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กระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาในรายวิชาระเบียบวิธีวจิ ัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
Analytical Thinking Process of Students in a Fundamental Research Methodology in
Social Science Subject
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางสังคมศาสตร์เบื้องต้นของนักศึกษาโดยใช้โมเดลองค์ประกอบทางความคิดทั้ง 8 ด้านของ Richard Paul กลุ่มเป้าหมาย
คือ นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ชัน้ ปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่เรียนในรายวิชา SOC3301 รายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น จํานวน 117 คน ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ One-Shot Case Study เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาประกอบด้วย แบบวัดการคิดวิเคราะห์และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาโดยใช้
สถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและมีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาสําหรับข้อมูล
เชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับดังนี้
ด้านมุมมองหาปัญหา/ตั้งชื่อเรื่อง ด้านการตั้งจุดประสงค์และด้านแนวคิดทฤษฎี ตามลําดับ จากการสัมภาษณ์กระบวนการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษา พบว่าการทํางานวิจัยเป็นกลุ่มขณะอยู่ในชั้นเรียนทําให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และเข้าใจ
ตีความปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น เนื่องจากมีผู้สอนให้คําปรึกษารายกลุ่ม ซึ่งช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ดีกว่า
การอธิบายหลักการภาพรวมหน้าชั้นเรียน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกันในทุกชั่วโมง เกิดทักษะการคิดอย่างต่อเนื่อง
และเชื่อมโยง
คําสําคัญ : กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการวิจัย วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
Abstract
The present research investigated students’ analytical thinking process in the subject
“Fundamental Research Methodology in Social Science” based on Richard Paul’s theory of eight elements
of thought. The participants of this study were 117 third year students who were enrolled in the subject
“Fundamental Research Methodology in Social Science (SOC3301),” Social Studies major, Faculty of Education,
Roi-Et Rajabhat University. The research methodology was a One-Shot Case Study. The research instruments
included a constructed questionnaire and an interview concerning with students’ analytical thinking process.
To analyze the data, statistics used in the study were means and standard deviation for quantitative data,
and content analysis was employed for qualitative data. The results indicated that most of the students
showed high overall mean scores of analytical thinking process in terms of problem viewing/entitling,
purpose setting, and theoretical thinking respectively. The findings from the interview revealed that classroom
group work enhanced students’ process of analytical thinking and understanding. They could interpret
situations more clearly as the teacher supervised each group separately. The teacher’s supervision could better
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The teacher’s supervision could better stimulate their critical thinking and synthesizing skills than teaching
in front of class. Moreover, the group work offered opportunities to the students to do group discussions
in every class period which contributed to their thinking skills progressively and accordingly.
Keywords

: Analytical Thinking Process, Research Process, Fundamental Research Methodology
in Social Science

บทนํา
โลกในปัจจุบันเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ความก้าวหน้าทั้งทางเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ ล้วนเข้ามามีบทบาทสําคัญ
ต่อการดําเนินชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยยุคปัจจุบัน จึงต้องเกิดทักษะการปรับตัว เรียนรู้และคิดอยู่ตลอดเวลา เพื่อทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก ดังที่ องอาจ นัยพัฒน์ (2558 : 1) กล่าวถึงนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องมีทักษะที่จําเป็นตาม
