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มัธยมศึกษา เขต 6 ที่ได้อํานวยความสะดวกและช่วยเหลอืในการทดลองใช้หลักสูตรเสริมในคร้ังน้ี 
อย่างดีย่ิง 

สุดท้ายน้ี คุณค่า และประโยชน์ที่จะพึงมีจากรายงานเล่มน้ี ผู้วิจัยขอมอบแด่ ครู อาจารย์     
ผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชา และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือในครั้งน้ีแต่มิได้เอ่ยนาม 
 
 

จําเนียร  พรหมรัตนพงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ข 

จําเนียร  พรหมรัตนพงศ์. (2560). การพัฒนาหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ                
สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์                  
จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาหลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณสาํหรับ

ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  2) ศึกษาผลการนําหลักสูตรไปใช้ด้วยวิธีการสอนแบบสบืเสาะแสวงหา 
(Inquiry method)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
วิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 40 คน แล้วแบ่งผู้เรียนเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์
ระดับคุณภาพจากการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คือ ดีเย่ียม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน และ
แบ่งผู้เรียนเป็น 4 กลุ่ม แล้วสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เป็นคู่ ๆ เขา้กลุ่มทดลอง 
และกลุ่มควบคุม กลุม่ละ 20 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แผนแบบการทดลอง แบบ 
Randomized Control Group Pretest – Posttest Design โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรเสริม มีกระบวนการ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย  1) การศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐาน 2) สรา้งและพัฒนาหลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3) ทดลองใช้ หลักสูตรเสรมิ   
4) ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเสริม ส่วนที่ 2 การศึกษาผลของการใช้หลักสูตรเสรมิ โดยจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหา ผลการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน ได้คุณลักษณะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3 ด้าน ได้แก่ การกําหนดประเด็นปัญหา 
การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมลู และการสรุปโดยใช้เหตุผล  การเสริมสร้างเพ่ือให้ผู้เรียน
เป็นบุคคลที่มกีารคิดอย่างมีวิจารณญาณตามคุณลักษณะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ควรยึด
หลักการที่สําคญัในการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา หลักสูตรเสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณเพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นน้ี
เป็นหลักสูตรทีไ่ม่ยึดติดเน้ือหาเป็นหลัก (Content Free) มีโครงสร้างหลกัสูตรประกอบด้วย หลักการ
และเหตุผล วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสรมิ โครงสร้างเน้ือหาของหลักสูตรเสริม การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้   สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล การพัฒนาเพ่ือให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ทั้ง 3 คณุลักษณะ ผู้วิจัยได้นําหลักสูตรไปเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีโครงสร้าง 
เน้ือหา 3 หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลาทั้งสิ้น 14 ช่ัวโมง กิจกรรมหลักที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ใช้รูปแบบ
การสอนแบบสบืเสาะแสวงหา 
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ผลการวิจัย พบว่า ผลของการใช้หลักสูตรเสริม คือ 1) ก่อนการใช้หลักสตูรเสริมฯ ค่าเฉล่ีย
คะแนน การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) หลังการใช้หลักสูตรเสรมิฯ ค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุม แตกต่างกันโดยผู้เรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย
คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สูงกว่ากลุ่มควบคุม  3) ค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้เรียนกลุม่ทดลองและผูเ้รียนกลุ่มควบคุม   ก่อนทดลองใช้หลักสูตรเสริม แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการทดลอง พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้เรียนกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุม หลงัทดลองใช้หลักสูตรเสริม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  4) ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมี
วิจารณญาณด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาอยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.89 

ข้อค้นพบจากการศึกษาผลการนําหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ด้วยวิธี   
การสอน แบบสืบเสาะแสวงหาของผู้เรียนกลุ่มทดลอง สง่ผลให้ผู้เรียนเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยผ่านวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสถานการณ์จริงใน
ปัจจุบัน มีทักษะการคิด อย่างมีวิจารณญาณ ผู้เรียนมีการส่ือสารทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน กล้าแสดงความคิดเห็นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการและการดําเนินชีวิตในบริบท
ของความเป็นพลเมืองไทยและความเป็นพลโลก 
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Abstract 

 
The purpose of this research was 1) to develop the Critical Thinking 

Enhancement Curriculum for Secondary Education Level 2 Students in 
Witthayaratrungsan School, Chachoengsao Province under the Office of Secondary 
Educational Service Area 6 and 2) to study the results of the curriculum 
implementation by using the Inquiry method. The sample group used in this study was 
40 Secondary Education Level 2 Students in Witthayaratrungsan School, Chachoengsao 
Province. The students were divided into 4 groups using the quality criterion for 
evaluating reading, analytical thinking and writing to excellent, good, pass and fail. The 
samples were divided into 4 groups and the simple random sampling were applied to 
pair the samples to experimental group and control group. Each group contained of 20 
students. The study was an experimental research. Randomized Control Group Pretest 
- Posttest Design was applied with 2 parts. Part 1 was the development of 
enhancement curriculum consisting of a 4-step process, namely, 1) studying basic 
information, 2) creating and developing critical thinking enhancement curriculum, 3) 
trail of the implementation of the enhancement curriculum, 4) evaluating and 
improving the enhancement curriculum. Part 2 was the study of the effect of using the 
enhancement curriculum by using the inquiry method. The results of the study of basic 
information revealed that there were 3 characteristics of critical thinking that encourage 
learners to develop critical thinking skills, namely, problem determination, 
consideration of the credibility of the data source and rational conclusion. 
Enchantment to make the learner to be a person who has critical thinking according to 
the characteristics of critical thinking should adhere to the important principles in 
learning management through the inquiry method. Critical thinking enhancement 
curriculum to promote critical thinking of Secondary Education Level 2 Students 
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developed was the content free curriculum. The curriculum structure consisted of 
rational criterion, objectives, content, organizing learning activities, learning media, and 
the measurement and evaluation of development in order to achieve critical thinking 
in all 3 characteristics. The researcher used the curriculum as a guideline for organizing 
learning activities with a 3-unit content structure. The curriculum took 14 hours. The 
main activities used in learning management were the inquiry methods.  
 The results showed that the effects of the enhancement curriculum were as 
followed. 1) before the implementation of the enhancement curriculum, the mean 
of critical thinking of the experimental group and the control group were not 
different. 2) After the implementation of the enhancement curriculum, the mean of 
critical thinking scores of the experimental group and the control group were 
different. Students in the experimental group had higher mean of critical thinking 
scores than the control group. 3) Critical thinking scores of students in the 
experimental group and control group before implementation of the enhancement 
curriculum were different without any statistical significance at the .05 level and the 
critical thinking scores of students in the experimental group and the control group 
after the implementation of the enhancement curriculum were significantly different 
at the .05 level, and 4) The students in the experimental group had a high level of 
opinions on learning according to the critical thinking enhancement curriculum using 
the search - based teaching - learning methods, which had the mean of 3.89. 
 The findings of the study of the use of the Critical Thinking Enhancement 
Curriculum using the inquiry method of experimental group students revealed that 
the learners enhanced their learning through inquiry methods, learned from direct 
experience and real-life situations, had critical thinking skills. In addition, students can 
communicate in term of listening, speaking, reading and writing, and dared to express 
and exchange their opinions, knew how to manage and live in the context of Thai 
citizenship and global citizenship. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

โลกแห่งศตวรรษที่ 21 มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ มผีลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นอย่างมาก ประกอบกับเทคโนโลยีเองก็ได้มีการพัฒนาใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการของมนุษย์อยู่เสมอ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้การส่ือสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ข้อมูลข่าวสารมีปริมาณมาก หลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เช่ือถือได้และไม่น่าเช่ือถือ การบริโภค
ผ่านสื่อของสังคมไทย โดยส่วนใหญ่จะยอมรับสิ่งที่สื่อนําเสนอไว้ทั้งหมด และคิดว่าสิ่งที่สื่อนําเสนอนั้น
ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างขาดสติ และตกเป็นเหย่ือการรับข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ความรู้และสติปัญญาในการพิจารณาสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน หรอืได้รับ อย่างมี
เหตุผล และสมเหตุสมผลมีความจําเป็นอย่างย่ิง  การจัดการศึกษาควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้นําความรู้ 
ทักษะ ไปใช้ในการดําเนินชีวิตจริง เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม มากกว่ามุ่งเน้นเพียงผลสัมฤทธ์ิ 
สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องเตรียมผู้เรียนให้มีประสทิธิภาพสูง เป็นผู้สื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นผู้คิดสร้างสรรค์ และเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี อันจะส่งผล  ต่อการดํารงชีพใน
สังคมในสถานที่ทํางาน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation 
Skills) ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ซึ่งจะนําไปสู่ความสามารถระดับสูง     
ในการคิดที่จะทําหรือไม่ทํา เช่ือหรือไม่เช่ือ ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับชีวิตประจําวัน และชีวิต
การทํางาน 

จากการสํารวจของสํานักสถิติแห่งชาติ (สสช.) เก่ียวกับปริมาณการอ่านหนังสือของคนไทย
พบว่า คนไทยอ่านหนังสือโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 2 - 5 เล่มต่อคน ซึ่งจัดว่าเป็นปริมาณที่น้อยมาก 
แสดงให้เห็นถึงการขาดนิสัยรักการอ่านของผู้เรียนด้วยเช่นกัน น่ันหมายถงึผู้เรียนขาดคุณลักษณะ    
ใฝ่เรียนรู้ อันจะส่งผลให้ขาดการค้นคว้า ศึกษาหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่ได้รับ ทําให้ไม่เกิด
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนตัดสินใจที่จะเช่ือหรือเลือกสิ่งน้ัน ตลอดจนเกิดผลกระทบ  
ต่อกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

การใช้ความคิดของมนุษย์เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงต่อการดําเนินชีวิต เพราะจะ
สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และประสบผลสําเร็จทั้งในชีวิตส่วนตนและการทํางาน
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ การฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิง   
ที่ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนา  

การศึกษาเป็นเคร่ืองมือสําคัญของการพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ           
ในการแก้ปัญหา และดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษายุคปฏิรูปมีจุดเน้นสําคัญ คือ  
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การฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็นในทุกระดับ เพราะการที่คนเราจะดํารงชีวิตอยู่ในสังคม         
ได้อย่างมีความสุข จะต้องรูจ้ักคิดวิเคราะห์และเลือกสรรส่ิงที่เหมาะสมกับตนเอง โดยเฉพาะในยุค    
ที่สังคมและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การจัดการศึกษาในอนาคต       
ย่ิงจําเป็นต้องเน้นพัฒนาคนให้มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกําหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้       
โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพ่ือใช้
ในการดํารงชีวิตในสังคม แห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การให้การศึกษาสําหรับศตวรรษที ่21  
จะมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และซบัซ้อน เป็นการศึกษาที่จะทําให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วอย่างเต็มไปด้วยสิ่งท้าทายและปัญหา รวมท้ังโอกาสและสิ่งที่เป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่น่าต่ืนเต้น 
โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จะเป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรแบบยึดโครงงานเป็นฐาน  (Project - Based 
Curriculum) เป็นหลักสูตรทีใ่ห้ผู้เรียนเก่ียวข้องกับปัญหาในโลกที่เป็นจรงิซึ่งเป็นประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับความเป็นมนุษย์ และคําถามเกี่ยวกับอนาคตเชิงวัฒนธรรม สังคม และสากล ภาพของโรงเรียนจะ
เปลี่ยนจากการเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นภาพของการเป็นศูนย์รวมประสาท (Nerve Centers) ที่ไม่จํากัดอยู่
แต่ในห้องเรียน แต่จะเช่ือมโยง ครู ผู้เรียนและชุมชน เข้าสู่ขุมคลังแห่งความรู้ทั่วโลก ครูเองจะเปลี่ยน
จากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนสารสนเทศเป็น
ความรู้ และนําความรู้เป็นเคร่ืองมือสู่การปฏิบัติและให้เป็นประโยชน์ เป็นการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้ 
และต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการสืบค้น (Create a Culture of Inquiry)  

ในศตวรรษที ่21 การให้การศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom’s Taxonomy 
of Learning) จะเปลี่ยนไป เน้นทักษะการเรียนรู้ขั้นที่สูงขึน้ (Higher Order Learning Skills) 
โดยเฉพาะทักษะการประเมินค่า (Evaluating Skills) จะถูกแทนที่โดยทักษะการนําเอาความรู้ใหม่   
ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ (Ability to Use New Knowledge in a Creative Way) ในอดีตที่ผ่านมา
ผู้เรียนไปโรงเรียนเพ่ือใช้เวลาในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือรับเกรด และเพ่ือให้จบการศึกษา แต่ใน
ปัจจุบันจะพบปรากฏการณ์ใหม่ที่แตกต่างไป เช่น การเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เตรียมตัว เพ่ือ
ใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง (Life in the Real World) เน้นการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
ด้วยวิธีการสอนที่มีความยืดหยุ่น (Flexible in How We Teach) มีการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียน   
มีความเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าปัญญา (Resourceful) ที่ยังคงแสวงหาการเรียนรู้แม้จะจบการศึกษา
ออกไป 

การพัฒนาคนท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนเป็นสงัคม
ข่าวสารและสังคมแห่งการเรียนรู้น้ัน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 3 - 4) จะต้องมุ่งให้การศึกษา 
แบบหลากหลายวัฒนธรรม (Multicultural Education) เพ่ือให้คนสามารถมองโลกได้กว้างขึ้น และ
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สามารถทํางานที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากรู้เท่าทันทีจ่ะคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่าง
มีเหตุผลก็จะนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง การที่จะรู้เท่าทันได้น้ันต้องเกิดจากการเรียนรู้บนพ้ืนฐาน การ
คิดของตนเองอย่างผู้มีสติปัญญา น่ันคือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องสร้าง
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณให้แก่คนในสังคมไทยมากย่ิงขึ้น 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking ) หมายถึง กระบวนการคิดที่ใช้เหตุใช้ผล
พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยการศึกษาข้อมูล หลักฐาน แยกแยะข้อมูลว่าข้อมูลใดคือ 
ข้อเท็จจริง ข้อมูลใด คือ ความคิดเห็น ตลอดจนพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูล แล้วต้ังสมมติฐาน
เพ่ือหาสาเหตุของปัญหา และสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้  Ennis (1985 : 46) ได้ให้
ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าหมายถึง การคิด พิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลทีม่ี
จุดมุ่งหมายเพ่ือการตัดสินใจว่า สิ่งใดควรเช่ือหรือสิ่งใดควรทําช่วยให้ตัดสินใจสภาพการณ์ได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ (2551 : 92) ทีก่ล่าวว่า เป็นกระบวนการ
คิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เก่ียวกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหา คลุมเครือ มีความขัดแย้งการตัดสินใจว่า
สิ่งใดควรเช่ือหรือไม่ควรเช่ือสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทํา โดยใช้ความรู้ความคิดจากประสบการณ์ของ
ตนจากข้อมูลรอบด้านที่เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ ข้อมูลด้านสิง่แวดล้อม และข้อมูลส่วนตัวของผู้คิด  

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการคิดที่มีจุดหมาย เพ่ือให้ได้ผลของการคิด
ที่รอบคอบ โดยอาศัยการนําข้อมูล ความรู้ ตลอดจนความคิดเห็นต่าง ๆ มาพิจารณาปัจจัยรอบด้าน
อย่างกว้างไกล ลึกซึ้ง และผ่านการพิจารณา ไตร่ตรองทั้งทางด้านข้อดี ข้อเสีย และคณุค่าที่แท้จริง
อย่างรอบคอบ การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทําได้โดยสร้างสถานการณ์หรือเหตุการณ์ ที่เป็น
ปัญหาในระดับที่ไม่สามารถใช้วิธีการใดวิธีการหน่ึงแก้ไขได้ทันที ต้องมีการประมวลผลข้อมูล ความรู ้
หรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ อย่างหลากหลาย มาประกอบการพิจารณา กลั่นกรอง ไตร่ตรอง และประเมิน
อย่างรอบด้าน เพ่ือให้เกิดผลการคิดที่รอบคอบและสมเหตุสมผล  ลักษณะเด่น  ของสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่เหมาะสมกับการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ได้แก่ สถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่สามารถระบุปัญหา และเป้าหมายที่ชัดเจน มีการประมวลข้อมูล ความรู้ ข้อคิดเห็น หรอื
ประสบการณ์มาร่วมในการพิจารณาก่อนสรุปคําตอบต้องมีการคิดแบบกลั่นกรอง การพิจารณา    
การไตร่ตรอง และการประเมิน เพ่ือให้ได้ผลการคิดที่รอบคอบ และสมเหตุสมผล 

