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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT) 2) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนั กศึกษาระดับปริญญาตรี หลั กสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวั ย มหาวิทยาลั ยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 22
คน ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ใช้เวลาในการทดลอง 30 คาบๆ ละ 50
นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน (Learning
Together: LT) 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .28-.72
ค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง .20-.74 และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ .80 3) แบบสอบถาม
ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การเรี ย นการสอนแบบร่ ว มมื อ ด้ ว ยเทคนิ ค การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น (Learning
Together: LT) ใช้แบบแผนการทดลองประยุกต์ตามแบบแผนการวิจัยแบบ One – Group Pretest –
Posttest Design การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีทางสถิติ t-test แบบ dependent Samples ในรูป Difference
Score
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ผลการวิจัยพบว่า 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน (Learning
Together: LT) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ:

การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT) การคิดวิเคราะห์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ABSTRACT
The purposes of this study were 1) to compare the analytical thinking ability of
undergraduate students in Bachelor of Education Program in Early Childhood Education,
North Eastern University using the cooperative learning on learning together technique, 2) to
study students’ opinions toward the cooperative learning on learning together technique. The
samples of this research included 22 4th-year students, semester 1, Academic Year 2020, Bachelor
of Education Program in Early Childhood Education Program, Northeastern University, derived
from the purposive sampling method, with taking 30 periods (50 minutes/ period). The research
instruments were 1) the lesson plans in learning by cooperative learning on learning together
technique, 2) the test that using for analyzing the thinking ability with the difficulty index
between .28-.72, the test discrimination index ranged .20-.74 and the test reliability with
.80, 3) the questionnaire of students’ opinions in learning by cooperative learning on
learning together technique. The research design was the One – Group Pretest – Posttest
Design. The data were analyzed by the t-test Dependent Sample in the form of difference
score.
The research results shown 1) the analytical thinking ability of students who received
collaborative learning on Learning Together (LT) technique after studying was significantly
higher at the .05 level, and 2) the students were satisfied with the collaborative learning
management using the Learning Together (LT) technique at a high level.
Keyword: Analytical Thinking Ability, Cooperative Learning; Learning Together,
Students in Bachelor of Education Program in Early Childhood Education
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บทนา
ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาอย่างรวดเร็ว และหลากหลาย บุคคลสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลสารสนเทศจากแพลตฟอร์มต่างๆ ที่มีการรวบรวมและเรียบเรียงขึ้นมาได้ง่ายขึ้น แต่ข้อมูลที่ได้รับ
ส่วนใหญ่มักเป็นข้อมูลทุติยภูมิหรือตติย ภูมิ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) การรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เหล่านั้น
ต้องใช้การคิดเพื่อเลือกรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ผู้ที่รู้จักคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสืบเสาะหาความรู้ความ
จริงจากข้อมูลสารสนเทศ จะทาให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถนาไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ หากรับข้อมูลจากสื่อหรือจากแพลตฟอร์มต่างๆ แล้วไม่ตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลนั้นๆ เป็น
จริงหรือไม่ จะทาให้ประเมินและสรุปผลสิ่งต่างๆ ไปตามสิ่งที่ปรากฏ หรืออาจใช้การสรุปตามอารมณ์ความรู้สึก
ซึ่งจะทาให้เรารับรู้ข้อมูลที่เป็น เท็จหรือเชื่อไปตาม เฟกนิวส์ (fake news) นั้นๆ อันจะส่งผลให้เกิดความ