กรอบแนวคิด ACT21S ได้แก่ วิถีแห่งการคิด (Ways of Thinking) วิถีแห่งการทํางาน (Ways of Working) เครื่องมือสําหรับ
การทํางาน (Tools for Working) และการดําเนินชีวิตในโลก (Living in the World) เห็นได้ว่าทักษะแรกที่กล่าวถึง คือ
วิถีแห่งการคิด ซึ่งประกอบด้วย การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิพากษ์ การคิดวิเคราะห์พิจารณาแก้ปัญหา การคิดในขั้นต่าง ๆ
ที่กล่าวมาล้วนต้องอาศัยผ่านการคิดวิเคราะห์ทั้งสิ้น การคิดวิเคราะห์ต้องผ่านกระบวนการจําแนกข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
และนํามาใช้ สอดคล้องกับ สิทธิ์สมบูรณ์ สุธรรมวงศ์ (2557 : 113) ที่กล่าวว่า คิดวิเคราะห์เป็นการคิดขั้นสูง ที่ผู้เรียนสามารถ
จําแนกแยกแยะข้อมูล องค์ประกอบของสิง่ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล จนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
เพื่อสรุปเป็นหลักการนําไปใช้ในชีวิตได้ ที่ผ่านมาการพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
คิดวิเคราะห์ รู้จักค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้จากประสบการณ์จริงและได้ปฏิบัติจริง
มากขึ้น แต่ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ความสามารถทางการเรียนยังไม่ปรากฏชัดเจน เนื่องจากพบว่าผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง (กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ และคณะ, 2546 : 114)
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น เป็นรายวิชาที่เน้นการสอนให้คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ใช้ทักษะ
ค้นคว้าศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งคําตอบผ่านกระบวนการวิจัยของผู้เรียน โดยการคิดถือเป็นทักษะขั้นพื้นฐานของนักศึกษา
ในการดําเนินชีวิต ทั้งเรื่องชีวิตประจําวันและการเรียน เช่น ความสามารถในการจําแนก ความเหมือนและความแตกต่าง
ของ 2 สิ่ง หรือมากกว่า และมีความสามารถในการจัดกลุ่มของที่มีลักษณะเหมือนกัน เป็นทักษะพื้นฐานในการสร้างมโนทัศน์
เกี่ยวกับสิ่งนั้น ความหมายในการสังเกต การรวบรวมข้อมูลและการตั้งสมมติฐานเป็นทักษะพื้นฐานในกระบวนการคิดแก้ปัญหา
เป็นต้น ทักษะที่นับเป็นทักษะการคิดพื้นฐานจะมีลักษณะเป็นทักษะย่อย ซึ่งมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการคิดไม่มาก ทักษะที่มี
กระบวนการหรือขั้นตอนมากและซับซ้อน ส่วนใหญ่จะต้องใช้ทักษะพื้นฐานหลายทักษะผสมผสานกัน ซึ่งเรียกกันว่า “การคิด
ขั้นสูง” (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2540 : 45)
เห็นได้ว่าทักษะการคิดมีความสําคัญในการศึกษา และพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา เพื่อส่งเสริม
และจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนักศึกษาครู เมื่อเข้าสู่วิชาชีพครู ต้องมีทักษะ
การถ่ายทอดความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ในการเลือกข้อมูลมาประกอบการสอน แยกแยะข้อมูลปลีกย่อยเพื่อนํามาสรุปตีความ
รวมไปถึงออกแบบกระบวนการเพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิด เพือ่ นํามาแก้ปัญหา การแนะนําแหล่งข้อมูลเป็นแนวทางค้นคว้า
หาข้อมูลความรู้ ให้ศิษย์ได้เกิดความอยากรู้ด้วยตนเอง นําไปสู่การอยากค้นหาคําตอบ พัฒนาจากการกระบวนการคิด
ลงสู่การปฏิบัติจริงในชีวิต
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
2. เพื่อทราบผลสะท้อนกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสังคมศึกษาจํานวน 117 คน ที่กําลังศึกษา
อยู่ในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายวิชา SOC 3301 ซึ่งเป็นรายวิชาเอกบังคับของสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดและแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษา แบบวัดกระบวนการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของนักศึกษาโดยมีลักษณะ เป็นข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List) ได้แก่ เพศ และห้อง ส่วนที่ 2 แบบวัดการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษา โดยข้อคําถามมีลักษณะแบบประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
จํานวนด้านละ 3 ข้อ ประกอบด้วย ด้านมุมมองการมองปัญหา/ตั้งชื่อเรื่อง ด้านการตั้งจุดประสงค์ ด้านการตั้งคําถามในการวิจัย
ด้านการตั้งสมมุติฐาน ด้านแนวคิดทฤษฎี ด้านการค้นหาข้อมูล/ข่าวสาร ด้านการอนุมานและการตีความ และด้านการสรุป/ผลลัพธ์
แบบสัมภาษณ์สะท้อนกระบวนการวิจัย ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จํานวน 8 ประเด็น คือ
1. ด้านมุมมองการมองปัญหา/ตั้งชื่อเรื่อง
