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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาความสมัพนัธแ์ละศกึษาค่าน ้าหนกัความส าคญัของปจัจยัดาานการ

รบัรูาความสามารถของตนเองดาานการเรยีน  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน  การจดัการเรยีนการสอนทีเ่นาน
ผูาเรยีนเป็นส าคญั  และการอบรมสัง่สอนของพ่อแม่/ผูาปกครอง ทีส่่งผลต่อความสามารถในการคดิวเิคราะหโ์ดย
แบ่งเป็น   4 ดาาน ไดาแก่  การวเิคราะหท์างภาษา  การวเิคราะหท์างปรมิาณ   การวเิคราะหท์างรูปภาพ  และการ
วเิคราะหท์างการแกาปญัหา  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชาเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา  
2553  สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสุรนิทร ์เขต 1 จ านวน  498 คน ไดามาโดยการสุ่มแบบสองขัน้ตอน 
(Two-stage Random Sampling) เครื่องมอืทีใ่ชาในการวจิยัเป็นแบบสอบถามการรบัรูาความสามารถของตนเองดาาน
การเรยีน  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน การจดัการเรยีนการสอนทีเ่นานผูาเรยีนเป็นส าคญั  การอบรมสัง่สอน
ของพ่อแม่/ผูาปกครอง   และแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์  โดยแบ่งเป็น  4 ตอน  ไดาแก่  
แบบทดสอบ  การวเิคราะห์ทางภาษา  แบบทดสอบการวเิคราะห์ทางปริมาณ  แบบทดสอบการวเิคราะห์ทาง
รปูภาพ  และแบบทดสอบการวเิคราะหท์างการแกาปญัหา ซึง่มค่ีาความเชื่อมัน่ เท่ากบั  .89, .88,  .92,  .91,  .80,  
.80,  .85, .88 ตามล าดบั  วเิคราะห์ขาอมูลโดยใชาการถดถอยพหุคูณแบบตวัแปรตามพหุนาม  (Multivariate  
Multiple Regression:  MMR)  และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบตวัแปรตามเอกนาม (Univariate Multiple 
Regression: MR) 

ผลการวจิยัพบว่า 
1.  กลุ่มตวัแปรปจัจยั ไดาแก่ การรบัรูาความสามารถของตนเองดาานการเรยีน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิท์างการ

เรยีนการจัดการเรียนการสอนที่เนานผูาเรียนเป็นส าคัญ   และการอบรมสัง่สอนของพ่อแม่/ผูาปกครองกับ
ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์  มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมค่ีาวลิคลแ์ลมป์
ดา (  ) .480  และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคูณระหว่างตวัแปรปจัจยักบัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ 
ดาานการวเิคราะห์ทางภาษา  การวเิคราะห์ทางปริมาณ  การวิเคราะห์ทางรูปภาพ  และการวิเคราะห์ทางการ
แกาปญัหา  มค่ีาเท่ากบั  .490 , .588 , .572 และ .675  ตามล าดบั  ซึง่ทุกดาานมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

2.  ค่าน ้าหนักความส าคญัของกลุ่มตวัแปรปจัจยัทีส่่งต่อความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ดาานการวเิคราะห ์
ทางภาษา  การวเิคราะหท์างปรมิาณ  การวเิคราะหท์างรปูภาพ  และการวเิคราะหท์างการแกาปญัหา  ดงัน้ี   
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2.1  ปจัจยัทีส่่งผลต่อความสามารถในการคดิวเิคราะห์  ดาานการวเิคราะห์ทางภาษา  ไดาแก่  การรบัรูา
ความสามารถของตนเองดาานการเรยีน  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน  การจดัการเรยีนการสอนทีเ่นานผูาเรยีน
เป็นส าคญั   โดยส่งผลทางบวกอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ส่วนการอบรมสัง่สอนของพ่อแม่/ผูาปกครอง  
สง่ผลทางบวกอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
          2.2  ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ ดาานการวเิคราะหท์างปรมิาณ  ไดาแก่  แรงจูงใจ
ใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน  การจดัการเรยีนการสอนที่เนานผูาเรยีนเป็นส าคญั   และการอบรมสัง่สอนของพ่อแม่/
ผูาปกครอง  โดยส่งผลทางบวกอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01  ส่วนการรบัรูาความสามารถของตนเอง     
ดาานการเรยีน  สง่ผลทางบวกอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
          2.3 ปจัจยัที่ส่งผลต่อความสามารถในการคดิวเิคราะห์ ดาานการวเิคราะหท์างรูปภาพ ไดาแก่ การรบัรูา
ความสามารถของตนเองดาานการเรยีน แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน การจดัการเรยีนการสอนทีเ่นานผูาเรยีนเป็น
ส าคญั   และการอบรมสัง่สอนของพ่อแม่/ผูาปกครอง โดยสง่ผลทางบวกอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
          2.4  ปจัจยัที่ส่งผลต่อความสามารถในการคดิวิเคราะห์  ดาานการวเิคราะห์ทางการแกาปญัหา ไดาแก่       
การรบัรูาความสามารถของตนเองดาานการเรยีน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน และการจดัการเรยีนการสอน     
ทีเ่นานผูาเรยีนเป็นส าคญั  โดยสง่ผลทางบวกอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สว่นการอบรมสัง่สอนของพ่อแม่/
ผูาปกครอง  สง่ผลทางบวกอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
ค าส าคญั:    ความสามารถในการคดิวเิคราะห,์ การรบัรูาความสามารถของตนเองดาานการเรยีน,  
                แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน, การจดัการเรยีนการสอนทีเ่นานผูาเรยีนเป็นส าคญั,   
                การอบรมสัง่สอนของพ่อแม่/ผูาปกครอง 
 