การสร้างเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้เกิดทักษะในระดับสูงขึ้น จําเป็นต้องมีแนวทาง
ของการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีหลักการและกระบวนการท่ีเหมาะสม มีเป้าหมายที่มีการกําหนดกลยุทธ์
การสอนเพ่ือกระตุ้นการฝึกให้เกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณดังที่ Norris (1985 : 89) และ 
Kreisberg (1992 : 134 อ้างถึงใน วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล. 2554 : 67) กล่าวว่า คนทีม่ีพ้ืนฐาน  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณทีดี่ จะเป็นคนที่สมบูรณ์ และมคีุณค่า ดังน้ัน การสอนให้ผู้เรยีนได้รับ    
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การเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงมีความสําคัญและจําเป็นที่จะต้องพัฒนาผู้เรียน
เก่ียวกับการคิดที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 

จากความสําคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจและต้องการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร
เสริมเพ่ือเป็นทางเลือกในการจัดการเรียนรู้เก่ียวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และได้จัดทําการ
พัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือสร้างเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเน้นให้ความสําคญัในการพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในการกําหนดประเด็นปัญหา การหาข้อสรุป การพิจารณาเหตุผล 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรบัผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
2. เพ่ือศึกษาผลการนําหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ด้วยวิธีการสอนแบบ

สืบเสาะแสวงหาของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 

ความสาํคญัของการวิจัย 
1. ได้หลักสูตรเสรมิเพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษา    

ปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเคร่ืองมือสําหรับครูผู้สอนที่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนได้ทุกกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ เพราะหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีลักษณะทีไ่ม่ยึดเน้ือหาเป็นหลัก  

2. การพัฒนาหลักสูตรเสริมในครั้งน้ีผู้วิจัยได้เสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้อย่างเป็น
ระบบสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเสรมิให้กับครูผู้สอน และบุคคลที่เก่ียวข้องได้ใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเสรมิสาํหรับผู้เรียนในด้านอ่ืน ๆ ต่อไป  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 2 ห้องเรียน รวม 49 คน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์

รังสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 2 ห้องเรียน จํานวนผู้เรียน 40 คน ซึ่งได้มาจาก 
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การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แล้วนํามาจับสลากแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม 
และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม จํานวนผู้เรียนกลุ่มละ 20 คน  

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ หลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับผู้เรยีนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่เน้นองค์ประกอบสําคัญ 3 

ด้าน ได้แก่ การกําหนดประเด็นปัญหา การหาข้อสรุป และการพิจารณาเหตุผล 
เนื้อหาท่ีใชใ้นการวิจัย  
เน้ือหาที่ใช้ในการทดลองคร้ังน้ี เป็นเน้ือหาหรือสาระที่นํามาจากสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และ

อินเทอร์เน็ต ซึง่เป็นเน้ือหาเรื่องราวและสถานการณ์ที่ให้ผูเ้รียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
มีจํานวน 3 หน่วยการเรียนรู้  

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีทําการทดลองโดยผู้วิจัย ดําเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 2     

ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการทดลองรวม 14 ช่ัวโมง 7 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ช่ัวโมง โดยทําการทดสอบ
ก่อนเรียน เวลา 30 นาท ีดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้จํานวน 13 ช่ัวโมง และทําการทดสอบ 
หลังเรียน เวลา 30 นาท ี
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. หลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง มวลประสบการณ์ที่จัดในรูปของ
กิจกรรมฝึกปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
แสวงหา (Inquiry Method) สําหรับใช้จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ในช่วงเวลากิจกรรม ลดเวลาเรียน   
เพ่ิมเวลารู้ ใหกั้บผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยครูผู้สอนกําหนดเน้ือหาสาระเพ่ือเป็นสื่อในการฝึก
ปฏิบัติตามกระบวนการที่กําหนด  

2. ความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ลักษณะที่ผู้เรียนแสดงออกถึงการคิด
ต้ังคําถามที่ชัดเจน สนใจใฝ่รูแ้ละต้องการคิดค้นหาคําตอบที่ถูกต้อง โดยเสาะแสวงหาข้อมูล รวบรวม
วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ข้อสันนิษฐานความเห็นต่าง ๆ ประเมิน ตีความที่
เป็นไปได้หลาย ๆ ทาง ตัดสินและหาข้อสรปุบนพ้ืนฐานของเหตุผลและข้อเท็จจริงเพ่ือใช้ใน         
การตัดสินใจ โดยท่ีความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีคุณลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ 

2.1 การกําหนดประเด็นปัญหา หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการกําหนด
ประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหา เป้าหมายในการแก้ไขปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาจากประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ 
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2.2 การพิจารณาความเช่ือถือได้ของแหล่งข้อมูล หมายถึง ผู้เรยีนสามารถพิจารณา
ความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลได้ ประเมิน ตรวจสอบ ตัดสินข้อมูล โดยพิจารณาถึงที่มาของข้อมูล  
ได้อย่างถูกต้อง 

2.3 การสรุปโดยใช้เหตุผล หมายถึง ผู้เรียนสามารถใช้เหตุผลในการลงข้อสรปุข้อมูล
อย่างสมเหตุสมผล 

3. การพัฒนาหลักสูตรเสริม หมายถึง กระบวนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
นํามาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สําหรบั
ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
เสริม การทดลองใช้หลักสูตรเสริม และการประเมินปรับปรุงหลักสูตรเสรมิ   

4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรเสริมการคดิอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะแสวงหา (Inquiry Method) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะแสวงหาแบบ 5E คือ ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นสํารวจและค้นหา 
(Exploration) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และขั้น
ประเมิน (Evaluation) โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร
เสริมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

5. ประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิ          
ในการเรียนจากหลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่มีการวัดผลขณะเรียนและวัดผลหลังเรียน
แล้วได้ผลตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

80  ตัวแรก  หมายถึง  ร้อยละของคะแนนที่ได้จากการทําแบบฝึกระหว่างเรียน 
80  ตัวหลัง  หมายถึง  ร้อยละของคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนจบ

บทเรียน  
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เกิดการพัฒนาหลักสูตรเสรมิในสถานศึกษาด้านทักษะการคิด 
2. มีแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมควบคู่กับการใช้หลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

ได้อย่างเหมาะสม 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผูส้อนและผู้มสี่วนเก่ียวข้อง สามารถนําแนวทางการพัฒนา

หลักสตูรเสรมิไปพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
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บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
งานวิจัย เรื่องการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สําหรับผู้เรียน    

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี 
รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามลําดับหัวข้อต่อไปน้ี 

1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
1.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
1.2 ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
1.3 องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
1.4 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
1.5 แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
1.6 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
1.7 ลักษณะของผูท้ี่คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
1.8 การวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
1.9 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดความสามารถในการคิด 

2. แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.1 ความหมายของหลักสูตร 
2.2 องค์ประกอบของหลักสูตร 
2.3 ความหมาย หลักเกณฑ์ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเสรมิ 
2.4 หลักเกณฑ์ของหลักสูตรเสรมิ 

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 
1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

1.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มาจากคําภาษาอังกฤษว่า Critical Thinkingการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ เป็นการคิดอย่างมีทิศทางเป็นการคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งมผีู้เรยีกแตกต่างกัน ได้แก่ 
ความคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์ การคิดเป็น การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ การคิด
วิจารณญาณ ซึ่งในการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้คําว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

นักจิตวิทยา นักการศึกษาและผู้เช่ียวชาญ เก่ียวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลายท่าน   
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ดังน้ี 
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อรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย (2543 : 6 - 7) ได้ให้คํานิยามเก่ียวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า 
เป็นการใช้ปัญญาในการพิจารณาไตร่ตรองอย่างสุขุม รอบคอบ มีเหตุผล มีการประเมนิสถานการณ์ 
เช่ือมโยงเหตุการณ์ มีการตีความ สรุปความ โดยอาศัยความรู้ ความคิดและประสบการณ์ของตนใน
การสํารวจ หลกัฐานอย่างละเอียดถูกต้อง เพ่ือนําไปสู่ข้อสรุป และข้อตัดสินใจทีส่มเหตุสมผล 

มยุรี  หรุ่นขํา (2544 : 18) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการคดิอย่างมีวิจารณญาณและสรุปไว้ว่า การคิด
อย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดขั้นสูง มีความซับซ้อน โดยเริ่มทีป่ระเด็นปัญหาข้อโต้แย้งหรือ
ความไม่แน่ใจ โดยอาศัยความรู้ ความคิดและประสบการณ์ของบุคคลในการทําความเข้าใจ โดยผ่าน
กระบวนการรวมรวมและเช่ือมโยงข้อมูลทีม่ีอยู่อย่างละเอียดรอบคอบก่อน ตัดสินเช่ือหรือไม่เช่ือ 
กระทําหรือไม่กระทํา ซึ่งต้อง ผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการในการลงข้อสรุปอย่างมีเหตุผล มี
สติสัมปชัญญะ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ยังมีความสัมพันธ์กับการคิดแก้ปัญหา โดยการคิด
อย่างมีวิจารณญาณเป็นหลัก และเป็นเคร่ืองมือในการคิดแก้ปัญหา 

ศันศนีย์  ฉัตรคุปต์ และอุษา  ชูชาติ (2544 : 31 - 32) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
คือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจแก้ปัญหา โดยยึดหลักการคิดด้วยเหตุผลจากข้อมูลที่เป็น
จริงมากกว่าอารมณ์และการคาดเดา พิจารณาความเป็นไปได้ในแง่มุมต่าง ๆ ว่าอะไรคือความจริง 
อะไรคือความถูกต้อง คิดด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ใช้สติปัญญาและทักษะการคดิไตร่ตรองอย่าง
มีวิจารณญาณมากกว่าการใช้อารมณ์ที่ทําใหเ้กิดความลําเอียง เกิดอคติ ซึ่งจะมีผลเสียต่อการตัดสินใจ 

ดังน้ัน การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นการคิดที่เปิดกว้าง มีเป้าหมายแน่นอน มีเหตุผล               
มีความถูกต้องแม่นยํา สามารถตรวจสอบความคิดและประเมินความคิดของตนเองได้ 

พลกฤช  ตันติญานุกูล (2547 : 16) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ได้สรุปไว้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
เก่ียวกับสถานการณ์ปัญหาทีป่รากฏ โดยมีการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่มีความน่าเช่ือถือมาเพ่ือ
สนับสนุน เพ่ือนําไปสู่ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลหรือการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม 

ปณิตา  วรรณพิรุณ (2551 : 105) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนเพ่ือพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยได้ให้ความหมายการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
หมายถึง การคิดหรือกระบวนการคิดโดยใช้ข้อมูล ข้อความรู้ ประกอบการพิจารณาไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบในการทําความเข้าใจเรื่องราวแล้วนํามาต้ังเป็นสมมุติฐานจากเร่ืองราวน้ัน เพ่ือนํามาใช้ใน 
การวิเคราะห์ แปลความหมายสรุปข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล เพ่ือนําผลที่ได้จากการสรุปมาประเมิน
และตัดสินใจในการปฏิบัติต่อสถานการณ์หน่ึง ๆ 

Watson and Glaser (1964 : 10) ได้ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
ลักษณะของกระบวนการคิดที่ประกอบด้วย เจตคติ ความรู้ และทักษะ โดยเน้นที่เจตคติในการ
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แสวงหาความรู้ การยอมรับการแสวงหาหลักฐานมาสนับสนุนข้ออ้าง ใช้ความรู้ในการอนุมาน         
การสรุปความ การประเมิน และตัดสินความถูกต้องของข้อความอย่างเหมาะสม โดยเน้นองค์ประกอบ 
5 ประการ คือ 

1. การสรุปอ้างอิง (Inference) 
2. การยอมรับข้อตกลงเบ้ืองต้น (Recognition of Assumption) 
3. การอนุมาน (Deduction) 
4. การแปลความ (Interpretation) 
5. การประเมินข้อโต้แย้ง (Evaluation of Arguments) 
Alfaro – Le Fevre (1995 : 11) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และการคิดแก้ปัญหาไว้ว่า การแก้ปัญหาจะมีข้อจํากัดที่เริ่มต้นจากปัญหาจะจบลงด้วยการแก้ปัญหา 
แต่การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดที่ครอบคลุมมากกว่าการคิดแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง และไม่
จําเป็นต้องเร่ิมที่ปัญหา อาจเริ่มจากเรื่องทั่ว ๆ ไป แต่เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยไม่จําเป็นว่า
จะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่สัมพันธ์กัน
ดังน้ี 

1. การแก้ปัญหาต้องการการคิดแบบมีวิจารณญาณ (ผู้ที่ไมใ่ช่นักแก้ปัญหาแบบ
วิจารณญาณ  
จะไม่สนใจว่า การคิดแบบวิจารณญาณจะมผีลต่อคําตอบของปัญหา) 

2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณทีผ่่านการพิจารณารับรู้อย่างดี จะไม่ทําให้เกิดการผันแปรต่อ 
คําตอบของปัญหาที่ได้ 

3. การแก้ปัญหาจะใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นหลักในการคิด ดังน้ัน การคิดอย่างมี
วิจารณญาณจึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการแก้ปัญหา ด้วยเหตุน้ีทั้งสองวิธีจึงเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ร่วมกัน 
ไม่ใช่แยกกัน 

จากการศึกษาความหมายเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
สามารถสรุปความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น
กระบวนการคิดขั้นสูงที่ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจแก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับ
สถานการณ์ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงมีความสัมพันธ์กับการคิดแก้ปัญหาอย่างมี
สติสัมปชัญญะ มีเหตุและผลในการไตร่ตรองข้อมูลที่มคีวามน่าเช่ือถือเพ่ือนําไปสู่ข้อสรุปในการ
แก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

Paul (1984 : 100) ให้ความหมายการคิดแบบมีวิจารณญาณว่า เป็นการบูรณาการ
กระบวนการคิดของบุคคลโดยใช้ความคิด ความรู้สึก ความเป็นตัวของตัวเอง และความคิดเป็นเหตุ
เป็นผล มีการประเมินข้อมูลอย่างมีเหตุมีผล มีหลักเกณฑ์ มีการเช่ือมโยงข้อมูล มีการตรวจสอบ



 10

วิเคราะห์ เปรียบเทียบกับสถานการณ์ และบริบทที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมอย่างรอบคอบ ซึ่งจะ
นําไปสู่การตัดสินใจทีถู่กต้องเหมาะสม  

Paul and Kaye (1975 : 257) อธิบายการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นลักษณะของการคิดที่
มีการสะท้อนกลับ (reflective thinking) หรือไตร่ตรองอย่างสุขุมรอบคอบ ภายใต้ความเป็นเหตุเป็น
ผล ซึ่งจะนําไปสู่การตัดสินใจของบุคคลว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรเช่ือหรือควรกระทํา 

Ennis (1991 : 163) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
ลักษณะนิสัยการแสดงออกเช่น การใช้เหตุผล การใช้ความเช่ือถือได้ของแหล่งข้อมูล การค้นหา
ทางเลือกอ่ืน ๆ และความสามารถ ได้แก่ การต้ังคําถาม การตัดสินใจ การต้ังสมมติฐาน เป็นต้น  

Wilkinson (1996 : 178) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณคือทัศนคติและกระบวนการใช้
เหตุผลที่เก่ียวข้องกับทัศนคติและกระบวนการใช้เหตุผลที่เก่ียวข้องกับทักษะทางปัญญา 

Halpern (1996 : 184) กลา่วว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการใช้ทักษะทางปัญญา 
หรือกลยุทธ์ทีจ่ะช่วยเพ่ิมผลลัพธ์อันเป็นที่ต้องการ 

สรุปการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่เป็นการบูรณาการกระบวนการคิดของบุคคล โดยใช้
ความคิดความรู้สึก ความเป็นตัวของตัวเองว่าสิ่งใดควรเช่ือหรือควรกระทํา การคิดที่มีการสะท้อนกลับ
ไตร่ตรองอย่างสุขุมรอบคอบภายใต้ความเป็นเหตุเป็นผล มีหลักเกณฑ์มกีารเช่ือมโยงข้อมูล               
มีการตรวจสอบวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับสถานการณ์ เหตุการณ์ และบริบทที่เก่ียวข้องอย่างรอบคอบ 
สิ่งใดถูกต้อง ซึง่จะทําไปสู่     การตัดสินใจที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

Beyer (1985 : 273) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณคือ ความสามารถที่จะ
ตัดสินสิ่งต่าง ๆได้อย่างมีเหตุผลไมใ่ช้การคาดเดา นับต้ังแต่เรื่องเล็กน้อย เช่น การปรุงอาหาร ไปจนถึง
เรื่องใหญ่ขึ้น เช่นบทสรุปของงานวิจัยว่ามีคุณค่าหรือไม่อย่างไรผู้ที่ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
จะสามารถประเมินข่าวสารหรือข้อถกเถียงได้อย่างมีหลักฐานน่าเช่ือถือ 

Angelo (1993 : 123) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ว่าเป็นการคิดด้วย
เหตุผล และใช้ทักษะการคิดที่ซับซ้อนขึ้น เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รับรู้ปัญหา               
และการแก้ปัญหาและหาขอ้สรุป 

Kurland (1995 : 154) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ว่าเก่ียวข้องกับการใช้
เหตุผล ใช้สติปัญญาและมีความคิดเปิดกว้าง ซึ่งตรงข้ามกับการใช้อารมณ์ไม่ยอมใช้สติปัญญาดังน้ัน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงยึดหลักของเหตุผลมากกว่าอารมณ์ มีความถูกต้องแม่นยํา พิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ในแง่มุมต่าง ๆ ต้องการจะหาว่าอะไรคือความจริงมากกว่าอะไรคือความถูกต้องและ 
ไม่ยอมใช้อคติส่วนตัวมาทําให้การตัดสินเบ่ียงเบนไป 

Scriven (1991 : 169) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือกระบวนการคิด
อย่างวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือนําไปประยุกต์ใช้ หรือเพ่ือตรวจสอบข้อมูล ซึ่งอาจได้มาจาก   
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การเฝ้าสังเกต จากการทดลอง การใช้เหตุผล หรือการติดต่อสื่อสารเพ่ือใช้เป็นแนวทางนําไปปฏิบัติ
ต่อไป 

Halpern (2014 : 184) ใหค้วามหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ว่าเป็นกระบวนการ 
ทางความคิดและใช้เหตุผล โดยนําความรู้ที่มีอยู่แล้วมาใช้ในการคิดหาข้อสรุปเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความสําเร็จใหม้ากขึ้น เป็นการคิดที่มีเป้าหมายแน่นอน มเีหตุผล สามารถแก้ปัญหา คํานวณหา  
ความเป็นไปได้ และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต่างจากการคิดแบบไม่มีเป้าหมาย เช่น การคิด
ฟุ้งซ่าน ดังน้ัน การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นการคิดที่ยึดเอาผลลัพธ์เป็นหลัก ผูค้ิดสามารถ
ประเมินผลที่ได้จากกระบวนการคิดของตนโดยดูว่าที่ตัดสินใจน้ันถูกต้องหรือไม่ ปัญหาที่แก้ไขแล้ว
ได้ผลเป็นอย่างไร 

Ruggiero (1996 : 204) เสนอว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การตรวจสอบ
ความคิดของเราเอง การคิดตัดสินใจว่า วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สดุคืออะไร ความเช่ือแบบใดที่มีเหตุผลมาก
ที่สุด จากน้ัน ต้องมีการประเมินข้อสรุปอีกครั้ง 

McKeowen (1996 : 314) ได้ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า เป็นความคิด
ที่แจ่มแจ้งผ่านการใคร่ครวญมาแล้วอย่างรอบคอบ ใช้ทุกอย่างที่เรามีอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้    
ผู้คิดจะต้องไม่ใส่อารมณ์ของตัวเองเข้าไปด้วย โดยเฉพาะในการคิดเก่ียวกับกฎหมายหรือตรรกวิทยา 
แต่เน่ืองจากคนเราคิดด้วยสมองทั้งหมด ไม่ใช่คิดด้วยสมองเฉพาะซีกซ้ายเท่าน้ัน เพราะฉะน้ัน การคิด
โดยไม่ใช้อารมณ์เลยจึงเป็นไปไม่ได้ ดังน้ัน หน้าที่ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ ต้องระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดความคิดที่เป็นอคติหรือลําเอียงขึ้น ผู้ที่มกีารคิดอย่างมีวิจารณญาณจะมีความคิดไตร่ตรอง
และมีความเช่ือที่มีเหตุผล ซึง่จะเป็น ตัวช้ีนําเขาไปตลอดชีวิต การที่จะพัฒนาให้เกิดความเช่ือที่ถูกต้อง 
จําเป็นต้องระวังไม่ให้มีความลาํเอียงเกิดขึ้นในใจ ต้องตรวจสอบเหตุการณ์หน่ึง ๆ จากหลายแง่หลาย
มุมจนกว่าจะหาเหตุผลที่หนักแน่นพอมารองรับความเช่ือของตนเองได้ 

สรุป การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาโดย
ยึดหลักการคิดด้วยเหตุผล 

1.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
1.2.1 ทฤษฎีทางเชาว์ปัญญาของ Guildford 

Guildford (1967 : 218 - 237) มีความเช่ือว่า ความสามารถทางสมองสามารถ
ปรากฏได้จากการปฏิบัติงานตามเง่ือนไขที่กําหนดให้ในลกัษณะของความสามารถด้านต่าง ๆ ที่
เรียกว่า องค์ประกอบและสามารถตรวจสอบความสามารถน้ีด้วยแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐาน 
Guildford ได้เสนอโครงสร้างทางสติปัญญา โดยอธิบายว่า ความสามารถทางสมองของมนุษย์
ประกอบด้วยสามมิติ (Three Dimensional Model) คือ มิติด้านเน้ือหา (Contents) มิติด้าน
ปฏิบัติการ (Operations) และมิติด้านผลผลิต (Products) 
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1)  มิติด้านเน้ือหา (Contents) หมายถึง วัตถุหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่รับรู้ใช้เป็นสื่อ 
เพ่ือก่อให้เกิดความคิด แบ่งออกเป็น 5 ชนิด ดังน้ี 

(1) เน้ือหาที่เป็นรูปภาพ (Figural Content) ได้แก่ วัตถุที่เป็นรูปธรรมต่าง ๆ 
ซึ่งสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผสั 

(2) เน้ือหาที่เป็นเสียง (Auditory Content) ได้แก่ สิ่งที่อยู่ในรูปของเสียงที่มี
ความหมาย 

(3) เน้ือหาที่เป็นสัญลักษณ ์(Symbolic Content) ได้แก่ ตัวเลข ตัวอักษร 
และสญัลักษณท์ี่สร้างขึ้น เช่น พยัญชนะ ระบบจํานวน 

(4) เน้ือหาที่เป็นภาษา (Semantic Content) ได้แก่ สิ่งที่อยู่ในรูปของภาษา 
ที่มีความหมาย 

(5) เน้ือหาที่เป็นพฤติกรรม (Behavior Content) ได้แก่ สิ่งทีไ่ม่ใช่ถ้อยคํา  
แต่เป็นการแสดงออกของมนุษย์ เจตคติ ความต้องการ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

2) มิติด้านปฏิบัติการ (Operations) หมายถึง กระบวนการคิดต่าง ๆ ที่สรา้ง
ขึ้นมาซึ่งประกอบด้วยความสามารถ 5 ชนิด ดังน้ี 

(1) การรับรู้ (Cognition) เป็นความสามารถทางสติปัญญาของมนุษย์          
ในการรับรู้และทําความเข้าใจ 

(2) การจํา (Memory) เป็นความสามารถทางสติปัญญาของมนุษย์             
ในการสะสม เรื่องราว หรือข่าวสาร และสามารถระลึกได้เมื่อเวลาผ่านไป 

(3) การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) เป็นความสามารถ           
ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า และแสดงออกในหลาย ๆ แบบ หลายวิธี 

(4) การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) เป็นความสามารถ         
ในการสรุปข้อมูลที่ดีและถูกต้องที่สุด 

(5) การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถทางสติปัญญา           
ในการตัดสินสิง่ที่รับรู้ จําได้ หรือกระบวนการคิดน้ันมีคุณค่า มีความถูกต้องเหมาะสม หรือมี              
ความพึงพอใจหรือไม่ 

3) มิติด้านผลผลิต (Products) หมายถึง ความสามารถที่เกิดขึ้นจากการ
ผสมผสานมิติ ด้านเน้ือหาและด้านปฏิบัติการเข้าด้วยกันเป็นผลผลิต เมือ่สมองรับรู้วัตถุ/ข้อมูล        
ทําให้เกิดการคดิในรูปแบบต่าง ๆ กัน สามารถให้ผลออกต่าง ๆ กัน 6 ชนิด ดังน้ี 

(1) หน่วย (Units) เป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว และมีความแตกต่างจากสิ่งอ่ืน 
(2) จําพวก (Classes) เป็นกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ซึง่มีคุณสมบัติบางประการ

ร่วมกัน 
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(3) ความสัมพันธ์ (Relations) เป็นการเช่ือมโยงสองสิ่งเข้าด้วยกัน เช่น 
เช่ือมโยงคํา 

(4) ระบบ (System) เป็นแบบแผนหรือรูปแบบจากการเช่ือมโยงสิ่งหลาย ๆ 
สิ่งเข้าด้วยกัน 

(5) การแปลงรูป (Transformation) เป็นการเปลี่ยนแปลง การหมุนกลับ 
การขยายความข้อมูลจากสภาพหน่ึงไปยังอีกสภาพหน่ึง 

(6) การประยุกต์ (Implication) เป็นการคิดที่คาดหวัง หรือทํานายจากข้อมูล
ที่กําหนดให้ 

ทั้งสามมิติประกอบกันเข้าเป็นหน่วยจุลภาค จํานวน 150 หน่วย แต่ละหน่วยมี 3 มิติ ต่อมา 
Guildford เพ่ิมความสามารถด้านการปฏิบัติการ โดยแยกความจํา (Memory) ออกเป็น 2 อย่าง      
คือ ความจําในช่วงสั้น (Short – term Memory) และความจําระยะยาว (Long – term Memory)    
คือ เป็นการให้เวลาในการจําเป็นเวลานาน ๆ ดังน้ัน ทฤษฎีใหม่ของ Guildford จึงมีจํานวน 180 หน่วย 

1.2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget (1977 : 15 - 20) จะมองว่าการคิดเป็น

กระบวนการทางเชาว์ปัญญาของมนุษย์และเป็นระบบที่สลบัซับซ้อน และมีความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยโครงสร้างความคิดของมนุษย์จะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นเป็นลําดับ 
โดยอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและมคีวามเช่ือว่ามนุษย์มีแนวโน้มพ้ืนฐานที่ติดตัว
มาแต่กําเนิด 2 ชนิด คือ การจัดและรวบรวม (Organization) หมายถึง การจัดและรวบรวม
กระบวนการต่าง ๆ ภายในอย่างมีระบบต่อเน่ืองและปรับปรุงตลอดตราบที่ยังมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมและการปรับตัว (Adaptation) หมายถึง การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิด
ภาวะสมดุล (Equilibration) ซึ่งการปรับตัวประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ 

1) การดูดซึมเข้าโครงสร้าง (Assimilation) หมายถึง การตีความ หรือรับเอา
ข้อมูลจากภายนอกเข้าสู่โครงสร้างทางความคิด โดยอาศัยความรู้ที่มีอยู่หรือวิธีการที่มีอยู่ 

2) การปรับโครงสร้าง (Accommodation) หมายถึง การสังเกตคุณสมบัติตาม
ความเป็นจริงของวัตถุ หรือสิ่งแวดล้อม แล้วปรับโครงสร้างทางความคิดของเราให้สอดคล้องกับ  
ความเป็นจริง โครงสร้างทางการคิดจะเกิดขึ้นจากระบวนการดูดซึมโครงสร้างและกระบวนการปรับ
โครงสร้าง ซึ่งจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและพัฒนาเป็นลําดับขั้น กล่าวคือ เมื่อบุคคล
พบกับข้อมูลหรือสถานการณ์ขัดแย้งคําถามหรือปัญหาจะเกิดภาวะไม่สมดุล (Disequilibrium) เราจะ
ใช้กระบวนการดูดซึมและปรบัโครงสร้าง เพ่ือให้เกิดภาวะสมดุล (Equilibrium) ขึ้น บุคคลจะใช้
กระบวนการทั้งสองในการสร้างระบบการคิดด้วยการใช้กระบวนการดังกล่าว ทําให้บุคคลสามารถ
พัฒนาความสามารถในการคดิอย่างรอบคอบสมเหตุสมผล เพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับโลกรอบตัวได้ 
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และเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ทําให้เกิดโครงสร้าง
ทางการคิด ตามแนวคิดของPiaget ซึ่งกล่าวถึงการพัฒนาการทางสติปัญญาที่ค่อย ๆ พัฒนาและเป็น
กระบวนการที่ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเป็นไปตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ประสาทสัมผสัและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Intelligence)  
เริ่มต้ังแต่แรกเกิด จนถึง 2 ขวบ เป็นขั้นที่เด็กสามารถแสดงออกทางการเคลื่อนไหว เด็กจะมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการกระทํา และเป็นระยะที่เด็กยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง 

ขั้นที่ 2 ก่อนการปฏิบัติการ (Preoperational Though) เริ่มต้ังแต่อายุ 2–7 ปี 
เป็นขั้นที่เด็กสามารถใช้ภาษาและสัญลักษณ์ได้มากขึ้น การเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ภาษาจะเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้เด็กเกิดมโนทัศน์เก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ พัฒนาการทางการคิดของเด็กในขั้นน้ี ยังไม่มี
เหตุผล เด็กยังยึดติดกับการรับรู้ของตนเอง 

ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการด้วยรูปธรรม (Concrete Operational) เริ่มต้ังแต่อายุ      
7 – 11 ปี ขั้นน้ีเด็กสามารถสร้างภาพแทนในใจได้ และคดิได้อย่างมีเหตุผล การคิดจะยึดตนเอง    
เป็นศูนย์กลางน้อยลงสามารถแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมได้ เข้าใจหลักการคงอยู่ของสสารว่าสสาร หรือ
สิ่งของใดแม้จะเปลี่ยนสภาพไปก็ยังคงปริมาณเท่าเดิม สามารถคิดย้อนกลับได้ จัดประเภทของสิ่งของ
รวมทั้งมีความเข้าใจในเรื่องการเปรียบเทียบ 

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการด้วยนามธรรม (Formal Operational) เริ่มต้ังแต่อายุ       
11 – 15 ปี เป็นขั้นที่เด็กสามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม มีการคิดอย่างมีเหตุมีผล ในการแก้ปัญหา
สามารถคิดแบบวิทยาศาสตร์ได้ สามารถคิดด้วยการสร้างภาพขึ้นแทนใจ ความสามารถที่คิดพิจารณา
เก่ียวกับสิ่งที่เป็นนามธรรม สามารถคิดสรา้งทฤษฎีและทดสอบแบบวิทยาศาสตร์ได้การคิดในขั้นน้ีเด็ก
จะไม่ยึดติดอยู่กับข้อมูลที่มาจากการสังเกตเพียงด้านเดียว และเป็นการคดิที่อยู่ในรูปของการ
ต้ังสมมติฐาน เด็กในวัยน้ีมีความคิดเป็นของตัวเอง และสามารถเข้าใจความคิดของผู้อ่ืนด้วย 

1.2.3 ทฤษฏีสติปัญญาตามแนวคดิด้านกระบวนการประมวลข้อมูล 
Sternberg (1985 : 156) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับสติปัญญาโดยใช้ช่ือว่าสติปัญญา 

