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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพ ปั ญหา และการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารจัดการ
เรี ยนรู ้ 2) เพื่อสร้างรู ปแบบและประเมินรู ปแบบการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรี ยน ระดับมัธยมศึ กษา ในเขตภาคเหนื อตอนล่าง การวิจยั มี 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ศึ กษาสภาพปั ญหาและ
ศึกษาองค์ประกอบการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ(Exploratory Factor Analysis)
ใช้เกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละองค์ประกอบต้องมีตวั แปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้ นไป มี ค่าน้ าหนักแต่ละตัวแปร ตั้งแต่
0.3 ขึ้นไป และค่าไอเกนตั้งแต่ 1 ขึ้นไป ขั้นตอนที่ 2 สร้างรู ปแบบ แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นคือ 1) ยกร่ างรู ปแบบโดยการ
ประชุ มเชิ งปฏิ บัติ การโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จ านวน 9 คน 2) ตรวจสอบร่ างรู ปแบบ โดยการสั มมนาอิ งผู ้เชี่ ยวชาญ
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 12 คน ตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของรู ปแบบ เกณฑ์การตัดสิ น ความ
ถูกต้องและเหมาะสม ต้องมีค่า X ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และมีค่า S.D. น้อยกว่า 1.00 3) ปรับปรุ งร่ างรู ปแบบ โดยนาผล
การประเมินและผลสรุ ปจากข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาใช้ในการปรับปรุ งและประเมินรู ปแบบ โดยประเมิ น
ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ โดยผูบ้ ริ หารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 30 คน เกณฑ์การ
ตัดสิ นความเป็ นไปได้และเป็ นประโยชน์ตอ้ งมีค่า X ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และมีค่า S.D.น้อยกว่า 1.00
ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ทุ กด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และปั ญหาการ
บริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ทุ กด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบของรู ปแบบ
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ดาเนิ นงานเป็ นระบบ 2) การพัฒนาบุคลากร 3) การวิเคราะห์สภาพองค์กร
(SWOT Analysis) 4) การมี ส่วนร่ วม 5) โครงสร้างบริ หารงาน 6) การส่ งเสริ มสนับสนุ น 7) การกาหนดเป้ าหมาย
8) การสื่ อสาร และ 9) การวัดและประเมิ นผล 2. รู ปแบบ ประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) ระบวนการพัฒนา
3) ผลผลิต ได้แก่ 3.1) ครู มีการจัดการเรี ยนรู ้แบบคิดวิเคราะห์ทุกเนื้ อหา ทุกระดับชั้น 3.2) ครู มีการฝึ กทักษะการคิด
วิเคราะห์ให้แก่ผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง 3.3) นักเรี ยนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 4) การตรวจสอบ และผลการประเมิ น
รู ปแบบ มีความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมาก และเป็ นประโยชน์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: รู ปแบบการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้, ทักษะการคิดวิเคราะห์, นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study the conditions and the problems, and to analyze the factors of
learning management, 2) to create the models, and to assess the learning management models for developing analytical
thinking skills of secondary school students in Lower Northern Thailand. The research was divided into 2 steps. 1) to
study the conditions and the problems of learning management. Exploratory Factor Analysis was used for data analysis,
and selected the factor which the criterion using of each factor was more than 3 variables and up, the factors score of
each variable was from 0.3 and up and eigenvalue was from 1 and up too. 2) was to create the models. The methodology
divided into 3 steps. 1) drafting by workshop conducted with 9 experts. 2)correcting the model draft by connoisseurship
of 12 related experts, the criterion of the correctness and the suitability was at average from 3.51 and up, and standard
deviation was less than 1.00. 3)improving learning management models by considering the evaluation results and
experts’ suggestions, and to assess the learning management models for the evaluations of the possibility and the utility.
The data was collected from 3 0 education administrators and educational personnel, the criterion of judging the
feasibility and the usefulness were at the average from 3.51 and up, and standard deviation was less than 1.00.
The result had found that: 1. In general,the condition of learning management was at the high level whereas
the problem of learning management was at the moderate level.Theanalysis of factors of learning management included
the nine factors, Included 1) well-manage operation. 2) personnel development. 3) SWOT Analysis. 4) participation.
5) job structure. 6) supporting. 7) goal setting. 8) communication, and 9) evaluation. 2. The learning management
models consisted of 1) Planning 2) Development process 3) Products were 3.1) analytical thinking learning was used
in every subject and class, 3.2) analytical thinking skill training were continuously organized, 3.3)students gained
analytical thinking skills,4) the correction,and The evaluation of learning management models was found that the