2. ด้านการตั้งจุดประสงค์
3. ด้านการตั้งคําถามในการวิจัย
4. ด้านการตั้งสมมุติฐาน
5. ด้านแนวคิดทฤษฎี
6. ด้านการค้นหาข้อมูล/ข่าวสาร
7. ด้านการอนุมานและการตีความ
8. ด้านการสรุป/ผลลัพธ์
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้ดําเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือดังนี้
1. นําแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์และแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 2 ท่านตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมในด้านจุดวัตถุประสงค์ (IOC) เพื่อนํามาแก้ไขก่อนเก็บข้อมูล
2. นําแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองสอบถามกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
โดยเป็นนักศึกษาที่เคยลงเรียนในรายวิชา SOC 3301 จํานวน 15 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) มีค่าเท่ากับ 0.89
3. นําเครื่องมือที่ได้รับการแก้ไขและทดลองเพื่อหาคุณภาพแล้วเก็บข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขณะสอนและลงมือปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น ผู้วิจัยสังเกต
กระบวนการคิดวิเคราะห์ในแต่ละชั่วโมงที่ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันดําเนินการวิจัย

3.2 หลังจากจัดการเรียนการสอนครบ 14 ชั่วโมง ผู้สอนแจกแบบวัดกระบวนการคิดวิเคราะห์แก่นักศึกษา
จํานวน ทั้งหมด 117 คน
3.3 ผู้วิจัยตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถามก่อนรวบรวมเพื่อนํามาวิเคราะห์ผล
3.4 ผู้วิจัยดําเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาในรายวิชา SOC 3301 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
จํานวน 12 กลุ่มเพื่อการผลสะท้อนกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนจํานวน 2 คน ในการตอบคําถาม
ในการสัมภาษณ์รวมทั้งสิ้น 24 คน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของแบบวัดกระบวนการคิดวิเคราะห์แบ่งเป็น 5 ประเด็น คือ มุมมองการมองปัญหา/ตั้งชื่อเรื่อง ด้านการตั้งจุดประสงค์
ด้านการตั้งคําถามในการวิจัย ด้านการตั้งสมมุติฐาน ด้านแนวคิดทฤษฎี ด้านการค้นหาข้อมูล/ข่าวสาร ด้านการอนุมาน
และการตีความด้านการสรุป/ผลลัพธ์
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เกี่ยวกับผลสะท้อนกระบวนการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษา จํานวน 6 ประเด็น หลังจากสัมภาษณ์นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้วิจัยเกิดความมั่นใจว่าข้อมูล
ที่ได้เก็บรวบรวมมานั้นมีความถูกต้อง ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง คือ การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation)
ประกอบด้วย การตรวจสอบด้านข้อมูล การตรวจสอบด้านผู้วิจัย และการตรวจสอบด้านทฤษฎี
สรุปผล
1. ศึกษากระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น สรุปได้ดังนี้
1.1 ด้านมุมมองการมองหาปัญหา/ตั้งชื่อเรื่อง นักศึกษาส่วนใหญ่สอบถามความคิดเห็นของผู้อื่นก่อนตัดสินใจ
ทําวิจัยในหัวข้อนั้น ๆ ระดับมากที่สุด ( = 4.61) รองลงมา คือ ทําความเข้าใจก่อนเลือกหัวข้อวิจัย เพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูล
และสถานการณ์ปัจจุบัน และมองปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นจากมุมมอง ความสนใจของตนเองเพื่อนํามาทําวิจัย อยู่ในระดับมาก
( = 4.27 และ = 4.21)
1.2 ด้านการตั้งจุดประสงค์ นักศึกษาส่วนใหญ่คิดจุดประสงค์การวิจยั ที่มีความเป็นไปได้ในการหาคําตอบ
( = 4.46) รองลงมา คือ นักศึกษาตั้งจุดประสงค์การวิจัยได้ชัดเจน สามารถวัดได้จริงและสามารถคิดประเด็นคําถามการวิจัย
เพื่อสร้างความแตกต่างจากงานของผู้อื่น อยู่ในระดับมาก ( = 4.17 และ = 4.13)
1.3 ด้านการตั้งคําถามในการวิจัย นักศึกษาส่วนใหญ่คํานึงถึงคําถามที่ตั้งในงานวิจัย คิดว่าเมื่อตอบแล้วจะทําให้
เข้าใจประเด็นที่ศึกษามากขึ้น ( = 4.15) รองลงมา คือ นักศึกษาตั้งคําถามที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ ชัดเจนในการเก็บข้อมูล
และคําถามที่ตั้งในการวิจัยสามารถตอบจุดประสงค์ที่วางไว้ครบถ้วน ( = 4.14 และ = 4.11)
1.4 ด้านการตั้งสมมติฐาน นักศึกษาส่วนใหญ่คาดหวังว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้จะสามารถตอบคําถามที่เป็นประโยชน์
ต่อการวิจัย ( = 4.22) รองลงมา คือ มีหลักฐานที่นํามาประกอบได้ว่าผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน และนักศึกษาเลือกตั้ง
สมมติฐาน ที่สามารถหาข้อมูลมาประกอบการหาคําตอบได้ ( = 4.08 และ = 4.00)
