การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำ� หรับนักศึกษา
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Analytical Thinking Skills Development Using 5W1H
Analytical Thinking Process to
Art Education Students, Faculty of Education,
Roi Et Rajabhat University
ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์*

*คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
*Corresponding author. E-mail: sci.sak@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำ� หรับนักศึกษาสาขาวิชา
ศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W 1H ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อนและหลังการจัด การเรียนรู้ 3) เพือ่ ศึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W 1H กลุม่ ตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชัน้ ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 13 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ได้แก่ แบบทดสอบ แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบสอบถาม
ความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ 5W 1H ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 2) นักศึกษา
สาขาวิชาศิลปศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรูค้ วามสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W 1H โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ค�ำส�ำคัญ: การคิดวิเคราะห์ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

Abstract

This research aimed 1) To compare the results of the development of analytical thinking
using the 5W1H Analytical Thinking Process of Art Education Students, Faculty
of Education, Roi Et Rajabhat University. Before and after learning management
2) To study students' opinions on the management of cognitive, analytical thinking
using 5W 1H. The sample was The 13 poeples 1 year students in the 2 year academic
year of the academic year 2559 were selected by the purposive sampling. Tools
used include test plans, learning management plans. And questionnaire reviews.
The statistics used in the research were mean, standard deviation and t-test.
The results of the research were as follows: 1) The results of the comparison of the
analytical abilities using the 5W 1H analysis process of art education students higher
than before learning management. 2) The students in arts education had the opinion
on the ability to manage the analytical thinking using the 5W1H analysis process.
Keywords: Analytical Thinking, Developing the Ability to Skills Analytical Thinking