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 
 
บทน า 

นโยบายกระทรวงศกึษาธกิารไดาก าหนดแนวทาง 
ในการพฒันาเยาวชนของชาติเขาาสู่โลกยุคศตวรรษ   
ที่   2 1   โ ดยมุ่ ง ส่ ง เ ส ริม ใหาผูา เ รีย นมีคุณธ รรม            
รักค ว าม เ ป็น ไทย   มีทักษะกา รคิด วิ เ ค ร า ะห ์          
คิดสราางสรรค์  มีทักษะดาานเทคโนโลยี  สามารถ
ท างานร่วมกับผูาอื่น  และสามารถอยู่ร่วมกับผูาอื่น     
ในสงัคมโลกไดาอย่างสนัติ [1]  ดังนัน้ความสามารถ   
ในการคดิจงึเป็นกุญแจส าคญัในการพฒันาผูาเรยีนใหามี
ประสิทธิภาพเพื่อใหาผูาเรียนเป็นคนเก่ง ดี และอยู่ใน
สังคมไดาอย่างมีความสุข  ความสามารถในการคิด   
เป็นวตัถุประสงค์ของการศกึษาที่ส าคญัเพราะการคิด
เป็นทกัษะทีทุ่กคนควรจะมเีพื่อใชาในการปรบัตวัใหาเขาา
กบัสิง่แวดลาอม และด ารงชวีติอย่างมคีุณภาพยิง่ในสมยั
โลกาภวิตัน์ [2]   

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช
2551 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกาไขเพิม่เติม 
(ฉบบัที ่ 2 )  พ.ศ. 2545  มแีนวการจดักระบวน    
การเรยีนรู า  จดักจิกรรมและฝึกปฏบิตั ิ  ที่มุ่งเนาน
ความส าคญัทัง้ดาานความรูา ความคดิ ความสามารถ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรูา เพื่อพฒันาคนใหาม ี   
ความสมดุล และเพื่อใหาการจดัการพฒันาทกัษะการคดิ
บรรลุผลตามเปาาหมายทีต่ัง้ไวา จงึไดามกีารก าหนดเกณฑ์
และแนวปฏบิตัิในการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูา ซึ่ง
ก าหนดไวาว่าผูาเรยีนจะผ่านการศกึษาแต่ละระดบัชัน้และ
จบหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดานัน้ ผูาเรยีนตาองผ่าน
การประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขยีน ผ่าน    
การประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ และกจิกรรม
พัฒนาผูา เรียนและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่
สถานศกึษาก าหนด [3]  จากผลการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษารอบสอง  โดยส านักงานรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา  
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(องค์การมหาชน) ของส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาสรุนิทร ์   เขต 1 โรงเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา  
พบว่า  มาตรฐานดาานผูาเรยีน มาตรฐานที ่4 คอื ผูาเรยีนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ มี
วจิารณญาณ มคีวามคดิสราางสรรค์ คดิไตร่ตรอง และ
มวีสิยัทศัน์  ปรากฏผลดงันี้  จ านวนโรงเรยีนราอยละ 
57.5       ผลการประเมนิอยู่ในระดบัด ี  ราอยละ 30 
อยู่ในระดบัพอใชา และราอยละ 12.5 อยู่ในระดบัดมีาก 
ตามล าดบั  ซึ่งจากผลการประเมนิดงักล่าวจดัไดาว่า
อยู่ในระดบัพอใชาค่อนขาางสูง และต ่ากว่าเปา าหมายที่
ทางส านักงานเขตพื้นที ่การศกึษาสุรนิทร ์ เขต 1    
ตัง้เอาไวา คอืราอยละ 75 ขึน้ไป อยู่ในระดบัดขีึน้ไป  
[4] 