possibility was at the high level. The utility was at the highest level.
Keywords: learning management model, analytical thinking skills, high school students
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บทนา
การศึ กษาคื อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มีคุณภาพ การเตรี ยมนักเรี ย นให้พร้อมกับชี วิตใน
ศตวรรษที่ 21 เป็ นเรื่ องสาคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคม หนึ่งในทักษะที่ผู ้เรี ยนจะต้องมีในยุค
ศตวรรษที่ 21 คื อ Critical Thinking and Problem Solving หรื อทั ก ษะด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่ งทั้งหมดสอดคล้องกับผลสารวจความต้องการแรงงานของ
นายจ้างและองค์กรเกิ ดใหม่ขององค์การเพื่ อความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จและการพัฒนา (OECD) พบว่า
นายจ้างขององค์กรในศตวรรษที่ 21 คาดหวังให้พนักงานในองค์กรมีทกั ษะด้านการคิดวิเคราะห์ (Critical
Thinking) และความคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creativity) มากที่ สุ ด ดัง นั้น แรงงานที่ จ ะยัง คงปลอดภัย และมี
ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ คือ แรงงานที่มีทกั ษะที่หลากหลายทั้งทางปัญญา และทางการสื่ อสาร
เช่ น ทักษะความคิ ดสร้างสรรค์ และทักษะการคิ ดวิเคราะห์ เป็ นต้น ส่ วนแรงงานที่ ยงั พึ่งพาทักษะซ้ า ๆ
ในการประกอบอาชีพอยูใ่ นปัจจุบนั จะเป็ นกลุ่มที่มีความเสี่ ยงสู งมากที่จะตกงานในอนาคต
หลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 (ส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน,
2561) ได้กาหนดจุ ดมุ่งหมายไว้ว่า ผูเ้ รี ยนต้องมี การคิ ดวิเคราะห์ คิ ดวิจารณญาณ อภิ ปราย แลกเปลี่ยนความ
คิ ดเห็นและแก้ปัญหาได้ และหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560) ในวิชา
หลัก ๆ มุ่งเน้นให้การจัดการเรี ยนรู ้ที่เชื่ อมโยงกับกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งจะเห็นได้วา่ หลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่ งเป็ นทักษะที่สาคัญ นอกจากนี้ ผลการ
ทดสอบระดับชาติ (สถาบันทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ , 2561) ซึ่ งได้มีการจัดสอบโอเน็ตเป็ นประจาทุกปี
โดยมี วตั ถุประสงค์หลักเพื่ อทดสอบความรู ้ และทักษะการคิ ดของนักเรี ยน และจากผลทดสอบโอเน็ต ในปี
การศึกษา 2560 ทัว่ ประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 50 คะแนนในทุกวิชา และวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ซึ่ งเป็ นวิชาที่ตอ้ งมีทกั ษะการคิดในระดับสู ง มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุ ด
จากข้อ มูลดังกล่า ว หน่ วยงานทางการศึ กษาได้ใ ห้ค วามส าคัญต่ อการพัฒ นาผูเ้ รี ย น เพื่ อให้มี
คุณภาพโดยผ่านทักษะสาคัญคือ การคิดวิเคราะห์ ด้วยเหตุน้ ี กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้
นาสมรรถนะต่ า ง ๆ และมาตรฐานการเรี ย นรู ้ มาเป็ นตัวชี้ วดั ในการตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ กษา เพื่ อ
สะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุตาม เป้ าหมายได้มากน้อยเพียงใด และหนึ่ ง
ในตัวชี้วดั การประกันคุณภาพคือ ผูเ้ รี ยนต้องมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ผูว้ ิจยั จึงได้เห็นความสาคัญดังกล่าว และสนใจศึกษารู ปแบบหรื อวิธีการส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
เพื่ อนาไปใช้พ ัฒนาสถานศึ กษาด้านการส่ งเสริ มการคิ ดวิ เคราะห์ ของนักเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพต่ อไป
แม้จะได้มีการส่ งเสริ มให้ครู ดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาการคิ ดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยนมาโดยตลอด
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แต่ ในทศวรรษที่ ผ่านมา พบว่าการพัฒนาการคิ ดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยนยังทาได้ในขอบเขตจากัด และยัง
ไม่บรรลุเป้ าหมายสู งสุ ดตามต้องการ (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2549) ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจทาการศึ กษา
รู ปแบบการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ เพื่ อเสริ มสร้างทักษะการคิ ดวิเคราะห์ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษา
ในเขตภาคเหนื อตอนล่าง เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่ จะใช้เป็ นแนวทางในส่ งเสริ ม
สนับ สนุ น ครู ผู ส้ อนในระดับ มัธ ยมศึ กษา ในการพัฒ นาการเรี ยนการสอนเพื่ อพัฒนาทักษะการคิ ด
วิเคราะห์ให้แก่นกั เรี ยน เพื่อให้มีคุณสมบัติและสามารถดารงชีวิตอยูใ่ นโลกยุคศตวรรษที่ 21 นี้ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อศึ กษาสภาพปั ญหา และวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้ าง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
2. เพื่อสร้างและประเมินรู ปแบบการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรี ยน ระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรู ปแบบ
2. ศึกษาแนวแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หาร
การศึกษา
3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารจัดการที่
ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์
4. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
การคิดวิเคราะห์
5. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด และการ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
6. ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
สภาพการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้าง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ระดับ
มัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

