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บทคดัย่อ 

การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาความสามารถการ
คิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับปฐมวัย ตามแนวคิดของมาร์ซาโน(Marzono) 2) 
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนปฐมวัย
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 1 

ห้อง 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครืองมือทใีช้ในการวิจัย ) แผนการ
เรียนรู้ วิชาภาษาไทย 2)แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ 3) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัย
เกบ็รวบรวบข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย  

ผลการวิจัยพบว่า 
1) พัฒนาการความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับปฐมวัย

ตามแนวคิดของมาร์ซาโน(Marzono)) นักเรียนทุกคนมีคะแนนร้อยละ 80 ขนึไป 

2) นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยอยู่ในระดับดี จาํนวน
21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และระดับพอใช้ จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 

คาํสาํคัญ : การพัฒนาการคิดวิเคราะห์, วิชาภาษาไทย, แนวคิดของมาร์ซาโน 

1 นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรุกจิบณัฑติย์ 

2 ทปีรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ทีมาและความสําคญัของปัญหา 
 ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยีสมัยใหม่ การ

เตรียมคุณลักษณะเดก็ไทยในศตวรรษท ี21 และการเตรียมเดก็ไทยสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
ใน พ.ศ.2558 รวมทัง การปฏิรูปการศึกษารอบที 2 (พ.ศ.2552-2561) ทีเน้นให้คนไทยได้
เรียนรู้ตลอด ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ได้ชีให้เห็นถึงความจําเป็นในการปรับเปลียนจุดเน้นในการ
พัฒนาคุณภาพใน สงัคม ไทยให้มีคุณธรรมและมีความรอบรู้อย่างเทา่ทนั ให้มีความพร้อมทงัด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทนัการเปลียนแปลง ทาํให้การศึกษาปฐมวัย
ต้องพัฒนาเดก็ให้ เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทดีีของสังคม มีทกัษะชีวิตทส่ีงเสริมศักยภาพสูงสุดของ
เดก็ อนัเป็นพลังการ เรียนรู้ทจีะช่วย ให้เดก็เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ภายใต้บริบทสังคมและ
วัฒนธรรมไทยทีเดก็ อาศัยอยู่ การพัฒนาคุณลักษณะ ดังกล่าวจาํเป็นต้องพัฒนาความสามารถ
ทางการคิด เนืองจาก ความสามารถทางการคิดเป็นส่วนหนึงของพัฒนาการทางสติปัญญา ทีมี
ความสําคัญในการพัฒนา ศักยภาพของเด็ก นอกจากนีความสามารถทางการคิดจะนําไปสู่
พัฒนาการด้านอนืๆ ช่วยให้เดก็ สามารถปรับปรุงสิงทมีีอยู่ให้ดีขึนและสร้างความรู้ใหม่อย่างไม่มี
ทีสินสุด ดังที ประพันธ์ศิ ริ สุเสารัจ (2556: 4-5) ได้กล่าวว่า การปูพืนฐานและส่งเสริม
ความสามารถทางการคิดให้แก่เดก็เป็นสิงทมีีความจาํเป็นอย่างยิง นับตงัแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึง
ระดับสูง การได้รับการพัฒนาการคิดตังแต่เยาว์วัยจะช่วย พัฒนาความคิดให้ก้าวหน้า ส่งผลให้
สติปัญญาเฉียบแหลม เป็นคนรอบคอบ ตัดสินใจได้ถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตได้ดี 
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความสาํคัญในการเตรียมความ พร้อมให้เดก็เติบโตเป็นผู้ทีมี
ความรู้ความสามารถ ใฝ่ รู้ มีความสามารถทางการคิด การแก้ปัญหา และการตัดสนิใจด้วยตนเอง 
แต่จากสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษา ขนัพืนฐานรอบสอง ของ 
สมศ. หรือสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) ทีได้
ประเมินสถาน ศึกษาระดับปฐมวัย จํานวนทังสิน 26,369 แห่ง ดังนีสังกัด สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จํานวน 430 แห่ง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  (เทศบาล) 
จาํนวน 450 แห่ง สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธติ) จาํนวน 21 แห่ง 
สังกัดสาํนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จาํนวน 2,000 แห่ง และ สังกัด
สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จาํนวน 23,468 แห่ง พบว่า มีสถานศึกษาทไีม่ ผ่าน
การรับรองมาตรฐานการศึกษาจาํนวน 4,831 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเลก็ตงัอยู่นอก 

เมือง ส่วนใหญ่สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยมาตรฐานทต้ีองได้รับการ 
พัฒนาในด้านคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถในการคิด การใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน (สาํนักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2556: ออนไลน์) สะท้อนให้เหน็ว่าการจัดการศึกษาท ี

ส่งเสริมความสามารถทางการคิดของเดก็ปฐมวัยยังไม่ประสบความสาํเรจ็เทา่ทคีวร 
ส่วนสาํคัญในการพัฒนาสติปัญญา รวมถึง พัฒนาการด้านต่างๆ ของเดก็ คือ การมี