จากความส าคญัดงักล่าวผูาวจิยัจงึตาองการศกึษาว่า 
มปีจัจยัใดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการคดิ
วเิคราะหแ์ละมคีวามสมัพนัธม์ากนาอยเพยีงใด  เพื่อใหา
ผูาที่เกี่ยวขาองมีความตระหนักและร่วมกนัส่งเสริมใหา
บุคคลมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และ
ช่วยเหลอืนักเรยีนใหาประสบความส าเร็จในการเรยีน
และการท างานต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยับาง 

ประการกบัความสามารถในการคดิวเิคราะห์โดยรวม
และจ าแนกเป็นรายดาาน ไดาแก่ การวเิคราะหท์างภาษา   
การวเิคราะห์ทางปรมิาณ  การวิเคราะห์ทางรูปภาพ
และ การวเิคราะหท์างการแกาปญัหา 

2. เพื่อศึกษาค่าน ้าหนักความส าคญัของปจัจยั 
บางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิด
วิเคราะห์โดยรวมและจ าแนกเป็นรายดาาน  ไดาแก่    
การวิเคราะห์ทางภาษา  การวิเคราะห์ทางปริมาณ  
การวิเคราะห์ทางรูปภาพ  และการวิเคราะห์ทาง     
การแกาปญัหา 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการศึกษา 
1.  ขอบเขตของการวิจยั 

1.1  ประชากร 
ประชากรที่ใชาในการวิจัยครัง้นี้ เป็นนักเรียน          

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  ทีก่ าลงัศกึษาในภาคเรยีนที่ 2    
ปีการศกึษา 2553  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
สุรินทร์ เขต 1  ซึ่งมีจ านวน 40  โรงเรียน และมี
จ านวนนกัเรยีน  5,928  คน 

1.2  กลุม่ตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชาในการวิจยัครัง้นี้เป็นนักเรียน   

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 2   
ปีการศกึษา 2553 สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
สุรนิทร ์เขต 1 ซึง่มจี านวนนักเรยีน 498 คน ซึง่ไดามา
ดาวยวธิกีารสุม่แบบสองขัน้ตอน(Two–Stage Random 
Sampling) 

1.3  ตวัแปรท่ีศึกษา 
1.3.1 ตวัแปรปจัจยั (Independent 

Variables)   
ไดาแก่             
        1)  การรบัรูาความสามารถของตนเองดาาน 
การเรยีน          

    2)  แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน  
    3)  การจดัการเรยีนการสอนทีเ่นานผูาเรยีนเป็น 

ส าคญั 
    4)  การอบรมสัง่สอนของพ่อแม่/ผูาปกครอง 

1.3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  
ไดาแก่  ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์แบ่งออกเป็น  
4  ดาาน  ดงันี้ 
        1)  การวเิคราะหท์างภาษา 
        2)  การวเิคราะหท์างปรมิาณ 
        3)  การวเิคราะหท์างรปูภาพ 
        4)  การวเิคราะหท์างการแกาปญัหา 
2. เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ในการวจิยัครัง้นี้ผูาวจิยัใชาเครื่องมอืในการเกบ็ 
รวบรวมขาอมลูจ านวน 5 ฉบบั  คอื 

ฉบบัท่ี  1  แบบทดสอบวดัความสามารถใน     
การคดิวเิคราะหต์ามแนวคดิทฤษฎขีองสเตริน์เบอรก์  
ประกอบดาวย  4  ตอน  ดงันี้   
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ตอนท่ี 1 การวเิคราะหท์างภาษา จ านวน 10 ขาอ 
มคี่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั  .89    

ตอนท่ี 2 การวเิคราะหท์างปรมิาณ จ านวน 10 
ขาอ มคี่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั  .88     