การสร้างรู ปแบบการบริ หาร
จัดการเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้าง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรี ยน ระดับมัธยมศึกษา ใน
เขตภาคเหนือตอนล่าง
การประเมินรู ปแบบการบริ หาร
จัดการเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้าง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรี ยน ระดับมัธยมศึกษา ใน
เขตภาคเหนือตอนล่าง
รู ปแบบการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้
เพื่อเสริ มสร้างทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรี ยน ระดับ
มัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประเภทของงานวิจยั
เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ซึ่ งมี 2 ขั้นตอน คื อขั้นที่ 1 (R1: Research
ครั้ งที่ 1) เป็ นการวิเคราะห์สภาพและปั ญหา เป็ นการสารวจข้อมูลเชิ งปริ ม าณ และเชิ งคุ ณภาพ รวมถึ ง
การศึกษาทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวกับสิ่ งที่ศึกษา และสิ่ งที่ตอ้ งการพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ทางาน หรื อ พัฒ นางานให้ดี ข้ ึ น และขั้นที่ 2 (D1: Development ครั้ งที่ 1) พัฒนารู ปแบบ กระบวนการ
กิจกรรม หรื อระบบการบริ หารจัดการ เพื่อแก้ปัญหา
ประชากร/กลุ่มตัวอย่ าง
ขั้นตอนที่ 1 การศึ กษาสภาพ และปั ญหาการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้างทักษะการคิ ด
วิเ คราะห์ ของนักเรี ย นระดับ มัธยมศึ กษา ในเขตภาคเหนื อตอนล่า ง ประชากรประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนมัธยมศึ กษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา ภาคเหนื อตอนล่างทั้ง 9 จังหวัด
จานวน 263 โรงเรี ยน (263 คน) และกลุ่มตัวอย่างได้จากการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง
ของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 157 คน โดยการ
สุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Multi-state Random Sampling)
ขั้นตอนที่ 2 สร้างรู ปแบบ ดาเนิ นการยกร่ างรู ปแบบโดยการประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การ (work shop)
จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 9 คน ตรวจสอบร่ างรู ปแบบโดยการสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Connoisseurship) จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 12 คน และปรับปรุ งร่ างรู ปแบบโดยนาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผูเ้ ชี่ยวชาญ มาพิจารณา
และปรับปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ จากนั้นประเมินรู ปแบบโดยใช้แบบสอบถามประเมินความเป็ นไปได้
และความเป็ นประโยชน์จากผูท้ รงคุ ณวุฒิคือ กลุ่มผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ าย
วิชาการ วิทยฐานะชานาญการพิเศษขึ้นไป จานวน 20 คน และกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และ
มีความรู ้ความสามารถในด้านการบริ หารการศึกษา และการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ เช่น ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ศึกษานิเทศก์ จานวน 10 คน รวม 30 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คื อ รู ปแบบการบริ หารจัด การเรี ย นรู ้ เพื่ อเสริ มสร้ า งทักษะการคิ ด วิเ คราะห์ ของ
นักเรี ยน ระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ตัวแปรตาม คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง

ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

84

วารสารวิชาการเครื อข่ ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

เครื่ องมือที่ใช้ วจิ ยั
ขั้นตอนที่ 1 ใช้แบบสอบถามสภาพ และปั ญหาเกี่ยวกับการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้าง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้าน
การจัด การองค์การ ด้า นการสั่งการ ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุ ม จากนั้นใช้ขอ้ มูลจาก
แบบสอบถามการศึกษาสภาพการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนื อตอนล่าง มาวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อยกร่ างรู ปแบบ
ขั้นตอนที่ 2 การประชุมปฏิบตั ิการ (work shop) เพื่อยกร่ างรู ปแบบ ใช้แบบบันทึกตารางวิเคราะห์
เนื้ อหา และการตรวจสอบรู ปแบบฉบับร่ าง โดยการสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Connoisseurship) ใช้ประเด็น
การสนทนา และการตั้งคาถาม การให้ขอ้ มูล และใช้แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม
ของรู ปแบบ จากนั้นประเมินรู ปแบบ โดยใช้แบบสอบถามความเป็ นไปได้ และเป็ นประโยชน์
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขั้นตอนที่ 1 ส่ งและรับแบบสอบถามด้วยตัวเองและทางไปรษณี ย ์ โดยส่ งหนังสื อขอความอนุเคราะห์
เก็บรวบรวมข้อมูลไปยังโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นแหล่งข้อมูล และประสานติดตามรับแบบสอบถามคืน
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลจากการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ (work shop) นามายกร่ างรู ปแบบ และ
ตรวจสอบรู ปแบบฉบับร่ าง โดยการสัมมนาอิ งผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Connoisseurship) การประเมิ นรู ปแบบเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้แ บบสอบถาม ส่ ง และรั บ ทางไปรษณี ย ์ โดยส่ ง หนัง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์
ถึงผูท้ รงคุณวุฒิคือ กลุ่มผูบ้ ริ หารสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ วิทยฐานะชานาญการ
พิเศษขึ้นไป และกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ขั้น ตอนที่ 1 การศึ กษาสภาพและปั ญ หาการบริ ห ารจัด การเรี ย นรู ้ วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ที่ ไ ด้จ าก
แบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลทุกฉบับ แล้วจัดทารหัสข้อมูลและบันทึกข้อมูล
ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป หลังจากนั้นตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล แล้วดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เกณฑ์ในการแปลความหมาย ได้กาหนดระดับคะแนนในการแปลความไว้ด ังนี้ (Best & Kahn, 2006)
คะแนนเฉลี่ย 4.50–5.00 มีสภาพ/ปั ญหาในข้อนั้นอยู่ในระดับมากที่ สุด คะแนนเฉลี่ย 3.50–4.49
มีสภาพ/ปั ญหาในข้อนั้นอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 2.50–3.49 มีสภาพ/ปั ญหาในข้อนั้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.50–2.49 มีสภาพ/ปั ญหาในข้อนั้นอยูใ่ นระดับน้อย และคะแนนเฉลี่ย 1.00–1.49
มีสภาพ/ปั ญหาในข้อนั้นอยู่ในระดับน้อยที่ สุด ผลค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ดังปรากฎในตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้างทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวม
ข้ อ
1.
2.
3.
4.
5.

สภาพการบริหารจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้ างทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่ าง โดยภาพรวม
ด้านการวางแผน
ด้านการจัดองค์การ
ด้านการสัง่ การ
ด้านการประสานงาน
ด้านการควบคุม
รวมเฉลีย่

แปล

X S.D. ความหมาย
4.09
4.01
4.10
4.00
3.93
4.03

0.73
0.77
0.80
0.81
0.86
0.79

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 สภาพการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้างทักษะการคิ ดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า สภาพการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ในทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งด้านที่มีสภาพการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้
มากที่สุดคือ ด้านการบังคับบัญชาสัง่ การ( X = 4.10)
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัญหาการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้างทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวม
ข้ อ
1.
2.
3.
4.
5.

ปัญหาการบริหารจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้ างทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่ าง โดยภาพรวม
ด้านการวางแผน
ด้านการจัดองค์การ
ด้านการสัง่ การ
ด้านการประสานงาน
ด้านการควบคุม
รวมเฉลีย่

X

S.D.