1.5 ด้านแนวคิด ทฤษฎี นักศึกษาส่วนใหญ่คํานึงถึงการทบทวนวรรณกรรมที่สามารถนํามาเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาในประเด็นที่ศึกษาได้ ( = 4.24) รองลงมา คือ การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทําให้เข้าใจประเด็น
ที่กําลังศึกษาได้ดีขึ้น และการอ่านทบทวนวรรณกรรมทําให้เกิดแนวคิด สร้างนิยามความหมายมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้
เหมาะสมขึ้นได้ ( = 4.22 และ = 4.16)
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1.6 ด้านการค้นหาข้อมูล/ข่าวสาร นักศึกษาส่วนใหญ่คํานึงถึงข้อเท็จจริง ความน่าเชื่อของข้อมูล เพื่อนํามา
สะท้อนผลการวิจัยของตนเองในภายหลังว่ามีความถูกต้องแล้ว ( = 4.14) รองลงมา คือ นักศึกษาตรวจสอบ ความเป็นเหตุ
เป็นผล ความสอดคล้อง ข้อโต้แย้งของข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ และนักศึกษาคิดแยกประเด็นก่อนการหาข้อมูลมาสนับสนุน
งานวิจัยของตนเอง ( = 4.03 และ = 4.02)
1.7 ด้านการอนุมานและการตีความ นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถนําผลการศึกษามาสรุปและอธิบายข้อมูล
โดยปราศจากอคติส่วนบุคคล ( = 4.19) รองลงมา คือ เมื่อได้ผลการศึกษามาแล้ว สามารถประเมิน ตีความในมุมมอง
ที่สอดคล้องกับประเด็นของคําถามวิจัยได้ และนักศึกษาสามารถนําผลการศึกษาที่ได้มาหาข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ได้หลากหลาย ( = 4.14 และ = 4.07)
1.8 ด้านการสรุป/ผลลัพธ์ นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถนําข้อมูลสรุปที่ได้มานําไปเสนอแนะแนวทางสําหรับ
การศึกษาครั้งต่อไปได้ ( = 4.28) รองลงมา คือ นักศึกษาคิดจะนําผลการวิจัยที่สรุปแล้วไปสร้างแนวคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ
เพื่อเกิดประโยชน์ และเมื่อผู้อื่นอ่านงานวิจัยของท่านแล้วจะได้ข้อค้นพบข้อจํากัดบางประการ ( = 4.09 และ = 3.90)
2. ผลสะท้อนกระบวนการวิจัยของนักศึกษาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น สรุปผลได้ดังนี้
2.1 ด้านมุมมองการมองปัญหา/ตั้งชื่อเรื่อง จากการสัมภาษณ์พบว่านักศึกษามีการสังเกตปัญหารอบตัว
และสภาพปัญหาในสังคมที่พบเจอในปัจจุบัน การอ่านงานวิจัยที่เคยมีคนทํามาก่อน เป็นหัวข้อที่ใกล้เคียงกับสภาพบริบท
และสามารถนํามาทําวิจัยเพื่อต่อยอดได้ รวมไปถึงการเลือกทําวิจัยจากความสนใจและประสบการณ์ส่วนตัวที่ต้องการอยากทราบ
และคิดว่าการหาคําตอบ จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้ โดยมีวิธีการมองปัญหาในการทําวิจัยต้องผ่านการคิดวิเคราะห์มาก่อน
ว่าสามารถหาคําตอบได้จริง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาพจริงรวมถึงต้องสามารถเก็บข้อมูล แยกแยะข้อมูลออกเป็นประเด็นต่าง ๆ
อีกทั้งหากทําวิจัยไปเรียบร้อยแล้ว งานวิจัยเราต้องเกิดประโยชน์ด้วย ซึ่งส่วนนี้อาจารย์ผู้สอนได้เน้นย้ําเรื่องการมองปัญหา
เพื่อมาทําวิจัย การเลือกหัวข้อจึงคิดหัวข้อมา เพื่อปรึกษาอาจารย์ผู้สอนให้อาจารย์เสนอแนะแนวทางและความเป็นไปได้
ของงานวิจัย
2.2 ด้านการตั้งจุดประสงค์ นักศึกษากล่าวว่าการตั้งจุดประสงค์ต้องให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ทําวิจัย มีจุดมุ่งหมาย
ที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงและสามารถหาคําตอบได้ ก่อนตั้งจุดประสงค์ต้องแยกแยะส่วนสําคัญที่ต้องการหาคําตอบก่อนมา
เรียบเรียงคําให้เข้าใจง่าย แต่ในขณะเดียวกันการตัง้ จุดประสงค์กน็ ิยมใช้คําเคยชินที่เคยทําวิจัยมาก่อน เช่น การศึกษาความเป็นมา
ของบริบทหรือสภาพการณ์นั้น ๆ แต่ในความเป็นจริงไม่จําเป็นต้องศึกษาความเป็นมาของปรากฏการณ์นั้น และมาตั้งเป็น
จุดประสงค์ที่กําลังศึกษาอยู่
2.3 ด้านการตั้งคําถามในการวิจัย นักศึกษาจะนําประเด็นต่าง ๆ มาแยกแยะหัวข้อย่อย เพื่อดูความเชื่อมโยง
ของเนื้อหาและชื่อเรื่องการวิจัย การตั้งคําถามที่สําคัญ คือ ต้องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ในบทที่ 1 เพื่อให้ได้มาซึ่ง
คําตอบของการวิจัย แต่การตั้งคําถามการวิจัยผู้วิจัยในฐานะนักศึกษาหรือผู้วิจัยสมัครเล่นยังไม่สามารถตั้งคําถามเพื่อให้ข้อคําถาม
มีความกระชับและชัดเจน บ่อยครั้งพบว่าการตั้งคําถามอยู่นอกเหนือขอบเขตที่ต้องการทําวิจัย หรือตั้งจุดประสงค์ไว้ แต่ละกลุ่มวิจัย
สมาชิกภายในกลุ่มใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย ไม่วกวนและไม่เป็นคําถามในเชิงลบ เพื่อชี้แนะให้เอนเอียง ตามที่ผู้สอนแนะนํา
การตั้งคําถามต้องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ข้อคําถามที่ใช้ในการตอบคําถาม ไม่ยาวหรือมีจํานวนข้อมากเกินไป
2.4 ด้านการตัง้ สมมติฐาน นักศึกษาตั้งสมมติฐานจากการดูจดุ ประสงค์ และศึกษากรอบแนวคิดเป็นตัวนํา
โดยนักศึกษาบางส่วนสามารถเชื่อมโยงการตั้งสมมติฐาน และคําตอบที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาส่วนใหญ่