ความสามารถในการคิด เนืองจาก มนุษย์มีความสามารถในการคิดสิงต่างๆ การคิดเกิดขึนและ
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ดาํเนินไปอย่างต่อเนืองตลอดเวลา แม้ว่าบุคคลจะตระหนักในกระบวนการคิดของตนหรือไม่กต็าม 
ความสามารถในการคิดของมนุษย์ จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล การคิดเป็นเรืองยากเมือ
เกิดขึนในบริบทซึงไม่มีความหมายต่อตัว ผู้คิด กระบวนการคิดจะทาํงานได้ดีทสีุดถ้าสิงทีมนุษย์
คิดนันมีความหมายต่อตนเอง และเป็นส่วน หนึงของกิจกรรมทเีกดิขึนในชีวิตประจาํวัน มนุษย์ใช้
การคิดในการสร้างองค์ความรู้ ข้อมูล จินตนาการ ตรวจสอบทางเลือก ตัดสินใจ รวมถึงขยายผล
สิงทีตนรับรู้ได้ การคิดจึงเป็นกิจกรรม ด้านสติปัญญา ซึงช่วยมนุษย์ในการแก้ปัญหา ตัดสินใจ 
และเข้าใจความหมายของสงิต่างๆ (สาํนักเลขาธกิารสภาการศึกษา, , น. - ) ซึงสอดคล้อง
กับ อัญชลี ไสยวรรณ ( , ออนไลน์) ที กล่าวว่า เดก็ปฐมวัยควรได้รับการกระตุ้นสมองให้
เกิดเครือข่ายเส้นใยสมองและจุดเชือมโยงต่างๆ เพือส่งผลให้เดก็เกิดการเรียนรู้และเข้าใจสิง
ต่างๆ ทเีกดิขึน  

 กระบวนการทาํงานของสมองเกิดขึนมากเท่าไรจะทาํให้เดก็ยิงฉลาดมากขึนเท่านัน 
การฝึกให้สมองทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็น เรืองของการคิด การคิดเป็นกระบวนการ
ทาํงานของสมองทีเกิดขึนโดยอัตโนมัติ การคิดสามารถ พัฒนาและฝึกฝนได้ ทักษะการคิด 
กระบวนการคิด การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏบัิติให้ทาํได้ 
ทาํเป็น คิดเป็น รักการอ่านอย่างต่อเนือง 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  มาตรา  กาํหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียน รู้ และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญทีสุด ฉะนันครูผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจะต้อง
เปลียนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชีนําผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
สนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสือ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลทีถูกต้องแก่
ผู้เรียน เพือนาํข้อมูลเหล่านันไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตน (กระทรวงศึกษาธิการกรมวิชาการ 
2546 ก, น. ) สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติมีหน้าทใีนการจัดการศึกษา สาํหรับ
เดก็ -  ปี ให้การศึกษาแก่เดก็ทุกด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา ตามวัย 
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล(สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , น. ) 
โดยเฉพาะการศึกษาระดับปฐมวัยนับว่าเป็นการศึกษาระดับรากฐานของชีวิต การเตรียมเดก็ให้มี
ความพร้อม และพัฒนาการตามวัย และศักยภาพ จึงเป็นสงิสาํคัญยิง ทผู้ีเกยีวข้องจะต้องรับทราบ
และดาํเนินการเพือให้เดก็ได้มีสภาพเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และสามารถศึกษาในระดับทสีูงขึน
ไปได้อย่างมีความสุขตามความต้องการและความสนใจ อันจะทาํให้เกิดความเข้มแข็งของ
ประชากร ในการ พัฒนา  และสืบสาน วัฒนธรรมทีดี ง า มขอ งชาติ ต่ อ ไป ในอนาคต
(กระทรวงศึกษาธิการกรมวิชาการ  ก, น. ) ซึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ
องค์กรพัฒนาเดก็ระหว่างประเทศททุีกคนเหน็ว่าทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสาํคัญของประชากร
เด็กปฐมวัย ได้ให้ความสําคัญกับศักยภาพในช่วงแรกของชีวิตมนุษย์ การพัฒนาเด็กให้
เจริญเติบโตถึงขีดสุดศักยภาพ โดยการพัฒนาเดก็และครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม มีการปรับ
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กระบวนการ ในการพัฒนาเดก็ ปฏบัิติงานจริงและมีปฏสิัมพันธ์ทดีีต่อกัน เดก็ปฐมวัยสมองมิได้
ทาํหน้าทีรู้คิดและเรียนรู้ได้สมบูรณ์มาพร้อมกาํเนิด แต่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีและเป็น
ระบบในช่วงปฐมวัยของชีวิต ประสทิธภิาพสมองจึงขึนอยู่กับคุณภาพของการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอน การกระตุ้นประสบการณ์การเรียนรู้(กระทรวงศึกษาธกิาร,กรมวิชาการ , น. ) 

