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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใชการวิจัยเปนฐานและเพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห
โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติเปนฐาน โดยเทียบกับเกณฑ 80 ของคะแนนเต็ม และจํานวนนักเรียนผานเกณฑไมนอยกวารอยละ
80 ใชการวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิด Kemmis and Mc Taggat ตัวอยางในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยการสุมแบบกลุม จํานวน 1 หองเรียน
นักเรียน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 สาระภูมิศาสตร จํานวน 12 แผน 2) แบบทดสอบยอยทายวงจร จํานวน 3 ฉบับ 3) แบบทดสอบ วัดการคิดวิเคราะห
สาระภูมิศาสตร จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 20 ขอ และ 4) แบบบันทึกประจําวันของครู สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 1) การคิดวิเคราะห โดยใชการวิจัยเปน
ฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีลักษณะเปนบันไดเวียน 3 วงจร ซึ่งในแตละวงจร ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ
การวางแผน การปฏิบัติการตามแผนและการสังเกตการณ และการสะทอนผลการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
มีขั้นตอน ขั้นที่ 1 ขั้นเลือกปญหา (สงสัย) ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะหปญหา ขั้นที่ 3 ขั้นเลือกระเบียบวิธีวิจัย (สูคําตอบ) ขั้นที่ 4
ขั้นรวบรวมและตีความหมายขอมูล และขั้นที่ 5 ขั้นสรุปผลการวิจัยซึ่งเปนขั้นที่นักเรียนเขียนสรุปผลการดําเนินการทั้งหมด
ในลักษณะของรายงานวิจัย แลวนําเสนอผลการศึกษาคนควา รวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปรวมกัน 2) นักเรียน
มีผลการทดสอบวัดการคิดวิเคราะห สาระภูมิศาสตร กอนปฏิบัติการ มีคะแนนเฉลี่ย 8.33 คะแนน คิดเปนรอยละ 41.65
หลังปฏิบัติการมีคะแนนเฉลี่ย 17.13 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.65 มีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ย 8.80 มีนักเรียนผานตาม
เกณฑที่กําหนดรอยละ 100 และคะแนนทดสอบหลังปฏิบัติการสูงกวากอนปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ การปฏิบัติการ, การคิดวิเคราะห, การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
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ABSTRACT
The purposes of this research were: to study the development of analytical thinking by research
–based approach and to compare the analytical thinking by research–based approach with the criteria
80 percent of the total score, the students passed the criteria 80 percent by using Kemmis and Mc
Taggat’s action research idea. The sample consisted of 30 Matthayom Suksa 5/2 students, Phosai
Pittayakarn School, the Secondary Educational Service Area Office 29 from Cluster Random Sampling
method. The research tool included 1) the 12 research–based approach lesson plans in geography for
Matthayom Suksa 5 students 2) the 3 tests of the sub–test for circle ending 3) the test of the analytical
thinking in geography and 4) teaching diary. The statistics for the data analysis were: means, percentage,
standard deviations and t–test. The research finding were as follows:
1. A development of the analytical thinking of research–based approach of Matthayom Suksa
5/2 student was three ladder system circle; each circle included planning, action and observation,
and reflexive learning by research–based approach included five steps were: 1) selected the problem
(wondering) 2) problem analysis 3) selected the thesis methodology format (answer) 4) collection and
Interpretation of Data and 5) thesis conclusion, the students wrote the conclusion of the process by
writing a research report, the student presented the thesis studying, discussed and concluded.
2. Students had averaged 8.33 points or 41.65 percent, before learning by research–based
approach, and they had averaged 17.13 points or 85.65 percent of the total score after learning and
the growth score was 8.80. The students passed the criteria 100 percent and the post–test was
significantly higher than those of the pretest at the level of .01.