ไม่มีการตั้งสมมติฐานในการวิจัย แต่ใช้การตั้งจุดประสงค์เพื่อการหาคําตอบ
2.5 ด้านแนวคิดทฤษฎี จากการสัมภาษณ์นักศึกษาได้ศึกษาในเอกสารงานวิจัย ที่มีความสอดคล้องกับประเด็น
ที่ตนเองศึกษา เพื่อเปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความทันสมัย การอ้างอิงแนวคิดนั้น ๆ เพื่อศึกษาและเลือก

แนวคิดนั้นมาอ้างอิง และประกอบงานของตนเอง การเลือกแนวคิดทฤษฎีนักศึกษาส่วนใหญ่อ้างอิงจากแนวคิดที่เป็นที่ยอมรับ
และเคยได้ยินจากการเรียนและอ่านมาก่อน การนําแนวคิดทฤษฎีมาประกอบงานวิจัย ส่วนใหญ่มีการแยกประเด็น จากประเด็นหลัก
มาถึงประเด็นรอง แต่พบว่าบางกลุ่มใช้วิธีการยกทฤษฎีมาทั้งหมด แต่ไมได้ลําดับความสําคัญจากประเด็นหลักมาประเด็นรอง
2.6 ด้านการค้นหาข้อมูล/ข่าวสาร นักศึกษาเลือกข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น บทความวิชาการ งานวิจัย
ที่มีผู้อัพโหลดขึ้นบนระบบอิเลคทรอนิกส์ เพราะง่ายต่อการสืบค้นและค้นหาเอกสารในห้องสมุดไม่ค่อยเจอ เลือกข้อมูลจากเล่ม
งานวิจัยในห้องสมุด เพราะมีความน่าเชื่อถือ มีข้อมูลอ้างอิง รวมทั้งสามารถใช้สถานที่ห้องสมุดเพื่อนัดพบและทํางานวิจัยร่วมกัน
ภายในกลุ่ม การเลือกข้อมูลจากฐานระบบงานวิจัยต่าง ๆ เนื่องจากมีความหลากหลายและสามารถเข้าถึงได้งา่ ย มีหลักฐานอ้างอิง
มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งการหาทฤษฎีเพื่อมาอ้างอิง งานวิจัยส่วนใหญ่จะกลับไปดูหัวข้อที่ทําการวิจัย จากนั้นแยกประเด็นออกเป็น
ประเด็นหลัก และหาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาอีกทางหนึ่ง คือ การทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เคยมีคนทํามาก่อน
เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาแนวคิด ทฤษฎี
2.7 ด้านการอนุมานและตีความ การอนุมานตีความข้อมูลจากการศึกษาของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันออกไป
บางกลุ่มนําเสนอเฉพาะข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณ ในขณะที่บางกลุ่มกล่าวถึงข้อมูลเชิงคุณภาพที่นํามาตีความและวิเคราะห์ร่วมด้วย
รวมถึงการตีความบางกลุ่มใช้ประสบการณ์ในการตีความมากกว่านําเสนอข้อเท็จจริง โดยเฉพาะการเขียนในเชิงคุณภาพส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือของงาน ซึ่งนักศึกษาตระหนักในเรื่องนี้ว่าควรปรับปรุงในการวิจัยครั้งต่อไป อย่างไรก็ตามทุกกลุ่มตระหนักได้ว่า
การตีความที่ดีควรมององค์รวม หรือที่เรียกว่าการตีความโดยปราศจากอคติ
2.8 ด้านการสรุปและผลลัพธ์ ทุกกลุ่มมีแนวทางการนําเสนอข้อมูลที่เน้นการนําเสนอแบบตาราง โดยให้ความสนใจ
กับค่าที่มากที่สุดเรียงลงมา 3 อันดับ และการนําเสนอข้อมูลควรมีการจัดกระทําข้อมูลที่น่าสนใจ ทั้งเนื้อหาที่ไม่เยอะจนเกินไป
และมีภาพประกอบที่ชัดเจน เข้าใจง่าย
อภิปรายผล
1. ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น ด้านมุมมอง
การมองหาปัญหา/ตั้งชื่อเรื่อง นักศึกษาส่วนใหญ่สอบถามความคิดเห็นของผู้อื่นก่อนตัดสินใจทําวิจัยในหัวข้อนั้น ๆ ระดับมากที่สุด
รองลงมา คือ ทําความเข้าใจก่อนเลือกหัวข้อวิจัย เพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูลและสถานการณ์ปัจจุบันและมองปัญหาในสังคม
ที่เกิดขึ้นจากมุมมองความสนใจของตนเองเพื่อนํามาทําวิจัย อยู่ในระดับมาก
ด้านการตั้งจุดประสงค์ นักศึกษาส่วนใหญ่คิดจุดประสงค์การวิจัยที่มีความเป็นไปได้ในการหาคําตอบ รองลงมา
คือนักศึกษาตั้งจุดประสงค์การวิจัยได้ชัดเจน สามารถวัดได้จริงและสามารถคิดประเด็นคําถามการวิจัย เพื่อสร้างความแตกต่าง
จากงานของผู้อื่น อยู่ในระดับมาก นักศึกษาเกิดทักษะคิดวิเคราะห์ในขั้นการตั้งจุดประสงค์ หลักการ เหตุผล ซึ่งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นจริงในการหาคําตอบ ทักษะเหล่านี้สอดคล้องกับ ลาวรรณ โฮมแพน (2550 : 102) ที่กล่าวว่า ความสามารถ
ในการพิจารณา แยกแยะเหตุการณ์ต่างๆ เรื่องราวต่างๆประกอบด้วยอะไร มีจุดมุ่งหมาย จุดประสงค์สว่ นย่อยในเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง โดยอาศัยหลักการในการหาคําตอบ
ด้านการตั้งคําถามในการวิจัย นักศึกษาส่วนใหญ่คํานึงถึงคําถามที่ตั้งในงานวิจัยนั้นคิดว่าเมื่อตอบแล้วจะทําให้
เราเข้าใจประเด็นที่ศึกษามากขึ้น รองลงมา คือ นักศึกษาตั้งคําถามที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ ชัดเจน ในการเก็บข้อมูล และคําถาม
ที่ตั้งในการวิจัยสามารถตอบจุดประสงค์ที่วางไว้ครบถ้วน การตั้งคําถามต้องมีศึกษาการวิเคราะห์ จําแนกประเด็น เพื่อเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์และค้นหาคําตอบตามที่กําหนดไว้ ดังที่ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 54) กล่าวว่าเป็นการจําแนกแยกแยะ
