ่ป็น
สว่นท่ีไมมี่ความคดิ และความรู้สกึ  
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2. ซีรีเบลลมั (Cerebellum) อยู่ด้านหลงัก้านสมอง เป็นส่วนท่ีช่วยประสานงาน
กล้ามเนือ้ตา่ง ๆ ท าให้ร่างกายเคล่ือนไหว อีกทัง้จะดเูร่ืองความจ าของการเคล่ือนไหวด้วย เป็นสว่น
ท่ีมีความสามารถระดบัสงูขึน้มา  

3. ซีรีบรัม (Cerebrum) เป็นส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุดของสมอง มีลักษณะคล้ายกับลูก
วอลนัทผ่าคร่ึง ซึ่งเป็นส่วนท างานท่ีส าคัญระดับสูงในเร่ืองของการคิด การรู้สึก และการจ าจะ
น าไปสู่การเรียนรู้และพฤติกรรมต่าง ๆ ซีรีบรัม (Cerebrum) จะท างานเก่ียวกับการแก้ไขปัญหา
นามธรรม ช่วยในเร่ืองของกระบวนการส่ือสารจากประสาทสัมผัสต่าง ๆ ควบคุมการมองเห็น  
การจ า การได้ยินและภาษา ถึงแม้ว่าสมองของเรานัน้จะท าหน้าท่ีในแต่ละส่วนท่ีแตกต่างกันใน
เร่ืองของการเรียนรู้ แต่ในความจริงแล้วสมองนัน้สามารถท างานประสานกันในทุกส่วน ซีรีบรัม 
(Cerebrum) แบ่งออกเป็น 2 ซีก ได้แก่ ซีรีมบรัมซีกซ้าย และซีรีบรัมซีกขวา โดยซีรีบรัมซีกซ้ายจะ
ท างานสว่นใหญ่ในเร่ืองของการความคดิเชิงวิเคราะห์ ภาษา การจ าแนกเวลา และล าดบัเวลา และ
ซีรีบรัมซีกขวา จะท างานในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ดนตรี การจ า  การจดัระบบ
ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ี ระยะ หรือมิติ  ส าหรับการท างานของสมองทัง้สองซีกนัน้จะท างาน
ประสานกนัอยูต่ลอดเวลาไมไ่ด้ท างานแยกสว่น 
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ตาราง 1 ทกัษะความสามารถพิเศษของสมองแตล่ะซีก (Skills associatedeith Hemispheric 
Specialization) 
 

สมองซีกซ้าย 
Left Hemishere 

สมองซีกขวา 
Right Hemisphere 

- ลายมือ  
- สญัลกัษณ์ 
- ภาษา 
- การอา่น 
- การออกเสียง (Phonics) 
- การมองเห็นรายละเอียดและข้อเท็จจริง  
(การวิเคราะห์) 
- การพดูและการทอ่งจ าปากเปลา่ 
- การท าตามค าสัง่ 
- การฟัง (การรับรู้) 
- การรับ รู้และเช่ือมโยงสัมพัน ธ์ทางโสต
ประสาท (auditory association) 

- ประสาทสมัผสั 
- มิตสิมัพนัธ์ 
- รูปทรงและรูปแบบ 
- ความไวตอ่สี 
- การขบัร้องและดนตรี 
- การถ่ายทอดทางศลิปะ 
- การสร้างสรรค์ 
- การหลบัตาแล้วมองเห็นภาพ/ ความสามารถ
ทางสร้างจินตภาพ (visualization) 
- ความรู้สกึและอารมณ์ 
- การสงัเคราะห์ 

 
ท่ีมา: สวุิทย์ มลูค า (หมอ่มดษุฎี, 2538, อ้างถึงใน สวุิทย์  มลูค า, 2548, น. 12) 
 

1.6.2 สมองกับการคิดวิเคราะห์ สุวิทย์  มูลค า (2548, น. 13) ได้กล่าวถึงสมองกับ
การคดิวิเคราะห์ไว้ ดงันี ้

1. ตีความข้อมลูท่ีได้รับเพ่ือท าความเข้าใจ 
2. หาเหตผุลเช่ือมโยงสิ่งท่ีคดิ เพ่ือสืบค้นความจริง 
3. ประเมินคณุคา่ตา่ง ๆ เพ่ือการตดัสินใจ 
4. แจกแจงองค์ประกอบเพ่ือให้เห็นภาพรวมทัง้หมดของเร่ืองนัน้ 

การคิดวิเคราะห์จะเกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือคนเรานัน้พยายามหรือต้องการท่ีจะท าความ
เข้าใจโดยการพยายามตีความข้อมูลท่ีได้รับ และเม่ือเกิดข้อสงสยัสมองของเราก็จะพยามคิดหา
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ความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลเพ่ือมาอธิบายเหตกุารณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ เพ่ือประเมินสิ่งตา่ง ๆ 
ท่ีจะต้องตดัสินใจในการเลือกสิ่งท่ีเหมาะสม และเม่ือต้องการเห็นภาพรวมทัง้หมด 

1.6.3 กระบวนการคดิวิเคราะห์ 
สวุิทย์  มลูค า (2548, น. 19) กล่าวถึงกระบวนการคิดของสมอง ประกอบไปด้วย 

5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
ขัน้ท่ี 1 ก าหนดสิ่งท่ีต้องการวิเคราะห์ เป็นการก าหนดสิ่งของ วตัถุ เร่ืองราว

หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึน้มา เพ่ือวิเคราะห์ เช่น สัตว์ สิ่งของ เร่ืองราว เหตุการณ์ สถานการณ์ 
บทความ เป็นต้น 

ขัน้ท่ี 2 ก าหนดปัญหาหรือวตัถุประสงค์เป็นการก าหนดประเด็นปัญหา ข้อ
สงสัย หรือสิ่งท่ีต้องการวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะก าหนดออกมาเป็นค าถาม หรือวัตถุประสงค์การ
วิเคราะห์สาเหต ุความส าคญั ความจริง เช่น บทความนี ้ต้องการส่ือหรือบอกอะไรท่ีส าคญัท่ีสดุ 

ขัน้ท่ี 2 ก าหนดหลกัการหรือกฎเกณฑ์เป็นการใช้เพ่ือแยกส่วนประกอบของ
สิ่งท่ีก าหนดให้เป็นหลกัเกณฑ์ในการจ าแนกความเหมือนและความแตกตา่ง หลกัเกณฑ์ในการหา
ลกัษณะความสมัพนัธ์ ความคล้ายคลงึหรือขดัแย้งกนั 

ขัน้ท่ี 4 ก าหนดการพิจารณาแยกแยะการแยกแยะ หรือพินิจพิเคราะห์ และ
กระจายสิ่งท่ีก าหนดให้ออกเป็นส่วนย่อย โดยอาจจะใช้เทคนิคค าถาม 5W 1H ซึ่งประกอบด้วย 
What (อะไร) Where (ท่ีไหน) When (เม่ือใด) Why (ท าไม) Who (ใคร) How (อยา่งไร) 

ขัน้ท่ี 5 สรุปค าตอบเป็นการรวบรวมประเด็นท่ีส าคญัในการหาข้อสรุปท่ีเป็น
ค าตอบหรือปัญหาของสิ่งท่ีได้ก าหนดให้ในการฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์นี ้ครูควรจะน าไปจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แก่นกัเรียน 

สคุนธ์  สินธพานนท์ (2552, น. 13-14) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนการคดิวิเคราะห์ ได้แก่ 
1. ก าหนดสิ่งส าเร็จรูปสิ่งหนึ่ง เหตุการณ์หรือเร่ืองราวเป็นตัวต้นเร่ือง เช่น 

สตัว์ ต้นไม้ อาหารส าเร็จรูป ภาวะโลกร้อน ขา่ว เป็นต้น  
2. ก าหนดค าถามหรือปัญหาเพ่ือค้นหาความจริง เช่น สตัว์ท่ีเลีย้งลกูด้วยนม

ได้แก่อะไรบ้าง ต้นไม้มีความส าคญัต่อมนษุย์อย่างไร อาหารส าเร็จรูปมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ภาวะ
โลกร้อนมีสาเหตมุาจากอะไร สาเหตสุ าคญัท่ีท าให้ถงัแก๊สระเบดิคืออะไร เป็นต้น 

3. พินิจพิเคราะห์แยกแยะกระจายสิ่งท่ีก าหนดให้ออกเป็นส่วนย่อย เช่น 
ต้นไม้มีความส าคญัต่อมนุษย์ คือ เป็นร่วมเงาคอยบงัแดด ต้นไม้บางชนิดเป็นยารักษาโรค ผลไม้
น ามาเป็นอาหาร ล าต้นของไม้ยืนต้นน ามาสร้างเป็นบ้านเป็นท่ีอยู่อาศยัเป็นต้น 
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4. สรุปเป็นค าตอบ หรือตอบปัญหานัน้ ๆ กล่าวคือ เม่ือจ าแนกแยกแยะ ตอบ
ค าถามแล้ว จะได้ความวา่ ต้นไม้มีความส าคญัตอ่มนษุย์ในด้านตา่ง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสรุป และ
น าไปเป็นแนวทางในการตดัสินใจ ประยกุต์ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ตอ่ไป 

เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549, น. 105-104) แบ่งกระบวนการคิดวิเคราะห์
ออกเป็น 3 ประเดน็ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การวิเคราะห์เพ่ือจ าแนกความคลุมเครือให้ชดัเจนคือการท าความเข้าใจ
เนือ้หาของเร่ืองท่ีมีความซบัซ้อน เพ่ือค้นหาขัน้ตอนของสิ่งท่ีเกิดขึน้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร จึง
จ าเป็นต้องมีการจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งเหล่านัน้เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทัง้หมด 
เพราะการเห็นภาพรวมจะท าให้เกิดความเข้าใจ เห็นข้อบกพร่อง เห็นความไมส่มเหตสุมผล และจะ
สามารถหาทางออกของปัญหาได้ 

2. การวิเคราะห์ความนา่จะเป็น 
2.1 การแจกแจงในรูปแผนภมูิ 

ขัน้ท่ี 1 แจกแจงสาระของข้อความท่ีได้รับ 
ขัน้ท่ี 2 เขียนความสมัพนัธ์ของข้อความ 

2.2 การแจกแจงเป็นตวัเลข การแจกแจงด้วยตวัเลขนัน้จะท าให้มองเห็น
ภาพความนา่จะเป็นท่ีชดัเจนมากขึน้ 

2.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคือการเปรียบเทียบอย่างน้อย 2 ระดบัชัน้ 
นั่นคือ การคาดการณ์ และการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างตัวแปรท่ีอ้างในการท าให้
ข้อความนัน้มีความสมัพนัธ์และเช่ือมโยงกนั  

3. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้คือการทราบองค์ประกอบหรือปัจจยัในสิ่งนัน้
มีอะไรบ้าง และท าการวิเคราะห์องค์ประกอบนัน้ว่าจะเกิดผลส า เร็จในทุก ๆ องค์ประกอบนัน้
หรือไม่ อีกทัง้มีอะไรเป็นอปุสรรคในการขดัขวางความส าเร็จบ้าง และจะสามารถแก้ไขอปุสรรคนัน้
ได้อยา่งไร 

พรรณี  เกษกมล (2558, น. 240-243) กลา่วถึงกระบวนการคดิวิเคราะห์ไว้ดงันี ้
1. ก าหนดเร่ืองหรือประเด็นท่ีต้องการจะวิเคราะห์ และก าหนดช่วงเวลาของ

การค้นคว้าข้อมลู 
2. ก าหนดประเด็นท่ีต้องการจะวิเคราะห์ให้มีความชัดเจน โดยการระบุ

ประเดน็ยอ่ย ๆ หลายประเดน็ 
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3. ตัง้ค าถามเพ่ือหารายละเอียดของข้อมูล โดยการตัง้ค าถามให้มีจ านวน
มาก เพ่ือให้ได้ค าตอบท่ีครอบคลมุ 

4. จดัล าดบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ก่อนและหลงั เพ่ือตรวจสอบถึงสาเหตขุองสิ่ง
นัน้ และผลท่ีตามมา 

5. รวบรวมข้อมูลเร่ืองท่ีวิเคราะห์ทัง้หมด จากทุกแหล่ง เพ่ือประมวลผลได้
อยา่งถกูต้อง 

6. จ าแนกข้อเท็จจริงของข้อมูล โดยอาศยัหลักตรรกศาสตร์ เพ่ือให้เหตแุละ
ผลท่ีชดัเจนยิ่งขึน้ 

7. จดัหมวดหมูข่องข้อมลูท่ีเหมือนกนัให้อยูใ่นหมวดเดียวกนั 
8. เปรียบเทียบข้อมลูทัง้หมดจากแหล่งของข้อมลูท่ีแตกตา่งกนั เพ่ือวิเคราะห์

หาข้อเท็จจริง 
9. เลือกข้อมลูท่ีมีความนา่เช่ือถือ และสามารถน าไปอ้างอิงได้ 
10. ตีความข้อมลู โดยค านงึถึงนยัส าคญัท่ีถกูซ้อนเร้นอยูใ่นข้อมลูนัน้ ๆ  
11. เช่ือมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ

ข้อมลู 
12. ใช้เหตผุลในการตดัสินใจ ด้วยการสรุปความจากข้อมูลจากข้อเท็จจริงท่ี

ได้รวบรวมและได้ประมวลผลแล้ว 
13. สรุปย่อใจความส าคญัเพ่ือการน าเสนอ การวิเคราะห์จึงควรมีบทสรุปให้

สามารถมองเห็นใจความส าคญัท่ีแท้จริงของข้อมลู 
1.7 หลักการของการคิดวิเคราะห์ 

เกรียงศักดิ์   เจริญวงศ์ศักดิ์  (2549, น. 75-101) ได้กล่าวถึงหลักการของการคิด
วิเคราะห์ไว้ดงันี ้

1. การตีความให้กระจา่ง 
1.1 ก าหนดนิยามท่ีตรงกันการตีความจากข้อมูลท่ีได้รับโดยใช้ข้อสมมติของ

ตนเอง และไม่ได้ตรวจสอบความหมายท่ีผู้ ส่ือสารหมายถึง จะเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด 
ประเมินผิด ตดัสินผิด และอาจจะได้รับผลร้ายในท่ีสดุคนเราแตล่ะคนจะตีความสิ่งท่ีรับรู้แตกตา่ง
กนัความความเข้าใจและกรอบโลกทศัน์ท่ีมีตอ่เร่ืองนัน้  

1.2 ตรวจสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล 
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1.2.1 เหตุผลวิบตัิทางแบบแผน (formal fallacy) การสรุปแบบนิรนัยท่ี
ผิดพลาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

1.2.2. เหตผุลวิบตัิทางเนือ้หา (material fallacy) คือ การสรุปแบบอปุนยั
ท่ีผิดพลาด คือการมีข้อมูลหรือมีเนือ้หาท่ีไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง เช่น การอ้างเหตุผลจาก
ประสบการณ์ของคนเพียงคนเดียวนัน้จะไมส่ามารถสรุปเป็นเร่ืองทัว่ ๆ ไปยอ่มไมมี่เหตผุล 

1.2.3 เหตุผลวิบตัิทางจิตวิทยา (psychological fallacy) คือ การสร้าง
สถานการณ์ให้ผู้ ฟังเกิดความรู้สึกหรืออารมณ์แล้วใช้อารมณ์หรือความรู้สึกนัน้ ๆ สรุปเร่ือง แทน
การใช้ด้วยเหตผุล 

2. การตรวจสอบความแน่ชัดของปัญหา การแก้ปัญหาในส่วนใหญ่มักจะ
แก้ปัญหาโดยขาดการคิดถึงผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยการดว่นตดัสินใจอย่างไม่รอบคอบ 
ไม่ได้พิจารณาให้ดีวา่สถานการณ์หรือเร่ืองนัน้ท่ีเกิดขึน้ เกิดจากอะไร อะไรคือปัญหาท่ีแท้จริง และ
จะก่อให้เกิดปัญหาอะไรตามมาหากตดัสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีนัน้  

3. ฝึกการตัง้ค าถามขอบเขตของค าถามท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ จึงจะเก่ียวข้องกบัการจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบ และการหาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล
ระหว่างเร่ืองท่ีวิเคราะห์กับเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยแนวของค าถามจะอยู่ในขอบข่าย 5W’s 1H 
เพ่ือจะน าไปสูก่ารค้นหาความจริงในเร่ืองนัน้ ในแง่มมุตา่ง ๆ นอกเหนือจากสิ่งท่ีปรากฏ นัน่คือ ใคร 
(Who) ท าอะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไหร่ (When) อย่างไร (How) ท าไม (Why) ค าถาม
เหล่านีอ้าจจะไม่ได้จ าเป็นทุกข้อ เพราะการตัง้ค าถามนัน้มีจุดประสงค์เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ครอบคลุม และตรงประเด็นกบัท่ีเราต้องการมากท่ีสุด ดงันัน้การตัง้ค าถามนัน้จึงมีความแตกตา่ง
ตามวตัถปุระสงค์ของการวิเคราะห์ 

สวุิทย์  มูลค า (2548, น. 23) ได้แบ่งลกัษณะของการคิดวิเคราะห์จ าแนกออกเป็น 3 
ลกัษณะ ดงันี ้

1. การคิดวิเคราะห์ส่วนประกอบ คือความสามารถในการหาสว่นประกอบส าคญั
ของสิ่งของ เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ส่วนประกอบของพืช สตัว์ ข้อความ 
ขา่ว หรือเหตกุารณ์ เป็นต้น 

2. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ คือความสามารถในการหาความสมัพนัธ์ของส่วน
ท่ีส าคญัตา่ง ๆ โดยระบุความสมัพนัธ์ระหว่างการคิด ความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล หรือความแตกตา่ง
ระหวา่งข้อโต้แย้งท่ีเก่ียวข้องกนัและไมเ่ก่ียวข้องกนั 
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3. การวิเคราะห์หลกัการ คือความสามารถในการหาหลกัความสมัพนัธ์ของส่วน
ส าคญัในเร่ืองนัน้ มีความสมัพนัธ์กนัอยู่โดยอาศยัหลกัการใด เชน่ การให้ผู้ เรียนค้นหาหลกัการของ
เร่ือง การระบุจุดประสงค์ของผู้ เรียน ประเด็นส าคญัของเร่ือง เทคนิคท่ีใช้ในการจูงใจผู้อ่าน และ
รูปแบบของภาษาท่ีใช้ เป็นต้น 

จากข้างต้นสามารถสรุปหลกัการของการคิดวิเคราะห์ได้ว่า การคิดวิเคราะห์จะต้อง
อาศัยการตีความข้อมูลเพ่ือจ าแนกส่วนต่าง ๆ ของข้อมูล และพิจารณาส่วนต่าง ๆ และหา
ความสมัพนัธ์ของส่วนตา่ง ๆ  ด้วยเหตแุละผล อีกทัง้ต้องอาศยัการตัง้ค าถามเพ่ือหาค าตอบ และ
ในการให้เหตผุลจ าเป็นจะต้องอา่งอิงหลกัการท่ีเช่ือถือได้ 

1.8 การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
ในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ได้มีผู้ เสนอแนวทางในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 

ดงันี ้
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549, น. 146-158) ได้เสนอการพัฒนาการคิด

วิเคราะห์ไว้ดงันี ้
1. การตัง้สมมติฐาน และท าการทดลองเพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ีตัง้ โดยการ

วิเคราะห์แยกแยะองค์ประกอบ หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล และทดลองซ า้ ๆ เพ่ือให้เกิดความ
แนใ่จ 

2. การฝึกการตัง้ค าถาม และท าการแยกแยะข้อมูลเพ่ือให้เกิดความกระจ่าง 
โดยการใช้ค าถามเชิงวิเคราะห์ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือใด เพราะเหตใุด  

3. การค้นคว้าหาความรู้และความเข้าใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ ดังนัน้ 
การขวนขวายหรือหาความรู้เพิ่มเตมิเป็นสิ่งส าคญั 

4. การคิด การวิเคราะห์ เพราะการคิดและการวิเคราะห์ จะท าให้เกิดความ
เข้าใจ เกิดการคดิเป็น วิเคราะห์เป็น น าไปสูก่ารประเมิน และการตดัสินใจ 

5. การคิดรอบด้าน กล่าวคือ เป็นการคิดในทุกประเด็นของข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน 

ฆนทั  ธาตทุอง (2554, น. 41) กล่าวถึงวิธีการและขัน้ตอนในการฝึกคิดวิเคราะห์
โดยผู้วิจยัจะขอกลา่วเป็นขัน้ ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การศกึษาข้อมลูของสิ่งท่ีต้องการจะวิเคราะห์ 
2. ก าหนดเปา้หมายหรือวตัถปุระสงค์ของการวิเคราะห์ 
3. แยกแยะและแจกแจงรายละเอียดสว่นประกอบของสิ่งท่ีวิเคราะห์ 
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4. ตรวจสอบและจดัโครงสร้างหรือความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบใหญ่และ
องค์ประกอบยอ่ย 

5. น าเสนอข้อมลูของการวิเคราะห์ 
6. น าผลของการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ตามเปา้หมาย 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2560, น. 29) กล่าวถึงการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ไว้ว่า 
การคิดวิเคราะห์นัน้สามารถส่งเสริมหรือพัฒนาได้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมี
เทคนิคในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตา่ง ๆ ได้แก ่

1. การวิเคราะห์จากนิทาน เป็นการใช้นิทานท่ีมีความเหมาะสมกบัวยัในการ
คดิวิเคราะห์ 

2. การวิเคราะห์โดยการใช้ค าถามเป็นตัวกระตุ้น ซึ่งค าถามจะกระตุ้ นให้
ผู้ เรียนเกิดความสงสยั และท าการหาค าตอบ 

3. การวิเคราะห์จากการสงัเกตสิ่งตา่ง ๆ ทัง้สงัเกตจากเหตกุารณ์ท่ีอยู่รอบตวั 
โดยการน าสิ่งรอบตัวมาฝึกการคิดวิเคราะห์ เช่น เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน ชุมชน สังคม 
ประเทศ ท่ีมีความนา่สนใจจะน ามาวิเคราะห์ 

4. การวิเคราะห์จากชีวิตประจ าวนัของตนเอง เป็นการน าเอากิจกรรมท่ีท าใน
ชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียนน ามาวิเคราะห์ เช่น การใช้จ่ายของตน วิธีการเรียน วิธีการดแูลสุขภาพ 
เป็นต้น 

5. การวิเคราะห์เหตกุารณ์จากสถานท่ีจริงในชมุชน เป็นการน าปัญหาหรือสิ่ง
ท่ีผู้ เรียนมีความสนใจจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในชมุชนของผู้ เรียน มาท าการคิดวิเคราะห์ เช่น 
ปัญหาภยัแล้ง ปัญหาน า้ทว่ม เป็นต้น 

6. การวิเคราะห์บุคคลในชุมชน เป็นการศึกษาบุคคลในชุมชนท่ีมีความ
น่าสนใจ หรือเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัในชุมชน โดยการน าเอาวิถีชีวิตของเขา ในการประสบ
ความส าเร็จในด้านตา่ง ๆ หรือ สาเหตท่ีุเข้าได้รับเลือกให้เป็นบคุคลตวัอย่าง น ามาวิเคราะห์ 

7. การวิเคราะห์ข่าว เป็นการน าเอาข่าวท่ีผู้ เรียนมีความสนใจมาท าการ
วิเคราะห์ในแง่มมุตา่ง ๆ  

8. การวิเคราะห์กรณีตวัอยา่ง เป็นการน าเอากรณีตวัอย่างท่ีมีความเก่ียวข้อง
กบัเร่ืองใกล้ตวัของผู้ เรียนมาฝึกคิดวิเคราะห์ และจะต้องเป็นเร่ืองท่ีมีความเหมาะสมและผู้ เรียนมี
ความสนใจ เชน่ กรณีตวัอยา่งของการตดิเกม เป็นต้น 
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9. การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิด เช่น 
เทคนิคการใช้ผงักราฟฟิก เป็นต้น 

10. การวิเคราะห์จากเร่ืองราวในอินเทอร์เน็ต การน าเอาเร่ืองราวจากการท่ี
นักเรียนในสัมผัสในแต่ละวันจากการใช้ social media เช่น facebook โทรศัพท์มือถือ โดยการ
น าเอาเร่ืองราวของการตดิตอ่กบัผู้ อ่ืนมาฝึกคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้รู้เทา่ทนับคุคลตา่ง ๆ  

จากข้างต้นจะเห็นว่าการพฒันาการคิดวิเคราะห์สามารถฝึกได้ด้วยตนเอง โดยการ
ฝึกตัง้ค าถาม ฝึกตัง้สมมติฐาน และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม นอกจากนีก้ารพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ยงัสามารถพฒันาได้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การพฒันาด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน การพฒันาด้วยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ การพฒันาด้วยการเรียนรู้แบบ
แบบสืบเสาะหาความรู้ การพัฒนาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขัน้ และการ
พัฒนาด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นต้น โดยผู้ วิจัยท าได้ท าการศึกษาจาก
งานวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียนได้ 
ดงัการวิจยัตอ่ไปนี ้

เกษสดุา  แพรวกลาง (2554, น. 89) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

พชัรี ชลเขียว (Chonkeaw, 2016) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และทศันคติตอ่การเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนเกรด 11 โดยผ่านการจดัการ
เรียนรู้แบบSTEM ในการเรียนเร่ืองปริมาณของสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี ในงานวิจยันีไ้ด้บูรณา
การรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนรู้แบบ STEM ผลการวิจยัพบว่า ในส่วน
ของการคิดวิเคราะห์นกัเรียนมีคะแนนความสามารถในการคดิวิเคราะห์สงูขึน้หลงัจากได้เรียนด้วย
การบรูณาการรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบัการเรียนรู้แบบ STEM อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 

อรุณี ศรีสวรรณ  (Srisawan, 2017) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน เกรด 11 ด้วยการ
ประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขัน้  ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนของ
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนทัง้กลุม่ท่ีเรียนด้วยวิธีปกต ิและกลุม่ท่ีประยกุต์ใช้การ
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เรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้ มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึน้ แต่นกัเรียน
กลุ่มท่ีประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขัน้ มีคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สงูกวา่นกัเรียนกลุม่ท่ีเรียนด้วยวิธีปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

จากข้างต้นสรุปได้ว่า การพัฒนาการคิดวิเคราะห์นัน้ สามารถพัฒนาได้โดยการ
ฝึกฝนการคดิวิเคราะห์ด้วยตนเอง ไม่วา่จะเป็นการน าเอาเร่ืองราวใกล้ตวัตา่ง ๆ หรือปัญหาท่ีบคุคล
ประสบอยู่มาฝึกคิดวิเคราะห์เพ่ือท าการค้นหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหานัน้ ๆ ของ
ตนเอง นอกจากการฝึกการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองแล้ว การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบตา่ง ๆ 
ยังสามารถพัฒนาการคิดเคราะห์ได้ด้วยเช่นกัน ทัง้การจัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียนได้เผชิญกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จริง หรือน าเอาประสบการณ์ของตัวผู้ เรียนท่ีประสบเองมาใช้เป็น
ประเด็นเพ่ือฝึกการคิดวิเคราะห์ การน าเอาเหตกุารณ์ใกล้ตวัหรือเหตกุารณ์จากชมุชนรอบตวั จาก
ข่าว หรือจากส่ือ social media ต่าง ๆ มาเป็นประเด็นเพ่ือฝึกการคิดวิเคราะห์ ทัง้การฝึกฝนด้วย
ตนเอง และการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบตา่ง ๆ สามารถพฒันาการคดิวิเคราะห์ได้  

1.9 การวัดการคิดวิเคราะห์ 
การวัดการคิดวิเคราะห์นัน้จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า การวัดการคิดวิเคราะห์

สามารถวัดได้หลากหลายรูปแบบ ทัง้การวัดด้วยแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์แบบปรนัย และ
แบบทดสอบแบบอตันยั ดงังานวิจยัตอ่ไปนี ้

ช่อผกา  ผลภิญโญ (2552, เมษายน-มิถุนายน, น. 84-85) ได้ท าการวิจัยเร่ือง 
การสร้างแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการศึกษาได้
เคร่ืองมือในการวดัการคดิวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลมู เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 47 
ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือการวิเคราะห์ความส าคญั15 ข้อ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 17 ข้อ และ
การวิเคราะห์หลกัการ 15 ข้อ โดยมีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 0.91 

ป รีดาวรรณ   อ่อนนางใย  (2555, น . 68) ได้ท าการวิจัย เร่ือง  การส ร้าง
แบบทดสอบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ส านัก
การศกึษา กรุงเทพมหานครจากการศกึษาได้เคร่ืองมือในการวดัความสามารถทางการคดิวิเคราะห์
ตามแนวคิดของมาร์ซาโน โดยเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบจ านวน 4 ตัวเลือก มีตัวถูก 1 
ตัวเลือก และอิงเนือ้หา 8 กลุ่มสาระจ านวน 80 ข้อ แบ่งเป็นด้านการจับคู่ 16 ข้อ ด้านการจัด
หมวดหมู่16 ข้อ ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด 16 ข้อ ด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป 16 ข้อ 
และด้านการสรุปหลกัเกณฑ์เฉพาะ 16 ข้อ โดยมีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 0.90  
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พัชรี  อุปปะ (2556, มกราคม-เมษายน, น. 139) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การสร้าง
แบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จากการศึกษาได้
เคร่ืองมือวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม โดยเป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนยั เลือกตอบ 4 ตวัเลือก และอิงเนือ้หาทางวิทยาศาสตร์จ านวน 40 ข้อ แบง่เป็น 3 ด้าน คือการ
วิเคราะห์ความส าคญั 16 ข้อ การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ 8 ข้อ และการวิเคราะห์หลกัการ 16 ข้อ 
โดยมีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 0.90 

 อิล็อก ซูดิบิโย (Sudibyo, 2016, pp. 195-203) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ผลของการ
ใช้การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬา จากการศึกษางานวิจยันีพ้บว่า เป็นงานวิจยัเชิงทดลองท่ีใช้แบบวดัทักษะ
การคดิวิเคราะห์ในรูปแบบอตันยั ท่ีมีช่ือว่า “Analytical Thinking Skills Test (ATST)” โดยแบบวดั
ทกัษะการคดิวิเคราะห์ในงานวิจยันีเ้ป็นลกัษณะของการเขียนเรียงความ (Essay Question) 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์แล้ว
พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์นัน้สามารถวดัได้ด้วยกับแบบทดสอบท่ีหลากหลายแบบ    
ทัง้การวดัด้วยกบัแบบทดสอบแบบเลือกตอบหรือปรนยัและแบบทดสอบอตันยั ส าหรับการวดัการ
คิดวิเคราะห์ของการศึกษาค้นคว้าครัง้นีจ้ะวัดด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือก โดยมีข้อ
ค าถามเป็นลกัษณะของสถานการณ์ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีสอดคล้องกบัประเภทของการคิดวิเคราะห์ทัง้ 
5 ด้าน ได้แก่ (1) การจับคู่ (Matching) (2) การจัดหมวดหมู่ (Classification) (3) การวิเคราะห์
ข้อผิดพลาด (Error Analysis) (4) การสรุปหลกัการ (Generalizing) และ (5) การน าหลกัการไปใช้ 
(Specifying)  

 
2. การเรียนรู้โดยใชปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) 

2.1 ความเป็นมาของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเร่ิมแรกในปี ค.ศ.1970 เป็นการสาธิตการเรียนรู้

รูปแบบใหม่ โดยเร่ิมใช้ครัง้แรกในโรงเรียนการแพทย์แม็คมาสเตอร์ในประเทศแคนนาดา  
(The Mcmaster medical school of Canada) ต่อมาได้เผยแพร่หลักสูตรนี ไ้ปยังหลากหลาย
สถาบนัประเทศทั่วโลก ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานได้ถูกน าไปใช้กับโรงเรียนการแพทย์  
อ่ืน ๆ ทัง้ในออสเตรเลียได้แก่โรงเรียนการแพทย์มาสทริก (The medical school of Masstrict) 
และในนิวแม็กซิโกอีกด้วย สว่นใหญ่การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานถกูน าไปใช้กบัหลกัสตูร
การแพทย์ ต่อมาในปี ค.ศ.1980 จึงได้น าไปใช้กับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ทั ง้วิทยาศาสตร์ และ
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สังคมศาสตร์ และขยายไปสู่โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในหลาย ๆ แห่งทั่วโลก   
(ประพนัธ์ศริิ  สเุสารัจ, 2556, น. 292)  

2.2 ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
มนสภรณ์ วิทรูเมธา (2544, มกราคม-มิถนุายน, น. 57) ได้กล่าวถึงความหมายไว้ว่า 

เป็นการเรียนการสอนท่ีใช้ปัญหาเป็นหลกั เป็นเทคนิคท่ีใช้ปัญหาหรือสถานการณ์มาเป็นตวักระตุ้น
ให้ผู้ เรียนได้ศกึษา และค้นคว้าด้วยตนเอง ร่วมกบัการท างานเป็นกลุ่ม โดยมีอาจารย์หรือครูเป็นผู้
ชว่ยเหลือ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ 

มัณฑรา  ธรรมบุศย์ (2545, มีนาคม , น. 13) ได้กล่าวถึงความหมายไว้ว่า เป็น
รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) 
โดยให้ผู้ เรียนสร้างความรู้จากการใช้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในโลกของความจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะการคดิวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 

วลัลี  สตัยาศยั (2547, น. 16) ได้กล่าวถึงความหมายไว้ว่า เป็นวิธีการเร่ิมต้นด้วยกบั
การใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนได้มีการศกึษาค้นคว้า และท าการแสวงหาความรู้จากแหล่ง
ตา่ง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหา โดยท่ีไม่ได้ท าการศกึษา หรือมีการเตรียมการเก่ียวกบัปัญหา
ดงักลา่วมาก่อนลว่งหน้า 

แบรโรว์ และเคลสัน (Barrows and Kelson, 2000, อ้างถึงใน มัณฑรา  ธรรมบุศย์, 
2549, มกราคม, น. 42) ได้กล่าวถึงความหมายไว้ว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นทัง้
หลักสูตร และกระบวนการเพ่ือให้ผู้ เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ แก้ปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รู้จกัการใช้ยทุธศาสตร์ในการแก้ปัญหา และมีสว่น
ร่วมในการท างานเป็นทีม ในส่วนของกระบวนการจ าลองแบบมาจากกระบวนการแก้ปัญหาชีวิต 
และปัญหาท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ 

