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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และศึกษาค่าน้าหนักความสาคัญของปจั จัยดาานการ
รับรูคา วามสามารถของตนเองดาานการเรียน แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิทางการเรี
ยน การจัดการเรียนการสอนทีเ่ นาน
์
ผูเา รียนเป็ นสาคัญ และการอบรมสังสอนของพ่
่
อแม่/ผูปา กครอง ทีส่ ่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดย
แบ่งเป็ น 4 ดาาน ไดาแก่ การวิเคราะห์ทางภาษา การวิเคราะห์ทางปริมาณ การวิเคราะห์ทางรูปภาพ และการ
วิเคราะห์ทางการแกาปญั หา กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ชาเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2553 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุรนิ ทร์ เขต 1 จานวน 498 คน ไดามาโดยการสุ่มแบบสองขัน้ ตอน
(Two-stage Random Sampling) เครื่องมือทีใ่ ชาในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามการรับรูคา วามสามารถของตนเองดาาน
การเรียน แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิทางการเรี
ยน การจัดการเรียนการสอนทีเ่ นานผูเา รียนเป็ นสาคัญ การอบรมสังสอน
่
์
ของพ่อแม่/ผูาปกครอง และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็ น 4 ตอน ไดาแก่
แบบทดสอบ การวิเคราะห์ทางภาษา แบบทดสอบการวิเคราะห์ทางปริมาณ แบบทดสอบการวิเคราะห์ทาง
รูปภาพ และแบบทดสอบการวิเคราะห์ทางการแกาปญั หา ซึง่ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .89, .88, .92, .91, .80,
.80, .85, .88 ตามลาดับ วิเคราะห์ขอา มูลโดยใชาการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามพหุนาม (Multivariate
Multiple Regression: MMR) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบตัวแปรตามเอกนาม (Univariate Multiple
Regression: MR)
ผลการวิจยั พบว่า
1. กลุ่มตัวแปรปจั จัย ไดาแก่ การรับรูคา วามสามารถของตนเองดาานการเรียน แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ทางการ
เรีย นการจัดการเรีย นการสอนที่เ นา น ผูาเ รียนเป็ นสาคัญ
และการอบรมสังสอนของพ่
่
อแม่ /ผูาปกครองกับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยมีค่าวิลคล์แลมป์
ดา (  ) .480 และค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรปจั จัยกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ดาานการวิเคราะห์ทางภาษา การวิเคราะห์ทางปริมาณ การวิเคราะห์ทางรูปภาพ และการวิเคราะห์ทางการ
แกาปญั หา มีค่าเท่ากับ .490 , .588 , .572 และ .675 ตามลาดับ ซึง่ ทุกดาานมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
2. ค่าน้าหนักความสาคัญของกลุ่มตัวแปรปจั จัยทีส่ ่งต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ดาานการวิเคราะห์
ั
ทางภาษา การวิเคราะห์ทางปริมาณ การวิเคราะห์ทางรูปภาพ และการวิเคราะห์ทางการแกาปญหา
ดังนี้
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2.1 ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ดาานการวิเคราะห์ทางภาษา ไดาแก่ การรับรูา
ความสามารถของตนเองดาานการเรียน แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิทางการเรี
ยน การจัดการเรียนการสอนทีเ่ นานผูเา รียน
์
เป็ นสาคัญ โดยส่งผลทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ส่วนการอบรมสังสอนของพ่
่
อแม่/ผูปา กครอง
ส่งผลทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2.2 ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ดาานการวิเคราะห์ทางปริมาณ ไดาแก่ แรงจูงใจ
ใฝ่สมั ฤทธิทางการเรี