 ทกัษะการฟังเป็นทกัษะสาํคัญทจีาํเป็น ต้องเรียนรู้ไม่ยิงหย่อนไปกว่าทกัษะการสือสาร
ด้านอืนๆ เช่น ทักษะการพูด อ่าน เขียน ฯลฯ ทักษะการฟังทีดีนํามาซึงความสําเร็จในชีวิต 
เนืองจากเป็นพืนฐานสาํคัญของทักษะการเข้าสังคม เพราะจะสามารถลดความเข้าใจผิด ความ
ขัดแย้งในการปฏิสัมพันธ์กับคน นอกจากนีการพัฒนาทักษะการฟังส่งผลต่อการพัฒนาในด้าน
สติปัญญา ในแง่ของการฝึกใช้ความคิด การจับประเดน็ ฝึกความจาํ และฝึกฝนการจดจ่อแน่วแน่
กบัสงิใดสิงหนึงทต้ีองการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธภิาพแต่ทผ่ีานมาพบว่า คนในสงัคมไทยจาํนวน
มาก มองว่าทักษะการฟังเป็นเรืองทีสามารถพัฒนาขึนมาได้เองตามธรรมชาติจึงไม่ต้องดินรน
ฝึกฝนมากเท่ากับทกัษะการสอืสารด้านอนืๆ จึงมักละเลยทจีะฝึกทกัษะด้านการฟังนีให้กับเดก็ไป
อย่างน่าเสียดาย เมือเทยีบกับทกัษะในด้านการพูด อ่าน เขียน ทคีรูให้นาํหนักความสาํคัญในการ
ฝึกฝนผู้เรียน ทังทีความเป็นจริงแล้วทักษะการฟัง เป็นทักษะทีจําเป็นต้องได้รับการฝึกฝน
เช่นเดียวกัน โดยควรฝึกฝนตังแต่วัยเยาว์ เพือพัฒนาทกัษะดังกล่าวให้เป็นอุปนิสัยประจาํตัวทจีะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตครอบครัวและชีวิตการทาํงานของผู้เรียนต่อไปในอนาคตสอนเดก็ให้
เป็นนักฟังทดีีได้ 

การฟังอย่างมีประสิทธิภาพนันเป็นสิงทีสามารถสอนและฝึกฝนกันได้ แต่พืนฐาน
สาํคัญอันดับแรกสุดในการฝึกฝนดังกล่าวนัน คือ การฝึกฝนความอดทนในการเป็นผู้ฟังทีดี ซึง
โดยธรรมชาติแล้วความอดทนรอคอยของเดก็ในเรืองใดเรืองหนึงจะมีน้อยกว่าผู้ใหญ่ ดังนัน ครูจึง
ควรฝึกให้เดก็เรียนรู้ทีจะเป็นผู้ฟังด้วยความอดทนโดยไม่เกิดความเบือหน่ายหรือถูกเรืองอืน
ดึงดูดความสนใจไปเสียก่อน ภาคปฏบัิติในการฝึกฝนนัน ครูสามารถฝึกเดก็ได้โดยใช้กิจกรรมที
เรียกว่า sit time ในการกาํหนดให้มีช่วงเวลาหนึงในแต่ละวันให้เดก็ได้ตังใจฟังสิงทคีรูสอน ฝึกฟัง
เทปบทเรียนเทปนิทาน หรือ หนังสือเสียง เป็นต้น แต่คนในสังคมไทยจาํนวนมากมองว่าทักษะ
การฟังเป็นเรืองทีสามารถพัฒนาขึนมาได้เองตามธรรมชาติจึงไม่ต้องดินรนฝึกฝนมากเท่ากับ
ทักษะการสือสารด้านอืนๆ จึงมักไม่ได้รับความใส่ใจทีจะฝึกทักษะด้านการฟังนีให้กับเด็ก
โดยเฉพาะในช่วงอายุ 2-7 ปี ทเีป็นวัยทจีะพัฒนาทกัษะการฟังได้อย่างรวดเรว็ ไปอย่างน่าเสยีดาย 
เมือเทียบกับทักษะในด้านอืนทีมักให้นาํหนักความสาํคัญในการฝึกฝนผู้เรียน เพือพัฒนาทักษะ
ดังกล่าวให้เป็นอุปนิสยัประจาํตัวทจีะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อชีวิตครอบครัวและชีวิตการทาํงานของ
เดก็ต่อไปในอนาคต 

การทช่ีวยให้เดก็เป็นนักฟังทีดีได้ โดยเริมจากครูเป็นนักฟังทดีี ครูต้องเรียนรู้ทจีะฟัง
เดก็เมอืเดก็ต้องการสอืสารหรืออยากเล่าเรืองให้ฟัง และไม่ควรแสดงความราํคาญไม่อยากฟังหรือ
ฟังแบบขอไปท ีโดยไม่ได้สนใจในสิงทีเดก็ต้องการสือสารจริงๆ การเปลียนเรืองพูดหรือคุยเรือง
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อนืแทรกขัดจังหวะ ฯลฯ รวมทงัควรระวังพฤติกรรมของตนเองในขณะสอืสารกบัคนอนืซึงเดก็อาจ
จดนาํและนาํไปใช้ในสิงทีไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมได้ รวมทังเรืองทีเดก็ต้องการสือสาร ครูไม่
ควรคิดว่าเด็กจะเข้าใจเหมือนอย่างทีตนเข้าใจ แต่ควรสือสารออกไปอย่างชัดเจนและมี
ประสทิธภิาพมากทสีดุเพือให้มันใจว่าเดก็นันเข้าใจในสิงทตีนพูดจริงๆสอนให้อดทนในการฟัง ครู
ต้องฝึกฝนความอดทนในการเป็นผู้ฟังทีดี ซึงโดยธรรมชาติแล้วความอดทนรอคอยของเดก็จะมี
น้อยกว่าผู้ใหญ่ ดังนัน ครูจึงควรฝึกให้เดก็เรียนรู้ทจีะเป็นผู้ฟังด้วยความอดทนโดยไม่เกิดความ
เบือหน่ายหรือถูกเรืองอนืดึงดูดความสนใจไปเสยีก่อน  

