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บทคัดย่อ 

 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 (2) ประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนและครู และ (3) วิเคราะห์อิทธิพลของความต้องการจ าเป็นพหุระดับในการพัฒนา
ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนและครู ท่ีมีผลต่อความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน นักเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดบัลดหลัน่ (hierarchical linear 
model) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 จ  านวน 15 โรงเรียน  เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย                  
(1) แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ (2) แบบสอบถามวดัความตอ้งการจ าเป็นของ
นกัเรียนในการพฒันาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ (3) แบบสอบถามวดัความตอ้งการจ าเป็น
ของครูในการพฒันาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ซ่ึงเคร่ืองมือทั้ง 3 ฉบับมีค่า  
ความเช่ือมัน่ 0.87, 0.87 และ 0.88 ตามล าดบั และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สรุปผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาท่ี 36 อยูใ่นระดบัดี  

2. นกัเรียนมีความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ ในดา้น
ความสนใจในการเรียน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน และดา้นเจตคติต่อการเรียน อยา่งเร่งด่วนมากกวา่
ในดา้นอ่ืนๆ 
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3. ตัวแปรอิสระระดับนัก เรียน ท่ี มี อิท ธิพลทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติต่อ
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ ตวัแปรดัมม่ีแสดงภูมิหลังของนักเรียนเก่ียวกับรายได ้       
ต่อเดือนของผูป้กครอง ต ่ากวา่ 15,000 บาท และตวัแปรความตอ้งการจ าเป็นดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน 
ตวัแปรอิสระระดับนักเรียนท่ีมีอิทธิพลทางลบอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติต่อความสามารถด้านการ     
คิดวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ตวัแปรความตอ้งการจ าเป็นด้านความเช่ืออ านาจในตน ตวัแปรความตอ้งการจ าเป็น
ดา้นความเครียด/ความวติกกงัวล และตวัแปรความตอ้งการจ าเป็นดา้นเจตคติต่อการเรียน 

ตัวแปรอิสระระดับชั้ น เรียน ท่ี มี อิทธิพลทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติต่อ
ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน ไดแ้ก่ ตวัแปรความตอ้งการจ าเป็นดา้นคุณภาพการสอน 
และตวัแปรความตอ้งการจ าเป็นดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน ตวัแปรอิสระระดบัชั้นเรียนท่ี
มีอิทธิพลทางลบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติต่อความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ได้แก่    
ตวัแปรความตอ้งการจ าเป็นดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ และตวัแปรความตอ้งการจ าเป็นดา้นพฤติกรรม
ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ 
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ABSTRACT 

This research aims to (1) survey the strength of critical thinking among students in secondary 
school 3, (2) evaluate needs of encouraging critical thinking amongst students and teachers and (3) 
with a hierarchical linear model, analyze importance in a multilevel of developing critical thinking 
among students and teachers which influences competence in critical thinking amongst students. 
The data is collected from the students in secondary school 3 and the teachers from 15 schools in 
the Secondary Educational Service, Area Office 36, with the tools including; (1) a critical-thinking 
potential test, (2) questionnaires on the need for developing critical thinking among the students and 
(3) questionnaires on the teachers’ need for developing students’ critical thinking.  The derived data, 
which includes the students’ factors and the class range’s factors, with  their validity  of 0.87, 0.87 
and 0.88 accordingly.  The data were systematically analyzed by using computer program, and it is 
found that.  

1. The strength of critical thinking among the secondary school 3 in the 15 schools in the 
Secondary Educational Service, Area Office 36 is a good level. 

2. The students need critical-thinking development in the aspects of concentration in 
study, relationship with friends and positive attitudes towards the class lessons more than in any 
other aspects.  
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3. The independent student factors which significantly have positive influence on 
statistical outcome in critical-thinking ability are dummy variation indicating students’ background 
of low income of parents, fewer than 15,000 baht per month, and relationship with friends. 
Meanwhile, the factors which dramatically have negative influence on statistical rate in critical-
thinking potential are needs of self-confidence, stress and worry as well as attitudes towards study. 

Significant independent factors which positively influent the statistical outcome in 
critical-thinking strength of the students are needs for quality of class lessons and interaction 
between the students and the teachers. The negative factors are needs for competent learning 
atmosphere and adequate behavior to support critical thinking.   

 

 

 
 