ยน การจัดการเรียนการสอนที่เนานผูเา รียนเป็ นสาคัญ และการอบรมสังสอนของพ่
่
อแม่/
์
ผูาปกครอง โดยส่งผลทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ส่วนการรับรูาความสามารถของตนเอง
ดาานการเรียน ส่งผลทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2.3 ปจั จัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ดาานการวิเคราะห์ทางรูปภาพ ไดาแก่ การรับรูา
ความสามารถของตนเองดาานการเรียน แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิทางการเรี
ยน การจัดการเรียนการสอนทีเ่ นานผูเา รียนเป็ น
์
สาคัญ และการอบรมสังสอนของพ่
่
อแม่/ผูปา กครอง โดยส่งผลทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
2.4 ปจั จัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ดาานการวิเคราะห์ทางการแกาปญั หา ไดาแก่
การรับรูาความสามารถของตนเองดาานการเรียน แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิทางการเรี
ยน และการจัดการเรียนการสอน
์
ทีเ่ นานผูเา รียนเป็ นสาคัญ โดยส่งผลทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ส่วนการอบรมสังสอนของพ่
่
อแม่/
ผูปา กครอง ส่งผลทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คาสาคัญ: ความสามารถในการคิดวิเคราะห์, การรับรูคา วามสามารถของตนเองดาานการเรียน,
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิทางการเรี
ยน, การจัดการเรียนการสอนทีเ่ นานผูเา รียนเป็ นสาคัญ,
์
การอบรมสังสอนของพ่
่
อแม่/ผูปา กครอง

Abstract
The main purpose of this study was to investigate the relationship and beta weight of
learning self – efficacy, achievement motivation, child – centered learning and parental cultivation,
and reasoning ability affecting the 4 areas of analytical thinking ability: analytical verbal, analytical
quantitative, analytical figure and analytical problem. The samples used in the study were 498
Matthayomsuksa III term 2 semester 2010 students of the schools in Surin Educational Service
Area I, and selected by two-stage random sampling. The tools used in research comprised the
questionnaires about of learning self – efficacy, achievement motivation, child – centered learning
and parental cultivation, and analytical thinking ability have 4 stage: analytical verbal test ,
analytical quantitative test , analytical figure test, and analytical problem test with the reliabilities of
.89, .88, .92, .91, .80, .80, .85 and .88 respectively. The data were analyzed by using
Multivariate Multiple Regression (MMR) and Univariate Multiple Regression (MR).
1. Factors of learning self – efficacy, achievement motivation, child – centered learning,
parental cultivation and analytical thinking ability, analyzed by MMR, showed relationship statistical
significance at the level of .01 (Wilks’s Lambda = .480). The Multiple correlations, analyzed by MR,
between all factors and each traits of analytical thinking ability which were analytical verbal,
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analytical quantitative, analytical figure, and analytical problem were .490, .588, .572 and .675
respectively with statistical significance at the level of .01 in all areas.
2. The beta weights of factors contributed to each traits of analytical thinking ability were as
follows:
2.1 Learning self – efficacy, achievement motivation and child – centered learning positively