เสียหายหรื อสร้างความเดือดร้ อนแก่ตัวเองได้ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของคนในสั งคมในยุคปัจจุบันต้อง
ปลูกฝังให้รู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์ และสืบเสาะหาความรู้ความจริง ผ่านการสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่มี อยู่อย่าง
มากมาย อัน เป็ น ทักษะที่จ าเป็ นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการที่จะพัฒ นาคนให้ มีทักษะส าคัญ
ดังกล่าวนั้น สามารถทาได้ด้วยระบบการศึกษาในทุกระดับชั้น ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) ที่ระบุไว้ว่า ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการต่อยอดพัฒนา
ทักษะในทุกด้าน มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ ตลาดงาน (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) เป็นกระบวนการทางปัญญา เป็นการคิดอย่างรอบคอบตาม
หลักของการประเมินและมีหลักฐานอ้างอิง เพื่อหาข้อสรุปที่น่าเป็นไปได้ เป็นการคิดแบบตรึกตรองและมี
เหตุผล เป็นความสามารถในการคิดแยกแยะส่วนย่อยออกจากองค์ประกอบ โดยการใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ว่า
ประกอบไปด้วยสิ่งใดมีความสาคัญอย่างไร และสามารถบอกได้ว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ เป็นอย่างไร มี
แนวโน้มไปในทางใด เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล การคิดวิเคราะห์ช่วยให้เข้าใจอย่างชัดเจน ทา
ให้เรารับรู้ข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้สิ่งที่คลุมเครือเกิดความกระจ่างมากขึ้น เมื่อพบปัญหาใดๆ จะสามารถวิเคราะห์
ปัญหานั้นได้ว่ามี องค์ประกอบอะไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ซึ่งจะนาไปสู่ การแก้ปัญหาได้ตรงกับ
ประเด็นของปัญหานั้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ช่วยให้มองเห็นโอกาส ความเป็นไปได้ของสิ่งที่ยัง
ไม่เกิดขึ้น ช่วยให้เกิดการคาดการณ์ในอนาคต และหากปฏิ บัติตามนั้นโอกาสความสาเร็จย่อมมีความเป็นไปได้
ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์สมเหตุสมผล ช่วยให้การคิดต่างๆ อยู่บนรากฐานของตรรกะและความน่าจะเป็นไปได้
(มนตรี วงษ์สะพาน, 2556) ดังนั้น การคิดวิเคราะห์จึงเป็นทักษะสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อการดาเนิน
ชีวิตประจาวันของมนุษย์ แต่ผลการวิจัยพบว่า การคิดวิเคราะห์นี้เป็นวิธีการคิดที่คนไทยยังมีทักษะด้านนี้น้อย
และคนไทยยังไม่มีทักษะการคิดประเภทนี้ที่ดีเพียงพอ เห็นได้จากการคิดนึกเอาเองจากมโนทัศน์ส่วนตัวที่สร้าง
ขึ้นเองแล้วนาไปสู่การบิดเบือนข้อมูล ข้อเท็จจริงให้สอดคล้องกับมโนทัศน์ของตน หรือการด่วนสรุปจากข้อมูล
เท่าที่มีหรือสังเกตเห็นได้ โดยการผูกโยงข้อมูลในเชิงเหตุและผลอย่างผิดๆ หรืออาจกล่าวได้ว่ามีการละเลย
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ข้อมูลที่มีนัยสาคัญไป ผลในเชิงลบที่เกิดจากการด้อยทักษะการคิดวิเคราะห์ คือ การไม่ ส ามารถแก้ไขปัญหา
จากสาเหตุที่แ ท้จ ริง ซึ่งก็จ ะนาไปสู่ปัญ หาที่เ พิ่ม ขึ้น หรือ เกิด ปัญ หาใหม่ๆ ตามมา (ไรย์วิน ท์ บุญ สวัสดิ์,
2556) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework ; TQF) ได้
กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3)
ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทักษะที่ 3 ทักษะทางปัญญานั้น เป็น
ทักษะที่ระบุให้บัณฑิตมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากเป็นความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
เพื่อ ให้บ ัณ ฑิต สามารถเผชิญและก้ าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค ดิจิทัล เทคโนโลยี ข้ามแพลทฟอรม
(Platform) และโลกอนาคต นาไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานได้อย่าง
สร้างสรรค์ (ราชกิจจานุเบกษา,2562)
กระบวนการเรียนการสอนเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน การเลือก
วิธีการสอนที่เหมาะสมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ หรือแสวงหา ค้นคว้า และสรุปองค์ความรู้ ด้วยตนเอง
ก็จะสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative
Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่สมาชิกของกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน
โดยแต่ละคนจะมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และร่วมกันรั บผิดชอบการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคน เพื่อไปสู่
เป้าหมายของกลุ่ม โดยยึดหลักการที่ว่า ความสาเร็จของแต่ละบุคคล คือความสาเร็จของกลุ่มนั่นเอง การ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT (Learning Together: LT) เป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มละประมาณ 4 คน ให้สมาชิกกลุ่มทุกคนได้รับผิดชอบ มีบทบาทหน้าที่ทุกคน เช่น เป็น
ผู้อ่าน ผู้หาคาตอบ ผู้จดบันทึก ผู้ตรวจสอบคาตอบ ผู้นาเสนอรายงาน ฯลฯ กลุ่มจะได้ผลงานที่เกิดจากการ