บทน�ำ

การศึกษาเป็นปัจจัยในการด�ำรงชีวติ ทีท่ กุ คนต้องแสวงหาและเพิม่ พูนอยูต่ ลอดเวลา
เพือ่ พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน้าทีก่ ารงาน ตลอดจนความก้าวหน้าและความมัน่ คงของ
ประเทศ แต่ในสองทศวรรษทีผ่ า่ นมา วงการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ พบว่า การพัฒนา
สติปัญญายังท�ำได้ในขอบเขตที่จ�ำกัดและยังไปไม่ถึงเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการ ส�ำหรับ
ประเทศไทยนัน้ พบว่า คุณภาพการศึกษายังไม่ปรากฏผลเป็นทีน่ า่ พึงพอใจ ผูเ้ รียนส่วนใหญ่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรต�่ำใน มาตรฐานด้านผู้เรียนเกี่ยวกับการมีความรู้
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีวจิ ารณญาณ)
มีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำ� เป็นตามหลักสูตรเพียงประมาณร้อยละ 12 และมีทกั ษะในการแสวงหา
ความรูด้ ว้ ยตนเองรักการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ งเพียงร้อยละ 24 (ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) ซึง่ การจัดการศึกษาเพือ่ ให้ได้คณ
ุ ภาพสูงจึงต้องพัฒนา
กระบวนการคิด นักการศึกษาจ�ำนวนมากเชือ่ ว่า ถ้านักเรียนมีความสามารถในการคิดก็จะ
ท�ำให้นกั เรียนสามารถเอาใจใส่ตอ่ เนือ้ หาสาระในหลักสูตร มีความตัง้ ใจจริง ต้องการท�ำงานให้
ประสบความส�ำเร็จและมีความสามารถด�ำเนินชีวติ ทีด่ ี (Morrison, 2003) การจัดการเรียน
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การสอนให้เกิดกระบวนการคิดก�ำลังได้รับความ สนใจเป็นอย่างมาก เพราะการคิด
เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการยกระดับมาตรฐานผลสัมฤทธิท์ างวิชาการ การสอนคิดในชัน้ เรียน
มีความส�ำคัญอย่างยิง่ เพราะเป็นการสนับสนุนกระบวนการคิด ซึง่ ท�ำให้เกิดการเรียนรูท้ ดี่ ที สี่ ดุ
ท�ำอย่างไรผูเ้ รียนจะได้เรียนรู้ การคิด โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ ซึง่ เป็นรากฐานส�ำคัญของ
การเรียนรูแ้ ละการด�ำเนินชีวติ บุคคลทีม่ คี วามสามารถในการคิด วิเคราะห์จะมีความสามารถ
เหนือกว่าบุคคลอืน่ ในด้านสติปญ
ั ญาและการด�ำเนินชีวติ เนือ่ งจากการคิดวิเคราะห์เป็น
พืน้ ฐานของการคิดทัง้ มวล เป็นทักษะทีท่ กุ คนสามารถพัฒนาได้ ซึง่ ประกอบด้วยทักษะทีส่ ำ� คัญ
คือ การสังเกต การเปรียบเทียบ การคาดคะเน และการประยุกต์ใช้ การประเมิน การจ�ำแนก
แยกแยะประเภท การจัดหมวดหมู่ การสันนิษฐาน การสรุปผลเชิงเหตุผล การศึกษาหลักการ
การเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ของสิง่ ต่างๆ การตัง้ สมมติฐานทีม่ ผี ลมาจากการศึกษาค้นคว้า
และการตัดสินใจในสิ่งต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจด้วยเหตุผล ทักษะการคิด
วิเคราะห์จงึ เป็นทักษะการคิดระดับสูงทีเ่ ป็นองค์ประกอบส�ำคัญของกระบวนการคิดทัง้ มวล
(ประพันธ์ศริ ิ สุเสารัจ, 2551)
ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนทีม่ ไิ ด้เอือ้ ให้ผเู้ รียนคิดเป็น ท�ำเป็น และแก้ปญ
ั หา
เป็นการเรียนการสอนมุง่ เน้นการฟังบรรยายภายในห้องเรียน และการท่องจ�ำมากกว่าการให้
ผูเ้ รียนได้คดิ ซึง่ ทักษะการคิดวิเคราะห์นนั้ เป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญของการคิดในด้านอืน่ ๆ เช่น
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดเชิสร้างสรรค์ การคิดไตร่ตรองและมีวสิ ยั ทัศน์ เป็นต้น
การพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์จึงเป็นสิ่งส�ำคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชัน้ สูง ปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ด้วยเหตุนี้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่
จะน�ำพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จากข้อมูลข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความต้องการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ส�ำหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพือ่ พัฒนา
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ส�ำหรับนักศึกษา ซึ่งถือเป็น
ประชากรโลกให้มคี วามพร้อมต่อยุคศตวรรษที่ 21 ซึง่ การคิดวิเคราะห์ มีบทบาทอย่างสูง
ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือแนวทางการแก้ปญ
ั หาทีม่ ปี ระสิทธิภาพของประชากรโลก
ความพร้อมของครูที่จะต้องวิจัยพัฒนาตนเองอย่างสม�่ำเสมอต่อเนื่องเป็นทักษะที่มี
ความจ�ำเป็นและต้องปรับเปลีย่ นให้ทนั กับยุคสมัย นอกจากนีก้ ารวิจยั และการคิดวิเคราะห์
เป็นทักษะทีส่ ำ� คัญของนักวิจยั และประชากรโลกในยุคปัจจุบนั ให้มคี วามพร้อมต่อการก้าว
เข้าสูศ่ ตวรรษที่ 21 และใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1. เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ 5W 1H ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
2. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรูก้ ารพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W 1H