contributed to analytical thinking in analytical verbal with statistically significance at the level of .01
but parental cultivation positively contributed with statistically significance at the level of .05
2.2 Achievement motivation, child – centered learning and parental cultivation positively
contributed to analytical thinking in analytical quantitative with statistically significance at the level of
.01 but Learning self – efficacy positively contributed with statistically significance at the level of .05
2.3 Learning self – efficacy, achievement motivation child – centered learning and
parental cultivation positively contributed to analytical thinking in analytical figure with statistically
significance at the level of .01
2.4 Learning self – efficacy, achievement motivation and child – centered learning
positively contributed to analytical thinking in analytical problem with statistically significance at the
level of .01 but parental cultivation positively contributed with statistically significance at the level of
.05
Keyword: Analytical thinking, Learning self – efficacy, Achievement motivation,
Child – centered learning, Parental cultivation

บทนา
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการไดากาหนดแนวทาง
ในการพัฒ นาเยาวชนของชาติเขาาสู่โลกยุคศตวรรษ
ที่ 2 1 โ ดย มุ่ ง ส่ ง เส ริ ม ใ หา ผูา เ รี ย นมี คุ ณธ รร ม
รั ก ค ว า ม เ ป็ นไ ท ย มี ท ั ก ษ ะ กา รคิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์
คิด สรา า งสรรค์ มีท ัก ษะดา า นเทคโนโลยี สามารถ
ท างานร่ ว มกับ ผูา อ่ืน และสามารถอยู่ ร่ ว มกับ ผูา อ่ื น
ในสัง คมโลกไดาอ ย่ า งสัน ติ [1] ดัง นัน้ ความสามารถ
ในการคิดจึงเป็ นกุญแจสาคัญในการพัฒนาผูเา รียนใหามี
ประสิทธิภาพเพื่อใหาผูาเรียนเป็ นคนเก่ ง ดี และอยู่ใน
สัง คมไดาอ ย่ า งมีค วามสุ ข ความสามารถในการคิด
เป็ นวัตถุ ประสงค์ของการศึกษาที่สาคัญเพราะการคิด
เป็ นทักษะทีท่ ุกคนควรจะมีเพื่อใชาในการปรับตัวใหาเขาา
กับสิง่ แวดลาอม และดารงชีวติ อย่างมีคุณภาพยิง่ ในสมัย
โลกาภิวตั น์ [2]
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 เป็ นหลักสู ตรที่ พ ัฒนาขึ้นตามพระราชบัญญั ติ
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การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกาไขเพิม่ เติม
(ฉบับ ที ่ 2) พ.ศ. 2545 มีแ นวการจัด กระบวน
การเรีย นรู า จัด กิจ กรรมและฝึ ก ปฏิบ ตั ิ ที่มุ่ งเนา น
ความสาคัญทัง้ ดาานความรูา ความคิด ความสามารถ
คุณธรรม กระบวนการเรียนรูา เพื่อพัฒนาคนใหามี
ความสมดุล และเพื่อใหาการจัดการพัฒนาทักษะการคิด
บรรลุผลตามเปาาหมายทีต่ งั ้ ไวา จึงไดามกี ารกาหนดเกณฑ์
และแนวปฏิบตั ิในการวัดและประเมินผลการเรียนรูา ซึ่ง
กาหนดไวาว่าผูาเรียนจะผ่านการศึกษาแต่ละระดับชัน้ และ
จบหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไดานนั ้ ผูเา รียนตาองผ่าน
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผ่าน
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พั ฒ นาผูา เ รี ย นและผ่ า นการ ประเมิ น ตามเกณฑ์ ท่ี
สถานศึกษากาหนด [3] จากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษารอบสอง โดยสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
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(องค์ ก ารมหาชน)