2.80
2.65
2.65
2.64
2.65
2.68

1.15
1.17
1.20
1.19
1.22
1.19

แปล
ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 2 ปั ญหาการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้างทักษะการคิ ดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึ กษา ในเขตภาคเหนื อตอนล่าง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.68) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีปัญหาการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ มากที่สุดคือ ด้านการวางแผน ( X = 2.80)
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การวิเคราะห์องค์ประกอบ เพื่อยกร่ างรู ปแบบ ใช้ขอ้ มูลจากแบบสอบถามการศึ กษาสภาพการ
บริ หารจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนื อ
ตอนล่าง โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยการวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบหลัก (Principal Component Analysis) และหมุ น แกนขององค์ ป ระกอบแบบตั้ ง ฉาก
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีการวาริ แมกซ์ (Varimax Rotation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป
แล้วทาการคัดเลือกองค์ประกอบ โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบตามแนวคิดของวิยะดา ตันวัฒนากูล
(อ้างใน ยุทธ ไกรวรรณ์, 2551) โดยคานวณตัวแปรและองค์ประกอบต้องมีตวั แปรตั้งแต่ระดับ 3 ตัวแปรขึ้นไป
มีน้ าหนักองค์ประกอบของแต่ละตัวแปร ตั้งแต่ 0.3 ขึ้ นไปและต้องมีค่าไอเกน (Eigenvalues) ตั้งแต่ 1 ขึ้ นไป
ซึ่ งผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ ดังตารางที่ 3
ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
Extraction Sums of Squared
Loadings
Component
% of Cumulative
% of Cumulative
Total
Total
Variance
%
Variance
%
1
41.961 58.279 58.279
41.961 58.279 58.279
2
3.927 5.454
63.732
3.927 5.454
63.732
3
3.239 4.498
68.231
3.239 4.498
68.231
4
2.039 2.832
71.062
2.039 2.832
71.062
5
1.647 2.288
73.350
1.647 2.288
73.350
6
1.415 1.965
75.315
1.415 1.965
75.315
7
1.229 1.707
77.022
1.229 1.707
77.022
8
1.176 1.633
78.655
1.176 1.633
78.655
9
1.107 1.538
80.193
1.107 1.538
80.193
10
.963 1.337
81.531
11
.935 1.298
82.829
Initial Eigenvalues

Rotation Sums of Squared
Loadings
% of Cumulative
Total
Variance
%
18.981 26.363 26.363
12.368 17.177 43.540
6.811 9.459
52.999
5.360 7.444
60.443
4.457 6.190
66.634
3.202 4.447
71.080
2.923 4.059
75.140
1.871 2.599
77.739
1.767 2.454
80.193