ทางานของทุกคน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์กัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกระบวนการคิดได้
เต็มศักยภาพซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ความรู้สึกของผู้เรียนต่อตนเอง ต่อ
โรงเรียน ครูและเพื่อนร่วมชั้น มีผลต่อการเรียนรู้มาก (Jhonson; & Jhonson. 1994)
ด้วยเหตุผลและความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่เกิดจากการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน LT (Learning Together: LT) เพื่อหาวิธีการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนให้มีศักยภาพมากขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสู ตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT)
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้
ร่วมกัน (Learning Together: LT)
สมมติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT)
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ให้สอดคล้องกับการวิจัย
ดังนี้
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ความหมาย
พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2544; อ้างถึงใน ศารทูล อารีย์วรวิทย์กุล . 2554) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของการเรียนรู้ นักเรียนอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เล็กๆ มี
กระบวนการทางานเป็นกลุ่มแบบทุกคนร่วมมือกัน นักเรียนทุกคนในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน มีบทบาท
ที่ชัดเจนในการเรียนหรือการทากิจกรรมอย่างเท่าเทียมกัน และหมุนเวียนบทบาทหน้าที่กันภายในกลุ่มอย่างทั่วถึง
มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ได้พัฒนาทักษะความร่วมมือในการทางานกลุ่ม มีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบผลงาน
ร่วมกัน ขณะเดียวกันต้องร่วมกันรับผิดชอบในงานทุกขั้นตอนของการเรียน ซึ่งนักเรียนจะบรรลุเป้าหมายของการ
เรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกัน ดังนั้นนักเรียนทุกคนต้องช่วยเหลือพึ่งพากัน
เพื่อให้ทุกคนในกลุ่มประสบความสาเร็จและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ศารทูล อารีย์วรวิทย์กุล . (2554) สรุปความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า หมายถึง
การเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ภายในกลุ่มจะประกอบด้วยผู้เรียนมีความสามารถแตกต่างกันมาทางานร่วมกัน ใน
กระบวนการทางานนั้นมีการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ผลสาเร็จของ
กลุ่มขึ้นอยู่กับความสามารถของสมาชิกที่ช่วยเหลือกัน ซึ่งจะทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคม
ดีขึ้น
จอยซ์ และ เวล (J0yce; & Weil. 2009) กล่าวว่า เทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้ เป็ นเทคนิคที่จะช่วย
พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านสติปัญญาและด้านสังคม นอกจากนี้เทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้ยังช่วยพัฒนาผู้เรียน
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ด้านสติปัญญาให้ เกิดการเรียนรู้จนบรรลุขีดความสามารถสูงสุดได้โดยมีเพื่อนในวัยเดียวกัน จะมีการใช้ภาษา
สื่อสารที่เข้าใจง่ายกว่าครูผู้สอน
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT)
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน จะมีการกาหนดสถานการณ์และเงื่อนไขให้
นักเรียนทาผลงานเป็นกลุ่ม ให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันเอกสาร มีการแบ่งงานที่เหมาะสม และ
ทางานเพื่อให้ได้ผลงานกลุ่ม ขณะทางานนักเรียนช่วยกันคิดและช่วยกันตอบคาถาม พยายามให้สมาชิกทุกคนมี
ส่วนร่วมและทุกคนเข้าใจที่มาของคาตอบ ให้นักเรียนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนก่อนที่จะถามครู ครูชมเชย
หรือให้รางวัลกลุ่มตามผลงานของกลุ่มเป็นหลัก ซึ่งจอห์นสันและจอห์นสัน ได้เสนอหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือไว้ว่าต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) การสร้างความรู้สึกพึ่งพากันให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียน (Positive
Interdependence) 2) การจัดให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน (Face-To-Face Interaction) 3) การจัดให้มี
ความรับผิดชอบในส่วนบุคคลที่จะเรียนรู้ (Individual Accountability) 4) การให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสังคม
(Social Skills) และ 5) การจัดให้มีกระบวนการกลุ่ม (Group Processing) (ไสว ฟักขาว, 2558)
สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่จัดให้
นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน โดยกาหนดบทบาทให้แต่ละคนมีหน้าที่ช่วยเหลือกลุ่มในการเรียนรู้
สมาชิกทุกคนต้องมีความรับผิดชอบ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจได้
ทุกคนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือพึ่งพากัน และมี การกาหนดหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนอย่าง
ชัดเจน
การคิดวิเคราะห์
ความหมาย
สมนึก ภัทธิยธนี (2546; อ้างถึงใน ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์, 2561) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง
การใช้วิจารณญาณเพื่อไตร่ตรอง การแยกแยะ พิจารณาดูรายละเอียดของสิ่งต่างๆ หรือเรื่องราวของสิ่ง ต่างๆ
ว่ามีชิ้นส่วนใดสาคัญที่สุด ชิ้นส่วนใดสัมพันธ์กันมากที่สุด และชิ้นส่วนเหล่านั้นอยู่รวมกันได้หรือทางานได้เพราะ
อาศัยหลักการใด
Bloom (1976) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การตีความข้อมูลหลักไปยังองค์ประกอบย่อยและ
เป็นการค้นหาความสัมพันธ์ ซึ่งสามารถสื่ออกมาให้เห็นได้ผ่านเทคนิควิธีการสรุปความที่มีประสิทธิภาพ เป็น
การพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผลให้กับข้อมูลต่างๆ โดยนาองค์ประกอบหลักและย่อยของข้อมูลนั้นๆ มาหา
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง จนสามารถประกอบเป็นโครงสร้างหรือภาพรวม และหาทางออกและแนวทางแก้ปัญหา
ได้
Hannah and Michaelis (1977) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการแยะแยะ
ส่วนย่อยของ สิ่งต่าง ๆ เพื่อดูความสาคัญ ความสัมพันธ์ และหลักการของความเป็นไป
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Sternberg (1997) ได้อธิบายว่า การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่ทาให้องค์ประกอบที่เป็นภาพรวม
ที่ซับซ้อน แตกเป็นองค์ประกอบย่อยๆได้
สรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการจาแนกองค์ประกอบของสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเป็นวัตถุ
สิ่งของ เรื่องราว เหตุการณ์ หรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลว่าประกอบด้วยอะไร มีความสาคัญ สัมพันธ์
และหลักการอย่างไร เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิ ดขึ้นและได้ข้อมูลเพียงพอที่นาไปสู่ข้อสรุปหรือ
การตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อแก้ปัญหา
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
กนกรัตน์ บุญไชโย (2559) กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ว่า ว่าประกอบด้วย 3 ด้าน
ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความสาคัญ หมายถึง การแยะแยะสิ่งที่กาหนดมาให้ว่าอะไรสาคัญหรือจาเป็น หรือมี
บทบาทมากที่สุด สิ่งใดเป็นเหตุและสิ่งใดเป็นผล 2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลที่
มีอยู่โดยการเชื่อมโยงเหตุและผล สร้างความสัมพันธ์ของแนวคิดจากข้อความต่างๆ แบ่งแยกความสัมพันธ์ของ
สาเหตุและผลของความสัมพันธ์อื่นๆ สร้างความสัมพันธ์และแยกรายละเอียดที่สาคัญและไม่สาคัญ รวมถึงหา
ข้อสรุป และ 3) การวิเคราะห์หลักการ หมายถึง การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อความและหาความหมาย
และองค์ประกอบ วิเคราะห์รูปแบบ วัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อความหมาย
Marzano (2001) ได้จาแนกองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ไว้ ดังนี้ 1) ทักษะการจาแนก เป็น
ความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยต่าง ๆ ทั้งเหตุการณ์ เรื่องราว สิ่งของ ออกเป็นส่วนย่อยให้เข้าใจง่าย
อย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถบอกรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ได้ 2) ทักษะการจัดหมวดหมู่ เป็นความสามารถใน
การจัดประเภท จัดลาดับ จัดกลุ่มของสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน โดยยึดโครงสร้างลักษณะหรือ
คุณสมบัติประเภทเดียวกัน 3) ทักษะการเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล
ต่าง ๆ ว่าสัมพันธ์กันอย่างไร 4) ทักษะการสรุปความ เป็นความสามารถในการจับประเด็นและสรุปผลจากสิ่งที่
กาหนดให้ 5) การประยุกต์ เป็นความสามารถในการนาความรู้ หลักการและทฤษฎีมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
สามารถคาดการณ์ กะ ประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
สรุปองค์ประกอบสาคัญของการคิดวิเคราะห์ ที่จะใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการวัด ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ด้านการวิเคราะห์ ความส าคัญ หมายถึง การพิจารณา จาแนก แยกแยะ สิ่ งที่กาหนดให้ เช่ น
การหาความสาคัญของเรื่องราวต่างๆ หรือสิ่งใดเป็นเหตุเป็นผลมากที่สุด
2) ด้านการวิเคราะห์ความสั มพัน ธ์ หมายถึง การค้นหาคาตอบจากสิ่ งที่เกี่ยวข้องสั มพันธ์กัน โดย
เชื่อมโยงจากเหตุและผลในแง่มุมต่างๆ รวมถึงการสรุปความและการอุปมาอุปไมย
3) ด้านการวิเคราะห์หลักการ หมายถึง ความสามารถในการค้นหาโครงสร้างของวัตถุสิ่งของ เรื่องราว
และการกระทาต่างๆ ว่าสิ่งเหล่านั้นรวมกันโดยมีสิ่งใดเป็นตัวเชื่อมโยง หรือมีอะไรเป็นแกนกลาง

วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

255

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2565

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุทิพย์ เป้งทอง (2554) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์ -เว็บเควสท์เพื่อ
เสริมสร้ างการเรีย นรู้ ด้วยตนเองและพัฒ นาทักษะการคิด ผลการวิจัยพบว่า ได้ตัว แบบการเรียนการสอน
แบบพิน ส์ -เว็บ เควสท์ ซึ่งสามารถเสริ มสร้ างการเรียนรู้ด้ว ยตนเองและพัฒ นาทักษะทางการคิด และกลุ่ ม
ตัวอย่างมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ (2561) ศึกษาเรื่อง การพัฒ นารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับเทคนิค
ความผูกพันของผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัย
พบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนที่เรียนด้ว ยรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานร่วมกับเทคนิคความผู กพันของผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับเทคนิคความผูกพันของผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
วิเคราะห์สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก
สาวิตรี เถาว์โท (2561) ศึกษาเรื่อง ผลของการจัดประสบการณ์แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์และ
เทคนิค LT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทางานกลุ่ม ในรายวิช าการออกแบบและการจัด
การเรียนรู้ในชั้นเรียน สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนที่เรียนด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์
และเทคนิค LT มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนภายหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
จิ๊กซอว์และเทคนิค LT อยู่ในระดับมาก
วรเวทย์ พิสิ ษ ยศศิริ และคณะ (2562) ศึกษาเรื่อง การพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษของ
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลาโดยใช้ ก ระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนแบบร่ ว มมื อ ด้ ว ยเทคนิ ค
LT ผลการวิจั ย พบว่า การมี ส่ ว นร่ ว มปฏิสั มพันธ์และการทางานเป็นกลุ่ มของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการจัดการเรียน
การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธารงกุล (2563) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่ใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
วิช ากฎหมายเทคโนโลยี ส าระสนเทศที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนบนเว็บที่ใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชากฎหมายเทคโนโลยีสาระสนเทศที่ส่งเสริมทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เรียนมีทักษะการคิด
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อย่างมีวิจารณญาณตามกรอบแนวคิดของ เอนนิส (Ennis,1990) ในภาพรวมเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ผลจากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ทาให้ได้ข้อสรุปว่าการคิดวิเคราะห์จะช่วยให้
สามารถคาดการณ์ วางแผนและตัดสินใจ รวมทั้งแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม การฝึกฝนการคิด
วิเคราะห์ให้กับผู้เรียนนั้นจาเป็นต้องเน้นการฝึกฝนประสบการณ์คิด โดยให้ผู้เรียนได้พบสถานการณ์การคิด
สถานการณ์จาลองที่ได้ฝึกคิดตามสถานการณ์ที่ประสบอยู่ โดยการส่งเสริมให้มีการฝึกกระบวนการคิดเป็น กลุ่ม
จะเป็นส่วนสาคัญทีจ่ ะช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนให้พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตการวิจัย
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จานวน 2 section มีนักศึกษา
ทั้งหมด 42 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 section 01 จานวน 22 คน
ซึ่งได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นกลุ่มเรียน (Section) ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบ
เป็นผู้สอนหลัก
1.2 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาในรายวิชา 8034203 วิธ
สอนและการจั ด การเรี ย นรู้ ก ารศึ ก ษาปฐมวั ย 1 โดยมี หั ว ข้ อ ได้ แ ก่ เทคนิ ค วิ ธี สื่ อ สารในชั้ น เรี ย นปฐมวั ย
การทักทาย การสนทนา การใช้คาถาม คาตอบ การกระตุ้นความสนใจ การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
การเล่านิทาน การใช้บ ทเพลง การใช้เกม การใช้คาคล้องจอง การใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายในชั้นเรียน
และการสื่อสารกับผู้ปกครอง
1.3 ตัวแปรที่ศึกษา
ตั ว แปรต้ น ได้ แ ก่ การจั ดการเรี ยนรู้ แบบร่ ว มมื อด้ วยเทคนิ คเรี ยนรู้ ร่ ว มกั น (Learning
Together: LT)
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
1.4 ระยะเวลาในการทดลอง ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ใช้เวลาทดลอง
15 สัปดาห์ๆ ละ 2 คาบๆ ละ 50 นาที รวมทั้งหมด 60 คาบ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการสอนด้วยตนเอง
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT)
ดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนร่วมกัน (Learning Together:
LT) ดังนี้
1) ศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2559)
2) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
เอกสารประกอบการเรียนรู้ และแบบประเมินผลการเรียนรู้
3) วิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) ของรายวิชา 8034203 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้
การศึกษาปฐมวัย1
4) จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together:
LT) ประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชา 8034203 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 1 แต่ละแผน
มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้
(1)
ขั้นเตรียม: ทบทวนความรู้เดิม ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน และการวัดประเมินผล และแบ่งกลุ่มคละความสามารถทางการเรียน
(2)
ขั้นจัดการเรียนรู้ : นาเข้าสู่บทเรียนด้วยวิธีที่เหมาะสมกับเนื้อหา อธิบาย
เนื้อหาในบทเรียน มอบหมายใบความรู้ ใบงานให้แต่ละกลุ่ม
(3)
ขั้นทากิจกรรมกลุ่ม : สมาชิกในกลุ่มแบ่งหน้าที่กัน ให้ชัดเจน ได้แก่ หน้าที่
ศึกษาใบงานหรือขั้นตอนการดาเนินงาน หาคาตอบโดยวิธีการต่างๆ บันทึกรายละเอียดของข้อมูล ตรวจสอบ
คาตอบ และ นาเสนอรายงาน เมื่อแต่ละกลุ่มทางานเสร็จให้หมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่กันในการทางานชิ้นต่อไป
(4)
ขั้นทดสอบและตรวจสอบผลงาน: เมื่อเรียนจบเนื้อหา นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ได้รับการทดสอบในประเด็นความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ สรุปคาตอบได้องค์ความรู้ที่ถูกต้องและเป็นที่
ยอมรับของกลุ่ม นาเสนอรายงานและส่งผลงาน 1 ชิ้นที่เป็นผลงานที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มยอมรับ
(5)
ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทางานกลุ่ม : อาจารย์ประจาวิชาและ
นักศึกษาร่วมกันสรุปบทเรียน อภิปราย เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของแต่ละกลุ่ม และชมเชย ยกย่องด้วยวิธีการที่
เหมาะสม เพื่อให้กาลังใจแก่กลุ่มที่มีพัฒนาการการทางานกลุ่มดีขึ้นตามลาดับ
5) หาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน (Learning
Together:LT) ดังนี้
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(1)
ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษา และ
กิจกรรมต่างๆในเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน (Learning
Together: LT) เพื่อวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของแผนกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาและขั้นตอนการ
ดาเนินกิจกรรม โดยพิจารณาค่าความสอดคล้อง (IOC) ≥.50 ขึ้นไป
(2)
นาแผนการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการเรียนฯ ที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน เพื่อหา
ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้กับเวลาที่กาหนด แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
สาหรับนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป
2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ผู้วิจัยนาแนวคิดการคิดวิเคราะห์ของ Benjamin S. Bloom (1976) เป็นแนวทางการใน
การสร้างแบบทดสอบ ครอบคลุมองค์ประกอบการคิดวิ เคราะห์ที่กาหนดศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการคิด
วิเคราะห์ความสาคัญ ด้านการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และด้านการคิดวิเคราะห์เชิงหลักการ โดยพัฒนา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 1 ฉบับ 30
ข้อ และให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด ผล
พบว่าแบบทดสอบมีค่าอานาจจาแนก อยู่ระหว่าง .20 - .74 ค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง .28 - .72 และค่า
ความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 มีค่าเท่ากับ .80
2.3 แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้วิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจและ
วิธีการสร้างแบบประเมินจากตาราการวิจัยเบื้องต้นของบุญชม ศรีสะอาด (2545) จากนั้นพัฒนาแบบประเมิน
ความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales) โดยกาหนด
ประเด็น 3 ด้าน คือ ความพึงพอใจด้านเนื้อหาของบทเรียน ความพึงพอใจด้านองค์ประกอบของบทเรียน และ
ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนการสอน จานวน 15 รายการ นาแบบประเมินความพึงพอใจให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และนาความคิดเห็นมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ
.89 จากนั้นปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และจัดทาแบบประเมินความ
พึงพอใจเป็นฉบับสมบูรณ์
3. วิธีดาเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การดาเนินการทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จานวน 22 คน ดังนี้
1) ด าเนิ น การทดสอบก่ อ นเรี ย น (Pretest) นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยแบบทดสอบวั ด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้น
2) ดาเนินการทดลองสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จนครบทุกแผน
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3) เมื่อเสร็จสิ้นการสอนครบทุกแผนแล้ว ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ (Post test) และตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน
3.2 รวบรวมข้อมูล นาคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และคะแนนความพึงพอใจของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง เพื่อนาผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT) โดยนาค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ม าเปรี ย บเที ย บทดสอบค่ า ที แ บบกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ เ ป็ น อิ ส ระต่ อ กั น
(dependent sample t-test) โดยใช้การคานวณในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สรุปผลการวิจัย
จากผลการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT) สรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ ย คะแนนความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทีไ่ ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT) ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT) จานวน 22 คน
องค์ประกอบการคิดวิเคราะห์