ของส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุรนิ ทร์ เขต 1 โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา
พบว่า มาตรฐานดาานผูเา รียน มาตรฐานที่ 4 คือ ผูเา รียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสราางสรรค์ คิดไตร่ตรอง และ
มีวสิ ยั ทัศน์ ปรากฏผลดังนี้ จานวนโรงเรียนราอยละ
57.5
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ราอยละ 30
อยู่ในระดับพอใชา และราอยละ 12.5 อยู่ในระดับดีมาก
ตามลาดับ ซึ่งจากผลการประเมิน ดังกล่าวจัดไดา ว่า
อยู่ในระดับพอใชาค่อนขาางสูง และต่ ากว่าเปาาหมายที่
ทางสานัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาสุร นิ ทร์ เขต 1
ตัง้ เอาไวา คือ ราอ ยละ 75 ขึน้ ไป อยู่ใ นระดับ ดีข ึน้ ไป
[4]
จากความสาคัญดังกล่าวผูวา จิ ยั จึงตาองการศึกษาว่า
มีปจั จัยใดทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และมีความสัมพันธ์มากนาอยเพียงใด เพื่อใหา
ผูาท่เี กี่ยวขาองมีค วามตระหนักและร่ว มกัน ส่งเสริมใหา
บุ ค คลมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ และ
ช่วยเหลือนักเรียนใหาประสบความสาเร็จในการเรียน
และการทางานต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยบาง
ประการกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยรวม
และจาแนกเป็ นรายดาาน ไดาแก่ การวิเคราะห์ทางภาษา
การวิเคราะห์ทางปริมาณ การวิเคราะห์ทางรูปภาพ
และ การวิเคราะห์ทางการแกาปญั หา
2. เพื่อศึกษาค่าน้าหนักความสาคัญของปจั จัย
บางประการที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการคิ ด
วิเ คราะห์โดยรวมและจ าแนกเป็ นรายดาาน ไดาแ ก่
การวิเ คราะห์ท างภาษา การวิเ คราะห์ท างปริม าณ
การวิเ คราะห์ ท างรู ป ภาพ และการวิเ คราะห์ ท าง
การแกาปญั หา
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วิ ธีดาเนิ นการศึกษา
1. ขอบเขตของการวิ จยั
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใ ชา ใ นการวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ น นั ก เรีย น
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ทีก่ าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2553 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สุ ริน ทร์ เขต 1 ซึ่ง มีจ านวน 40 โรงเรีย น และมี
จานวนนักเรียน 5,928 คน
1.2 กลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใชาในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2553 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
สุรนิ ทร์ เขต 1 ซึง่ มีจานวนนักเรียน 498 คน ซึง่ ไดามา
ดาวยวิธกี ารสุม่ แบบสองขัน้ ตอน(Two–Stage Random
Sampling)
1.3 ตัวแปรที่ศึกษา
ั ย (Independent
1.3.1 ตัวแปรปจจั
Variables)
ไดาแก่
1) การรับรูคา วามสามารถของตนเองดาาน
การเรียน
2) แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิทางการเรี
ยน
์
3) การจัดการเรียนการสอนทีเ่ นานผูเา รียนเป็ น
สาคัญ
4) การอบรมสังสอนของพ่
่
อแม่/ผูปา กครอง
1.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ไดาแก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบ่งออกเป็ น
4 ดาาน ดังนี้
1) การวิเคราะห์ทางภาษา
2) การวิเคราะห์ทางปริมาณ
3) การวิเคราะห์ทางรูปภาพ
4) การวิเคราะห์ทางการแกาปญั หา
2. เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวูา จิ ยั ใชาเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขาอมูลจานวน 5 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎีของสเติรน์ เบอร์ก
ประกอบดาวย 4 ตอน ดังนี้
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ทางภาษา จานวน 10 ขาอ
มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .89
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ทางปริมาณ จานวน 10
ขาอ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .88
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ทางรูปภาพ จานวน 12
ขาอ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .92
ตอนที่ 1 – 3 เป็ นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
5 ตัวเลือก มีขอา ถูกขาอละ 1 ตัวเลือก นักเรียนตอบ
ถูกไดา 1 คะแนน ตอบผิดไดา 0 คะแนน
ั หา
ตอนที่ 4 การวิเ คราะห์ท างการแกาป ญ
จานวน 2 ขาอ เป็ นสถานการณ์ทต่ี าองการใหานักเรียน
วิเ คราะห์ ขาอ ดี – ขาอ เสีย พราอ มมีเ หตุ ผ ลประกอบ
การใหาคะแนนมีน้ าหนักตัง้ แต่ 0 – 4 คะแนน มีค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .91
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามวัดการรับรูคา วามสามารถ
ของตนเองดาานการเรียน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 4 ระดับ
จานวน 15 ขาอ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .80
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามวัดการจัดการเรียน
การสอนที่เนานผูาเรียนเป็ นสาคัญ มีลกั ษณะเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 4 ระดับ
จานวน 15 ขาอ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .80
ฉบับที่ 4 แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
ทางการเรียน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ชนิด 4 ระดับ จานวน 15 ขาอ
มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .85
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามวัดการอบรมสังสอนของ
่
พ่ อ แม่ / ผูา ป กครอง มีลัก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 4 ระดับ จานวน
15 ขาอ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .88
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูาวจิ ยั เก็บรวบรวมขาอ มูลโดยนาเครื่องมือที่สราาง
ขึ้น ไปเก็บ รวบรวมขาอ มู ล กับ โรงเรีย นที่เ ป็ น กลุ่ ม
ตัวอย่างดาวยตนเอง ใชาระยะเวลาในการเก็บขาอมูล 4
สัปดาห์ จากนัน้ นาขาอมูลที่ไดามาวิเคราะห์ขอา มูลทาง
สถิตติ ่อไป
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูวา จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอา มูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์หาค่าสถิติพ้นื ฐานของตัวแปรปจั จัย
กับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยรวมและรายดาาน
2. วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์อย่างง่าย
ั
ระหว่ า งตัว แปรป จ จัย กับ ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์โดยรวมและรายดาาน
3. วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิการถดถอยพหุ
คณ
ู
์
แบบตัวแปรตามพหุนาม (MMR) และค่าน้ าหนัก
ความสาคัญ (Beta Weight) ระหว่างตัวแปรปจั จัย
กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดาา นการวิเคราะห์
ทางภาษา การวิเคราะห์ทางปริมาณ การวิเคราะห์
ทางรูปภาพและการวิเคราะห์ทางการแกาปญั หา

ผลการศึกษา
1. ค่าสัมประสิทธิการถดถอยพหุ
คณ
ู แบบตัวแปร
์
ตามหลายตัว (Multivariate Multiple Regression:
MMR) ประกอบดาวยตัวแปรปจั จัยกับความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ พบว่า มีค่า Wilks’ Lambda (  )
เท่ากับ .480 (Approx.F = 25.383) มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .01 และเมื่อพบว่า
ตั ว แปรป จั จัย และตั ว แปรตามมี ค วามสัม พัน ธ์ ก ั น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ผูวา จิ ยั จึงทาการ
วิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ แบบตั ว แปรเอก นาม
(Univariate Multiple
Regression) พบว่ า ค่ า
สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรกับความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ดาานการวิเคราะห์ทางภาษา ดาาน
การวิ เ คราะห์ ท างปริ ม าณ ดา า นการวิ เ คราะห์
ทางรูปภาพ และดาานการวิเคราะห์ทางการแกาปญั หา
มีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .490,
.588, .572 และ .675 ตามลาดับ ซึ่งทุ กดาานมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ั ยที่
2. ค่าน้าหนักความสาคัญของตัวแปรปจจั
ส่งผล ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในดาาน
ต่างๆ พบว่า
ตัว แปรป จั จัย ที่ส่ง ผลต่ อ ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ดาานการวิเคราะห์ทางภาษา ไดาแก่
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การรั บ รูา ค วามสามารถของตนเองดา า นการเรี ย น
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิทางการเรี
ยน การจัดการเรียนการ
์
สอนทีเ่ นานผูเา รียนเป็ นสาคัญ โดยส่งผลทางบวกอย่างมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .01
มี ค่ า น้ า หนั ก
ความสาคัญ เท่ากับ .140, .252 และ .216 ตามลาดับ
ส่ว นการอบรมสังสอนของพ่
่
อ แม่/ ผูาป กครอง ส่ง ผล
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 มีค่า
น้าหนักความสาคัญ เท่ากับ .087
ตัว แปรป จั จัย ที่ส่ง ผลต่ อ ความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ ดาา นการวิเคราะห์ท างปริมาณ ไดาแ ก่
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิทางการเรี
ยน การจัดการเรียน
์
การสอนทีเ่ นานผูเา รียนเป็ นสาคัญ และการอบรมสังสอน
่
ของพ่ อ แม่ / ผูาป กครอง โดยส่ ง ผลทางบวกอย่ า งมี
นัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .01 มีค่ า น้ า หนั ก
ความสาคัญ เท่ า กับ .255, .345 และ .116
ตามลาดับ ส่วนการรับรูคา วามสามารถของตนเองดาาน
การเรียน ส่งผลทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 มีค่าน้าหนักความสาคัญ เท่ากับ .096
ั ยทัง้ 4 ตัวแปรส่งผลต่อความสามารถ
ตัวแปรปจจั
ในการคิด วิเ คราะห์ ดาา นการวิเ คราะห์ท างรูป ภาพ
โดยส่งผลทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
.01 มีค่ า น้า หนัก ความสาคัญ เท่ า กับ .123, .245,
.318 และ .118 ตามลาดับ
ตัว แปรป จั จัย ที่ส่ง ผลต่ อ ความสามารถในการ
คิด วิเ คราะห์ ดาา นการวิเ คราะห์ท างการแกาป ญั หา
ไดาแก่ การรับรูคา วามสามารถของตนเองดาานการเรียน
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิทางการเรี
ยน และการจัดการเรียน
์
การสอนทีเ่ นานผูเา รียนเป็ นสาคัญ โดยส่งผลทางบวก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .01 มีค่าน้ าหนัก
ความสาคัญ เท่ากับ .200, .324 และ .333 ตามลาดับ
ส่วนการอบรมสังสอนของพ่
่
อแม่/ผูาปกครอง ส่งผล
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05 มีค่า
น้าหนักความสาคัญ เท่ากับ .090

อภิ ปรายผลการศึกษา
ผลการวิเ คราะห์ถ ดถอยพหุค ูณ แบบตัว แปร
ตามพหุนาม พบว่า ตัวแปรปจั จัย ไดาแก่ การรับรูา
ความสามารถของตนเองดาานการเรียน แรงจูงใจใฝ่
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สัมฤทธิทางการเรี
ยน การจัดการเรียนการสอนทีเ่ นาน
์
ผูเา รียนเป็ นสาคัญ และการอบรมสังสอนของพ่
่
อแม่/
ผูปา กครองกับตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ซึง่ แบ่งเป็ น 4 ดาาน ไดาแก่ ดาานการวิเคราะห์
ทางภาษา ดาานการวิเคราะห์ทางปริมาณ ดาานการ
