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บทคัดย่อ      
                                                                              
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนแบบ 5W1H เพื่อเพิ่มทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะครุ
ศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 หมู่ 1 จ านวน 30 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) รูปแบบการสอนแบบ 5W1H 2) แบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 3) แบบประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบ 5W1H 
และใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบค่าที 
(t-test) 
 ผลการวิจัย พบว่า 1)ได้รูปแบบการสอนแบบ 5W1H เพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่มี
ประสิทธิภาพ  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 5W1H สูง
กว่าก่อนเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 5W1H อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT      
                           
 

        The purposes of this study were to 1) develop the 5W1H instruction model to develop the 
critical thinking abilities for elementary department students in the faculty of education at Muban 
Chombueng Rajabhat University, 2) compare the critical thinking abilities of Elementary 
Department Students in the Faculty of Education  at Muban Chombueng Rajabhat University 
between before and after using the 5W1H instruction model. 
 The subjects for this research were 30 students of faculty of education, department of 
elementary education, the 4th years, group 1 
 The research instruments were: 1) 5W1H instructional model, 2) The measurement of 
critical thinking abilities, 3) The performance assessment of the 5W1H instruction model. The 
statistics used in the research were mean ( ), standard deviation (S.D.), and t-test. 
 The research findings were: 1) the 5W1H instructional model for elementary department 
students in the faculty of education at Muban Chombueng Rajabhat University was performance, 
2) the critical thinking abilities  of  the elementary department students after using the 5W1H 
instructional model was higher than before using the 5W1H instructional model.  Differences of 
critical thinking abilities were statistically significant at 0.5. 
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