 การฟังนันเป็นทักษะทีต้องเรียนรู้ ฝึกฝนตังแต่วัยเยาว์โดยเฉพาะในช่วงอายุ 2-7 ปี 
โดยครูต้องพยายามสร้างให้เป็นนิสัย โดยครูเป็นผู้มีบทบาทสาํคัญในการพัฒนาทักษะการฟัง
ควบคู่กับทกัษะการอ่าน ทกัษะการเขียน และทกัษะการพูดอย่างสอดรับกนั อันเป็นพืนฐานสาํคัญ
ในการเรียนรู้ของเดก็ต่อไปในอนาคต(เกรียงศักดิ เจริญวงศ์ศักด,ิ 25 ม.ค.2562) 

ในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจําเป็นทีจะต้องให้เดก็ได้รับ การ
พัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะห์มากขึน การสอนให้คิดเป็นถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ทสีาํคัญและถือว่า
เป็นส่วนหนึงของบทเรียนทุกอย่าง โดยครูเป็นผู้ทีมีบทบาทสําคัญในการสอนคิด ต้องเป็น 
ต้นแบบของนักคิดและต้องปลูกฝังทศันคติทดีีต่อการคิดในตัวเดก็ และต้องมีวิธีการสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ และมีนักการศึกษาได้ทาํการวิจัยเกียวกับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ เช่น กฤษณา 
ดามาพงศ์ ( , น. ) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารทีมีต่อความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์ของเดก็ปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า หลังได้รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหาร 
เดก็ ปฐมวัยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหาร 
โดย หลังการจัดกจิกรรมมีค่าคะแนนสูงกว่าก่อนการจัดกจิกรรม ร้อยละ .  ซึงสงูกว่าเกณฑ์ที
กาํหนด จะเห็นได้ว่าการสอนให้เดก็คิดวิเคราะห์มีความสาํคัญและจาํเป็นทีครูผู้สอนจะต้องหา
แนวทางใน การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยซึงสอดคล้องกับฉัตรมงคล สวนกัน 

(2555)ทีศึกษาเรืองพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเดก็ปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ด้วย
เกมการศึกษาผลทักษะการคิดวิเคราะห์ของเดก็ปฐมวัย หลังได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยเกม
การศึกษา สูงกว่าก่อน การจัดประสบการณ์ด้วยเกมการศึกษา อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 
.01 

การจัดกิจกรรมเป็นวิธีการจัดประสบการณ์เพือส่งเสริมพัฒนาการของเดก็ปฐมวัยโดย
การเปิดโอกาสให้เดก็ได้ลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing) เป็นแนวคิดของ John Dewey 

ซึง สอดคล้องกับทฤษฏีของเพียเจต์ (Piaget) ทีเชือว่าพัฒนาการทางสติปัญญาเป็นผลจากการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิงแวดล้อม โดยบุคคลปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลด้วยการใช้
กระบวนการดูดซับประสบการณ์และกระบวนการเชือมโยงประสบการณ์เดิมกับสิงทเีรียนรู้ใหม่ 
การเรียนรู้โดยการใช้ประสาทสัมผัส ลงมือปฏบัิติจริง ต่อมาเกิดความคิดทางรูปธรรมซึงเป็นการ
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พัฒนาอย่างต่อเนืองและตามลําดับ กิจกรรมทีเด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรง ซึงอาจจะเป็น
พืนฐานของการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเดก็ปฐมวัย  

แนวคิดการคิดวิเคราะห์ของบลูม (Boom, 1956, p. 74) สรุปได้ว่าว่าการคิด
วิเคราะห์ เป็นความสามารถในการแยกแยะเพือหาส่วนย่อยของเนือหา เหตุการณ์ หรือเรืองราว
ต่างๆ หาเหตุและผล เป็นการตีความจากข้อมูลหลักไปยังองค์ประกอบย่อย  เชือมโยง
ความสมัพันธข์องเนือหา ทาํความเข้าใจว่ามีโครงสร้างเป็นอย่างไร มีความสาํคัญอย่างไร อะไรเป็น
แกนหลัก มีความสัมพันธ์กันอย่างไร มีหลักการอย่างไร การคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย 3 ลักษณะ
คือ  วิ เคราะห์ความสําคัญ  (Analysis of Element) วิ เคราะห์ความสัมพันธ์  (Analysis of 

Relationship) และการวิเคราะห์หลักการ (Analysis of Organizational Principles ) 
ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาและการคิดของ เพียเจต์(Piaget) (พรรณี ช.เจนจิต 