วิเ คราะห์ท างรูป ภาพ และดาา นการวิเ คราะห์ท าง
การแกาปญั หา มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ซึง่ อภิปรายผลไดา ดังนี้
การรับรูคา วามสามารถของตนเองดาานการเรียนมี
ความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึง่
แบนดูรา เชื่อว่า การรับรูคา วามสามารถของตนเอง มี
ความสาคัญและมีผลต่ อการกระทาของบุคคล มีต่อ
การเลือกกิจกรรม การใชาความพยายาม ความอดทน
ในการทางาน การคิดและปฏิกริ ิยาทางอารมณ์ ของ
บุ ค คล
การรั บ รูา ค วามสามารถของตนเองมี
ความสัม พัน ธ์ต่ อ การกระท า พฤติก รรมของบุ ค คล
คือ ถาาบุคคลรับรูคา วามสามารถของตนในการกระทา
อย่างหนึ่งอย่างใดสูง จะมีแนวโนามกระทาพฤติกรรม
นั ้ น สู ง ดา ว ย ใ น ท า ง ต ร ง กั น ขา า ม ถา า บุ ค ค ล รั บ รูา
ความสามารถของตนเองในการกระท าพฤติก รรม
นัน้ ต่า บุคคลก็จะมีแนวโนามทีจ่ ะกระทาพฤติกรรมนัน้
ต่ าหรือไม่กระทาพฤติกรรมนัน้ เลย [5] ก็เช่นเดียวกัน
ถาา บุ ค คลนัน้ มีก ารรับ รูาค วามสามารถของตนเองสูง
บุคคลนัน้ ก็จะมีค วามสามารถในการคิด วิเคราะห์สูง
เช่นกัน
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิทางการเรี
ยนมีความสัมพันธ์
์
กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยผลที่ไดามี
ความสอดคลาองกับเพราพรรณ เปลี่ยนภู่ [6] ไดา
กล่ า วถึ ง ความส าคัญ ของแรงจู ง ใจใฝ่ ส ัม ฤทธิ ว์ ่ า
แรงจู ง ใจใฝ่ ส มั ฤทธิม์ ีค วามเกี่ย วขาอ งกับ การเรีย นรูา
เพราะเป็ น สิง่ ที่ค อยกระตุาน ใหาผูาเ รีย นเกิด พลัง คือ
มีความกระตือรือราน กระฉับกระเฉง มีความพยายาม
ตัง้ ใจเรีย น และมีความตัง้ ใจอย่ า งแรงกลาา ที่จะท า
กิจกรรมใหาไดารบั ความสาเร็จ ซึง่ แสดงว่าผูทา ม่ี แี รงจูงใจ
ใฝส่ มั ฤทธิทางการเรี
ยนสูงจะมีความสามารถในการคิด
์
วิเคราะห์สงู ดาวยเช่นกัน
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การจัดการเรียนการสอนทีเ่ นานผูเา รียนเป็ นสาคัญ
มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนการสอนทีเ่ นาน
ผูเา รียนเป็ นสาคัญ เป็ นการเปิ ดโอกาสใหานกั เรียนไดา
สราางองค์ความรูใา หม่ขน้ึ ดาวยตนเอง ไดาเรียนรูวา ธิ กี ารคิด
วิธกี ารเรียนรูขา องตนเอง และไดาเรียนรูใา นสิง่ ทีต่ นเอง
สนใจและมีความถนัด อาจเป็ นเหตุผลทาใหานกั เรียนมี
แรงจูงใจในการเรียน ตลอดจนสามารถปรับปรุง
กระบวนการรูคา ดิ และการเรียนรูขา องตนเองไดาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงอาจกล่าวไดาว่าการจัดการเรียนการสอนที่
เนานผูเา รียนเป็ นสาคัญเป็ นวิธกี ารจัดการเรียนการสอน
ทีม่ ุ่งเนานและฝึกใหาผเูา รียนคิดแกาปญั หาศึกษาหาคาตอบ
ดาวยตนเอง
การอบรมสัง่ สอนของพ่ อ แม่ / ผูา ป กครองมี
ความสัม พัน ธ์ก ับ ความสามารถในการคิด วิเ คราะห์
สอดคลาอ งกับ ทฤษฎีก ารเรีย นรูา ท างสัง คม (Social
Learning Theory) ของแบนดูรา ทีว่ ่า การเรียนรูา
เกิด จากการสัง เกตผ่ า นตัว แบบ ซึ่ง ตัว แบบนั น้ มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาความคิดของเด็ก ผูปา กครองถือ
เป็ น ตัวแบบแรกในการถ่ า ยทอดลัก ษณะ ความคิด
ความเชื่อใหาแก่เ ด็ก การเลี้ยงดูท่ถี ูกตาองพ่อแม่ควร
เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี หาแก่เด็ก โดยพ่อแม่ตอา งกระทาเป็ น
แบบอย่ า งก่ อ น และเมื่อ เด็ก กระท าสิ่ง ที่ดี ควรใหา
แรงเสริมเพื่อใหาเด็กกระทาต่อไปอีก [7]

ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจยั ครัง้ นี้มขี อา เสนอแนะไวาดงั นี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1. ดาา นการรับ รูาค วามสามารถของตนเองดาา น
การเรียน เนื่องจากการรับรูคา วามสามารถของตนเอง