เบนเน (Bene, 2000, อ้างถึงใน มัณฑรา  ธรรมบุศย์, 2549, มกราคม, น. 43) ได้
กลา่วถึงความหมายไว้วา่ เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการประยกุต์ใช้กระบวนการหาเหตผุลเชิงตรรกะ
วิทยาในการสร้างความเข้าใจและการหาทางออกของปัญหา 

สุวัฒน์  วิวัฒนานนท์ (2550, น. 23-24) ได้กล่าวถึงความหมายไว้ว่า เป็นการท่ีใช้
ปัญหาในการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดภาวะสงสัย และต้องการแสงหาความรู้เพ่ือคลายความสงสัย 
เพราะการท่ีผู้ เรียนได้เผชิญกับปัญหาจริงหรือสถานการณ์ปัญหา และได้มีการร่วมกันหาแนวทาง
แก้ปัญหา จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และสามารถท่ีจะพัฒนาทักษะ
กระบวนการตา่ง ๆ ท่ีเป็นทกัษะในการด ารงชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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เดือนงาม  นามเมือง (2552, เมษายน-มิถนุายน, น. 34) ได้กลา่วถึงความหมายไว้ว่า 
การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไม่ใช่การสอนแบบแก้ปัญหา แตเ่ป็นการน า
ปัญหาหรือสถานการณ์มาใช้เป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2554, น. 57) ได้กล่าวถึงความหมายไว้ว่า การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก เป็นการเรียนท่ีมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหา และการ
ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยผู้ เรียนเป็นจดุศนูย์กลางของการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาหรือสถานการณ์
ในการเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้ เรียนจะเป็นผู้กระท าการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีครูเป็นเพียงผู้
ชีแ้นะ โดยการเรียนรู้จะอยูใ่นรูปของกลุม่ยอ่ย 

ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ (2556, น. 292) ได้กล่าวถึงความหมายไว้ว่า กระบวนการใน
การเรียนรู้ท่ีเร่ิมต้นจากปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยท่ีปัญหานัน้จะเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความอยากรู้ 
และต้องการแสวงหาความรู้ เพ่ือค้นพบกับค าตอบ หรือเกิดความเข้าใจท่ีมากขึน้ในรายละเอียด
ของปัญหาด้วยตนเอง และประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ทิศนา  แขมมณี  (2559, น. 137-138) ได้กล่าวถึงความหมายไว้ว่า เป็นการจัด
สภาพการณ์ของการเรียนการสอนท่ีใช้ปัญหาเป็นเคร่ืองมือในการช่วยให้ผู้ เรียนนัน้เกิดการเรียนรู้
ตามเป้าหมาย โดยการให้ผู้ เรียนเผชิญกับปัญหาจริง หรือจดัสภาพการณ์ให้ผู้ เรียนเผชิญปัญหา 
เพ่ือฝึกกระบวนการแก้ปัญหารวมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหาได้
อยา่งชดัเจน ได้เห็นวิธีการหรือทางเลือกท่ีหลากหลายเพ่ือแก้ปัญหานัน้ รวมทัง้ผู้ เรียนจะเกิดทกัษะ 
กระบวนการคดิ และกระบวนการแก้ปัญหาตา่ง ๆ  

เจฟฟร่ี อาร์ อูเท็ค (Utecht, 2003, pp. 6-7) การเรียน รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
หมายถึง เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้พิสจูน์หรือจ าแนก แยกแยะ ข้อมลูหรือกระบวนการ โดยผู้ เรียน
จะได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ค้นพบทางออกด้วยตนเอง และประยุกต์ความรู้ท่ีมีมาใช้ต่อสถานการณ์
หรือปัญหา อีกทัง้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการท่ีผู้ เรียนจะได้เผชิญหน้ากับ
สถานการณ์ โดยสมมตใิห้นกัเรียนได้รับบทบาทนัน้ หรือเป็นเจ้าของสถานการณ์นัน้ 

มหาวิท ยาลัยนอ ร์ เทิ ร์น อิ ลลิ น อย  (Northern Illinois University, 2018, p. 7)  
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึงการศึกษาวิธีการเรียนของนกัเรียนในการแก้ปัญหา ซึ่ง
เป็นปัญหาจริงท่ีเกิดขึน้ในสงัคม โดยนกัเรียนจะต้องอาศยัความรู้ ความเข้าใจในปัญหานัน้ ๆ เพ่ือ
พิสจูน์ หรือจ าแนกแยกแยะ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีจ าเป็นในการแก้ไขปัญหา และน ามาสร้างแนวทาง
หรือวิธีการท่ีใช้ในการแก้ปัญหา 
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นอร่า ซินโน (Sinno, 2017, p. 1) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง การ
เรียนรู้ท่ีนักเรียนเป็นศนูย์กลาง และปัญหาจะน าไปสู่การเรียนรู้ โดยล าดบัแรกปัญหาจะต้องถูก
น าเสนอให้กับผู้ เรียนก่อน และผู้ เรียนจะต้องค้นหาข้อมูลท่ีจ าเป็นท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหาโดย
บทบาทของผู้สอนไมใ่ชก่ารบรรยาย 

จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
หมายถึงกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาท่ีเกิดขึน้จากสถานการณ์ หรือเหตกุารณ์จริงมาใช้เพ่ือให้
ผู้ เรียนได้ศกึษา ค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยกับตนเอง และด้วยกับการท างานร่วมกนัเป็นทีม 
เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือหาแนวทางในการแก้ปัญหานัน้  

2.3 องค์ประกอบของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
มนสภรณ์ วิทรูเมธา (2544, มกราคม-มิถนุายน, น. 58) องค์ประกอบส าคญัของการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ดงันี ้
1. เป็นการเรียนรู้ท่ีใช้เทคนิคการสอนกลุ่มย่อย โดยมีผู้ เรียนประมาณ 6-8 คน 

และจะต้องมีการอภิปรายและถกเถียงในกลุม่ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ไปด้วย 
2. เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง คือการเรียนรู้จะเกิดขึน้ด้วยกับตวั

ผู้ เรียนเองเป็นส าคญั โดยการเรียนการสอนนัน้จะเน้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้ก าหนดสิ่งท่ีต้องการจะเรียน
ด้วยตนเอง และจะต้องได้รับการอ านวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 

3. เป็นการเรียนรู้ท่ีบูรณาการเนือ้หาวิชา ทัง้นีก้ารจะแก้ไขปัญหาใด ๆ จะต้อง
อาศยัความรู้ท่ีหลากหลายมาบรูณาการ 

4. เป็นการเรียนท่ีผู้ เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้ เรียนจะควบคุม
ล าดบัขัน้ตอนการในการเรียนรู้ของตนเอง และกลุม่ของตนเอง 

5. เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนจะประเมินผลสมัฤทธ์ิด้วยตนเอง เพราะในขัน้ตอนเรียน
ผู้ เรียนจะต้องค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองเพ่ือไปใช้แก้ปัญหาตามสถานการณ์ ดงันัน้ผู้ เรียนจึงจะต้อง
รับรู้วา่ตนเองเกิดการเรียนรู้ขึน้หรือยงั จากการท่ีสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ 

ทิศนา แขมมณี (2559, น. 138) กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานไว้ ดงันี ้

1. ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกันเลือกปัญหาท่ีตรงกับความสนใจหรือความต้องการ
ของผู้ เรียน 

2. ผู้ สอนและผู้ เรียนได้ออกไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือมีการจัด
สภาพการณ์ของปัญหาเพ่ือผู้ เรียนได้เผชิญ 
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3. ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา และหาสาเหตขุองปัญหา 
4. ผู้ เรียนมีการวางแผนในการแก้ปัญหาร่วมกนั 
5. ผู้สอนมีการแนะน า และช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ เรียนในการแสวงหา

แหลง่ข้อมลู การศกึษาข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลู 
6. ผู้ เรียนได้ศกึษาค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
7. ผู้ สอนมีการกระตุ้ นให้ผู้ เรียนได้แสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาท่ี

หลากหลาย และพิจารณาเลือกวิธีท่ีเหมาะสม 
8. ผู้ เรียนได้ลงมือแก้ปัญหา รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู สรุป และประเมินผล 
9. ผู้สอนมีการตดิตามการปฏิบตังิานของผู้ เรียน และให้ค าปรึกษา 
10. ผู้สอนมีการประเมนผลการเรียนรู้ ทัง้ทางด้านผลงาน และกระบวนการ 

2.4 กระบวนการของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
วลัลี  สัตยาศยั (2547, น. 17-18) ได้อธิบายถึงกระบวนการของการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐาน โดยข้อสรุปเป็นข้อ ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1. แบง่ผู้ เรียนออกเป็นกลุม่ยอ่ย ประมาณ 5-8 คน  
2. ก าหนดผู้ สอน 1 หรือมากกว่า เป็นผู้ กระตุ้ น สนับสนุน และอ านวยความ

สะดวกให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ 
3. ให้ผู้ เรียนได้พบหรือประสบกับปัญหา ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับปัญหาจริง 

โดยไม่มีการให้ผู้ เรียนได้เตรียมตวัล่วงหน้าเก่ียวกบัปัญหานีม้าก่อน โดยผู้สอนจะสร้างปัญหาเป็น
สถานการณ์ โจทย์ปัญหา หรือการสร้างสถานการณ์จ าลอง เพ่ือกระตุ้ นให้ผู้ เรียนเกิดการคิด 
ไตร่ตรอง หาเหตุผลมาอธิบาย แบบใดก็ได้ โดยใช้ความรู้พืน้ฐานเดิมในการตัง้สมมติฐาน และ
วตัถปุระสงค์ในการศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิ 

4. ให้ผู้ เรียนท าการศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ ตามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ และ
น าข้อมลูท่ีได้เพิ่มเตมิมาใหม ่มาชว่ยสรุปสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาตอ่ไป 

เอเรน (Arends, 2001, อ้างถึงใน ชยัวฒัน์  สทุธิรัตน์, 2554, น. 59) กล่าวถึงแนวทาง
ในการจดัการเรียนรู้ไว้ดงันี ้

1. แนะน าปัญหา เป็นการแจ้งจดุมุ่งหมายของการเรียนรู้ สร้างทศันคติท่ีดีตอ่การ
เรียน แจ้งสิ่งท่ีนกัเรียนต้องท า และแนะน าขัน้ตอนการศกึษา 

2. ก าหนดงานท่ีต้องด าเนินการ เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนสามารถก าหนดงานท่ีต้อง  
ท าได้ 
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3. รวบรวมข้อมูล เป็นการช่วยให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถในการรวบรวม
ข้อมลูหรือด าเนินการทดลองเพื่อค้นหาข้อมลูท่ีต้องการเรียนรู้ 

4. เตรียมน าเสนอผลงาน เพ่ือช่วยนกัเรียนวางแผนและเตรียมน าเสนองานอย่าง
เหมาะสม 

5. วิเคราะห์และประเมินผลการท างาน เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์และ
ประเมินกระบวนการแก้ปัญหาท่ีค้นพบได้ 

ปีเตอร์ ชวาร์ทซ (Peter Schwartz et all, 2001 อ้างถึงใน ชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์, 2554, 
น. 59) ได้เสนอขัน้ตอนในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ดงันี ้

1. เผชิญปัญหา ให้นกัเรียนสืบค้นจนพบปัญหาท่ีจะศกึษา 
2. ส ารวจความรู้ การส ารวจเก่ียวกบัปัญหาท่ีมีในทกุคนของกลุม่ 
3. ตัง้สมมติฐาน เป็นการตัง้สมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหา และทดสอบ

สมมตฐิานท่ีตัง้ 
4. ระบสุิ่งท่ีจ าเป็นต้องเรียนรู้ เป็นการเพิ่มเตมิข้อมลูเพื่อแก้ปัญหา 
5. ค้นหาข้อมูล โดยการแบ่งกลุ่มย่อยของนักเรียน เพ่ือค้นคว้าหาข้อมูลในการ

แก้ปัญหา 
6. รวบรวมความรู้และแก้ปัญหา นกัเรียนรวบรวมความรู้ท่ีได้จากการค้นคว้าใน

กลุม่ยอ่ย และน าความรู้นัน้มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
7. ทบทวนการด าเนินการแก้ปัญหา ซึ่งหากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้เร่ิม

ขัน้ตอนท่ี 3-6 ใหม ่จนกวา่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
8. สรุปความรู้ การสรุปความรู้ท่ีได้ทัง้ทางด้านเนือ้หา และกระบวนการ 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (ยุรวัฒน์  คล้ายมงคล , 2545, อ้างถึงใน ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ , 
2554, น. 60-61) ได้เสนอกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ 7 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. เตรียมปัญหา การสร้างปัญหาส าหรับการเรียนรู้ให้ได้สาระการเรียนรู้ 
ด้านเนือ้หา และกระบวนการท่ีต้องการ 

2. สร้างความเช่ือมโยงสู่ปัญหา การท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกว่าปัญหานัน้มี
ความส าคญั และมีความน่าสนใจ โดยการอภิปรายเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม การใช้ปัญหา
กระตุ้นประสบการณ์เดมิ บทบาทสมมต ิสถานการณ์จ าลอง และการทดลอง 

3. สร้างกรอบของการศึกษา การสร้างขอบเขตท่ีชัดเจนท่ีจะท าให้การศึกษา
ค้นคว้านัน้เป็นรูปธรรมและมีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ เพ่ือให้ง่ายต่อการด าเนินการตอ่ และเป็นไป
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ตามทิศทางท่ีต้องการ โดยการใช้การระดมสมอง การเขียนตารางแสดงแนวคิดเก่ียวกับการ
แก้ปัญหา ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาท่ีรู้ ประเดน็ท่ีต้องค้นคว้าเพิ่มเติม วิธีการค้นคว้าเพิ่มเติม
และเทคนิคการระดมสมองเพ่ือชว่ยหาแนวคิด 

4. ศึกษาค้นคว้าโดยกลุ่มย่อย เป็นการรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาตามท่ีก าหนดไว้ในกรอบการศกึษา โดยการใช้บทบาทสมมต ิสถานการณ์จ าลอง เพ่ือฝึก
ทกัษะในการค้นคว้า และท างานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และกิจกรรมกลุ่มฝึกทกัษะการค้นคว้า
และการท างานกลุม่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. การตัดสินใจหาทางแก้ปัญหา เป็นการประเมินความเป็นไปได้ และความ
เหมาะสมของแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการแก้ปัญหาท่ีก าหนดไว้ โดยการพิจารณาจากข้อมูลท่ีได้
ศึกษาค้นคว้า และตัดสินใจเลือกวิธีการท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหา โดยการใช้การอภิปรายข้อดี  
ข้อเสียจดุเดน่ จดุด้อยของวิธีการแตล่ะวิธี 

6. สร้างผลงาน เป็นการสร้างชิน้งานหรือการด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
โดยการใช้การท างานเป็นกลุม่ 

7. ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการสรุปสาระการเรียนรู้ในด้านเนือ้หาและ
กระบวนการประเมินการเรียนรู้ และสร้างความเช่ือมโยงกับเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง โดยการใช้เทคนิค 
Mind Mapping 

ประพนัธ์ศิริ  สุเสารัจ (2556, น. 299-301) ได้เสนอขัน้ตอนในการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานไว้ด้วยกนั 7 ขัน้ตอน ได้แก่ 

1. การจดัเตรียมและแบง่กลุม่  
2. การก าหนดปัญหา เป็นขัน้ท่ีครูท าการจัดสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้

ผู้ เรียนมีความสนใจ และมองเห็นปัญหา และเกิดความต้องการจะแก้ไขปัญหา โดยท าการยก
ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาขึน้มาท าการอภิปราย 

3. การท าความเข้าใจกับปัญหาท่ีก าหนด เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนจะต้องท าความเข้าใจ
ในปัญหา โดยการให้ค านิยามปัญหา อธิบายสถานการณ์ท่ี เป็นปัญหา และก าหนดสิ่งท่ีผู้ เรียน
ต้องการจะรู้ และต้องการจะแสวงหาความรู้ 

4. การด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นขัน้ของการแสวงหาแนวทางใน
การค้นคว้า และอธิบายวิธีการในการแสวงหาข้อมูล อีกทัง้ก าหนดวิธีการ และแหล่งข้อมูลท่ีใช้ใน
การค้นคว้า รวมถึงการจดัล าดบัในการปฏิบตั ิจากนัน้ท าการศกึษาค้นคว้า 
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5. การสงัเคราะห์ความรู้ เป็นขัน้ของการน าเอาข้อมูลท่ีได้มาแลกเปล่ียนความรู้ 
สงัเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ว่ามีความเหมาะสม หรือถกูต้อง และเพียงพอท่ีจะน ามาใช้ในการแก้ปัญหา
หรือเพียงพอต่อค าตอบหรือไม่ หากยังไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม สมาชิกกลุ่มจะต้องช่วยกัน
วิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไปวา่ต้องการข้อมลูใดเพิ่มเตมิ จากนัน้ท าการค้นคว้าเพิ่มเตมิ 

6. การสรุปและประเมินค่าของค าตอบ เป็นขัน้ของการสรุปผลงาน และ
ประเมินผลงานว่าข้อมูลท่ีท าการค้นคว้ามานัน้ เหมาะสมหรือไม่ และข้อมูลท่ีได้มาสามารถตอบ
ค าถามของปัญหาท่ีก าหนดไว้ในตอนต้นหรือไม ่โดยผู้ เรียนร่วมกนัอภิปราย 

7. การน าเสนอและการประเมินผลงาน เป็นขัน้ท่ีน าเอาข้อมูลท่ีได้มาน าเสนอ
ผลงาน โดยการเสนอแผนการด าเนินการของกลุ่มในขัน้แรกท่ีกลุ่มได้ท า จนถึงขัน้ตอนสุดท้าย  
โดยจะต้องท าการประเมินผลงานของตนเอง และกลุ่มอ่ืน ๆ โดยประเมินทัง้กระบวนการท างาน 
และประเมินข้อมลูท่ีได้มา 

จากการศึกษากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้ วิจัยท าการสังเคราะห์
กระบวนการจากนกัการศึกษาโดยแสดงเป็นตารางขัน้ตอนของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานจากนกัการศกึษาแตล่ะทา่น ดงันี ้
 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

วลัลี สตัยาศยั 
4 ขัน้ตอน 

เอเรน 
5 ขัน้ตอน 

ปีเตอร์ ชวาร์ทซ 
8 ขัน้ตอน 

ชยัวฒัน์ 
สทุธิรัตน์ 
7 ขัน้ตอน 

ประพนัธ์สิริ 
สเุสารัจ 

7 ขัน้ตอน 

1. แบง่กลุม่ผู้ เรียน 1. แนะน าปัญหา
และขัน้ตอนใน
การศกึษา 

1. เผชิญปัญหา 
และส ารวจปัญหา 

1. การเตรียม
ปัญหา 

1. การแบง่กลุม่ 

2. ก าหนดผู้สอน
เพ่ือสนบัสนนุ
กระบวนการเรียนรู้
ให้ผู้ เรียน 

2. ก าหนดสิ่งท่ี
ต้องด าเนินการ 

2. ส ารวจความรู้
ของสมาชิกใน
กลุม่ 

2. การกระตุ้นให้
ผู้ เรียนสนใจใน
ปัญหา 

2. การก าหนด
ปัญหา 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 

วลัลี สตัยาศยั 
4 ขัน้ตอน 

เอเรน 
5 ขัน้ตอน 

ปีเตอร์ ชวาร์ทซ 
8 ขัน้ตอน 

ชยัวฒัน์ 
สทุธิรัตน์ 
7 ขัน้ตอน 

ประพนัธ์สิริ 
สเุสารัจ 

7 ขัน้ตอน 

3. ให้ผู้ เรียนเผชิญ
ปัญหา เพ่ือให้
ผู้ เรียนเกิดการคิด
เพ่ือแก้ปัญหา โดย
การตัง้สมมตฐิาน 

3. รวบรวมข้อมลู 
ค้นคว้าหาข้อมลู 
และท าการทดลอง
เพ่ือค้นหาข้อมลูท่ี
ต้องการ 

3. ตัง้สมมิตฐานท่ี
เก่ียวข้องกบัการ
แก้ปัญหา 

3. การสร้าง
ขอบข่ายใน
การศกึษาค้นคว้า 

3. การท าความ
เข้าใจกบัปัญหา 

4. ค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ือ
แก้ปัญหาตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
เพ่ือหาทาง
แก้ปัญหา 

4. น าเสนอผลงาน 4. ระบสุิ่งท่ีจ าเป็น 
และสิ่งท่ีต้องการ
จะรู้ 

4. การรวบรวม
ข้อมลูเพ่ือใช้ใน
การแก้ปัญหา เป็น
กลุม่ย่อย 

4. การศกึษา
ค้นคว้าหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหา 

 5. วิเคราะห์
ประเมินผลของ
กระบวนการ
แก้ปัญหาท่ีค้นพบ 

5. ค้นคว้าหา
ข้อมลู โดย
แบง่เป็นกลุม่ย่อย 

5. การตดัสินใจ
แก้ปัญหา และ
ประเมินความ
เป็นไปได้และ
ความเหมาะสม
ของแนวทางท่ีใช้
ในการแก้ปัญหา 

5. การน าเอา
ข้อมลูมาอภิปราย
เพ่ือหาความ
ถกูต้อง และความ
เหมาะสม 

  6. รวบรวมความรู้
และน าความรู้มา
ใช้แก้ปัญหา 

6. ด าเนินการตาม
แนวทางท่ีได้
ก าหนดไว้ 

6. การประเมิน
ความเป็นไปได้
ของค าตอบ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

วลัลี สตัยาศยั 
4 ขัน้ตอน 

เอเรน 
5 ขัน้ตอน 

ปีเตอร์ ชวาร์ทซ 
8 ขัน้ตอน 

ชยัวฒัน์ 
สทุธิรัตน์ 
7 ขัน้ตอน 

ประพนัธ์สิริ 
สเุสารัจ 

7 ขัน้ตอน 

  7. ทบทวน
แนวทางท่ีใช้ใน
การแก้ปัญหา 

7. ประเมินผลการ
เรียนรู้โดยใช้ Mind 
Mapping 

7. การน าเสนอ
และประเมินผล
งาน รวมทัง้การ
ประเมิน
กระบวนการ 

  8.สรุปผลข้อมลูท่ี
ได้ และ
กระบวนการท่ีได้
ท า 

  

 

จากการสังเคราะห์ขัน้ตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจากนัก
การศึกษาทัง้ 5 ท่าน ท าให้ผู้ วิจัยได้ประเด็นส าคญัเพ่ือน ามาใช้ในการสร้างขัน้ตอนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการวิจยัครัง้นี ้ท าให้ได้ขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 7 
ขัน้ตอน ดงันี ้ 

ขัน้ท่ี 1 ก าหนดปัญหา หมายถึง เม่ือผู้ เรียนได้เผชิญสถานการณ์ ให้ผู้ เรียนท าการ
ส ารวจปัญหาจากสถานการณ์ และก าหนดปัญหาจากสถานการณ์ให้ชดัเจน 

ขัน้ท่ี 2 ท าความเข้าใจกับปัญหาเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา หมายถึง เม่ือผู้ เรียน 
ได้ปัญหาจากขัน้ท่ี 1 แล้ว ให้ผู้ เรียนท าความเข้าใจกับปัญหาโดยการค้นหาสาเหตุว่า มีสาเหตุ
ใดบ้างท่ีสามารถท าให้เกิดปัญหานัน้ได้ 

ขัน้ท่ี 3 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือเสนอแนวทางแก้ปัญหา หมายถึง การค้นคว้า
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน าข้อมูลท่ีค้นคว้าได้มาใช้ในการออกแบบแนวทางในการ
แก้ปัญหา 

ขัน้ ท่ี  4 ประเมินแนวทางการแก้ ปัญหา หรือประเมินความเป็นไปได้ของ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา หมายถึง การท่ีผู้ เรียนประเมินความเป็นไปได้ของแนวทางท่ีได้ท าการ
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ออกแบบไว้ในขัน้ท่ี 4 ว่าแนวทางท่ีได้ออกแบบไว้นัน้ มีความเป็นไปได้ท่ีจะสามารถใช้ในการ
แก้ปัญหานัน้ ๆ ได้จริง 

ขัน้ท่ี 5 เลือกแนวทางการแก้ปัญหา หมายถึง การท่ีผู้ เรียนท าการคัดเลือก
แนวทางจากท่ีได้ออกแบบและประเมินไว้แล้ว น ามาใช้แก้ปัญหา 

ขัน้ท่ี 6 น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา หมายถึง การท่ีผู้ เรียนน าแนวทางท่ีได้
คดัเลือกไว้เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาออกมาน าเสนอให้กลุม่อ่ืน ๆ ได้รับฟัง  

ขัน้ท่ี 7 ประเมินผลจากการเรียนรู้ หมายถึง การสรุปสิ่งท่ีได้รับจากการได้ท า
กิจกรรม รวมถึงสรุปผลของกิจกรรมวา่มีความส าเร็จหรือไม่ อย่างไร และสรุปผลของกะบวนการท่ี
ได้ท าวา่บรรลวุตัถปุระสงค์หรือไมอ่ยา่งไร 

2.5 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการคิดวิเคราะห์ 
จากการท่ีผู้วิจยัได้ท าการศกึษาค้นคว้าทัง้ต ารา และงานวิจยัพบว่า การเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานสามารถน ามาพัฒนาการคิดวิ เคราะห์ของนักเรียนได้ จากการวิจัยของ 
 อินทิรา ด ารงกุล (2561, น. 81) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิคปัญหา
เป็นฐานเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เร่ือง การออกแบบฐานข้อมลู ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาด้วยเทคนิคปัญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท าให้กลุ่มทดลองมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  
ระดับ .01 การวิจัยของ พัช รี ชลเขียว  (Chonkeaw, 2016) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทศันคติตอ่การเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนเกรด 11 โดย
ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ STEM ในการเรียนเร่ืองปริมาณของสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี ใน
งานวิจัยนี ไ้ด้บูรณาการรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนรู้แบบ STEM 
ผลการวิจยัพบว่า ในส่วนของการคิดวิเคราะห์นกัเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สูงขึน้หลังจากได้เรียนด้วยการบูรณาการรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนรู้
แบบ STEM อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 อีกทัง้การวิจยัของโนชฮายาตี  มามะ (2555, น. 
83-84) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบว่า คะแนน
เฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยชุดการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนรู้โดยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสิรินทรา  
มินทะขตัิ (2556, น. 87) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
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ฐาน  (Problem-Based Learning) เร่ืองพืน้ผิวและปริมาตร ท่ีมีต่อความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์หลงัจากจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง พืน้ผิวและปริมาตร สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 

จากข้างต้นสรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์สามารถพัฒนาได้ด้วยการจัดการเรียนรู้  
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จากงานวิจัยจะเห็นได้ว่า เม่ือนักเรียนได้เรียนด้วยการเรียนรู้โดย  
ใช้ปัญหาเป็นฐานท าให้การคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนเพิ่มขึน้ได้ อีกทัง้การพฒันาการคดิวิเคราะห์จะ
สามารถพฒันาได้ดีเม่ือนกัเรียนได้เผชิญตอ่สถานการณ์ปัญหาจริง ได้เข้าไปอยูส่ถานการณ์ปัญหา
นัน้ (เกรียงศกัดิ ์ เจริญวงศ์ศกัดิ,์ 2553, น. 144)  

2.6. ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
จากการท่ีผู้วิจยัได้ท าการศกึษาหนงัสือ และต าราท่ีเก่ียวข้องกบัทฤษฎี เพ่ือจะน ามาใช้ใน

การพัฒนาโปรแกรมการการเรียนรู้ในการวิจัยครัง้นี ้พบว่ามีทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องท่ีสามารถน ามา
พฒันาโปรแกรมการเรียนรู้ได้ดงันี ้

2.6.1 ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ ช่ื อ ม โย ง ข อ ง ธ อ ร์ น ไ ด ค์  (Thorndike’s Classical 
Connectionism) 

ธอร์นไดค์ (Thorndike) เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันท่ีกล่าวถึงการเช่ือมโยง
ระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus) กบัการตอบสนอง (response) โดยมีหลกัการเบือ้งต้นว่า การเรียนรู้เกิด
จากการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง โดยบุคคลจะลองผิดลองถูกในรูปแบบต่าง ๆ 
จนกว่าจะพึงพอใจมากท่ีสุด การเรียนรู้ตามทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์นัน้ ประกอบด้วยกฎ 
3 กฎ ดงัตอ่ไปนี ้

1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) กฎท่ีกล่าวถึงสภาพความพร้อม
ของผู้ เรียนทัง้ร่างกายและจิตใจ ความพร้อมทางร่างกาย คือ ความพร้อมทางวฒุิภาวะและอวยัวะ
ต่าง ๆ ของร่างกาย ทางด้านจิตใจ คือ ความพร้อมท่ีจะเกิดความพึงพอใจเป็นส าคัญ ย่อมจะ
น าไปสู่การเรียนรู้ ถ้าหากไม่เกิดความพึงพอใจก็จะไม่เกิดการเรียนรู้ธอร์นไดค์ได้อธิบาย  
กฎแหง่ความพร้อมไว้ดงันี ้(Hergenhahn, 1988,  อ้างถึงใน พาสนา  จลุรัตน์, 2548, น. 140) 

1.1 เม่ืออินทรีย์มีความพร้อมท่ีจะกระท า และเม่ือได้กระท า ก็จะท าให้
เกิดความพงึพอใจ 

1.2 เม่ืออินทรีย์มีความพร้อมท่ีจะกระท าแต่ไม่ถูกให้กระท า หรือยับยัง้
ไมใ่ห้กระท า ก็จะเกิดความไมพ่งึพอใจ ซึง่จะไมน่ าไปสูก่ารเรียนรู้ 
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1.3 เม่ืออินทรีย์ไม่พร้อมท่ีจะกระท า และถูกบังคับให้กระท า ก็จะเกิด
ความไมพ่งึพอใจ ซึง่จะไมน่ าไปสูก่ารเรียนรู้ 

ในการน ากฎแห่งความพร้อมจากทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ ผู้วิจยัจะ
น าเอาการบริหารสมอง (Brain Gym) มาเป็นกิจกรรมในการสร้างความพร้อมให้กบันกัเรียน เพราะ
การบริหารสมองจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองทัง้สองซีกให้มีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ลดความตงึเครียด (ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ , 2559) โดยทกุครัง้
ในการเร่ิมกิจกรรมจะให้นกัเรียนท าการบริหารสมองเพ่ือเรียกความพร้อมในการท ากิจกรรม 

2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of use) กฎท่ีกล่าวถึงการสร้างความมั่นคงของ
การเช่ือมโยงระหวา่งสิ่งเรากบัสิ่งตอบสนอง โดยการฝึกท าซ า้ ๆ บอ่ย ๆ ยอ่มจะท าให้เกิดการเรียนรู้
ได้นาน และคงทนถาวร ซึง่กฎในข้อนีจ้ะแบง่เป็นข้อยอ่ย 2 ข้อ  

2.1 กฎแห่งการใช้ (Law of use) เม่ือเกิดการเรียนรู้แล้ว และน าการ
เรียนรู้ไปใช้บอ่ย ๆ การเรียนรู้นัน้ก็จะคงทนถาวร 

2.2 กฎแห่งการไม่ใช้ (Law of Disuse) เม่ือเกิดการเรียนรู้แล้ว ไม่ได้
กระท าซ า้บอ่ย ๆ การเรียนรู้นัน้ก็จะไมค่งทนถาวร หรือในท่ีสดุก็จะลืมจนกลายเป็นไมเ่รียนรู้อีกเลย 

ส าหรับกฎแห่งการฝึกหัด ในการท ากิจกรรมนักเรียนจะต้องลงมือท าด้วย
ตนเอง และการลงมือท าด้วยตนเองเทา่กบัเป็นการท่ีนกัเรียนได้ฝึกฝน และในการท ากิจกรรมนัน้ถกู
ก าหนดไว้ 10 กิจกรรมด้วยกัน ดงันัน้นกัเรียนจะได้ท ากิจกรรมอย่างต่อเน่ือง จะส่งผลให้นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้  

3. กฎแห่งผลท่ีได้รับ (Law of Effect) กฎนีก้ล่าวถึงผลของบุคคลเม่ือแสดง
พฤติกรรมท่ีเกิดการเรียนรู้แล้ว หากพึงพอใจ บุคคลก็ย่อมท่ีจะอยากเรียนรู้ต่อไป และหากไม่พึง
พอใจ บุคคลก็ย่อมท่ีจะไม่อยากเรียนรู้ หรือเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้  และส าหรับกฎแห่ง
ผลท่ีได้รับ ผู้ วิจยัจะใช้กฎนีใ้นขัน้สุดท้ายของกิจกรรม คือการสรุปกิจกรรม โดยเม่ือท ากิจกรรมใน
ขัน้ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว ในขัน้สดุท้ายนกัเรียนจะต้องสรุปกิจกรรม และให้ข้อมลูย้อนกลบัเม่ือท า
กิจกรรมแล้วมีความรู้สกึเป็นอยา่งไร และได้รับข้อมลูเป็นตามวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมอยา่งไร   

การท่ีผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพต้องเกิดมาจากความพร้อม
ของผู้ เรียนก่อน หากผู้ เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ ผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีและมี
ประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีนัน้จะต้องมี
การฝึกฝน ฝึกหดั หรือการลงมือท าด้วยตนเอง เพราะองค์ประกอบของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานนัน้ ผู้ เรียนจะเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ และผู้ เรียนควบคมุการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้ เรียนจะ
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ควบคุมล าดับขัน้ตอนการในการเรียนรู้ของตนเอง และกลุ่มของตนเอง (มนสภรณ์ วิทูรเมธา, 
2544, มกราคม-มิถนุายน, น. 58) ดงันัน้ผู้ เรียนจงึจ าเป็นจะต้องมีทัง้ความพร้อม การฝึกฝน เพ่ือให้
ได้มาซึง่ค าตอบของปัญหา 

2.6.2 ทฤษฎีการวางเงื่ อนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์ (Operant 
Conditioning Theory) 

ตามความคิดของสกินเนอร์นัน้การกระท า (Operant) หรือพฤติกรรมของมนษุย์
ย่อมท าให้เกิดผลกรรม (Consequence) อย่างใดอย่างหนึ่ง การเรียนรู้ตามแนวคิดของสกินเนอร์
นัน้ เป็นการเรียนรู้ความสมัพนัธ์ระหว่างการกระท า โดยสกินเนอร์มีความเช่ือพืน้ฐานท่ีว่า มนุษย์
ควรมีชีวิตอยู่อย่างมีความสขุ มีทกัษะ มีพฤติกรรมท่ีดี และมีประสิทธิพล กบัผลกรรม ซึ่งบางอย่าง
เป็นความสมัพนัธ์กนัโดยธรรมชาต ิเชน่ หกล้มแล้วเจ็บตวั ถกูตีก็เจ็บกาย เป็นต้น 