สามเกลียว (Triarchic Theory) ซึ่งประกอบด้วยทฤษฏีย่อย 3 ทฤษฏี ได้แก่ 
1) ทฤษฏีย่อยของความสอดคล้องกับบริบททางสังคม (Contextual Sub - 

theory) เป็นความสามารถของสติปัญญาทีเ่ก่ียวข้องกับการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเองให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมการเลือกสิ่งแวดลอ้มที่อํานวยประโยชน์สูงสุด มากกว่าที่จะทําตามความเคยชิน           
ละการดัดแปลงสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นให้เหมาะสมกับทักษะ ความสนใจ และค่านิยมของตน 

2) ทฤษฏีย่อยประสบการณ์ (Experiential Sub - theory) ได้อธิบายว่างานหรือ
ประสบการณ์จะกําหนดให้คนแสดงความเฉลยีวฉลาดออกมาได้ดีที่สุด โดยงานหรือสถานการณ์น้ัน
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ต้องมีลักษณะค่อนข้างแปลกใหม่แต่ไมใ่ช่สิ่งใหม่ทั้งหมด หรือเมื่อเขาอยู่ในกระบวนการของปฏิบัติที่
ต้องเป็นไปโดยอัตโนมัติในการทํางานที่กําหนดให้ 

3) ทฤษฏีย่อยกระบวนการคิด (Componential Sub - theory) ได้อธิบายว่า
โครงสร้างและกลไกที่อยู่เบ้ืองหลังพฤติกรรมทางปัญญา กระบวนการคิดแยกเป็นส่วนทีเ่ป็นตัวควบคุม
ทั้งหมดซึ่งควบคุมกระบวนการประมวลความรู้ของบุคคล และช่วยให้บุคคลดําเนินการคิดและ
ประเมินผลที่ได้จากการคิด ส่วนที่เป็นการปฏิบัติงานจะดําเนินงานไปตามแผนที่ควบคมุจัดการไว้แลว้
และส่วนที่ทําให้ได้ความรู้เป็นส่วนที่เลือกความรู้ จําได้ ประมวลความรู้ใหม่ แล้วเลือกเปรียบเทียบ
ความรู้ใหม่กับความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือเอาความรู้ใหม่เข้ามาไว้ในระบบความจํา ความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือรับเอา
ความรู้ใหม่เข้ามาไว้ในระบบความจํา  
 

1.3 องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
นักการศึกษาหลายท่าน ได้อธิบายเก่ียวกับองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ 

ดังน้ี 
Feeley (1976 : 138) ได้แยกองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ 10 ประการ 

คือ 
1.3.1 การแยกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริง และความรู้สึก หรือความคิดเห็น 
1.3.2 การพิจารณาความเช่ือถือได้ของแหล่งข้อมูล 
1.3.3 การพิจารณาความถูกต้องตามข้อเท็จจริงของข้อความน้ัน 
1.3.4 การแยกความแตกต่างระหว่างข้อมูล ข้อคดิเห็น หรือเหตุผลที่เก่ียวข้องและไม่

เก่ียวข้องกับเหตุการณ์น้ัน 
1.3.5 การค้นหาสิ่งที่เป็นอคติหรือความลําเอียง 
1.3.6 การระบุถึงข้ออ้าง ข้อสมมติที่ไม่กล่าวไว้ก่อน 
1.3.7 การระบุถึงข้อคิดเห็นหรือขัดโต้แย้งที่ยังคลุมเครือ 
1.3.8 การแยกความแตกต่างระหว่างข้อคิดเห็นที่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้ 
1.3.9 การตระหนักสิ่งที่ไม่คงที่ตามหลักการและเหตุผล 
1.3.10 การพิจารณาความมั่นคงหนักแน่นในข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็น 
ชนาธิป  พรกุล (2544 : 177 - 178) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

มี 4 องค์ประกอบ และในแต่ละองค์ประกอบจะมีทักษะทีส่ามารถนําไปใช้ในช้ันเรียน ได้แก่  
1. การให้คําจํากัดความและการทําให้กระจ่าง ทักษะทีฝ่ึก ได้แก่ การระบุข้อสรุป การระบุ

เหตุผลที่กล่าวถึง การระบุเหตุผลที่ไม่ได้กลา่วถึง การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง  
การระบุและการจัดการกับสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องและสรุปย่อ 
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2. การต้ังคําถามที่เหมาะสมเพ่ือทําให้กระจ่างหรือท้าทาย เช่น ข้อความสําคัญคืออะไร 
หมายความว่าอย่างไร อะไรไม่ใช่ตัวอย่าง จะนําเรื่องน้ีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร อะไรคือข้อเท็จจริง   
น่ีคือสิ่งที่กําลังพูดถึงหรือไม่ มีอะไรที่ยังไม่ได้พูดถึง 

3. การตัดสินความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล โดยพิจารณาจากความมีช่ือเสียง ความ
สอดคล้องกันระหว่างแหล่งข้อมูล ความไมข่ัดแย้งผลประโยชน์ ความสามารถในการให้เหตุผล 

4. การแก้ปัญหาและการลงข้อสรุป โดยวิธีการนิรนัยและตัดสินอย่างเที่ยงตรง วิธีการ
อุปนัยและตัดสินข้อสรุปการคาดคะเนผลท่ีจะเกิดตามมา 

เพ็ญพิศุทธ์ิ  เนคมานุรักษ์ (2537 : 48) ได้แบ่งองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เป็น 7 ด้าน คอื 

1. การระบุประเด็นปัญหา เป็นการระบุหรือทําความเข้าใจกับประเด็นปัญหา ข้อคําถาม 
ข้ออ้าง หรือข้อโต้แย้ง ประกอบด้วย ความสามารถในการพิจารณาข้อมูลหรือสถานการณ์ที่ปรากฏ 
รวมทั้งความหมายของคําหรือความชัดเจนของข้อความ เพ่ือกําหนดประเด็นข้อสงสัย และประเด็น
หลักที่ควรพิจารณาและการแสวงหาคําตอบ 

2. การรวบรวมข้อมูล เป็นความสามารถในการรวบรวมข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม  
จากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ รวมถึงการรวมข้อมูลจากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ ซึ่งได้จากการคิด การพูดคุย
การสังเกตที่เกิดขึ้นจากตนเองและผู้อ่ืน 

3. การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมลู เป็นการวัดความสามารถในการพิจารณา 
ประเมิน ตรวจสอบ ตัดสินข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยพิจารณาถึงที่มาของข้อมูล สถิติ 
หลักฐานที่ปรากฏ รวมทั้งความเพียงพอของข้อมูลในแง่มมุต่าง ๆ ที่จะนําไปสู่การลงข้อสรุปอย่างมี
เหตุผล หากยังไม่เก่ียวข้อง   ที่จะใช้พิจารณาลงข้อสรุป ก็จะต้องรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม 

4. การระบุลักษณะของข้อมูล เป็นการวัดความสามารถในการจําแนกประเภทของข้อมูล 
ระบุแนวคิด ทีอ่ยู่เบ้ืองต้นหลังข้อมูลปรากฏ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการพิจารณาแยกแยะ
เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล การตีความข้อมูล ประเมินว่าข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริง ข้อมลูใด
เป็นข้อคิดเห็น   รวมถึงการระบุข้อสันนิษฐานหรือข้อตกลงเบ้ืองต้นที่อยู่เบ้ืองหลังข้อมูลที่ปรากฏ  
เป็นการนําความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ทีอ่าศัยข้อมูลจากประสบการณ์เดิมมาร่วมพิจารณา เพ่ือทํา
การสังเคราะห์จัดกลุ่มและจัดลําดับความสําเร็จของข้อมูล เพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับการพิจารณา
ต้ังสมมติฐานต่อไป 

5. การต้ังสมมติฐานเป็นการวัดความสามารถเหนือกําหนดขอบเขต แนวทางการพิจารณา
ข้อสรุปของคําถาม ประเด็นปัญหา และข้อโต้แย้ง ประกอบด้วยความสามารถในการคดิถึง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างข้อมูลที่มีอยู่ เพ่ือระบุทางเลือกที่เป็นไปได้ โดยเน้นที่ความสามารถ
เช่ือมโยงเหตุการณ์และสถานการณ์ 
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6. การลงข้อมูล เป็นการวัดความสามารถในการลงข้อสรุป โดยการใช้เหตุผลซึ่งถือว่าเป็น
ส่วนสําคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการลงข้อสรปุอย่างสมเหตุสมผลน้ัน อาจใช้เหตุผลเชิง
อุปนัยหรือเหตุผล เชิงนิรนัย การให้เหตุผลเชิงอุปนัย เป็นการสรุปความรวมโดยพิจารณาข้อมูลหรือ
กรณี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะเรื่อง เพ่ือไปสู่กฎเกณฑ์ เป็นการวัดความสามารถในการ สรุปความ 
เหตุการณ์ หรอืข้อมูลที่กําหนด เป็นคําถามโดยใช้ข้อมูลหรือข้อความท่ีบอกมาเป็นเหตุผลหรือ
กฎเกณฑ์เพ่ือการหาข้อสรุปการใช้เหตุผลเชิงนิรนัย เป็นการสรุปความโดยพิจารณาเหตุผลจาก
กฎเกณฑ์และหลักการทั่วไป ไปสู่เรื่องเฉพาะซึ่งเป็นการวัดความสามารถในการสรุปความโดย
พิจารณาจากหลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไปที่กําหนดไว้แล้วตัดสินใจลงข้อสรุปในประเด็นคําถาม 

7. การประเมินผล เป็นการวัดความสามารถในการพิจารณา ประเมินความถูกต้อง 
สมเหตุสมผลเชิงตรรกะจากข้อมูลที่มีอยู่ ขอ้สรุปน้ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ มีผลตามมา
อย่างไร มีการตัดสินคุณค่าได้อย่างไร และมีหลักเกณฑ์อย่างไรกล่าวได้เข้าใจกับประเด็นปัญหา 
คําถาม หรือสถานการณ์ที่พบแล้วมีการรวบรวมข้อมูลหรอืข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยพิจารณาว่า ข้อมูลใด
มีเหตุผลน่าเช่ือถือหรือไม่น่าเช่ือถือแล้วจึงสรุปเพ่ือตัดสินใจ 

จากการแบ่งองค์ประกอบของนักวิชาการทางการศึกษาที่ได้กล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปได้
ว่า ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีองค์ประกอบทีสําคัญ ดังน้ี  

การทําความกระจ่างกับปัญหา คือ ระบุปัญหาได้ระบุสาระสําคัญ บอกจุดเด่นของสิ่งต่าง ๆ 
หรือ  เรื่องราวต่าง ๆ ได้การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สังเกต และจําแนกแยกแยะขอ้มูลได้ระบุรายละเอียดได้ เปรียบเทียบ บอกความเหมือน ความต่าง 
ระบุจุดต่างของสิ่งต่าง ๆ จัดหมวดหมู่ข้อมลู 

การสังเคราะห์ คือ เลือกใช้ขอ้มูลได้รู้ว่าข้อมูลใดชัดเจน ขอ้มูลใดคลมุเครือ ข้อมูลใดจําเป็น 
ไม่จําเป็นข้อมูลใดน่าเช่ือถือ ไม่น่าเช่ือถือ สามารถนําข้อมูลมาประมวลแล้วสรุปเป็นความคิดได้ 
ประเมินและพิจารณาตัดสินข้อมูล คือ รู้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริง ข้อมลูใดเป็นความคิดเห็น สิ่งใด
เก่ียวข้อง ไม่เก่ียวข้อง ระบุสิ่งที่  เป็นอคติ การเข้าข้างตนเองขจัดอารมณ์ความรู้สึกระบุได้ว่าสิ่งใดถูก
สิ่งใดผิด สิ่งใด ควรเช่ือ สิ่งใดควรทําสิ่งใด มคีุณค่า ไม่มคีณุค่า 

 
1.4 กระบวนการคดิอย่างมีวิจารณญาณ  

นักการศึกษาได้กล่าวถึงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้หลากหลาย ดังน้ี  
Watson and Glaser (1964 : 24) ได้กล่าวถึงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า 

ประกอบด้วย  ทัศนคติ ความรู้ และทักษะในเรื่องต่อไปน้ี 
1.4.1 การอุปนัย 
1.4.2 การระบุสมมติฐาน 
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1.4.3 การอุปมาน 
1.4.4 การตีความ 
1.4.5 การประเมินการอ้างเหตุผล 
Decaroli (1973 : 67 - 69) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับทักษะกระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณไว้อย่างสอดคล้องกัน ดังน้ี 
1. การนิยาม เป็นการกําหนดปัญหา ทําความตกลงเกี่ยวกับความหมายของคํา ข้อความ 

และกําหนดเกณฑ์ เป็นความสามารถในการระบุลักษณะสิง่ของต่าง ๆ  ระบุปัญหาได้ รวบรวม
สาระสําคัญและจุดเด่น ของเร่ืองราวต่าง ๆ  

2. ทักษะการวิเคราะห์ เป็นการพัฒนาข้อมูลอย่างละเอียด แยกย่อย โดยการคํานึงถึง
ความสัมพันธ์  เชิงเหตุผล เพ่ือทําความเข้าใจกับสิ่งน้ัน จนสามารถประเมนิค่าและตัดสินใจได้ 
สามารถสังเกต จําแนกแยกแยะ บอกรายละเอียดสิ่งต่าง ๆ จุดต่าง จุดร่วมของสิ่งต่าง ๆ และสามารถ
จัดหมวดหมู่ข้อมูล 

3. ทักษะการสังเคราะห์ เป็นการประมวลผลข้อมูล ทักษะการระบุข้อมูลที่จาํเป็น        
การรวบรวมข้อมูล ที่เก่ียวขอ้ง และจัดระบบข้อมูลแล้วสามารถเลือกใช้ข้อมูลได้ว่า ข้อมูลใดจําเป็น 
หรือไม่จําเป็น ข้อมูลใดน่าเช่ือถือหรือไม่ 

4. การตีความข้อเท็จจริง และการสรุปอ้างอิงจากหลักฐาน การระบุอคติ การลําเอียง 
5. การใช้เหตุผลโดยระบุเหตุ และความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์ 
6. การประเมินผล โดยการตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล โดยนําผลที่ได้ไป

เปรียบเทียบกัน รู้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริง เป็นข้อคิดเห็น ระบุได้ว่า สิ่งใดเป็นอคติ สิ่งใดเก่ียวข้อง
หรือไม่เก่ียวข้อง สิ่งใดถูกสิ่งใดผิด จนสามารถตัดสินได้ 

7. การประยุกต์ใช้ หรือนําไปปฏิบัติในสถานการณ์ใหม ่
8. การประเมินความสําเร็จของคําตอบ โดยการใช้เกณฑ์ในการตัดสินความพอเพียงของ

คําตอบตามทฤษฎีของ Kneedler (1985 : 277)ได้เสนอกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า มี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

8.1 การนิยามและทําความกระจ่างกับปัญหา ประกอบด้วย 
8.1.1 การระบุประเด็นที่สําคัญหรือระบุปัญหา 
8.1.2 การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างของคน ความคิด วัตถุ

สิ่งของ  
8.1.3 การตัดสินใจว่าข้อมูลใดชัดเจน ข้อมูลใดคลมุเครือ ข้อมลูใดเก่ียวข้อง 

ข้อมูลใดไม่เก่ียวข้อง ข้อมูลใดมีความจําเป็น ข้อมูลใดไมม่ีความจําเป็น  
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8.1.4 การต้ังคําถามที่จะนําไปสู่ความเข้าใจที่ชัดเจนเก่ียวกับเรื่องราวหรือ
สถานการณ ์

8.2 การพิจารณาตัดสินข้อมูลทีม่คีวามสัมพันธ์กับปัญหา ประกอบด้วย 
8.2.1 จําแนกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น 
8.2.2 ตัดสินว่าข้อความน้ัน สิ่งน้ัน หรือสัญลักษณท์ี่กําหนดน้ัน มคีวาม