จากตาราง 3 พบว่ า องค์ ป ระกอบที่ มี ค่ า Eigenvalues > 1 มี ท้ ัง หมด 9 องค์ ป ระกอบ โดยมี
เปอร์ เ ซ็ นต์ของความแปรปรวนสะสมทั้ง 9 องค์ป ระกอบ เท่ า กับ 80.193 % ซึ่ งองค์ประกอบสามารถ
อธิ บายรู ปแบบ ได้ครอบคลุม และจากองค์ประกอบที่ ได้ ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ชื่ อองค์ประกอบโดยพิจารณาจาก
ความหมายและความสัมพันธ์สอดคล้องกันในแต่ละตัวแปรที่อยูใ่ นองค์ประกอบนั้น ๆ
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ขั้น ตอนที่ 2 สร้ า งรู ป แบบ ผู ว้ ิ จัย ได้น าข้อ เสนอแนะต่ า ง ๆ ของผู เ้ ชี่ ย วชาญจากการประชุ ม
เชิ งปฏิ บตั ิ การ (work shop) มายกร่ า งรู ปแบบ จากนั้นจัด สัมมนาอิ งผูเ้ ชี่ ย วชาญ (Connoisseurship) เพื่ อ
ตรวจสอบรู ปแบบ และนาผลการประเมินความถูกต้อง เหมาะสม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
มาปรับปรุ งรู ปแบบ โดยการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) ในข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของเชี่ ยวชาญมา
พิจารณาฉันทามติ (Consensus) ปรับปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ จากนั้นดาเนิ นการประเมินรู ปแบบ ซึ่ ง
ผูป้ ระเมินคือ ผูท้ รงคุณวุฒิ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ งประเมินความเป็ นไปได้
และความเป็ นประโยชน์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุ ปผลการวิจยั
1. ผลการศึ ก ษาสภาพ และปั ญ หาการบริ หารจัด การเรี ย นรู ้ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ของนักเรี ยน ในเขตภาคเหนื อตอนล่าง พบว่า สภาพการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ทุกด้านในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และปั ญหาการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ทุกด้านในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การจัดระบบ
การดาเนิ นงาน 2) การพัฒนาบุคลากร 3) การวิเคราะห์สภาพองค์กร (SWOT Analysis) 4) การมีส่วนร่ วม
5) โครงสร้างบริ หารงาน 6) การส่ งเสริ มสนับสนุ น 7) การกาหนดเป้ าหมาย 8) การสื่ อสาร และ 9) การ
วัดและประเมินผล
2. ผลการสร้ า งรู ป แบบการบริ หารจัด การเรี ย นรู ้ เพื่ อเสริ มสร้ า งทักษะการคิ ด วิเ คราะห์ข อง
นัก เรี ย น ระดับ มัธยมศึ ก ษา ในเขตภาคเหนื อ ตอนล่ า ง ประกอบด้ว ย 4 ด้า น คื อ 1) ด้า นการวางแผน
องค์ประกอบที่ เกี่ ยวข้องได้แก่ การวิเคราะห์สภาพองค์กร การกาหนดเป้ าหมาย การจัดโครงสร้างการ
บริ หารงาน และการจัดระบบการดาเนิ นงาน 2) ด้านระบวนการพัฒนา องค์ประกอบที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่
การพัฒนาบุคลากร การมีส่วนร่ วม การส่ งเสริ มสนับสนุน การสื่ อสาร 3) ด้านผลผลิต จะประกอบด้วย
3.1) ครู มีการจัดการเรี ยนรู ้แบบคิดวิเคราะห์ทุกเนื้อหา ทุกระดับชั้น 3.2) ครู มีการฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์
ให้แก่ผเู ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง 3.3) นักเรี ยนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ และ 4) ด้านการตรวจสอบ องค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ การวัดและประเมินผล ส่ วนผลการประเมินรู ปแบบ ในภาพรวมมีความเป็ นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก และมีความเป็ นประโยชน์อยูใ่ นระดับมากที่สุด
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ภาพที่ 2 รู ปแบบการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
อภิปรายผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาสภาพ และปั ญหาการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรี ยน ในเขตภาคเหนื อตอนล่าง พบว่า สภาพการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ทุกด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ซึ่ งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทั้ง 5 ด้าน และด้านที่มีการดาเนิ นการมากที่สุดคือ ด้านการ
สัง่ การ ส่ วนปั ญหาการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ทุกด้านในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 5 ด้าน ส่ วนด้านที่มีปัญหามากที่สุดคือ ด้านการวางแผน ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะสถานศึกษาได้มีการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้โดยมีการสั่งการให้ครู ออกแบบกิ จกรรม การเรี ยนรู ้
