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การพัฒนาการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยตามแนวคิดของมาร์ซาโน
(Marzano) สําหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
Development of Analytical Thinking in Thai Subject based on Marzano
Approach for Early Childhood Students.
นุชรินทร์ เหล่าผิง1
อัญชลี ทองเอม2
บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีเป็ นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาความสามารถการ
คิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับปฐมวัย ตามแนวคิดของมาร์ ซาโน(Marzono) 2)
ศึ กษาพฤติก รรมการเรี ยนรู้ ก ารคิดวิ เ คราะห์ วิ ชาภาษาไทย กลุ่ มตัวอย่ า งคือ นั กเรี ยนปฐมวั ย
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 1
ห้ อง 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย ) แผนการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย 2)แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ 3) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัย
เก็บรวบรวบข้ อมูล วิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้ สถิติ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย
ผลการวิจัยพบว่า
1) พัฒนาการความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับปฐมวัย
ตามแนวคิดของมาร์ซาโน(Marzono)) นักเรียนทุกคนมีคะแนนร้ อยละ 80 ขึนไป
2) นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยอยู่ในระดับดี จํานวน
21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 70 และระดับพอใช้ จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30
คําสําคัญ : การพัฒนาการคิดวิเคราะห์, วิชาภาษาไทย, แนวคิดของมาร์ซาโน
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ทีมาและความสําคัญของปัญหา
ปั จจุ บันความก้ าวหน้ าด้ านงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยีสมัยใหม่ การ
เตรียมคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที 21 และการเตรียมเด็กไทยสู่ความเป็ นประชาคมอาเซียน
ใน พ.ศ.2558 รวมทัง การปฏิรูปการศึ กษารอบที 2 (พ.ศ.2552-2561) ทีเน้ นให้ คนไทยได้
เรี ยนรู้ตลอด ชี วิตอย่ างมีคุณภาพ ได้ ชีให้ เห็นถึงความจําเป็ นในการปรั บเปลี ยนจุ ดเน้ นในการ
พัฒนาคุณภาพใน สังคม ไทยให้ มีคุณธรรมและมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้ มีความพร้ อมทังด้ าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้ าวทันการเปลียนแปลง ทําให้ การศึกษาปฐมวัย
ต้ องพัฒนาเด็กให้ เจริญเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ทดีี ของสังคม มีทกั ษะชีวิตทีส่งเสริมศักยภาพสูงสุดของ
เด็ก อันเป็ นพลังการ เรียนรู้ทจะช่
ี วย ให้ เด็กเป็ นคนดี เก่ง และมีความสุข ภายใต้ บริบทสังคมและ
วัฒนธรรมไทยทีเด็ก อาศัยอยู่ การพัฒนาคุณลักษณะ ดังกล่าวจําเป็ นต้ องพัฒนาความสามารถ
ทางการคิด เนืองจาก ความสามารถทางการคิดเป็ นส่วนหนึ งของพั ฒนาการทางสติปัญญา ทีมี
ความสํา คั ญ ในการพั ฒ นา ศั ก ยภาพของเด็ก นอกจากนี ความสามารถทางการคิ ด จะนํา ไปสู่
พัฒนาการด้ านอืนๆ ช่วยให้ เด็ก สามารถปรับปรุงสิงทีมีอยู่ให้ ดีขึนและสร้ างความรู้ใหม่อย่างไม่มี
ที สิ นสุ ด ดั ง ที ประพั น ธ์ ศิ ริ สุ เ สารั จ (2556: 4-5) ได้ ก ล่ า วว่ า การปู พื นฐานและส่ ง เสริ ม
ความสามารถทางการคิดให้ แก่เด็กเป็ นสิงทีมีความจําเป็ นอย่างยิง นับตังแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึง
ระดับสูง การได้ รับการพัฒนาการคิดตังแต่เยาว์วัยจะช่วย พัฒนาความคิดให้ ก้าวหน้ า ส่งผลให้
สติปัญญาเฉียบแหลม เป็ นคนรอบคอบ ตัดสินใจได้ ถูกต้ อง สามารถแก้ ปัญหาต่างๆในชีวิตได้ ดี
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความสําคัญในการเตรี ยมความ พร้ อมให้ เด็กเติบโตเป็ นผู้ ทีมี
ความรู้ความสามารถ ใฝ่ รู้ มีความสามารถทางการคิด การแก้ ปัญหา และการตัดสินใจด้ วยตนเอง
แต่จากสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษา ขันพืนฐานรอบสอง ของ
สมศ. หรื อสํานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทีได้
ประเมิ น สถาน ศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย จํา นวนทังสิน 26,369 แห่ ง ดั ง นี สัง กัด สํา นั ก การศึ กษา
กรุ งเทพมหานคร จํา นวน 430 แห่ ง สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองส่ว นท้ องถิน (เทศบาล)