องค์ประกอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อค้นหาคําตอบ เช่น ทํามาจากอะไร มีองค์ประกอบใดบ้าง เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร
และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของแต่ละส่วนเพื่อหาสาเหตุและคําตอบที่แท้จริงที่เกิดขึ้น
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ด้านการตั้งสมมติฐานนักศึกษาส่วนใหญ่คาดหวังว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้จะสามารถตอบคําถามที่เป็นประโยชน์
ต่อการวิจัย รองลงมา คือ มีหลักฐานที่นํามาประกอบได้ว่าผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน และนักศึกษาเลือกตั้งสมมติฐาน
ที่สามารถหาข้อมูลมาประกอบการหาคําตอบได้ จะเห็นได้ว่าให้ความสําคัญกับการตั้งสมมติฐาน และผลที่ได้เป็นข้อมูลเท็จจริง
และสามารถนําไปแก้ปัญหาใช้ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องกับ วิลาวัลย์ เจริญวงศ์ (2547 : 38) กล่าวว่าการวิเคราะห์จะช่วยให้
เรารู้จักข้อเท็จจริง รู้เหตุผลเบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ทําให้เราได้ข้อเท็จจริงที่เป็นฐานความรู้ในการนําไป
ตัดสินใจแก้ปัญหา การประเมินเรื่องต่าง ๆ ได้
ด้านแนวคิด ทฤษฎี นักศึกษาส่วนใหญ่คํานึงถึงการทบทวนวรรณกรรมที่สามารถนํามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
ในประเด็นที่ศึกษาได้ รองลงมา คือ การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทําให้เข้าใจประเด็นที่กําลังศึกษาได้ดีขึ้น และการอ่าน
ทบทวนวรรณกรรมทําให้เกิดแนวคิด สร้างนิยาม ความหมายมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้เหมาะสมขึ้นได้ เห็นได้ว่านักศึกษา
เกิดการคิดวิเคราะห์ มีการพิจารณาถึงเนื้อหารวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาได้จริง สอดคล้องกับ รัชนี ทาเหล็ก (2556 : 42)
ที่กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการพิจารณาแยกแยะข้อมูล เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความสําคัญเละสัมพันธ์กัน
อย่างไร เป็นการคิดพิจารณาอย่างมีเหตุมีผล เพื่อหาข้อสรุปและสามารถนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
ด้านการค้นหาข้อมูล/ข่าวสาร นักศึกษาส่วนใหญ่คํานึงถึงข้อเท็จจริง ความน่าเชื่อของข้อมูลเพื่อนํามาสะท้อน
ผลการวิจัยของตนเองในภายหลัง ว่ามีความถูกต้องแล้ว รองลงมา คือ นักศึกษาตรวจสอบความเป็นเหตุเป็นผล ความสอดคล้อง
ข้อโต้แย้งของข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ และนักศึกษาคิดแยกประเด็นก่อนการหาข้อมูลมาสนับสนุนงานวิจัยของตนเอง นักศึกษา
คํานึงถึงข้อเท็จจริง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล มีการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูล นําหลักฐานสร้างแนวคิดเพื่อทําความเข้าใจปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งการคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลหรือสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเป็นส่วนย่อย ๆ โดยการหาหลักฐานหรือข้อมูลที่
น่าเชื่อถือมาสนับสนุน หรือยืนยันเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเชื่อ หรือสรุปเลือก (อาร์ม โพธิ์พัฒน์, 2550 : 76)
ด้านการอนุมานและการตีความ นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถนําผลการศึกษามาสรุปและอธิบายข้อมูลโดยปราศจาก
อคติส่วนบุคคล รองลงมา คือ เมื่อได้ผลการศึกษามาแล้ว สามารถประเมิน ตีความในมุมมองที่สอดคล้องกับประเด็นของคําถาม
วิจัยได้ และนักศึกษาสามารถนําผลการศึกษาที่ได้มาหาข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาได้ นักศึกษามีการทําความเข้าใจ
ก่อนนํามาตีความสรุปผล โดยมองแบบองค์รวม ทําการเชื่อมโยงและตีความโดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549 : 28) กล่าวว่า
ความสามารถในการตีความ การวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้ ต้องเริ่มต้นด้วยการทําความเข้าใจข้อมูลที่ปรากฏ เริ่มแรกต้องพิจารณา
ข้อมูลที่ได้รับว่า อะไรเป็นอะไรด้วยการตีความ หมายถึง การพยายามทําความเข้าใจและให้เหตุผลแก่สิ่งที่เราต้องการ จะวิเคราะห์
การทําความเข้าใจและให้เหตุผลแก่สิ่งที่เราต้องการจะวิเคราะห์ เพื่อแปลความหมายที่มาปรากฏโดยตรง คือ ตัวข้อมูลไม่ได้บอก
โดยตรง แต่เป็นการสร้างความเข้าใจต่อสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ เกณฑ์ที่แต่ละคนใช้เป็นมาตรฐานในการตัดสินสร้างขึ้นในการตีความ
นั้นย่อมแตกต่างกันไปตามความรู้ นอกจากนี้การคิดวิเคราะห์ยังเกี่ยวข้องกับการสังเกตจากข้อมูลมาก ๆ สามารถสร้างเป็น