แต่ยงั ขาดการวางแผนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งครู ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิ ดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 ซึ่ งได้มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจวิธีการทางานเพื่ อการ
ดารงชีวิตสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่ งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิ การ
(2549) ที่ ได้กาหนดให้โรงเรี ยนส่ งเสริ มให้ครู นากระบวนการเรี ยนการสอน ที่ ส่งเสริ มการคิ ดวิเคราะห์ใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ไปใช้ในการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้
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และมี เกิ ดการคิ ดวิเคราะห์ และสอดคล้องกับ พรศักดิ์ สุ จริ ตรั กษ์ (2551) ที่ ได้ศึ กษาความต้องการในการ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีทกั ษะการคิ ดวิเคราะห์ พบว่า ด้านความต้องการของครู ครู มี
ความต้องการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิ ดวิเคราะห์มากที่สุด และยังสอดคล้อง
กับสิ ทธิ พล อาจอินทร์ (2554) ได้ศึกษาปั ญหาการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ของครู พบว่า ปั ญหาที่ พบมาก
ที่สุด คือครู ยงั ขาดทักษะในการออกแบบการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการคิ ดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ ใช้ขอ้ มูลจากการศึกษาสภาพการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ มีค่าสถิติของ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure (KMO) เท่ากับ 0.890 ซึ่ งมากกว่า 0.500 แสดงว่าตัวแปรชุ ดนี้ มีความเหมาะสม
ที่ นามาวิเคราะห์องค์ประกอบในระดับดี มาก สอดคล้องกับทฤษฎี ของสุ ภมาศ อังศุ โชติ และคณะ (2551)
ที่ กล่าวไว้ว่า การตรวจสอบเบื้ องต้นของข้อมูลที่ จะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบค่าที่ เหมาะในระดับดี มาก
จะต้องมี ค่าความสัมพันธ์ต้ งั แต่ 0.80 ขึ้ นไป ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่าทั้ง 9 องค์ประกอบที่ ได้มานั้น มี ความ
สมเหตุ สมผล เพราะแต่ ละองค์ประกอบนั้น มี ตวั แปรที่ อธิ บายคุณลักษณะขององค์ประกอบไปในทิ ศทาง
เดี ยวกัน มีความสอดคล้องกัน และมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสู งตามเกณฑ์ที่กาหนด คื อแต่ละองค์ประกอบ
ต้องมีตวั แปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้ นไป มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของแต่ละตัวแปรตั้งแต่ 0.3 ขึ้ นไปและต้องมี
ค่าไอเกน (Eigenvalues) ตั้งแต่ 1 ขึ้นไป นอกจากนี้ ทั้ง 9 องค์ประกอบที่ได้ มีความสอดคล้องกับชูชีพ อรัญวงศ์
(2551) ที่ ได้ศึ กษาเรื่ อง การศึ กษารู ปแบบการบริ หารสถานศึ กษาสู่ ความเป็ นเลิ ศโรงเรี ยนระหานวิทยา
อ าเภอบึ งสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่ งผลการวิ จัยพบว่ า องค์ ประกอบของรู ปแบบ ประกอบด้วย
5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การจัดสรรทรั พยากรมนุ ษย์ การพัฒนาองค์กร การบริ หารจัดการ การวัดผล
ประเมินผล และผลผลิตคื อนักเรี ยน และยังสอดคล้องกับ แววศิริ วิวจั นสิ รินทร (2554) ที่ ได้ศึกษาเรื่ อง การ
พัฒนารู ปแบบการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมที่ใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิ จยั พบว่า รู ปแบบมี 5 องค์ประกอบคื อ การรวมคนรวมพลัง การร่ วมคิ ดร่ วม
วางแผน การร่ วมทาร่ วมปฏิบตั ิการ การร่ วมสรุ ปเป็ นบทเรี ยน การร่ วมรับผลจากการกระทาและร่ วมยกย่อง
เชิดชูผมู ้ ีผลงาน
2. ผลการสร้ างรู ปแบบ ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพองค์กร การ
กาหนดเป้ าหมาย การจัดโครงสร้างการบริ หารงาน และการจัดระบบการดาเนิ นงาน 2) ด้านระบวนการ
พัฒนา ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การมีส่วนร่ วม การส่ งเสริ มสนับสนุน การสื่ อสาร 3) ด้านผลผลิต ได้แก่
3.1) ครู มีการจัดการเรี ยนรู ้แบบคิ ดวิเคราะห์ทุกเนื้ อหา ทุกระดับชั้น 3.2) ครู มีการฝึ กทักษะการคิ ดวิเคราะห์
ให้แก่ผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง 3.3) นักเรี ยนมีทกั ษะการคิ ดวิเคราะห์ 4) ด้านการตรวจสอบ ได้แก่ การวัดและ
ประเมินผล ซึ่ งรู ปแบบที่ได้มีความถูกต้อง และมีความเหมาะสมในทางปฏิ บตั ิ เนื่ องจากผลการประเมินของ
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ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความคิ ดเห็นอยู่ในระดับมาก และมีความครอบคลุมตามแนวคิ ดทฤษฎี การบริ หารจัดการของ