จํานวน 450 แห่ง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต) จํานวน 21 แห่ง
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 2,000 แห่ง และ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 23,468 แห่ง พบว่า มีสถานศึกษาทีไม่ ผ่าน
การรับรองมาตรฐานการศึกษาจํานวน 4,831 แห่ง ส่วนใหญ่เป็ นสถานศึกษาขนาดเล็กตังอยู่นอก
เมือง ส่วนใหญ่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยมาตรฐานทีต้ องได้ รับการ
พัฒนาในด้ านคุณภาพผู้เรียน ได้ แก่ ความสามารถในการคิด การใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2556: ออนไลน์) สะท้ อนให้ เห็นว่าการจัดการศึกษาที
ส่งเสริมความสามารถทางการคิดของเด็กปฐมวัยยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าทีควร
ส่วนสําคัญในการพัฒนาสติปัญญา รวมถึง พัฒนาการด้ านต่างๆ ของเด็ก คือ การมี
ความสามารถในการคิด เนืองจาก มนุ ษย์มีความสามารถในการคิดสิงต่างๆ การคิดเกิดขึนและ
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ดําเนินไปอย่างต่อเนืองตลอดเวลา แม้ ว่าบุคคลจะตระหนักในกระบวนการคิดของตนหรือไม่กต็ าม
ความสามารถในการคิดของมนุ ษย์ จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล การคิดเป็ นเรื องยากเมือ
เกิดขึนในบริบทซึงไม่มีความหมายต่อตัว ผู้คิด กระบวนการคิดจะทํางานได้ ดีทสุี ดถ้ าสิงทีมนุ ษย์
คิดนันมีความหมายต่อตนเอง และเป็ นส่วน หนึงของกิจกรรมทีเกิดขึนในชีวิตประจําวัน มนุ ษย์ใช้
การคิดในการสร้ างองค์ความรู้ ข้ อมูล จินตนาการ ตรวจสอบทางเลือก ตัดสินใจ รวมถึงขยายผล
สิงทีตนรั บรู้ ได้ การคิดจึ งเป็ นกิจกรรม ด้ านสติปัญญา ซึ งช่ วยมนุ ษย์ในการแก้ ปัญหา ตัดสินใจ
และเข้ าใจความหมายของสิงต่างๆ (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา,
, น. - ) ซึงสอดคล้ อง
กับ อัญชลี ไสยวรรณ (
, ออนไลน์) ที กล่ าวว่ า เด็กปฐมวัยควรได้ รับการกระตุ้นสมองให้
เกิดเครื อข่ายเส้ นใยสมองและจุ ดเชือมโยงต่างๆ เพื อส่งผลให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้และเข้ าใจสิง
ต่างๆ ทีเกิดขึน
กระบวนการทํางานของสมองเกิดขึนมากเท่าไรจะทําให้ เด็กยิงฉลาดมากขึนเท่านัน
การฝึ กให้ สมองทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็ น เรืองของการคิด การคิดเป็ นกระบวนการ
ทํา งานของสมองทีเกิ ด ขึ นโดยอั ต โนมั ติ การคิ ด สามารถ พั ฒ นาและฝึ กฝนได้ ทัก ษะการคิด
กระบวนการคิด การจัดกิจกรรมให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง ฝึ กการปฏิบัติให้ ทาํ ได้
ทําเป็ น คิดเป็ น รักการอ่านอย่างต่อเนือง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
มาตรา กําหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาไว้ ว่าการจัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่ าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพั ฒนา
ตนเองได้ แ ละถื อ ว่ า ผู้ เ รี ย นมี ค วามสํา คั ญ ที สุ ด ฉะนั นครู ผ้ ู ส อนและผู้ จั ด การศึ ก ษาจะต้ อ ง
เปลี ยนแปลงบทบาทจากการเป็ นผู้ ชี นํา ผู้ ถ่ า ยทอดความรู้ ไปเป็ นผู้ ช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุ นผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสือ แหล่ งการเรี ยนรู้ต่างๆ และให้ ข้อมูลทีถูกต้ องแก่
ผู้เรียน เพือนําข้ อมูลเหล่านันไปใช้ สร้ างสรรค์ความรู้ของตน (กระทรวงศึกษาธิการกรมวิชาการ
2546 ก, น. ) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติมีหน้ าทีในการจัดการศึกษา สําหรับ
เด็ก - ปี ให้ การศึกษาแก่เด็กทุกด้ าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัย
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ
, น. )
โดยเฉพาะการศึกษาระดับปฐมวัยนับว่าเป็ นการศึกษาระดับรากฐานของชีวิต การเตรียมเด็กให้ มี
ความพร้ อม และพัฒนาการตามวัย และศักยภาพ จึงเป็ นสิงสําคัญยิง ทีผู้เกียวข้ องจะต้ องรับทราบ
และดําเนินการเพือให้ เด็กได้ มีสภาพเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้และสามารถศึกษาในระดับทีสูงขึน
ไปได้ อ ย่ า งมี ค วามสุข ตามความต้ อ งการและความสนใจ อัน จะทํา ให้ เ กิด ความเข้ ม แข็ง ของ
ประชากรใน การพั ฒนา และสื บ สา น วั ฒนธรร ม ที ดี งา มขอ ง ชา ติ ต่ อ ไป ใน อ น า ค ต
(กระทรวงศึ กษาธิการกรมวิ ชาการ
ก, น. ) ซึ งสอดคล้ องกับ นโยบายของรั ฐบาลและ