 อ้างอิง Piaget, 1972, p.1-10) เชือว่า การพัฒนาการทางสติปัญญาของคนมีลักษณะ
เดียวกันในช่วงอายุเท่ากัน และแตกต่างกันในช่วงอายุต่างกัน อันเป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกบัสงิแวดล้อม เริมจากการสมัผัส การคิดอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาสู่ความคิดทเีป็น
นามธรรม โดยบุคคลพยายามปรับตัวให้เกิดสภาวะสมดุล ด้วยกระบวนการดูดซึมภาพและ
เหตุการณ์ต่างๆ เข้าไว้ในความคิดของตน และกระบวนการปรับความคิดเดิมให้สอดคล้องกับสิง
ใหม่ เพียเจต์ (Piaget) จึงจัดกระบวนการทางสติปัญญาและความคิด ออกเป็น  ขนั ดังนี 

1. ขันใช้ประสาทสัมผัส เช่น การฝึกหยิบจับสิงของต่างๆ และการฝึกการได้ยินและ
การมอง 

2. ขันควบคุมอวัยวะต่างๆ เช่น นิสัย การจับถ่าย การเล่นกีฬาทเีป็นการฝึกใช้อวัยวะ
ต่างๆ ให้มีความสัมพันธก์นัภายใต้การควบคุมของสมอง 

3. ขันคิดอย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนาสมองมากขึน สามารถเรียนรู้และจาํแนกสงิ
ต่างๆ ทเีป็นรูปธรรมได้ แต่ยังไม่สามารถจินตนาการกบัเรืองราวทเีป็นนามธรรมได้ 

4. ขันคิดอย่างเป็นนามธรรม สามารถคิดอย่างเป็นเหตุผล และคิดในสิงทซัีบซ้อนเป็น
นามธรรมได้มากขึน 

แนวคิดการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน(Marzano, 2001, p. 38) สรุปได้ว่า การคิด
วิเคราะห์ ซับซ้อนมากกว่าความเข้าใจ เป็นกระบวนการทีต้องใช้เหตุผล คิดอย่างลึกซึงและ
หลากหลาย มีการคิดโดยพิจารณาอย่างละเอียดถถ้ีวนและต้องมีเหตุผล สามารถระบุความเหมือน
หรือความแตกต่างอย่างมีหลักการ สามารถจัดลาํดับ จัดหมวดหมู่ หรือจัดประเภทของความรู้ของ
สิงต่างๆ ระบุเหตุผลของการเกิดข้อผิดพลาดของข้อมูล สามารถตีความหรือบอกหลักเกณฑ์
พืนฐานของ ความรู้ ระบุ เจาะจง หรือสรุปอย่างมีเหตุผล จนสามารถเกิดเป็นความรู้ใหม่ได้ นาํ
หลักการมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่โดยใช้ฐานของความรู้และคาดการณ์ผลทีตามมาบน
พืนฐานของข้อมูล การคิดวิเคราะห์จะประกอบด้วย ความสามารถ 5 ด้าน คือ ด้านจําแนก 
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(Matching) ด้านการจัดกลุ่ม (Classification) ด้านการสรุป (Error analysis) ด้านการประยุกต์ 
(Generalizing) และด้านการคาดการณ์ (Specifying) 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทจีะศึกษาการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย
ของเดก็ปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzono) เพือเป็นการเปิดโอกาส
ให้เดก็ได้ลงมือปฏบัิติจริงด้วยตนเอง โดยการใช้ประสาทสัมผัสทงัห้า การซึมซับประสบการณ์ ซึง
เป็นส่วนหนึงในชีวิตจริงของเดก็และจะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ทมีีส่วนเกียวข้องและผู้ทสีนใจเกียวกับ
เดก็ปฐมวัยได้นาํผลการศึกษาครังนีไปเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาสาํหรับเดก็ปฐมวัยต่อไป 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพือพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของเด็กปฐมวัย ตาม
แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzono) 

2. เพือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของเดก็ปฐมวัย ตาม
แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzono) 

 สมมติฐานของการวิจยั 
1. เดก็ปฐมวัยทใีช้ชุดกจิกรรมการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยตามแนวคิดของมาร์ซาโน

(Marzono) มีคะแนนความสามารถการคิดวิเคราะห์ไม่ตาํกว่าร้อยละ  ของคะแนนเตม็ 

2. เดก็ปฐมวัยทีเรียนวิชาภาษาไทยโดยการคิดวิเคราะห์ ตามแนวคิดของมาร์ซาโน
(Marzono) มีพฤติกรรมในระดับดี 

 ขอบเขตการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทใีช้ในการวิจัยครังนี คือ นักเรียน อายุระหว่าง 5 - 6 ปี ซึงกาํลังศึกษาอยู่

ในชันอนุบาลปีท ี3 ภาคเรียนท ี1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 7 ห้องเรียน 

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน อายุระหว่าง 5 - 6 ปี ซึงกาํลังศึกษาอยู่ในชันอนุบาลปีท ี3 
ภาคเรียนท ี1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร จาํนวน 1 

ห้องเรียนเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

เครืองมือทใีช้ในการวิจัยในครังนี ประกอบด้วย 
1 แผนการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยและแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดของ

มาร์ซาโน (Marzono) 
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2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของเดก็ปฐมวัย
ตามแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzono) 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design)เพือพัฒนา
ความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzono)สาํหรับเดก็
ปฐมวัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ภาคเรียนท ี1 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 30 คน มี
วิธดีาํเนินการวิจัยดังนี 