วิโรจน์ สารรัตนะ (2545) ซึ่ งได้กล่าวไว้ว่า การบริ หารเป็ นกระบวนการดาเนิ นงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายของ
องค์การ โดยอาศัยหน้าที่หลักทางการบริ หารอย่างน้อย 4 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การนา และ
การควบคุ ม ซึ่ งกระบวนการดังกล่ าวมี ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิ ดชอบ ที่ จะให้มีการปฏิ บ ัติ งานเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ผลการประเมินรู ปแบบ พบว่า มีความเป็ นไปได้ อยู่ในระดับมาก และมีความเป็ นประโยชน์อยู่ใน
ระดับมากที่ สุด แสดงว่ารู ปแบบ ได้องค์ประกอบหรื อสารสนเทศครบถ้วน ซึ่ งสารสนเทศในแต่ ละด้านมี
ความถูกต้อง และความเหมาะสมเชื่ อมโยงสัมพันธ์กนั เป็ นอย่างดี ดังนั้น สถานศึกษาสามารถนารู ปแบบไปสู่
การปฏิ บตั ิ ได้ เนื่ องจากผลการพัฒนารู ปแบบ ตรวจสอบโดยผูท้ รงคุ ณวุฒิ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ
Madaus, Seriven; &Stufflebeam (1983) ที่เห็นว่ารู ปแบบที่สร้างขึ้นควรมีความชัดเจนและเหมาะสมกับวิธีการ
ทดสอบ และการตรวจสอบรู ปแบบสามารถ กระทาได้ 2 ลักษณะ คื อ 1) การตรวจสอบรู ปแบบด้วย การ
ประเมิ นซึ่ ง Joint Committee on Standards of Educational Evaluation ได้นาเสนอหลักการประเมิ น เพื่ อเป็ น
บรรทัดฐานของกิ จกรรมการตรวจสอบรู ปแบบ ซึ่ งจัดเป็ น 4 หมวด ดังนี้ 1.1)มาตรฐานด้านความ เป็ นไปได้
(Feasibility Standards) 1.2)มาตรฐานด้าน ความเป็ นประโยชน์ (Utility Standards) 1.3) มาตรฐาน ด้านความ
เหมาะสม (Propriety Standards) 1.4) มาตรฐานด้านความถู กต้องครอบคลุ ม (Accuracy Standards) 2) การ
ตรวจสอบรู ปแบบหรื อการประเมินในบางเรื่ องที่ไม่สามารถกระทาได้ ด้วยข้อจากัดของ สถานการณ์ต่าง ๆ
Eisner (1976) จึงได้เสนอแนวคิดของการตรวจสอบหรื อประเมินโดยใช้ผทู ้ รงคุณวุฒิ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั เห็ นว่าเป็ นประโยชน์ต่ อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบตั ิ ผูว้ ิจยั จึงได้เสนอแนะผลการวิจยั เพื่อนาไปใช้ดงั นี้
1. หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งในระดับนโยบายหรื อ เขตพื้ นที่ การศึ กษา สามารถกาหนดนโยบาย
เกี่ ยวกับการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิ ดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ตามข้อค้นพบที่ ได้จาก
งานวิจยั นี้ เพื่อให้ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษานาไปเป็ นแนวทางในการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทั้งในและนอกห้องเรี ยน
2. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสามารถนารู ปแบบหรื อแนวทาง ที่ได้จากงานวิจยั นี้ ไปใช้ในการบริ หาร
จัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะส่ งผลให้สถานศึกษามีการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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3. จากรู ป แบบ หรื อ ผลที่ ไ ด้จ ากงานวิ จัย นี้ สามารถช่ วยให้ค รู ผู ส้ อนได้มี ก ารด าเนิ น การจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้อย่างมีทิศทาง และได้รับการส่ งเสริ ม สนับสนุน ดูแลจากฝ่ ายบริ หารอย่างเป็ นระบบ
ส่ งผลให้การวางแผนการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ เ พื่ อพัฒ นานักเรี ย นให้มีทัก ษะการคิ ด วิเ คราะห์ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เป็ นไปตามเป้าหมาย
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั ต่อยอด โดยการนารู ปแบบที่ได้จากงานวิจยั นี้ไปทดลองใช้กบั สถานศึกษา และมี
การพัฒนาปรับปรุ งให้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
2. ควรมีการวิจยั รู ปแบบการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิ ดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษา ในภูมิภาคอื่น ๆ หรื อในระดับประเทศ เพื่อเปรี ยบเทียบผลการวิจยั ในการที่จะนาไปสู่
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
3. ควรมีการศึ กษาวิจยั รู ปแบบการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ เพื่ อพัฒนาทักษะการคิ ดวิเคราะห์ของ
นักเรี ยนระดับประถมศึ กษา เพื่ อเปรี ย บเที ย บผลการวิจัย ในการที่ จะนาไปสู่ การพัฒ นาทักษะการคิ ด
วิเคราะห์ของผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
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