องค์กรพัฒนาเด็กระหว่างประเทศทีทุกคนเห็นว่าทุกฝ่ ายได้ ตระหนักถึงความสําคัญของประชากร
เด็ก ปฐมวั ย ได้ ใ ห้ ความสํา คั ญ กั บ ศั ก ยภาพในช่ ว งแรกของชี วิ ต มนุ ษ ย์ การพั ฒ นาเด็ก ให้
เจริญเติบโตถึงขีดสุดศักยภาพ โดยการพัฒนาเด็กและครอบครั วอย่างเป็ นองค์รวม มีการปรับ
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กระบวนการ ในการพัฒนาเด็ก ปฏิบัติงานจริงและมีปฏิสัมพันธ์ทดีี ต่อกัน เด็กปฐมวัยสมองมิได้
ทําหน้ าทีรู้คิดและเรียนรู้ได้ สมบูรณ์มาพร้ อมกําเนิด แต่ต้องได้ รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีและเป็ น
ระบบในช่วงปฐมวัยของชีวิต ประสิทธิภาพสมองจึงขึนอยู่กับคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การกระตุ้นประสบการณ์การเรียนรู้(กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ
, น. )
ทักษะการฟังเป็ นทักษะสําคัญทีจําเป็ น ต้ องเรียนรู้ไม่ยิงหย่อนไปกว่าทักษะการสือสาร
ด้ า นอืนๆ เช่ น ทัก ษะการพู ด อ่ า น เขี ย น ฯลฯ ทัก ษะการฟั ง ทีดี นํา มาซึ งความสํา เร็จ ในชี วิ ต
เนืองจากเป็ นพื นฐานสําคัญของทักษะการเข้ าสังคม เพราะจะสามารถลดความเข้ าใจผิด ความ
ขัดแย้ งในการปฏิสัมพันธ์กับคน นอกจากนีการพัฒนาทักษะการฟั งส่งผลต่อการพัฒนาในด้ าน
สติปัญญา ในแง่ของการฝึ กใช้ ความคิด การจับประเด็น ฝึ กความจํา และฝึ กฝนการจดจ่อแน่ วแน่
กับสิงใดสิงหนึงทีต้ องการเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพแต่ทผ่ี านมาพบว่า คนในสังคมไทยจํานวน
มาก มองว่ าทักษะการฟั งเป็ นเรื องทีสามารถพั ฒนาขึนมาได้ เองตามธรรมชาติจึงไม่ ต้องดินรน
ฝึ กฝนมากเท่ากับทักษะการสือสารด้ านอืนๆ จึงมักละเลยทีจะฝึ กทักษะด้ านการฟั งนีให้ กับเด็กไป
อย่างน่าเสียดาย เมือเทียบกับทักษะในด้ านการพูด อ่าน เขียน ทีครูให้ นาหนั
ํ กความสําคัญในการ
ฝึ กฝนผู้ เ รี ย น ทังทีความเป็ นจริ ง แล้ ว ทัก ษะการฟั ง เป็ นทัก ษะทีจํา เป็ นต้ อ งได้ รั บ การฝึ กฝน
เช่นเดียวกัน โดยควรฝึ กฝนตังแต่วัยเยาว์ เพือพัฒนาทักษะดังกล่าวให้ เป็ นอุปนิสัยประจําตัวทีจะ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อชีวิตครอบครัวและชีวิตการทํางานของผู้เรียนต่อไปในอนาคตสอนเด็กให้
เป็ นนักฟังทีดีได้
การฟั งอย่ า งมี ป ระสิทธิภ าพนั นเป็ นสิงทีสามารถสอนและฝึ กฝนกัน ได้ แต่ พื นฐาน
สําคัญอันดับแรกสุดในการฝึ กฝนดังกล่าวนัน คือ การฝึ กฝนความอดทนในการเป็ นผู้ฟังทีดี ซึง
โดยธรรมชาติแล้ วความอดทนรอคอยของเด็กในเรืองใดเรืองหนึงจะมีน้อยกว่าผู้ใหญ่ ดังนัน ครูจึง
ควรฝึ กให้ เด็กเรี ยนรู้ ทีจะเป็ นผู้ ฟั งด้ วยความอดทนโดยไม่ เ กิดความเบื อหน่ า ยหรื อถู กเรื องอืน
ดึงดูดความสนใจไปเสียก่อน ภาคปฏิบัติในการฝึ กฝนนัน ครูสามารถฝึ กเด็กได้ โดยใช้ กิจกรรมที
เรียกว่า sit time ในการกําหนดให้ มีช่วงเวลาหนึงในแต่ละวันให้ เด็กได้ ตังใจฟั งสิงทีครูสอน ฝึ กฟั ง
เทปบทเรียนเทปนิทาน หรือ หนังสือเสียง เป็ นต้ น แต่คนในสังคมไทยจํานวนมากมองว่าทักษะ
การฟั งเป็ นเรื องทีสามารถพั ฒนาขึนมาได้ เองตามธรรมชาติจึ งไม่ ต้องดินรนฝึ กฝนมากเท่า กับ
ทัก ษะการสื อสารด้ า นอื นๆ จึ ง มั ก ไม่ ไ ด้ รั บ ความใส่ ใ จทีจะฝึ กทัก ษะด้ า นการฟั ง นี ให้ กั บ เด็ก
โดยเฉพาะในช่วงอายุ 2-7 ปี ทีเป็ นวัยทีจะพัฒนาทักษะการฟังได้ อย่างรวดเร็ว ไปอย่างน่าเสียดาย
เมือเทียบกับทักษะในด้ านอืนทีมักให้ นาหนั
ํ กความสําคัญในการฝึ กฝนผู้เรียน เพือพัฒนาทักษะ
ดังกล่าวให้ เป็ นอุปนิสยั ประจําตัวทีจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อชีวิตครอบครัวและชีวิตการทํางานของ
เด็กต่อไปในอนาคต
การทีช่วยให้ เด็กเป็ นนักฟั งทีดีได้ โดยเริมจากครูเป็ นนักฟั งทีดี ครูต้องเรียนรู้ทจะฟั
ี ง
เด็กเมือเด็กต้ องการสือสารหรืออยากเล่าเรืองให้ ฟัง และไม่ควรแสดงความรําคาญไม่อยากฟังหรือ
ฟั งแบบขอไปที โดยไม่ได้ สนใจในสิงทีเด็กต้ องการสือสารจริงๆ การเปลียนเรืองพูดหรือคุยเรื อง
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อืนแทรกขัดจังหวะ ฯลฯ รวมทังควรระวังพฤติกรรมของตนเองในขณะสือสารกับคนอืนซึงเด็กอาจ
จดนําและนําไปใช้ ในสิงทีไม่ถูกต้ องหรื อไม่เหมาะสมได้ รวมทังเรืองทีเด็กต้ องการสือสาร ครูไม่
ควรคิ ด ว่ า เด็ก จะเข้ า ใจเหมื อ นอย่ า งที ตนเข้ า ใจ แต่ ค วรสื อสารออกไปอย่ า งชั ด เจนและมี
ประสิทธิภาพมากทีสุดเพือให้ มันใจว่าเด็กนันเข้ าใจในสิงทีตนพูดจริงๆสอนให้ อดทนในการฟัง ครู
ต้ องฝึ กฝนความอดทนในการเป็ นผู้ฟังทีดี ซึงโดยธรรมชาติแล้ วความอดทนรอคอยของเด็กจะมี