1. ขนัเตรียม
ในคาบแรก สร้างความคุ้นเคยกบักลุ่มตัวอย่าง ชีแจงวัตถุประสงค์ ขนัตอนและ

รายละเอยีดเกยีวกบัการเรียนแก่เดก็ปฐมวัย เรืองการเรียนรู้การคิดและการคิดวิเคราะห์ 

2. ขนัดาํเนินการ
2.1 การวิจัยในครังนีดาํเนินการทดลองในภาคเรียนท ี1 ปีการศึกษา 2562 โดย

ผู้วิจัยดาํเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้จาํนวน 3 แผน จาํนวน 15 คาบ ดังนี 

แผนการเรียนรู้  1 นิทาน จาํนวน5 เรือง ใช้เวลา 5 คาบ 

แผนการเรียนรู้  2 เพลง จาํนวน 5 เพลง ใช้เวลา 5 คาบ 

แผนการเรียนรู้  3 เรืองเล่า จาํนวน 5 เรือง ใช้เวลา 5 คาบ 
ในแต่ละแผนการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยประกอบด้วยเนือหาการเรียนรู้ตามข้อ 2.1 

หลังจากเรียนครบแต่ละเรืองแล้วได้ทาํการทดสอบวัดความสามารถหลังเรียนจาํนวนทงัหมด 15 

เรืองและเกบ็คะแนน ในขณะทนัีกเรียนรู้ครูผู้สอนจะประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของแต่ละแผน 
3. ขนัสรุป

 ผู้วิจัยได้สุ่มสอบถามนักเรียนบางคนในแต่ละครังเกียวกับการเรียนการคิดวิเคราะห์จาก
บทเรียนทเีรียนรู้ในแต่ละเรือง 

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทงัหมดเพือนาํไปวิเคราะห์ทางสถิติ 

 การวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล โดยมีรายละเอยีดดังนี 

1. นาํข้อมูลทไีด้จาก แบบทดสอบท้ายกจิกรรมแต่ละแผน แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลีย (Mean) 

2. ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
3. อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา
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สรุปผลการศึกษา 
ตอนท ี1. ผลการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของเดก็ปฐมวัย 

ตามแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzono) พบว่านักเรียนมีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑทุ์ก
คนคิดเป็นร้อยละ 100 

ตอนท ี2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของเดก็
ปฐมวัย ตามแนวคิดของมาร์ซาโน พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดจีาํนวน 21

คน คิดเป็นร้อยละ 70 และนักเรียนทมีีพฤติกรรมการเรียนรู้ระดับพอใช้ จาํนวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30  

อภิปรายผล 

ตอนท ี1. ผลการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของเดก็ปฐมวัย 
ตามแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzono) พบว่านักเรียนมีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ทุก
คนคิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามสมมุติฐานทีตังไว้ เมือพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นได้ว่า
หลังจากทนัีกเรียนฟังนิทาน เพลงและเรืองสนัส่วนใหญ่จะตอบคาํถามได้และได้คะแนนค่อนข้าง
สูงเมือนําคะแนนทัง 3 กิจกรรมมารวมกันจึงทําให้คะแนนนักเรียนผ่านเกณฑ์ทุกคน ตาม
ธรรมชาติการจัดกิจกรรมทีเปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทาง
สติปัญญาสอดคล้องกับทฤษฎีของเพียเจต์ (Piaget,1972)โดยเฉพาะเรืองการฟังซึง วรรณี 
โสมประยูร (2553) กล่าวว่า การฟังเป็นทกัษะทสีาํคัญมาก เพราะในสงัคมของคนเรา จะใช้ทกัษะ
การฟังประมาณ ร้อยละ  ซึงเป็นทกัษะทางภาษาทใีช้มากทสีุด และใช้เวลาในการพูด การอ่าน 
และการเขียนลดหลันลงมาตามลาํดับและ Doff (1991, p.198) กล่าวถึงความสาํคัญในการฟังที
มีผลต่อความสาํเรจ็ใน การสนทนาว่าในเรืองการสอืสารนัน ผู้ฟังจะต้องเข้าใจก่อนว่า สงิทผู้ีพูดนัน
หมายความว่าอย่างไร ทาํให้เป็นการพัฒนาการพูดของตนเองด้วย ดังนันนักเรียนจึงต้องฝึกทักษะ
การฟังให้มากๆ โดยเฉพาะในการสอืสารด้วยภาษาต่างประเทศ จะต้องฟังจนสามารถเข้าใจได้ดี
และสามารถพูดได้ 

สาํหรับการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยตามแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) ของเดก็
ปฐมวัย จาํนวน 30 คนพบว่า คะแนนความสามารถการคิดวิเคราะห์ ซึงมีคะแนนเฉลียเรียงลาํดับ
จากมากไปหาน้อยคือ การเชือมโยง (คะแนนเฉลีย 29.53) การจาํแนก (คะแนนเฉลีย 29.40)
การสรุปความ (คะแนนเฉลีย 28.67)การจัดหมวดหมู่ (คะแนนเฉลีย 28.53) การประยุกต์ 
(คะแนนเฉลีย 28.33) ตามลาํดับ 