วิธดี ำ� เนินการวิจยั

ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รวม 13 คน โดยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ที่ผู้วิจัยท�ำการสอน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรูค้ วามสามารถคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์
5W 1H จ�ำนวน 5 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง รวม 10 ชัว่ โมง ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากเรือ่ งข่าว
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากเรือ่ งข่าว
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากเรือ่ งเหตุการณ์สำ� คัญ
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากเรือ่ งเหตุการณ์สำ� คัญ
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 5 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากเรือ่ งบทความ พบว่า
แผนการจัดการเรียนรูท้ กุ แผนมีคา่ IOC เท่ากับ 1.00
2. แบบทดสอบความสามารถคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W 1H
พบว่า มีคา่ IOC อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 มีคา่ ความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.40-0.80 มีคา่ อ�ำนาจ
จ�ำแนกอยูร่ ะหว่าง 0.33 - 0.73 มีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.90
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรูค้ วามสามารถคิด
วิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W 1H พบว่า มีคา่ IOC เท่ากับ 1.00
ขัน้ ตอนการสร้าง
1) ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ และสร้างเครื่องมือ
เพื่อใช้ในการประเมินกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือในการจัดการเรียนรู้ทักษะ
การคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W 1H แบบทดสอบ และแบบสอบถาม
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โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง 2) น�ำเครือ่ งมือทีส่ ร้างขึน้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน
3 ท่าน ส�ำหรับการตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาทีใ่ ช้และความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา
(Content validity) แล้วน�ำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item–Objective
Congruence หรือ IOC) ได้คา่ IOC ระหว่าง 0.67-1.00 ซึง่ ถืออยูใ่ นเกณฑ์ทสี่ ามารถน�ำ
เครือ่ งมือวิจยั ไปใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างได้ 4) น�ำเครือ่ งมือมาปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ แล้วน�ำไปทดลองกับนักศึกษาทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับกลุม่ ตัวอย่างคือ นักศึกษาวิชา
ศิลปศึกษา ชัน้ ปีที่ 3 จ�ำนวน 20 คน และ 5) น�ำผลทีไ่ ด้จากการทดลองมาวิเคราะห์และปรับปรุง
แก้ไข แล้วน�ำเครือ่ งมือทีส่ ร้างขึน้ ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง การจัดการเรียน
การสอนส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด รายวิชาการศึกษาและความเป็นครูทผี่ วู้ จิ ยั ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 13 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ด�ำเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 2) จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การศึกษาและความเป็นครู ที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ 5W 1H ส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชัน้ ปีท่ี 1 โดยใช้ระยะเวลาใน
การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์โดย-ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W
1H ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2559 ใช้เวลาในการจัด
กิจกรรม 10 ครัง้ 10 ชัว่ โมง โดยไม่รวมเวลาทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน
3) ท�ำการทดสอบหลังเรียน (Post – test) ภายหลังจากการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิน้ แล้ว
ทัง้ 10 กิจกรรม และตรวจให้คะแนนเพือ่ น�ำไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิตพิ นื้ ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (X̅) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t - test
ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01

สรุปผลการวิจยั

1. การเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ 5W 1H ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การจัดกิจกรรม

N

X̅

S.D

t

Sig.

ก่อนจัดการเรียนรู้

13

14.68

3.67

18.431

0.00**

หลังจัดการเรียนรู้

13

35.42

6.28

** นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
โดยใช้ ก ระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ 5W 1H ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะเห็นได้ว่า ภายหลังการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W 1H
ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยภายหลัง
การจัดการเรียนรูส้ งู กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
2. การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W 1H ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W 1H ของนักศึกษาโดยภาพรวม
ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

X̅

S.D

ระดับ

1. การแบ่งเวลามีความเหมาะสมกับเนื้อหา

4.68

0.47

มากที่สุด

2. ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา

4.75

0.43

มากที่สุด

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ

4.54

0.49

มากที่สุด

4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น

4.46

0.49

มาก

5. มีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียน

4.82

0.38

มากที่สุด

4.65

0.45

มากที่สุด

รวม
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จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรูก้ ารพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W 1H ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
4.65 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 เมือ่ พิจารณาค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย พบว่า
มีการกระตุน้ ให้เกิดความสนใจในการเรียนมากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.82 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.38 รองลงมาคือ ใช้สอื่ การเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมกับเนือ้ หา มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.75 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 และการแบ่งเวลามีความเหมาะสมกับเนือ้ หา
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.68 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ตามล�ำดับ