2.6.2.1 หลักการเรียนรู้ของทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระท า เน้นการ
กระท าของผู้ เรียนรู้มากกว่าสิ่งเร้าหรือสิ่งท่ีผู้สอนก าหนด เม่ือต้องการให้อินทรีย์เกิดการเรียนรู้จาก
สิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่ง จะต้องปล่อยให้ผู้ เรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้เอง โดยไม่มีการบงัคบัหรือ
บอกแนวทางการเรียนรู้ แต่เม่ือผู้ เรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้เองแล้วนัน้ จึงท าการ เสริมแรง 
พฤตกิรรมนัน้ทนัที  

2.6.2.2 ชนิดของการเสริมแรง การเสริมแรง (Reinforcement) การท าให้
อินทรีย์แสดงพฤตกิรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้มาแล้วนัน้ ให้มีความคงทนถาวรตอ่ไป เม่ือได้รับผลท่ีพึง
พอใจ ซึง่การเสริมแรงแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) คือการท่ีอินทรีย์
ได้รับสิ่งเร้าแล้วเกิดความพงึพอใจ เชน่ ครูชมเชยนกัเรียนเม่ือนกัเรียนสง่การบ้าน 

2. การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) คือ การท่ีอินทรีย์ถูก
น าสิ่งท่ีไม่พึงพอใจ หรือส่งท่ีไม่ต้องการออกไป เช่น การท าให้เสียงดงัท่ีรบกวนในขณะก าลงัเรียน
หนงัสือ  

จากทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์(Operant Conditioning 
Theory) ผู้ วิจยัเลือกใช้การเสริมแรงทางบวกในกระบวนการท ากิจกรรม เช่น การแสดงความเป็น
มิตรโดยการยิม้แย้มให้กบันกัเรียน การชมเชยนกัเรียนเม่ือมีการท ากิจกรรมส าเร็จในทีละขัน้ตอน
ของกิจกรรม และมีของรางวลัในการเสริมแรงเม่ือนกัเรียนท ากิจกรรมส าเร็จตามเปา้หมาย เป็นต้น 
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3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
3.1 งานวิจัยในประเทศไทย 

ชลาทิพ ย์   อินทรเส นี ย์  (2550, น. 102-104) ได้ท าการวิจัย เร่ือง  การพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดสังเคราะห์ ของนักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงั
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01  

ทสัริน  สมนวนตาด (2554, น. 108-115) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับ 
การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ และจดัการเรียนรู้แบบแบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจยัพบว่า 
นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการมีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์แตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

เกษสุดา  แพรวกลาง (2554, น. 89) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

โนชฮายาตี  มามะ (2555, น. 83-84) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6 ผลการศกึษาพบวา่ คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียน
ท่ีเรียนรู้โดยชุดการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สงูกว่านกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยวิธีปกติอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ณัฐพร  ข าสุวรรณ์  (2556, น. 79) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ผลการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์เร่ืองการให้เหตผุลโดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีตอ่ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 หลงัได้รับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
65 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

สิรินทรา  มินทะขัติ (2556, น. 87) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ผลของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เร่ืองพืน้ผิวและปริมาตร ท่ีมีต่อ
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ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ และความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หลงัจากจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง พืน้ผิวและปริมาตร สงูกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ศศิธร ปักกาโล (2558, น. 294) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การใช้ปัญหาเป็นฐานพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง  
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

บุญเหลือ หอมเนียม (2559 มกราคม-มิถุนายน, น. 202-203) ได้ท าการวิจัยเร่ือง 
 การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านส่ือสังคมเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการคิด
วิเคราะห์ การตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนนัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ภาคกลางตอนบน ผลการวิจยัพบว่า ผลการวดัทกัษะชีวิตด้านการคิดวิเคราะห์หลงัใช้ชดุการสอน
สงูกวา่ก่อนใช้ชดุการสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

อินทิรา ด ารงกุล (2561, น. 81) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนบนเว็บด้วย
เทคนิคปัญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เร่ือง การออกแบบฐานข้อมลู ส าหรับนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาด้วยเทคนิคปัญหาเป็นฐานเพ่ือ
สง่เสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท าให้กลุ่มทดลองมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์สงูกว่านกัเรียนท่ีเรียนด้วยการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 

3.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
อิล็อค ซูดิบิโย (Sudibyo, 2016) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้

โดยบริบทการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษามีทกัษะการคิดวิเคราะห์สงูขึน้หลงัจากใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดย
บริบทการเรียนรู้ โดยมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

พัชรี ชลเขียว (Chonkeaw, 2016) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และทัศนคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเกรด 11 โดยผ่านการจัดการ
เรียนรู้แบบ STEM ในการเรียนเร่ืองปริมาณของสารตา่ง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี ในงานวิจยันีไ้ด้บูรณา
การรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนรู้แบบ STEM ผลการวิจยัพบว่า ในส่วน
ของการคิดวิเคราะห์นกัเรียนมีคะแนนความสามารถในการคดิวิเคราะห์สงูขึน้หลงัจากได้เรียนด้วย
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การบรูณาการรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบัการเรียนรู้แบบ STEM อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 

อรุณี ศรีสวรรณ  (Srisawan, 2017) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน เกรด 11 ด้วยการ
ประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขัน้  ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนของ
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนทัง้กลุม่ท่ีเรียนด้วยวิธีปกต ิและกลุม่ท่ีประยกุต์ใช้การ
เรียนรู้แบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึน้ แต่นักเรียน
กลุ่มท่ีประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขัน้ มีคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สงูกวา่นกัเรียนกลุม่ท่ีเรียนด้วยวิธีปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 



    

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นของโรงเรียน

บางกอกศกึษาและบางกอกวิทยา (มลูนิธิ) เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร จ านวน 194 คน เป็น
นกัเรียนหญิง จ านวน 80 คน และเป็นนกัเรียนชาย จ านวน 114 คน  

การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งมีคะแนนเฉล่ียการคิดวิเคราะห์ต ่ากว่านักเรียน

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 และมธัยมศกึษาปีท่ี 2 และมีคะแนนการคิดวิเคราะห์ต ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 

ลงมา จ านวน 15 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่อยา่งง่าย  
 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบวัดคิดวิเคราะห์โดยมีขัน้ตอนในการสร้างดังนี ้

1.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการคดิวิเคราะห์ 
1.2 ก าหนดนิยามศพัท์เฉพาะของการคดิวิเคราะห์ 
1.3 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบวดัการคิดวิเคราะห์โดยใช้

แนวคดิของมาร์ซาโน 
1.4 สร้างแบบวดัการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบปรนยั 4 ตวัเลือก โดยเลือกตอบ

จากสถานการณ์ และก าหนดข้อค าถามจากประเภทการคิดวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 5 ด้าน จ านวน 
20 ข้อ 
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1.5 น าแบบวดัการคดิวิเคราะห์ท่ีสร้างขึน้ น าเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ทา่น เพ่ือ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนือ้หา 
ให้สอดคล้องและครอบคลมุเป็นไปตามนิยามศพัท์เฉพาะ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดงันี ้ 

ให้คะแนน +1  เม่ือแนใ่จวา่ข้อค าถามนัน้ตรงและเป็นไปตามนิยามศพัท์ 
ให้คะแนน   0 เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนัน้ตรงและเป็นไปตามนิยามศัพท์

เฉพาะ 
ให้คะแนน  -1 เม่ือแน่ใจว่าข้อค าถามนัน้ไม่ได้ตรงและเป็นไปตามนิยามศพัท์

เฉพาะ 
1.6 น าคะแนนจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน มาท าการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC : Index of Item - Objective Congruence) และคัดเลือกข้อค าถาม ท่ี มีค่า IOC ตัง้แต ่ 
0.67 - 1.00 อีกทัง้น าข้อค าถามมาท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 

1.7 น าแบบวดัท่ีได้จากการตรวจสอบมาคดัเลือกเพ่ือน าไปทดลองใช้กับนกัเรียนท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 100 คน เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก
ของแบบวดัเป็นรายข้อ 

1.7.1 คา่ความยากง่าย (Difficulty: P) อยูร่ะหวา่ง 0.40 – 0.73 
1.7.2 คา่อ านาจจ าแนก (Discrimination: r) อยูร่ะหวา่ง 0.36 – 0.60 

1.8 น าแบบวดัท่ีผ่านวิเคราะห์คา่ความยากง่ายและอ านาจจ าแนกรายข้อแล้วมาท า
การหาค่ าความ เช่ื อมั่ น  (Reliability)  ของแบบวัดการคิ ด วิ เค ราะ ห์ โดย ใช้ วิ ธี ก ารของ  
คเูดอร์-ริชาร์ดสนั (Kuder – Richardson) จากสตูร KR-20 ได้ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบั 
เทา่กบั 0.81 

1.9 ด าเนินการจดัพิมพ์แบบวดัการคิดวิเคราะห์ท่ีผ่านการตรวจสอบและทดลองใช้
แล้ว เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง 
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ตวัอยา่งข้อค าถามของแบบวดัการคิดวิเคราะห์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0. จากบทความข้างต้นกล่าวถึงประเด็นใดเป็นส าคัญ  (ด้านการสรุป

หลกัการ) 
ก. การปอ้งกนัการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น 
ข. ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น 
ค. สาเหตขุองปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น 
ง. การสง่เสริมการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นด้วยตนเอง 
 
 
 
 

“จากการศึกษา เร่ืองสภาวะการมีบุตรของวยัรุ่น พบว่า 71 จงัหวดัของประเทศไทยมี
จ านวนมารดาอายุต ่ากว่า 20 ปี คลอดบุตร เฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ท่ีองค์กรอนามัยโลก (WHO) 
ก าหนด ซึง่สาเหตขุองการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมในวยัรุ่นพบวา่มี 3 สาเหตสุ าคญั ดงันี ้

1. พฤติกรรมของเด็ก ได้แก่ การขาดความรู้เร่ืองการรคุมก าเนิด ความอยากรู้อยาก
ลอง การขาดวามรู้ส านกึถึงความมีคณุคา่ในตน 

2. ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่สภาพครอบครัวแตกแยก ปัญหาด้านเศรษฐกิจใน
ครอบครัวการอบรมเลีย้งดท่ีูไมเ่หมาะสม การถกูลว่งละเมิดจากบคุคลในครอบครัว 

3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ความเส่ือมของสภาพแวดล้อมในชุมชน 
อิทธิพลจากเพ่ือนท่ีมีคา่นิยมผิด ๆ อิทธิพลของส่ือท่ีไมเ่หมาะสม 

การร่วมมือกนัหาทางแก้ไข โดยเฉพาะสาเหตใุนข้อแรกว่า คือการสร้างเสริมพลงัแห่ง
ความตระหนกัรู้ ความภูมิใจในศกัดิ์ศรีของตนเอง ตลอดจนความรู้สกึมีคณุคา่ในตนเองให้เกิด
ขึน้กับวัยรุ่น อีกทัง้การให้ความรู้เร่ืองการคุมก าเนิด แนวทางดงักล่าวจะท าให้เด็กหรือวยัรุ่น
เป็นผู้ ท่ียดึมัน่ในสภาวะ “รักษ์ตวัตน อดทนมุง่มัน่ บากบัน่เพ่ืออนาคต” รู้จกัการเป็นท่ีพึง่ตนเอง 
ลงมือกระท าให้ส าเร็จด้วยตวัเอง เป็นการใช้ “พลังภายในตน” มาเป็นเคร่ืองมือในการปอ้งกนั
ตนเอง” (ดลพฒัน์ ยศธร, 2555) 
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00. ข้อใดไม่ใช่สาเหตขุองการตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร (ด้านการวิเคราะห์
ข้อผิดพลาด) 

ก. ความยากจน 
ข. การตดิยาเสพตดิ 
ค. การเลียนแบบจากละคร 
ง. การขาดความรู้เก่ียวกบัการคมุก าเนิด 
000. ค าว่า “พลังภายในตน” ตรงย่อหน้าสดุท้ายตรงกบัข้อใด (ด้านการ

จดัหมวดหมู)่ 
ก. การเป็นท่ีพึง่แหง่ตน 
ข. การตระหนกัรู้ในตนเอง 
ค. ความรู้สกึมีคณุคา่ในตนเอง 
ง. ความภมูิใจในศกัดิศ์รีของตน 
0000. ส านวนใดสอดคล้องกับปัญหาจากบทความมากท่ีสุด  (ด้านการ

จบัคู)่ 
ก. ชิงกุ ก่อนหา่ม 
ข. รักนวล สงวนตวั 
ค. รักววัให้ผกู รักลกูให้ตี 
ง. ดชู้างให้ดหูาง ดนูางใหดแูม่ 
00000. ข้อใดคือทางออกท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากปัญหาข้างต้น  (ด้านการ

น าหลกัการไปใช้) 
ก. สง่เสริมให้วยัรุ่นด าเนินชีวิตอยา่งมีสติ 
ข. สง่เสริมให้วยัรุ่นเลือกใช้ส่ืออยา่งเหมาะสม 
ค. สง่เสริมให้วยัรุ่นรักและเห็นคณุคา่ในตนเอง 
ง. สง่เสริมความรู้ให้กบัวยัรุ่นเร่ืองการคมุก าเนิด 
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เกณฑ์การให้คะแนนของแบบวัดการคิดวิเคราะห์ 
ในแตล่ะข้อจะมีค าตอบท่ีถกูต้องและเหมาะสมท่ีสดุเพียง 1 ค าตอบ 

เกณฑ์การให้คะแนนคือ ถ้าค าตอบถกู  ก าหนดให้ 1 คะแนน 
ถ้าตอบผิดหรือไมต่อบ ก าหนดให้ 0 คะแนน 
คะแนนเตม็เทา่กบั 20 คะแนน 

เกณฑ์การแปลความความหมายการคิดวิเคราะห์ 
ก าหนดชว่งอนัตรภาคชัน้จากสตูร (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2553, น. 26)  

คา่อนัตรภาคชัน้ = 
(คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ)

จ านวนชัน้
 

คา่อนัตรภาคชัน้ =  
(20−0)

3
 = 6.67 ≈ 7 

จะได้ระดบัของการคดิวิเคราะห์ดงันี ้
15 – 20 หมายถึง นกัเรียนมีการคดิวิเคราะห์อยูใ่นระดบัสงู 

8  - 14 หมายถึง นกัเรียนมีการคดิวิเคราะห์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  0  -  7 หมายถึง นกัเรียนมีการคดิวิเคราะห์อยูใ่นระดบัต ่า 

โดยผู้วิจยัใช้เกณฑ์คะแนนพฒันาการเทียบระดบัพฒันาการของการคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียน (ศริิชยั กาญจนวาสี, 2552, น. 83) ดงัสตูรคะแนนพฒันาการสมัพทัธ์ 

คะแนนพฒันาการ (DS) = 
(คะแนนวดัครัง้หลงั−คะแนนวดัครัง้ก่อน)

(คะแนนเตม็−คะแนนวดัครัง้ก่อน)
 x 100 

 
ตาราง 3 เกณฑ์คะแนนพฒันาการเทียบระดบัพฒันาการ 
 

คะแนนพัฒนาการ ระดับพัฒนาการ 

76 - 100 พฒันาการระดบัสงูมาก 
51 - 75 พฒันาการระดบัสงู 
26 - 50 พฒันาการระดบัปานกลาง 
0 - 25 พฒันาการระดบัต้น 
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2. การสร้างโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน โดยมีขัน้ตอนในการสร้าง ดังนี ้ 

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับกิจกรรมท่ีใช้หลักการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 

2.2 ก าหนดโครงสร้างของกิจกรรมพฒันาการคดิวิเคราะห์  
2.3 น าโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ท่ี

ผู้วิจยัพฒันาขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการให้
ผู้ เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมเป็นรายกิจกรรม จ านวน 3 ท่าน โดยมีคา่ดชันีความสอดคล้อง
ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนือ้หา ได้คา่ตัง้แต ่0.67 - 1.00 

2.4 ปรับและแก้ไขโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีได้รับการประเมินจาก
ผู้ เช่ียวชาญให้มีความเหมาะสมมากขึน้ 

2.5 น ากิจกรรมมาทดลองใช้กับนกัเรียนโรงเรียนบางกอกศึกษาและบางกอกวิทยา 
(มลูนิธิ) ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 15 คน 

2.6 น ากิจกรรมท่ีได้ทดลองใช้แล้วมาปรับแก้ให้เหมาะสม และสมบรูณ์ เพ่ือน าไปใช้
กบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป  
 

ตัวอย่างโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีระยะเวลาของโปรแกรมจ านวน  

10 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาโปรแกรมดังปรากฎในตาราง 4 และโครงสร้าง
โปรแกรมดงัปรากฎในตาราง 5   
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ตาราง 4 แนวทางการพฒันาโปรแกรมโดยประยกุต์ใช้หลกัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบั
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยา 

 

ขัน้ตอน การประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
ขัน้น าเข้าสูกิ่จกรรม กฎแหง่ความพร้อมของธอร์นไดค์ 

ขัน้ด าเนินกิจกรรม 

     ขัน้ท่ี 1 ก าหนดปัญหาหรือส ารวจปัญหา 
    ขัน้ท่ี 2 ท าความเข้าใจกบัปัญหาเพ่ือหา
สาเหตขุองปัญหา 
     ขัน้ท่ี 3 ศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพื่อเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหา 
    ขัน้ท่ี  4 ประเมินแนวทางการแก้ปัญหา 
    ขัน้ท่ี 5 เลือกแนวทางการแก้ปัญหา 
    ขัน้ท่ี 6 น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
    ขัน้ท่ี 7 การประเมินผลจากการเรียนรู้ 

กฎแหง่การฝึกหดัของธอร์นไดค์ 

การเสริมแรงทางบวกของสกินเนอร์ 

ขัน้สรุปกิจกรรม กฎแหง่การฝึกหดัของธอร์นไดค์ 

การเสริมแรงทางบวกของสกินเนอร์ 
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ตาราง 5 โครงสร้างโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ 
 

ครัง้ท่ี ช่ือกิจกรรม จดุมุง่หมาย 

1 ปฐมนิเทศ - นกัเรียนท าความรู้จกัผู้วิจยั และเพื่อนร่วมโปรแกรม  
- ชีแ้จงแนวทางในการด าเนินโปรแกรม 

2 การฝึกคดิจบัคูแ่ละจดั
หมวดหมู่ 

- เพ่ือให้นกัเรียนสามารแยกแยะข้อมลู และให้เหตผุล
ของข้อมลูท่ีเหมือนกนัและแตกตา่งกนัได้ 
- เพ่ือให้นกัเรียนสามารถจดัประเภทของข้อมลู หรือ
เรียงล าดบัเหตกุารณ์ของข้อมลูได้ 

3 การฝึกคดิความเป็นเหตุ
และผล  
การฝึกคดิสรุปความ 

- เพ่ือให้นกัเรียนสามารถสรุปประเด็นตา่ง ๆ ของข้อมลู 
และเช่ือมโยงประเดน็เหลา่นัน้อยา่งมีเหตผุล เพื่อหา
สาเหตตุา่ง ๆ ของข้อมลู 
- เพ่ือให้นกัเรียนสามารถสรุปใจความส าคญัของข้อมลู
ได้ 

4 การฝึกคดิหาทางออก - เพ่ือให้นกัเรียนสามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ี
เหมาะสมตอ่สถานการณ์ได้ 

5-9 กิจกรรมกลุม่การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

- เพ่ือให้นกัเรียนสามารถแยกแยะข้อมลู และให้เหตผุล
ของข้อมลูท่ีเหมือนกนั และแตกตา่งกนัได้ 
- เพ่ือให้นกัเรียนจดัประเภทของข้อมลู หรือเรียงล าดบั
เหตกุารณ์ของข้อมลูได้ 
- เพ่ือให้นกัเรียนสามารถสรุปประเด็นตา่ง ๆ ของข้อมลู
และเช่ือมโยงประเดน็เหลา่นัน้อยา่งมีเหตผุล เพื่อหา 
สาเหตตุา่ง ๆ ของข้อมลู 
- เพ่ือให้นกัเรียนสามารถสรุปใจความส าคญัของข้อมลู
ได้ 
- เพ่ือให้นกัเรียนสามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ี
เหมาะสมตอ่สถานการณ์ได้ 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ครัง้ท่ี ช่ือกิจกรรม จดุมุง่หมาย 

10 ปัจฉิมนิเทศ - เพ่ือให้นกัเรียนทบทวนถึงความส าคญัของการคิด
วิเคราะห์ 
- เพ่ือให้นกัเรียนอสดงความคดิเห็นถึงประโยชน์ได้ท่ี
ได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรม 
- เพ่ือประเมินการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนหลงัการเข้า
ร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 
การก าหนดแบบแผนและการด าเนินการทดลอง 

1. แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครัง้นี  ้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยใช้แบบแผน  one - group pretest – 

posttest design (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2553, น. 380) 
 

ตาราง 6 แบบแผนการทดลอง one - group pretest – posttest design 
 

ก่อนการทดลอง การทดลอง หลงัการทดลอง 
O1 X O2 

 
ความหมายของสญัลกัษณ์ 

O1  แทน การวดัก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม (Pretest) 
O2  แทน การวดัหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม (Posttest) 
X  แทน การใช้โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
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2. การด าเนินการทดลอง 
ผู้วิจยัด าเนินการเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ ตามแบบแผนการทดลอง One - group 

pretest – posttest design เป็น 3 ระยะ ดงันี ้
1. ระยะก่อนการทดลอง  

1.1 ผู้วิจยัให้ประชากรท าแบบวดัการคิดวิเคราะห์ และน ามาตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1.2 ผู้วิจัยเก็บคะแนนจากแบบวดัการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มตวัอย่าง ไว้เป็น
คะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) 

2. ระยะการทดลอง 
2.1 ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยให้กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วม

โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 10 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที  
3. ระยะหลงัการทดลอง 

3.1 ผู้ วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบวัดชุด
เดียวกบัแบบวดัก่อนการทดลอง และเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนหลงัการทดลอง (Posttest) 

3.2 ผู้ วิจัยน าคะแนนท่ีได้จากทัง้ 2 ครัง้ ของกลุ่มตวัอย่าง มาวิเคราะห์ด้วย
วิธีการทางสถิตติอ่ไป 

 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
1. สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ 

1.1 คา่เฉล่ีย (Mean) 
1.2 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation) 
1.3 คะแนนพฒันาการสมัพทัธ์ (ร้อยละ) 
1.4 ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยใช้การหาค่าดชันีความ

สอดคล้อง (IOC : Index of item – Objective Congruence) 
1.5 คา่ความยากง่าย (Difficulty : P) 
1.6 คา่อ านาจจ าแนกรายข้อ (Discrimination : r) 
1.7 ค่ า ค วาม เ ช่ื อ มั่ น  (Reliability)  โด ย ใ ช้ วิ ธี ข อ งคู เด อ ร์ -ริ ด ช า ร์ด สั น 

(Kuder-Richardson) จากสตูร KR-20  
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2. สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
2.1 เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรม

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็น
อิสระตอ่กนั (t-test for dependent Sample) เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 



    

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจยัใช้สญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

N  แทน จ านวนนกัเรียน 

                  �̅�    แทน คะแนนเฉล่ีย 
SD  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม 
∑D แทน ผลรวมของคะแนนความแตกต่างของคะแนนความสามารถใน

การคดิวิเคราะห์ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและหลงัเข้าร่วมโปรแกรม 
∑D2 แทน ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
DS  แทน คะแนนร้อยละของพฒันาการของนกัเรียน 
F  แทน คะแนนเต็มของการวัดทัง้การวัดก่อนและหลังการเข้าร่วม

โปรแกรม 
X  แทน คะแนนการวดัก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
Y  แทน คะแนนการวดัหลงัเข้าร่วมโปรแกรม 
t  แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาการแจกแจง t 
p   แทน ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ 
*  แทน คา่นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัขอน าเสนอตามล าดบัตอ่ไปนี ้

1. การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

2. คะแนนพัฒนาการของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล    
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1. การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจยัใช้แบบวดัการคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลปรากฏดงัตาราง 7 
 
ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (N = 15) 
 

กลุ่มทดลอง N �̅� SD ∑D ∑D2 t p 

หลงัการทดลอง 15 12.27 1.624     
    76 404 16.874* .000 

ก่อนการทดลอง 15 7.20 2.178     

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตาราง 7 พบว่า การคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

2. การศึกษาคะแนนพัฒนาการของการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเข้าร่วม
โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้ วิจยัใช้แบบวดัการคิดวิเคราะห์ศึกษาพฒันาการของ
นกัเรียน โดยใช้คะแนนก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลปรากฏ
ดงัตาราง 8  
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ตาราง 8 คะแนนพฒันาการของนกัเรียนหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

คนท่ี คะแนนก่อน
เข้าร่วม
โปรแกรม 

คะแนนหลัง
เข้าร่วม
โปรแกรม 

คะแนน
ความ

แตกต่าง 

คะแนน
พัฒนาการ 

ระดับ
พัฒนาการ 

1 1 7 6 31.58 ระดบัปานกลาง 
2 5 13 8 42.11 ระดบัปานกลาง 
3 6 12 6 31.58 ระดบัปานกลาง 
4 6 12 6 31.58 ระดบัปานกลาง 
5 7 12 5 26.32 ระดบัปานกลาง 
6 7 12 5 26.32 ระดบัปานกลาง 
7 7 12 5 26.32 ระดบัปานกลาง 
8 7 12 5 26.32 ระดบัปานกลาง 
9 8 13 5 26.32 ระดบัปานกลาง 
10 9 13 4 21.05 ระดบัต้น 
11 9 14 5 26.32 ระดบัปานกลาง 
12 9 13 4 21.05 ระดบัต้น 
13 9 12 3 15.79 ระดบัปานกลาง 
14 9 13 4 21.05 ระดบัต้น 
15 9 14 5 26.32 ระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 7.20 12.27 5.07 26.66 ระดบัปานกลาง 

 
จากตาราง 8 พบว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐาน  

มีคะแนนพฒันาการของการคิดวิเคราะห์สงูกวา่ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน โดยมีคะแนนพัฒนาการเฉล่ียเท่ากับ 26.66 แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการของการคิด
วิเคราะห์ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายบคุคลพบว่านกัเรียนสว่นใหญ่มีพฒันาการของการ
คดิวิเคราะห์เพิ่มขึน้ ผลปรากฏดงัภาพประกอบ 2  
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ภาพประกอบ 2 คะแนนพฒันาการของการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนรายบคุคล 
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ตาราง 9 คะแนนพฒันาการของการคดิวิเคราะห์แยกเป็นรายด้าน 
 

ด้าน 

คะแนน
เฉล่ียก่อน
เข้าร่วม
โปรแกรม 

คะแนน
เฉล่ียหลัง
เข้าร่วม
โปรแกรม 

คะแนน
เฉล่ียความ
แตกต่าง 

คะแนน
เฉล่ีย

พัฒนาการ 

ระดับ
พัฒนาการ 

1. ด้านการ
จบัคู ่

1.53 2.22 0.67 27.03 
ระดบั 

ปานกลาง 
2. ด้านการ
จดัหมวดหมู่ 

0.87 2.73 1.87 59.57 ระดบัสงู 

3. ด้านการ
วิเคราะห์
ข้อผิดพลาด 

1.33 2.06 0.73 27.50 
ระดบั 

ปานกลาง 

4. ด้านการ
สรุปความ 

1.53 2.27 0.73 29.73 
ระดบั 

ปานกลาง 
5. ด้านการน า
หลกัการไปใช้ 

1.93 3.00 1.07 51.61 ระดบัสงู 

ค่าเฉล่ีย 7.20 12.27 5.07 39.58 
ระดับ 

ปานกลาง 

 
จากตาราง 9 พบว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐาน  

มีคะแนนพฒันาการของการคิดวิเคราะห์แยกเป็นรายด้านสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมีคะแนนพฒันาการของการคิดวิเคราะห์ทัง้ 5 ด้านสูงขึน้เฉล่ียเท่ากับ 
39.58 แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการของการคิดวิเคราะห์รายด้านระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
คะแนนเฉล่ียเป็นรายด้าน พบว่านกัเรียนสว่นใหญ่มีพฒันาการของการคดิวิเคราะห์เพิ่มขึน้ในทกุ ๆ 
ด้าน ผลปรากฏดงัภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 คะแนนเฉล่ียของคะแนนพฒันาการของการคิดวิเคราะห์แยกเป็นรายด้าน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นการศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

เพ่ือเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ผู้ วิจยัสรุปผล อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ ดงันี ้
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

2. เพ่ือศึกษาคะแนนพฒันาการของการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนหลงัเข้าร่วมโปรแกรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
สมมตฐิานการวิจัย 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีการคิดวิเคราะห์สูงขึน้
หลงัจากเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นของโรงเรียน

บางกอกศกึษาและบางกอกวิทยา (มลูนิธิ) เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร จ านวน 194 คน เป็น
นกัเรียนหญิง จ านวน 80 คน และเป็นนกัเรียนชาย จ านวน 114 คน  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งมีคะแนนเฉล่ียการคิดวิเคราะห์ต ่ากว่านักเรียน

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 และมธัยมศกึษาปีท่ี 2 และมีคะแนนการคิดวิเคราะห์ต ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 

ลงมา จ านวน 15 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่อยา่งง่าย  
 

เคร่ืองมือที่ใช้การวิจัย 
1. แบบวัดการคิดวิเคราะห์เป็นแบบวัดท่ีผู้ วิจยัพัฒนาขึน้ มีลักษณะเป็นแบบวัดปรนัย  

4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน โดยเลือกตอบข้อท่ีเหมาะสมท่ีสุดจาก
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ จ านวน 20 ข้อ และน าไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 100 คน ซึ่ งมีค่าความยากง่าย (Difficulty: P) ของข้อค าถามรายข้ออยู่ ระหว่าง  
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0.40 - 0.73 มีค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination: r) ของข้อค าถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.36 - 0.60 
และมีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.81 

2. โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีผู้ วิจัยออกแบบขึน้ เป็นการประยุกต์
หลกัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีทางจิตวิทยา ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการ
เช่ือมโยงของธอร์นไดค์ และทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์ โดยมี 3 ขัน้  
ได้แก่ ขัน้น าเข้าสู่กิจกรรม ขัน้ด าเนินกิจกรรม และขัน้สรุปกิจกรรม มีระยะเวลาของโปรแกรม
จ านวน 10 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้ วิจัยด าเนินการเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ ตามแบบแผนการทดลอง One - group 
pretest – posttest design เป็น 3 ระยะ ดงันี ้

1. ระยะก่อนการทดลอง  
1.1 ผู้วิจยัให้ประชากรท าแบบวดัการคิดวิเคราะห์ และน ามาตรวจให้คะแนนตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด 
1.2 ผู้ วิจัยเก็บคะแนนจากแบบวัดการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่าง ไว้เป็น

คะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) 
2. ระยะการทดลอง 

2.1 ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยให้กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วม
โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 10 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที  

3. ระยะหลงัการทดลอง 
3.1 ผู้วิจยัให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบวดัการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบวดัชดุเดียวกับ

แบบวดัก่อนการทดลอง และเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนหลงัการทดลอง (Posttest) 
3.2 ผู้วิจยัน าคะแนนท่ีได้จากทัง้ 2 ครัง้ ของกลุ่มตวัอย่าง มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการ

ทางสถิตติอ่ไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพื น้ฐาน ได้แก่  ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และคะแนนพฒันาการสมัพทัธ์ (ร้อยละ) 
2. สถิติส าหรับการวิเคราะห์เคร่ืองมือ แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Index of  

Item – Objective Congruence) ค่าความยากง่าย (Difficulty: P) ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
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(Discrimination: r) และค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) ของแบบวัด โดยใช้วิ ธีของคูเดอร์ – 
 ริชาร์ดสนั (Kuder - Richardson) จากสตูร KR-20 

3. สถิติส าหรับการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน
ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็น
อิสระตอ่กนั (t-test for dependent sample) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. นกัเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีการคิดวิเคราะห์สูง

กวา่ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
2. นกัเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนนพฒันาการ

ของการคดิวิเคราะห์โดยเฉล่ียเพิ่มขึน้ ร้อยละ 26.66 มีพฒันาการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
อภปิรายผล  

จากการวิจัยค รั ง้ นี ผู้้ วิ จัยแบ่งการอภิปรายผลการวิจัย เป็น  2 ประเด็น คือ  (1)  
การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน และ (2) การศกึษาคะแนนพฒันาการของการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนหลงัเข้าร่วม
โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

1. การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม  
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จากสมมติฐานของการวิจยัท่ีระบุว่า นกัเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรม
การเรียน รู้โดยใช้ ปัญ หาเป็นฐานมีการคิดวิ เคราะห์สูงขึ น้ หลังจากเข้า ร่วม โปรแกรม  
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นไปตามสมมตฐิาน จงึอภิปรายผลดงันี ้

ผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือเสริมสร้างการคิด
วิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า นกัเรียนท่ีเข้า
ร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นีเ้ป็นผลมา
จาก โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ โดยในขัน้แรกผู้วิจยัสร้างความ
พร้อมให้กับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมบริหารสมอง 
(Brain gym) ซึ่งเป็นการบริหารร่างกายส่วนท่ีสมองควบคุม เพ่ือให้สมองทัง้ซีกซ้ายและซีกขวา
ท างานประสานกัน จะท าให้การถ่ายโยงข้อมูลการเรียนรู้ของสมองทัง้สองซีกเป็นไปอย่างสมดุล 
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และมีประสิทธิภาพ และยงัชว่ยให้เกิดความผ่อนคลายและเกิดความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ โดยผู้วิจยัให้
นักเรียนท าท่าบริหารสมอง เช่น การเคล่ือนไหวสลับข้าง ท่านับ 1-10 และท่าจีบ L เป็นต้น  
ดงัท่ีธอร์นไดค์ได้กล่าวไว้ว่า ความพร้อมในตวับุคคลจะเกิดขึน้เม่ือบุคคลมีวุฒิภาวะ  มีแรงจูงใจ 
มีความสนใจและมีความพร้อมทางด้านร่างกายและและทางด้านจิตใจจิตใจ กล่าวคือ เม่ือนกัเรียน
มีความพร้อมท่ีจะท ากิจกรรม และได้ท ากิจกรรม ท าให้นกัเรียนเกิดความพงึพอใจ ซึง่ท าให้นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้ (พาสนา  จลุรัตน์, 2548, น. 140; วรรณี  ลิมอกัษร, 2554, น. 86) 