ตอนท่ี 3 การวเิคราะหท์างรปูภาพ จ านวน 12 
ขาอ  มคี่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั  .92 
      ตอนที ่ 1 – 3  เป็นแบบทดสอบแบบเลอืกตอบ  
5  ตวัเลอืก  มขีาอถูกขาอละ  1  ตวัเลอืก  นักเรยีนตอบ
ถูกไดา  1  คะแนน  ตอบผดิไดา  0  คะแนน   

ตอนท่ี 4  การว ิเคราะห ์ทางการแก าปญัหา    
จ านวน  2  ขาอ  เป็นสถานการณ์ทีต่าองการใหานักเรยีน
วิเคราะห์ขาอดี – ขาอเสีย  พราอมมีเหตุผลประกอบ   
การใหาคะแนนมนี ้าหนักตัง้แต่  0 – 4 คะแนน  มคี่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากบั  .91 

ฉบบัท่ี 2  แบบสอบถามวดัการรบัรูาความสามารถ 
ของตนเองดาานการเรยีน  มลีกัษณะเป็นแบบมาตรา
สว่นประมาณค่า (Rating  Scale) ชนิด 4  ระดบั  
จ านวน  15  ขาอ  มคี่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั  .80 

ฉบบัท่ี  3  แบบสอบถามวดัการจดัการเรยีน    
การสอนที่เนานผูาเรยีนเป็นส าคญั  มีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า (Rating  Scale) ชนิด 4 ระดบั 
จ านวน 15  ขาอ  มคี่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั  .80 

ฉบบัท่ี  4  แบบสอบถามวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
ทางการเรยีน  มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating  Scale) ชนิด  4  ระดบั  จ านวน  15  ขาอ  
มคี่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั  .85 

ฉบบัท่ี  5  แบบสอบถามวดัการอบรมสัง่สอนของ 
พ่อแม่/ผูาปกครอง  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating  Scale) ชนิด  4 ระดบั  จ านวน  
15 ขาอ  มคี่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั  .88 
3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูาวจิยัเกบ็รวบรวมขาอมูลโดยน าเครื่องมอืที่สราาง
ขึ้น  ไปเก็บรวบรวมขาอมูลกับโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่างดาวยตนเอง  ใชาระยะเวลาในการเกบ็ขาอมูล  4  
สปัดาห์  จากนัน้น าขาอมูลที่ไดามาวเิคราะห์ขาอมูลทาง
สถติต่ิอไป 
 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
ผูาวจิยัด าเนินการวเิคราะหข์าอมลูตามขัน้ตอน ดงันี้ 
1. วิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรปจัจยั

กบั 
ความสามารถในการคดิวเิคราะหโ์ดยรวมและรายดาาน 

2. วเิคราะหห์าค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่าย 
ระหว่างตัวแปรปจัจัยกับความสามารถในการคิด
วเิคราะหโ์ดยรวมและรายดาาน 

3.  วเิคราะหห์าค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหคุณู 
แบบตัวแปรตามพหุนาม (MMR)  และค่าน ้าหนัก
ความส าคญั  (Beta  Weight)  ระหว่างตวัแปรปจัจยั
กบัความสามารถในการคดิวเิคราะหด์าานการวเิคราะห์
ทางภาษา  การวิเคราะห์ทางปรมิาณ  การวิเคราะห์
ทางรปูภาพและการวเิคราะหท์างการแกาปญัหา 
 
ผลการศึกษา 

1.  ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคณูแบบตวัแปร 
ตามหลายตวั (Multivariate Multiple Regression: 
MMR) ประกอบดาวยตวัแปรปจัจยักบัความสามารถใน
การคดิวเิคราะห์ พบว่า มคี่า Wilks’ Lambda ( ) 
เท่ากบั .480 (Approx.F = 25.383) มคีวามสมัพนัธ์
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 และเมื่อพบว่า 
ตัวแปรปจัจัยและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กัน    
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั.01 ผูาวจิยัจงึท าการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบตัวแปร เอก นาม 
(Univariate Multiple Regression) พบว่าค่า
สหสมัพนัธพ์หุคูณระหว่างตวัแปรกบัความสามารถใน
การคดิวเิคราะห์  ดาานการวเิคราะหท์างภาษา  ดาาน
การวิเคราะห์ทางปริม าณ  ดาานการวิเคราะห์        
ทางรูปภาพ และดาานการวเิคราะห์ทางการแกาปญัหา  
มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณ เท่ากบั .490, 
.588, .572 และ .675 ตามล าดบั ซึ่งทุกดาานมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   