ข้อเท็จจริงได้ โดยข้อเท็จจริงมีการตีความเพื่อทดสอบความเที่ยงตรง ทําให้เกิดข้อตกลงเบื้องต้นตามมาในการศึกษาประเด็นต่าง ๆ
ด้านการสรุป/ผลลัพธ์นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถนําข้อมูลสรุปที่ได้มา นําไปเสนอแนะแนวทางสําหรับการศึกษา
ครั้งต่อไปได้ รองลงมา คือ นักศึกษาคิดจะนําผลการวิจัยที่สรุปแล้ว ไปสร้างแนวคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อเกิดประโยชน์และเมื่อผู้อื่น
อ่านงานวิจัยของท่านแล้วจะได้ข้อค้นพบ ข้อจํากัดบางประการ สอดคล้องกับสุวิทย์ มูลคํา (2547 : 49) ที่กล่าวถึงขั้นตอนหนึ่ง
ในการคิดวิเคราะห์ ในขั้นสรุป หาคําตอบ เป็นการรวบรวมประเด็นสําคัญ เพื่อหาข้อสรุปและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
นอกจากนี้ ผลการศึกษาที่ผ่านการวิเคราะห์จะทําให้ช่วยในการพิจาณาสาระสําคัญอื่น ๆ ทําให้มองเห็นประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
เพิ่มขึ้น

ด้านการปรึกษางานวิจัยแบบกลุ่มย่อย การปรึกษาวิจัยแบบกลุ่มย่อย ช่วยให้เข้าใจ กระบวนการวิจัย คิดแบบมีระบบ
เป็นขั้นตอนมากขึ้น รองลงมา คือ การปรึกษาช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจรายละเอียดของงานวิจัยที่ตนเองทํามากขึ้นและการปรึกษา
แบบกลุ่มย่อย ช่วยกระตุ้นการคิด แยกแยะประเด็นได้ การปรึกษางานวิจัยแบบกลุ่ม ผู้สอนมีบทบาทสําคัญในการกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์ให้เหตุผล ตามที่ Beyer (1985 : 13) กล่าวว่าการพัฒนาทักษะการคิดในการเรียน
ควรมีการฝึกทักษะ การทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานนัน้ ๆ อีกทั้ง ชาติ แจ่มนุช (2545: 34) กล่าวต่ออีกว่าการสอน
เพื่อให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ผู้สอนต้องเสนอสถานการณ์ที่กระตุ้นให้ผู้เรียน คิดอย่างเป็นระบบ และนําข้อมูลต่าง ๆ
มาใช้ในกระบวนการคิดบนพื้นฐานของความเป็นจริงและความถูกต้อง
2. ผลสะท้อนกระบวนการวิจัยของนักศึกษาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
ด้านการมองปัญหาและการตั้งหัวข้อวิจัย นักศึกษาเลือกประเด็นหัวข้อในการวิจัย จากการสังเกตปัญหารอบตัว
และสภาพปัญหาในสังคมที่พบเจอในปัจจุบัน การอ่านงานวิจัยที่เคยมีคนทํามาก่อน เป็นหัวข้อที่ใกล้เคียงกับสภาพบริบท
และสามารถนํามาทําวิจัยเพื่อต่อยอดได้ รวมไปถึงการเลือกทําวิจัยจากความสนใจ และประสบการณ์ส่วนตัวที่ต้องการอยากทราบ
มีกระบวนการการมองสภาพปัญหา การทําวิจัยต้องผ่านการคิดวิเคราะห์มาก่อนว่าสามารถหาคําตอบได้จริง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสภาพจริงรวมถึงต้องสามารถเก็บข้อมูล แยกแยะข้อมูลออกเป็นไปประเด็นต่าง ๆ อีกทั้งถ้าเราทําวิจัยไปแล้ว งานวิจัยเราต้อง
เกิดประโยชน์ด้วย ซึ่งส่วนนี้อาจารย์ผู้สอนได้เน้นย้ําเรื่องการมองปัญหาเพื่อมาทําวิจัย การเลือกหัวข้อจึงคิดหัวข้อมาเผื่อ
เพื่อปรึกษาอาจารย์ผู้สอน ให้อาจารย์เสนอแนะแนวทางและความเป็นไปได้ของงานวิจัย สอดคล้องกับ วินิช สุธารัตน์ (2544 : 51)
ที่กล่าวว่า ผู้ที่มีทักษะคิดวิเคราะห์ต้องทําความเข้าใจกับปัญหา จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งการสังเกต การสัมภาษณ์ เพือ่ ให้ข้อมูล
มีความชัดเจน
การตั้งจุดประสงค์และสมมติฐาน การตั้งจุดประสงค์ต้องให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ทําวิจัย เป็นจุดมุ่งหมาย
ที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงและสามารถหาคําตอบได้ ก่อนตั้งจุดประสงค์ต้องแยกแยะส่วนสําคัญที่ต้องการหาคําตอบ
ก่อนมาเรียบเรียงคําให้เข้าใจง่าย แต่ในขณะเดียวกันการตัง้ จุดประสงค์ก็นิยมใช้คําเคยชินที่เคยทําวิจัยมาก่อน เช่น การศึกษา
ความเป็นมาของบริบทหรือสภาพการณ์นั้นๆ แต่ในความเป็นจริงไม่จาํ เป็นต้องศึกษาความเป็นมาของปรากฏการณ์นั้น และมาตั้ง
เป็นจุดประสงค์ที่กําลังศึกษาอยู่
การตั้งคําถามในการวิจัย มีวิธีการตั้งคําถาม คือ ก่อนการตั้งคําถามการวิจัยต้องนําประเด็นต่าง ๆ
มาแยกแยะหัวข้อย่อย เพื่อดูความเชื่อมโยงของเนื้อหาและชื่อเรื่องการวิจัย การตั้งคําถามที่สําคัญ คือ ต้องให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ในบทที่ 1 เพื่อให้ได้มาซึ่งคําตอบของการวิจัย แต่การตั้งคําถามการวิจัยผู้วิจัยในฐานะนักศึกษา หรือผู้วิจัย
สมัครเล่น ยังไม่สามารถตั้งคําถามเพื่อให้ข้อคําถามมีความกระชัดและชัดเจน บ่อยครัง้ พบว่า การตั้งคําถามอยู่นอกเหนือขอบเขต
ที่ต้องการทําวิจัย หรือตั้งวัตถุประสงค์ไว้ อีกทั้งมีข้อคํานึงการตั้งคําถามภายในกลุ่ม คํานึงถึงการใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย
ไม่วกวนและไม่เป็นคําถามในเชิงลบ เพื่อชี้แนะให้เอียนเอียงตามที่ผู้สอนแนะนํา การตั้งคําถามต้องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้ ข้อคําถามที่ใช้ในการตอบคําถามไม่ยาว หรือมีจํานวนข้อมากเกินไป โดยการหาเอกสารมาอ้างอิงงานวิจัยส่วนใหญ่
จะกลับไปดูหัวข้อที่ทําการวิจัย จากนั้นแยกประเด็นออกเป็นประเด็นหลัก และหาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาอีกทางหนึ่ง
คือ การทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เคยมีคนทํามาก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาแนวคิด ทฤษฎี
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและการอ้างอิงข้อมูล ส่วนใหญ่นักศึกษาเลือกข้อมูลชนิดใดมาอ้างอิง ทําไมเลือกประเภท
นั้น ๆ การเลือกข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยที่มีผู้อัพโหลดขึ้นบนระบบอิเลคทรอนิกส์ เลือกข้อมูล
จากฐานระบบงานวิจัยต่าง ๆ เนื่องจากมีความหลากหลายและสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีหลักฐานอ้างอิงมีความน่าเชื่อถือ
อีกทั้งมีกระบวนการในการหาแนวคิดทฤษฎีเพื่อมาอ้างอิง สอดคล้องกับคํากล่าวของ วินิช สุธารัตน์ (2544 : 29) ที่กล่าวว่าผู้ที่คิด
วิเคราะห์ พิจารณาความถูกต้องเที่ยงตรงของสิ่งที่นํามาอ้าง รวมทั้งการประเมินความพอเพียงของข้อมูลที่จะนํามาใช้กับงาน
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การสรุปและการตีความผลการศึกษา แนวทางในการนําเสนอข้อมูลที่เน้นการนําเสนอแบบตาราง แยกข้อมูล
ออกเป็นส่วน โดยให้ความสนใจกับค่าที่มากที่สุดเรียงลงมา 3 อันดับ และการนําเสนอข้อมูลควรมีการจัดกระทําข้อมูลทีน่ ่าสนใจ
ทั้งเนื้อหาที่ไม่เยอะจนเกินไปและมีภาพประกอบทีช่ ัดเจนเข้าใจง่าย และการตีความข้อมูลของแต่ละกลุม่ มีความแตกต่างกันออกไป
บางกลุ่มนําเสนอเฉพาะข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณ ในขณะที่บางกลุ่มกล่าวถึงข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่นํามาตีความและวิเคราะห์ร่วมด้วย
อย่างไรก็ตามทุกกลุ่มตระหนักได้ว่า การตีความที่ดีควรมององค์รวมหรือที่เรียกว่า การตีความโดยปราศจากอคติ สอดคล้องกับ
อาร์ม โพธิ์พัฒน์ (2550 : 78) กล่าวว่าการคิดวิเคราะห์ คือ การแยกแยะข้อมูลเป็นกลุ่มย่อย ๆ โดยหาหลักฐานหรือข้อมูลมา
สนับสนุนเพื่อสรุปรวบยอดการทํางาน/ปรึกษางานวิจัยแบบกลุ่มย่อย ทําให้งานมีมุมมองที่หลายหลาย สามารถนําความคิด
ของแต่ละคนมารวมกันและขมวดปม เพื่อให้งานสมบูรณ์มากขึ้น การทําวิจัยทั้งเดี่ยวและกลุ่มล้วนต้องใช้การคิดวิเคราะห์ทั้งสิ้น
เริ่มตั้งแต่การคิดหาชื่อเรื่อง จนไปถึงการสรุปหรือข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยต้องคิดวิเคราะห์ตีความเชื่องโยงตลอดเวลา เพราะอาจารย์
ผู้สอนเคยบอกว่า การทําวิจัยเนื้อหาของทุกบทต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ การทําวิจัย
แบบกลุ่มและปรึกษางานวิจัยแบบกลุ่ม ทําให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์มากกว่าการสอนรวมในห้อง เนื่องจากผูส้ อนจะอธิบาย
ซ้ําให้ฟังอีกรอบและเชื่อมโยงหลักการให้เข้ากับประเด็นที่กลุ่มวิจัยต้องการศึกษา การตั้งคําถามเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่ม
ช่วยกันคิดและตอบคําถามที่ผู้สอนพยายามให้คํานึงถึง หลายจุดที่ผวู้ ิจัยไม่ทราบหรือละเลยไป ทําให้ได้ย้อนกลับมาคิดและพยายาม
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทั้งเรื่องของปัญหา ปรากฏการณ์ แนวคิดที่นํามาประกอบแต่ไม่สอดคล้องกับปรากการณ์ จนถึงการตีความ
หรือข้อคําถามต่างๆ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 การจัดการสอนด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้เกิดประสิทธิภาพ ควรมีการทดสอบหรือสัมภาษณ์ผู้เรียน
ให้ทราบถึงความรู้ทักษะเดิม เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดจุดประสงค์ให้สอดคล้องกับผู้เรียนมากขึ้น
1.2 อาจารย์ผู้สอนควรมอบหมายการทําวิจัยแบบกลุ่มและปรึกษาวิจัยแบบกลุ่มให้มากขึ้น เนื่องจากนักศึกษา
ให้ความเห็นว่าทําให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์มากกว่าการสอนรวมในห้อง
1.3 การจัดการสอนด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้เกิดประสิทธิภาพ ควรมีการทดสอบหรือสัมภาษณ์ผู้เรียน
ให้ทราบถึงความรู้ทักษะเดิม เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดจุดประสงค์ให้สอดคล้องกับผู้เรียนมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในทําวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยการทําวิจัย แบบกลุ่มกับแบบเดี่ยว
2.2 ควรศึกษากระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) เพื่อการศึกษาและพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น
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