ในขัน้ต่อมาผู้ วิจัยมุ่งให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ผ่านสถานการณ์ หรือ
เหตุการณ์ปัญหาต่าง ๆ มาใช้ในการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ คลิปวิดีโอ บทความ เร่ืองสัน้  และการ
แสดงบทบาทสมมติ ซึ่งนักเรียนได้วิเคราะห์แยกแยะประเด็นต่าง ๆ จากสถานการณ์ เช่น  
ระบุประเด็นปัญหาส าคญั หาสาเหตขุองปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากสถานการณ์ท่ีผู้ วิจัยก าหนด  
ตลอดจนสามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อสถานการณ์นัน้  ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
ซึง่การวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์หรือเหตกุารณ์ ท าให้นกัเรียนมีความเข้าใจตอ่สถานการณ์
ชดัเจนยิ่งขึน้ อีกทัง้สถานการณ์ยงัเป็นตวักระตุ้นความสนใจให้นักเรียนเกิดความกระหายใคร่รู้ 
และพยายามแสวงหาข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ประกอบการคิดวิเคราะห์อันจะน ามาซึ่งแนวทาง  
การแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม นอกจากนีผู้้ วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์นักเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานพบว่า นกัเรียนมีความเข้าใจการคิดวิเคราะห์มากขึน้จากกิจกรรมท่ีใช้
สถานการณ์จากคลิปวิดีโอ และบทบาทสมมต ิเพราะเป็นสถานการณ์ท่ีเห็นปัญหาและเห็นสาเหตุ
ท่ีชดัเจน  

ดงันัน้ การท่ีนกัเรียนได้เผชิญปัญหาในกิจกรรมท่ีผู้วิจยัก าหนดท าให้นกัเรียนได้
พัฒนาการคิดวิเคราะห์จากการระบุปัญหา การหาสาเหตุต่างๆ ของปัญหา และการหาแนว
ทางการแก้ปัญหา นอกจากนีผู้้วิจยัยงัมุง่ให้นกัเรียนได้ฝึกการคดิวิเคราะห์จากการท ากิจกรรมกลุ่ม
โดยให้นักเรียนได้ซกัถามและอภิปรายประเด็นปัญหาร่วมกันระหว่างนักเรียนและผู้ วิจัย และได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการวิเคราะห์ และหาแนวทางการแก้ปัญหา  
อีกทัง้ผู้วิจยัยงัมอบหมายให้นกัเรียนกลบัไปฝึกคิดวิเคราะห์เป็นการบ้านโดยให้นกัเรียนใช้ปัญหาท่ี
นกัเรียนก าลงัประสบอยู่ในการวิเคราะห์ และจากการสมัภาษณ์นกัเรียนพบว่า นกัเรียนได้น าการ
คดิวิเคราะห์กลบัไปฝึกฝนตอ่โดยน าไปวิเคราะห์กับการบ้านวิชาสงัคมศกึษา และยงัน าปัญหาการ
ตดิเกมของตนเองไปคิดหาทางแก้ปัญหาอีกด้วย ซึง่เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศ์ศกัดิ ์(2549, น. 17) และ
ชยัวฒัน์ สทุธิรัตน์ (2560, น. 29) ได้กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมหรือพฒันาการคิดวิเคราะห์ให้เพิ่มขึน้
สามารถท าได้ด้วยการวิเคราะห์เหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในชุมชน การวิเคราะห์ข่าว  การวิเคราะห์
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กรณีตวัอยา่ง และการวิเคราะห์เร่ืองราวในอินเทอร์เน็ต รวมถึงเม่ือนกัเรียนได้เผชิญตอ่สถานการณ์
ปัญหาจริง การวิเคราะห์จากชีวิตประจ าวนัหรือเหตกุารณ์ท่ีอยู่รอบ ๆ ตวั และการได้เข้าไปอยู่ใน
สถานการณ์ปัญหานัน้และยงัสอดคล้องกบั ทิศนา แขมมณี (2559, น. 137)  และ อเูท็ค (Utecht, 
2003, pp. 6-7) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการน าปัญหาท่ีเกิดขึน้จาก
สถานการณ์ หรือเผชิญกับปัญหาจริงมาใช้เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหา ผู้ เรียนจะเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และค้นพบทางออกด้วยตนเอง อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบัทฤษฎียอ่ยด้านกระบวนการวิเคราะห์
ของเสติร์นเบิร์ก (วรรณี  ลิมอกัษร, 2554, น. 27-28) ทัง้ 3 องค์ประกอบ ท่ีกล่าวว่า กระบวนการ
คดินัน้ประกอบด้วยการประมวลความรู้จากความรู้เดิมท่ีมีอยู่ และแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพ่ือน า
ความรู้เดิมและความรู้ใหม่มาเปรียบเทียบกัน เพ่ือให้ได้ความรู้ใหม่ท่ีเหมาะสมในระบบความจ า 
ในการวางแผนและคดิแก้ปัญหา 

จากผลการวิจัยดงักล่าวมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศศิธร ปักกาโล 
(2558, น. 294) ท่ีได้ศึกษา การใช้ปัญหาเป็นฐานพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 เร่ือง ระบบตอ่มไร้ท่อ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ ณัฐพร  ข าสุวรรณ์ (2556, น. 79) ได้ศึกษา ผลการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เร่ืองการให้เหตผุลโดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีตอ่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัได้รับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของบุญเหลือ หอมเนียม (2559 
มกราคม-มิถุนายน, น. 202-203) ได้ศึกษา การพฒันาชุดการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านส่ือ
สงัคมเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการคิดวิเคราะห์ การตดัสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคกลางตอนบน ผลการวิจัยพบว่า ผลการวดัทกัษะชีวิต
ด้านการคิดวิเคราะห์หลังใช้ชุดการสอนสูงกว่าก่อนใช้ชุดการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  
ระดบั .05 

นอกจากนีใ้นระหว่างการท ากิจกรรมผู้ วิจัยให้การชมเชยนักเรียนในการตอบ
ค าถามหรือแสดงความคิดเห็น และให้ของรางวลัเล็ก ๆ น้อย ๆ หลงัจากท่ีนกัเรียนหาแนวทางการ
แก้ปัญหาได้ส าเร็จ เม่ือนกัเรียนได้รับการเสริมแรงท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และ
จากการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรียนในขณะท ากิจกรรม เม่ือนกัเรียนได้รับการเสริมแรง นกัเรียนมี
ความกระตือรือร้นมากขึน้และให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมมากขึน้ ดงัท่ีสกินเนอร์ท่ีได้กล่าวไว้ว่า 
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การท่ีบคุคลได้รับการเสริมแรงหลงัจากแสดงพฤตกิรรม บคุคลจะแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้นัน้เพิ่ม
อีก (พาสนา  จลุรัตน์, 2548, น. 130) 

2. การศึกษาคะแนนพัฒนาการของการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเข้าร่วม
โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือเสริมสร้างการคิด
วิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น จากผลการวิจยัข้อ 1 ท่ีกล่าวว่า นกัเรียนมีการคิด
วิเคราะห์สูงขึน้หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานส่งผลให้นักเรียนมี
พฒันาการของการคิดวิเคราะห์โดยเฉล่ียเพิ่มขึน้ ร้อยละ 26.66 มีพฒันาการอยู่ในระดบัปานกลาง 
แสดงวา่ โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถเสริมสร้างให้นกัเรียนมีการคดิวิเคราะห์
เพิ่มขึน้ได้ เน่ืองจากโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท าให้นักเรียนมีโอกาสฝึกคิด
วิเคราะห์ผ่านกิจกรรมท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้โดยนักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกฝนการคิดวิเคราะห์จาก
ปัญหาและหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน โดยมีสถานการณ์ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้นักเรียนเกิดการ
ค้นคว้าเพ่ือหาค าตอบ ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการของการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึน้ ดังแนวคิดของ 
จอห์น ดิวอี ้(John Dewey) ท่ีกล่าวว่าการเรียนรู้เกิดจากการกระท า (Learning by Doing) เป็น
การเรียนรู้ด้วยการค้นพบและการแก้ปัญหา โดยบุคคลมีประสบการณ์ด้วยตนเองว่าก าลังเผชิญ
ปัญหา และต้องการแก้ปัญหาท่ีตนก าลังประสบอยู่ (สุรางค์  โค้วตระกูล , 2556, น. 347) ซึ่ง
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ สิรินทรา  มินทะขตั ิ(2556, น. 87) ท่ีได้ศกึษา ผลของการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ืองพืน้ผิวและปริมาตรท่ีมีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัจากเข้า
ร่วมการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า นกัเรียนมีผลคะแนนพฒันาการของ
การคิดวิเคราะห์จากระดับต ่าเป็นระดับปานกลางเท่านัน้ ทัง้นีอ้ธิบายได้ว่าอาจมีปัจจัยหลาย
ประการท่ีท าให้การคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างไม่สามารถพัฒนาไปสู่ระดบัสูงได้ (1) 
ประการแรกนักเรียนกลุ่มทดลองบางคนอาจมีความสามารถในการอ่านยังไม่แตกฉาน และยัง
ได้รับการฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ไม่เพียงพอจึงท าให้นักเรียนอาจท าความเข้าใจประเด็นปัญหา 
ตา่ง ๆ ในกิจกรรมได้ไม่ลึกซึง้ รวมทัง้นกัเรียนไม่ค่อยซกัถามเม่ือมีข้อสงสยัในประเด็นท่ีตนเองไม่
เข้าใจ นอกจากนี ้(2) นักเรียนอาจมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ไม่มากเท่าท่ีควร ดังนัน้  
จากสภาพการณ์ดงักล่าวจึงมีส่วนท าให้พฒันาการของการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนเพิ่มขึน้เพียง
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เล็กน้อยเท่านัน้ และ (3) ปัจจยัส าคญัอีกประการหนึ่ง คือ ระยะเวลาในการเข้าร่วมโปรแกรมของ
นกัเรียนอาจยงัไมเ่พียงพอ เน่ืองจากพืน้ฐานการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการ
เรียนรู้มีค่อนข้างต ่าและการเข้าร่วมโปรแกรมเพียง 10 ครัง้ โดยในโปรแกรมการเรียนรู้แบ่งเป็น 2 
ส่วน คือการพัฒนาการคิดวิเคราะห์แยกเป็นรายด้าน และการพัฒนาการคิดวิเคราะห์รวมทัง้ 5 
ด้าน โดยส่วนแรกเป็นการพฒันาการคิดวิเคราะห์แยกเป็นรายด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการจบัคู ่
(2) ด้านการจดัหมวดหมู่ (3) ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (4) ด้านการสรุปความ และ (5) ด้าน
การน าหลกัการไปใช้ ซึง่ในแตล่ะด้านนกัเรียนมีโอกาสได้ร่วมท ากิจกรรมเพียงด้านละ 1 ครัง้เท่านัน้ 
ด้วยเหตนีุ ้จึงเป็นไปได้ว่าระยะเวลาของการพฒันาการคิดวิเคราะห์อาจจะยงัไม่เพียงพอ ตลอดจน
นักเรียนอาจจะมีภาวะความเหน่ือยล้าจากการเรียนตลอดทัง้วันจึงท าให้เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
อาจจะไมส่ามารถแสดงความสามารถในการคดิวิเคราะห์ได้อยา่งเตม็ท่ี 
  
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
1. แบบวดัการคิดเคราะห์ของงานวิจยันีเ้ป็นลักษณะแบบปรนยั โดยเลือกตอบจาก

สถานการณ์ จึงควรท าการศึกษาค้นคว้าและออกแบบ แบบวัดการคิดวิเคราะห์ในรูปแบบอ่ืน ๆ 
เชน่ รูปแบบอตันยั เป็นต้น 

2. ผลการวิจยันี ้นกัเรียนมีพฒันาการของการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึน้จากระดบัต้น เป็น
ระดบัปานกลาง ซึ่งเพิ่มขึน้เพียงระดบัเดียว จึงควรท าการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพ่ือให้การคิด
วิเคราะห์มีการพฒันาให้มีระดบัท่ีเพิ่มขึน้  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป  
1. การวิจัยครัง้นี ท้ าการศึกษาค้นคว้ากลุ่มตัวอย่างท่ี เป็นนักเรียนระดับชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดโรงเรียนเอกชน จึงควรท าการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
บริบทท่ีแตกตา่งกนั เชน่ นกัเรียนในระดบัชัน้อ่ืน ๆ หรือนกัเรียนในโรงเรียนสงักดัอ่ืน ๆ เป็นต้น 

2. การเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ในการวิจัยครัง้นีมุ้่งใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเพียงกระบวนการเดียว จึงควรศึกษาค้นคว้ากระบวนการอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเพ่ือให้ได้
แนวทางในการเสริมสร้างการคดิวิเคราะห์ท่ีหลากหลาย 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้ เช่ียวชาญประเมินความสอดคล้องของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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รายช่ือผู้ เช่ียวชาญประเมินความสอดคล้องของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 
อาจารย์ ดร.ธรรมโชติ เอ่ียมทศันะ อาจารย์ประจ า 
     ภาควิชาการการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา 
     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่ อาจารย์ประจ า 
     ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา 
     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารย์ ดร. ภารดี ก าภ ูณ อยธุยา อาจารย์ประจ า 
     ภาควิชาการการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา 
     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ค 
คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
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คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 
ตาราง 10 การวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบวดัการคิดวิเคราะห์ 
 

ข้อ คะแนนความคดิเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

ผลรวม IOC การพิจารณา 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
2 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
3 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
4 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
5 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
6 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
7 1 1 0 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
8 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
9 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
10 1 1 0 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
11 1 0 1 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
12 1 1 0 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
13 1 1 0 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
14 0 1 1 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
15 1 1 0 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
16 1 0 1 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
17 1 0 1 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
18 0 1 1 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
19 0 1 1 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
20 1 0 1 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
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ตาราง 11 การวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องของโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

ครัง้ท่ี คะแนนความคดิเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

ผลรวม IOC การพิจารณา 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
2 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
3 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
4 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
5 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
6 1 0 1 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
7 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 
8 1 1 0 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
9 1 0 1 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
10 1 1 1 3 1 ผา่นเกณฑ์ 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
คา่ความยากง่าย (P) คา่อ านาจจ าแนก (r) 

และคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
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คา่ความยากง่าย (P) และคา่อ านาจจ าแนก (r) 
 
ตาราง 12 คา่ความยากง่าย (P) และคา่อ านาจจ าแนกรายข้อ (r) ของแบบวดัการคดิวิเคราะห์ 
 

ข้อ คา่ P การพิจารณา คา่ r การพิจารณา การน าไปใช้ 
1 0.61 ผา่นเกณฑ์ 0.50 ผา่นเกณฑ์ น าไปใช้เก็บข้อมลู 
2 0.46 ผา่นเกณฑ์ 0.60 ผา่นเกณฑ์ น าไปใช้เก็บข้อมลู 
3 0.53 ผา่นเกณฑ์ 0.38 ผา่นเกณฑ์ น าไปใช้เก็บข้อมลู 
4 0.67 ผา่นเกณฑ์ 0.42 ผา่นเกณฑ์ น าไปใช้เก็บข้อมลู 
5 0.61 ผา่นเกณฑ์ 0.42 ผา่นเกณฑ์ น าไปใช้เก็บข้อมลู 
6 0.68 ผา่นเกณฑ์ 0.40 ผา่นเกณฑ์ น าไปใช้เก็บข้อมลู 
7 0.67 ผา่นเกณฑ์ 0.42 ผา่นเกณฑ์ น าไปใช้เก็บข้อมลู 
8 0.65 ผา่นเกณฑ์ 0.42 ผา่นเกณฑ์ น าไปใช้เก็บข้อมลู 
9 0.40 ผา่นเกณฑ์ 0.40 ผา่นเกณฑ์ น าไปใช้เก็บข้อมลู 
10 0.65 ผา่นเกณฑ์ 0.38 ผา่นเกณฑ์ น าไปใช้เก็บข้อมลู 
11 0.51 ผา่นเกณฑ์ 0.46 ผา่นเกณฑ์ น าไปใช้เก็บข้อมลู 
12 0.71 ผา่นเกณฑ์ 0.42 ผา่นเกณฑ์ น าไปใช้เก็บข้อมลู 
13 0.42 ผา่นเกณฑ์ 0.36 ผา่นเกณฑ์ น าไปใช้เก็บข้อมลู 
14 0.55 ผา่นเกณฑ์ 0.38 ผา่นเกณฑ์ น าไปใช้เก็บข้อมลู 
15 0.50 ผา่นเกณฑ์ 0.40 ผา่นเกณฑ์ น าไปใช้เก็บข้อมลู 
16 0.43 ผา่นเกณฑ์ 0.42 ผา่นเกณฑ์ น าไปใช้เก็บข้อมลู 
17 0.59 ผา่นเกณฑ์ 0.38 ผา่นเกณฑ์ น าไปใช้เก็บข้อมลู 
18 0.52 ผา่นเกณฑ์ 0.52 ผา่นเกณฑ์ น าไปใช้เก็บข้อมลู 
19 0.73 ผา่นเกณฑ์ 0.38 ผา่นเกณฑ์ น าไปใช้เก็บข้อมลู 
20 0.44 ผา่นเกณฑ์ 0.40 ผา่นเกณฑ์ น าไปใช้เก็บข้อมลู 

 
คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) 

คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบวดัการคิดวิเคราะห์มีคา่เทา่กบั 0.81



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
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แบบวัดการคิดวิเคราะห์ 

ค าชีแ้จง  

1. แบบวดัการคดิวิเคราะห์ฉบบันีมี้ข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ ขอให้นกัเรียนตอบให้ครบทกุ
ข้อ 

2. ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์หรือบทความเพ่ือน ามาใช้ในการตอบค าถาม  โดยเลือก
ค าตอบเพียงข้อเดียวท่ีเหมาะสมมากท่ีสดุ แล้วท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในชอ่ง ก ข ค หรือ ง 
ในกระดาษค าตอบ  
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กรุณาใช้บทความด้านลา่งตอบค าถาม ข้อ 1-5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. จากบทความข้างต้นกลา่วถึงประเดน็ใดเป็นส าคญั 
ก. การปอ้งกนัการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น 
ข. ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น 
ค.สาเหตขุองปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น 
ง. การสง่เสริมการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นด้วยตนเอง 
2. ข้อใดไม่ใช่สาเหตขุองการตัง้ครรภ์ก่อนวยั 
ก. ความยากจน 
ข. การติดยาเสพติด 
ค. การเลียนแบบจากละคร 
ง. การขาดความรู้เก่ียวกบัการคมุก าเนิด 
 
 

จากการศกึษา เร่ืองสภาวะการมีบตุรของวยัรุ่น พบวา่ 71 จงัหวดัของประเทศไทยมีจ านวน
มารดาอายตุ ่ากวา่ 20 ปี คลอดบตุร เฉล่ียสงูกว่าเกณฑ์ท่ีองค์กรอนามยัโลก (WHO) ก าหนด ซึง่สาเหตุ
ของการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมในวยัรุ่นพบวา่มี 3 สาเหตสุ าคญั ดงันี ้

1. พฤตกิรรมของเด็กเอง ได้แก่ การขาดความรู้เร่ืองการคมุก าเนิด ความอยากรู้อยากลอง การ
ขาดความรู้สกึส านกึถึงความมีคณุคา่ในตน 

2. ปัจจยัด้านครอบครัว ได้แก่สภาพครอบครัวแตกแยก ปัญหาด้านเศรษฐกิจในครอบครัว  
การอบรมเลีย้งดท่ีูไมเ่หมาะสม การถกูลว่งละเมิดจากบคุคลในครอบครัว 

3. ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมทางสงัคม ได้แก่ความเส่ือมของสภาพแวดล้อมในชมุชน อิทธิพลจาก
เพ่ือนท่ีมีคา่นิยมผิด ๆ อิทธิพลของส่ือท่ีไมเ่หมาะสม 

การร่วมมือกันหาทางแก้ไข โดยเฉพาะสาเหตุในข้อแรกว่า คือการสร้างเสริมพลังแห่งความ
ตระหนกัรู้ ความภูมิใจในศกัดิ์ศรีของตนเอง ตลอดจนความรู้สึกมีคณุค่าในตนเองให้เกิดขึน้กับวยัรุ่น 
อีกทัง้การให้ความรู้เร่ืองการคุมก าเนิด แนวทางดังกล่าวจะท าให้เด็กหรือวัยรุ่นเป็นผู้ ท่ียึดมั่นใน
สภาวะ “รักษ์ตวัตน อดทนมุ่งมัน่ บากบัน่เพ่ืออนาคต” รู้จกัการเป็นท่ีพึ่งตนเอง ลงมือกระท าให้ส าเร็จ
ด้วยตวัเอง เป็นการใช้ “พลังภายในตน” มาเป็นเคร่ืองมือในการปอ้งกนัตนเอง (ดลพฒัน์ ยศธร, 2555) 
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3. ค าว่า “พลงัภายในตน” ในยอ่หน้าสดุท้ายตรงกบัข้อใด 
ก. การเป็นท่ีพึง่แหง่ตน 
ข. ความตระหนกัรู้ในตนเอง 
ค. ความรู้สึกมีคณุคา่ในตนเอง 
ง. ความภมูิใจในศกัดิศ์รีของตน 
4. ส านวนใดสอดคล้องกบัปัญหาจากบทความมากท่ีสดุ 
ก.ชิงสกุ ก่อนหา่ม 
ข. รักนวลสงวนตวั 
ค. รักววัให้ผกู รักลกูให้ตี 
ง. ดชู้างให้ดหูาง ดนูางให้ดแูม่ 
5. ข้อใดคือทางออกท่ีเหมาะสมท่ีสดุจากปัญหาข้างต้น 
ก. สง่เสริมให้วยัรุ่นด าเนินชีวิตอย่างมีสติ 
ข. สง่เสริมให้วยัรุ่นเลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม 
ค. สง่เสริมให้วยัรุ่นรักและเห็นคณุคใ่นตนเอง 
ง. สง่เสริมความรู้ให้กบัวยัรุ่นเร่ืองการคมุก าเนิด 
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กรุณาใช้บทความด้านลา่งตอบค าถาม ข้อ 6-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. จากบทความข้างต้นไม่ได้กลา่วถึงประเดน็ใด 
ก. การใช้สินค้นตามดารา 
ข. การใช้สินค้าตามแฟชัน่ 
ค. การใช้เงินอยา่งฟุ่ มเฟือย 
ง. การซือ้สินค้าท่ีมีราคาแพง 
7. ค าวา่ “ค่านิยมทางวัตถ”ุ มีความหมายตรงกบัข้อใดมากท่ีสดุ 
ก. สธีุซือ้นาฬิการุ่นใหมล่า่สดุแทนนาฬิกาเรือนเก่าท่ีท าหาย 
ข. นารินเลือกคบเพ่ือนเฉพาะเพื่อนท่ีมีฐานะร ่ารวย 
ค. ลินดาซือ้กระเป๋าสะพายรุ่นเดียวกบัดาราท่ีชอบเพราะกระเป๋ามีขนาดใหญ่ จขุองได้มาก 
ง. ธานีเปล่ียนโทรศพัท์มือถือใหมท่กุครัง้ท่ีมีรุ่นใหมว่างขาย 
 
 

พ่อแม่ส่วนมากอาจจะต้องพบเจอกับปัญหาการใช้จ่ายเงินท่ีฟุ่ มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายในวัยรุ่น   
ในการซือ้ของราคาแพง ของท่ีไม่มีความจ าเป็น และเป็นกระแสนิยมของสังคม  เพราะวัยรุ่นยังไม่มี
ความคดิรอบคอบในการใช้เงินได้ดีเทา่ท่ีควร 

พฤติกรรมดงักล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาด้านค่านิยมทางวัตถุ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากพ่อแม ่
โดยเฉพาะพ่อแม่ท่ีมีฐานะร ่ ารวย ใช้ของท่ีมีราคาแพง  ไม่สอนลูกให้รู้จักประหยัด และการใช้เงิน 
อยา่งถกูต้อง เม่ือวยัรุ่นซมึซบัคา่นิยมเหลา่นี ้ก็ท าให้เกิดการเลียนแบบตามมา  

การแก้ปัญหาควรจะต้องเร่ิมต้นจากพ่อแม่  ในการส ารวจตนเองว่าเป็นสาเหตุท าให้ลูก 
มีพฤติกรรมในการใช้เงินเหมาะสมหรือไม่ และควรเป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้เงิน  นั่นคือไม่ใช้จ่าย
ฟุ่ มเฟือยเกินความจ าเป็น และไม่ควรตามใจลูกมากเกินไป ดังนัน้  พ่อแม่จะต้องฝึกสอนให้ลูกรู้จัก 
อดออม เห็นคณุค่าของเงิน และสอนให้รู้ว่าหากต้องการสิ่งใดจะต้องท างานหาเงินเพ่ือน ามาซือ้ของท่ี
ต้องการด้วยความสามารถของตนเอง ซึ่งจะท าให้ลกูรู้ว่าเงินนัน้ไม่ได้หามาได้ง่าย จนอาจจะท าให้รู้สึก
วา่ของชิน้นัน้ไมมี่ความจ าเป็น  

ทัง้นีค้่านิยมทางวตัถุยงัเป็นส่วนหนึ่งท่ีฝังแน่นอยู่ในวฒันธรรมของสังคมเรา  ดงันัน้ การสอน 
ให้เด็กแยกแยะสิ่งท่ีอยากได้กับสิ่งท่ีจ าเป็นจริง ๆ  จะช่วยให้เด็กเติบโตขึน้เป็นผู้ ใหญ่ท่ีมีระเบียบวินัย 
ในการใช้เงินมากขึน้ (เดก็กบัคา่นิยมทางวตัถใุนโลกยคุปัจจบุนั, 2557) 
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8. ข้อใดไม่ใช่สาเหตใุนการใช้เงินฟุ่ มเฟือยของวยัรุ่น 
ก. การใช้เงินอยา่งไมร่อบคอบ 
ข. การใช้เคร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมยั 
ค. การได้รับการเลีย้งดอูยา่งตามใจจากพอ่แม ่
ง. การเลียนแบบพฤตกิรรมการใช้เงินจากพอ่แม ่
9. ข้อใดสรุปได้ถกูต้อง 
ก. วยัรุ่นมีคา่นิยมด้านวตัถเุน่ืองจากการเลียนแบบ 
ข. วยัรุ่นมีคา่นิยมด้านวตัถเุน่ืองจากพอ่แมมี่ฐานะร ่ารวย 
ค. วยัรุ่นมีคา่นิยมด้านวตัถเุน่ืองจากความชอบและความหลงใหล 
ง. วยัรุ่นมีคา่นิยมด้านวตัถเุน่ืองจากขาดความรอบคอบในการใช้เงิน 
10. บคุคลใดใช้เงินได้เหมาะสมมากท่ีสดุ 
ก. ลกูน า้ใช้เงินเก็บท่ีมีทัง้หมดซือ้กระเป๋าท่ีตนเองชอบ 
ข. ภาคนิแบง่เงินจากคา่ขนมมาซือ้เกมเคร่ืองใหม ่ซึง่เคร่ืองเก่ายงัใช้งานได้อยู่ 
ค. สารินใช้เงินท่ีได้จากการท างานพิเศษของตนเองซือ้นาฬิกาเรือนใหมแ่ทนเรือนเก่าท่ีใช้งานไมไ่ด้ 
ง. ลิลณีขายโทรศพัท์มือถือเคร่ืองเก่าเพ่ือน าเงินมาซือ้โทรศพัท์เคร่ืองใหม่ 
 
กรุณาใช้ข้อความด้านลา่งตอบค าถาม ข้อ 11-12 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

“การติดเกมของวยัรุ่นท่ีมากขึน้ สิ่งท่ีน่าเป็นห่วงคือผลกระทบท่ีตามมาจากการเล่นเกมท่ีมาก
เกินไป ผู้ เล่นเกมส่วนหนึ่งหมกมุ่นกับกิจกรรมพวกนีม้าก จนถึงขัน้เสพติดท่ีรุนแรง มีพฤติกรรมเหมือน
ผู้ ป่วยติดสารเสพติดหรือติดการพนนั คือ มีความพึงพอใจเม่ือได้รับชยัชนะในการเล่นเกม และจะต้อง
ได้รับชยัชนะเพิ่มขึน้อีก นัน่คือใช้เวลาในการเลม่เกมเพิ่มขึน้จึงจะมีความรู้สึกพึงพอใจเท่าเดมิ และมกัมี
ความต้องการในการเล่นเกมอยู่ตลอดเวลา จนมีผลกระทบต่อตนเองหลายด้าน  เช่น การเรียน  
การท างาน สขุภาพ ความสมัพนัธ์ในครอบครัวและสงัคม อีกทัง้ยงัมีพฤติกรรมเป็นปัญหาหลายอย่าง
ตามมา เช่น โกหก ขโมย ก้าวร้าว หนีเรียน หนีออกจากบ้าน และการเล่นเกมนาน ๆ  ท าให้เกิด
ความเครียด หงดุหงิด โกรธง่ายและก้าวร้าว” (สถาบนัสขุภาพจิตเดก็และวยัรุ่นราชนครินทร์, 2556) 
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11. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบจากปัญหา 
ก. ปัญหาด้านอาชีพ 
ข. ปัญหาด้านสขุภาพ 
ค. ปัญหาด้านการปรับตวั 
ง. ปัญหาด้านความสมัพนัธภาพกบัเพ่ือน 
12. ข้อใดสรุปได้ถกูต้อง 
ก. การติดเกมท าให้วยัรุ่นมีสขุภาพเส่ือมโทรม 
ข. การติดเกมท าให้วยัรุ่นมีปัญหาในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
ค. วยัรุ่นท่ีตดิเกมต้องการเลน่เกมอยูเ่สมอ 
ง. การตดิเกมท าให้วยัรุ่นมีผลการเรียนต ่าลง 
 
กรุณาใช้บทความด้านลา่งตอบค าถาม ข้อ 13-15 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
13. บคุคลในข้อใดมีพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การติด 
ก. ตาลเลน่เกมทัง้วนัในวนัเสาร์ อาทิตย์ 
ข. ต๋ีเลน่เกมวนัละ 1 ชัว่โมงทกุวนั 
ค. แตนหงุดหงิดทกุครัง้เม่ือแมบ่อกให้หยดุเลน่เกม 
ง. เติล้ไมอ่ยากเรียนจงึไปนัง่เลน่เกมในโทรศพัท์มือถือ 

น.ต.นพ.บญุเรือง ไตรเรืองวรวฒัน์ อธิบดีกรมสขุภาพจิตกล่าวว่า “การเล่นเกมนานเกินกว่า 2 
ชัว่โมงตอ่วนัในวนัหยดุ จะเพิ่มความเสี่ยงตอ่การติดเกม 2.5 เท่า การเล่นเกมนานเกินกว่า 1 ชัว่โมง
ตอ่วนัในวนัธรรมดา จะเพิ่มความเสี่ยงติดเกม 1.8 เท่า โดยอาการเร่ิมต้นของการติดเกม คือ เล่นเกม
นาน ๆ และนานขึน้เร่ือย ๆ และมกัจะเสียอารมณ์ทุกครัง้ท่ีพ่อแม่บอกให้เลิก” 

อีกทัง้ยงัแนะน าว่า “เด็กอาย ุ3-6 ขวบ เมื่อต้องการเล่นเกมควรมีผู้ปกครองควบคมุ ดแูล  
และเด็กอาย ุ6 ขวบขึน้ไป ไม่ควรเล่มเกมท่ีมีความรุนแรง ส าหรับเด็กท่ีอาย ุ13 ปีขึน้ไป ควรหลีกเลี่ยง
เกมที่มีเนือ้หาความรุนแรงมากเกินไป เช่น ฉากตอ่สู้นองเลือด และห้ามเล่นเกมที่มีการวางแผน  
ฆ่าศตัรู เพศสมัพนัธ์ ค าหยาบคาย การพนนั และยาเสพติด นอกจากนี ้ในวนัธรรมดา ถ้าจะเล่นเกม
ต้องน้อยกว่า 1 ชัว่โมงตอ่วนั ขณะท่ีในวนัหยดุ อาจใช้เวลาเล่นเกมได้มากขึน้ แตไ่ม่ควรเกิน 2 ชัว่โมง
ตอ่วนั และไม่ควรเล่นตอ่เน่ืองนานเกินกว่าชัว่โมง” (ไทยรัฐ, 2560) 
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14. ข้อใดคือลกัษณะของพฤตกิรรมเร่ิมต้นของการตดิเกม 
ก. ซนัน่ีไปเล่นเกมท่ีร้านเกมครัง้ละชัว่โมงอยู่บอ่ยครัง้ 
ข. กอล์ฟเลน่ ROV ตอ่เน่ืองนาน 5 ชัว่โมง 
ค. ก๊ิฟรู้สึกโกรธทกุครัง้ท่ีเลน่เกมแพ้ 
ง.ก้อยมกัจะใช้ค าพดูหยาบคายในขณะเลน่เกม ROV 
15. พฤติกรรมการเลน่เกมของใครเหมาะสมมากท่ีสดุ 
ก. แมนเลน่ Speed Drifters ทัง้วนัในวนัเสาร์ อาทิตย์ 
ข. แก้วชวนเพ่ือนเลน่ ROV เป็นกลุม่หลงัเลิกเรียน 
ค. ฟลุ๊คเลน่ Free Fire หลงัท าการบ้านเสร็จ 1 ชัว่โมงทกุวนั 
ง. บอยเลน่ PUBG ตอ่เน่ืองนาน 5 ชัว่โมง 
 
กรุณาใช้บทความด้านลา่งตอบค าถาม ข้อ 16-18 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาสารเสพติดเป็นปัญหาท่ีเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกาย  และสุขภาพจิต ส่งผลต่อ
พฒันาการทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว อีกทัง้ยงักระทบตอ่การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์ของประเทศ 