สอดคล้อง สัมพันธ์กัน และสอดคล้องกันทั้งหมดหรือไม ่
8.2.3 คาดเดาหรือสมมติฐานที่ไม่ได้กล่าวไว้ในการอ้างเหตุผล 
8.2.4 ระบุความคิดเดิม ๆ ที่คนยึดติด 
8.2.5 ระบุความมีอคติ ปัจจัยด้านอารมณ์ การโฆษณา การเข้าขา้งตนเอง 
8.2.6 ระบุความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างค่านิยมและอุดมการณ์ 

8.3 การแก้ปัญหาและการลงข้อสรุป 
8.3.1 ระบุความเพียงพอของข้อมูล สามารถตัดสนิใจว่าข้อมูลทีม่ีอยู่เพียงพอ

หรือไม่ 
8.3.2 พยากรณ์/ทํานายผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ 

Bloom (1961 : 158) and Gagne (1985 : 167) ได้ใหแ้นวคิดเก่ียวกับกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณว่า เป็นกระบวนการที่เริ่มจากสัญลักษณ์ทางภาษาจนโยงมาเป็นความคิดรวบยอด
เป็นกฎเกณฑ์ นํากฎเกณฑ์ไปใช้ โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

1. สังเกต ให้ผู้เรียนสังเกต รับรู้ และพิจารณาขอ้ความ หรือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้ทํา
กิจกรรมรับรู้ เข้าใจ ได้ความคิดรวบยอดที่เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ สรุปเป็นใจความสําคญั
ครบถ้วน  ตรงตามหลักฐานขอ้มูล 

2. อธิบาย ให้ผู้เรยีนอธิบายหรือตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
กับสิ่งที่กําหนด เน้นการใช้เหตุผลด้วยหลกัการ กฎเกณฑ์ อ้างหลักฐานข้อมูลประกอบให้น่าเช่ือถือ  

3. รับฟัง ให้ผู้เรียนได้ฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของตน ได้ฟังและตอบ
คําถาม ตามความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เน้นการปรับเปลี่ยนความคิดอย่างมีเหตุผล ไมใ่ช้อารมณ์ หรอื
ถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ ่

4. เช่ือมโยงความสัมพันธ์ให้ผู้เรยีน ได้เปรียบเทียบความแตกต่างและความคล้ายคลึงของ
สิ่งต่าง ๆ จัดกลุ่มสิ่งที่เป็นพวกเดียวกัน หาเหตุหรือกฎเกณฑ์มาเช่ือมโยงในลักษณะอุปมาอุปไมย 

5. วิจารณ์ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนวิเคราะห์เหตุการณ์ คํากล่าว แนวคิด หรือการกระทําที่
กําหนด แล้วให้จําแนกหาข้อดี ข้อด้อย ส่วนดี ส่วนด้อย ส่วนสําคัญหรอืส่วนที่มาสําคญัจากสิ่งน้ัน ด้วย
การยกเหตุผลและหลักฐานประกอบ เช่น บอกว่าการกระทําน้ันไม่เหมาะสม เพราะอะไร ทําถูกต้อง
เพราะอะไร 
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6. สรุป ใหผู้้เรียนได้พิจารณาการกระทําหรือขอ้มูลต่าง ๆ ที่เช่ือมโยงเกี่ยวข้องกัน แล้วสรปุ 
อย่างตรงไปตรงมาตามหลักฐานข้อมูล เช่น การกระทําน้ันผู้เรียนเห็นว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้อง  
ควรประพฤติอย่างไร มีเหตุผลสนับสนุนอย่างไร ข้อความท่ีกล่าวมาน้ันเช่ือถือได้หรือไม่อย่างไร 

Dressel and Mayhew (1957 : 179 - 181) ได้กล่าวถึงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ไว้ดังน้ี ประกอบด้วย 5 ขั้น 

1. การนิยามปัญหา เป็นความสามารถในการกําหนดปัญหา ขอ้โต้แย้ง วิเคราะห์ข้อความ
หรือข้อมูลที่คลุมเครือให้ชัดเจน และเข้าใจความหมายของคําหรือข้อความ หรือแนวคดิ ภายใน
ขอบเขตข้อเท็จจริงที่กําหนดให้ ระบุองค์ประกอบที่สําคัญของปัญหา จัดองค์ประกอบของปัญหาให้
เป็นลําดับขั้นตอน 

2. การรวบรวมข้อมูลสําหรับการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการพิจารณาปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ด้วยความเป็นปรนัย เลือกข้อมูลที่เกีย่วข้องกับปัญหาข้อโต้แย้ง หรือข้อมูลที่คลมุเครือ 
แสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

3. การจัดระบบข้อมูล เป็นความสามารถในการจัดหาแหล่งที่มาของข้อมูล วินิจฉัย    
ความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล ระบบ ข้อตกลงเบ้ืองต้นของข้อความ พิจารณาความเพียงพอของ
ข้อมูล จัดระบบโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น จําแนกความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ชัดเจนกับข้อมูลที่
คลุมเครือ ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้องกับปัญหา ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น พิจารณา
ข้อมูลทีแ่สดงถงึความลําเอียงและการโฆษณา ชวนเช่ือ การตัดสินความขัดแย้งของข้อความและการ
เสนอข้อมูลได้ 

4. การเลือกสมมติฐาน เป็นความสามารถในการเลือกสมมติฐานที่สามารถเป็นไปได้มาก
ที่สุดมาพิจารณาเป็นอันดับแรก การกําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างสมมติฐานกับข้อมูล พิจารณาทางเลือกหลาย ๆ ทางในการแก้ปัญหา  

5. การสรุป เป็นความสามารถในการคิดพิจารณาข้อความคลุมเครือของข้อมูล โดยจําแนก
ข้อมูลที่มีเหตุผลหนักแน่น และน่าเช่ือถือ มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาเพ่ือไปสู่การตัดสินใจสรุป 
ถ้าการสรุปไมม่ีเหตุผลเพียงพอ ต้องมีการหาเหตุผลเพ่ิมเติมมาพิจารณาตัดสินการสรุปใหม่แล้วจึงนํา
ข้อมูลสรุปและหลักการไปประยุกต์ใช้ 

Ennis (1985 : 45 - 48) ได้อธิบายแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ 
ดังน้ี 

1. นิยาม ได้แก่ การระบุจุดสําคัญของประเด็นปัญหา ข้อสรุป ระบุเหตุผล การต้ังคําถาม 
ที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ การระบุเง่ือนไขข้อตกลงเบ้ืองต้น 

2. การตัดสินข้อมูล ได้แก่ การตัดสินความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล การตัดสินความ
เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหา 
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3. การอ้างอิงในการแก้ปัญหาและการสรุปอย่างสมเหตุสมผล ได้แก่ การอ้างอิง และ
ตัดสินใจในการสรุปแบบอุปนัยและนิรนัย 

ทิศนา  แขมมณี และคณะ (2542 : 60) ได้อธิบายกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งม ี
วิธีคิด ดังน้ี 

1. ต้ังเป้าหมายในการคิด 
2. ระบุประเด็นในการคิด 
3. ประมวลข้อมูลทั้งทางด้านข้อเท็จจริง และความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่คิดทาง

กว้าง ลึก และไกล 
4. วิเคราะห์ จําแนกแยกแยะจัดหมวดหมู่ของข้อมูลและเลือกข้อมูลที่จะนํามาใช้ 
5. ประเมินข้อมูลที่จะใช้ในแง่ความถูกต้อง ความเพียงพอ และความน่าเช่ือถือ  
6. ใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาข้อมูล เพ่ือแสวงหาทางเลือกหรือคําตอบที่สมเหตุสมผล 

ตามข้อมูลที่ม ี
7. เลือกทางเลือกที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงผลท่ีจะตามมา คุณค่า และความหมายที่

แท้จริงของสิ่งน้ัน 
8. ช่ังนํ้าหนักผลได้ผลเสีย คณุโทษในระยะสั้นและระยะยาว 
9. ไตร่ตรอง ทบทวนกลับไปกลบัมาให้รอบคอบ 
10. ประเมินทางเลือกและลงความเห็นเก่ียวกับประเด็นที่คิด 
สรุปได้ว่า กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณน้ัน ขั้นตอนการฝึกการคิดหลายรูปแบบ    

ตามหลักการ และแนวคิดของนักการศึกษาต่าง ๆ ที่ได้ผ่านการทดลองมาแล้ว ดังน้ัน ครูผู้สอน
สามารถเลือกกระบวนการการคิดที่มีขั้นตอนต่าง ๆ ตามท่ีเหมาะสมกับเรือ่งที่จะสอนหรือให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม การจัดการเรียนรู้   ซึ่งขั้นตอนส่วนใหญจ่ะมีหัวข้อที่สามารถสรุปได้ว่า มีความ
คล้ายคลึงกันในเร่ืองต่อไปน้ี คือ 1) การทําความเข้าใจกับปัญหา/ประเด็นสําคัญ/สถานการณ์ที่พบ      
2) การรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ การนํามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา             
3) การวิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาข้อมูลเพ่ือหาทางเลือกหรือคําตอบ  ที่ถูกต้องอย่างรอบคอบ ประเมิน
ทางเลือกหลาย ๆ ทาง 
 

1.5 แนวทางการพฒันาความสามารถในการคดิอย่างมีวิจารณญาณ 
ประพันธ์ศริิ สุเสารัจ (2553 : 45) สรุปแนวทางจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการคิดให้กับเด็กและ

เยาวชน ดังน้ี  
1.5.1 สร้างความกระตือรือร้น อยากรู้ อยากเห็น (Curiosity) โดยต้องได้รับการกระตุ้น  

ย่ัวยุ โดยใช้สื่อคําถาม กิจกรรม 
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1.5.2 ฝึกให้มคีวามกล้าเสียง (Risk Taking) กล้าคิดแตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่กล้าเสี่ยง  
ที่จะสร้างสิ่งใหม่หรือแตกต่างจากเดิม โดยใช้สถานการณ์ที่ย่ัวยุให้คาดการณ์และคาดเดาสิ่งต่าง ๆ   
ซึ่งอาจมีคําตอบหลาย ๆ แนวทาง 

1.5.3 ความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) ความยุ่งยากซับซ้อนจะทําให้เกิดการพัฒนา 
ความคิด ระดับสูงได้ ต้องพัฒนาจากง่ายไปหายาก กิจกรรมที่ใช้และระดับความยากง่ายต้อง
สอดคล้อง เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน  

1.5.4 กระตุ้นให้เกิดจินตนาการ (Imagination) เด็กต้องได้รับการกระตุ้นให้มคีวามคิด    
จินตนาการ สร้างสรรค์อย่างหลากหลาย ทัง้ที่เป็นการจินตนาการจากภาพ จากนิทาน               
จากประสบการณ์เดิมจากเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมรอบตัวจากความรู้สึกของตนเอง  

1.5.5 ฝึกฝนให้ใจกว้าง (Open Mind) เด็กควรได้รับการฝึกฝนให้ทํางานกลุ่มการอภิปราย
กลุ่ม  การรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน ยอมรับในเหตุผลและข้อมูลของกลุม่ หรือของคน
อ่ืนที่ดีกว่าหรือมีมากกว่า  

1.5.6 สร้างความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) ความมั่นใจในตนเอง จะทําให้ผู้เรียน
ได้มีพัฒนาการการคิดและกลา้แสดงออกซึ่งความคิด การเลือกสรรกิจกรรมท่ีหลากหลายและ
เหมาะสม จะทําให้เด็กกล้าแสดงออก เริ่มจากการต้ังคําถามง่าย ๆ การแสดงออกอย่างง่ายแล้วยาก
ขึ้นตามลําดับ การเล่นและการทํางานเป็นกลุ่ม แล้วลดลงจนเหลือคนเดียว ซึ่งการแสดงออกของเด็ก 
ต้องได้รับกําลังใจและการสนับสนุน จะทําให้เด็กมีความมั่นใจมากขึ้น  

สรุปได้ว่า แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิด จะต้องมีการสร้างความความกระตือรือร้น       
ความอยากรู้อยากเห็นให้กับผู้เรียนโดยการใช้สื่อหรือคําถาม ฝึกให้ผู้เรียนกล้าที่จะคิดแตกต่างคิดสร้าง        
สิ่งใหม่ ๆ โดยการใช้สถานการณ์ย่ัวยุให้คาดการณ์สิ่งต่าง ๆ หลากหลายแนวทาง มีความซับซ้อน
เพ่ือให้ ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความคิดระดับสูงได้ ต้องพัฒนาจากง่ายไปหายากและให้สอดคล้องกับ
ผู้เรียนแต่ละคน 

สุคนธ์  สินธพานนท์ และคณะ (2552 : 80 - 81) ได้สรปุแนวทางในการพัฒนาความสามารถ         
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้แก่ผู้เรียนว่า ครูผู้สอนมสี่วนสําคัญในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ  
ต่าง ๆ เช่น  

1. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการสอน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เน้น
กระบวนการคิด  อย่างมีวิจารณญาณอย่างเป็นระบบ ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนรู้จักคิดในสิ่งที่เรียน รู้จกัคิดในแง่ของการตีความหมายในรายละเอียด รู้จักขยายผลของสิ่งที่คิด
และปรับสิ่งที่ได้จากการคิดดังกล่าวไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ฝึกให้ผู้เรยีนได้รู้ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา
บนพ้ืนฐาน ของข้อมูลต่าง ๆ โดยนํามาวิเคราะห์ พิจารณาความน่าเช่ือถือก่อนการตัดสินใจ ประเด็น
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สําคัญ คือ การสร้างให้ผู้เรียนรู้จักคิดก่อนทํา และสามารถอธิบายการกระทําของตนว่ามีเหตุผล
อย่างไร การฝึกให้ผู้เรียนมีเหตุผลจะใช้คําถามว่า “ทําไม” ให้ผู้เรียนตอบ โดยมีพ้ืนฐานรองรับอยู่เสมอ 

2. ส่งเสริมใหผู้้เรยีนตัดสินใจด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตัดสินใจด้วยตนเอง เป็น      
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด มีความเช่ือมั่นในตนเอง และมีความรู้สกึที่เป็นอิสระ ซึ่งผู้สอนอาจ
จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทัง้ในและนอกโรงเรียน และใหผู้้เรียนได้มีโอกาสตัดสินใจในการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นการฝึกฝนและพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ อันเป็นพ้ืนฐานสําคัญทีส่่งเสริม
ให้ผู้เรียนมทีักษะในการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

3. จัดสื่อการเรียนรู้แบบต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ       
ซึ่งสื่อมีหลายรูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสอื บทความประเภทต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ นิทาน ฯลฯ      
เมื่อผู้เรียนอ่านแล้วครูอาจใช้คําถามฝึกการคิด เช่น เรื่องน้ีคล้ายคลึงหรอืแตกต่างกันอย่างไร 
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ในการอ่านจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้วิธีหน่ึง ครูอาจ
จัดทําแบบฝึกหัดทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรยีน ซึ่งอาจมีรปูแบบหลากหลาย เช่น สถานการณ์จําลอง 
และครูใช้คําถามเพ่ือฝึกการคิด หลังจากผู้เรียนอ่านสถานการณ์แล้ว หรอืฝึกการคิดจากภาพ เป็นต้น  

4. ฝึกให้ผู้เรียนมกีารอภิปรายร่วมกันตามหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ หรือเป็นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในปัจจบัุน จากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากความคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ ในข่าวประจําวัน      
จากการ์ตูนล้อการเมือง จะทําให้ผู้เรียนมีทกัษะในการคิด 

5. ส่งเสริมใหผู้้เรยีนรู้จักวางแผนการทํางานหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยแนะนําให้ผู้เรียน 
วางเป้าหมาย ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินงานว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ โดยมีขอ้มูลหลักฐาน
ในการตรวจสอบและใช้เหตุผลในการพิจารณาตัดสินใจปรับปรุง หรือดําเนินงานตามแผนและรู้จัก
วิธีการในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รอบคอบและควบคุมตนเองให้ดําเนินงานตามแผน          
การทํางานหรือ กิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ที่ครฝูึกให้ผู้เรียนรู้จกัวางแผนการย่อมเป็นการดําเนินงานและมี
การตรวจสอบ ตลอดจนเมื่อมีการดําเนินงานตามแผนแล้วมีการประเมินผลการดําเนินงานน้ันจัดได้ว่า 
เป็นแนวทางหน่ึง ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