ด้านการคิดวิเคราะห์ความสาคัญ
ด้านการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงหลักการ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

n
22
22
22
22

คะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน
𝑥̅
S.D
4.55
1.05
4.37
.78
3.82
.79
11.50
1.95
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หลังเรียน
𝑥̅
S.D
8.32 .85
8.18 .59
7.91 .68

t

27.741**

p**

.000

260

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2565

จากตาราง 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน
(Learning Together: LT) ดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
เรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT)
ข้อที่

รายการประเมิน

𝑥̅

S.D. ระดับ ความพึงพอใจ

1.เนื้อหาสอดคล้องและครอบคลุมวัตถุประสงค์
2.เนื้อหาถูกต้อง น่าเชื่อถือและอ้างอิงแหล่งที่มาชัดเจน
3.เนื้อหาเรียงลาดับจากง่ายไปหายาก
4.เนื้อหาสอดคล้องตามคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
5.สื่อที่ใช้มีความเหมาะสม
6. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
7.กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มทุกคน
8.บรรยากาศการจัดกิจกรรมเอื้อต่อการเรียนรู้
9.สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
10.กิจกรรมส่งเสริมให้กล้าแสดงออก
11.กิจกรรมส่งเสริมการมีวินัยในการเรียนมากขึ้น
12.กิจกรรมเปิดโอกาสให้แสวงหาความรู้เพิ่มเต็มได้
13.กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อกลุ่มและตนเอง
14.สามารถใช้กลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ระหว่างเรียน
15.กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่ม