เด็กและเยาวชนไทยเร่ิมใช้ยาเสพติดมีอายุน้อยลง  แต่กลับพบว่าผู้ เข้ารับบ าบัดรักษา 
เป็นเยาวชนอายรุะหว่าง 15-24 ปี ซึ่งเยาวชนกลุ่มช่วงอายนีุเ้ป็นกลุ่มประชากรท่ีมีขนาดใหญ่  และเป็น
วัยท่ีด าเนินชีวิตในช่วงหัวเลีย้วหัวต่อ มีความอยากรู้ อยากเห็น  อยากลองของใหม่ รักพวกพ้อง  
รักเพ่ือน เช่ือเพ่ือน และมองหาแบบอย่างเพ่ือด าเนินรอยตามแบบทศันคติท่ีผิด ๆ เก่ียวกับการใช้สาร
เสพติดในวัยรุ่น เช่น การเสพไอซ์ ท าให้ผอม ผิวขาว  การเสพยาบ้าท าให้เพิ่มความต่ืนเต้นในการมี
เพศสัมพันธ์ อ่านหนังสือได้นานขึน้ ท าให้มีก าลังวงัชา ท าให้มีจิตใจแจ่มใส ท าให้มีสุขภาพดี ท าให้
สติปัญญาดี สามารถรักษาโรคบางอยา่งได้ จากทศันคติดงักลา่วท าให้เกิดความรู้สึกอยากลองใช้ จนมี
การตดิสารเสพตดินัน้ในท่ีสดุ 

ดงันัน้เยาวชนกลุ่มนีจ้ึงควรได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อยาเสพติด  และปัจจยัยัว่ยุต่าง ๆ 
และมีการเฝ้าระวงัอย่างใกล้ชิด รวมทัง้การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการกลับไปใช้ซ า้ (กรม
สขุภาพจิต, 2559) 
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16. ข้อใดกล่าวถกูต้อง 
ก. การใช้สารเสพติดในวยัรุ่น 
ข. ภยัของยาเสพติดตอ่วยัรุ่น 
ค. ผลกระทบจากการติดยาเสพตดิในวยัรุ่น 
ง. ปัจจยัเส่ียงของวยัรุ่นในการตดิยาเสพติด 
17. ข้อใดคือผลกระทบของประเทศจากการตดิสารเสพตดิ 
ก. ปัญหาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
ข. ปัญหาการด าเนินชีวิต 
ค. ปัญหาสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน 
ง. ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว 
18. เพราะเหตใุดเยาวชนจงึอยากลองใช้สารเสพติด 
ก. ทศันคตท่ีิผิดตอ่การเลียนแบบของเยาวชน 
ข. อิทธิพลจากส่ือตา่ง ๆ 
ค. ความอยากรู้ อยากเห็นของเยาวชน 
ง. ความต้องการการยอมรับจากสงัคม 
 
กรุณาใช้บทความด้านลา่งตอบ ข้อ 19-20 
 
        
 
 
 
 
 
 

 

 

 

การส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์  สามารถส่ือสารออกไปได้ง่ายและรวดเร็วในวงกว้าง  
การควบคมุจงึล าบาก ไมมี่มาตรฐานจริยธรรมก ากบัเหมือนส่ือหลกั การเผยแพร่สิ่งตา่ง ๆ ผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ จึงขาดการกลั่นกรอง ขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริง กลายเป็นข่าวลือ  ข่าวลวง สร้างความ
ตระหนกัให้เกิดขึน้ในสงัคมได้ อีกทัง้การโพสต์การแชร์ด้วยคิดว่าเด๋ียวจะตกข่าว โดยรีบเผยแพร่หรือส่ง
ต่อข้อมูลหรือภาพต่าง ๆ ในทันที ไม่ค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ เช่น การส่งต่อภาพผู้ เสียชีวิต 
จากเหตกุารณ์หรือ ภัยพิบตัิต่าง ๆ เป็นการซ า้เติมครอบครัวและญาติพ่ีน้องของผู้ เสียชีวิต  ก่อให้เกิด
บาดแผลทางจิตใจขึน้ได้ 

ดงันัน้ จึงต้องมีสติให้มาก คิดไตร่ตรอง สืบค้น หาข้อเท็จจริง  ท่ีมาท่ีไปให้ดีก่อนจะโพสต์หรือ
แชร์ ตลอดจนเลือกรับแต่สิ่งท่ีดีจากต้นแบบท่ีดี  (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 
2560) 
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19. บคุคลใดใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ได้เหมาะสมท่ีสดุ 
ก. พลอยโพสต์ข้อความตอ่ว่าเพ่ือนลงในไลน์กลุม่ห้อง 
ข. โดมแชร์ภาพคนกระโดดตกึในเฟซบุ๊ก 
ค. กุ้ งแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยค าท่ีไมส่ภุาพกบัข่าวดาราท่ีตนอา่น 
ง. ก๊ิกสง่ภาพดาราท่ีตนเองชอบในไลน์กลุม่ 
20. จากบทความข้างต้นกล่าวถึงประเดน็ใด 
ก. การเผยแพร่ขา่วสารผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 
ข. ผลกระทบของการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ 
ค. การควบคมุการเผยแพร่ของส่ือสงัคมออนไลน์ 
ง. วิธีการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ 
 

**************************************************************  



  104 

โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
โรงเรียนบางกอกศกึษาและบางกอกวิทยา (มลูนิธิ) 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
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โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางกอกศึกษา 

และบางกอกวิทยา (มูลนิธิ) 
หลักการและเหตุผล 

การคิดวิเคราะห์ถือเป็นการคิดพืน้ฐานในการน าไปสู่การตดัสินใจ และการแก้ไขปัญหา
ของเร่ืองราวต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน นักเรียนท่ีมีการคิดวิเคราะห์จะสามารถจ าแนกแยกแยะ
ประเด็นต่าง ๆ ของปัญหาท่ีประสบอยู่ ค้นหาสาเหตท่ีุหลกัของปัญหา ตลอดจนสามารถหาแนว
ทางการแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถแยกแยะข้อมูล และให้เหตุผลของข้อมูลท่ีเหมือนกัน และ
แตกตา่งกนัได้ 

2. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถจดัประเภทของข้อมลู หรือเรียงล าดบัเหตกุารณ์ของข้อมลูได้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ของข้อมูล และเช่ือมโยงประเด็นเหล่านัน้

อยา่งมีเหตผุล เพ่ือหาสาเหตตุา่ง ๆ ของข้อมลู 
4. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถสรุปใจความส าคญัของข้อมลูได้ 
5. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมตอ่สถานการณ์ได้ 
 

ลักษณะของโปรแกรม 

 เป็นโปรแกรมท่ีใช้จัดสอนนอกเวลาเรียนปกติ ซึ่งประกอบไปด้วยการเสริมสร้างการคิด
วิเคราะห์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจบัคู ่ด้านการจดัหมวดหมู่ ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด ด้านการ
สรุปหลกัการและด้านการน าหลกัการไปใช้ จ านวน 10 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที 
 

ค าแนะน าในการใช้โปรแกรม 

 โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สร้างโดยการประยกุต์ใช้ทฤษฎีทางการคิดและ

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยา ดงันัน้ เพ่ือประสิทธิภาพสงูสดุของการเรียนรู้ ควรอ่านค าแนะน าใน

การใช้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ก่อนเร่ิมกิจกรรมต้องเตรียมความพร้อมในขัน้น าเข้าสูกิ่จกรรม เพ่ือให้นกัเรียนมีความ
พร้อมในการเรียนรู้ โดยกิจกรรมในการเตรียมความพร้อม คือกิจกรรมบริหารสมอง (Brain gym) 

 



  106 

2. ในการด าเนินกิจกรรม จะมีกิจกรม 2 รูปแบบ คือ การท ากิจกรรมรายบคุคล และการท า
กิจกรรกลุม่ ตามล าดบั โดยระหวา่งท ากิจกรรมควรใช้การเสริมแรงด้วยการชมเชย และคอยกระตุ้น
เพ่ือให้นกัเรียนสามารถท ากิจกรรมได้ดี 

3. หลงัจากการด าเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการสรุปกิจกรรมเพื่อให้นกัเรียน
เข้าใจความคิดรวบยอดของกิจกรรมและน าไปใช้ได้อยา่งถกูต้อง  
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โครงสร้างของโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 
โครงสร้างโดยรวมของโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 

ครัง้ท่ี การเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ 

1 ปฐมนิเทศ 

2 การเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ ด้านการจบัคู ่
และด้านการจดัหมวดหมู่ 

3 การเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ ด้านการ
วิเคราะห์ข้อผิดพลาด และด้านการสรุปหลกัการ 

4 การเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ ด้านการน า
หลกัการไปใช้ 

5-9 การเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ ด้านการจบัคู ่
ด้านการจดัหมวดหมู่ ด้านการวิเคราะห์
ข้อผิดพลาด และด้านการสรุปหลกัการ และ
ด้านการน าหลกัการไปใช้ 

10 ปัจฉิมนิเทศ 

 
การประเมินผล 

แบบวดัการคิดวิเคราะห์ จ านวน 20 ข้อ  
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โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ครัง้ท่ี 1 “ปฐมนิเทศ” 
 

สาระส าคัญ 
 การปฐมนิเทศเป็นการสร้างความสัมพันธ์ เพ่ือท าความรู้จักกับผู้ เข้าร่วมโปรแกรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งจะน าไปสู่การมีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนัระหว่างผู้ วิจยัและผู้ เข้าร่วม
โปรแกรม อีกทัง้ในการปฐมนิเทศจะเป็นการน าเสนอข้อมูลของโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ได้แก่ จุดมุ่งหมายวิธีด าเนินการ และการท าความเข้าใจเบือ้งต้นเก่ียวกับกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการคดิวิเคราะห์ 
 
จุดมุ่งหมาย 
 1. เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ การท าความรู้จกัระหวา่งผู้วิจยัและนกัเรียนก่อนเร่ิมด าเนินการ
ท ากิจกรรม 
 2. เพ่ือสร้างความเข้าใจเบือ้งต้นให้กบันกัเรียนเก่ียวกบัการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 3. เพ่ือชีแ้จงจดุมุ่งหมาย และวิธีการด าเนินการของการเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน  
 
เวลา  50 นาที 
 
ส่ือและอุปกรณ์ 

1. Power Point “การคดิวิเคราะห์” 
 2. ใบความรู้ “การคิดวิเคราะห์” 
 3. Power Point “กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน” 
 4. ก าหนดการการเข้าร่วมโปรแกรม 
 
วิธีด าเนินการ 

1. ขัน้น าเข้าสูกิ่จกรรม 
  1.1 ผู้วิจยัท าการกลา่วทกัทายนกัเรียน และแนะน าตนเอง 
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  1.2 ผู้ วิจัยท ากิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลให้นักเรียนรู้จักกันมากขึน้ โดยให้
นกัเรียนจบัคู่และสอบถามข้อมูลส่วนตวั 3 ข้อมลูได้แก่ ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น และสีท่ีชอบ ให้ครบ
ทกุคน ผู้วิจยัให้เวลาไมเ่กิน 10 นาทีในการสอบถามข้อมลูแตล่ะคน 
  1.3 เม่ือหมดเวลา สุ่มนักเรียนเพ่ือสอบถามว่าได้ข้อมูลของเพ่ือนครบทุกคน
หรือไม ่จากนัน้สุม่เพ่ือนเพ่ือสอบถามข้อมลู ช่ือ นามสกลุ ช่ือเลน่ และสีท่ีชอบ 
 2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
  2.1 ผู้ วิจัยแจกใบความรู้และก าหนดการของการท ากิจกรรม และท าการชีแ้จง
จดุมุง่หมายของการเข้าร่วมโปรแกรม และชีแ้จงรายละเอียดก าหนดการของโปรแกรม 

 2.2 ผู้ วิจัยท าการอธิบายการคิดวิ เคราะ ห์  โดยอธิบาย ร่วมกับน า เสนอ  
Power Point “การคดิวิเคราะห์” พร้อมทัง้ให้นกัเรียนศกึษาในใบความรู้ร่วมด้วย 
  2.3 ผู้ วิจัยอธิบายกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยอธิบายร่วมกับ
น าเสนอ Power Point “กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน” 
 3. ขัน้สรุปกิจกรรม 
  3.1 ผู้ วิจัยเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในประเด็นท่ีสงสัย จากข้อมูลการคิด
วิเคราะห์ และกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  3.2 ผู้วิจยัและนกัเรียนท าการสรุปกิจกรรมร่วมกนั 
 
การประเมินผล 
 การสงัเกตการเข้าร่วมกิจกรรม  
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โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ครัง้ท่ี 2  
 

สาระส าคัญ 
 การคดิวิเคราะห์ด้านการจบัคู ่เป็นความสามารถในการแยกแยะข้อมลูจากข้อมลูหลกั เพ่ือ
น ามาหาความเหมือนและความแตกตา่งของข้อมลู และการคดิวิเคราะห์ด้านการจดัหมวดหมู ่เป็น
ความสามารถในการจดักลุ่มข้อมูล หรือเรียงล าดบัเหตกุารณ์ของข้อมลู จากการแยกแยะประเด็น
ของข้อมลูหลกั เพ่ือให้เกิดความเข้าใจข้อมลูมากขึน้ 
จุดมุ่งหมาย 
 1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถแยกแยะข้อมูล และให้เหตุผลของข้อมูลท่ีเหมือนกัน และ
แตกตา่งกนัได้ 
 2. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถจดัประเภทของข้อมลู หรือเรียงล าดบัเหตกุารณ์ของข้อมลูได้ 
 
เวลา  50 นาที 
 
ส่ือและอุปกรณ์ 

1. แบบฝึกคดิการจบัคู ่และการจดัหมวดหมู่ 
 
วิธีด าเนินการ 

1. ขัน้น าเข้าสูกิ่จกรรม 
  1.1 ผู้วิจยัทกัทายนกัเรียน และพดูคยุเพ่ือสร้างความผอ่นคลาย 
  1.2 ผู้ วิจัยสร้างความพร้อมให้นักเรียนโดยการน ากิจกรรมการบริหารสมอง  
 และให้นกัเรียนท าตาม โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
   1.2.1 การบริหารปุ่ มสมอง ใช้มือซ้ายวางบริเวณใต้กระดกูคอและซ่ีโครง
ของกระดกูอก หรือท่ีเรียกว่าไหปลาร้า จะมีหลมุตืน้ ๆ บนผิวหนงั ใช้นิว้หวัแม่มือและนิว้ชี ้คล าหา
ร่องหลมุตืน้ ๆ 2 ช่องนีซ้ึ่งห่างกันประมาณ 1 นิว้ หรือมากกว่านี ้ขึน้อยู่กับขนาดร่างกายของแตล่ะ
คนท่ีมีขนาดไม่เท่ากัน ให้นวดบริเวณนีป้ระมาณ 30 วินาที และให้น ามือขวาวางไปท่ีต าแหน่ง
สะดือ ขณะท่ีนวดปุ่ มสมองก็ให้กวาดตามองจากซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย และจากพืน้ขึน้เพดาน 
จากนัน้ให้เปล่ียนมือด้านขวาท าเชน่เดียวกนั 
   1.2.2 การบริหารปุ่ มขมบั ใช้นิว้ทัง้ 2 ข้างนวดขมบัเบา ๆ วนเป็นวงกลม 
ประมาณ 30 วินาที ถึง 1 นาที และกวาดตามองจากซ้ายไปขวา และจากพืน้มองขึน้ไปท่ีเพดาน 
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   1.2.3 การบริหารปุ่ มใบห ูใช้นิว้หวัแม่มือกบันิว้ชีจ้บัท่ีส่วนบนสดุด้านนอก
ของใบหูทัง้ 2 ข้าง และนวดตามริมขอบนอกของใบหูทัง้ 2 ข้างพร้อม ๆ กนั ให้นวดไล่ลงมาจนถึง
ติง่หเูบา ๆ ท าซ า้หลาย ๆ ครัง้ 
  1.3 เม่ือการบริหารสมองเสร็จสิน้ ผู้ วิจัยสอบถามนักเรียนเก่ียวกับความเข้าใจ
เร่ืองการคดิวิเคราะห์ โดยทบทวนถึงองค์ประกอบทัง้ 5 ด้านของการคดิวิเคราะห์ 

1.4 ผู้ วิจัยกล่าวถึงกิจกรรมท่ีจะท าในครัง้นี ้เป็นกิจกรรมท่ีจะฝึกให้นักเรียนมี
ความเข้าใจองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ด้านการจบัคู ่และด้านการจดัหมวดหมู่มากขึน้ ผ่าน
การท าแบบฝึกหดั  
 2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
  2.1 ผู้วิจยัแจกแบบฝึกคดิการจบัคู ่และการจดัหมวดหมู ่ให้กบันกัเรียนทกุคน 
  2.2 ผู้วิจยัอธิบายการคิดวิเคราะห์ด้านการจบัคูว่่า ให้นกัเรียนพิจารณาข้อมลูเพ่ือ
บอกลกัษณะของข้อมูลต่อไปนี ้และเขียนความเหมือนและความแตกต่างของข้อมูล และอธิบาย
กิจกรรมการจดัหมวดหมู่ว่า ให้นกัเรียนพิจารณาข้อมลูตอ่ไปนี ้แล้วท าการแบง่กลุม่พร้อมทัง้ตัง้ช่ือ
กลุม่ และบอกเกณฑ์ในการแบง่กลุม่ของข้อมลู 

 2.3 ให้นกัเรียนพิจารณาประเดน็ตา่ง ๆ ของข้อมลูโดยละเอียด  
 2.4 ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกแยะประเด็นต่าง ๆ และพิจารณาความ

เหมือนและความแตกตา่งของประเดน็ท่ีได้ จากนัน้จดักลุม่ของประเดน็ตา่ง ๆ ให้เป็นหมวดหมู ่
 2.5 เม่ือได้ค าตอบแล้วให้นกัเรียนจบักลุ่ม 5 คน และน าค าตอบท่ีได้มาวิเคราะห์ 

และแลกเปล่ียนความคดิร่วมกนั เพ่ือหาข้อสรุป 
 2.6 เม่ือได้ค าตอบแล้วให้แตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนออกมาน าเสนอ 

 3. ขัน้สรุปกิจกรรม 
  3.1 ให้แตล่ะกลุม่สรุปวิธีการคดิหาค าตอบ และสรุปประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรม 
  3.2 ผู้วิจยักลา่วสรุปวิธีการคดิหาค าตอบของทกุกลุม่ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
  3.3 ผู้วิจยักลา่วชมเชยแตล่ะกลุม่เม่ือท ากิจกรรมส าเร็จ 
 
การประเมินผล 
 การสงัเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
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แบบฝึกคิดการจับคู่ และการจัดหมวดหมู่ 
 

ค าชีแ้จงการจับคู่  ให้นกัเรียนพิจารณาข้อมูลเพ่ือบอกลกัษณะของข้อมลูต่อไปนี ้และเขียน
ความเหมือนและความแตกตา่งของข้อมลู 

1. นก กบั เคร่ืองบิน 

ลักษณะของนก ลักษณะของเคร่ืองบิน 

 

 

 

 

 

 

 

ความเหมือน ความแตกต่าง 
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2. ตะเกียบ กบั ส้อม 

ลักษณะของตะเกียบ ลักษณะของส้อม 

 

 

 

 

 

 

 

ความเหมือน ความแตกต่าง 
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3. ขวดน า้ กบั แก้วน า้ 

ลักษณะของขวดน า้ ลักษณะของแก้วน า้ 

 

 

 

 

 

 

 

ความเหมือน ความแตกต่าง 
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ค าชีแ้จงการจัดหมวดหมู่  ให้นกัเรียนพิจารณาข้อมลูตอ่ไปนี ้ แล้วท าการแบง่กลุม่พร้อมทัง้
ตัง้ช่ือกลุม่ และบอกเกณฑ์ในการแบง่กลุม่ของข้อมลู 
 
 
 

 

 
แบง่ออกเป็น .......... กลุม่ ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนงัสือ  โทรทศัน์ ดนิสอ  ร่ม  กรรไกร  เก้าอี ้
พดัลม  ช้อน  แตงโม  กระดาษ แวน่ตา  กระเป๋า 
จาน  แจกนั  กล้วย  กระป๋อง  ส้อม  ส้ม 
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โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ครัง้ท่ี 3 
 

สาระส าคัญ 
 การคิดวิเคราะห์ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด เป็นความสามารถในการหาสาเหตุของ
ข้อมูล ว่าเกิดขึน้จากสาเหตอุะไรได้บ้าง  โดยการเช่ือมโยงประเด็นตา่ง ๆ ของข้อมลูอย่างมีเหตผุล  
และการคิดวิเคราะห์ด้านการสรุปหลกัการ เป็นความสามารถในการสรุปใจความส าคญัของข้อมลู 
หรือประเดน็หลกัของข้อมลู  
 
จุดมุ่งหมาย 
 1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ของข้อมูล และเช่ือมโยงประเด็นเหล่านัน้
อยา่งมีเหตผุล เพ่ือหาสาเหตตุา่ง ๆ ของข้อมลู 
 2. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถสรุปใจความส าคญัของข้อมลูได้ 
  
เวลา  50 นาที 
 
ส่ือและอุปกรณ์ 

1. แบบฝึกคดิความเป็นเหตแุละผล 
2. แบบฝึกคดิการสรุปความ 

 
วิธีด าเนินการ 

1. ขัน้น าเข้าสู่กิจกรรม 
1.1 ผู้วิจยัทกัทายนกัเรียน และพดูคยุเพ่ือสร้างความผอ่นคลาย 

  1.2 ผู้ วิจัยสร้างความพร้อมให้นักเรียนโดยการน ากิจกรรมการบริหารสมอง  
 และให้นกัเรียนท าตาม โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
   1.2.1 การบริหารปุ่ มสมอง ใช้มือซ้ายวางบริเวณใต้กระดกูคอและซ่ีโครง
ของกระดกูอก หรือท่ีเรียกว่าไหปลาร้า จะมีหลมุตืน้ ๆ บนผิวหนงั ใช้นิว้หวัแม่มือและนิว้ชี ้คล าหา
ร่องหลมุตืน้ ๆ 2 ช่องนีซ้ึ่งห่างกันประมาณ 1 นิว้ หรือมากกว่านี ้ขึน้อยู่กับขนาดร่างกายของแตล่ะ
คนท่ีมีขนาดไม่เท่ากัน ให้นวดบริเวณนีป้ระมาณ 30 วินาที และให้น ามือขวาวางไปท่ีต าแหน่ง
สะดือ ขณะท่ีนวดปุ่ มสมองก็ให้กวาดตามองจากซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย และจากพืน้ขึน้เพดาน 
จากนัน้ให้เปล่ียนมือด้านขวาท าเชน่เดียวกนั 
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   1.2.2 การบริหารปุ่ มขมบั ใช้นิว้ทัง้ 2 ข้างนวดขมบัเบา ๆ วนเป็นวงกลม 
ประมาณ 30 วินาที ถึง 1 นาที และกวาดตามองจากซ้ายไปขวา และจากพืน้มองขึน้ไปท่ีเพดาน 

   1.2.3 การบริหารปุ่ มใบห ูใช้นิว้หวัแม่มือกบันิว้ชีจ้บัท่ีส่วนบนสดุด้านนอก
ของใบหูทัง้ 2 ข้าง และนวดตามริมขอบนอกของใบหูทัง้ 2 ข้างพร้อม ๆ กนั ให้นวดไล่ลงมาจนถึง
ติง่หเูบา ๆ ท าซ า้หลาย ๆ ครัง้ 

1.3 เม่ือบริหารสมองเสร็จสิน้ ผู้ วิจยัให้นกัเรียนทบทวนองค์ประกอบของการคิด
วิเคราะห์จากครัง้ก่อนท่ีได้ฝึกฝนไปแล้ว ได้แก่ ด้านการจบัคู ่และด้านการจดัหมวดหมู่ 

1.4 ผู้ วิจัยกล่าวต่อว่า ในกิจกรรมครัง้นีจ้ะเป็นการฝึกคิดในด้านการวิเคราะห์
ข้อผิดพลาด และด้านการสรุปหลกัการ โดยการท ากิจกรรมผา่นแบบฝึกหดั 

2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
2.1 ผู้ วิจัยแจกแบบฝึกคิดความเป็นเหตุและผล และแบบฝึกคิดการสรุปความ

ให้กบันกัเรียนทกุคน 
  2.2 ผู้วิจยัเร่ิมอธิบายการคิดวิเคราะห์ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดก่อน และจึง
อธิบายการคดิวิเคราะห์ด้านการสรุปหลกัการ จากนัน้เร่ิมอธิบายวิธีการท าแบบฝึกคิด 

 2.3 ผู้ วิจัยอธิบายแบบฝึกคิดความเป็นเหตุเป็นผล โดยให้นักเรียนพิจารณาหา
สาเหตุของข้อมูลให้ได้มากท่ีสุด โดยผู้ วิจยัอธิบายกิจกรรมว่า ให้นักเรียนสังเกตบริเวณโรงเรียน 
และบอกสิ่งท่ีอยากให้มีในโรงเรียน และสิ่งท่ีไมอ่ยากให้มีในโรงเรียน พร้อมบอกเหตผุล 

 2.4 เม่ือนกัเรียนท าแบบฝึกคดิความเป็นเหตเุป็นผลเสร็จ จงึเร่ิมท าแบบฝึกคิดการ
สรุปความ โดยผู้ วิจยัอธิบายกิจกรรมว่า ให้นกัเรียนอ่านข้อมูลต่อไปนี ้แล้วสรุปเป็นความคิดรวบ
ยอด 

 2.5 เม่ือได้ค าตอบแล้วให้นกัเรียนจบักลุ่ม 5 คน และน าค าตอบท่ีได้มาวิเคราะห์ 
และแลกเปล่ียนความคดิร่วมกนั เพ่ือหาข้อสรุป 

 2.6 เม่ือได้ค าตอบแล้วให้แตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนออกมาน าเสนอ 
3. ขัน้สรุปกิจกรรม  

3.1 ให้แตล่ะกลุม่สรุปวิธีการคดิหาค าตอบ และสรุปประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรม 
  3.2 ผู้วิจยักลา่วสรุปวิธีการคดิหาค าตอบของทกุกลุม่ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
  3.3 ผู้วิจยักลา่วชมเชยแตล่ะกลุม่เม่ือท ากิจกรรมส าเร็จ 
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การประเมินผล 
 การสงัเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
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แบบฝึกคิดความเป็นเหตุและผลและการคิดสรุปความ 
 
ค าชีแ้จงความเป็นเหตุและผล  ให้นักเรียนสังเกตบริเวณโรงเรียน และบอกสิ่งท่ีอยากให้มีใน
โรงเรียน และสิ่งท่ีไมอ่ยากให้มีในโรงเรียน พร้อมบอกเหตผุล 
 
สิ่งท่ีอยากให้มี

ในโรงเรียน 
เหตุผล 

สิ่งท่ีไม่อยากให้

มีในโรงเรียน 
เหตุผล 
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ค าชีแ้จงการคิดสรุปความ  ให้นกัเรียนอา่นข้อมลูตอ่ไปนี ้แล้วสรุปเป็นความคดิรวบยอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชด ารัส 
 “ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคม พร้อมพร่ังด้วยบคุคล
จากทุกสถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจใน ค าอ านวยพรและการเฉลิมฉลอง
ยิ่งใหญ่ท่ีทุกคนตัง้ใจจดัให้ข้าพเจ้าเป็นพิเศษ ทัง้รัฐบาลได้จดังานครัง้นีไ้ด้เรียบร้อยและงดงาม น า้ใจ
ไมตรีของประชาชนชาวไทยท่ีร่วมกันแสดงออกและตัง้ใจมาด้วยความหวงัดีจากใจจริง จึงขอขอบใจ 
ทุก ๆ คน จิตใจท่ีเป่ียมไปด้วยความปรารถนาดี และความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันของทุกคนทุกฝ่าย  
ท าให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีก าลงัใจมากขึน้  นึกถึงคณุธรรมท่ีเป็นท่ีตัง้ของความรัก ความสามคัคี  ท่ีท าให้
คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษา และพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปได้
ตลอดรอดฝ่ัง 
 ประการแรก  คือ  การท่ีทกุคนคดิ พดู ท าด้วยความเมตตา มุง่ดี มุง่เจริญ ตอ่กนั 
 ประการท่ีสอง  คือ  การท่ีแตล่ะคนตา่งช่วยเหลือเกือ้กลูกนั ประสานงาน ประสานประโยชน์
กนั  ให้งานท่ีท าส าเร็จผล ทัง้แก่ตน แก่ผู้ อ่ืนและกบัประเทศชาต ิ
 ประการท่ีสาม คือ การท่ีทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริตในกฎกติกาและใน
ระเบียบแบบแผน โดยเทา่เทียมเสมอกนั 
 ประการท่ีส่ี คือ การท่ีตา่งคนตา่งพยายามท าความคดิของตนให้ถกูต้อง เท่ียงตรง และมัน่คง
อยู่ในเหตใุนผล หากความคิดจิตใจ และการประพฤติปฏิบัติท่ีลงรอยเดียวกันในทางท่ีดีท่ีเจริญนีย้งัมี
พร้อมมูลในกายในใจของคนไทยก็มัน่ใจได้ว่าประเทศชาติไทยจะด ารงมั่นคงอยู่ตลอดไปได้จึงขอให้
ท่านทัง้หลายในมหาสมาคมนี ้ทัง้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนีไ้ว้ให้
เหนียวแน่น และถ่ายทอดความคิด จิตใจนีก้ันต่อไปอย่าให้ขาดสาย เพ่ือให้ประเทศชาติของเราด ารง
ยืนยงอยูด้่วยความร่มเย็นเป็นสขุทัง้ในปัจจบุนัและในภายหน้า 
 ขออ านาจคณุพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิในสากล จงคุ้มครองรักษาประเทศชาติไทย   

ให้ปลอดภัยจากภัยอนัตรายทุกสิ่ง และอ านวยความสุข ความเจริญสวสัดี ให้เกิดมีแก่ประชาชนชาว

ไทยทัว่กัน” (พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดยุเดช บรมนาถบพิตร , 

2549) 
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1. ความคดิรวบยอดของพระราชด ารัสข้างต้น คืออะไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สะอาด คือ ปราศจากความมวัหมอง ทัง้กาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นท่ีเจริญ
ตา ท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น ผู้ ท่ีมีความสะอาด คือ ผู้ รักษาร่างกาย ท่ีอยู่อาศยั สิ่งแวดล้อม 
ถกูต้องตามสขุลกัษณะ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุน่มวั มีความแจม่ใส อยูเ่สมอ  

การด าเนินชีวิตของมนุษย์ เป็นเร่ืองของชีวิตท่ีเป็นอยู่ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็น ความสมัพันธ์กับ
โลกภายนอก ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ และด้วยการใช้ตา หู จมูก ลิน้ กาย สัมพันธ์กับวัตถุ และ
สัมพันธ์กับสังคม สิ่งทัง้หลายนีล้้วนเป็นเหตุปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกัน ชีวิตของเราเปรียบเหมือน
ภาชนะว่าง ถ้าหากเราไม่สนใจ ไม่ตัง้ใจฝึกฝนอบรมตน เอาแต่ของไม่สะอาดใส่ไปในกาย วาจา ใจ 
ของเรา ชีวิตของเราท่ีเป็นภาชนะวา่ง ก็จะกลายเป็น “กระโถน” แตถ้่าเราฝืนกิเลสของตวัเอง ไมท่ าตาม
กิเลส สนใจท่ีจะหล่อเลีย้งชีวิตด้วย คุณธรรม ท าชีวิตให้เบิกบานด้วยคุณธรรม ก็เหมือนกับเราตัง้
ภาชนะนีไ้ว้ในท่ีดี แล้วเอาดิน เอาต้นไม้ใส่ รดน า้พรวนดิน ก าจดัวชัพืช ภาชนะนีจ้ะเป็นกระโถนไม่ได้ 
ต้องเรียกว่าเป็น “กระถาง” กายและจิตใจท่ียังไม่ได้ท าความสะอาด ไม่ได้รับการฝึกอบรม เปรียบ
เหมือนกบั เทียนอยู่ในสายลม เปลวเทียนจะไม่นิ่ง จะใช้อ่านหนงัสือหรือท างานท่ีละเอียดไม่ได้ แตถ้่า
เรา น าเทียนให้พ้นจากสายลม มาอยูใ่นท่ีปราศจากลม เปลวเทียนจะมัน่คง นิ่ง สว่าง เราจะท างานของ
เราได้สะดวก ดงันัน้ กายและใจของคนท่ียงัไม่สะอาด ยงัไม่เป็นศีล เป็นสมาธิ ก็จะมีลกัษณะเหมือน
เทียนเลม่นี ้วอกแวกกวดัแกวง่อยูต่ลอดเวลา (ประไพ ประดษิฐ์สขุถาวร, ม.ป.ป.) 
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2. ความคดิรวบยอดของบทความข้างต้น คืออะไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ครัง้ท่ี 4 
 

สาระส าคัญ 
 การคิดวิเคราะห์ด้านการน าหลกัการไปใช้ เป็นความสามารถในการน าข้อมูลท่ีพิจารณา
แล้ว มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา หรือหาทางออกให้กบัปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 
 
จุดมุ่งหมาย 
 1. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมตอ่สถานการณ์ได้ 
 
เวลา  50 นาที 
 
ส่ือและอุปกรณ์ 

1. แบบฝึกคดิหาทางออก  
 
วิธีด าเนินการ 

1. ขัน้น าเข้าสู่กิจกรรม 
1.1 ผู้วิจยัทกัทายนกัเรียน และพดูคยุเพ่ือสร้างความผอ่นคลาย 

  1.2 ผู้วิจยัสร้างความพร้อมให้นกัเรียนโดยการน ากิจกรรมการบริหารสมอง ทา่นบั 
1-10 
 และให้นกัเรียนท าตาม โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1.2.1 ยกมือทั ง้  2 ขึ น้มา มือขวา ชูนิ ว้ ชี ต้ั ง้ขึ น้  นับ  1 มือซ้าย ให้นิ ว้ ชี แ้ละ
นิว้หวัแมมื่อขนานกบัพืน้ 