Keywords: Development, Analytical thinking, Research–based approach
บทนํา
สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวย
ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ วามนุษยดํารงชีวิตอยางไร ทั้งในฐานะปจเจกบุคคล และการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัว
ตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด นอกจากนี้ ยังชวยใหผูเรียนเขาใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตางๆ ทําใหเกิดความเขาใจในตนเองและผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความ
แตกตาง และมีคุณธรรม สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไดกําหนด สมรรถนะ 5 สมรรถนะที่ผูเรียนจะตองมีดังนี้ ความสามารถ
ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) ในมาตรา 22
กําหนดไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ฉะนั้น
ครูผูสอนจะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูชี้นํา ผูถายทอดความรู ไปเปนผูชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนผูเรียน
ในการแสวงหาความรู จากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน เพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปใชสรางสรรค
ความรู เพื่อพัฒนาตนเอง ลักษณะของสื่อ การเรียนรู ที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรู ควรมีความหลากหลายทั้งสื่อ
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ธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออื่นๆ ที่ชวยสงเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณภาพ นาสนใจ และเขาใจงาย
รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง ลึกซึ้ง และตอเนื่อง และมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหไดดวยตนเอง
ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 1071) กลาววาทักษะการคิดวิเคราะห หมายถึงความชํานาญในการคิดใครครวญอยาง
ละเอียดรอบคอบในเรื่องราวตางๆ อยางมีเหตุผล โดยหาสวนดีสวนบกพรองหรือจุดเดนจุดดอยของเรื่องนั้นๆ แลวเสนอแนะ
สิ่งที่ดี สิ่งที่เหมาะสมนั้นอยางยุติธรรมและสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548: 5) ไดใหความหมายทักษะ
การคิดวิเคราะห คือ การระบุเรื่องหรือปญหา การจําแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบขอมูลอื่นๆ และตรวจสอบขอมูลอยาง
ชํานาญหรือหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหและแมนยําเพียงพอแกการตัดสินใจ การคิดวิเคราะห ยังทําใหสามารถพิจารณาไตรตรอง
แกปญหาที่แมนยํา มีความละเอียดในการจําแนกแยกแยะ เปรียบเทียบขอมูลเรื่องราวเหตุการณตางๆ อยางชํานาญ โดย
การหาหลักฐานที่มีความสัมพันธเชื่อมโยง หรือขอมูลที่นาเชื่อถือมาสนับสนุน หรือยืนยันเพื่อพิจารณาอยางรอบคอบกอน
ตัดสินใจเชื่อหรือสรุปความสามารถการคิดแกปญหา เปนการคิดที่มุงไปสูการคนพบวิธีการแกปญหาที่จําเพาะ และบลูม
(Bloom. 1956: 148–150) ไดแบงองคประกอบของการคิดวิเคราะห เปน 3 สวน ดังนี้ 1. การคิดวิเคราะหความสําคัญ
ขอมูลตางๆ ที่ไดมานั้นสามารถแยกเปนสวนยอยได 2. การคิดวิเคราะหความสัมพันธ ผูอานจะตองมีทักษะในการตัดสิน
ความสัมพันธระหวางขอมูลหลักๆ ได 3. การคิดวิเคราะหหลักการ เปนการวิเคราะหโครงสรางและหลักการ ในการคิด
วิเคราะหหลักการนี้ จะตองวิเคราะหแนวคิด จุดประสงคและมโนทัศน
การจัดกระบวนการเรียนรูจึงมีความสําคัญมาก ในการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้งของครูและ
นักเรียน กลาวคือ ลดบทบาทของครูผูสอนจากการเปนผูบอกเลา บรรยาย สาธิต เปนการวางแผนจัดกิจกรรมใหนักเรียน
เกิดการเรียนรู กิจกรรมตางๆ จะตองเนนที่บทบาทของนักเรียนตั้งแตเริ่มคือ รวมวางแผนการเรียน การวัดผล ประเมินผล
และตองคํานึงวากิจกรรมการเรียนนั้นเนนการพัฒนากระบวนการคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติ ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล
ดวยวิธีการตางๆ จากแหลงเรียนรูหลากหลาย ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล การแกปญหา การมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน
การสรางคําอธิบายเกี่ยวกับขอมูลที่สืบคนได เพื่อนําไปสูคําตอบของปญหาหรือคําถามตางๆ ในที่สุดสามารถสรางองค
ความรูได ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรูดังกลาวตองพัฒนานักเรียนใหเจริญ พัฒนาทั้งรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
