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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 
 

ประเทศไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจมาอยางตอเน่ือง เร่ิมต้ังแต
โมเดลประเทศไทย 1.0 (Thailand 1.0) ที่มุงเนนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยอาศัยเกษตรกรรมแบบ
ด้ังเดิมเปนหลัก และโมเดลประเทศไทย 2.0 (Thailand 2.0) ที่มุงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเนน
อุตสาหกรรมเบาเปนหลัก กอนที่จะเปลี่ยนมามุงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเนนอุตสาหกรรมหนัก
ตามแนวทางของโมเดลประเทศไทย 3.0 (Thailand 3.0) ซึ่งภายใตโมเดลประเทศไทย 3.0 สังคมไทย
ตางมุงหวังวาประเทศไทยจะกาวสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลว ประเทศไทยจะเปนประเทศ
อุตสาหกรรมใหมเชนเดียวกับเกาหลีใต ไตหวัน ฮองกงและสิงคโปร อยางไรก็ตามในสภาพความเปน
จริง ภายใตการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวทางของโมเดลประเทศไทย 3.0 ประเทศไทยกลับไม
สามารถพัฒนาไปอยางที่มุงหวัง ซ้ํายังตองเผชิญกับกับดักที่สําคัญ คือ การเปนประเทศที่มีรายไดปาน
กลาง การเปนประเทศที่เต็มไปดวยความเหลื่อมล้ํา ที่ชองวางระหวางคนรวยและคนจนมีสูงมาก และ
การเปนประเทศที่มีความไมสมดุลในการพัฒนา อันเปนผลมาจากการเรงสรางความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ แตละเลยการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการสรางสังคมที่ดี รวมถึงการยกระดับศักยภาพและ
ภูมิปญญาของมนุษย จากการที่ตองเผชิญกับกับดักที่สําคัญทั้ง 3 ทําใหสังคมไทยจําเปนตองนําโมเดล
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) มาใช เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมใหหลุดพนจากการเปน
ประเทศที่มีรายไดปานกลาง หลุดพนจากประเทศที่เต็มไปดวยความเหลื่อมล้ําและความไมสมดุล 
เปลี่ยนผานประเทศไทยไปสูการเปนประเทศในโลกที่ 1 ที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและย่ังยืน โดยการสราง
ความเขมแข็งจากภายในควบคูไปกับการเช่ือมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผานกลไกประชารัฐ (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559) 

หัวใจของโมเดลประเทศไทย 4.0 คือ การขับเคลื่อนประเทศไทยใหหลุดพนจากกับดักหรือ
ปญหาที่เกิดจากโมเดลประเทศไทย 3.0 อันไดแก การเปนประเทศรายไดปานกลาง ความเหลื่อมล้ํา 
และความไมสมดุล ซึ่งปญหาใหญทั้ง 3 ประเด็น เปนเรื่องที่มีความซับซอนมาก และการที่จะสามารถ
ขับเคลื่อนประเทศไทยตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ไดน้ัน จําเปนตองมีคนไทย 4.0 เปนผูมีบทบาท
หลักในการขับเคลื่อน แตอุปสรรคสําคัญ คือการขาดแคลนคนไทย 4.0 เพราะในปจจุบันประชากร
สวนใหญของสังคมไทยเปนคนไทย 1.0 คนไทย 2.0 และคนไทย 3.0 (สุรีรัตน กานบัวแกว และ     
พัชรินทร วรดิถี, 2559) ดังน้ันการสรางคนไทย 4.0 จึงเปนวาระเรงดวนและสําคัญเปนอยางมาก 

ลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตองเรงสรางเพ่ือขับเคลื่อนประเทศตามโมเดลประเทศไทย 4.0 คือ 
1) คนไทยที่มีความรูและทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรคนวัตกรรม 2) คนไทยที่มีจิต
สาธารณะ และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 3) คนไทยที่มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย สามารถ
ยืนอยางมีศักด์ิศรีในเวทีสากล 4) สามารถดํารงชีวิต เรียนรูทํางาน และประกอบธุรกิจไดอยางเปน
ปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559) ทั้งน้ีการเรงสราง
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คนไทย 4.0 ตามลักษณะขางตนเปนสิ่งที่จะตองอาศัยหลายๆปจจัยประกอบกันจึงจะประสบผลสําเร็จ 
โดยหน่ึงในเครื่องมือที่จะชวยสรางคนไทย 4.0 ใหเกิดข้ึนในสังคมไทยไดก็คือ การศึกษา 4.0 
(Education 4.0) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู คิด 
วิเคราะหและสังเคราะหไดดวยตนเองโดยอาศัยเทคโนโลยี ทั้งยังสามารถนําองคความรูที่มีอยูทุกหน
ทุกแหงมาบูรณาการเชิงสรางสรรค  เพ่ือพัฒนานวัตกรรมตางๆ มาตอบสนองความตองการของสังคม 
(พรชัย เจดามาน และคณะ, 2559) อยางไรก็ตามหากพิจารณาในรายละเอียดและเน้ือหาของโมเดล
ประเทศไทย 4.0 รวมถึงการศึกษา 4.0 จะเห็นไดวา ทั้งประเทศไทย 4.0 และ การศึกษา 4.0 ตางก็ให
ความสําคัญกับการมุงสรางคนไทยที่มีทักษะการคิดขั้นสูง  เชน ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะการคิด
วิเคราะห และทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ เปนตน (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา, 2559)  