2. ค่าน ้าหนกัความส าคญัของตวัแปรปจัจยัที่
สง่ผล ต่อความสามารถในการคดิวเิคราะหใ์นดาาน
ต่างๆ  พบว่า   

ตัวแปรปจัจยัที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
คิดวเิคราะห ์ ดาานการวเิคราะหท์างภาษา  ไดาแก่  
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การรับรูาความสามารถของตนเองดาานการเรียน  
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน  การจดัการเรยีนการ
สอนทีเ่นานผูาเรยีนเป็นส าคญั โดยส่งผลทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 มีค่าน ้ าหนัก
ความส าคญั เท่ากบั .140, .252 และ .216 ตามล าดบั  
ส่วนการอบรมสัง่สอนของพ่อแม่/ผูาปกครอง  ส่งผล
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั.05 มีค่า
น ้าหนกัความส าคญั เท่ากบั .087   

ตัวแปรปจัจยัที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์  ดาานการวิเคราะห์ทางปริมาณ  ไดาแก่  
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน  การจดัการเรยีน 
การสอนทีเ่นานผูาเรยีนเป็นส าคญั  และการอบรมสัง่สอน
ของพ่อแม่/ผูาปกครอง  โดยส่งผลทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าน ้ าหนัก
ความส าคัญ เท่ากับ  .255, .345  และ .116  
ตามล าดบั  สว่นการรบัรูาความสามารถของตนเองดาาน
การเรยีน  ส่งผลทางบวกอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05  มคี่าน ้าหนกัความส าคญั เท่ากบั  .096   

ตวัแปรปจัจยัทัง้ 4 ตวัแปรสง่ผลต่อความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์  ดาานการวิเคราะห์ทางรูปภาพ 
โดยส่งผลทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.01 มีค่าน ้าหนักความส าคัญ เท่ากับ .123, .245, 
.318 และ .118 ตามล าดบั 

ตัวแปรปจัจยัที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์  ดาานการวเิคราะห์ทางการแกาปญัหา  
ไดาแก่  การรบัรูาความสามารถของตนเองดาานการเรยีน 
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน  และการจดัการเรยีน
การสอนทีเ่นานผูาเรยีนเป็นส าคญั  โดยส่งผลทางบวก
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .01 มคี่าน ้าหนัก
ความส าคญั เท่ากบั .200, .324 และ .333 ตามล าดบั  
ส่วนการอบรมสัง่สอนของพ่อแม่/ผูาปกครอง  ส่งผล
ทางบวกอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 มคี่า
น ้าหนกัความส าคญั เท่ากบั .090 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการว ิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบตัวแปร
ตามพหุนาม  พบว่าตัวแปรปจัจยั ไดาแก่  การรบัรูา
ความสามารถของตนเองดาานการเรียน  แรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิท์างการเรยีน  การจดัการเรยีนการสอนทีเ่นาน
ผูาเรยีนเป็นส าคญั  และการอบรมสัง่สอนของพ่อแม่/
ผูาปกครองกบัตวัแปรตาม  คอื ความสามารถในการคดิ
วเิคราะห์ ซึง่แบ่งเป็น 4 ดาาน ไดาแก่ ดาานการวเิคราะห์
ทางภาษา  ดาานการวเิคราะห์ทางปรมิาณ  ดาานการ
วิเคราะห์ทางรูปภาพ และดาานการวิเคราะห์ทาง     
การแกาปญัหา  มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่ อภปิรายผลไดา  ดงันี้ 

การรบัรูาความสามารถของตนเองดาานการเรยีนม ี

ความสมัพนัธก์บัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ ซึง่
แบนดูรา เชื่อว่า การรบัรูาความสามารถของตนเอง มี
ความส าคญัและมผีลต่อการกระท าของบุคคล มต่ีอ 
การเลอืกกจิกรรม การใชาความพยายาม ความอดทน
ในการท างาน การคดิและปฏกิริิยาทางอารมณ์ของ
บุคคล  การรับรูาความสามารถของตนเองมี
ความสมัพันธ์ต่อการกระท า  พฤติกรรมของบุคคล  
คอื  ถาาบุคคลรบัรูาความสามารถของตนในการกระท า
อย่างหนึ่งอย่างใดสูง  จะมแีนวโนามกระท าพฤติกรรม
นั ้น สู ง ดา ว ย ใ น ท า ง ต ร ง กัน ขา า ม ถา า บุ ค ค ล รับ รูา
ความสามารถของตนเองในการกระท าพฤติกรรม   
นัน้ต ่า  บุคคลกจ็ะมแีนวโนามทีจ่ะกระท าพฤตกิรรมนัน้
ต ่าหรอืไม่กระท าพฤตกิรรมนัน้เลย [5] กเ็ช่นเดยีวกนั  
ถาาบุคคลนัน้มีการรับรูาความสามารถของตนเองสูง  
บุคคลนัน้ก็จะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูง
เช่นกนั   

