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จากการปฏิรูปการศึกษาไทยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความจําเปนตองพัฒนาศักยภาพ

ผูเรียนใหมีพฤติกรรมและความสามารถดานการคิดวิเคราะหเพื่อแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพในโลก

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งน้ี การจัดการศึกษาในปจจุบันไมมีหลักสูตรเฉพาะเพื่อการฝก

พฤติกรรมการคิดวิเคราะหสําหรับผูเรียนในระดับประถมศึกษาโดยตรง เพราะโรงเรียนมีขอจํากัด         

ในดานเน้ือหาและรูปแบบการเรียนรูสําหรับผูเรียนทั่วไป ทําใหผลการประเมินมาตรฐานผูเรียน       

ดานความสามารถการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดไตรตรองอยูในระดับ       

ที่ตํ่ามากที่สุด โดยเฉพาะปญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนใชทักษะและความสามารถ

ใหเกิดพฤติกรรมการคิดวิเคราะหในการเรียนรูของผูเรียนซึ่งตองคอยรับจากครูผูสอนและคิดตามผูอื่น

มากกวาการคิดดวยตนเอง ครูจึงเปนบุคคลสําคัญในการสรางพฤติกรรมการคิดวิเคราะห ครูตองไมสอน

แตตองออกแบบการเรียนรูและอํานวยความสะดวกใหผูเรียนไดลงมือทําแลวเกิดพฤติกรรมการคิด

วิเคราะหเพื่อใหผูสรางเจตคติ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิที่จะผลักดันการพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะห 

ใหเกิดประโยชนมากที่สุด ผูวิจัยเห็นความสําคัญในการพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาช้ันปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน           

ดวยการมุงศึกษาปจจัยระดับนักเรียนและระดับครูที่มีความสําคัญตอการสงเสริมพฤติกรรมการคิด

วิเคราะห เพื่อนําปจจัยเหลาน้ันมารวมวางแผนนโยบายสนับสนุนการศึกษาที่เนนพัฒนาพฤติกรรม 

การคิดวิเคราะหของนักเรียน และนําปจจัยที่มีความสําคัญมาสรางสมการพยากรณพหุระดับพฤติกรรม 

การคิดวิเคราะหของนักเรียน กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ครูที่ปฏิบัติการสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 6 จํานวน 30 คน และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 900 คน จากวิธีการสุมหลายข้ันตอน 



มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือวิจัยดวยแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน  

2 ฉบับ ไดแก ฉบับสําหรับครแูละฉบบัสาํหรบันักเรียนดวยการวิเคราะหขอมูลสมการถดถอยพหุระดับ 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยระดับนักเรียนที่สงผลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะห ไดแก ปจจัย

เจตคติตอการเรียน (ATTI = 0.271) และรูปแบบการเรียนรู (LTSY = 0.256) มีนัยสําคัญทางสถิติ     

ที่ระดับ 0.001 สวนปจจัยระดับครูไมสงผลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับหองเรียน 

โดยปจจัยในระดับนักเรยีนสามารถอธิบายความแปรปรวนพฤติกรรมการคิดวิเคราะหไดรอยละ 29.21 

(R2 = 0.2921) และปจจัยระดับครูสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการคิดวิเคราะหได

รอยละ 39.81 (R2 = 0.3981) และพบวา ปจจัยรูปแบบการสอนของครูสงผลตอความสัมพันธระหวาง

รูปแบบการเรียนรูกับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหมีคาเทากับ 0.307 ที่คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยหากรูปแบบการสอนของครูมีคาเพิ่มข้ึนจะสงผลใหรูปแบบการเรียนรูมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคิด

วิเคราะหเพิ่มข้ึนดวย สามารถเขียนสมการพยากรณพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน ดังน้ี  

Y .j = 0.271***(ATTI) + 0.256***(STLY) + 0.307**(LTSY*TSTY) 

จากสมการขางตน เห็นไดวาปจจัยที่มีนัยสําคัญทางสถิติน้ัน สงผลทางบวกตอพฤติกรรม

การคิดวิเคราะหของนักเรียน โดยเมื่อนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนและมีรูปแบบการเรียนรู            

ที่เปลี่ยนแปลงไปดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีที่ทันสมัยผูเรียนสามารถศึกษาคนควาความรูได 

ดวยตนเอง จะสงผลใหพฤติกรรมการคิดวิเคราะหในระดับนักเรียนเพิ่มข้ึน และเมื่อรูปแบบการสอน

ของครูมีคาเพิ่มข้ึนจะสงผลใหรูปแบบการเรียนของนักเรียนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะห

เพิ่มข้ึนดวย ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาปจจัยดานเจตคติตอการเรียน เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอ

พฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน การพัฒนาใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนดวยการปลูกฝง

และสรางความรูสึกวาการเรียนทําใหเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ถูกตอง นักเรียนมีความ

ฉลาดรอบรู และไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นดวยการสงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมประกอบการเรียน

ดวยความต้ังใจ ซึ่งสงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมการคิดวิเคราะห นอกจากน้ี หากครูใชรูปแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีความยืดหยุนและหลากหลายเพื่อกระตุนความคิดและ

ตอบสนองความตองการของผูเรียน ยอมสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนอยางมีคุณคาและมีความหมาย  
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From Thai educational reformed which focused on learners that necessary 

to develop learner’s potential to have analytical thinking ability and behavior to solve 

problems effectively in a world that is changing rapidly. Today, there are no specific 

curriculums for the practice of analytical thinking for primary school students because 

schools have limitations on content and learning styles for general learners. The result 

of assessment of learner standard in term of critical thinking, synthetic thinking, judgment 

thinking, and to think over are in lowest level. Especially in term of instruction management 

that encourages the learners to use their skills and abilities to develop analytical 

thinking behaviors which must be received by teachers and according to others than 

to think for themselves. Teachers are importance to support analytical thinking behaviors. 