ทักษะการคิดเปนทักษะที่มีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะการคิดเปนปจจัยภายในที่มี
อิทธิพลตอการกระทําและการแสดงออกของบุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิงการคิดที่มีจุดมุงหมาย มี
กระบวนการ มีหลักการ ลวนถือเปนการคิดที่มีคุณภาพซึ่งจะสงผลใหเกิดประโยชนตอตัวผูคิด สังคม 
และประเทศชาติ ทักษะการคิดมีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายลักษณะ เชน ทักษะการคิดที่เปน
แกนสําคัญ (core thinking skills) ที่ประกอบดวย ทักษะการต้ังคําถาม ทักษะการจัดหมวดหมู และ
ทักษะการสรุปความ เปนตน ทักษะการคิดระดับสูง (higher order thinking skills) อันไดแก ทักษะ
การคิดวิเคราะห ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดสังเคราะห ทักษะการคิดสรางสรรค 
เปนตน ดังน้ันการพัฒนาใหเกิดทักษะการคิดระดับสูงจึงเปนจุดมุงหมายที่สําคัญของการจัดการศึกษา
มาโดยตลอด (ทิศนา แขมมณี, 2554)  รวมถึงการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ดวย(กอง
บริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559) อยางไรก็ตาม ในบรรดาทักษะการคิดระดับสูง 
ทักษะการคิดวิเคราะหเปนสวนหน่ึงของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดานผูเรียน และยังเปนรากฐาน
สําคัญของการเรียนรูและการดําเนินชีวิต เพราะการศึกษาหาความรูใหเกิดความเขาใจในรายวิชาสวน
ใหญจําเปนตองอาศัยทักษะการคิดวิเคราะหเปนเคร่ืองมือ ในขณะเดียวกันผูที่มีทักษะในการคิด
วิเคราะห จะเปนผูที่มีความฉลาดทางสติปญญา สามารถแกปญหา ประเมิน ตัดสินใจ และสรุปขอมูล
ตางๆ ที่รับรูอยางสมเหตุสมผล กอใหเกิดประโยชนตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ   (ปรีดาวรรณ 
ออนนางใย, 2555)  

ทั้งน้ี โลกและสังคมไทยในปจจุบันยังเปนยุคของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไรพรมแดน ทําใหการ
ติดตอสื่อสาร การรับสงขอมูลไปยังผูคนในพ้ืนที่ตางๆทั่วโลกเปนไปอยางรวดเร็วในเวลาไมกี่นาที โดย
ใชเพียงแคปลายน้ิวสัมผัส ยุคของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไรพรมแดนไดสรางประโยชนและโอกาส
ใหกับผูคนเปนจํานวนมาก เชน อํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสาร ยนระยะเวลาในการรับสง
ขอมูล เพ่ิมชองทางและโอกาสในการประกอบอาชีพ รวมถึงการเขาถึงขอมูลความรูในดานตางๆที่ตน
สนใจ อยางไรก็ตามขอมูล ขาวสารและความรูตางๆที่มีการรับสงกันอยางงรวดเร็วในยุคน้ี
เปรียบเสมือนดาบสองคมที่ดานหน่ึงนอกจากจะใหประโยชนมากมายแลว ในอีกดานหน่ึงยังกอใหเกิด
ปญหาสังคมไดอยางมากอีกดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงหากผูรับสงขอมูลขาวสารน้ันยังเปนเยาวชนที่
รูเทาไมถึงการณ เชน การสงตอเผยแพรขอมูล ขาวสาร และความรูที่เปนเท็จโดยปราศจากการกรอง 
การสงตอเผยแพรขอมูล ขาวสารที่มีลักษณะที่บิดเบือนกอใหเกิดความเขาใจผิดโดยปราศจากการ
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ตรวจสอบถึงขอเท็จจริง หรือแมแตการเผยแพรขอมูลขาวสารที่กอใหเกิดพฤติกรรมการใชความ
รุนแรง หรือพฤติกรรมเลียนแบบอยางคึกคะนองโดยไมคํานึงถึงผลที่จะตามมา กรณีตัวอยางดังกลาว
ขางตนเห็นไดบอยขึ้นตามสื่อตางๆ ในปจจุบัน เชน การเผยแพรคลิปวิดีโอทะเลาะวิวาทของนักเรียน
ช้ันมัธยมตนในเฟสบุค อันทําใหเกิดเหตุลักษณะเดียวกันตามมา รวมถึงการสงตอเผยแพรขอมูล
ขาวสารตอๆกันในโลกออนไลน โดยปราศจากการตรวจสอบขอเท็จจริง แหลงที่มา ตลอดจนความ
นาเช่ือถือของขอมูล ดังน้ัน จะเห็นไดวาทักษะการคิดวิเคราะหจึงเปนทักษะสําคัญสําหรับการ
ดํารงชีวิตภายใตยุคของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไรพรมแดน เปนทักษะที่จะชวยใหผูคนโดยเฉพาะ
เยาวชนไดรูเทาทันเทคโนโลยีการสื่อสารและใชประโยชนจากสิ่งเหลาน้ันไดอยางถูกตอง 

จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการศึกษาการคิดวิเคราะหของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร เพ่ือเปนขอมูลสําหรบัการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหตอไป เน่ืองจากนักศึกษากลุมน้ีเปนบุคลากรทางการศึกษาที่
จะมีบทบาทสาํคัญในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสรางคนไทย 4.0 ทีม่ทีักษะการคิดวิเคราะห      
(พรชัย เจดามาน และคณะ, 2559)  ชวยสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห อีก
ทั้งทักษะการคดิวิเคราะหยังเปนทักษะการคิดที่เปนรากฐานที่จําเปนสําหรับการศึกษาหาความรูและ
การดําเนินชีวิตในสังคมยุคปจจุบัน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการคิดวิเคราะหของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยั   
ราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

การคิดวิเคราะหของบลูม  
(Bloom’s Taxonomy)  
1. การวิเคราะหความสําคัญ  
2. การวิเคราะหความสัมพันธ  
3. การวิเคราะหหลักการ 

เพศ 

สาขาวิชา 

มหาวิทยาลัย 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 ปจจัยดานเพศ สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยสงผลตอทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษา                   
คณะครุศาสตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
ระเบยีบวิธีวิจัย 

1. รูปแบบของการวิจัย 
    การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาการคิดวิเคราะห

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) และการหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
ตาง ๆ ที่สงผลตอทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาคณะครุศาสตร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
รัตนโกสินทร วิเคราะหดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเชิงเด่ียว (Simple Correlation) 

 
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

2.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแก ไดแก นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา) ที่ศึกษาอยูช้ันปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1,830 คน 

2.2 กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุมรัตนโกสินทร ที่ศึกษาอยูช้ันปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 320 คน ไดมาจาก
สูตรคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie & Morgan 

 
 3. เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ แบบสอบถามเพ่ือศึกษาความสามารถทักษะการคิด
วิเคราะหที่คณะผูวิจัยดําเนินการสรางข้ึนมาเอง โดยใชแนวคิดการคิดวิเคราะหของบลูมมาเปนกรอบ
แนวคิด (Bloom’s Taxonomy) โดยบลูมไดจําแนกความสามารถทางการคิดวิเคราะหไว 3 ประเภท 
ไดแก การวิเคราะหความสําคัญ การวิเคราะหความสัมพันธ  และการวิเคราะหหลักการ 
 

4. การวิเคราะหขอมูล   
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

เชิงเด่ียว 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ทักษะการคิดวิเคราะห ในการวิจัยเลมน้ียึดหลักการการคิดวิเคราะห ตามแนวคิดของบลูม

เปนหลัก ซึ่งบลูมไดจําแนกพฤติกรรมการคิดวิเคราะห ออกเปน 3 ประเภทดังน้ี การคิดวิเคราะห
ความสําคัญ การวิเคราะหความสัมพันธ และการวิเคราะหหลักการ ทักษะการคิดวิเคราะหจึงหมายถึง
ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ โดยใชเหตุผลที่มีหลักฐานสนับสนุน อันเกิดจากการพิจารณา
ไตรตรอง จําแนกแยกแยะ เปรียบเทียบ และตรวจสอบขอมูลรายละเอียดตาง ๆ และประเมินคา จน
สามารถระบุเรื่องหรือปญหาได 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจํานวน 5 แหง ไดแก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 1             

ปการศึกษา 2560 ในคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร วิทยาลัยการฝกหัดครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุมรัตนโกสินทร 

4. คณะครุศาสตร หมายถึง หนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ในสังกัดคณะ

ครุศาสตร ศึกษาศาสตร วิทยาลัยการฝกหัดครู ที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตครูในสาขาวิชา

ตางๆ เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตรทั่วไป เปนตน 

 
ประโยชนที่จะไดรับ 

1. ไดขอมูลพ้ืนฐานในเรื่องความสามารถทางการคิดวิเคราะหของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 

2. ผลที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีไดในการวิจัยครั้งตอไป 

3. มหาวิทยาลัยแตละแหงไดมีขอมูลเบ้ืองตนจากผลการวิจัย อันจะนําไปสูการพัฒนาตาม
บริบทของมหาวิทยาลัยไดตามลําดับตอไป 