การจัดการเรียนรู้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีนักการศึกษาหลายท่านต่างได้ให้แนวคิด 
ทฤษฎี หลักการเก่ียวกับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่ามีขั้นตอนการดําเนินการฝึกทักษะ  
การคิดที่หลากหลาย แตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมขีั้นตอนใหญ่ ๆ ทีค่ล้ายคลึงกัน คือ เริ่มจาก 
การทําความเข้าใจกับปัญหา ประเด็นสําคัญ สถานการณ์ทีพ่บจากน้ันก็จะมีการรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่เก่ียวขอ้งกับการนํามาเป็น แนวทางในการแก้ปัญหา โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล การพิจารณา
ข้อมูลเพ่ือหาทางเลือก คือ คาํตอบที่ถูกต้องอย่างรอบคอบและมีการประเมินทางเลือกหลายทางว่า
ทางเลือกใดเหมาะสมท่ีสุด จากน้ันก็จะสามารถสรุป และตัดสินใจได้ 
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จากการพิจารณาแนวคิดและกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถสรุปได้ว่า การคิด
อย่างมี  วิจารณญาณ ประกอบด้วย กระบวนการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการคิด เริ่มจากปัญหาแล้ว    
มีการศึกษาปัญหานั้นให้ชัดเจน การรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การตังสมมติฐานและการสรปุ
อย่างสมเหตุสมผล จึงนําไปสู่การตัดสินใจทีถู่กต้อง กระบวนการที่กล่าวมาน้ี นับว่ามีความจําเป็นกับ
การดํารงชีวิตในสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 ในเรื่องการเช่ือสิ่งใดนั้นจะต้องมีการคิดและตัดสินใจ    
ด้วยข้อมูลและหลักการแห่งเหตุผล  เน่ืองจากเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นในสังคม ความเช่ือและ       
การกระทําที่ไร้เหตุผลและความไม่รู้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น การรู้จกัแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารและความรู้จึงเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นพ้ืนฐาน สําคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ       
ซึ่งข้อมูลที่ดี จะต้องเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจน มีสาระความรู้ที่ถูกต้อง ขอ้มูลเป็นที่ยอมรับ          
อย่างกว้างขวางสมเหตุสมผลและเช่ือถือได้ มีกระบวนการสรุปทั้งเชิงนิรนัยและอุปนัย และคํานึงถึง
การตัดสินคุณค่าที่แท้จริงและการได้มาซึ่งข้อมูล เป็นไปอย่างหลากหลายวิธีและหลายแหล่ง              
มีการปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน เพ่ือได้ข้อมูลที่หลากหลายและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นการประยุกต์ใช้การคิด
อย่างมี วิจารณญาณกับวิธีการสอนและเทคนิคการสอน การจัดการเรียนให้ผู้เรียนได้ฝกึทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ สามารถนําไปใช้การจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้ เช่น วิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนการสอน คือ 1) กําหนดปัญหาและทําความเข้าใจ
ปัญหา 2) ต้ังสมมุติฐาน 3) ทาํการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) สรุปผล       
การใช้ทักษะการคิดอย่างมวิจารณญาณ สามารถนําไปใช้ได้ทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบ
วิทยาศาสตร์ คือ ฝึกให้ผู้เรียนคิดบนพ้ืนฐานข้อมูลที่มีเหตุผลว่าเป็นจริงแล้วจึงตัดสินใจ ซึ่งเป็นไปตาม
การจัดการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์และวิธีการสอนแบบแกปั้ญหา การฝึกทักษะคิดอย่างมี
วิจารณญาณสามารถนําไปใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของวิธีสอน และแก้ปัญหาได้อย่างสอดคล้องกัน ดังน้ี 
1) ต้ังปัญหา 2) ต้ังสมมติฐาน 3) วางแผนแก้ปัญหา  4) เก็บรวบรวมข้อมูล 5) สรุปผล                    
6) การตรวจสอบและการประเมินผล เป็นต้น 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นน้ัน  
เป็นเพียงแนวทางบางส่วนที่ครูผู้สอนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ 
ตามความเหมาะสม ซึ่งยังมีวิธีสอนและทฤษฎีการเรียนรู้อีกมากมายที่ครูจะต้องศึกษาและได้นํา
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปแทรกในวิธีการจัดการเรียนรู้เหลา่น้ัน หรืออาจจะไปจัด      
การเรียนรู้ตามข้ันตอนของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดของนักการศึกษาโดยตรง 
หรือประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยและสภาพแวดล้อมของการจัดการเรียนรู้          
ในแต่ละแห่ง แต่อย่างไรก็ตาม นับได้ว่า ครูผู้สอนจะต้องมีบทบาทสําคัญที่เอ้ือต่อการให้ผู้เรียนได้รู้จกั
คิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกประการหน่ึง การต้ัง
คําถามของครูที่ให้เด็กคิดหาคําตอบที่มีได้หลายคําตอบ จะทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างมี
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วิจารณญาณเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ การฝึกฝนทักษะนี้จะเรียนโดยการต้ังคําถามมากกว่าเรียนโดยการหา
คําตอบ ดังน้ัน ในการเรียนทกุขั้นตอน ครูควรชักชวนให้ผู้เรียน   ต้ังคําถามและคนที่ต้ังคําถามเก่งควร
ได้รับคําชม การนําเอาข่าวสารหรือเรื่องราวในหนังสือพิมพ์ มาวิเคราะห์ต้ังคําถามร่วมกัน น่าจะเป็น
การเรียนหรือฝึกฝนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ง่ายและสะดวกที่สุด แต่ครูต้องมีทักษะในการ
เป็นผู้ฝึกสอน หรือผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ครคูวรให้ชวนผู้เรียนวางท่าทีที่ไม่เช่ือข่าวน้ัน 
หรืออย่างน้อยก็ไม่ควรเช่ือไปเสียทั้งหมด ชักชวนกันต้ังคําถามว่า มีความไม่แม่นยําอยู่ตรงไหนบ้าง 
หรือมีโอกาสท่ีจะบิดเบือนไปจากความจริงได้อย่างไรบ้าง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด
อย่างมีวิจารณญาณน้ัน สามารถนําไปประยุกต์ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณกับวิธีการสอนและ
เทคนิคการสอนต่าง ๆ ได้หลากหลายขึ้นอยู่กับครูผู้สอนจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
ตามความสามารถในการ คิดอย่างมีวิจารณญาณของแต่ละบุคคลที่ต้องขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานความรู้  
ความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ของตัวบุคคล และขึ้นอยู่กับวัยและประสบการณ์ส่วนบุคคลด้วย การฝึกฝน
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จึงต้องคํานึงถึงปัจจัยที่หลากหลายของตัวผู้เรียน ทักษะของครูใน
การจัดการเรียนรู้ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงถือได้ว่าเป็นทักษะขั้นสูง ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นทักษะที่สอนได้น้อยมาก หรือสอนไม่ได้เลย ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนทักษะด้วย
ตนเอง ครูมีหน้าที่เป็นเป็นเพียงโค้ช แต่โค้ชที่เก่งก็จะทําให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความสนุก ต่ืนเต้น 
น่าสนใจ เร้าใจ การฝึกฝนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะต้องเกิดขึ้นในทุกขณะของปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในช่วงเวลาที่ไม่เป็นทางการ การคิดอย่างมีวิจารณญาณต้อง
ไม่ใช่เกิดขึ้นแคใ่นช่ัวโมงเรียน หรือในช้ันเรียน แต่ต้องเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันจนเป็นนิสัย เกิดขึ้นโดย
ไม่รู้ตัวจึงจะเรียกว่ามีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   

 
1.6 ลักษณะของผูท้ี่คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551 : 102) สรุปคุณลักษณะของผูท้ี่คิดอย่างมีวิจารณญาณว่า
ประกอบด้วย 5 ลักษณะสําคญั ดังน้ี  

1.6.1 เป็นผู้มีใจกว้าง คือ ยอมรับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของผู้อ่ืน ไม่ยึดมั่นใน
ความคิดของตนเองเป็นหลักไม่อคติ มีใจเป็นกลาง และตัดสินใจโดยใช้ขอ้มูลประกอบเพียงพอ       
การมีใจกว้างขวางจะทําให้ได้ข้อมูลที่กว้างขวาง หลากหลาย มากพอต่อการใช้ในการตัดสินใจได้ดี 
มากขึ้น  

1.6.2 มีความไวต่อความรู้สึกของผู้อ่ืนเข้าใจผู้อ่ืน การมีความรู้สกึที่ไวจะทําใหส้ามารถรับรู้ 
สถานการณ์ ความคิด ความรู้สึกของผู้อ่ืนได้ดีกว่า 

1.6.3 เปลี่ยนความคิดเห็นที่ตนมีอยู่ได้ ถ้ามีข้อมลูที่มีเหตุผลมากกว่า  
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1.6.4 กระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลและความรู ้การมีข้อมูลและความรู้มาก ทําให้    
การตัดสินใจ ย่อมถูกต้องและแม่นยํา การคิดวิจารณญาณต้องการข้อมูล ความรู้มาก ๆ เพ่ือประกอบ
ในการตัดสินใจ  แม้ว่าบางข้อมูลอาจมีประโยชน์น้อยก็ตาม   

1.6.5 เป็นผู้มีเหตุผล ไม่ใช้อคติหรืออารมณ์ในการตัดสินใจ การยอมรับข้อมูลใด ๆ หรือ
การตัดสินใจ ใด ๆ จะไม่เช่ือมั่นในตัวบุคคลหรืออารมณ์ ข้อมูลที่มีเหตุผลจะทําให้การตัดสินใจดีกว่า 
ครูจึงควรต้องจัดบรรยากาศและกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
เพ่ือปลูกฝังความเป็นนักคิด 

สรุปได้ว่า ผู้ที่มีคุณลักษณะของผู้ที่มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะต้องเป็นผู้ที่มีใจกว้าง 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของคน ไม่ยึดมั่นความคิดเห็นของตนเป็นหลัก มีใจเป็นกลางและตัดสินใจโดย
การใช้ข้อมูลประกอบหลายด้าน มีความรู้สึกไวต่อสถานการณ์และ ความรู้สึกของผู้อ่ืน สามารถเปลี่ยน
ความคิดเห็นของตน ได้หากมีเหตุผลที่มากกว่าเป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลความรู้      
มีความรู้มากเพ่ือใช้ประกอบ  ในการตัดสินใจและที่สําคัญต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผลไม้ใช้อารมณ์หรืออคติ
ในการตัดสินใจ    
 

2. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
2.1 ความหมายของหลักสูตร 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พุทธศักราช 2525 (2525 : 185) ได้ให้ความหมายว่า
หลักสูตร หมายถึง รายวิชาที่กําหนดไว้ให้ศึกษาเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง  

นอกจากน้ี นักการศึกษาทั้งไทยและต่างชาติได้ให้ความหมายของหลักสตูรไว้ดังน้ี 
วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล (2544 : 70), Taba (1962 : 8), Saylor (1981 : 5), Olive  

(1992 : 8) และ Sowell (1996 : 5) ได้ให้ความหมายหลักสูตร (Curriculum) ไว้สอดคล้องกันว่า 
หลักสูตร หมายถึง ประสบการณ์ทุก ๆ อย่างที่สถานศึกษาจัดให้แก่นักเรยีนเพ่ือให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่เหมาะสมในการ  ดําเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

ธํารง  บัวศรี (2542 : 7) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรว่า หลักสูตร หมายถึง แผนที่ได้
ออกแบบจัดทําขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นจุดหมาย การจัดเน้ือหากิจกรรม และมวลประสบการณ์ในแต่ละ
โปรแกรมการศึกษา เพ่ือให้ผูเ้รียนมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ตามท่ีจุดหมายกําหนด มีการออกแบบ
ล่วงหน้ามีการบูรณาการระหว่างองค์ประกอบ จุดหมาย วิธีการเรียน การสอน การประเมินผล วัสดุ 
หลักสูตรกลายเป็นกลุ่มก้อนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างมีความหมาย 

บุญชม ศรสีะอาด (2546 : 7), รุจิร์ ภู่สาระ (2545 : 1), ชมพันธ์ กุญชร ณ อยุธยา         
(2540 : 1 – 4) และ สงัด อุทรานันท์ (2532 : 16) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้สอดคล้องกันว่า
หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ที่ครผูู้สอนหรือผู้ที่เก่ียวข้องได้จัดทําขึ้นหรือกําหนดขึ้นไว้ใช้จัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้                
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้มีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ 

Taba (1962 : 11) ได้ใหค้วามหมายของหลกัสูตรว่า หมายถึง แผนการเรียนรู้ (Plan for 
Learning) ที่จดัขึ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ มีการออกแบบหลากหลายแต่มี
องค์ประกอบหลักที่ไมแ่ตกต่างกันคือ มีเป้าหมาย มีจุดประสงค์เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นแนวทาง            
ในการเลือกและจัดระบบเน้ือหา รูปแบบ   การเรียนการสอน รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้ 

Sowell (1996 : 5) กล่าวว่า หลักสูตรเป็นการสั่งสมความรู้ด้ังเดิม เป็นวิธีคิด เป็น
ประสบการณ์ที่กําหนดไว้เป็นแนวทางการจัดประสบการณ์ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นความรู้
คุณลักษณะของผู้เรียน เป็นเน้ือหาและกระบวนการในการให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

สรุปได้ว่า หลักสูตรเป็นแผนสาํหรับจัดการเรียนรู้ให้ให้กับผูเ้รียน ซึ่งประกอบไปด้วย       
มวลประสบการณ์ต่าง ๆ ที่รวมทั้งความรู้ กิจกรรมและประสบการณ์ มีการออกแบบโดยนํา
องค์ประกอบหลัก  ด้านเป้าหมาย จุดประสงค์ เน้ือหาสาระ รูปแบบการเรียนการสอนและ             
การประเมินผลมาสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกัน อันเป็นแนวทางที่จะนําไปสู่การปฏิบัติ
กิจกรรมการเรยีนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตามความมุ่งหวังของหลักสูตรซึง่สรุป
ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างหลักสูตรและการเรียนการสอนได้ ดังภาพประกอบ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพประกอบ 1 ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างหลักสูตรและการสอน (Curriculum & 

Instruction) 
      ที่มา : สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์. (2545 : 36) การพัฒนาหลักสูตรครูนักวิจัยในช้ันเรียนสําหรับ 

    นักศึกษาวิชาชีพครู. 