ี นผู้ฟังด้ วยความอดทนโดยไม่เกิดความ
น้ อยกว่ าผู้ใหญ่ ดังนัน ครูจึงควรฝึ กให้ เด็กเรียนรู้ทจะเป็
เบือหน่ายหรือถูกเรืองอืนดึงดูดความสนใจไปเสียก่อน
การฟั งนันเป็ นทักษะทีต้ องเรี ยนรู้ ฝึ กฝนตังแต่วัยเยาว์โดยเฉพาะในช่ วงอายุ 2-7 ปี
โดยครูต้องพยายามสร้ างให้ เป็ นนิ สัย โดยครูเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการพั ฒนาทักษะการฟั ง
ควบคู่กับทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน และทักษะการพูดอย่างสอดรับกัน อันเป็ นพืนฐานสําคัญ
ในการเรียนรู้ของเด็กต่อไปในอนาคต(เกรียงศักดิ เจริญวงศ์ศักดิ, 25 ม.ค.2562)
ในสถานศึ กษา การจั ดกิจกรรมการเรี ยนการสอนจําเป็ นทีจะต้ องให้ เ ด็กได้ รับ การ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์มากขึน การสอนให้ คิดเป็ นถือว่าเป็ นวัตถุประสงค์ทสํี าคัญและถือว่า
เป็ นส่ ว นหนึ งของบทเรี ย นทุ ก อย่ า ง โดยครู เ ป็ นผู้ ทีมี บ ทบาทสํา คั ญ ในการสอนคิ ด ต้ อ งเป็ น
ต้ นแบบของนักคิดและต้ องปลูกฝังทัศนคติทดีี ต่อการคิดในตัวเด็ก และต้ องมีวิธีการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีนักการศึกษาได้ ทาํ การวิจัยเกียวกับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ เช่น กฤษณา
ดามาพงศ์ (
, น. ) ได้ ศึก ษาผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารทีมีต่อความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า หลังได้ รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหาร
เด็ก ปฐมวัยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนได้ รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหาร
โดย หลังการจัดกิจกรรมมีค่าคะแนนสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม ร้ อยละ . ซึงสูงกว่าเกณฑ์ที
กําหนด จะเห็นได้ ว่าการสอนให้ เด็กคิดวิ เคราะห์ มีความสําคัญและจําเป็ นทีครูผ้ ู สอนจะต้ องหา
แนวทางใน การพั ฒ นาการคิ ด วิ เคราะห์ ข องเด็กปฐมวั ย ซึ งสอดคล้ อ งกับ ฉั ต รมงคล สวนกัน
(2555)ทีศึกษาเรื องพั ฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ด้วย
เกมการศึกษาผลทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย หลังได้ รับการจัดประสบการณ์ด้วยเกม
การศึกษา สูงกว่ าก่อน การจัดประสบการณ์ด้วยเกมการศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ
.01
การจัดกิจกรรมเป็ นวิธีการจัดประสบการณ์เพือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโดย
การเปิ ดโอกาสให้ เด็ก ได้ ลงมือปฏิบั ติจริ ง (Learning by doing) เป็ นแนวคิดของ John Dewey
ซึง สอดคล้ องกับทฤษฏีของเพี ยเจต์ (Piaget) ทีเชือว่ าพั ฒนาการทางสติปัญญาเป็ นผลจากการ
ปฏิสัมพั นธ์ร ะหว่ า งบุ คคลกับ สิงแวดล้ อม โดยบุคคลปรั บตัวให้ อยู่ ในสภาวะสมดุ ลด้ วยการใช้
กระบวนการดูดซับประสบการณ์และกระบวนการเชือมโยงประสบการณ์เดิมกับสิงทีเรี ยนรู้ ใหม่
การเรียนรู้โดยการใช้ ประสาทสัมผัส ลงมือปฏิบัติจริง ต่อมาเกิดความคิดทางรูปธรรมซึงเป็ นการ
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พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื องและตามลํา ดั บ กิจ กรรมทีเด็ก ได้ เ รี ยนรู้ ป ระสบการณ์ ตรง ซึ งอาจจะเป็ น
พืนฐานของการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย
แนวคิ ด การคิ ด วิ เ คราะห์ ข องบลู ม (Boom, 1956, p. 74) สรุ ป ได้ ว่ า ว่ า การคิ ด
วิเคราะห์ เป็ นความสามารถในการแยกแยะเพือหาส่วนย่อยของเนือหา เหตุการณ์ หรือเรืองราว
ต่ า งๆ หาเหตุ แ ละผล เป็ นการตี ค วามจากข้ อมู ล หลั ก ไปยั ง องค์ ป ระกอบย่ อ ย เชื อมโยง
ความสัมพันธ์ของเนือหา ทําความเข้ าใจว่ามีโครงสร้ างเป็ นอย่างไร มีความสําคัญอย่างไร อะไรเป็ น
แกนหลัก มีความสัมพันธ์กันอย่างไร มีหลักการอย่างไร การคิดวิเคราะห์ประกอบด้ วย 3 ลักษณะ
คื อ วิ เ คราะห์ ค วามสํ า คั ญ (Analysis of Element) วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ (Analysis of
Relationship) และการวิเคราะห์หลักการ (Analysis of Organizational Principles )
ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาและการคิดของ เพียเจต์ (Piaget) (พรรณี ช.เจนจิต
อ้ างอิง Piaget, 1972, p.1-10) เชือว่ า การพั ฒนาการทางสติปัญญาของคนมีลักษณะ
เดียวกันในช่วงอายุเท่ากัน และแตกต่างกันในช่วงอายุต่างกัน อันเป็ นผลมาจากการปฏิสัมพั นธ์