ดังทีกล่าวมาข้างต้น คะแนนแต่ละประเภทของการคิดวิเคราะห์ทีนักเรียนทาํได้มี
คะแนนเฉลียอยู่ที 28.33- 29.53แสดงให้เห็นว่านักเรียนแต่ละคนมีพัฒนาการและประสบ
ความสาํเร็จในการฟังไม่ว่าจะเป็นนิทาน เพลงและเรืองเล่า ดังทีเกรียงศักดิ เจริญวงศ์ศักดิ 
( , น. ) และสวิุทย์ มูลคาํ ( , น. ) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถ
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ในการจําแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของสิงใดสิงหนึงหรือเรืองใดเรืองหนึงและหา 
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน เพือค้นหาเหตุผลทแีท้จริงของสิงทเีกิดขึน 
สอดคล้องกับ สุมาลี หมวดไธสง ( , น. ) กล่าวถึง การคิดวิเคราะห์ เพือกระตุ้นให้
นักเรียนคิดเป็น เรียนรู้เป็น สามารถคาดคะเน ให้เหตุผล ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆ ได้จาก
ข้อมูลทไีด้รับการพินิจพิเคราะห์ว่า ข้อมูลใดเป็น ข้อมูลทถูีกต้องและเป็นความจริงในบรรยากาศ
การเรียนรู้ทีมีความสุขและประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556) การคิดวิเคราะห์ เป็นทักษะทีสามารถ
พัฒนาได้ กิจกรรมต่างๆ มุ่งให้เดก็ฝึกคิด ฝึกสังเกต ฝึกจดจาํ และทดลองไปพร้อมๆ กับขณะที
เดก็ เล่นหรือปฏิบัติกิจกรรม และจะต้องมีการดาํเนินการอย่างต่อเนืองและเหมาะสมกับวัยของ
เดก็ สอดคล้องกับงานวิจัยของนภาพร พรหมจันทร์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้เกม
การศึกษาทคัีดสรรต่อการคิดวิเคราะห์ของเดก็ปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า ผลการจัดกจิกรรมเกม
การศึกษาทคัีดสรรทาํให้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเดก็ปฐมวัยเพิมสูงขึน โดยมีคะแนน
เฉลียหลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .01 ประจักษ์ เอนกฤทธิมงคล 

(2560 ) ได้ศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมเพือพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ พืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย พบว่าผลการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเดก็ระดับ ปฐมวัยโดยใช้ชุดกจิกรรมพบว่าภาพรวมจากการใช้แบบฝึกชุดกจิกรรม
ทงั 5 ชุด มีนักเรียนทีผ่าน เกณฑ์ ไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80และมี
นักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ ์จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20  

 ตอนที 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของเดก็
ปฐมวัย ตามแนวคิดของมาร์ซาโน พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีจาํนวน 21 

คิดเป็นร้อยละ 70 และนักเรียนทมีีพฤติกรรมการเรียนรู้ระดับพอใช้ จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
30  

ดังที ฮอลตัน (Halton. 1964 .pp.20-25; อ้างอิงในภูวดล แก้วมณี. 2551 : 11) 

กล่าวถึงความตังใจเรียนว่าเป็นความจดจ่อของจิตใจในสิงใดสิงหนึง ทาํให้บุคคลมีสมาธิ ซึงการ
เรียนวิชาทตีรงกับความสนใจของผู้เรียนจะทาํให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนที
ไม่มีความตังใจและลาฮาเดรนท์ (Lahaderne. 1968 : 320-324) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการ
ตังใจเรียนเป็นความสนใจและมีสมาธิในการทาํกิจกรรมทส่ีงเสริมการเรียน จดจ่อต่อสิงต่างๆ ที
เกิดขึนในห้องเรียน มีพฤติกรรมสนใจฟังครูอธิบาย มองกระดาน มองอุปกรณ์ ถามและตอบ
คาํถามเกยีวกบับทเรียน เข้าร่วมกจิกรรมในการเรียนทคีรูมอบหมายและให้ความร่วมมือกบัเพือน
ร่วมชันเรียนในกจิกรรมการเรียน 

การทีนักเรียนประสบความสําเร็จในการคิดวิเคราะห์อาจเนืองจากปัจจัยหลาย
อย่างเช่น ตัวครูผู้สอน อุปกรณ์หรือสือการสอนและบรรยากาศในชันเรียนเป็นต้น สาํหรับการ
เรียนรู้การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยครังนีผู้วิ จัยได้ใช้นิทาน เพลงและเรืองเล่า ซึงเป็นสือ
อเิลก็ทรอนิกสค์ัดเลือกเรืองจากง่ายไปหายากจากรูปธรรมเป็นนามธรรมจากใกล้ตัวไปไกลตัวและ
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บางเรืองเป็นเรืองทีตืนเต้น สนุกสนานเพลิดเพลินเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมายและสร้าง
ความสุขให้กับผู้เรียนตามแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ของออซูเบล(David p. Ausubel 1963)
สอดคล้องกับรุ่งทิวา จักรกร (2527 : 21) กล่าวถึง ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียน
ประกอบด้วย 1)ลักษณะของผู้เรียน ได้แก่ ความพร้อม ความต้องการทจีะเรียนรู้ ความสามารถ
ในการรับรู้ อารมณ์ทีอยากจะเรียนรู้ ความสามารถในการจัดการสิงทีเรียนรู้แล้ว ระดับเชาวน์
ปัญญาเจตคติต่อการเรียนรู้ และสุขภาพจิต 2) ลักษณะของสิงทจีะเรียนรู้ เช่น บทเรียน ได้แก่ 
เนือหาสาระหรือเรืองราวทีจะเรียน โดยลักษณะของความสัน-ยาว ของบทเรียนความยาก-ง่าย
ของบทเรียน จะมีผลต่อประสทิธภิาพในการเรียนรู้  สอืประกอบการเรียน ได้แก่ สอืการเรียนต่างๆ 
ทีช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึน เร็วขึน เช่น หนังสือ รูปภาพ แผนภูมิ สไลด์ ภาพยนตร์ และ
อนืๆ โดยลักษณะความชัดเจน ความซับซ้อน และความเหมาะสมของสอืประกอบของบทเรียนจะ
มีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ 3)วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้โดยมีครูสอน 4) 