(กรมวิชาการ, 2545: 215–216) ไดกลาวถึงการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research–Based Learning: RBL)
เปนการนําการวิจัยมาเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูหรือจัดกิจกรรมตางๆ ใหผูเรียนโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ในการแสวงหาความรูใหม ขอคนพบใหมหรือหาคําตอบที่เชื่อถือได และอาศัยกระบวนการสืบสอบในการสืบคนหาขอมูล
เก็บรวบรวมขอมูล พิสูจนหรือทดสอบขอมูล แลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาขอสรุป การวิจัยจึงเปนกระบวนการแสวงหาความรู
อยางเปนระบบระเบียบ ซึ่งใชในการพัฒนาคนใหมีความรู ใฝเรียนใฝรู สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องได
การพัฒนาผูเรียนใหสามารถใชการวิจัยเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู และใชเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
ตลอดชีวิต (ลัดดา ภูเกียรติ, 2552: 142) สอดคลองกับการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานของกรมวิชาการ กระทรวง
ศึกษาธิการ (2545: 4) ไดใหแนวคิดการจัดการเรียนรูโ ดยใชกระบวนการวิจัยวา เปนการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนรูจัก
การคิดระดับสูง (Think at A High Level) จากการใชความรูความคิดและสามารถสรางองคความรูใ หมขึ้นมา ขณะจัดการ
เรียนรู ครูตองพิจารณาและตรวจสอบอยูตลอดเวลาวานักเรียนเกิดประสบการณ เรียนรูตามเปาหมายที่ตองการหรือไมมี
ปญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้นบาง และทําการแกไขใหกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสมหวัง
พิธิยานุวัฒน และทัศนีย บุญเติม (2547: 63) กลาวถึงการสอนเนื้อหาวิชา เรื่องราว กระบวนการ ทักษะและอื่นๆ โดยใช
รูปแบบการสอนชนิด ที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหาหรือสิ่งตางๆ ที่ตองการสอนนั้นโดยอาศัยพื้นฐานกระบวนการวิจัย
ถือเปนกระบวนเรียนรูที่ใหม และพัฒนาผูเรียนไดอยางหลากหลาย และทิศนา แขมมณี (2548: 56) กลาวถึง กระบวนการ
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จัดการเรียนรูแบบวิจัยวามีดวยกัน 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการระบุปญหาวิจัย ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการตั้ง
สมมติฐาน ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนพิสูจนทดสอบสมมติฐาน ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนรวบรวมขอมูล ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนวิเคราะห
ขอมูลและขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนสรุปผล ในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการวิจัยหรือใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูโดยทั่วๆ ไป
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เปนโรงเรียนที่มีความพรอมในการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มีเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใชเปนทิศทางในการจัดการเรียน การสอนในแตละระดับ
นอกจากนั้นไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นป อีกทั้งไดแนวทางในการวัด
และประเมินผลผูเรียน เกณฑการจบการศึกษา แตละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษา ใหมีความสอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรู และมีความชัดเจนตอการนําไปปฏิบัติ รวมทั้งนําหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล มาใชในการ
จัดการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาศึกษาคนควาอิสระ (Independent Study: IS) ใหกับนักเรียน
(หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 2554: 1)
จากการทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารในปการศึกษาที่ผานมา พบวา คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสาระที่ 5
ภูมิศาสตร มีคะแนนต่ํากวาทุกสาระการเรียนรู และเปนสาระที่ตองมีการพัฒนาอยางเรงดวน จากประสบการณการจัด
กิจกรรมการเรียนรู นักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาไดโดยการทองจํา เขาใจเนื้อหาเปนบางสวน ขาดการคิดวิเคราะหใน
เนื้อหาวิชา จึงตองอาศัยการคิดเปนระบบมีระเบียบแบบแผน ครูตองเรียกชื่อนักเรียนรายบุคคลจึงจะไดผล ใชเวลานาน
มากในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละชั่วโมง การทดสอบการเรียนรูรายจุดประสงคก็ต่ํากวาเกณฑ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ครู
ตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนได มีความรูและทักษะจําเปนตามหลักสูตร โดยการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
ใหนักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และเพิ่มความรูและประสบการณใหกับนักเรียน ใน
การทําวิจัย รวมทั้งให นักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดเตรียมความพรอมในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับชาติ (O–NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
จากสภาพดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใชการวิจัยเปนฐาน สาระ
ที่ 5 ภูมิศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อ
ศึกษาปฏิบัติการคุณภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหมีความรู ความเขาใจและมีความสามารถในการคิดวิเคราะห
โดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่เรียนโดยใชวิจัยเปนฐาน ซึ่งผูวิจัยพัฒนาขึ้น เลือกการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เนื่องจาก
เปนวิธีการที่มุงแกปญหาใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหมากขึ้น ดวยการกําหนดขั้นตอน และวิธีการแกปญหาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและสะทอนผลการปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งคาดวาจะทําใหผูเรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกําหนด
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียน และเปนประโยชนในการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ของนักเรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติเปนฐาน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการคิดวิเคราะหของผูเรียน กอนและหลังปฏิบัติการและเทียบกับเกณฑ 80 ของคะแนนเต็ม
และเกณฑจํานวนนักเรียนที่ผานไมนอยกวารอยละ 80
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สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติเปนฐานหลังการ
ปฏิบัติการสูงกวากอนปฏิบัติการ
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใชการวิจัยเปนฐาน มีการพัฒนาการคิด
วิเคราะหผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็มและมีจํานวนนักเรียนผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 80
ขอบเขตการวิจัย
ประชากร
การศึกษาครั้งนี้ ทําการศึ กษากับนัก เรีย นชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรีย นโพธิ์ไทรพิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 6 หองเรียน 205 คน
ตัวอยาง
การศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารจํานวน 1 หองเรียน 30 คน
ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน ตัวแปรตาม คือ การคิดวิเคราะห
เนื้อหา
การพัฒนาการวิจัยในครั้งนี้ ใชเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ขั้นตอนการดําเนินการ
การวิจัยครั้งนี้ใชเครื่องมือ ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเชิงปฏิบัติเปนฐาน สาระภูมิศาสตร จํานวน 12 แผน
2. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห สาระภูมิศาสตร เปนแบบเลือกตอบชนิด 5 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
3. แบบทดสอบยอยทายวงจร
4. แบบบันทึกประจําวันของครู
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดปฏิบัติการและเก็บขอมูลดวยตนเองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โดยใชแผนการ
จัดการเรียนรูโ ดยใชการวิจัยเปนฐาน จํานวน 12 แผน 23 ชั่วโมง สาระภูมิศาสตร กับกลุมเปาหมายที่ไดเลือกไวแลวโดยมี
การเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห สาระภูมิศาสตร แลวดําเนินการพัฒนาโดยใชแผนการ
จัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน 3 วงจรปฏิบัติการ วงจรที่ 1 มี 5 แผน วงจรที่ 2 มี 4 แผน และวงจรที่ 3 มี 5 แผน
ทั้งหมด 12 แผน รวม 23 ชั่วโมง สาระภูมิศาสตร ระยะเวลาในการปฏิบัติการทั้งสิ้น จํานวน 12 สัปดาห
2. เมื่อสิ้นสุดวงจรยอยแตละวงจร ทําการทดสอบยอยทายวงจร วิเคราะหขอมูลกอนและซอมเสริมนักเรียนกอน
วงจรตอไป
3. หลังการทดสอบยอ ยทายวงจรที่ 3 ผูวิจัยไดทําการทดสอบอีกครั้ง โดยใชแ บบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห
จํานวน 20 ขอ ซึ่งเปนฉบับเดียวกันกับกอนปฏิบัติการ นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหขอมูล
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การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดนําคะแนนจากการทําแบบทดสอบยอยทายวงจร 3 วงจร หลังเสร็จสิ้นแตละวงจร
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห สาระภูมิศาสตร โดยนําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา
t–test
2. ขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการแบบบันทึกเหตุการณขณะทําการสอนของครู เพื่อหาแนวทาง
แกไขปญหาในวงจรปฏิบัติการและสรุปสภาพการณที่เกิดขึ้นในการวิจัยครั้งนี้
สรุปผลการวิจัย
จากการนํารูปแบบการวิจัยปฏิบัติการมาพัฒนาการคิดวิเคราะห สาระภูมิศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โดยใชการวิจัยเปนฐาน ผูวิจัยขอนําเสนอการสรุปผลการวิจัยตามหัวขอ ดังนี้
1. การปฏิบัติการพัฒนาการคิดวิเคราะห โดยใชการวิจัยเปนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีลักษณะเปน
บันไดเวียน 3 วงจร ซึ่งในแตละวงจร ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติการตามแผนและการ
สังเกตการณ และ 3) การสะทอนผล จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปน
ฐาน ที่ผานการหาคุณภาพเครื่องมือ โดยการประเมินความสอดคลอง ใหขอเสนอแนะ และความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ได
แผนการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน จํานวน 12 แผน แลวปฏิบัติการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน เก็บรวบรวม
ขอมูลนํามาวิเคราะหขอดีและขอบกพรอง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติการจนไดรูปแบบการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยครูจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน มีขั้นตอนการสอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเลือกปญหา (สงสัย) ครูใช
คําถามกระตุนใหนักเรียนคิดประเด็นที่ตองการเรียนรู โดยใชคําถาม ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะหปญหา เปนขั้นที่นักเรียนนิยาม
ปญหาใหชัดเจน ตั้งสมมติฐาน เพื่อหาคําตอบปญหาประเด็นตาง ๆ พรอมจัดลําดับความสําคัญของสมมติฐานที่เปนไปได
อยางมีเหตุผล ขั้นที่ 3 ขั้นเลือกระเบียบวิธีวิจัย (สูคําตอบ) เปนขั้นที่นักเรียนไดวางแผนในการศึกษาคนควาโดยแตละวิธีการ
ในการศึกษาคนควา ขอมูล และศึกษาหนังสือตํารา วารสาร สื่อการเรียนการสอนตางๆ ขั้นที่ 4 ขั้นรวบรวมและตีความ
ขอมูล เปนขั้นที่นักเรียนไดดําเนินการรวบรวมขอมูลตางๆ ตามที่ไดวางแผนเตรียมการศึกษาคนควา และขั้นที่ 5 ขั้นสรุป
ผลการวิจัย เปนขั้นที่นักเรียนเขียนสรุปผลการดําเนินการทั้งหมด ในลักษณะของรายงานวิจัย ภาระงานและชิ้นงานอื่น ๆ
แลวนําเสนอผลการศึกษาคนควาวิจัย รวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุปรวมกัน ผลการปฏิบัติการ พบวา การ
จัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน เปนกระบวนการเรียนรูที่พัฒนานักเรียนใหเกิดการคิดวิเคราะหมากขึ้น
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีผลการทดสอบวัดการคิดวิเคราะหสาระภูมิศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 กอนปฏิบัติการ มีคะแนนเฉลี่ย 8.33 คะแนน คิดเปนรอยละ 41.65 หลังปฏิบัติการมีคะแนนเฉลี่ย 17.13 คะแนน
คิดเปนรอยละ 85.65 มีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ย 8.80 มีนักเรียนผานเกณฑรอยละ 100 และคะแนนทดสอบหลัง
ปฏิบัติการสูงกวาคะแนนการทดสอบกอนปฏิบัติการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนกอนปฏิบัติการกับคะแนนหลังปฏิบัติการ
จากแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห สาระภูมิศาสตร
การทดสอบ
กอนปฏิบัติการ
หลังปฏิบัติการ

คะแนนเต็ม
20
20

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

8.33
17.13

รอยละ
41.65
85.65

S
2.00
0.90

t

P

22.52

.000
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อภิปรายผลการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหโดยใชการวิจัยเปนฐาน โดยมีลักษณะ
เปนบันไดเวียนประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวางแผน เปนขั้นวางแผน สํารวจปญหาการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร แลวนําปญหามาแกไข พัฒนา ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนในแผนการจัดการเรียนรูในแตละ