1.2.2 นบั 2 ให้เปล่ียนมาเป็นมือซ้ายช ู2 นิว้ คือ นิว้ชีก้บันิว้กลาง สว่นมือขวาก็ใช้
นิว้ชีแ้ละหวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.2.3 นบั 3 ให้เปล่ียนมาเป็นชูมือขวา 3 นิว้ คือ นิว้ชี ้นิว้กลาง นิว้นาง มือซ้ายก็
ให้นิว้ชีแ้ละหวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.2.4 นับ  4 ให้ เป ล่ียนมาเป็นชูมือซ้าย 4 นิ ว้  คือ นิ ว้ ชี  ้นิ ว้กลาง นิ ว้นาง 
นิว้ก้อย สว่นมือขวาก็ให้นิว้ชีแ้ละนิว้หวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.2.5 นับ 5 ให้เปล่ียนมาเป็นชูมือขวา 5 นิว้ คือ นิว้หัวแม่มือ นิว้ชี ้นิว้กลาง 
นิว้นาง นิว้ก้อย สว่นมือซ้ายให้นิว้ชีแ้ละหวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 
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1.2.6 นบั 6 ให้เปล่ียนมาเป็นชมืูอซ้าย ใช้นิว้หวัแม่มือแตะท่ีนิว้ก้อย  ส่วนมือขวา
ให้นิว้ชีแ้ละนิว้หวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.2.7 นบั 7 ให้เปล่ียนมาเป็นชูมือขวา ใช้นิว้หวัแม่มือแตะท่ีนิว้นาง ส่วนมือซ้าย
ให้นิว้ชีแ้ละนิว้หวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.2.8 นับ 8 ให้เปล่ียนมาเป็นชูมือซ้าย ใช้นิ ว้หัวแม่มือ คือแตะท่ีนิ ว้กลาง 
 สว่นมือขวาก็ให้นิว้ชีแ้ละหวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.2.9 นบั 9 ให้เปล่ียนมาเป็นชูมือขวา ใช้นิว้หวัแม่มือแตะท่ีนิว้ชี ้ส่วนมือซ้ายให้
นิว้ชีแ้ละนิว้หวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.2.10 นับ  10 ให้ เป ล่ียนมาเป็นก า มื อ ซ้าย  ส่ วน มือขวาก็ ให้นิ ว้ ชี แ้ละ
นิว้หวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.3 เม่ือบริหารสมองเสร็จสิน้ ผู้ วิจยัให้นกัเรียนทบทวนองค์ประกอบของการคิด
วิเคราะห์จากครัง้ก่อนท่ีได้ฝึกฝนไปแล้ว ได้แก่ ด้านการจับคู่ ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านการ
วิเคราะห์ข้อผิดพลาด และด้านการสรุปหลกัการ 

1.4 ผู้วิจยักลา่วตอ่ว่า ในกิจกรรมครัง้นีจ้ะเป็นการฝึกคดิในด้านการน าหลกัการไป
ใช้ โดยการท ากิจกรรมผา่นแบบฝึกหดั 

2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
2.1 ผู้วิจยัแจกแบบฝึกคดิหาทางออก ให้กบันกัเรียนทกุคน 

  2.2 ผู้วิจยัเร่ิมอธิบายการคิดวิเคราะห์ด้านการน าไปใช้จากนัน้เร่ิมอธิบายวิธีการ
ท าแบบฝึกคดิ 

 2.3 ผู้ วิจัยอธิบายแบบฝึกคิดหาทางออก โดยให้นักเรียนพิจารณาข้อมูล และ
หาทางแก้ปัญหาอยา่งเหมาะสม 

 2.4 เม่ือได้ค าตอบแล้วให้นกัเรียนจบักลุ่ม 5 คน และน าค าตอบท่ีได้มาวิเคราะห์ 
และแลกเปล่ียนความคดิร่วมกนั เพ่ือหาข้อสรุป 

 2.5 เม่ือได้ค าตอบแล้วให้แตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนออกมาน าเสนอ 
3. ขัน้สรุปกิจกรรม  

3.1 ให้แตล่ะกลุม่สรุปวิธีการคดิหาค าตอบ และสรุปประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรม 
  3.2 ผู้วิจยักลา่วสรุปวิธีการคดิหาค าตอบของทกุกลุม่ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
  3.3 ผู้วิจยักลา่วชมเชยแตล่ะกลุม่เม่ือท ากิจกรรมส าเร็จ 

ท ากิจกรรมส าเร็จ 
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การประเมินผล 
 การสงัเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  126 

แบบฝึกคิดหาทางออก 
 

ค าชีแ้จงคิดหาทางออก  ให้นกัเรียนพิจารณาข้อมลู และหาทางแก้ปัญหาอยา่งเหมาะสม 
 
ข้อ ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา 

 
1 

 
มลพิษในอากาศ 

 
 
 
 

 
2 
 

การลวนลามทางเพศ 

 
 
 
 

 
3 
 

การติดส่ือสงัคมออนไลน์ 

 
 
 
 

 
4 
 

การทะเลาะวิวาทในวยัรุ่น 

 
 
 
 

 
5 
 

ขยะถงุพลาสตกิ 
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โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ครัง้ท่ี 5 
 

สาระส าคัญ 
 การคดิวิเคราะห์ด้านการจบัคู ่เป็นความสามารถในการแยกแยะข้อมลูจากข้อมลูหลกั เพ่ือ
น ามาหาความเหมือนและความแตกตา่งของข้อมลู  

การคิดวิเคราะห์ด้านการจัดหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจัดกลุ่มข้อมูล หรือ
เรียงล าดบัเหตกุารณ์ของข้อมูล จากการแยกแยะประเด็นของข้อมูลหลกั เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ข้อมลูมากขึน้ 

การคิดวิเคราะห์ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด เป็นความสามารถในการหาสาเหตุของ
ข้อมลู วา่เกิดขึน้จากสาเหตอุะไรได้บ้าง  โดยการเช่ือมโยงประเดน็ตา่ง ๆ ของข้อมลูอยา่งมีเหตผุล   

การคิดวิเคราะห์ด้านการสรุปหลกัการ เป็นความสามารถในการสรุปใจความส าคญัของ
ข้อมลู หรือประเดน็หลกัของข้อมลู 

 และการคิดวิเคราะห์ด้านการน าหลักการไปใช้ เป็นความสามารถในการน าข้อมูลท่ี
พิจารณาแล้ว มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา หรือหาทางออกให้กบัปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
จุดมุ่งหมาย 
 1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถแยกแยะข้อมูล และให้เหตุผลของข้อมูลท่ีเหมือนกัน และ
แตกตา่งกนัได้ 
 2. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถจดัประเภทของข้อมลู หรือเรียงล าดบัเหตกุารณ์ของข้อมลูได้ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ของข้อมูล และเช่ือมโยงประเด็นเหล่านัน้
อยา่งมีเหตผุล เพ่ือหาสาเหตตุา่ง ๆ ของข้อมลู 
 4. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถสรุปใจความส าคญัของข้อมลูได้ 
 5. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมตอ่สถานการณ์ได้ 
 
เวลา  50 นาที 
 
ส่ือและอุปกรณ์ 

1. คลิปวิดีโอรายการ “Let me grow พลิกชีวิตเดก็ตดิเกม ตอนท่ี 1” 
 2. กระดาษ A4 กลุม่ละ 5 แผน่ (เขียนเลข 1-6 ก ากบัในแตล่ะแผน่) 
 3. ชดุปากกาสี 
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วิธีด าเนินการ 
1. ขัน้น าเข้าสู่กิจกรรม 

1.1 ผู้วิจยัทกัทายนกัเรียน และพดูคยุเพ่ือสร้างความผอ่นคลาย 
  1.2 ผู้วิจยัสร้างความพร้อมให้นกัเรียนโดยการน ากิจกรรมการบริหารสมอง ทา่นบั 
1-10 
 และให้นกัเรียนท าตาม โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1.2.1 ยกมือทั ง้  2 ขึ น้มา มือขวา ชูนิ ว้ ชี ต้ั ง้ขึ น้  นับ  1 มือซ้าย ให้นิ ว้ ชี แ้ละ
นิว้หวัแมมื่อขนานกบัพืน้ 

1.2.2 นบั 2 ให้เปล่ียนมาเป็นมือซ้ายช ู2 นิว้ คือ นิว้ชีก้บันิว้กลาง สว่นมือขวาก็ใช้
นิว้ชีแ้ละหวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.2.3 นบั 3 ให้เปล่ียนมาเป็นชูมือขวา 3 นิว้ คือ นิว้ชี ้นิว้กลาง นิว้นาง มือซ้ายก็
ให้นิว้ชีแ้ละหวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.2.4 นับ  4 ให้ เป ล่ียนมาเป็นชูมื อซ้าย 4 นิ ว้  คือ นิ ว้ ชี  ้นิ ว้กลาง นิ ว้นาง 
นิว้ก้อย สว่นมือขวาก็ให้นิว้ชีแ้ละนิว้หวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.2.5 นับ 5 ให้เปล่ียนมาเป็นชูมือขวา 5 นิว้ คือ นิว้หัวแม่มือ นิว้ชี ้นิว้กลาง 
นิว้นาง นิว้ก้อย สว่นมือซ้ายให้นิว้ชีแ้ละหวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.2.6 นบั 6 ให้เปล่ียนมาเป็นชมืูอซ้าย ใช้นิว้หวัแม่มือแตะท่ีนิว้ก้อย  ส่วนมือขวา
ให้นิว้ชีแ้ละนิว้หวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.2.7 นบั 7 ให้เปล่ียนมาเป็นชูมือขวา ใช้นิว้หวัแม่มือแตะท่ีนิว้นาง  ส่วนมือซ้าย
ให้นิว้ชีแ้ละนิว้หวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.2.8 นับ 8 ให้เปล่ียนมาเป็นชูมือซ้าย ใช้นิ ว้หัวแม่มือ คือแตะท่ีนิ ว้กลาง 
 สว่นมือขวาก็ให้นิว้ชีแ้ละหวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.2.9 นบั 9 ให้เปล่ียนมาเป็นชูมือขวา ใช้นิว้หวัแม่มือแตะท่ีนิว้ชี ้ส่วนมือซ้ายให้
นิว้ชีแ้ละนิว้หวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.2.10 นบั 10 ให้เปล่ียนมาเป็นก ามือซ้าย สว่นมือขวาก็ให้นิว้ชีแ้ละนิว้หวัแมมื่อชี ้
ขนานกบัพืน้ 

1.3 เม่ือบริหารสมองเสร็จสิน้ ผู้ วิจยัให้นกัเรียนทบทวนองค์ประกอบของการคิด
วิเคราะห์อีกครัง้ ได้แก่ ด้านการจบัคู ่ด้านการจดัหมวดหมู ่ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด ด้านการ
สรุปหลกัการ และด้านการน าหลกัการไปใช้ 
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1.4 ผู้วิจยักลา่วสรุปองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์อีกครัง้ 
1.5 ผู้วิจยักลา่วถึงกิจกรรมท่ีจะท าในครัง้นี ้โดยกล่าวสอบถามนกัเรียนถึงกิจกรรม

ท่ีนกัเรียนท าในเวลาวา่ง โดยการสุม่ถามนกัเรียน 
1.6 เม่ือได้ค าตอบจากนกัเรียนท่ีเก่ียวข้องกับการเล่นเกมแล้ว ผู้ วิจยักล่าวต่อว่า 

หากพูดถึงการเล่มเกมใครเล่นเกมอะไรกันบ้าง และเล่นกันช่วงเวลาใด และระยะเวลาท่ีเล่น
ประมาณก่ีชัว่โมง  

1.7 เม่ือได้ค าตอบจากนกัเรียนแล้ว ผู้วิจยักล่าวตอ่ว่า ในครัง้นีเ้รามาดวู่าการเล่น
เกมของวยัรุ่นอยา่งพวกเราจะเป็นอยา่งไรบ้างเมื่อเปรียบเทียบกบัตวัเรา 

1.8 ผู้วิจยัน านกัเรียนเข้าสูกิ่จกรรม 
2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม 

2.1 ผู้วิจยัเปิดคลิปวิดีโอรายการ “Let me grow พลิกชีวิตเดก็ตดิเกม ตอนท่ี 1” 
   2.2 เม่ือดจูบ ผู้ วิจยัแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน พร้อมแจกกระดาษ 
A4 ให้กลุม่ละ 6 แผน่  

2.3 ผู้วิจัยชีแ้จงกิจกรรมว่า หลังจากดคูลิปจบแล้ว ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุย
กันถึงประเด็นท่ีเป็นปัญหาหลักของคลิปท่ีได้ดู เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
โดยใช้ขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น และใช้กระดาษ A4 ท่ีแจกให้เขียนข้อมูล โดยเขียน
ข้อมลูของแตล่ะขัน้ตามล าดบัของกระดาษท่ีแจกให้ และเราจะท าทีละขัน้ตอนไปพร้อม ๆ กนั 

2.4 ผู้วิจยัเร่ิมกล่าวถึงขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแต่ละขัน้ เพ่ือให้
นกัเรียนแตล่ะกลุม่ด าเนินการไปพร้อม ๆ กนั 

ขัน้ท่ี 1 ก าหนดปัญหา 
ในขัน้นีเ้ม่ือได้ดคูลิปวิดีโอจบแล้ว ให้นกัเรียนแต่ละคนพูดคยุกันในกลุ่ม 

เพ่ือชว่ยกนัหาปัญหาหลกัของเร่ืองท่ีได้ด ูและเขียนปัญหาหลกัท่ีได้ลงในกระดาษแผน่ท่ี 1  
ขัน้ท่ี 2 ท าความเข้าใจปัญหาเพ่ือหาสาเหตขุองปัญหา  
ขัน้นีใ้ห้ใช้กระดาษแผ่นท่ี 2 เขียนถึงประเด็นตา่ง ๆ ท่ีถูกกล่าวถึงในคลิป

วิดีโอ โดยให้นักเรียนร่วมกันพิจารณา และแยกแยะประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากคลิป เพ่ือค้นหา
ประเด็นท่ีเป็นสาเหตสุ าคญัของปัญหา โดยพิจารณาความเหมือน และความแตกต่างของแต่ละ
สาเหต ุ 

ขัน้ท่ี 3 ศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหา  
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ขัน้นีใ้ห้นกัเรียนใช้กระดาษแผ่นท่ี 3 ในการเขียนข้อมลู โดยน าสาเหตตุา่ง 
ๆ ท่ีได้พิจารณาแล้วท าการจ าแนกสาเหตเุป็นด้าน ๆ วา่สาเหตท่ีุค้นพบจ าแนกได้ก่ีด้าน โดยในขัน้นี ้
นกัเรียนสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมลูอ่ืน ๆ เชน่ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น เม่ือจ าแนกด้าน
ตา่ง ๆ ของสาเหตแุล้ว จะต้องเช่ือมโยงสาเหตดุงักลา่ววา่เก่ียวข้องกบัปัญหาข้างต้นอยา่งไร 

ขัน้ท่ี 4 ประเมินแนวทางการแก้ปัญหา  
ขัน้นีจ้ะใช้ประดาษแผน่ท่ี 4 ในการเขียนข้อมลู เม่ือเช่ือมโยงสาเหตตุา่ง ๆ  

สู่ปัญหาแล้วนัน้ ให้นักเรียนร่วมกันหาแนวทางการแ ก้ปัญหาดังกล่าว โดยการหาแนวทาง
แก้ปัญหาให้ได้มากท่ีสดุ และแนวทางแก้ปัญหานัน้จะต้องน าไปใช้แก้ปัญหาได้จริง 

ขัน้ท่ี 5 เลือกแนวทางการแก้ปัญหา  
ขัน้ท่ีจะใช้กระดาษแผ่นท่ี 5 ในการเขียนข้อมลู โดยน าแนวทางแก้ปัญหา

จากขัน้ท่ี 4 เลือกแนวทางการแก้ปัญหา 1 วิธี เป็นวิธีท่ีกลุ่มมองเห็นว่าดีท่ีสุด เป็นไปได้มากท่ีสุด 
และน าไปใช้ได้จริงมากท่ีสุด พร้อมอธิบายเหตุผลว่าเพราะอะไรจึงเลือกแนวทางการแก้ปัญหา
แนวทางนี ้

ขัน้ท่ี 6 น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา  
ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาท่ีเลือกในขัน้ท่ี 5 น าเสนอต่อ

กลุม่อ่ืน ๆ   
ขัน้ท่ี 7 ประเมินผลจากการเรียนรู้  
นกัเรียนทกุกลุ่มจะต้องท าการให้ความคิดเห็นแนวทางของกลุ่มอ่ืน ๆ ว่า

เป็นอย่างไร สามารถน าไปใช้ได้จริงหรือไม่ และกลุ่มไหนท่ีมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้ดีและ
เหมาะสมมากท่ีสดุ  

3. ขัน้สรุปกิจกรรม  
3.1 ผู้ วิจัยให้แต่ละกลุ่มเขียนสรุปสิ่งท่ีได้รับจากกิจกรรมลงในกระดาษแผ่นท่ี 6 

และให้แตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนน าเสนอสิ่งท่ีได้รับจากกิจกรรม 
  3.2 ผู้วิจยัเสนอแนะเพิ่มเติมว่า นกัเรียนสามารถฝึกฝนคิดตามกระบวนการทัง้ 7 
ขัน้ กบัข้อมลูท่ีเราได้รับรู้ในชีวิตประจ าวนัได้ ทัง้จากขา่ว หรือละคร เป็นต้น  
  3.3 ผู้ วิจัยชมเชยนักเรียนทุกคนท่ีท ากิจกรรมส าเร็จ และมอบของรางวัลให้ทุก
กลุม่ 

3.4 ผู้ วิจัยให้นักเรียนกลับไปฝึกคิดตามกระบวนการทัง้ 7 ขัน้ท่ีบ้าน โดยเลือก
ข้อมลูท่ีต้องการจะฝึกด้วยตนเอง และตดิตามผลในครัง้หน้า 
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โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ครัง้ท่ี 6 
 

สาระส าคัญ 
 การคดิวิเคราะห์ด้านการจบัคู ่เป็นความสามารถในการแยกแยะข้อมลูจากข้อมลูหลกั เพ่ือ
น ามาหาความเหมือนและความแตกตา่งของข้อมลู  

การคิดวิเคราะห์ด้านการจัดหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจัดกลุ่มข้อมูล หรือ
เรียงล าดบัเหตกุารณ์ของข้อมูล จากการแยกแยะประเด็นของข้อมูลหลกั เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ข้อมลูมากขึน้ 

การคิดวิเคราะห์ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด เป็นความสามารถในการหาสาเหตุของ
ข้อมลู วา่เกิดขึน้จากสาเหตอุะไรได้บ้าง  โดยการเช่ือมโยงประเดน็ตา่ง ๆ ของข้อมลูอยา่งมีเหตผุล   

การคิดวิเคราะห์ด้านการสรุปหลกัการ เป็นความสามารถในการสรุปใจความส าคญัของ
ข้อมลู หรือประเดน็หลกัของข้อมลู 

 และการคิดวิเคราะห์ด้านการน าหลักการไปใช้ เป็นความสามารถในการน าข้อมูลท่ี
พิจารณาแล้ว มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา หรือหาทางออกให้กบัปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
จุดมุ่งหมาย 
 1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถแยกแยะข้อมูล และให้ เหตุผลของข้อมูลท่ีเหมือนกัน และ
แตกตา่งกนัได้ 
 2. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถจดัประเภทของข้อมลู หรือเรียงล าดบัเหตกุารณ์ของข้อมลูได้ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ของข้อมูล และเช่ือมโยงประเด็นเหล่านัน้
อยา่งมีเหตผุล เพ่ือหาสาเหตตุา่ง ๆ ของข้อมลู 
 4. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถสรุปใจความส าคญัของข้อมลูได้ 
 5. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมตอ่สถานการณ์ได้ 
 
เวลา  50 นาที 
 
ส่ือและอุปกรณ์ 

1. บทความ “ส่ือออนไลน์ ประโยชน์เยอะ ภยัร้ายแยะ” 
 2. กระดาษ A4 กลุม่ละ 5 แผน่ (เขียนเลข 1-6 ก ากบัในแตล่ะแผน่)  
 3. ชดุปากกาสี 
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วิธีด าเนินการ 
1. ขัน้น าเข้าสู่กิจกรรม 

1.1 ผู้ วิจัยทักทายนักเรียน และสอบถามถึงงานท่ีให้นักเรียนแต่ละคนไปลอง
ฝึกฝนการคิดกันเองท่ีบ้าน โดยการสุ่มถามนักเรียนว่าได้ไปฝึกกับปัญหาอะไร แล้วได้แนวทาง
แก้ปัญหาหรือไมอ่ยา่งไร 
  1.2 ผู้วิจยัสร้างความพร้อมให้นกัเรียนโดยการน ากิจกรรมการบริหารสมอง ทา่นบั 
1-10 
 และให้นกัเรียนท าตาม โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1.2.1 ยกมือทั ง้  2 ขึ น้มา มือขวา ชูนิ ว้ ชี ต้ั ง้ขึ น้  นับ  1 มือซ้าย ให้นิ ว้ ชี แ้ละ
นิว้หวัแมมื่อขนานกบัพืน้ 

1.2.2 นบั 2 ให้เปล่ียนมาเป็นมือซ้ายช ู2 นิว้ คือ นิว้ชีก้บันิว้กลาง สว่นมือขวาก็ใช้
นิว้ชีแ้ละหวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.2.3 นบั 3 ให้เปล่ียนมาเป็นชูมือขวา 3 นิว้ คือ นิว้ชี ้นิว้กลาง นิว้นาง มือซ้ายก็
ให้นิว้ชีแ้ละหวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.2.4 นับ  4 ให้ เป ล่ียนมาเป็นชูมือซ้าย 4 นิ ว้  คือ นิ ว้ ชี  ้นิ ว้กลาง นิ ว้นาง 
นิว้ก้อย สว่นมือขวาก็ให้นิว้ชีแ้ละนิว้หวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.2.5 นับ 5 ให้เปล่ียนมาเป็นชูมือขวา 5 นิว้ คือ นิว้หัวแม่มือ นิว้ชี ้นิว้กลาง 
นิว้นาง นิว้ก้อย สว่นมือซ้ายให้นิว้ชีแ้ละหวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.2.6 นบั 6 ให้เปล่ียนมาเป็นชมืูอซ้าย ใช้นิว้หวัแม่มือแตะท่ีนิว้ก้อย  ส่วนมือขวา
ให้นิว้ชีแ้ละนิว้หวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.2.7 นบั 7 ให้เปล่ียนมาเป็นชูมือขวา ใช้นิว้หวัแม่มือแตะท่ีนิว้นาง  ส่วนมือซ้าย
ให้นิว้ชีแ้ละนิว้หวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.2.8 นับ 8 ให้เปล่ียนมาเป็นชูมือซ้าย ใช้นิ ว้หัวแม่มือ คือแตะท่ีนิ ว้กลาง 
 สว่นมือขวาก็ให้นิว้ชีแ้ละหวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.2.9 นบั 9 ให้เปล่ียนมาเป็นชูมือขวา ใช้นิว้หวัแม่มือแตะท่ีนิว้ชี ้ส่วนมือซ้ายให้
นิว้ชีแ้ละนิว้หวัแมมื่อชีข้นานกบัพืน้ 

1.2.10 นบั 10 ให้เปล่ียนมาเป็นก ามือซ้าย สว่นมือขวาก็ให้นิว้ชีแ้ละนิว้หวัแม่มือชี ้
ขนานกบัพืน้ 
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1.3 เม่ือบริหารสมองเสร็จสิน้ ผู้ วิจยัให้นกัเรียนทบทวนองค์ประกอบของการคิด
วิเคราะห์อีกครัง้ ได้แก่ ด้านการจบัคู ่ด้านการจดัหมวดหมู ่ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด ด้านการ
สรุปหลกัการ และด้านการน าหลกัการไปใช้ 

1.4 ผู้วิจยักลา่วสรุปองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์อีกครัง้ 
1.5 ผู้ วิจัยกล่าวถึงกิจกรรมท่ีจะท าในครัง้นี ้โดยกล่าวสอบถามนักเรียนว่าปกติ

นกัเรียนเลน่ส่ือออนไลน์อะไรกนับ้าง โดยการสุม่ถามนกัเรียน 
1.6 ผู้วิจยัสอบถามตอ่วา่ โดยปกติเราเลน่ส่ือออนไลน์ช่วงเวลาใด และใช้เวลาเล่น

นานเทา่ไหร่ 
1.7 ผู้ วิจัยถามต่อ นักเรียนคิดว่าส่ือออนไลน์ มีข้อดี หรือมีข้อเสียมากกว่ากัน 

อยา่งไร สุม่นกัเรียนตอบ 
1.8 ผู้วิจยัสรุปข้อมลูจากค าตอบของนกัเรียน และน านกัเรียนเข้าสูกิ่จกรรม 

2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
2.1 ผู้ วิจัยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน พร้อมแจกกระดาษ A4 ให้

กลุม่ละ 6 แผน่ 
   2.2 ผู้วิจยัแจกบทความ “ส่ือออนไลน์ ประโยชน์เยอะ ภยัร้ายแยะ” ให้กบันกัเรียน
ทกุกลุม่ กลุม่ละ 1 ชดุ 

2.3 ผู้ วิจัยชีแ้จงกิจกรรมว่า ให้นักเรียนศึกษาบทความท่ีได้รับ และพูดคุยกันถึง
ประเด็นท่ีเป็นปัญหาหลักของบทความ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม โดยใช้
ขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น และใช้กระดาษ A4 ท่ีแจกให้เขียนข้อมลู โดยเขียนข้อมูลของ
แตล่ะขัน้ตามล าดบัของกระดาษท่ีแจกให้ และเราจะท าทีละขัน้ตอนไปพร้อม ๆ กนั 

2.4 ผู้วิจยัเร่ิมกล่าวถึงขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแต่ละขัน้ เพ่ือให้
นกัเรียนแตล่ะกลุม่ด าเนินการไปพร้อม ๆ กนั 

ขัน้ท่ี 1 ก าหนดปัญหา 
ในขัน้นีเ้ม่ือศกึษาบทความจบแล้ว ให้นกัเรียนแตล่ะคนพดูคยุกนัในกลุ่ม  

เพ่ือชว่ยกนัหาปัญหาหลกัของบทความ และเขียนปัญหาหลกัท่ีได้ลงในกระดาษแผน่ท่ี 1  
ขัน้ท่ี 2 ท าความเข้าใจปัญหาเพ่ือหาสาเหตขุองปัญหา  
ขัน้นีใ้ห้ใช้กระดาษแผ่นท่ี 2 เขียนถึงประเด็นต่าง ๆ ท่ีถูกกล่าวถึงใน

บทความโดยให้นักเรียนร่วมกันพิจารณา และแยกแยะประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในบทความ เพ่ือ
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ค้นหาประเดน็ท่ีเป็นสาเหตสุ าคญัของปัญหา โดยพิจารณาความเหมือน และความแตกตา่งของแต่
ละสาเหต ุ 

ขัน้ท่ี 3 ศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
ขัน้นีใ้ห้นกัเรียนใช้กระดาษแผ่นท่ี 3 ในการเขียนข้อมลู โดยน าสาเหตตุา่ง 

ๆ ท่ีได้พิจารณาแล้วท าการจ าแนกสาเหตเุป็นด้าน ๆ วา่สาเหตท่ีุค้นพบจ าแนกได้ก่ีด้าน โดยในขัน้นี ้
นกัเรียนสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมลูอ่ืน ๆ เชน่ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น เม่ือจ าแนกด้าน
ตา่ง ๆ ของสาเหตแุล้ว จะต้องเช่ือมโยงสาเหตดุงักลา่ววา่เก่ียวข้องกบัปัญหาข้างต้นอยา่งไร 

ขัน้ท่ี 4 ประเมินแนวทางการแก้ปัญหา  
ขัน้นีจ้ะใช้ประดาษแผน่ท่ี 4 ในการเขียนข้อมลู เม่ือเช่ือมโยงสาเหตตุา่ง ๆ  

สู่ปัญหาแล้วนัน้ ให้นักเรียนร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการหาแนวทาง
แก้ปัญหาให้ได้มากท่ีสดุ และแนวทางแก้ปัญหานัน้จะต้องน าไปใช้แก้ปัญหาได้จริง 

ขัน้ท่ี 5 เลือกแนวทางการแก้ปัญหา  
ขัน้นีจ้ะใช้กระดาษแผ่นท่ี 5 ในการเขียนข้อมลู โดยน าแนวทางแก้ปัญหา

จากขัน้ท่ี 4 เลือกแนวทางการแก้ปัญหา 1 วิธี เป็นวิธีท่ีกลุ่มมองเห็นว่าดีท่ีสุด เป็นไปได้มากท่ีสุด 
และน าไปใช้ได้จริงมากท่ีสุด พร้อมอธิบายเหตุผลว่าเพราะอะไรจึงเลือกแนวทางการแก้ปัญหา
แนวทางนี ้

ขัน้ท่ี 6 น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา  
ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาท่ีเลือกในขัน้ท่ี 5 น าเสนอต่อ

กลุม่อ่ืน ๆ   
ขัน้ท่ี 7 ประเมินผลจากการเรียนรู้  
นกัเรียนทกุกลุ่มจะต้องท าการให้ความคิดเห็นแนวทางของกลุ่มอ่ืน ๆ ว่า

เป็นอย่างไร สามารถน าไปใช้ได้จริงหรือไม่ และกลุ่มไหนท่ีมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้ดีและ
เหมาะสมมากท่ีสดุ  

3. ขัน้สรุปกิจกรรม  
3.1 ผู้ วิจัยให้แต่ละกลุ่มเขียนสรุปสิ่งท่ีได้รับจากกิจกรรมลงในกระดาษแผ่นท่ี 6 

และให้แตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนน าเสนอสิ่งท่ีได้รับจากกิจกรรม 
  3.2 ผู้วิจยัเสนอแนะเพิ่มเติมว่า นกัเรียนสามารถฝึกฝนคิดตามกระบวนการทัง้ 7 
ขัน้ กบัข้อมลูท่ีเราได้รับรู้ในชีวิตประจ าวนัได้ ทัง้จากขา่ว หรือละคร เป็นต้น  
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  3.3 ผู้ วิจัยชมเชยนักเรียนทุกคนท่ีท ากิจกรรมส าเร็จ และมอบของรางวัลให้ทุก
กลุม่ 

3.4 ผู้ วิจัยให้นักเรียนกลับไปฝึกคิดตามกระบวนการทัง้ 7 ขัน้ท่ีบ้าน โดยเลือก
ข้อมลูท่ีต้องการจะฝึกด้วยตนเอง และตดิตามผลในครัง้หน้า 
 
การประเมินผล 
 การสงัเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
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ส่ือออนไลน์ ประโยชน์เยอะ ภัยร้ายแยะ 
หากมองย้อนกลบัไปในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาเม่ือพูดถึงค าว่า “เครือข่ายสงัคมท่ีเต็มไปด้วย

กลุ่มวยัรุ่นท่ีท ากิจกรรมติดตอ่ส่ือสาร พดูคยุ แลกเปล่ียนข้อมลูด้านความบนัเทิง หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ท่ีเน้นไปท่ีการกระจายตวั “ความเป็นเมือง” ไปยังพืน้ท่ีต่าง ๆ อย่างทั่วถึง การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานทัง้ด้านการคมนาคมขนส่ง การค้าและบริการ เทคโนโลยีและนวตักรรมด้านการส่ือสารท่ี
ก้าวไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เราสามารถเข้าถึงบริการด้านข้อมลูข่าวสาร และการติดตอ่ส่ือสารใน
ยุคการเช่ือมต่อไร้สายผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้มากขึน้ ทัง้นี ้จากการประชุมวิชาการ
ระดบัชาติสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล ครัง้ท่ี 11 เร่ือง “ความหลากหลาย
ทางประชากรและสงัคมในประเทศไทย ณ ปี 2558” โดยใช้ข้อมูลจากการส ารวจการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2554 – 2557 ของส านกังานสถิตแิห่งชาติ พบว่ากลุ่ม
ท่ีใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นกลุ่มวยัรุ่น แต่มีการขยายตวัไปยงักลุ่มผู้สูงอายุมากขึน้
ด้วย 
ใครเป็นใครบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ผลการวิจัยเร่ือง “ใครเป็นใครบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ : ความหลากหลายทาง
คณุลกัษณะและพฤติธรรม” ของ ดร.ปิยวฒัน์ เกตวุงศา อาจารย์ประจ าสถาบนัวิจยัประชากรและ
สงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล พบว่า กลุ่มประชากรท่ีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ส่วนใหญ่ยงัคงเป็น
กลุ่มเยาวชน (อายุ 15 – 24 ปี) แต่มีการขยายตวัของจ านวนผู้ ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ไปกลุ่ม
อ่ืน ๆ อีกด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ ดร.ปิยวฒัน์ กล่าวว่า ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมากลุ่ม
ท่ีมาแรงท่ีสุด คือกลุ่มผู้ สูงอายุ มีการเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 95 ในการเข้าไปเป็นสมาชิกของสังคม
ออนไลน์ นอกจากนีย้งัพบว่า การเพิ่มขึน้ของความถ่ีในการเข้าไปใช้งานและระยะเวลาการใช้งาน
ตอ่ช่วงวนัเพิ่มขึน้ด้วย จากเดิมวนัละ 1 ชัว่โมง เพิ่มเป็นสงูสุดวนัละ 7 ชัว่โมง ซึ่งอาจน าไปสู่ภาวะ
โรคไม่ติดต่อเรือ้รัง เอนซีดี (NCDs) ท่ีเกิดจากการอยู่นิ่ง ๆ นาน ๆ ขณะท่ีวตัถุประสงค์การใช้งาน
ส่ือสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการใช้เพ่ือความบันเทิง ติดตามข้อมูลข่าวสาร และการ
สนทนา 
ภัยร้ายออนไลน์ในวัยรุ่นไทย 

“เครือข่ายสงัคมออนไลน์” กลายเป็นสงัคมท่ีมีขนาดใหญ่มากขึน้ และมีความหลากหลาย
ทัง้ในแง่คณุลกัษณะทางเพศและอาย ุตลอดจนวตัถปุระสงค์การใช้งาน ท่ีนบัวนัภาพของ “สงัคม
ออนไลน์” ก็จะยิ่งสะท้อนภาพของคนใน “สงัคมไทย” เข้าไปทกุที ขณะเดียวกนั ผลวิจยัเร่ือง “วยัรุ่น
ใช้ส่ือออนไลน์อย่างไรในการหาคู่” ของ นิพนธ์ ดาราวฒุิมาประกรณ์ นกัวิจยัสถาบนัวิจยัประชากร
และสงัคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบความน่าเป็นห่วง คือกลุ่มวยัรุ่นใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ ไม่ว่าจะ
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เป็นเฟซบุ๊ก ไลน์ ในการหา “ก๊ิก” และคูน่อน โดยพฤตกิรรมการมีแฟนและเพศสมัพนัธ์แบง่เป็นกลุ่ม 
4 กลุ่ม คือ (1) มีแฟนทีละคนไม่มีก๊ิก หรือกลุ่มวยัรุ่นท่ีใช้ส่ือออนไลน์ในการพูดคยุกับเพ่ือนทัว่ไป
เท่านัน้ (2) มีแฟนและก๊ิกแต่จะมีเพศสมัพนัธ์กับแฟนคนเดียว คือกลุ่มวยัรุ่นท่ีใช้ส่ือออนไลน์เป็น
ชอ่งทางในการคยุกบัก๊ิก แตไ่ม่คยุเพ่ือจะมีเพศสมัพนัธ์ด้วย และไมใ่ช้ส่ือออนไลน์ในการหาคู ่(3) มี
แฟนและก๊ิก และมีเพศสมัพนัธ์กบัทกุคน และ (4) มีเพศสมัพนัธ์กบัใครก็ได้ไม่จ าเป็นต้องแฟนหรือ
ก๊ิก สองกลุ่มหลังนีคื้อ กลุ่มท่ีใช้ส่ือออนไลน์ในการติดต่อกัน เพ่ือน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ โดย
วยัรุ่นชายจะใช้ส่ือออนไลน์ในการหาคูช่ัดเจนกว่าวยัรุ่นหญิง อีกทัง้ใช้เวลาพูดคยุท าความรู้จกัไม่
นานก่อนการมีเพศสมัพนัธ์ 