อภิปรายผล

1. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ 5W 1H ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จะเห็นได้วา่ ภายหลังการจัดการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W 1H ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยคะแนนเฉลี่ยภายหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของจุฑารัตน์ พันธุ (2556) พบว่า การวิเคราะห์แบบประเมินผลงานการคิดวิเคราะห์
5W 1H พบว่า ผูเ้ รียนส่วนใหญ่มกี ารพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ทดี่ ขี นึ้ รูห้ ลักการคิด
วิเคราะห์และสามารถปฏิบัติงานและความถูกต้องของงานอยู่ในระดับดีและกล้าที่จะคิด
อย่างเต็มที่ ซึ่งผู้เรียนได้ให้เหตุผลประกอบในทุกหัวข้อได้อย่างชัดเจนอยู่ในระดับที่ดี
หัวข้อการประเมินกลุม่ เป้าหมาย (Who) พบว่า ผูเ้ รียนไม่มปี ญ
ั หาในการเลือกกลุม่ เป้าหมาย
สามารถให้เหตุผลประกอบได้อย่างชัดเจนหัวข้อการประเมินประเภทสินค้า (What) ผูเ้ รียน
มีการเลือกประเภทสินค้าได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ใน
การเลือกสินค้า หัวข้อการประเมินเวลา (When) ผู้เรียนมีการเลือกช่วยเวลาในการจัด
หน่วยได้อย่างเหมาะสม และมีความตรงต่อยุคสมัย หัวข้อการประเมินสถานที่ (Where)
ผู ้ เ รี ย นเลื อ กสถานที่ ใ นการจั ด หน่ ว ยได้ เ หมาะสมและตรงกั บ กลุ ่ ม เป้ า หมาย หั ว ข้ อ
การประเมินเพราะเหตุใด (Why) ผู้เรียนบอกเหตุผลประกอบการเลือกและออกแบบได้
อย่างครบถ้วน ชัดเจน หัวข้อประเมินอย่างไร (How) ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบสามารถบอกเหตุผลการออกแบบได้ชัดเจน และสามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ได้จริง จึงสรุปได้ว่าวิธีการพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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5W 1H เป็ น ทั ก ษะที่ ใ ช้ ไ ด้ ผ ลดี ใ นระดั บ ที่ น ่ า พอใจ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ กชพร น�ำนาผล และคณะ (2558) พบว่า ผลการเปรียบเทียบการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการวิจัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด จะเห็นได้วา่ นักศึกษาทัง้ 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภายหลังการจัดอบรม
เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการวิจัยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยคะแนนเฉลี่ยหลังฝึกอบรมของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์
โดยใช้กระบวนการวิจยั สูงกว่าก่อนฝึกอบรม สอดคล้องกับงานวิจยั ของวนิดา สาระติ (2558)
พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
5W1H สูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 5W1H อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับวรรณวีร์ บุญคุม้ (2555) พบว่า ความสามารถในการคิดและเขียน
เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องนั ก ศึ ก ษาโดยใช้ แ บบฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด และเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์
ในรายวิชาการวิจยั ในชัน้ เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 สอดคล้องกับอรวรรณ พลทัสสะ (2556) พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
วิชาชีววิทยา เรื่อง ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01 และมีคะแนนเฉลี่ย 29.43 คิดเป็นร้อยละ
73.58 สอดคล้องกับสุจิตรา วภักดิ์เพชร อัมรา เขียวรักษา และมารศรี กลางประพันธ์
(2556) พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีไ่ ด้รบั
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ร่วมกับการคิดแบบอริยสัจ 4
หลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 สอดคล้ อ งกั บ