Teachers should not teach but design learning style and facilitate learners to do and 

lead them to analytical thinking behaviors. In order to the creators of attitudes and 

achievement motivation to drive the development of analytical thinking to the greatest 

benefit. The researcher aimed to develop analytical thinking behavior of Pratomsuksa 

6 students under the jurisdiction of basic education commission in the upper south 

of Thailand by focusing on student and teacher factors level effects analytical thinking 

behavior promoting. To bring those factors joint the educational support policy which 

focused on analytical thinking behavior of students and use those important factors 

to create predicting equation in multilevel behavioral of analytical thinking of the 

students. The samplings are 30 teachers teach in Pratomsuksa 6 and 900 students 



from Pratomsuksa 6 which selected by Multi-stage sampling method. Data was collected 

using research tool by 2 copies of rating scale questionnaires 5 level for teachers and 

students. Data analytical was using Multi-level causal model. 

The findings show that students level factors which effecting analytical thinking 

behavior are attitude toward learning factor (ATTI = 0.271) and learning style factor 

(LTSY = 0.256) were significant at the 0.01 level. For teachers level factors were not 

affected analytical thinking behavior of students in classroom level. Factors in students 

level can explain variance of analytical thinking behavior at 29.21 (R2 = 0.2921) and 

factors in teacher level can explain variance of analytical thinking behavior at 39.81 

(R2 = 0.3981) and also found that teaching style factors of teachers affected the 

relationship between learning style and analytical thinking behavior at the 0.307 and 

significant at the 0.05 level. If teaching style value increasingly will affect learning 

style influencing analytical thinking behavior. The multilevel regression equation of 

analytical thinking behavior of Pratomsuksa 6 students under the jurisdiction of basic 

education commission in the upper south of Thailand is  

Y .j = 0.271***(ATTI) + 0.256***(STLY) + 0.307**(LTSY*TSTY) 

From the above equation shows that factors statistically significant positive 

effect on analytical thinking behavior of students. When they have good attitude (ATT) 

toward learning and learning style (STLY) of students have higher value will affects 

analytical thinking behavior in students’ level increasingly. When teaching style of 

teachers have higher value will affects learning style of students influencing analytical 

thinking behavior increasingly. The result shows that attitude toward learning factor is 

an importance factor effects analytical thinking behavior of students. To develop the 

learners’ attitude toward learning by cultivation and create feeling that learning can 

make the right analytical thinking; students are wise and being an acceptable person 

by encouraging them to engage in meaningful activities that result in students having 

analytical thinking behavior. Therefore, if teachers use suitable teaching instruction 

style, flexible and variety to stimulate ideas and meet the needs of learners, it will 

affect their learning very valuable and meaningful.  

 

Keywords : Multilevel Causal Model, Analytical Thinking Behavior, The Jurisdiction of 

Basic Education Commission Office 
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ผูวิจัยมีความซาบซึ้งและความประทับใจในความกรุณาของทาน ขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยาง

สูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.นวลจิตต เชาวกีรติพงศ อาจารยประจําสาขาวิชา

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รองศาสตราจารย ดร.ปญญา เลิศไกร ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิลรัตน นวกิจไพทูรย อาจารยประจํามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช ดร.อดุล นาคะโร อาจารยประจําครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ

ดร.ขจรศักด์ิ เขียวนอย ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังเตา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 2 ผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ที่กรุณาใหแนวคิด คําปรึกษา 

คําแนะนําและตรวจแกไขเครื่องมือทําใหงานวิจัยสําเร็จไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร และรองศาสตราจารย ดร.ผองศรี 

วาณิชศุภวงศ ที่กรุณาใหคําแนะนําในการทําวิจัย และใหกําลังใจในการทําดุษฎีนิพนธเสมอมา 

ขอขอบคุณอาจารย สถาบันการศึกษาทุกระดับ ทุกแหงที่ไดถายทอดวิชาความรู สงผลให

ประสบความสําเร็จเปนอยางดี ขอขอบพระคุณ ดร.วิสัณห พาหะมาก ตลอดจนเพื่อน ๆ พี่ ๆ ทุกทาน

ที่ใหกําลังใจและชวยเหลอืดวยดีตลอดระยะเวลาในการทําดุษฎีนิพนธ คุณคาและประโยชนอันเกิดจาก

งานวิจัยขอมอบใหกับคุณพอ คุณแม บูรพาจารยและผูมีพระคุณทุกทาน 

 

อภิจิตร  ณ นคร 
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