เจ้าของงานวิจยัเร่ือง “วยัรุ่นใช้ส่ือออนไลน์อย่างไรในการหาคู่” ให้ความเห็นว่า โดยปกติ
แล้ว ผู้ชายส่วนใหญ่จะสามารถหาคูไ่ด้ง่ายกว่าผู้หญิง ผู้ชายสามารถมีเซ็กส์กบัแฟนตวัเอง เพ่ือน
คนรู้จกั รวมทัง้พนกังานบริการ ขณะเดียวกนั ผู้หญิงสามารถมีเซ็กส์ได้กบัแฟนตวัเอง สามี สว่นคน
รู้จกัอาจถกูบงัคบัหรือไมเ่ตม็ใจ ทัง้นี ้ผู้ชายจะมีความตัง้ใจในการมีเซ็กส์มากกวา่ผู้หญิง 
ความขัดแย้งบนโลกออนไลน์ สู่โลกความเป็นจริง 

จะเห็นได้ว่า ตัง้แตเ่ทคโนโลยีการส่ือสารพฒันาอย่างก้าวล า้ ส่ือสงัคมออนไลน์กลบัส่งผล
ไปในการลบต่อชีวิตประจ าวนัและความสมัพนัธ์ของคนในสงัคมอย่างชดัเจนยิ่งขึน้ จนกลายเป็น
ประเด็นทางสังคม ท่ีทัง้ส่ือ กฎหมายและประชาชนเองจะต้องให้ความส าคญัในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเหลา่นี ้โดยเฉพาะกบักลุ่มวยัรุ่นท่ีใช้เวลาไปกบัส่ือออนไลน์วนัละ หลายชัว่โมง จนอาจ
น าไปสู่ความขดัแย้ง ทะเลาะวิวาท จนถึงขัน้ท าร้ายร่างกายตามมา จากผลการวิจยัหวัข้อ “เหว่ียง’ 
และ ‘วีน’ ออนไลน์... ความขดัแย้งและการวิวาทในส่ือสงัคมของวยัรุ่น” ของผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทร
จกัร อาจารย์ประจ าสถาบนัวิจยัประชากรและสังคมมหาวิทยาลยัมหิดล พบว่า ความขดัแย้งใน
กลุ่มวยัรุ่นส่วนใหญ่เป็นประเด็นเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ในกลุ่มเพ่ือนและคนรัก การแข่งขนัในการ
เรียน และสถานภาพทางสงัคม 

“การท่ีไม่มีตวัตน หรือมีตวัตนซ่อนเร้นในโลกออนไลน์ ท าให้คนมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นหรือแสดง ‘ความแรง’ ออกมาในสังคมมากขึน้ โดยเฉพาะในสังคมวัยรุ่นสมัยนีท่ี้มีการ
ส่ือสารห้วนขึน้ สัน้ขึน้ แรงขึน้ หรือวฒันธรรมแบบสามค าส่ีพยางค์ อย่างเวลาท่ีเราพดูห้วน ๆ จะมี
ความแรงอยูด้่วย ซึง่จะน าไปสู่การวิวาทง่ายขึน้” ผศ.ดร. ภเูบศร์ กล่าวและวา่ การทะเลาะวิวาท ใน
สงัคมออนไลน์มีหลายกรณี เช่น “ทะเลาะในเฟซบุ๊กแล้วไปต่อในไลน์ หรือ ทะเลาะในไลน์แล้วไป
ต่อในต่อในเฟซบุ๊ก แล้วออกมาเคลียร์กันตัวต่อตัว” จากความรุนแรงทางความสัมพันธ์ในการ
ส่ือสาร กลายเป็นความรุนแรงทางกายภาพ 
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ด้านนายแพทย์อภิชาต จริยาวิลาศ จิตแพทย์โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสขุ ให้ค าแนะน าวา่ เพ่ือปอ้งกนัปัญหาท่ีตามมา ควรระวงับคุคลท่ีจะส่ือสารด้วย 
เพราะอาจมีอาชญากรรมแฟงตวั และไมค่วรหมกมุน่ในการส่ือมากเกินไป 

อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีเราสามารถท าได้ในการปอ้งกนัภยัท่ีมาจากส่ือสงัคมออนไลน์ ก็คือการ
รู้เทา่ทนัส่ือ (Media Literacy) โดยต้องเข้าใจสภาพของส่ือออนไลน์ว่าเป็นสงัคมท่ีมีทัง้พืน้ท่ีสว่นตวั
และพืน้ท่ีสาธารณะ เรียนรู้การส่ือสารและการมีปฏิสมัพนัธ์บนโลกออนไลน์กับชีวิตจริงว่า ความ
รอบคอบและมีสติทุกครัง้ในการส่ือสารและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ คือวิธี
ปอ้งกนัภยัร้ายได้อยา่งดี (ส านกังานพฒันารัฐบาลดจิิทลั, 2558) 
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โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ครัง้ท่ี 7 
 

สาระส าคัญ 
 การคดิวิเคราะห์ด้านการจบัคู ่เป็นความสามารถในการแยกแยะข้อมลูจากข้อมลูหลกั เพ่ือ
น ามาหาความเหมือนและความแตกตา่งของข้อมลู  

การคิดวิเคราะห์ด้านการจัดหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจัดกลุ่มข้อมูล หรือ
เรียงล าดบัเหตกุารณ์ของข้อมูล จากการแยกแยะประเด็นของข้อมูลหลกั เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ข้อมลูมากขึน้ 

การคิดวิเคราะห์ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด เป็นความสามารถในการหาสาเหตุของ
ข้อมลู วา่เกิดขึน้จากสาเหตอุะไรได้บ้าง  โดยการเช่ือมโยงประเดน็ตา่ง ๆ ของข้อมลูอยา่งมีเหตผุล   

การคิดวิเคราะห์ด้านการสรุปหลกัการ เป็นความสามารถในการสรุปใจความส าคญัของ
ข้อมลู หรือประเดน็หลกัของข้อมลู 

 และการคิดวิเคราะห์ด้านการน าหลักการไปใช้ เป็นความสามารถในการน าข้อมูลท่ี
พิจารณาแล้ว มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา หรือหาทางออกให้กบัปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
จุดมุ่งหมาย 
 1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถแยกแยะข้อมูล และให้เหตุผลของข้อมูลท่ีเหมือนกัน และ
แตกตา่งกนัได้ 
 2. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถจดัประเภทของข้อมลู หรือเรียงล าดบัเหตกุารณ์ของข้อมลูได้ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ของข้อมูล และเช่ือมโยงประเด็นเหล่านัน้
อยา่งมีเหตผุล เพ่ือหาสาเหตตุา่ง ๆ ของข้อมลู 
 4. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถสรุปใจความส าคญัของข้อมลูได้ 
 5. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมตอ่สถานการณ์ได้ 
 
เวลา  50 นาที 
 
ส่ือและอุปกรณ์ 

1. สถานการณ์ภยัทางเพศ 
 2. กระดาษ A4 กลุม่ละ 5 แผน่ (เขียนเลข 1-6 ก ากบัในแตล่ะแผน่)  
 



  141 

วิธีด าเนินการ 
1. ขัน้น าเข้าสู่กิจกรรม 

1.1 ผู้ วิจัยทักทายนักเรียน และสอบถามถึงงานท่ีให้นักเรียนแต่ละคนไปลอง
ฝึกฝนการคิดกันเองท่ีบ้าน โดยการสุ่มถามนักเรียนว่าได้ไปฝึกกับปัญหาอะไร แล้วได้แนวทาง
แก้ปัญหาหรือไมอ่ยา่งไร 
  1.2 ผู้ วิจัยสร้างความพร้อมให้นักเรียนโดยการน ากิจกรรมการบริหารสมอง  
ทา่จีบ L และให้นกัเรียนท าตาม โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1.2.1 ยกมือทัง้ 2 ข้างขึน้มา ให้มือขวาท าท่าจีบ โดยใช้นิว้หัวแม่มือประกบกับ
นิว้ชี ้สว่นนิว้อ่ืน ๆ ให้เหยียดออกไป 

1.2.2 มือซ้ายให้ท าเป็นรูปตวัแอล (L) โดยให้กางนิว้หวัแม่มือกบันิว้ชีอ้อกไป ส่วน
นิว้ท่ีเหลือให้ก าเอาไว้ 

1.2.3 เปล่ียนเป็นจีบด้วยมือซ้ายบ้าง ท าเชน่เดียวกบัข้อ 1 สว่นมือขวาก็ท าเป็นรูป
ตวัแอล (L) เชน่เดียวกบัข้อ 2 

1.2.4 ให้ท าสลบักนัไปมา 10 ครัง้ 
1.3 ผู้ วิจัยพูดคุยถึงข่าวการท าร้ายร่างกาย และข่าวภัยทางเพศ และสุ่มถาม

นกัเรียนวา่ความคดิเห็นขงนกัเรียนเก่ียวกบัขา่วการท าร้ายทางเพศ เชน่ การขม่ขืน อยา่งไรบ้าง 
1.4 ผู้วิจยัน าเข้าสูกิ่จกรรม 

2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
2.1 ผู้วิจยัขอตวัแทนนกัเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมตเิก่ียวกบัภยัทางเพศ 

   2.2 ผู้ วิจัยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน พร้อมแจกกระดาษ A4 ให้
กลุม่ละ 6 แผน่ 

2.3 ผู้วิจยัชีแ้จงกิจกรรมว่า หลงัจากท่ีนกัเรียนได้ดบูทบาทสมมติเก่ียวกับภัยทาง
เพศแล้ว ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยกันถึงประเด็นท่ีเป็นปัญหาหลักของบทบาทสมมติข้างต้น 
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม โดยใช้ขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น และใช้
กระดาษ A4 ท่ีแจกให้เขียนข้อมูล โดยเขียนข้อมูลของแต่ละขัน้ตามล าดบัของกระดาษท่ีแจกให้ 
และเราจะท าทีละขัน้ตอนไปพร้อม ๆ กนั 

2.4 ผู้วิจยัเร่ิมกล่าวถึงขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแต่ละขัน้ เพ่ือให้
นกัเรียนแตล่ะกลุม่ด าเนินการไปพร้อม ๆ กนั 

ขัน้ท่ี 1 ก าหนดปัญหา 
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จากบทบาทสมมติท่ีตัวแทนนักเรียนได้แสดงไป ให้นักเรียนแต่ละคน
พดูคยุกนัในกลุ่ม เพ่ือช่วยกนัหาปัญหาหลกัของเร่ือง และเขียนปัญหาหลกัท่ีได้ลงในกระดาษแผ่น
ท่ี 1  

ขัน้ท่ี 2 ท าความเข้าใจปัญหาเพ่ือหาสาเหตขุองปัญหา  
ขัน้นีใ้ห้ใช้กระดาษแผ่นท่ี 2 เขียนถึงประเด็นตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากบทบาท

สมมติข้างต้น โดยให้นกัเรียนร่วมกันพิจารณา และแยกแยะประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในเร่ือง เพ่ือ
ค้นหาประเดน็ท่ีเป็นสาเหตสุ าคญัของปัญหา โดยพิจารณาความเหมือน และความแตกตา่งของแต่
ละสาเหต ุ 

ขัน้ท่ี 3 ศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
ขัน้นีใ้ห้นกัเรียนใช้กระดาษแผ่นท่ี 3 ในการเขียนข้อมลู โดยน าสาเหตตุา่ง 

ๆ ท่ีได้พิจารณาแล้วท าการจ าแนกสาเหตเุป็นด้าน ๆ วา่สาเหตท่ีุค้นพบจ าแนกได้ก่ีด้าน โดยในขัน้นี ้
นกัเรียนสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมลูอ่ืน ๆ เชน่ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น เม่ือจ าแนกด้าน
ตา่ง ๆ ของสาเหตแุล้ว จะต้องเช่ือมโยงสาเหตดุงักลา่ววา่เก่ียวข้องกบัปัญหาข้างต้นอยา่งไร 

ขัน้ท่ี 4 ประเมินแนวทางการแก้ปัญหา  
ขัน้นีจ้ะใช้ประดาษแผน่ท่ี 4 ในการเขียนข้อมลู เม่ือเช่ือมโยงสาเหตตุา่ง ๆ  

สู่ปัญหาแล้วนัน้ ให้นักเรียนร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการหาแนวทา ง
แก้ปัญหาให้ได้มากท่ีสดุ และแนวทางแก้ปัญหานัน้จะต้องน าไปใช้แก้ปัญหาได้จริง 

ขัน้ท่ี 5 เลือกแนวทางการแก้ปัญหา  
ขัน้นีจ้ะใช้กระดาษแผ่นท่ี 5 ในการเขียนข้อมลู โดยน าแนวทางแก้ปัญหา

จากขัน้ท่ี 4 เลือกแนวทางการแก้ปัญหา 1 วิธี เป็นวิธีท่ีกลุ่มมองเห็นว่าดีท่ีสุด เป็นไปได้มากท่ีสุด 
และน าไปใช้ได้จริงมากท่ีสุด พร้อมอธิบายเหตุผลว่าเพราะอะไรจึงเลือกแนวทางการแก้ปัญหา
แนวทางนี ้

ขัน้ท่ี 6 น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา  
ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาท่ีเลือกในขัน้ท่ี 5 น าเสนอต่อ

กลุม่อ่ืน ๆ   
ขัน้ท่ี 7 ประเมินผลจากการเรียนรู้  
นกัเรียนทกุกลุ่มจะต้องท าการให้ความคิดเห็นแนวทางของกลุ่มอ่ืน ๆ ว่า

เป็นอย่างไร สามารถน าไปใช้ได้จริงหรือไม่ และกลุ่มไหนท่ีมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้ดีและ
เหมาะสมมากท่ีสดุ  
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3. ขัน้สรุปกิจกรรม  
3.1 ผู้ วิจัยให้แต่ละกลุ่มเขียนสรุปสิ่งท่ีได้รับจากกิจกรรมลงในกระดาษแผ่นท่ี 6 

และให้แตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนน าเสนอสิ่งท่ีได้รับจากกิจกรรม 
  3.2 ผู้วิจยัเสนอแนะเพิ่มเติมว่า นกัเรียนสามารถฝึกฝนคิดตามกระบวนการทัง้ 7 
ขัน้ กบัข้อมลูท่ีเราได้รับรู้ในชีวิตประจ าวนัได้ ทัง้จากขา่ว หรือละคร เป็นต้น  
  3.3 ผู้ วิจัยชมเชยนักเรียนทุกคนท่ีท ากิจกรรมส าเร็จ และมอบของรางวัลให้ทุก
กลุม่ และมอบของรางวลัพิเศษให้นกัเรียนท่ีเป็นอาสาสมคัร 
 
การประเมินผล 
 การสงัเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
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บทบาทสมมตภิัยทางเพศ 
 

พลอยเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 และเป็นนกัเรียนท่ีเรียนดี ทกุ ๆ วนั หลงัเลิกเรียน 
พลอยจะรับหน้าท่ีตวิหนงัสือให้เพ่ือนในห้องเป็นประจ า  

วนันีเ้ป็นอีกหนึ่งวันท่ีพลอยจะต้องติวหนังสือให้กับเพ่ือน ๆ แต่เป็นวันท่ีจะต้องติวหนัก
มากกว่าวนัอ่ืน ๆ เน่ืองจากเป็นวันสุดท้ายของการติวเพราะการสอบจะมีขึน้หลงัจากวนันีอี้กหนึ่ง
วนั ท าให้วันนีพ้ลอยจะต้องกลับบ้านดึก หลังจากติวเสร็จ กลุ่มเพ่ือน ๆ ก็ชวนกันไปรับประมาน
อาหารตอ่ พลอยตกลงไปกบัเพ่ือนด้วย  

เม่ือไปถึงร้านก็พบว่า เพ่ือนในกลุ่มช่ือแอนได้ชวนแฟนของตนเองช่ือดิวมาด้วย และ
นอกจากดิว ก็มีเพ่ือนผู้ชายของแฟนแอนมาด้วยกันอีก 4 คน ซึ่งเพ่ือนของดิวพลอยก็พอจะรู้จัก 
และเคยพดูคยุอยูบ้่าง เม่ือทานข้าวเสร็จ พลอยขอตวักลบัและจะขอแยกจากเพ่ือนท่ีร้านอาหารเลย 
แต่เพ่ือนของดิวช่ือบาสถามพลอยว่าบ้านพลอยอยู่แถวไหน พลอยตอบไปแบบไม่ได้คิดอะไร  
บาสบอกกับพลอยว่าบ้านอยู่ละแวกเดียวกัน จึงขอให้พลอยกลบับ้านพร้อมตนเอง พลอยตกลง
เพราะเห็นวา่เป็นเพ่ือน ๆ กนั จงึไมไ่ด้คดิอะไร  

ระหว่างเดินไปขึน้รถเมล์บาสพยายามเดินใกล้กบัพลอยมาก และพยายามใช้มือลวนลาม
พลอยหลายครัง้ จนขึน้รถเมล์บาสก็พยายามอยูใ่กล้ ๆ และใช้มือลวนลาม อีกทัง้แกล้งเบียดพลอย
จนถึงปา้ยรถเมล์ท่ีพลอยจะลง พลอยกลวัมาก เม่ือลงจากรถเมล์พลอยจึงเดินไปในท่ี ๆ มีคนเยอะ 
และตดัสินใจโทรบอกให้พอ่อกมารับ  

พลอยบอกกับบาสว่าพ่อจะมารับท่ีตรงนี ้บาสจึงขอแยกกับพลอยแล้วเดินจากไป พลอย
จงึตดัสินใจเลา่เร่ืองนีใ้ห้พอ่และแมฟั่ง  
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โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ครัง้ท่ี 8 
 

สาระส าคัญ 
การคดิวิเคราะห์ด้านการจบัคู ่เป็นความสามารถในการแยกแยะข้อมลูจากข้อมลูหลกั เพ่ือ

น ามาหาความเหมือนและความแตกตา่งของข้อมลู  
การคิดวิเคราะห์ด้านการจัดหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจัดกลุ่มข้อมูล หรือ

เรียงล าดบัเหตกุารณ์ของข้อมูล จากการแยกแยะประเด็นของข้อมูลหลกั เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ข้อมลูมากขึน้ 

การคิดวิเคราะห์ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด เป็นความสามารถในการหาสาเหตุของ
ข้อมลู วา่เกิดขึน้จากสาเหตอุะไรได้บ้าง  โดยการเช่ือมโยงประเดน็ตา่ง ๆ ของข้อมลูอยา่งมีเหตผุล   

การคิดวิเคราะห์ด้านการสรุปหลกัการ เป็นความสามารถในการสรุปใจความส าคญัของ
ข้อมลู หรือประเดน็หลกัของข้อมลู 

 และการคิดวิเคราะห์ด้านการน าหลักการไปใช้ เป็นความสามารถในการน าข้อมูลท่ี
พิจารณาแล้ว มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา หรือหาทางออกให้กบัปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
จุดมุ่งหมาย 
 1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถแยกแยะข้อมูล และให้เหตุผลของข้อมูลท่ีเหมือนกัน และ
แตกตา่งกนัได้ 
 2. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถจดัประเภทของข้อมลู หรือเรียงล าดบัเหตกุารณ์ของข้อมลูได้ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ของข้อมูล และเช่ือมโยงประเด็นเหล่านัน้
อยา่งมีเหตผุล เพ่ือหาสาเหตตุา่ง ๆ ของข้อมลู 
 4. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถสรุปใจความส าคญัของข้อมลูได้ 
 5. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมตอ่สถานการณ์ได้ 
 
เวลา  50 นาที 
 
ส่ือและอุปกรณ์ 

1. เร่ืองสัน้ “อาคารขายเวลา” 
 2. กระดาษ A4 กลุม่ละ 5 แผน่ (เขียนเลข 1-6 ก ากบัในแตล่ะแผน่)  
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วิธีด าเนินการ 
1. ขัน้น าเข้าสู่กิจกรรม 

1.1 ผู้วิจยัทกัทายนกัเรียน และพดูคยุเพ่ือสร้างความผอ่นคลาย 
  1.2 ผู้ วิจัยสร้างความพร้อมให้นักเรียนโดยการน ากิจกรรมการบริหารสมอง  
ทา่จีบ L และให้นกัเรียนท าตาม โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1.2.1 ยกมือทัง้ 2 ข้างขึน้มา ให้มือขวาท าท่าจีบ โดยใช้นิว้หัวแม่มือประกบกับ
นิว้ชี ้สว่นนิว้อ่ืน ๆ ให้เหยียดออกไป 

1.2.2 มือซ้ายให้ท าเป็นรูปตวัแอล (L) โดยให้กางนิว้หวัแม่มือกบันิว้ชีอ้อกไป ส่วน
นิว้ท่ีเหลือให้ก าเอาไว้ 

1.2.3 เปล่ียนเป็นจีบด้วยมือซ้ายบ้าง ท าเชน่เดียวกบัข้อ 1 สว่นมือขวาก็ท าเป็นรูป
ตวัแอล (L) เชน่เดียวกบัข้อ 2 

1.2.4 ให้ท าสลบักนัไปมา 10 ครัง้ 
1.3 ผู้วิจัยถามสุ่มถามนกัเรียนด้วยค าถามว่า ในหนึ่งวนันกัเรียนมีเวลาก่ีชัว่โมง 

และเวลาท่ีเรามี นกัเรียนคดิวา่เพียงพอส าหรับตวัเองหรือไม ่และเราทกุคนมีเวลาเทา่กนัหรือไม่ 
1.4 ผู้วิจยัน าเข้าสูกิ่จกรรม 

2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
2.1 ผู้ วิจัยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน พร้อมแจกกระดาษ A4 ให้

กลุม่ละ 6 แผน่ 
   2.2 ผู้วิจยัแจกเร่ืองสัน้ “อาคารขายเวลา” ให้กบันกัเรียนกลุม่ละ 1 ชดุ 

2.3 ผู้วิจยัชีแ้จงกิจกรรมว่า หลงัจากท่ีนกัเรียนได้อ่านเร่ืองสัน้ “อาคารขายเวลา”  
แล้ว ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยกันถึงประเด็นท่ีเป็นปัญหาหลักของ เร่ืองสัน้ข้างต้น เพ่ือหา
แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม โดยใช้ขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น และใช้
กระดาษ A4 ท่ีแจกให้เขียนข้อมูล โดยเขียนข้อมูลของแต่ละขัน้ตามล าดบัของกระดาษท่ีแจกให้ 
และเราจะท าทีละขัน้ตอนไปพร้อม ๆ กนั 

2.4 ผู้วิจยัเร่ิมกล่าวถึงขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแต่ละขัน้ เพ่ือให้
นกัเรียนแตล่ะกลุม่ด าเนินการไปพร้อม ๆ กนั 

ขัน้ท่ี 1 ก าหนดปัญหาหรือส ารวจปัญหา 
จากเร่ืองสัน้ “อาคารขายเวลา”ท่ีได้อ่านไป ให้นกัเรียนแตล่ะคนพดูคยุกนั

ในกลุม่ เพ่ือชว่ยกนัหาปัญหาหลกัของเร่ือง และเขียนปัญหาหลกัท่ีได้ลงในกระดาษแผน่ท่ี 1  



  147 

ขัน้ท่ี 2 ท าความเข้าใจปัญหาเพ่ือหาสาเหตขุองปัญหา  
ขัน้นีใ้ห้ใช้กระดาษแผ่นท่ี 2 เขียนถึงประเด็นตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากเร่ืองสัน้

ข้างต้น โดยให้นกัเรียนร่วมกันพิจารณา และแยกแยะประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในเร่ือง เพ่ือค้นหา
ประเด็นท่ีเป็นสาเหตสุ าคญัของปัญหา โดยพิจารณาความเหมือน และความแตกต่างของแต่ละ
สาเหต ุ 

ขัน้ท่ี 3 ศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
ขัน้นีใ้ห้นกัเรียนใช้กระดาษแผ่นท่ี 3 ในการเขียนข้อมลู โดยน าสาเหตตุา่ง 

ๆ ท่ีได้พิจารณาแล้วท าการจ าแนกสาเหตเุป็นด้าน ๆ วา่สาเหตท่ีุค้นพบจ าแนกได้ก่ีด้าน โดยในขัน้นี ้
นกัเรียนสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมลูอ่ืน ๆ เชน่ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น เม่ือจ าแนกด้าน
ตา่ง ๆ ของสาเหตแุล้ว จะต้องเช่ือมโยงสาเหตดุงักลา่ววา่เก่ียวข้องกบัปัญหาข้างต้นอยา่งไร 

ขัน้ท่ี 4 ประเมินแนวทางการแก้ปัญหา  
ขัน้นีจ้ะใช้ประดาษแผน่ท่ี 4 ในการเขียนข้อมลู เม่ือเช่ือมโยงสาเหตตุา่ง ๆ  

สู่ปัญหาแล้วนัน้ ให้นักเรียนร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการหาแนวทาง
แก้ปัญหาให้ได้มากท่ีสดุ และแนวทางแก้ปัญหานัน้จะต้องน าไปใช้แก้ปัญหาได้จริง 

ขัน้ท่ี 5 เลือกแนวทางการแก้ปัญหา  
ขัน้นีจ้ะใช้กระดาษแผ่นท่ี 5 ในการเขียนข้อมลู โดยน าแนวทางแก้ปัญหา

จากขัน้ท่ี 4 เลือกแนวทางการแก้ปัญหา 1 วิธี เป็นวิธีท่ีกลุ่มมองเห็นว่าดีท่ีสุด เป็นไปได้มากท่ีสุด 
และน าไปใช้ได้จริงมากท่ีสุด พร้อมอธิบายเหตุผลว่าเพราะอะไรจึงเลือกแนวทางการแก้ปัญหา
แนวทางนี ้

ขัน้ท่ี 6 น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา  
ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาท่ีเลือกในขัน้ท่ี 5 น าเสนอต่อ

กลุม่อ่ืน ๆ   
ขัน้ท่ี 7 ประเมินผลจากการเรียนรู้  
นกัเรียนทกุกลุ่มจะต้องท าการให้ความคิดเห็นแนวทางของกลุ่มอ่ืน ๆ ว่า

เป็นอย่างไร สามารถน าไปใช้ได้จริงหรือไม่ และกลุ่มไหนท่ีมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้ดีและ
เหมาะสมมากท่ีสดุ  

3. ขัน้สรุปกิจกรรม  
3.1 ผู้วิจยัให้แต่ละกลุ่มเขียนสรุปสิ่งท่ีได้รับจากลงในกระดาษแผ่นท่ี 6 และให้แต่

ละกลุม่สง่ตวัแทนน าเสนอสิ่งท่ีได้รับจากกิจกรรม 
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  3.2 ผู้ วิจัยเสนอแนะเพิ่มเติมว่า นักเรียนสามารถฝึกฝนคิดตามกระบวนการทัง้  
7 ขัน้ กบัข้อมลูท่ีเราได้รับรู้ในชีวิตประจ าวนัได้ ทัง้จากขา่ว หรือละคร เป็นต้น  
  3.3 ผู้ วิจัยชมเชยนักเรียนทุกคนท่ีท ากิจกรรมส าเร็จ และมอบของรางวัลให้ทุก
กลุม่  
 
การประเมินผล 
 การสงัเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
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เร่ืองสัน้ “อาคารขายเวลา” 
 ในตอนค ่า ฉนัโยนหนงัสือสองสามเลม่ลงบนโต๊ะอย่างเบื่อหนา่ย อีกไมก่ี่เดือนก็จะสอบเข้า
มหาวิทยาลยัแล้ว ฉันเป็นหนึ่งในผู้สมคัรหลายแสนคน อยากจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลยัดงั ๆ และ
มีช่ือเสียง ไม่รู้เหมือนกันว่าเร่ืองราวอย่างนีจ้ะเร่ิมต้นขึน้ท่ีไหน ฉันเพียงแตรู้่สึกเหมือนว่า มีคนเอา
รัว้ยาว ๆ มากัน้สองข้างทางเดิน เม่ือถึงปลายทางเขาเปิดประตูรับเรา แต่ไม่หมดทุกคน คนท่ีมี
โอกาสเข้าไปก็เป็นเร่ืองดี สว่นคนท่ีไมไ่ด้ผา่นเข้าไป แนล่ะ... มนัคงจะแย่มากทีเดียว จริงอยูแ่ม้จะมี
ทางเลือกอ่ืนส าหรับบางคนท่ีจะมดุออก หรือวา่ปีนรัว้ออกไปข้างนอกเพ่ือหาทางเดนิท่ีดีกวา่ ฉันเอง
ก็อยากจะเป็นอยา่งนัน้บ้าง แตก็่ยงัไมก่ล้าพอ 
 ฉันเอาคางเกยขอบโต๊ะ ใช้ปลายนิว้ไล่ไปตามสนัหนงัสือท่ีตัง้เรียงรายอยู่เป็นแถวยาวเพ่ือ
รอให้อ่าน สู้ดสูิ...ต้องลองดสูักครัง้ แตอี่กใจก็บอกว่าเด๋ียว ยงัขีเ้กียจอยู่เลย ขอนอน ขอดทีูวี ขอไป
เท่ียวกอ่นได้ไหม เวลาเป็นปีท่ีผ่านมาผ่านไปอยา่งไม้เป็นชิน้เป็นอนั เพราะความเฉ่ือยชาของตวัฉัน
เอง 
 อากาศก าลงัดี ฉันทิง้ตวัลงบนเตียงนอนท่ีคลมุด้วยผ้าห่มนุ่ม ๆ สีขาว เห็นหนงัสือกองโตท่ี
ยงัคงรอคอยให้ฉนัไปอา่น เสียงพดัลมครางเบา ๆ แล้วฉนัก็หลบัไป 
 พบตวัเองอีกทีอยู่ท่ีหน้าอาคารหลงัใหญ่ ดเูหมือนว่าจะสร้างด้วยหินอ่อน ลกัษณะคล้าย
ธนาคาร มีบนัไดหินอ่อนเรียงรายเป็นชัน้ ๆ สดุบนัไดขัน้สดุท้ายมีประตูก่ระจกติดฟิล์มสีเข้ม และมี
ปา้ยแขวนเขียนไว้ตรงประตวูา่ “มีเวลาขาย”  
 ฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความอยากรู้ อยากเห็นของฉัน หรือเพราะอะไรกันแน่ท่ีท าให้ฉัน
ก้าวขึ น้ ไปบนอาคารหินอ่อนแห่งนั น้  เม่ือเอื อ้ม มือผลักประตูกระจกเข้าไป ไอเย็นของ
เคร่ืองปรับอากาศก็ปะทะร่างกาย สถานท่ีนัน้ดโูอโ่ถและสวยงาม มีห้องรับรองชัน้ดี มีโต๊ะสีขาวยาว
และแฟ้มเอกสารตัง้เรียงรายอยู่ ชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งประจ าอยูท่ีโต๊ะเอ่ยทักทายฉัน ด้วยท่าทาง
อบอุ่นและเป็นมิตร. “สวสัดีครับ”  “ค่ะ”ฉันตอบรับเบาๆ  “ผมคิดว่าคณุคงไม่ได้มาซือ้เวลา ท่าทาง
คณุยงัเป็นเด็กอยู่เลย อายคุงไมเ่กิน 20 ปี” “ฉันไม่ได้มาซือ้เวลาหรอกคะ่” ฉันตอบไปทัง้ ๆ ท่ี ยงัไม่
แน่ใจว่าเขาขายบริการอะไรกันแน่ “เพียงแตฉ่ันอยากมาด ูผู้คน แล้วก็การซือ้ขายของคณุเท่านัน้”
 “ตามสบายเลยครับ” เขายิม้อยา่งไมตรี “เชิญนัง่” เขาผายมือไปทางโซฟา ฉันจึงลงไปนัง่ท่ี
โซฟานัน่ 
 ลกูค้าคนแรกท่ีฉันพบในอาคารขายเวลคือชายชราร่างผอม ผมขาวโลน ใบหน้าซีดเหลือง 
เขาพยุงตวัให้ก้าวผ่านบนัไดทีละขัน้อย่างล าบาก จนกระทั่งชายชราคนนัน้หยุดอยู่ตรงหน้าชาย
ขายเวลา  “ผมมาขอซือ้เวลาท่ีผ่านไปห้าปี” น า้เสียงเขาแหบแห้ง และสัน่พร่าเหมือนกันคนป่วย   
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“หมอบอกผมวา่ผมมาหาหมอช้าไปห้าปี ไม่อย่างนัน้แล้วโรคท่ีผมเป็นก็จะพอรักษาหายได้ และผม
ก็จะไมต่าย” 

คนต่อมาเป็นชายหนุ่ม หน้าตาดี แต่งกายสะอาดสะอ้าน แต่ใบหน้าดหูม่นหมองและสิน้
หวงั “ขอซือ้เวลาสามเดือน” เขาพูดกับชายขายเวลา   “คณุรู้ไหมว่า ผู้หญิงท่ีผมรัก เธอจากผมไป 
เราคบกันมานาน แต่ผมยงัไม่เคยบอกรักเธอเลยสกัครัง้เดียว เธอจากไปโดยไม่รู้อะไรเลย”   ชาย
ขายเวลามีทีท่าเห็นใจ ฉนัคิดวา่เขาเป็นนกัขายท่ีมีความอดทนมากทีเดียว ท่ีจะต้องพบลกูค้าท่ีล้วน
แล้วแตมี่ปัญหาตา่ง ๆ กนั ฉันนึกเสียดายแทนผู้ชายคนนี ้ท่ีผ่านมาร่วมหลายปีโดยเปล่าประโยชน์ 
แล้วเพิ่งจะเห็นคณุคา่ของเวลาเหลา่นัน้ เม่ือมนัผา่นไปแล้ว 