วงจรปฏิบัติการ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นปฏิบัติการและสังเกตการณ เปนขั้นดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการพัฒนา
แลวมาปฏิบัติการตามที่กาหนดไวในแตละวงจรปฏิบัติการ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทั้ง กระบวนการปฏิบัติการ
และผลการปฏิบัติ โดยการสังเกต และจากเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน แบบทดสอบยอยทายวงจร แบบวัดการ
คิดวิเคราะหสาระภูมิศาสตรแบบทดสอบ ใบกิจกรรมการเรียนรูแบบวิจัย แบบบันทึกดานการเรียนของนักเรียน แบบสังเกต
พฤติกรรมการทํางานรายบุคคล และแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสะทอนผลการปฏิบัติการ เปน
ขั้นตอนที่ผูวิจัยและผูชวยวิจัยดําเนินการ นําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ และการทดสอบในขั้นตอนที่ 2 มา
วิเคราะห สะทอนผล จากขอมูลนํามาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูในวงจรปฏิบัติการตอไป
การปฏิบัติการพัฒนาการคิดวิเคราะห โดยใชการวิจัยเปนฐาน สาระภูมิศาสตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที่ 5
โดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเลือกปญหา (สงสัย) ครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิดประเด็นที่ตองการเรียนรู โดย
ใชคําถาม ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะหปญหา เปนขั้นที่นักเรียนนิยามปญหาใหชัดเจน ตั้งสมมติฐาน เพื่อหาคําตอบปญหาประเด็น
ตางๆ พรอมจัดลําดับความสําคัญของสมมติฐานที่เปนไปไดอยางมีเหตุผล ขั้นที่ 3 ขั้นเลือกระเบียบวิธีวิจัย(สูคําตอบ) เปน
ขั้นที่นักเรียนไดวางแผนในการศึกษาคนควา โดยแตละวิธีการในการศึกษาคนควา ขอมูลและศึกษาหนังสือตํารา วารสาร
สื่อการเรียนการสอนตางๆ ขั้นที่ 4 ขั้นรวบรวมและตีความหมายขอมูล เปนขั้นที่นักเรียนไดดําเนินการรวบรวมขอมูลตางๆ
ตามที่ไดวางแผนเตรียมการศึกษาคนควา และขั้นที่ 5 ขั้นสรุปผลการวิจัย เปนขั้นที่นักเรียนเขียนสรุปผลการดําเนินการ
ทั้งหมด ในลักษณะของรายงานวิจัย ภาระงานและชิ้นงานอื่น ๆ แลวนําเสนอผลการศึกษาคนควาวิจัย รวมกันอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุปรวมกัน ผลหลังการปฏิบัติการพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน เปนวิธีการ
จัดการเรียนรูวิธีหนึ่งที่สามารถสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง รูจักวิธีการแกปญหา พัฒนาความคิดภายใต
การแนะนําชวยเหลือจากครูและสามารถนําความรูหลักการ เกิดการคิดวิเคราะห และนําไปใช ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูวิจัย
ไดตั้งคําถามซึ่งคําถามที่ใชเปนคําถามที่กระตุนใหนักเรียนไดคิดและเราความสนใจของนักเรียน เปนคําถามที่ไมยากเกินไป
ผูวิจัยพูดคุยกับผูเรียนเพื่อสรางความคุนเคยกับผูเรียนกอนเริ่มทํากิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
พงษศักดา นามประมา (2557: 204–205) การพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สูความเปนพลเมืองอาเซียนดวย
รูปแบบการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ในรายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ป ที่ 6 โดยใชการวิจัยเปนฐาน ตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเลือกปญหา (สงสัย) ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะหปญหา ขั้นที่ 3 ขั้น
เลือกระเบียบวิธีวิจัย (สูคําตอบ) ขั้นที่ 4 ขั้นรวบรวมและตีความหมายขอมูล ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปผลการวิจัย ผลการวิจัย พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หองเรียนที่ 1 โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร นักเรียนผานเกณฑ รอยละ 85.71 ไดคะแนน
ผานเกณฑ รอยละ 80.80 ขึ้นไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อมรพรรณ เวียงจันทร (2558: 124–125) การปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหในการจัดการเรียนรู โดยใชการวิจัยเปนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนบานวังพระวังไฮ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวาการปฏิบัติ
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหในการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ผลการดําเนินการ ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในการแสวงหาความรู จนเกิดเปนนิสัย จึงจะผานเกณฑท่ีกําหนดไว
ผลการปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ในการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน พบวา เปนกิจกรรมการเรียนรู
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ที่สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะดานการคิดวิเคราะห เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองและ
ทําใหนักเรียนมีโอกาสชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําใหการทํางานสําเร็จ นักเรียนมีสวนรวมในการปรับกิจกรรมการเรียนรู มี
ความกระตือรือรนและสนุกในการเรียน รูปแบบการสอนของครูจึงมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหวิชาสูงขึ้น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนการทดสอบวัดการคิดวิเคราะห สาระภูมิศาสตร คิดเปนรอยละ 85.65 ของ
คะแนนเต็ม และมีนักเรียนผานเกณฑรอยละ 100 ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ ประกอบดวย
3 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติการตามแผนและการสังเกตการณ และ 3) การสะทอนผล ผูวิจัยสามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรู โดยใชกระบวนการปฏิบัติการอยางมีระบบ มีการวิเคราะหผลการปฏิบัติการ
ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ ฑิฆัมพร กฤตาคม (2557: 113–114) การ
ปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใชเทคนิคการประเมิน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4 โรงเรียนแวงใหญพิทยาสรรค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติ
การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยการใชเทคนิคการประเมิน ประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นวางแผน
2) ขั้นปฏิบัติการ 3) ขั้นสังเกต และ 4) ขั้นสะทอนผล ผลการปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ กอนและ
หลังการปฏิบัติการโดยใชเทคนิคการประเมิน นักเรียนกลุมตัวอยางมีผลการสอบวัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณรวม
เฉลี่ย กอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 13.80 และ 40.60 ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 55 คะแนน คิดเปนรอยละ 25.09
และ 73.82 ตามลําดับ ซึ่งรอยละของการสอบหลังเรียน ผานเกณฑที่กําหนดไวคือ รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม และมี
คะแนนเฉลี่ยรอยละของคะแนนพัฒนาการ เทากับ 66.57 พบวานักเรียนกลุมตัวอยางมีคะแนนทดสอบทักษะการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ หลังปฏิบัติการสูงกวากอนปฏิบัติการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญตา มาพะเนาว (2553: 123) การ
พัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูเศรษฐศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 โดยใชรูปแบบการสอน 4 MAT ผลการวิจัย พบวา ความสามารถการคิดวิเคราะหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
มีคะแนนผานเกณฑ รอยละ 79.54 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระการเรียนรูเศรษฐศาสตร คะแนนผานเกณฑ
รอยละ 86.36 ของนักเรียนจํานวนทั้งหมด
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจยั ไปใชประโยชน
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ใชการวิจัยเปนฐาน ครูผูสอนควรติดตามดูแลและคอยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการวิจัยของผูเรียนทั้งในและนอกเวลาชั่วโมงเรียนเพราะการจัดกิจกรรมโดยใชการวิจัยคอนขางใชระยะเวลามาก
และตองมีความเขาใจ หากผูเรียนเกิดปญหาและอุปสรรคโดยที่ไมไดรับคําปรึกษาจากครูผูสอนเปนระยะแลวอาจจะทําให
การทําใหกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานหยุดลงและเกิดอคติกับการเรียนรูแบบวาตนเองไมสามารถทําได ครูผูสอน
อาจเสนอแนะใหผูเรียนเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยใหเขาใจมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรสรางเครื่องมือแบบบันทึกตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2.2 ควรนํากิจกรรมการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน ไปใชกับวิชาสังคมศึกษาในสาระอื่นๆ นอกจากสาระ
ภูมิศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ตอไป
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