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีนมคีวามสมัพนัธ์
กบัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยผลที่ไดาม ี  
ความสอดคลาองกบัเพราพรรณ เปลี่ยนภู่ [6] ไดา
กล่าวถึงความส าคัญ ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิว์่ า 

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิม์ีความเกี่ยวขาองกับการเรียนรูา 
เพราะเป็นสิง่ที่คอยกระตุานใหาผูาเรียนเกิดพลัง  คือ       
มคีวามกระตอืรอืราน  กระฉับกระเฉง มคีวามพยายาม 

ตัง้ใจเรียน และมีความตัง้ใจอย่างแรงกลาาที่จะท า
กจิกรรมใหาไดารบัความส าเรจ็ ซึง่แสดงว่าผูาทีม่แีรงจูงใจ
ใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีนสงูจะมคีวามสามารถในการคดิ
วเิคราะหส์งูดาวยเช่นกนั   
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การจดัการเรยีนการสอนทีเ่นานผูาเรยีนเป็นส าคญั 

มคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ 
ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก การจดัการเรยีนการสอนทีเ่นาน
ผูาเรยีนเป็นส าคญั เป็นการเปิดโอกาสใหานกัเรยีนไดา
สราางองคค์วามรูาใหม่ขึน้ดาวยตนเอง ไดาเรยีนรูาวธิกีารคดิ 

วธิกีารเรยีนรูาของตนเอง และไดาเรยีนรูาในสิง่ทีต่นเอง
สนใจและมคีวามถนดั อาจเป็นเหตุผลท าใหานกัเรยีนมี
แรงจงูใจในการเรยีน  ตลอดจนสามารถปรบัปรุง
กระบวนการรูาคดิและการเรยีนรูาของตนเองไดาอย่าง
ต่อเนื่อง  จงึอาจกล่าวไดาว่าการจดัการเรยีนการสอนที่
เนานผูาเรยีนเป็นส าคญัเป็นวธิกีารจดัการเรยีนการสอน
ทีมุ่่งเนานและฝึกใหาผูาเรยีนคดิแกาปญัหาศกึษาหาค าตอบ
ดาวยตนเอง    

การอบรมสัง่สอนของพ่อแม่/ผูาปกครองมี 
ความสมัพันธ์กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สอดคลาองกับทฤษฎีการเรียนรูาทางสังคม  (Social  
Learning  Theory)  ของแบนดูรา  ทีว่่า การเรยีนรูา
เกิดจากการสังเกตผ่านตัวแบบ  ซึ่งตัวแบบนัน้มี
อทิธพิลต่อการพฒันาความคดิของเดก็  ผูาปกครองถอื
เป็นตัวแบบแรกในการถ่ายทอดลักษณะ  ความคิด
ความเชื่อใหาแก่เด็ก  การเลี้ยงดูที่ถูกตาองพ่อแม่ควร
เป็นแบบอย่างทีด่ใีหาแก่เดก็  โดยพ่อแม่ตาองกระท าเป็น
แบบอย่างก่อน  และเมื่อเด็กกระท าสิ่งที่ดี  ควรใหา  
แรงเสรมิเพื่อใหาเดก็กระท าต่อไปอกี [7]   
 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการวจิยัครัง้นี้มขีาอเสนอแนะไวาดงันี้ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
1. ดาานการรับรูาความสามารถของตนเองดาาน  

การเรยีน  เนื่องจากการรบัรูาความสามารถของตนเอง
มีความส าคัญต่อการกระท าของบุคคล มีผลต่อ      
การเลอืกกจิกรรม การใชาความพยายาม ความอดทน
ในการท างาน การคดิและปฏกิริยิาทางอารมณ์ของ
บุคคล ซึง่การวจิยัพบว่า  การรบัรูาความสามารถของ
ตนเองมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการคิดวิเคราะห์  คร ู 
ผูาปกครองจงึเป็นบุคคลส าคญัหนึ่งที่คอยก าหนดและ
คอยส่งเสรมิใหานักเรยีนไดามพีฒันาการในดาานการคดิ
ต่อไป  

2. ดาานแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีนเน่ืองจาก 
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีนมีบทบาทส าคญัต่อ
พฤตกิรรมการเรยีนรูา  การคดิและดาานอื่นๆ  นักเรยีน
ทีต่ัง้ใจเรยีนสงูมกัจะประสบผลส าเรจ็ในการเรยีนรูา  มี
พฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนา  ตรงกนัขาามนักเรยีนทีข่าด
ความสนใจหรือไม่ตัง้ใจเรียนจะไปไม่ถึงเปา าหมาย  
พฤติกรรมที่ตามมาภายหลังก็จะเป็นปญัหา  ซึ่ง     
การวจิยัพบว่า  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิม์บีทบาทอย่างยิง่
ต่อการคิดวิเคราะห์  ครู  ผูาปกครองจึงเป็นบุคคล
ส าคญัหนึ่งที่คอยก าหนดและคอยส่งเสรมิใหานักเรยีน
ไดามพีฒันาการในดาานการคดิต่อไป 

3.  ดาานการจดัการเรียนการสอนที่เนานผูาเรียน  
เป็นส าคัญ  เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เนานใหา
นักเรียนไดามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
และสามารถสราางองค์ความรูาไดาดาวยตนเอง โดย
นักเรียนไดาพึ่งพาตนเองในการเรียนรูา เพื่อใหาเกิด
ทกัษะทีจ่ะน าสิง่ทีเ่รยีนรูาไปใชาไดาจรงิ ตลอดจนสามารถ
เขาาใจวธิกีารเรยีนรูาของตนเองไดา ครูผูาสอนจงึควรจดั
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           
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ควรเลือกใชาเทคนิค  
การสอนที่มีคุณภาพ  ใหาความสนใจและเอาใจใส่
นักเรยีน  รบัฟงัความคดิเหน็ของนักเรยีน  ใหาโอกาส
และกระตุานใหานักเรียนรูาจ ักคิดวิเคราะห์และรูาจ ักคิด
แกาปญัหาดาวยตนเอง  ตลอดถึงการใชาจิตวิทยาใน  
การสอนทีเ่หมาะสมดาวย   

4.  ดาานการอบรมสัง่สอนของพ่อแม่/ผูาปกครอง   
เนื่องจากการอบรมสัง่สอนของพ่อแม่/ผูาปกครองเป็น
ปจัจยัส าคญัอย่างหน่ึง  โดยนักจติวทิยาไดากล่าวไวาว่า  
เด็กที่มีความแตกต่างกัน  เนื่องมาจากการอบรม  
เลีย้งดทูีแ่ตกต่างกนั  โดยเฉพาะในวยัเดก็  บุคลกิภาพ
และอุปนิสยัต่างๆ  จะถูกก าหนดและวางรากฐานไวา
ตัง้แต่เดก็และตดิตวัไปจนตลอดชวีติ  ดงันัน้การอบรม
สัง่สอนของพ่อแม่/ผูาปกครอง  จึงมีความส าคญัมาก
และบทบาทของพ่อแม่ที่มต่ีอลูก  คอืการใหาความรกั  
ความอบอุ่น  การเอาใจใส่และการใหาความสนับสนุน
ทางดาานวิชาการจะช่วยใหาเกิดพัฒนาการทางดาาน
ร่างกาย  อารมณ์  การคิดและสังคมอย่างดีที่สุด  
ตลอดจนอยู่ในสงัคมไดาอย่างมคีวามสขุ 
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ข้อเสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
การศึกษาในครัง้นี้ เป็นการศึกษาเฉพาะ  

นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3  ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาสุรนิทร์  เขต 1 ดงันัน้ควรมกีารศกึษา
นักเรียนในสงักดัอื่นและนักเรียนระดบัชัน้อื่นๆ เพื่อ
ดูว่าจะใหาผลการวจิยัที่สอดคลาองกนัหรอืไม่และควรมี
การศกึษาปจัจยัอื่นๆ ทีส่่งผลต่อความสามารถในการคดิ
วเิคราะห์ เช่น ความสามารถในการอ่าน  ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว  บรรยากาศในการเรียน   
เป็นตาน 
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