แรงจูงใจในการเรียน จะเป็นสงิกระตุ้น หรือแรงผลักดัน ให้บุคคลแสดงพฤติกรรม ทางการเรียนรู้
ออกมา ความต้องการอยากรู้ อยากพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า มีความพึงพอใจทจีะเรียนมีเจตคติที
ดีต่อบทเรียนครูผู้สอน ย่อมก่อให้เกิดผลการเรียนทน่ีาพอใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของนภาพร 
พรหมจันทร์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้เกมการศึกษาทีคัดสรรต่อการคิดวิเคราะห์
ของเดก็ปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมเกมการศึกษาทคัีดสรรมีพฤติกรรมกลุ่ม ด้านความ
สนใจในการร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.86 ด้านการร่วมกิจกรรมกบัเพือน คิดเป็น ร้อยละ 
85.71 และด้านการแสดงความคิดเหน็ในการจัดกจิกรรม คิดเป็นร้อยละ 78.57  

ขอ้คน้พบจากการวิจยั 

1.การทีนักเรียนประสบความสาํเร็จในการคิดวิเคราะห์อาจเนืองจากปัจจัยหลาย
อย่างเช่น ตัวครูผู้สอน อุปกรณ์หรือสือการสอนและบรรยากาศในชันเรียนเป็นต้น สาํหรับการ
เรียนรู้การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยครังนีผู้วิ จัยได้ใช้นิทาน เพลงและเรืองเล่า ซึงเป็นสือ
อเิลก็ทรอนิกสค์ัดเลือกเรืองจากง่ายไปหายากจากรูปธรรมเป็นนามธรรมจากใกล้ตัวไปไกลตัวและ
บางเรืองเป็นเรืองทีตืนเต้น สนุกสนานเพลิดเพลินเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมายและสร้าง
ความสขุให้กบัผู้เรียนตามแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ของออซูเบล(David p. Ausubel 1963) 

2. นักเรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโนได้  ไม่ว่าจะเป็น
นิทาน เพลงและเรืองเล่า ซึงเป็นการปลูกฝังการคิดวิเคราะห์เบืองต้น อาจนาํไปสู่การคิดวิเคราะห์
ทียากขึนและซับซ้อนแต่จะต้องเป็นการฝึกฝนทีต่อเนืองและสมําเสมอจะทาํให้นักเรียนคิด
วิเคราะห์เป็นและนาํไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาํวันได้ด้วย 
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ขอ้เสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการนาํไปใช้ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการคิดวิเคราะห์ ครูต้องให้คําแนะนําและอธิบาย
รวมถึงสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียน และสร้างจุดสนใจให้นักเรียนก่อนทจีะเริมเข้าสู่บทเรียน เพือ
เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกดิการอยากเรียนรู้และสนใจในกจิกรรมมากขนึ กจิกรรมการเรียนรู้ ใน
การคิดวิเคราะห์เป็นการสงัเกตและเสริมทกัษะการฟังในขณะทาํกจิกรรม ดังนันครูควรหาแนวทาง
และวิธีการกระตุ้นและดึงดูดให้นักเรียนสนใจในขณะทาํกิจกรรมเพือให้เกิดการคิดวิเคราะห์และ
สร้างความสนุกสนานให้กบันักเรียนอยู่เสมอ 

2. ครูจัดทาํสอืการสอนให้เหมาะกบัชันเรียนและจาํนวนนักเรียน
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรศึกษารายละเอียดของบทเรียนอย่าง

รอบคอบทงัด้านข้อมูลเนือหา และการปฏบัิติท่าทางต่างๆ เพือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทเีข้าใจ
ง่าย และปฏบัิติได้ถูกต้อง 
ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครงัต่อไป 

1. ควรมีการพัฒนาการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของเดก็ปฐมวัย ตาม
แนวคิดของมาร์ซาโน ในรายวิชาภาษาไทยและในรูปแบบอนืๆและระดับชันอนืๆ 

2. ควรศึกษาค้นคว้าเกียวกับการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดและทฤษฎีอืนๆเพือให้
สอดคล้องและเกดิทกัษะในด้านอนืๆของเดก็ปฐมวัย 
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