ระหว่างบุคคลกับสิงแวดล้ อม เริมจากการสัมผัส การคิดอย่างเป็ นรูปธรรม พัฒนาสู่ความคิดทีเป็ น
นามธรรม โดยบุ คคลพยายามปรั บ ตัว ให้ เกิด สภาวะสมดุ ล ด้ ว ยกระบวนการดู ดซึ ม ภาพแ ละ
เหตุการณ์ต่างๆ เข้ าไว้ ในความคิดของตน และกระบวนการปรับความคิดเดิมให้ สอดคล้ องกับสิง
ใหม่ เพียเจต์ (Piaget) จึงจัดกระบวนการทางสติปัญญาและความคิด ออกเป็ น ขัน ดังนี
1. ขันใช้ ประสาทสัมผัส เช่น การฝึ กหยิบจับสิงของต่างๆ และการฝึ กการได้ ยินและ
การมอง
2. ขันควบคุมอวัยวะต่างๆ เช่น นิสัย การจับถ่าย การเล่นกีฬาทีเป็ นการฝึ กใช้ อวัยวะ
ต่างๆ ให้ มีความสัมพันธ์กนั ภายใต้ การควบคุมของสมอง
3. ขันคิดอย่างเป็ นรูปธรรม มีการพัฒนาสมองมากขึน สามารถเรียนรู้และจําแนกสิง
ต่างๆ ทีเป็ นรูปธรรมได้ แต่ยังไม่สามารถจินตนาการกับเรืองราวทีเป็ นนามธรรมได้
4. ขันคิดอย่างเป็ นนามธรรม สามารถคิดอย่างเป็ นเหตุผล และคิดในสิงทีซับซ้ อนเป็ น
นามธรรมได้ มากขึน
แนวคิดการคิดวิเคราะห์ของมาร์ ซาโน(Marzano, 2001, p. 38) สรุปได้ ว่า การคิด
วิ เ คราะห์ ซั บ ซ้ อ นมากกว่ า ความเข้ า ใจ เป็ นกระบวนการทีต้ องใช้ เ หตุผ ล คิดอย่ า งลึ กซึ งและ
หลากหลาย มีการคิดโดยพิจารณาอย่างละเอียดถีถ้ วนและต้ องมีเหตุผล สามารถระบุความเหมือน
หรือความแตกต่างอย่างมีหลักการ สามารถจัดลําดับ จัดหมวดหมู่ หรือจัดประเภทของความรู้ของ
สิงต่ า งๆ ระบุ เหตุผลของการเกิดข้ อ ผิดพลาดของข้ อมู ล สามารถตีความหรื อบอกหลั กเกณฑ์
พืนฐานของ ความรู้ ระบุ เจาะจง หรือสรุปอย่างมีเหตุผล จนสามารถเกิดเป็ นความรู้ใหม่ได้ นํา
หลั กการมาประยุ กต์ใช้ ในสถานการณ์ใหม่ โดยใช้ ฐานของความรู้และคาดการณ์ผลทีตามมาบน
พื นฐานของข้ อ มู ล การคิ ด วิ เ คราะห์ จ ะประกอบด้ ว ย ความสามารถ 5 ด้ า น คื อ ด้ า นจํา แนก
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(Matching) ด้ านการจัดกลุ่ม (Classification) ด้ านการสรุป (Error analysis) ด้ านการประยุกต์
(Generalizing) และด้ านการคาดการณ์ (Specifying)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย
ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ ชุดกิจกรรมตามแนวคิดของมาร์ ซาโน (Marzono) เพือเป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้ เด็กได้ ลงมือปฏิบัติจริงด้ วยตนเอง โดยการใช้ ประสาทสัมผัสทังห้ า การซึมซับประสบการณ์ ซึง
เป็ นส่วนหนึงในชีวิตจริงของเด็กและจะเป็ นแนวทางให้ แก่ผ้ ูทมีี ส่วนเกียวข้ องและผู้ทสนใจเกี
ี
ยวกับ
เด็กปฐมวัยได้ นาํ ผลการศึกษาครังนีไปเป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื อพั ฒ นาความสามารถการคิ ด วิ เ คราะห์ วิ ช าภาษาไทยของเด็กปฐมวั ย ตาม
แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzono)
2. เพือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของเด็กปฐมวัย ตาม
แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzono)
สมมติฐานของการวิจยั
1. เด็กปฐมวัยทีใช้ ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยตามแนวคิดของมาร์ซาโน
(Marzono) มีคะแนนความสามารถการคิดวิเคราะห์ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ของคะแนนเต็ม
2. เด็กปฐมวั ยทีเรี ยนวิ ชาภาษาไทยโดยการคิดวิ เคราะห์ ตามแนวคิดของมาร์ซาโน
(Marzono) มีพฤติกรรมในระดับดี
ขอบเขตการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครังนี คือ นักเรียน อายุระหว่าง 5 - 6 ปี ซึงกําลังศึกษาอยู่
ในชันอนุบาลปี ที 3 ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
กรุงเทพมหานคร จํานวน 7 ห้ องเรียน
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน อายุระหว่าง 5 - 6 ปี ซึงกําลังศึกษาอยู่ในชันอนุบาลปี ที 3
ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร จํานวน 1
ห้ องเรียนเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัยในครังนี ประกอบด้ วย
1 แผนการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ แนวคิดของ
มาร์ซาโน (Marzono)
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2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของเด็กปฐมวัย
ตามแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzono)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครังนีเป็ นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design)เพือพัฒนา
ความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยโดยใช้ แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzono)สําหรับเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 30 คน มี