4.55
4.50
4.05
3.82
4.18
4.41
4.68
4.32
4.64
3.95
3.77
4.60
4.73
3.91
4.73

0.50
0.51
0.21
0.39
0.39
0.50
0.47
0.47
0.49
0.65
0.52
0.50
0.16
0.52
0.45

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

เฉลี่ยรวมทุกด้าน

4.32

0.45

มาก

จากตาราง 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT) ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความ
พึงพอใจรวมทุกรายการโดยเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก โดยรายการที่ได้คะแนนความพึงพอใจระดับมากที่สุด 2
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อันดับแรก คือ กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่ม (𝑥̅ = 4.73, S.D. =0.45) และ กิจกรรมส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อกลุ่มและตนเอง (𝑥̅ = 4.73, S.D. =0.16)
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยในประเด็น ดังนี้
1.
ศึกษาผลการจั ดการเรี ย นรู้แบบร่ว มมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่ว มกันที่มีต่อความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก เฉียงเหนือ พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
เรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัยที่ตั้งไว้นั้น อาจเนื่องมาจาก กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้แสดงความคิด
ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผล นาไปสู่
การตกลงร่วมกันในการเลือกวิธีการในการแก้ปัญหาหรือค้นหาคาตอบ คาอธิบายของกลุ่ม ทุกคนตระหนักใน
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้ว่าในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมนั้นตนเองต้องทา
อะไร อย่างไร งานจึงจะสาเร็จ มีการกาหนดเป้าหมายความสาเร็จของกลุ่มร่วมกัน ทุกคนได้ฝึกการเป็นผู้นา
ผู้ตาม รู้จักตัดสินใจและจัดการกับข้อขัดแย้งภายในกลุ่ม เพื่อให้การทางานผ่านไปได้ด้วยดีและผลงานสาเร็จ
ตามเป้าหมาย นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้ออกแบบคาถามหรือสถานการณ์ปัญหาที่ใช้เป็นสื่อในการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ที่เน้นความท้าทาย แปลกใหม่ ทาให้ นักศึกษาทากิจกรรมด้วยความสนใจ ตื่นเต้น สนุกสนาน
ตลอดกิจกรรม ทาให้บรรยากาศการเรียนรู้มีความเป็นกันเอง ผ่อนคลาย มีอิสระทางความคิด ยอมรับความ
คิดเห็นของกันและกัน ทาให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพของแต่
ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์ (2562) ที่กล่าวไว้ว่า การพัฒนาทักษะการคิด
ของผู้ เ รี ย น ผู้ ส อนควรจั ด กิจ กรรมการสอนโดยใช้ ค าถามกระตุ้ น ให้ ผู้ เรี ย นคิ ด และสร้ างความสนใจใฝ่ รู้
กระตือรือร้นที่จะแสวงหาคาตอบอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ทากิจกรรม
ให้ฝึกคิดอย่างมีขั้นตอน สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ กระตือรือร้น
ย่อมทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น
2.
จากผลการวิจั ย ที่ พบว่า นักศึ กษาที่ ได้รับ การจั ดกิจกรรมแบบร่ว มมือด้ ว ยเทคนิคเรียนรู้
ร่วมกันมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ Slavin (1980) ที่กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ผลงานของทุกคนเป็นผลงานของกลุ่ม ที่เกิดจากความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะ
ได้รับมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จนสามารถเข้าใจเนื้อหาทุกเรื่อง ทา
ให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความถนัดของตนเอง นอกจากนี้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกันยังทาให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมช่วยให้กลุ่มประสบความสาเร็จ ทาให้นักศึกษาทุกคนมี
ความรู้สึกภาคภูมิใจ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียน มีความสุขกับการเรียนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเรียน
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แบบใฝ่ รู้ ที่ ว่ า การเรี ย นที่ ผู้ เ รี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ ห รื อ คิ ด อย่ า งตื่ น ตั ว จะท าให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ห รื อ เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงประสงค์ทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT)
สามารถนาไปใช้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย
1.1 การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน ผู้สอนควรชี้แจงและแนะนาให้
นักศึกษาเข้าใจวิธีการทากิจกรรมทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน
1.2 การออกแบบกิจกรรมและใบงาน ควรเน้นความท้าทาย น่าสนใจ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สื่อ
ความหมายชัดเจน ไม่กากวมวกวน หรือไม่ยากเกินไป
1.3 ผู้สอนควรสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและบันทึกพฤติกรรมในแบบประเมินทุกครั้ง เพื่อนาผลการ
บันทึกนั้นมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน (LT) ที่มีต่อตัวแปรอื่น เช่น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความ
คงทนในการเรียนรู้ เป็นต้น
2.2 ควรศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบหรือ
เทคนิคอื่นๆ
2.3 ควรนารูปแบบการวิจัยแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน (LT) ไป
เปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอื่นๆ
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