ยงัไมท่นัท่ีชายหนุม่ผู้นัน้จะเดนิผา่นประตไูป หญิงสาวคนหนึ่งก็เดนิสวนเข้ามา เธอสวมชดุ
สีด าไว้ทกุข์ ใบหน้ามีรอยของคราบน า้ตา และดวงตามีรอยบอบช า้  
“อยากได้เวลาสกัสองปี ปีเดียว หรือคร่ึงปีก็ได้คะ่” เธอพดูด้วยความโศกเศร้า   “ผมคิดว่าคณุคงมี
ปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองราวในอดีตเหมือนคนอ่ืน ๆ” ชายขายเวลากล่าวขึน้  “คะ่” เธอรับค าเสียงแผ่ว  
“คณุแม่ของฉันเพิ่งเสียไปเม่ือสองวนัก่อน ท่านดแูลฉันอย่างดี แตฉ่ันยงัไม่เคยตอบแทนอะไรท่าน
เลย ไม่เคยท าให้ดีให้ท่านได้ช่ืนใจเลย มีแต่ตัง้แง่ตัง้งอนกับท่าน แล้วท่านก็มาด่วนจากไป” หญิง
สาวพดูไปร้องไห้ไป  “คณุเลยอยากมาซือ้เวลาท่ีผา่นมา เพ่ือท าดีกบัคณุแมข่องคณุ” ชายขายเวลา
กลา่วถาม   “คะ่” เธอปา้ยน า้ตา 
 ฉันนึกเวทนาเธอมาก เธอมาคิดอะไรได้ตอนนี ้ในเม่ือมนัสายไปแล้ว หากเธอได้ท าอะไร  
ดี ๆ กบัแม่ของเธอตัง้แตแ่รก เธอก็คงไม่ต้องมาเสียดายเหมือนตอนนี ้วบูหนึ่งฉันคิดย้อนกลบัมาท่ี
ตวัเอง 
 คนต่อมาเป็นเด็กหนุ่ม แต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวล “ต้องการเวลาเท่าไหร่ดีครับ”  
ชายขายเวลาเอ่ยถาม  “สองปี”  ชายหนุ่มตอบ เขายิม้อยา่งออ่นเพลีย  “ผมอยากกลบัไปตอนเลือก
แผนการเรียนใหม ่ผมพลาดไปตอนนัน้ บางทีผมอาจจะเร่ิมต้นใหมไ่ด้ด้วยดี”   
 ฉนัเห็นชายขายเวลาหลบัตาลงในขณะท่ีก าลงัเว้นว่างจากลกูค้า เม่ือฉันขยบัตา เขาลืมตา
ขึน้ แล้วหนัมายิม้ให้ฉนั ดวงตาของเขาดอูบอุน่  

เป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วท่ีฉนันัง่มองดผูู้คนเดนิผา่นไปมา ล้วนแล้วแตมี่ทีท่ากงัวล ผิดหวงั 
เสียใจ และเสียดาย แล้วก็มาซือ้เวลาไป เพราะพวกเขาได้พลาดสิ่งท่ีนา่จะได้ท าในอดีต 

ชายขายเวลาปิดแฟ้มพร้อมเงยหน้าขึน้มาทางฉัน สกัครู่เขาเดินมานัง่ลงตรงเก้าดีข้้าง ๆ  
“จะปิดร้านแล้วหรือคะ” ฉันถาม   “ครับ ได้เวลาแล้ว” เขาตอบกลบั “ขอบคณุมากนะคะ ส าหรับ
วนันี ้ฉันคจะต้องกลบัแล้ว” ฉันว่า แม้ว่าจะไม่แน่ใจ ฉันจะกลบัไปไหน อย่างไร  “เชิญครับ ขอให้
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คณุโชคดี จงใช้เวลาของคณุให้มีค่า เห็นความส าคญัของทุกวินาทีท่ีผ่านไป ผมหวงัว่า คงไม่เห็น
คณุมาท่ีน่ีเพ่ือซือ้เวลา” เขากล่าวในท่ีสดุ “ขอบคณุมากคะ่ ฉันจะไม่ลืมคณุ และท่ีน่ี” ฉันลกุขึน้ยืน 
ทนัใดนัน้ไฟก็ดบัวบู 

ฉนัต่ืนขึน้ด้วยความรู้สึกแปลกใหม่ เอือ้มมือไปเปิดม่าน พบว่าท้องฟ้ายงัสว่างดี ฉันลกุขึน้
เก็บท่ีนอน และไปอาบน า้อย่างสดช่ืน แล้วจึงกลับมานั่งท่ีโต๊ะเขียนหนังสือตวัเดิม ซึ่งฉันไม่เคย
จริงจงัมานานแล้ว  

วูบหนึ่ง ฉันรู้สึกดีใจท่ียังมีเวลาเหลืออยู่ ยังไม่สายเกินไปท่ีจะเร่ิมลงมือท าอะไรอย่างมี
ความหวงั ไม่เหมือนกับผู้คนเหล่านัน้ท่ีฉันพบท่ีอาคารขายเวลา (สถาบนัสขุภาพจิตเด็กและวยัรุ่น
ราชนครินทร์, 2557) 
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โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ครัง้ท่ี 9 
 

สาระส าคัญ 
การคดิวิเคราะห์ด้านการจบัคู ่เป็นความสามารถในการแยกแยะข้อมลูจากข้อมลูหลกั เพ่ือ

น ามาหาความเหมือนและความแตกตา่งของข้อมลู  
การคิดวิเคราะห์ด้านการจัดหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจัดกลุ่มข้อมูล หรือ

เรียงล าดบัเหตกุารณ์ของข้อมูล จากการแยกแยะประเด็นของข้อมูลหลกั เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ข้อมลูมากขึน้ 

การคิดวิเคราะห์ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด เป็นความสามารถในการหาสาเหตุของ
ข้อมลู วา่เกิดขึน้จากสาเหตอุะไรได้บ้าง  โดยการเช่ือมโยงประเดน็ตา่ง ๆ ของข้อมลูอยา่งมีเหตผุล   

การคิดวิเคราะห์ด้านการสรุปหลกัการ เป็นความสามารถในการสรุปใจความส าคญัของ
ข้อมลู หรือประเดน็หลกัของข้อมลู 

 และการคิดวิเคราะห์ด้านการน าหลักการไปใช้ เป็นความสามารถในการน าข้อมูลท่ี
พิจารณาแล้ว มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา หรือหาทางออกให้กบัปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
จุดมุ่งหมาย 
 1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถแยกแยะข้อมูล และให้เหตุผลของข้อมูลท่ีเหมือนกัน และ
แตกตา่งกนัได้ 
 2. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถจดัประเภทของข้อมลู หรือเรียงล าดบัเหตกุารณ์ของข้อมลูได้ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ของข้อมูล และเช่ือมโยงประเด็นเหล่านัน้
อยา่งมีเหตผุล เพ่ือหาสาเหตตุา่ง ๆ ของข้อมลู 
 4. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถสรุปใจความส าคญัของข้อมลูได้ 
 5. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมตอ่สถานการณ์ได้ 
 
เวลา  50 นาที 
 
ส่ือและอุปกรณ์ 

1. บทความเร่ือง “คนไข้เตียงท่ี 14” 
 2. กระดาษ A4 กลุม่ละ 5 แผน่ (เขียนเลข 1-6 ก ากบัในแตล่ะแผน่)  
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วิธีด าเนินการ 
1. ขัน้น าเข้าสู่กิจกรรม 

1.1 ผู้วิจยัทกัทายนกัเรียน และพดูคยุเพ่ือสร้างความผอ่นคลาย 
  1.2 ผู้ วิจัยสร้างความพร้อมให้นักเรียนโดยการน ากิจกรรมการบริหารสมอง  
ทา่จีบ L และให้นกัเรียนท าตาม โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1.2.1 ยกมือทัง้ 2 ข้างขึน้มา ให้มือขวาท าท่าจีบ โดยใช้นิว้หัวแม่มือประกบกับ
นิว้ชี ้สว่นนิว้อ่ืน ๆ ให้เหยียดออกไป 

1.2.2 มือซ้ายให้ท าเป็นรูปตวัแอล (L) โดยให้กางนิว้หวัแม่มือกบันิว้ชีอ้อกไป ส่วน
นิว้ท่ีเหลือให้ก าเอาไว้ 

1.2.3 เปล่ียนเป็นจีบด้วยมือซ้ายบ้าง ท าเชน่เดียวกบัข้อ 1 สว่นมือขวาก็ท าเป็นรูป
ตวัแอล (L) เชน่เดียวกบัข้อ 2 

1.2.4 ให้ท าสลบักนัไปมา 10 ครัง้ 
1.3 ผู้ วิจัยถามนักเรียนว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการมีแฟนในช่วง

วยัรุ่น ซึง่เป็นวยัของนกัเรียนในตอนนี ้โดยให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย 
1.4 ผู้วิจยัน าเข้าสูกิ่จกรรม 

2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
2.1 ผู้ วิจัยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน พร้อมแจกกระดาษ A4 ให้

กลุม่ละ 6 แผน่ 
   2.2 ผู้วิจยัแจกบทความเร่ือง “คนไข้เตียงท่ี 14” ให้กบันกัเรียนกลุม่ละ 1 ชดุ 

2.3 ผู้วิจยัชีแ้จงกิจกรรมว่า หลงัจากท่ีนกัเรียนได้อ่านบทความเร่ือง “คนไข้เตียงท่ี 
14”  
แล้ว ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยกันถึงประเด็นท่ีเป็นปัญหาหลักของบทความข้างต้น เพ่ือหา
แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม โดยใช้ขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น และใช้
กระดาษ A4 ท่ีแจกให้เขียนข้อมูล โดยเขียนข้อมูลของแต่ละขัน้ตามล าดบัของกระดาษท่ีแจกให้ 
และเราจะท าทีละขัน้ตอนไปพร้อม ๆ กนั 

2.4 ผู้วิจยัเร่ิมกล่าวถึงขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแต่ละขัน้ เพ่ือให้
นกัเรียนแตล่ะกลุม่ด าเนินการไปพร้อม ๆ กนั 

ขัน้ท่ี 1 ก าหนดปัญหา 
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จากบทความเร่ือง “คนไข้เตียงท่ี 14” ท่ีได้อ่านไป ให้นักเรียนแต่ละคน
พดูคยุกนัในกลุ่ม เพ่ือช่วยกนัหาปัญหาหลกัของเร่ือง และเขียนปัญหาหลกัท่ีได้ลงในกระดาษแผ่น
ท่ี 1  

ขัน้ท่ี 2 ท าความเข้าใจปัญหาเพ่ือหาสาเหตขุองปัญหา  
ขัน้นีใ้ห้ใช้กระดาษแผ่นท่ี 2 เขียนถึงประเดน็ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากบทความ

ข้างต้น โดยให้นกัเรียนร่วมกันพิจารณา และแยกแยะประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในเร่ือง เพ่ือค้นหา
ประเด็นท่ีเป็นสาเหตสุ าคญัของปัญหา โดยพิจารณาความเหมือน และความแตกต่างของแต่ละ
สาเหต ุ 

ขัน้ท่ี 3 ศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
ขัน้นีใ้ห้นกัเรียนใช้กระดาษแผ่นท่ี 3 ในการเขียนข้อมลู โดยน าสาเหตตุา่ง 

ๆ ท่ีได้พิจารณาแล้วท าการจ าแนกสาเหตเุป็นด้าน ๆ วา่สาเหตท่ีุค้นพบจ าแนกได้ก่ีด้าน โดยในขัน้นี ้
นกัเรียนสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมลูอ่ืน ๆ เชน่ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น เม่ือจ าแนกด้าน
ตา่ง ๆ ของสาเหตแุล้ว จะต้องเช่ือมโยงสาเหตดุงักลา่ววา่เก่ียวข้องกบัปัญหาข้างต้นอยา่งไร 

ขัน้ท่ี 4 ประเมินแนวทางการแก้ปัญหา  
ขัน้นีจ้ะใช้ประดาษแผน่ท่ี 4 ในการเขียนข้อมลู เม่ือเช่ือมโยงสาเหตตุา่ง ๆ  

สู่ปัญหาแล้วนัน้ ให้นักเรียนร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการหาแนวทาง
แก้ปัญหาให้ได้มากท่ีสดุ และแนวทางแก้ปัญหานัน้จะต้องน าไปใช้แก้ปัญหาได้จริง 

ขัน้ท่ี 5 เลือกแนวทางการแก้ปัญหา  
ขัน้นีจ้ะใช้กระดาษแผ่นท่ี 5 ในการเขียนข้อมลู โดยน าแนวทางแก้ปัญหา

จากขัน้ท่ี 4 เลือกแนวทางการแก้ปัญหา 1 วิธี เป็นวิธีท่ีกลุ่มมองเห็นว่าดีท่ีสุด เป็นไปได้มากท่ีสุด 
และน าไปใช้ได้จริงมากท่ีสุด พร้อมอธิบายเหตุผลว่าเพราะอะไรจึงเลือกแนวทางการแก้ปัญหา
แนวทางนี ้

ขัน้ท่ี 6 น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา  
ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาท่ีเลือกในขัน้ท่ี 5 น าเสนอต่อ

กลุม่อ่ืน ๆ   
ขัน้ท่ี 7 ประเมินผลจากการเรียนรู้  
นกัเรียนทกุกลุ่มจะต้องท าการให้ความคิดเห็นแนวทางของกลุ่มอ่ืน ๆ ว่า

เป็นอย่างไร สามารถน าไปใช้ได้จริงหรือไม่ และกลุ่มไหนท่ีมีแนวทางการแก้ปัญหาได้ดีและ
เหมาะสมมากท่ีสดุ  
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3. ขัน้สรุปกิจกรรม  
3.1 ผู้วิจยัให้แตล่ะกลุ่มเขียนสรุปสิ่งท่ีได้รับจากกิจกรรมลงในกระดาษแผน่ท่ี 6 ให้

แตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนน าเสนอสิ่งท่ีได้รับจากกิจกรรม 
  3.2 ผู้วิจยัเสนอแนะเพิ่มเติมว่า นกัเรียนสามารถฝึกฝนคิดตามกระบวนการทัง้ 7 
ขัน้ กบัข้อมลูท่ีเราได้รับรู้ในชีวิตประจ าวนัได้ ทัง้จากขา่ว หรือละคร เป็นต้น  
  3.3 ผู้ วิจัยชมเชยนักเรียนทุกคนท่ีท ากิจกรรมส าเร็จ และมอบของรางวัลให้ทุก
กลุม่ 
การประเมินผล 
 การสงัเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
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บทความเร่ือง “คนไข้เตียงที่ 14” 
คนไข้เตียงท่ี 14 ปา้ยหน้าเตียงเขียนว่า Septic abortion (ตดิเชือ้จากการท าแท้ง) นางสาว

พิม  อาย ุ15 ปี (ตดิเชือ้จากการท าแท้ง) นางสาวพิมเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ของโรงเรียน
แห่งหนึ่ง พ่อแม่เป็นชาวนาอยู่บ้านนอก ส่งเธอเรียนหนังสืออยู่ในเมืองและให้เช่าหอพักอยู่ เสาร์ 
อาทิตย์ท่ีผ่านมา เพ่ือนร่วมห้องกลับบ้าน แต่พิมบอกว่าจะไม่กลับเพราะจะท าการบ้านอยู่ท่ีหอ  
เย็นวันจันทร์หลังเลิกเรียนออยกลับไปท่ีหอและพบว่าพิมนอนอยู่บนเตียงตัวร้อนจัด จึงพามา
โรงพยาบาล หมอมานพแพทย์เวรประจ าห้องฉกุเฉินตรวจพิม และบนทกึผลตรวจวา่ คนไข้อาย ุ15 
ปีมีเพ่ือนร่วมห้องมาส่งโรงพยาบาลบอกว่ามีไข้สูงไม่พูดไม่จา ตรวจร่างกายพบว่าหน้าตาซีด 
ร่างกายขาดน า้ ปากและลิน้แห้ง ไข้สงูถึง 41 องศาเซลเซียส ซมึ ถามค าตอบค า ตามตวัมีจ า้เลือดสี
มว่ง ปอดปกต ิหวัใจเต้นเร็วและเบา หน้าท้องนนูแข็งคล าพบก้อนโตจากหวัหนาวขึน้มาเหนือสะดือ
ขนาดหนึ่งฝ่ามือ ฟังหวัใจเด็กทารกในครรภ์ไม่ได้ เลือดมีกลิ่นเหม็นไหลซึมออกมาจากช่องคลอด 
วินิจฉัยสงสยัไปท าแท้งเถ่ือนมา หมอมานพปรึกษาให้ฉันมาดพูิมโดยดว่นเพราะความดนัคนไข้ต ่า
มาก เม่ือฉันไปถึงห้องฉกุเฉินจึงสัง่การให้เลือด ให้น า้เกลือ และยาปฏิชีวนะ และท าการฆ่าเชือ้โรค 
ฉันตรวจภายในให้พิมและบนัทึกว่า อวยัวะสืบพันธุ์ภายนอกปกติช่องคลอดเป็นลกัษณะของคน
ตัง้ครรภ์มีน า้เลือดไหลออกมา ปากมดลกูมีการฉีกคะ่เหมือนกบัถกูสอดวสัดเุข้าไปด้านใน มดลกูโต
เท่ากับคนตัง้ครรภ์เจ็ดเดือน ฉันลากเคร่ืองอัลตร้าซาวด์มาตรวจหน้าท้องของพิมจริงดงัคาด เธอ
ตัง้ครรภ์ได้เจ็ดเดือน ในโพรงมดลูกมีทารกนอนขดตัวในท่าขวาง เด็กเสียชีวิตแล้วไม่มีน า้คร ่ า
เหลืออยู่เลยหนูพิม ฉันเรียกเธอ เธอลืมตา “ไปท าแท้งท่ีไหนมา” เธอลืมตาด้วยความยากล าบาก
มองไปท่ีเสือ้นกัเรียนท่ีเธอสวมฉนัเอามือล้วงดเูบอร์โทรศพัท์มือถือของใครสกัคน 

อาการของพิมรุนแรงมากผลการตรวจเลือดพบว่ามีการติดเชื อ้อย่างรุนแรงจนท าให้เลือด
ภายในไม่แข็งตวั ฉันรีบรับเธอเข้าห้องไอซีย ูให้ยาฆ่าเชือ้อย่างดีท่ีสดุทัง้สามชนิดเพ่ือให้ฆ่าเชือ้โรค
ท่ีเกิดจากการท าแท้งเถ่ือนให้ได้และได้เชิญเพ่ือนของพิม เธอช่ือออยมีหน้าตาซีดเผือดกลัว
ความผิดเม่ือซักไซ้ไล่เรียง “พ่อแม่ของพิมอยู่ท่ีไหน” “อยู่บ้านไผ่งาม” พิมบอกช่ือหมู่บ้านท่ีอยู่
รอยต่อของจังหวัด ห่างจากท่ี น่ีเป็นหนึ่งร้อยกิโลแล้วหนทางไปมาไม่สะดวก “พ่อแม่เขามี
โทรศพัท์มือถือไหม” “ไมน่า่จะมีคะ่ เห็นพิมเลา่ว่าไฟฟ้าเพิ่งเข้าปีนี”้ “แล้วแฟนของพิมเป็นใคร” “หนู
ไม่รู้” ออยรีบปฏิเสธปากคอสัน่ “หนูรู้ไหมว่าพิมท้อง” “หนูไม่รู้จริง ๆ หนูไม่ได้สนใจพิมเลย จะไป
ไหนมาไหนก็ไม่เคยถาม” “แล้วหนูรู้ไหมว่าพิมไปท าแท้งท่ีไหน” “หนไูม่รู้” “งัน้หนชู่วยติดตอ่พ่อแม่
ของพิมว่าพิมป่วยอยูโ่รงพยาบาลนีห้นจูะตดิตอ่ได้ไหม” “ได้คะ่” หน้าตาของออยแช่มช่ืนขึน้เม่ือฉัน
เลิกซกัไซ้เธอ  
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วนัรุ่งขึน้การแข็งตวัของเลือดดีขึน้ไข้ลดลงแต่ปัสสาวะออกน้อยนัน่คือไตของพิมเร่ิมวาย
จากการติดเชือ้ในร่างกายร่วมกบัสารพิษท่ีหมอเถ่ือนฉีดเข้าไปในโพรงมดลกู ฉันรู้จกัประสบการณ์
ในทนัทีว่าพิมตัง้ครรภ์โดยไม่พึงปรารถนา เธอจึงไปท าแท้งด้วยวิธีให้หมอเถ่ือนฉีดน า้ยาเข้าไปใน
โพรงมดลกู วิธีนีน้อกจากจะสามารถฆ่าเด็กทารกในครรภ์ได้แล้วยงัท าให้น า้คร ่าร่ัวออกมาเกิดการ
กระตุ้นให้เจ็บครรภ์คลอด หรือแท้งได้ การท าแท้งแบบนีผู้้ท าแท้งไม่ต้องลงทนุอะไรไม่ต้องสนใจว่า
ทารกในท้องจะโตเท่าไหร่ เพราะเด็กก็ไม่ใช่ลูกของเขา มดลกูก็ไม่ใช่มดลกูของเขามิหน าซ า้ผู้ ท่ีท า
แท้งเถ่ือนยงัสัง่ผู้ท าแท้งอยา่งหน้าช่ืนตาบานหลงัจากเก็บเงินเดือนละพนัว่า “ใจเย็น ๆ เด๋ียวเดก็จะ
ออกมาเองภายในสองวันถ้าปวดท้องมากหรือไม่แท้งให้ไปหาหมอโรงพยาบาล เด๋ียวหมอจะเอา
เด็กในท้องออกให้เอง” ผู้ท าแท้งเถ่ือนไม่ยอมบอกหญิงผู้ เคราะห์ร้ายว่าคณุอาจจะต้องเสียมดลูก
และเสียชีวิตได้โดย เฉพาะพิมเพราะเดก็ทารกท่ีอยูใ่นครรภ์อยู่ในทา่ขวางไมส่ามารถท าแท้งออกมา
เองได้ต้องผ่าตดัอย่างเดียว พ่อแม่ของพิมอยู่ท่ีหน้าห้องไอซียูแล้ว “ลูกพิมเป็นอย่างไรบ้างหมอ” 
พอ่แม่ของพิมถามพร้อมกนั “พิมตัง้ครรภ์ได้เจ็ดเดือน แล้วไปท าแท้งเถ่ือนมา มีการติดเชือ้จากการ
ท าแท้งอาการหนกั เด็กทารกตายไปแล้ว ตอนนีไ้ตของพิมเร่ิมผิดปกติ” หน้าตาฉันเคร่งเครียด แม่
หน้าตาซีดเผือด เข่าทรุด พ่อประคองไว้ “เป็นไปได้อย่างไรลูกคนเดียว ลูกคนดีของเรา ” 
แมพ่ร ่าพรรณนา พิมเป็นลกูสาวคนเดียวของพ่อแม ่เรียนเก่งและได้ทนุเรียนดีมาตลอดน่ีเองท่ีท าให้
พอ่แมส่ง่เธอมาเรียนตอ่ท่ีโรงเรียนประจ าจงัหวดั เพ่ือให้ลกูมีอนาคตท่ีสดใสกวา่ตนเอง  

การตัง้ครรภ์ไม่ได้แสดงว่าพิมเป็นคนไม่ดี สงัคมปัจจบุนัมีสิ่งเย้ายวนมากมาย ถ้าอ่อนต่อ
โลกก็อาจจะพลาดได้ “ท่ีบ้านพ่อแม่หรือญาติ ๆ มีโทรศพัท์มือถือไหมคะ” ฉันถามสิ่งท่ีค้างคาใจ 
“ไม่มีเลย” พ่อตอบอย่างสงสัย “ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ”ฉันกลบเกล่ือน พอรับพิมไว้ในห้องไอซียูก็
อยากจะปรึกษาพ่อกับแม่ด่วนเพราะอาจจะต้องผ่าตดัเอาเด็กออก แต่อาการของพิมหนกัมากไม่
รู้ตวั ภาวการณ์แข็งตวัของเลือดไม่ปกติ ตอนนีไ้ตก็ไม่ท างานการผ่าตดัอาจจะเส่ียง “ถ้าไม่เอาเด็ก
ออกจะเป็นอย่างไร” พ่อถามขนาดแม่เอามืออุดปากร้องไห้ “ถ้าไม่เอาออกเด็กทารกท่ีติดเชือ้จาก
การท าแท้งเสียงท่ีไม่สะอาดก็เป็นแหล่งแพร่เชือ้อาการก็จะยิ่งแย่กวา่เดิม” “ผ่าเถอะหมอ” พ่อบอก 
“ถ้าผ่าตดัโอกาสรอดแคห้่าสิบห้าสิบ ถ้าไม่ผ่าแทบจะไม่มีโอกาสรอดชีวิตเลย” สิน้ค าพดูของฉันแม่
ทรุดลงในอ้อมกอดพ่อไมใ่ชเ่พราะฉนัเป็นหมอท่ีโหด แตร่ายงานของพิม การบอกความจริงเป็นสิ่งท่ี
พงึกระท าเพราะอาการของพิมแย่ลงจนไมอ่าจหายใจเองได้ฉันผา่ตดัเข้าชอ่งท้องของพิมใช้ยาสลบ
อ่อนท่ีสดุ เพราะร่างกายของเธอแทบไม่ตอบสนองต่อความรู้สึกเจ็บปวดใด ๆ อนาถใจนะเม่ือเห็น
มดลูกของพิมมีรอยทะลุจากการถูกของแข็งแทงหลายรู มีสีคล า้และก าลงัเน่า ในช่องท้องมีหนอง
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และส่งกลิ่นเหม็น ฉันตดัสินใจตดัมดลูกโดยวิธี Subtotal hysterectomy เพ่ือใช้เวลาสัน้ท่ีสดุเพียง 
15 นาทีก็ผา่ตดัเสร็จสิน้ 

ฉันมองเด็กทารกในมดลูกท่ีเน่าเละ มีสีม่วงคล า้ ส่งกลิ่นเหม็น ดจูากสายตาถ้ายงัไม่ตาย 
เด็กต้อง มีน า้หนกัไม่ต ่ากว่าหนึ่งกิโลกรัม ออกจากห้องผ่าตดั พิมกลบัไปอยู่ท่ีห้องไอซีย ูไม่น่าเช่ือ
วา่ หลงัการผ่าตดัมดลกูทิง้ แม้เธอจะใช้เคร่ืองช่วยหายใจ แตเ่ธอลืมตาได้ และเขียนหนงัสือคยุกับ
พอ่แมไ่ด้ "พอ่แมจ่๋า หนขูอโทษ" เธอเขียนดงันี ้"ใครท าลกูท้อง" พ่อแม่คาดคัน้ เธอสัน่หน้าน า้ตาไหล 
ฉันบอกพ่อแม่ของเธอเป็นส่วนตวั "พิมเขาอยากได้ก าลงัใจ พ่อแม่อย่าไปท าให้เขาเครียดไปกว่านี"้ 
วนัท่ีสองของการออกมาจากห้องผ่าตดั พ่อแม่เข้าเย่ียมเหมือนเคย พิมรีบลืมตาเม่ือพ่อแม่เข้าใกล้ 
"พิม พอ่แมเ่ข้าใจลกู พอ่แม่อภยัให้ลกู ขอให้ลกูหายไว ๆ " พอ่แม่บอก พิมยิม้ ใบหน้า แจม่ใสขึน้มา
ทนัที "ลกูต้องหายแน่ ๆ หน้าตาลกูแจ่มใสเป็นคนละคนกบัวนัแรกท่ีเรามาหาลกู" แม่บอกพ่ออย่าง
ดีใจ คืนนัน้เอง พยาบาลห้องไอซียูรายงาน "ความดนัของพิมเหลือเจ็ดสิบห้าสิบ ปัสสาวะไม่ออก
เลย" "ให้โดปามีน "ฉันสัง่ให้ยาเพิ่มความดนัโลหิต และรีบไปด ูพิมนอนนิ่ง ความดนัลดลงจนคล า
ไม่ได้ ไม่ตอบสนองต่อยาท่ีรักษา "ปัม้" ฉันส่งสัญญาณ เม่ือเสียงแหลมของเคร่ืองวัดคล่ืนไฟฟ้า
หวัใจร้องเตือน ก่อนคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ ของพิมจะแบนราบฉันรีบปีนขึน้เตียงไอซียท่ีูรูดม่านกัน้ ไม่ให้
เตียงข้าง ๆ เห็น สองมือวางซ้อนกัน กดไปท่ีหน้าอกพิม เด็กสาวอายุ 15 ปี "พึ่บพับ่ พึ่บพับ่" เสียง
ปัม้หน้าอก  

"ฉีดอดรีนาลีน และไบคาร์บ" ฉนัสัง่ฉีดยากระตุ้นหวัใจ และลดความเป็นกรดของเลือด การ
ปัม้หวัใจช่วยชีวิต ด าเนินไปถึงสองชัว่โมง ไม่อาจพาชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งกลบัคืนมา "เชิญพ่อ
แมข่องพิม พบหมอด้วย" ฉันบอกพ่อแมข่องพิม นอนเฝา้ดลูกูสาวท่ีหน้าห้องไอซียน่ีูเอง เสียงร้องไห้
โหยหวนอย่างเจ็บปวดของแม่และพ่อท่ีต่ืนขึน้มาเพ่ือรับรู้ความจริงว่า วนัต่อไปนีจ้ะไม่มีลกูสาวท่ี
ช่ือพิมอีกแล้ว เป็นเสียงท่ีประทบัในความทรงจาฉนัตลอดมา  

ฉันโทรศัพท์ไปตามหมายเลขท่ีพิมให้มาเป็นช่ือของสถานพยาบาลแห่งหนึ่ง เจ้าของ
สถานพยาบาลนัน้เป็นพยาบาลอายุห้าสิบปี ฉันรู้ทนัทีว่า น่ีคือสถานท่ีท่ีท าแท้งให้พิม เพราะท่ีน่ี
เป็น สถานท่ีท่ีมีช่ือมานานในการรับท าแท้งเถ่ือน โดยท่ีไมมี่ใครเอาผิด เม่ือเจ้าของสถานพยาบาลท่ี
รับท าแท้งเถ่ือนรับสายและพูดว่า "ฮลัโหล" ฉันอยากบอกเธอ เหลือเกินว่า "นางสาวพิมตายพร้อม
ลกูในท้องไปแล้ว" แตท่ี่ท าได้ คือคอ่ย ๆ วางหโูทรศพัท์ลง โดยไมส่ง่เสียง ฉนัถามตนเองวา่ ใครผิด  

พ่อแม่ท่ีส่งลกูมาเรียนไกลหไูกลตา? เด็กสาวท่ีหลงระเริงกับความรัก ความใคร่? ผู้ชายท่ี
ไม่มีความรับผิดชอบ? ครูบาอาจารย์ท่ีไม่อาจสอนเด็กให้มีศีลธรรมและความยบัยัง้ชัง่ใจ? สงัคมท่ี
มีแตเ่ร่ืองลามก อนาจาร และสนุกสนาน? คนท าแท้งเถ่ือน? หมออย่างฉันท่ีไม่สามารถรักษาชีวิต
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เธอไว้ได้? กฎหมายท่ีหย่อนยาน ไม่สามารถเอาผิดกับคนรับทาแท้งเถ่ือน? หรือกฎหมายการท า
แท้งท่ีล้าสมยัไมรั่บกบัเหตกุารณ์บ้านเมืองและสงัคม?  

แม้ในวนันี ้ปัญหาความสมัพนัธ์ทางเพศจะพลิกโฉม การร่วมเพศตัง้แตว่ยัเรียน เป็นเร่ืองท่ี
พบเห็น ได้ทัว่ไป แตก่ฎหมายการท าแท้ง ยงัเป็นกฎหมายของกว่าย่ีสิบปีก่อน นัน่คือ การท าแท้งท่ี
ถูกกฎหมาย คือการท าแท้งเพ่ือการรักษาโดยแพทย์ เม่ือพิจารณาเห็นแล้วว่าหากปล่อยให้ครรภ์
ด าเนินต่อไปจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของมารดาและเด็ก หรือครรภ์ท่ีเกิดจากการข่มขืนท่ีมีการ
แจ้งความตามกฎหมาย การท าแท้งเม่ือไม่พร้อมจะมีลกู เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม 
แล้วทางออกของเด็กวยัเรียนท่ีพลาด ไมพ่ร้อมจะมีลกูอยูท่ี่ไหน? "อฑัฒฺ เจว ทฬิทฺทา จ สพเพ มจฺจุ
ปรายนา ทัง้คนมี คนจน ล้วนมีความตายเป็นเบือ้งหน้า" แม้คนเราทุกคนเกิดมาต้องตาย แต่พิม
ตายจากไปโดยไมส่มควรอยา่งยิ่ง (ชญัวลี ศรีสโุข, 2545) 
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โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ครัง้ท่ี 10 “ปัจฉิมนิเทศ” 
 
จุดมุ่งหมาย 
 1. เพ่ือให้นกัเรียนทบทวนถึงความส าคญัของการคดิวิเคราะห์ 
 2. เพ่ือให้นกัเรียนแสดงความคดิเห็นถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรม 
 3. เพ่ือประเมินการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนหลงัการใช้โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน  
 
เวลา  50 นาที 
 
ส่ือและอุปกรณ์ 

1. แบบวดัการคดิวิเคราะห์  
 2. ของท่ีระลกึ 
 
วิธีด าเนินการ 

1. ขัน้น าเข้าสูกิ่จกรรม 
  1.1 ผู้วิจยัท าการกลา่วทกัทายนกัเรียน  
  1.2 ผู้วิจยักลา่วสรุปถึงกิจกรรมในแตล่ะครัง้ท่ีผา่นมา  
 2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
  2.1 ผู้ วิจยัให้นกัเรียนร่วมกันอภิปรายถึงสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 2.2 ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้ผู้นกัเรียนสอบถามถึงประเดน็ท่ีเป็นข้อสงสยั 
  2.3 ผู้วิจยัให้นกัเรียนท าแบบวดัการคิดวิเคราะห์ 
 3. ขัน้สรุปกิจกรรม 
  3.1 ผู้วิจยัมอบของท่ีระลกึให้กบัผู้ เข้าร่วมโปรแกรม 
 
การประเมินผล 
 การสงัเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 

 



    

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวมนสัวี มนสัตระกลู 
วัน เดือน ปี เกิด 13 ธันวาคม 2532 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2555 การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.)   

สาขาจิตวิทยาการแนะแนว  
คณะศกึษาศาสตร์  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 3 ซอยลาดพร้าว 112 ถนนลาดพร้าว แขวงพลบัพลา  
เขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10310   
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