ธิติยา พงศ์ศิริไพศาล ชัยวัฒน์ วารี. (2557) ผลการเปรียบเทียบด้านการคิดวิเคราะห์
ในวิชาภาษาไทยระหว่างนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยของนักเรียน พบว่า นักเรียนกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การสอนเทคนิคการ
คิดแบบหมวกหกใบมีคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากลุม่ ทีส่ อนแบบปกติ
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อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้จุฑารัตน์ พันธุ (2556) พบว่า วิธีการ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W 1H เป็นทักษะที่ใช้ได้ผลดีใน
ระดับที่น่าพอใจ สามารถช่วยพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนได้ดีขึ้นตาม
จุดประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ และผลแบบสะท้อนการเรียนรู้ พบว่า ผูเ้ รียนได้เรียนรูก้ ระบวนการ
ออกแบบ ที่ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W 1H นั้น ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการคิดที่เป็น
กระบวนการ มี ขั้ น ตอนในการคิ ด ที่ เ ป็ น ระบบ มี ก ระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ เ ป็ น ขั้ น ตอน
มีแนวทางด้านความคิดที่เป็นระบบ มีเหตุผลในการตัดสินใจ ออกแบบผลงานได้ถูกต้อง
ตรงตามจุดประสงค์ทไี่ ด้ตงั้ ไว้ ผูเ้ รียนมีความสนุกสนานทีไ่ ด้ทากิจกรรมร่วมกับเพือ่ นๆ และ
นันทนัช วัฒนสุภิญโญ (2557) พบว่า นักศึกษาที่เรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอน
ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ มีความ สามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรูก้ ารพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W 1H โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
เนือ่ งจากกระบวนการจัดการเรียนรูม้ งุ่ เน้นกระบวนการให้เกิดการเรียนรูท้ เี่ น้นการคิดวิเคราะห์
จากการเรียนการสอน ซึง่ ส่งผลให้นกั ศึกษาเกิดการเรียนรูด้ า้ นการคิดวิเคราะห์เพิม่ มากขึน้
สอดคล้องกับศักดิศ์ รี สืบสิงห์ กชพร น�ำนาผล และคณะ (2558) พบว่า การพัฒนานักศึกษา
ครุศาสตร์ตา่ งสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะการวิจยั พบว่า
นักศึกษามีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.96 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.64 และทักษะด้านการวิจยั โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.05 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณวีร์
บุญคุ้ม (2555) พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกทักษะการคิดและเขียน
เชิงสร้างสรรค์ในรายวิชาการวิจัยในชั้นเรียน ในภาพรวมนักศึกษาเห็นด้วยกับการใช้
แบบฝึกทักษะในระดับมากทีส่ ดุ สอดคล้องกับสุมติ ตา พูลสุขเสริม (2558) พบว่า ผลการวิเคราะห์
ความพึงพอใจของผูเ้ รียนระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาดที่
มีตอ่ การเรียนทีใ่ ช้วธิ สี อนด้วยเทคนิคหมวกความคิดหกใบ โดยภาพรวมของทุกๆ ด้านอยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.64 เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
พบว่าผูเ้ รียนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ อันดับที่ 1 มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.82 คือ ผูส้ อน
มีการกระตุน้ ให้เกิดความสนใจในการเรียน และในด้านผูเ้ รียน พบว่า ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ อันดับที่ 1 มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.79 คือ ช่วยให้ผเ้ ู รียนเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
และจุฑารัตน์ พันธุ (2556) พบว่า ผูเ้ รียนได้เรียนรูก้ ระบวนการออกแบบทีใ่ ช้กระบวนการคิด