วิธดี าํ เนินการวิจัยดังนี
1. ขันเตรียม
ในคาบแรก สร้ างความคุ้นเคยกับกลุ่มตัวอย่าง ชีแจงวัตถุประสงค์ ขันตอนและ
รายละเอียดเกียวกับการเรียนแก่เด็กปฐมวัย เรืองการเรียนรู้การคิดและการคิดวิเคราะห์
2. ขันดําเนินการ
2.1 การวิจัยในครังนีดําเนินการทดลองในภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2562 โดย
ผู้วิจัยดําเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้จาํ นวน 3 แผน จํานวน 15 คาบ ดังนี
แผนการเรียนรู้ 1 นิทาน จํานวน5 เรือง ใช้ เวลา 5 คาบ
แผนการเรียนรู้ 2 เพลง จํานวน 5 เพลง ใช้ เวลา 5 คาบ
แผนการเรียนรู้ 3 เรืองเล่า จํานวน 5 เรือง ใช้ เวลา 5 คาบ
ในแต่ละแผนการเรียนรู้วิชาภาษาไทยประกอบด้ วยเนือหาการเรียนรู้ตามข้ อ 2.1
หลังจากเรียนครบแต่ละเรืองแล้ วได้ ทาํ การทดสอบวัดความสามารถหลังเรียนจํานวนทังหมด 15
เรืองและเก็บคะแนน ในขณะทีนักเรียนรู้ครูผ้ ูสอนจะประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของแต่ละแผน
3. ขันสรุป
ผู้วิจัยได้ ส่มุ สอบถามนักเรียนบางคนในแต่ละครังเกียวกับการเรียนการคิดวิเคราะห์จาก
บทเรียนทีเรียนรู้ในแต่ละเรือง
ผู้วิจัยได้ รวบรวมข้ อมูลทังหมดเพือนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้ อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี
1. นําข้ อมูลทีได้ จาก แบบทดสอบท้ ายกิจกรรมแต่ละแผน แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพืนฐาน ได้ แก่ ค่าร้ อยละ และค่าเฉลีย (Mean)
2. ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
3. อภิปรายผล โดยใช้ ตารางและการพรรณนา
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สรุปผลการศึกษา
ตอนที 1. ผลการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของเด็กปฐมวัย
ตามแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzono) พบว่านักเรียนมีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ทุก
คนคิดเป็ นร้ อยละ 100
ตอนที 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของเด็ก
ปฐมวัย ตามแนวคิดของมาร์ซาโน พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีจาํ นวน 21
คน คิดเป็ นร้ อยละ 70 และนักเรียนทีมีพฤติกรรมการเรียนรู้ระดับพอใช้ จํานวน 9 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 30
อภิปรายผล
ตอนที 1. ผลการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของเด็กปฐมวัย
ตามแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzono) พบว่านักเรียนมีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ทุก
คนคิดเป็ นร้ อยละ 100 เป็ นไปตามสมมุ ติฐานทีตังไว้ เมือพิ จารณาในรายละเอียดจะเห็นได้ ว่า
หลังจากทีนักเรียนฟั งนิทาน เพลงและเรืองสันส่วนใหญ่จะตอบคําถามได้ และได้ คะแนนค่อนข้ าง
สู ง เมื อนํา คะแนนทัง 3 กิ จ กรรมมารวมกั น จึ ง ทํา ให้ ค ะแนนนั ก เรี ย นผ่ า นเกณฑ์ทุ ก คน ตาม
ธรรมชาติการจั ดกิจกรรมทีเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนลงมือ ปฏิบั ติเป็ นการส่งเสริ มพั ฒนาการทาง
สติ ปั ญ ญาสอดคล้ อ งกับ ทฤษฎี ข องเพี ย เจต์ (Piaget,1972)โดยเฉพาะเรื องการฟั ง ซึ ง วรรณี
โสมประยูร (2553) กล่าวว่า การฟังเป็ นทักษะทีสําคัญมาก เพราะในสังคมของคนเรา จะใช้ ทกั ษะ
การฟั งประมาณ ร้ อยละ ซึงเป็ นทักษะทางภาษาทีใช้ มากทีสุด และใช้ เวลาในการพูด การอ่าน
และการเขียนลดหลันลงมาตามลําดับและ Doff (1991, p.198) กล่าวถึงความสําคัญในการฟังที
มีผลต่อความสําเร็จใน การสนทนาว่าในเรืองการสือสารนัน ผู้ฟังจะต้ องเข้ าใจก่อนว่า สิงทีผู้พูดนัน
หมายความว่าอย่างไร ทําให้ เป็ นการพัฒนาการพูดของตนเองด้ วย ดังนันนักเรียนจึงต้ องฝึ กทักษะ
การฟังให้ มากๆ โดยเฉพาะในการสือสารด้ วยภาษาต่างประเทศ จะต้ องฟังจนสามารถเข้ าใจได้ ดี
และสามารถพูดได้
สําหรับการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยตามแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) ของเด็ก
ปฐมวัย จํานวน 30 คนพบว่า คะแนนความสามารถการคิดวิเคราะห์ ซึงมีคะแนนเฉลียเรียงลําดับ
จากมากไปหาน้ อยคือ การเชือมโยง (คะแนนเฉลีย 29.53) การจําแนก (คะแนนเฉลีย 29.40)
การสรุ ปความ (คะแนนเฉลี ย 28.67)การจั ดหมวดหมู่ (คะแนนเฉลี ย 28.53) การประยุกต์
(คะแนนเฉลีย 28.33) ตามลําดับ
ดั งทีกล่ า วมาข้ า งต้ น คะแนนแต่ ล ะประเภทของการคิ ดวิ เ คราะห์ ทีนั ก เรี ยนทํา ได้ มี