มีค วามส าคัญ ต่ อ การกระท าของบุ ค คล มีผ ลต่ อ
การเลือกกิจกรรม การใชาความพยายาม ความอดทน
ในการทางาน การคิดและปฏิกริ ยิ าทางอารมณ์ของ
บุคคล ซึง่ การวิจยั พบว่า การรับรูคา วามสามารถของ
ตนเองมีบ ทบาทอย่ า งยิ่ง ต่ อ การคิด วิเ คราะห์ ครู
ผูาปกครองจึงเป็ นบุคคลสาคัญหนึ่งที่คอยกาหนดและ
คอยส่งเสริมใหานักเรียนไดามพี ฒ
ั นาการในดาานการคิด
ต่อไป
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2. ดาานแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิทางการเรี
ยนเนื่องจาก
์
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิทางการเรี
ยนมีบทบาทสาคัญต่ อ
์
พฤติกรรมการเรียนรูา การคิดและดาานอื่นๆ นักเรียน
ทีต่ งั ้ ใจเรียนสูงมักจะประสบผลสาเร็จในการเรียนรูา มี
พฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนา ตรงกันขาามนักเรียนทีข่ าด
ความสนใจหรือ ไม่ ตัง้ ใจเรีย นจะไปไม่ ถึง เปา า หมาย
ั หา ซึ่ ง
พฤติ ก รรมที่ ต ามมาภายหลัง ก็ จ ะเป็ น ป ญ
การวิจยั พบว่า แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิมี์ บทบาทอย่างยิง่
ต่ อ การคิด วิเ คราะห์ ครู ผูาป กครองจึง เป็ น บุ ค คล
สาคัญหนึ่งที่คอยกาหนดและคอยส่งเสริมใหานักเรียน
ไดามพี ฒ
ั นาการในดาานการคิดต่อไป
3. ดาานการจัดการเรียนการสอนที่เนา นผูาเรีย น
เป็ น ส าคัญ เป็ น การจัด การเรีย นการสอนที่เ นา น ใหา
นัก เรีย นไดามีส่ว นร่ ว มในกิจ กรรมการเรีย นการสอน
และสามารถสราา งองค์ค วามรูา ไ ดาดาวยตนเอง โดย
นักเรีย นไดาพ่งึ พาตนเองในการเรีย นรูา เพื่อใหาเกิด
ทักษะทีจ่ ะนาสิง่ ทีเ่ รียนรูไา ปใชาไดาจริง ตลอดจนสามารถ
เขาาใจวิธกี ารเรียนรูขา องตนเองไดา ครูผสูา อนจึงควรจัด
กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง
ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ควรเลือ กใชาเ ทคนิ ค
การสอนที่มีคุ ณ ภาพ ใหา ค วามสนใจและเอาใจใส่
นักเรียน รับฟงั ความคิดเห็นของนักเรียน ใหาโอกาส
และกระตุาน ใหานัก เรีย นรูาจ ัก คิด วิเ คราะห์แ ละรูาจ ัก คิด
ั หาดาว ยตนเอง ตลอดถึง การใชาจิต วิท ยาใน
แกาป ญ
การสอนทีเ่ หมาะสมดาวย
4. ดาานการอบรมสังสอนของพ่
่
อแม่/ผูาปกครอง
เนื่องจากการอบรมสังสอนของพ่
่
อแม่/ผูาปกครองเป็ น
ปจั จัยสาคัญอย่างหนึ่ง โดยนักจิตวิทยาไดากล่าวไวาว่า
เด็ก ที่มีค วามแตกต่ า งกัน เนื่ อ งมาจากการอบรม
เลีย้ งดูทแ่ี ตกต่างกัน โดยเฉพาะในวัยเด็ก บุคลิกภาพ
และอุปนิสยั ต่ างๆ จะถูกกาหนดและวางรากฐานไวา
ตัง้ แต่เด็กและติดตัวไปจนตลอดชีวติ ดังนัน้ การอบรม
สังสอนของพ่
่
อ แม่/ผูาป กครอง จึงมีความสาคัญมาก
และบทบาทของพ่อแม่ท่มี ตี ่ อลูก คือการใหาความรัก
ความอบอุ่น การเอาใจใส่และการใหาความสนับสนุ น
ทางดาา นวิช าการจะช่ ว ยใหาเ กิด พัฒ นาการทางดาา น
ร่ า งกาย อารมณ์ การคิ ด และสัง คมอย่ า งดี ท่ีสุ ด
ตลอดจนอยู่ในสังคมไดาอย่างมีความสุข
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ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครังต่
้ อไป
การศึก ษาในครัง้ นี้ เ ป็ น การศึก ษาเฉพาะ
นัก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 สานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาสุรนิ ทร์ เขต 1 ดังนัน้ ควรมีการศึกษา
นักเรียนในสังกัดอื่นและนักเรีย นระดับ ชัน้ อื่น ๆ เพื่อ
ดูว่าจะใหาผลการวิจยั ที่สอดคลาองกันหรือไม่และควรมี
การศึกษาปจั จัยอื่นๆ ทีส่ ่งผลต่อความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เช่น ความสามารถในการอ่าน ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ของครอบครัว บรรยากาศในการเรีย น
เป็ นตาน
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