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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วิเคราะห์ 5W 1H นัน้ ท�ำให้ผเู้ รียนเกิดการคิดทีเ่ ป็นกระบวนการ มีขนั้ ตอนในการคิดทีเ่ ป็นระบบ
มีกระบวนการเรียนรูท้ เี่ ป็นขัน้ ตอน มีแนวทางด้านความคิดทีเ่ ป็นระบบ มีเหตุผลในการตัดสินใจ
ออกแบบผลงานได้ถกู ต้องตรงตามจุดประสงค์ทไี่ ด้ตงั้ ไว้ ผูเ้ รียนมีความสนุกสนานทีไ่ ด้ทำ�
กิจกรรมร่วมกับเพือ่ นๆ ดังนัน้ สรุปได้วา่ วิธกี ารพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยกระบวนการคิด
วิเคราะห์ 5W 1H เป็นทักษะทีใ่ ช้ได้ผลดีในระดับทีน่ า่ พอใจ สามารถช่วยพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ของผูเ้ รียนได้ดขี นึ้ ตามจุดประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ สอดคล้องกับสุพรรณี อาวรณ์ และ
แก้วเวียง น�ำนาผล (2557) พบว่า การจัดการเรียนรูด้ า้ นการคิดวิเคราะห์ ของครูแต่ละคนยังไม่
ประสบผลส�ำเร็จเท่าทีค่ วร เนือ่ งจากครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการจัดการเรียนรูด้ า้ นการคิด
วิเคราะห์ และทักษะในการจัดการเรียนรูด้ า้ นการคิดวิเคราะห์ไม่มากนัก เคยเข้ารับการอบรม
การจัดการเรียนรูด้ า้ นการคิดวิเคราะห์แต่ไม่เคยลงมือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดการ
เรียนรูด้ า้ นการคิดวิเคราะห์อย่างจริงจัง ขาดงบประมาณในการสนับสนุน ขาดเอกสาร และบุคลากร
ทีจ่ ะช่วยแนะน�ำในการจัดการเรียนรูด้ า้ นการคิด ครูทกุ คนมีความต้องการทีจ่ ะจัดการเรียนรู้
ด้านการคิดวิเคราะห์ โดยต้องการให้มจี ดั ประชุมปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ
และจัดการเรียนรูด้ า้ นการคิดวิเคราะห์ได้ มีการสนับสนุนด้านเอกสาร บุคลากร มีการนิเทศ
ติดตาม ให้ความช่วยเหลือและฝึกปฏิบตั จิ นสามารถจัดการเรียนรูด้ า้ นการคิดวิเคราะห์ได้และครู
ทุกคนมีความต้องการทีจ่ ะจัดการเรียนรูด้ า้ นการคิดวิเคราะห์ จากการฝึกปฏิบตั จิ ริง โดยมี
วิทยากรทีเ่ ชีย่ วชาญด้านการจัดการเรียนรูด้ า้ นการคิดวิเคราะห์ มาให้ความรูแ้ ละมีการนิเทศติดตาม
อย่างต่อเนื่องจนครูทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ได้ นอกจากนี้
จิระพล ภาวงค์กลาง (2551) ได้กล่าวถึงการพัฒนาเพือ่ การจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ
พบว่า ครูผสู้ อนทีเ่ ข้ารับการพัฒนาตนเองได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจและเกิดทักษะเพิม่ มากขึน้
ในด้านเนือ้ หาสาระของการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ เกิดทักษะในหลายเรือ่ ง เช่น
การวางแผนการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ การผลิตสือ่ นวัตกรรมทางการศึกษา และ
การท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำผลวิจัยไปใช้
1. ควรเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ส�ำหรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นในด้านการช่างสังเกต
สงสัย ช่างถาม และในด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น
2. ผูส้ อนควรเน้นการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สำ� หรับนักศึกษา โดยมีการจัด
กิจกรรมหรือการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น หรือควรจะมีสื่อประกอบให้มากขึ้น
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3. ควรมีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ให้กบั นักศึกษาของคณะ เนือ่ งจากเป็นคุณลักษณะส�ำคัญทีค่ วรมุง่ เน้นให้กบั ผูเ้ รียน
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถด้าน
การคิดของนักศึกษาในรูปแบบอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาหรือผู้เรียนกลุ่มอื่นๆ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกคิด
วิเคราะห์ หรือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
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