คะแนนเฉลี ยอยู่ ที 28.33- 29.53แสดงให้ เ ห็น ว่ า นั ก เรี ยนแต่ ล ะคนมี พัฒ นาการและประสบ
ความสํา เร็จ ในการฟั ง ไม่ ว่า จะเป็ นนิ ทาน เพลงและเรื องเล่ า ดั งทีเกรี ยงศั ก ดิ เจริ ญ วงศ์ ศั ก ดิ
(
, น. ) และสุวิทย์ มูลคํา (
, น. ) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถ
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ในการจํา แนกแจกแจงองค์ ป ระกอบต่ า งๆ ของสิ งใดสิ งหนึ งหรื อ เรื องใดเรื องหนึ งและหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน เพือค้ นหาเหตุผลทีแท้ จริงของสิงทีเกิดขึน
สอดคล้ องกับ สุมาลี หมวดไธสง (
, น. ) กล่ า วถึ ง การคิ ดวิ เ คราะห์ เพื อกระตุ้น ให้
นักเรียนคิดเป็ น เรียนรู้เป็ น สามารถคาดคะเน ให้ เหตุผล ตัดสินใจ และแก้ ปัญหาต่างๆ ได้ จาก
ข้ อมูลทีได้ รับการพินิจพิเคราะห์ว่า ข้ อมูลใดเป็ น ข้ อมูลทีถูกต้ องและเป็ นความจริ งในบรรยากาศ
การเรี ยนรู้ทีมีความสุขและประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556) การคิดวิเคราะห์ เป็ นทักษะทีสามารถ
พัฒนาได้ กิจกรรมต่างๆ มุ่งให้ เด็กฝึ กคิด ฝึ กสังเกต ฝึ กจดจํา และทดลองไปพร้ อมๆ กับขณะที
เด็ก เล่นหรือปฏิบัติกิจกรรม และจะต้ องมีการดําเนินการอย่างต่อเนืองและเหมาะสมกับวัยของ
เด็ก สอดคล้ องกับงานวิจัยของนภาพร พรหมจันทร์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาผลการใช้ เกม
การศึกษาทีคัดสรรต่อการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า ผลการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาทีคัดสรรทําให้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยเพิมสูงขึน โดยมีคะแนน
เฉลียหลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 ประจักษ์ เอนกฤทธิมงคล
(2560 ) ได้ ศึ ก ษาการใช้ ชุดกิจกรรมเพื อพั ฒ นาความสามารถการคิด วิ เ คราะห์ พื นฐานทาง
คณิ ต ศาสตร์ ของเด็กปฐมวั ย พบว่ า ผลการพั ฒนาความสามารถการคิดวิ เคราะห์ พืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กระดับ ปฐมวัยโดยใช้ ชุดกิจกรรมพบว่าภาพรวมจากการใช้ แบบฝึ กชุดกิจกรรม
ทัง 5 ชุ ด มีนักเรี ยนทีผ่าน เกณฑ์ ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 80 จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80และมี
นักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20
ตอนที 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของเด็ก
ปฐมวัย ตามแนวคิดของมาร์ซาโน พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีจาํ นวน 21
คิดเป็ นร้ อยละ 70 และนักเรียนทีมีพฤติกรรมการเรียนรู้ระดับพอใช้ จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ
30
ดั งที ฮอลตั น (Halton. 1964 .pp.20-25; อ้ า งอิงในภูวดล แก้ วมณี . 2551 : 11)
กล่าวถึงความตังใจเรียนว่าเป็ นความจดจ่อของจิตใจในสิงใดสิงหนึง ทําให้ บุคคลมีสมาธิ ซึงการ
เรียนวิชาทีตรงกับความสนใจของผู้เรี ยนจะทําให้ ผ้ ูเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงกว่าผู้เรี ยนที
ไม่ มีความตังใจและลาฮาเดรนท์ (Lahaderne. 1968 : 320-324) ได้ กล่ า วว่ า พฤติกรรมการ
ตังใจเรียนเป็ นความสนใจและมีสมาธิในการทํากิจกรรมทีส่งเสริ มการเรี ยน จดจ่อต่อสิงต่างๆ ที
เกิดขึนในห้ องเรี ยน มีพฤติกรรมสนใจฟั งครูอธิบาย มองกระดาน มองอุปกรณ์ ถามและตอบ
คําถามเกียวกับบทเรียน เข้ าร่วมกิจกรรมในการเรียนทีครูมอบหมายและให้ ความร่วมมือกับเพือน
ร่วมชันเรียนในกิจกรรมการเรียน
การที นั ก เรี ย นประสบความสํา เร็จ ในการคิ ด วิ เ คราะห์ อ าจเนื องจากปั จ จั ย หลาย
อย่างเช่ น ตัวครูผ้ ูสอน อุปกรณ์หรื อสือการสอนและบรรยากาศในชันเรี ยนเป็ นต้ น สําหรั บการ
เรี ยนรู้ ก ารคิด วิ เ คราะห์ ของเด็กปฐมวั ยครั งนี ผู้ วิ จั ยได้ ใช้ นิ ทาน เพลงและเรื องเล่ า ซึ งเป็ นสือ
อิเล็กทรอนิกส์คัดเลือกเรืองจากง่ายไปหายากจากรูปธรรมเป็ นนามธรรมจากใกล้ ตัวไปไกลตัวและ
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บางเรื องเป็ นเรื องทีตืนเต้ น สนุ กสนานเพลิ ดเพลิ นเป็ นการเรี ยนรู้ อย่ างมีความหมายและสร้ า ง
ความสุขให้ กับผู้เรียนตามแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ของออซูเบล(David p. Ausubel 1963)
สอดคล้ องกับรุ่งทิวา จักรกร (2527 : 21) กล่ าวถึง ปั จจั ยทีมีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการเรี ยน
ประกอบด้ วย 1)ลักษณะของผู้เรี ยน ได้ แก่ ความพร้ อม ความต้ องการทีจะเรี ยนรู้ ความสามารถ
ในการรั บรู้ อารมณ์ทีอยากจะเรี ยนรู้ ความสามารถในการจั ดการสิงทีเรี ยนรู้ แ ล้ ว ระดับเชาวน์
ปั ญญาเจตคติต่อการเรียนรู้ และสุขภาพจิต 2) ลักษณะของสิงทีจะเรี ยนรู้ เช่ น บทเรียน ได้ แก่
เนือหาสาระหรื อเรื องราวทีจะเรี ยน โดยลักษณะของความสัน-ยาว ของบทเรียนความยาก-ง่าย
ของบทเรียน จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ สือประกอบการเรียน ได้ แก่ สือการเรียนต่างๆ
ทีช่ วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ ได้ ง่ายขึน เร็วขึน เช่ น หนังสือ รูปภาพ แผนภูมิ สไลด์ ภาพยนตร์ และ
อืนๆ โดยลักษณะความชัดเจน ความซับซ้ อน และความเหมาะสมของสือประกอบของบทเรียนจะ
มีผลต่อประสิทธิภาพในการเรี ยนรู้ได้ 3)วิธีการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง การเรี ยนรู้โดยมีครูสอน 4)
แรงจูงใจในการเรียน จะเป็ นสิงกระตุ้น หรือแรงผลักดัน ให้ บุคคลแสดงพฤติกรรม ทางการเรียนรู้
ออกมา ความต้ องการอยากรู้ อยากพัฒนาตนเองให้ ก้าวหน้ า มีความพึงพอใจทีจะเรียนมีเจตคติที
ดีต่อบทเรี ยนครูผ้ ูสอน ย่อมก่อให้ เกิดผลการเรี ยนทีน่ าพอใจ สอดคล้ องกับงานวิจัยของนภาพร
พรหมจันทร์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาผลการใช้ เกมการศึกษาทีคัดสรรต่อการคิดวิ เคราะห์
ของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมเกมการศึกษาทีคัดสรรมีพฤติกรรมกลุ่ม ด้ านความ
สนใจในการร่วมกิจกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 92.86 ด้ านการร่วมกิจกรรมกับเพือน คิดเป็ น ร้ อยละ
85.71 และด้ านการแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 78.57
ข้อค้นพบจากการวิจยั
1.การทีนั ก เรี ยนประสบความสํา เร็จ ในการคิ ด วิ เ คราะห์ อ าจเนื องจากปั จ จั ย หลาย
อย่างเช่ น ตัวครูผ้ ูสอน อุปกรณ์หรื อสือการสอนและบรรยากาศในชันเรี ยนเป็ นต้ น สําหรั บการ
เรี ยนรู้ ก ารคิดวิ เ คราะห์ ของเด็กปฐมวั ยครั งนี ผู้ วิ จั ยได้ ใช้ นิ ทาน เพลงและเรื องเล่ า ซึ งเป็ นสือ
อิเล็กทรอนิกส์คัดเลือกเรืองจากง่ายไปหายากจากรูปธรรมเป็ นนามธรรมจากใกล้ ตัวไปไกลตัวและ
บางเรื องเป็ นเรื องทีตืนเต้ น สนุ กสนานเพลิ ดเพลิ นเป็ นการเรี ยนรู้ อย่ างมีความหมายและสร้ า ง
ความสุขให้ กบั ผู้เรียนตามแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ของออซูเบล(David p. Ausubel 1963)
2. นั กเรี ยนมีความสามารถคิดวิ เ คราะห์ ตามแนวคิดของมาร์ ซาโนได้ ไม่ ว่า จะเป็ น
นิทาน เพลงและเรืองเล่า ซึงเป็ นการปลูกฝังการคิดวิเคราะห์เบืองต้ น อาจนําไปสู่การคิดวิเคราะห์
ทียากขึ นและซั บ ซ้ อ นแต่ จ ะต้ อ งเป็ นการฝึ กฝนทีต่ อ เนื องและสมําเสมอจะทํา ให้ นั ก เรี ย นคิ ด
วิเคราะห์เป็ นและนําไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ ด้วย
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ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
1. การจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในการคิดวิ เคราะห์ ครู ต้องให้ คํา แนะนําและอธิบาย
รวมถึงสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และสร้ างจุดสนใจให้ นักเรียนก่อนทีจะเริมเข้ าสู่บทเรียน เพือ
เป็ นการกระตุ้นให้ นักเรียนเกิดการอยากเรียนรู้และสนใจในกิจกรรมมากขึน กิจกรรมการเรียนรู้ใน
การคิดวิเคราะห์เป็ นการสังเกตและเสริมทักษะการฟังในขณะทํากิจกรรม ดังนันครูควรหาแนวทาง
และวิธีการกระตุ้นและดึงดูดให้ นักเรียนสนใจในขณะทํากิจกรรมเพือให้ เกิดการคิดวิเคราะห์และ
สร้ างความสนุกสนานให้ กบั นักเรียนอยู่เสมอ
2. ครูจัดทําสือการสอนให้ เหมาะกับชันเรียนและจํานวนนักเรียน
3. การจั ดกิจ กรรมการเรี ยนการสอนครู ค วรศึ ก ษารายละเอียดของบทเรี ยนอย่ า ง
รอบคอบทังด้ านข้ อมูลเนือหา และการปฏิบัติท่าทางต่างๆ เพือให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทเข้
ี าใจ
ง่าย และปฏิบัติได้ ถูกต้ อง
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
1. ควรมีการพั ฒนาการเรี ยนรู้ การคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยของเด็กปฐมวั ย ตาม
แนวคิดของมาร์ซาโน ในรายวิชาภาษาไทยและในรูปแบบอืนๆและระดับชันอืนๆ
2. ควรศึ ก ษาค้ น คว้ า เกียวกับ การคิ ด วิ เ คราะห์ ตามแนวคิดและทฤษฎีอืนๆเพื อให้
สอดคล้ องและเกิดทักษะในด้ านอืนๆของเด็กปฐมวัย
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