ระบบพัฒนา
หลักสูตร

หลักสูตร(ลําดับโครงสร้างต่าง ๆ
เพื่อมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้)เกณฑ์โครงสร้าง 

เกณฑ์การเลือก
เนื้อหา 

แหล่งทรพัยากร

สาระสาํคญั
วิธีสอน

ระบบ 
การสอน 

ผลลัพธ์
การเรียนรู ้

พฤติกรรม
การสอน 
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2.2 องค์ประกอบของหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ควรมีอยู่ในหลกัสูตรเพ่ือทําให้หลักสูตรมคีวามสมบูรณ์สําหรับใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มคีุณลักษณะทีพึ่งประสงค์น้ัน นักการศึกษาได้กล่าวถึง
องค์ประกอบที่สําคัญของหลกัสูตรไว้ ดังน้ี 

Taba (1962 : 10), บุญชม  ศรีสะอาด (2546 : 11,18) และ สุนีย์  ภู่พันธ์ (2546 : 18 - 19)  
มีความเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบหลักสูตรทีส่ําคัญ ม ี4 ประการ กล่าวคือ  

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Objectives)  
2. เน้ือหา (Contents)  
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Activities)  
4. การประเมินผล (Evaluation) 
ทั้งน้ี องค์ประกอบทั้ง 4 มักเรียงลําดับก่อนหลัง โดยมีตัวนําทาง คือ เป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ซึ่งจะไปกําหนดงานหรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน ทําใหเ้ห็นแนวทางว่า เน้ือหาสาระ
ใดควรจัดกับผู้เรียนมากน้อยเพียงใด ประสบการณ์ใดที่ผู้เรียนควรจะได้รับ จากน้ัน จึงมีการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน ซึง่ผู้สอนจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดแนวทางการจัดการเรียน     
การสอน เลือกกระบวนการ วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสอดคล้องสนองตอบต่อ       
การเรียนรู้ของผู้เรียน รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ สื่อ การเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียน
การสอน และองค์ประกอบสุดท้าย คือ การประเมินผล จะต้องมีการออกแบบการประเมิน          
โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับองค์ประกอบ ด้านวัตถุประสงค์ เน้ือหาสาระ และวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนหรือประสบการณ์การเรียนรู้ 

ธํารง  บัวศรี (2542 : 6) และ ใจทิพย์  เช้ือรัตนพงษ์ (2539 : 45) มีความคิดเห็นสอดคล้อง
กันว่า หลักสูตรควรมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1. ด้านจุดประสงค์ จุดประสงคก์ารศึกษา สามารถกําหนดหลายระดับ เช่น ระดับ
เป้าประสงค์ (Goal) จุดมุ่งหมาย (Purpose) จุดหมาย (Aim) จุดประสงค์ทั่วไป (Objective) 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral  Objective) เป็นต้น จุดประสงค์เหล่าน้ีมีความเฉพาะเจาะจง
แตกต่างกัน ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน จาํแนกได้เป็น 3 ด้านใหญ่คือ ด้านความรู้หรือ
สติปัญญา (Cognitive  Domain) ด้านเจตนคติหรือความรู้สึก (Affective Domain) และด้านทักษะ
ปฏิบัติ (Psychomotor Domain) แนวทางการกําหนดจุดประสงค์ระดับต่าง ๆ จึงต้องคํานึงถึงความ
สมดุลในการพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน อย่างเหมาะสมต้องมีความสําคัญหรอืมีความหมายต่อผู้เรียน  
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถปฏิบัติได้จริงรวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของ
สังคมและผู้เรยีน นอกจากน้ันต้องคํานึงถึงความสอดคล้อง ส่งเสริมกับจดุประสงค์ในระดับอ่ืนด้ว 
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2. ด้านเน้ือหาและประสบการณ์การเรียนรู้ (Content and Experience) การพิจารณา
เลือกเน้ือหาควรคํานึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป็นเน้ือหาที่มีความสําคัญจําเป็นต่อ      
การเรียนรู้สําหรับผู้เรียน น่าสนใจ ทันสมัยก่อให้เกิดความรู้ใหม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
เหมาะสมกับพัฒนาการระดับความสําคัญของผู้เรียนและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

3. ด้านวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Experience Organization) การพิจารณา  
การจัดประสบการณ์ อาจมีเง่ือนไขการปฏิบัติเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ เวลา 
บุคลากรที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ดี ครูควรคํานึงถึงกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรูไ้ด้ตามศักยภาพอย่างมีคุณภาพ และเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียน 

4. การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation) การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจาก
จะคํานึงถึงองค์ประกอบที่กล่าวมาแล้ว ในกระบวนการประเมินน้ันจะต้องเก่ียวข้องกับองค์ประกอบ
หลัก 3 ประการ คือ 

4.1 ผลการวัด ซึ่งเป็นข้อมูลที่สะท้อนคุณลักษณะพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ด้านต่าง ๆ            

4.2 เกณฑ์ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ผู้สอนคาดหวัง เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบกับผลที่
เกิดขึ้นจริงของผู้เรียน  

4.3 การได้มาซึ่งผลการวัดที่ถูกต้อง น่าเช่ือถือ ผู้สอนต้องมีเคร่ืองมือวัดคุณลักษณะ
ผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องกับพฤติกรรมน้ันตามสภาพที่เกิดขึ้นจริงของผู้เรียน ใช้เครื่องมือวัดที่
หลากหลาย เหมาะสม  กับเน้ือหา ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ความรู้สึกและการปฏิบัติของ
ผู้เรียน 

นอกจากน้ี ธํารง  บัวศรี (2542 : 8 - 9) มคีวามเห็นเพ่ิมเติมว่าองค์ประกอบหลักสูตรน้ันอาจ
มีรายละเอียดเพ่ิมขึ้นได้เพ่ือทําให้หลักสูตรมคีวามสมบูรณชั์ดเจนมากย่ิงขึ้น 

ดังน้ัน การพัฒนาหลักสูตรในคร้ังน้ี หลักสูตรเสริมที่พัฒนาขึ้นจะประกอบด้วยองค์ประกอบที่
สําคัญ 6 องคป์ระกอบ คือ แนวคิดหลักการของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตรโครงสร้างเน้ือหา
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลรายละเอียดมีดังต่อไปน้ี 

1. แนวคิดหลักการของหลักสูตร เป็นการระบุแนวคิดที่สําคัญที่จะพัฒนาใหผู้้เรียน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ต้องการให้เกิดขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เป็นการระบุความมุ่งหวังที่ต้องการให้ผู้เรียนมคีุณลักษณะ
หรือศักยภาพในด้านใดบ้าง 

3. โครงสร้างเน้ือหาหลักสูตร เป็นส่วนที่ระบุโครงสร้างเน้ือหา หน่วยกิจกรรมที่จะนําไป
กระตุ้นหรือเป็นเคร่ืองมือพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะตามท่ีกําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
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4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นส่วนที่ระบุแนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน   
เพ่ือสามารถพัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่กําหนดไว้ 

5. สื่อการเรียนรู้ เป็นส่วนที่ระบุสื่ออุปกรณ์สําหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้       
เพ่ือส่งเสริมใหก้ารใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. การวัดและประเมินผล เป็นสว่นที่ระบุกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพ่ือตรวจสอบว่า 
ผู้เรียนได้บรรลวัุตถุประสงค์ที่หลักสูตรกําหนดไว้มากน้อยเพียงใด และเป็นการนําเสนอข้อมูลที่ได้รับ
ไปใช้ในการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีคณุภาพย่ิงขึ้น 
 

2.3 ความหมาย หลักเกณฑ์และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเสริม 
2.3.1 ความหมายของหลักสูตรเสริม 

วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล (2544 : 81) ได้ใหค้วามหมายของหลักสูตรเสรมิไว้ว่า 
หลักสูตรเสรมิมีความหมายใน 2 ลักษณะ คือ 

1) ลักษณะที่เป็นการเสนอแนะทางเลือก การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่หมาะสม
กับธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  

2) ลักษณะที่เป็นการขยายและปรับปรุงหลักสตูรและวิธีสอน สําหรับผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษในช้ันเรียนปกติ  

นอกจากน้ี วิจิตร์พร  หล่อสุวรณกุล (2544 : 81) ได้กล่าวว่า หลักสูตรเสริมยัง
พิจารณาทั้งที่เป็นเน้ือหาและกระบวนการ อาจเป็นการเพ่ิมเน้ือหาของการเรียนรู้ที่ไม่มใีนหลักสูตร
ปกติเป็นเน้ือหาที่ยากขึ้น มีความกว้างและความลึกมากขึน้ หรือขยายกลยุทธ์ในการสอนให้แตกต่าง
ไปจากเดิม หลกัสูตรเสริมจะมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นถ้าหากเป็นหลักสตูรที่ขยายจากหลักสูตรเดิม 
และครูผูส้อนทราบความต้องการหรือทราบวัตถุประสงค์ว่าจะให้เกิดอะไรกับผู้เรียน 

Davis and Rim (1999 : 104 - 106) ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในปัจจุบันหลกัสูตรเสริม      
มีการขยายเพ่ิมเติมสาระและกระบวนการท้ังแนวกว้าง แนวลึก และเขม้ข้นอย่างเหมาะสมกับ       
ความต้องการและความสามารถของผู้เรียน เพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้มากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะทักษะ
การคิด เป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญเป็นวิธีการที่ทําใหบ้รรลุเป้าหมายของกระบวนการและสาระ ซึ่ง
เป้าหมายกระบวนการก็คือการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น ทกัษะการคิดสรา้งสรรค์ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ขณะทีส่าระ   จะเป็นเน้ือหาในรายวิชา โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการพัฒนากระบวนการหรือทักษะต่าง ๆ นอกจากน้ี หลักสูตรเสริมยังมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
แรงจูงใจ และเจตคติทางบวกต่อการเรียนรู้ มีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถช้ีนําตนเองได้  
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ปรียานุช  สถาวรมณี (2548 : 59) และ Clark (1997 : 204 - 205, 318 - 319)       
ได้กล่าวว่า หลักสูตรเสริมต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และเพ่ิมเสริมการเรียนรู้
อ่ืน ๆ ทั้งสาระและกระบวนการที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรเดิม เช่น การคิดระดับสูง และสหวิทยาการ 
เป็นต้น หลักสตูรเสริมจะส่งเสริมการเรียนรูใ้นหลักสูตรแกนกลาง การใช้ยุทธศาสตร์การสอนของครู
และการใช้เวลาการเรียนรู้น้อยลงสามารถจบการศึกษาในระบบตามที่ได้กําหนดไว้ เพราะการเรียนรู้
เป็นเรื่องกระบวนการพัฒนาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ขณะที่ความสามารถในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนแต่ละคนแตกต่างกัน ดังน้ัน เมื่อเทียบกับทฤษฎีการคิดของ Bloom หรือการจัดลําดับ
วัตถุประสงค์ทางการศึกษาของ Bloom (Bloom’s Taxonomy) จากลาํดับง่ายสู่ลําดับยาก จะพบว่า 
หลักสูตรสถานศึกษาจะมุ่งเน้นการเรียนรู้ความรู้ความจํา ความเข้าใจ และด้านการนําไปใช้เป็นส่วน
ใหญ ่ขณะที่หลักสูตรเสรมิจะมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ ด้านการสังเคราะห์ และด้านการ
ประเมินค่า 

สรุปได้ว่า หลักสูตรเสริมเป็นมวลประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดขึ้นเพ่ือขยายหลักสูตร 
สถานศึกษา ทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน หลักสูตรเสริมจะมีลักษณะทีข่ยายออกทั้งแนวกว้างและแนวลึกมากกว่า 
หลักสูตรสถานศึกษา โดยจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเสรมิจะกําหนดขึ้นตามคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิด
กับผู้เรียน สาระ อาจจะเป็นเน้ือหาในรายวิชา โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากหลักสูตร 

2.3.2 หลักเกณฑ์ของหลักสูตร  
หลักสูตรเสรมิเป็นหลักสูตรทีจ่ัดทําขึ้นเพ่ือให้ครูผู้สอนหรอืผู้ที่เก่ียวข้องสามารถ

นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการ และเน้ือหาทีห่ลากหลายได้ 
ดังน้ัน หลักสูตรเสริมจึงเป็นหลักสูตรที่มลีักษณะเด่นอยู่ที่ความหลากหลายของเน้ือหาวิชา และ
หลากหลายในวิธีการสอนที่สามารถพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนได้ จึงทําให้ในหลาย ๆ ประเทศมี
การจัดทําหลักสูตรเสริมเพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ โดยมีการพัฒนา
หลักสูตรเสรมิต้ังแต่ระดับการศึกษาขึ้น พ้ืนฐานและทุกระดับช้ัน โดยหลักสูตรเสริมจะมีลักษณะที่
สําคัญ ดังน้ี   

1) เป็นหลักสูตรทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสตูรซึ่ง
ก่อให้เกิด รูปแบบที่หลากหลาย  

2) เป็นการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจ การทํางาน
เป็นทีม การเรยีนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรูจ้ากสิ่งแวดล้อม  

3) เป็นการพัฒนาคุณลักษณะทางจริยธรรมและมุมมองในด้านบวก วัฒนธรรมที่
หลากหลาย และการปฏิบัติสัมพันธ์ 

4) เป็นหลักสูตรทีอ่อกแบบขึ้นจากความต้องการข้ันพ้ืนฐานของผู้เก่ียวข้องและ
ผู้เช่ียวชาญ 
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Piirto (1994 : 376 - 400) ได้กําหนดหลักเกณฑ์ 5 ประการที่สําคัญสําหรับหลักสูตร
เสริมไว้ดังน้ี 

1. หลักสูตรเสรมิควรอยู่บนพ้ืนฐานของคุณลกัษณะการเรียนรู้ น่ันคือ ความสามารถ
ของผู้เรียนจะพิจารณาจากความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์และ  
การคิดวิเคราะห์ ดังน้ันหลักสตูรเสริมจึงเป็นหลักสูตรทีล่ักษณะหลักสูตรขยายออกหรือเพ่ิมเน้ือหา
ตามลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยพิจารณาทั้งแนวกว้างและแนวลึกของเน้ือหา 

2. หลักสูตรเสรมิควรมีความน่าเช่ือถือในเชิงวิชาการ ไม่ใช่เพียงเป็นหลักสูตรที่มี
เน้ือหาง่าย ๆ 

3. หลักสูตรเสรมิควรเป็นสหวิทยาการ ที่ประกอบด้วยหลากหลายวิชา เช่น 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

4. หลักสูตรเสรมิควรมุ่งเน้นสําคัญ 6 ประการ ดังน้ีคือ 
4.1 มุ่งเน้นความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
4.2 มุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี 
4.3 มุ่งเน้นหลักการและเหตุผลทางวิชาการ 
4.4 มุ่งเน้นการปรับตัวแล+ะการสร้างสังคมใหม่ 
4.5 มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการทางปัญญา 
4.6 มุ่งเน้นวิธีการเข้าใจอย่างถ่องแท ้

5. หลักสูตรเสรมิควรมีความสมดุล Davis (1992 : 123) กลา่วว่า มีการบูรณาการ
และมีความหมายหลักการสําคัญของหลักสตูรเสริม คือ วิธีสอนที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายท้ังทางด้าน
กระบวนการและเนื้อหาโดยเป้าหมายทางกระบวนการจะหมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถพัฒนา
กระบวนการหรือทักษะต่าง ๆ ได้ ในด้านเป้าหมายทางเน้ือหา หมายถงึ เน้ือหาในรายวิชา โครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ สามารถนําไปใช้ในการพัฒนากระบวนการหรือทักษะได้  

หลักสูตรเสรมิจึงเป็นหลักสูตรที่จัดทําขึ้นเพ่ือให้ครูผูส้อนหรือผู้ที่เก่ียวข้องสามารถ
นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการและเนื้อหาทีห่ลากหลายได้ 
ดังน้ัน หลักสูตรเสริมจึงเป็นหลักสูตรที่มลีักษณะเด่นอยู่ที่ความหลากหลายของเน้ือหาวิชา และ
หลากหลายในวิธีการสอนที่สามารถพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนได้ จึงทําให้ในหลาย ๆ ประเทศ   
มีการจัดทําหลกัสูตรเสริม เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ โดยมีการพัฒนา
หลักสูตรเสรมิต้ังแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและทุกระดับช้ัน โดยหลักสูตรเสริมจะมีลักษณะที่
สําคัญ ดังน้ี 

1. เป็นหลักสูตรทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสตูร    
ซึ่งก่อให้เกิดรปูแบบที่หลากหลาย 
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2. เป็นการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจ การทํางาน
เป็นทีม การเรยีนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม 

3. เป็นการพัฒนาคุณลักษณะทางจริยธรรมและมุมมองในด้านบวก วัฒนธรรมที่
หลากหลายและการปฏิบัติสัมพันธ์ 

4. เป็นหลักสูตรทีอ่อกแบบขึ้นจากความต้องการข้ันพ้ืนฐานของผู้เก่ียวข้องและ
ผู้เช่ียวชาญ 

2.3.3 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเสริม 
ในด้านจุดมุ่งหมายของหลักสตูรเสริม Davis (1992 : 123) กล่าวเพ่ิมเติมว่า การจัดทํา 

หลักสูตรเสรมิจะต้องมีจุดประสงค์สําคัญ 8 ประการดังน้ี  
1) เพ่ือการลงทุนเพ่ือให้ผลตอบแทนทางการจัดการศึกษา ซึง่เป็นความต้องการ   

ขั้นพ้ืนฐานที่สาํคัญ โดยการจดักิจกรรมที่เปิดโอกาสมากมาย 
2) เพ่ือการเตรียมผู้เรียนสู่ชีวิตจริงในระบอบประชาธิปไตย โดยการมีส่วนร่วม       

ในการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
3) เพ่ือส่งเสริมการเป็นตัวของตัวเองของผู้เรียน โดยการเป็นนายตนเองจากการไม่

สามารถควบคมุตนเองในสังคมได้ 
4) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และร่วมมือทางสังคม โดยการส่งเสริมให้เห็นคุณค่า      

การแสดงออกโดยตนเอง 
5) เพ่ือเพ่ิมความสนใจให้กับผู้เรยีน โดยการเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรยีนเป็นผู้ให้มากกว่า

เป็นผู้รับอันเป็นการเพ่ิมจํานวนผู้เรียนในการได้รับประโยชน์จากการจัดการศึกษา 
6) เพ่ือการพัฒนาขวัญกําลังใจ โดยการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความภาคภูมิใจและ

ความผูกพันต่อสถานศึกษาด้วย 
7) เพ่ือการสนับสนุนกฎระเบียบ โดยการให้ผู้เรยีนเป็นผู้ต้ังกฎระเบียบมาตรฐาน

ของตน ซึ่งหลกัสูตรจะประกอบด้วยกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเกี่ยวกับ
กฎระเบียบต่าง ๆ ในโรงเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

8) เพ่ือการค้นพบและการพัฒนาคุณภาพและความสามารถพิเศษ โดยการให้โอกาส
ผู้เรียนค้นพบและพัฒนาร่วมกับกลุ่มเพ่ือน อันเป็นแนวพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและเป็น
พลเมืองดี 

กรมวิชาการ (2546 : 34) ได้กําหนดวัตถุประสงค์การจัดหลักสูตรเสรมิที่เน้น              
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนไว้ดังน้ีคือ 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้เกิด
ทักษะประสบการณ์  ทั้งวิชาการและอาชีพตามทักษะ 
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2. มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3. มีสุขภาพและบุคลิกภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี 
4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชุม สังคมและประเทศชาติ 
5. มีมนุษยสมัพันธ์ในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในระบอบประชาธิปไตย 

จากจุดมุ่งหมายของการพัฒนาหลักสูตรเสริมต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่า หลักสูตร
เสริม เป็นหลกัสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังน้ัน      
การพัฒนาหลักสูตรเสริมจึงควรคํานึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนโดย
วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้เรียน อันพึงประสงค์เป็นตัวต้ังซึ่งเป็นการแสดงลักษณะที่เด่นของคน เช่น 
ระบบคิด การใฝ่รู้ ค่านิยม และคุณธรรมจริยธรรมที่หล่อหลอมเป็นบุคลิกภาพ โดยผู้เรียนจะได้รับ 
การพัฒนาบุคลิกภาพเหล่าน้ีผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือบรรลุคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
โดยสาระและกระบวนการในหลักสูตรเสรมิควรเป็นลักษณะแนวลึกกว้างและเข้มข้นเชิงวิชาการ
และสหวิทยาการอย่างเหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
พัฒนาทักษะต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะของผู้เรียนอันพึงประสงค์ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร
เสริม 
 
3.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

3.1 การพัฒนาหลกัสูตรระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
การเรียนการสอนจะดําเนินไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพได้หรือไม่น้ันขั้นอยู่กับ

ผู้บริหาร และครูผู้สอนจะต้องรู้ถึงหลักการของหลักสูตรและวิธีใช้ ด้วยการรู้หลักการจะช่วยให้
ครูผู้สอน อ่านหลักสูตรได้เข้าใจและดีย่ิงขึ้นหลักสูตรแบ่งตามแบบต่าง ๆ 

3.1.1 หลักสูตรระดับชาติหรือหลักสูตรแม่บท (National Level) เป็นหลักสูตรแกนที่เขียน
ไว้กว้างและบรรจุสาระที่จําเป็นต่อทุกคนในประเทศท่ีจะต้องเรียนรู้เหมือนกัน เพ่ือเสริมสร้าง      
ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไว้ หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจึงเน้นเป็นวิชา
บังคับให้ทุกคนต้องเรียนการพัฒนา 

3.1.2 หลักสูตรระดับชาติมีหน่วยงานที่พัฒนาหลักสูตร คือ สูตรพัฒนาหลักสูตร           
กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์น้ีมหีน้าที่ประสานงานในการปรับปรุงหลักสูตรทั้งประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาหลักสูตรระดับท้องถิ่น (Local Level) เป็นการนําเอาหลักสูตรระดับชาติมาใช้
พิจารณาถึงลักษณะของท้องถิ่นเพ่ิมเติมเพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะพิเศษของแต่ละทอ้งถิ่นและ
ลักษณะของผู้เรียนและเป็นการเรียนรู้ที่นําไปใช้ในชีวิตจริง 

3.1.3 หลักสูตรระดับห้องเรียน (Classroom Level) สังคมจะเปลีย่นแปลงหรือไม่ขึ้นอยู่กับ  
หลักสูตรระดับน้ี ผู้สอนส่วนมากมักเข้าใจผิดมักคิดว่าตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
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แต่จริงแล้วผู้สอนนําเอาหลักสูตรระดับชาติและระดับท้องถิ่นมาใช้ให้เหมาะสมและบรรลุจุดมุ่งหมาย 
ตามหลักสูตรทีกํ่าหนดไว้ผู้สอนแต่ละคนในวิชาต่างๆ ก็จะทําให้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้น 
ทั้งระบบ คือ รูจ้ักจุดมุ่งหมายการสอนเรื่องวิชาน้ันๆ ว่ามีความหมายความจําเป็นต่อผู้เรียนอย่างไร 
ทําไม จึงต้องสอน สามารถใช้วิธีการสอน สื่อการสอน หนังสือเรียน แบบฝึกหัด สามารถวัดผลและ
ประเมินผล เพ่ือพิจารณาพฤติกรรมของผู้เรียนว่าได้เปลี่ยนแปลงไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ 

การพัฒนาหลักสูตร จําเป็นต้องมีการดําเนินงานเป็นระเบียบแบบแผนต่อเน่ืองกันไป       
การวางแผนจุดมุ่งหมายในการดําเนินงานน้ีจะต้องคํานึงถึงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
หลักสูตรว่าจะเริ่มต้นที่ใดก่อน และดําเนินการอย่างไรจึงจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรที่ได้สร้างขึ้นมา
ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าหลักสูตรเดิม ต้องคํานึงถึงการดําเนินงานวิธีการต่าง ๆ รวมทั้ง
หลักการและแนวปฏิบัติเพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการฝึกอบรมครู
ประจําการให้เข้าใจในหลักสตูรใหม่ รวมทั้ง ทักษะในด้านต่าง ๆ และต้องคํานึงถึงประโยชน์ในด้าน
การพัฒนาจิตใจและทัศนคติของผู้เรียนด้วย ต้องได้รับความร่วมมือ และการประสานงานอย่างดีจาก
เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องในทางด้านทางหลักสูตรทุก ๆ ด้าน 

ระดับประถมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรในระดับน้ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง ชุมชน 
และสังคม โดยเช่ือว่าหากพัฒนาตนแล้วรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอ่านออก เขียนได้
คํานวณได้ ซึ่งนับว่าเป็นทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในอนาคต ผู้เรียนรู้จักรักและเข้าใจใน
ธรรมชาติ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัวและทาํความเข้าใจ
สุขพลานามัยสว่นร่วมแล้ว ย่อมรู้จักรักทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดจิตภาพต่อการดํารงชีวิต
ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข และคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดโยชน์คุ้มค่า วิเคราะห์เหตุผล
และเสนอแนวทางแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัวรักการอ่านและแสวงหาความรู้อยู่เสมอทํางาน
ร่วมกับคนอ่ืนได้ ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน รักการทํางาน และทาํงานเป็น รู้เข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมที่บ้าน สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของบ้านตลอดจนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น การพัฒนาหลักสูตรในระดับน้ีมุ่งเน้นให้ผู้เรยีนได้รู้จักรักและ
แสวงหาความรู้ กําแนวทางที่เหมาะสมกับตนในการทําประโยชน์ให้แก่สังคม มคีวามรู้และทักษะใน
วิชาสามัญ เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสังคมฐานความรู้ (Knowledge - based Society) และ
ติดตามความเจริญก้าวหน้าวิทยาการต่าง ๆ รู้จักรักและเอาใจใสใ่นสุขภาพของตน บุคคลรอบข้าง 
และสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างสขุภาพอนามัยส่วนตน และชุมชน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
พัฒนาการด้านต่างๆ สําหรบัการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้เรียนสามารถเสนอแนะทางเลือกอย่าง
หลากหลายในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ ช่วยเหลือผู้อ่ืนปรับปรุงการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ รักการทํางานและรู้กระบวนการจัดการ เข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลงสังคมในชุมชน 
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สามารถเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนภูมิใจในการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีใน
ชุมชน สิ่งแวดล้อมศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจคุณค่าตนเอง วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและชุมชน ตลอดจน เกิดความรู้สึกรกัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย การพัฒนาหลักสูตรในระดับน้ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทํา
ประโยชน์ ให้สงัคมตามความสามารถของตน มีความรู้และทักษะในวิชาสามัญเฉพาะด้านและรอบ
รู้ทันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการอนามยัชุมชนและการสร้างเสริมสุขภาพ วางแนว
ปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาของสงัคมได้ ช่วยเหลือทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ใช้แนวทางและวิธีการใหม่ ๆ 
ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รักการทํางานมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต เข้าใจ
สภาพและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในประเทศและโลกมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศและเข้าใจร่วม
กิจกรรมการพัฒนาสังคมตามบทบาทหน้าที่ของตนตลอดจนอนุรักษ์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนตามแนวทาง
ประชาธิปไตยสรุปได้ว่า การจะพัฒนาหลักสูตรอาจเป็นการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
น้ัน ต้องคํานึงถึงสังคม ปรัชญาการศึกษา และผู้เรียน ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ บุคคลท่ีเก่ียวข้อง
กับการพัฒนาหลักสูตรจะต้องประกอบด้วย บุคคลหลายฝา่ยร่วมมือร่วมใจกันนับแต่นักการศึกษา 
นักวิชาการ นักวิจัยผู้บริหาร ครูผูส้อน ผู้เรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน และนักพัฒนาหลักสูตรที่จะให้การ
หลักสูตรดําเนินไปจนบรรลุผลสูงสุด 

3.2 รูปแบบการพฒันาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
รูปแบบการสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ครูสามารถเลือกพิจารณาใช้ให้เหมาะสมกับ

พ้ืนฐาน และบริบทของผู้เรียน มีดังน้ี 
รูปแบบท่ี 1 การใช้การแก้ปัญหามาพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
วลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555 : 50 - 51)ได้กล่าวถึง การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี   

วิจารณญาณน้ัน ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานการเรียนรู้ 2 ประการ คอื  
1. การเรียนรู้วิธีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยศึกษาจากการวิเคราะห์วิธีการและแนวทาง  

ที่บุคคลต่าง ๆ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคม รวมทั้งปัญหาเก่ียวกับมนุษย์สัมพันธ์ ในการ
เรียนรู้จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักว่าการใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแก้ปัญหาได้ 
ส่วนการเรียนรู้โดยการศึกษาการแก้ปัญหาของผู้อ่ืนครูอาจสอนโดยผ่านทางเน้ือหาประวัติศาสตร์ โดย
ยกตัวอย่างด้วยวิธีการต่าง ๆ และมีการอภิปรายเสนอแนวทางเลือกในการตัดสินปัญหา 

2. การเรียนรู้กระบวนการของการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยเรียนผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นจริง  
จะเกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรง และขณะเดียวกันก็มีความสําคัญกับสังคมท่ีผู้เรียนดําเนินชีวิตอยู่ 

ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาอาจจะสอนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ จะต้องศึกษาข้อมูลทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น เน้ือหาเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ และวิชาการศึกษาที่เก่ียวข้อง      
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โดยจัดรูปแบบการเรียนรู้วิธีการสอนโครงงาน เริ่มจากการกําหนดพ้ืนที่ศึกษา ที่มาและความสําคัญ 
ปัจจัยที่มีผลทาํให้เกิดปัญหาขึ้นมาและวิธีการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ อาทิ ปัญหาคุณภาพชีวิต หรือ 
คุณภาพทรัพยากรท้องถิ่น โดยให้ผู้เรียนรู้จักกับการแก้ปัญหาหรือเผชิญกับสิ่งที่นักเรียนต้องพบเจอ
และดํารงอยู่ในชีวิตประจําวัน ทั้งน้ีเกณฑ์ทีจ่ะพิจารณาเลือกปัญหาที่เหมาะสมกับเน้ือหาการสอนวิชา
สังคมศึกษา ควรคํานึงดังน้ี 

1. ปัญหาที่จะนําเสนอความรู้ ผู้เรียนสามารถโต้ตอบแสดงความคิดเห็น ให้เหตุและผลได้ 
2. ระดับคุณวุฒิหรือระดับการศึกษา ประสบการณ์ ความสนใจ และความสามารถของ

ผู้เรียน 
3. ปัญหาอยู่ในความสนใจและมีความทันสมยั ซึ่งสามารถกระตุ้น ปลุกเร้าความอยากรู้ได้ดี 
4. ปัญหาที่นํามาต้องท้าทายการเรียนรู้ ทําใหผู้้เรียนเกิดความกล้าในทุกๆ ด้าน 
5. ผู้เรียนต้องมีฐานความรู้เบ้ืองต้น หรือมีประสบการณ์จากการพบเห็นมาแล้ว 
6. มีแหล่งทรัพยากรความรู้มากพอที่จะศึกษา และต้องมีหลากหลาย 
7. ปัญหาที่จํานํามาใช้ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด หรืออาจจะใช้วิธี

การบูรณาการการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้ได้ 
8. ภาวะหรือปัญหาที่เกิดขึ้นผู้เรียนสามารถหาทางออกและแก้ไขปัญหาได้ 
9. การแก้ปัญหาต้องสามารถทําได้หลากหลายวิธี 
10. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติได้จริงและสามารถทดสอบได้ด้วยตนเอง 
รูปแบบท่ี 2 การใชป้ัญหาความขัดแย้งมาพัฒนาทักษะความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การนําปัญหาความขัดแย้งมาใช้ในการสอน ครูอาจเลือกปัญหาจากสื่อต่าง ๆ มาใช้ประกอบ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพราะผู้เรียนได้ใช้ทักษะความคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลสามารถแยกความจริงกับความคิดเห็นที่ผู้นําเสนอข่าวได้นําเสนอ โดยผ่าน
กระบวนการตรวจสอบ สมมติฐาน และการหาหลักฐานข้อมูลเพ่ือมาประกอบในการพิจารณาอย่างมี
เหตุและผล วิธีการน้ีเป็นวิธีการฝึกผู้เรียนใหเ้รียนรู้เทคนิคการโฆษณา และวิเคราะห์การโฆษณาต่าง ๆ 
ได้เป็นอย่างดี 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช (2554 : 2 - 54) ได้กล่าวถึงการนําแนวคิดสันติศึกษา 
(Peace Education) ว่า เป็นแนวคิดที่ต้องการพัฒนาพลเมืองให้เป็นคนมีเหตุผล รักสงบ รู้จักร่วมมือ 
รวมทั้งแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรง แนวคิดหรอืมโนคติหลักที่อาจใช้ใน
การบูรณาการ  แบบสอดแทรก มีดังน้ี 

1. การรับรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ มีผลต่อการทําความเข้าใจในเหตุการณ์ต่าง ๆ  
ในปัจจุบันและเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น 
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2. ความขัดแย้ง ความตึงเครียด และความรุนแรง เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของมนุษย์ แต่
สามารถแก้ปัญหาเหล่าน้ันได้ด้วยการใช้เหตุผลและสันติวิธี 

3. ความเข้าใจถึงความแตกต่าง ๆ การรู้จักประนีประนอม การให้อภัย เป็นสิง่ที่จําเป็นใน
สังคมที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกัน 

4. การสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน เป็นสิ่งสําคญัต่อการดํารงชีวิตของมวลมนุษย์ 
รูปแบบท่ี 3 ใช้การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) และใช้วิธีการทีน่ักสังคมศาสตร์ 

สร้างองคค์วามรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
การศึกษาเฉพาะกรณีน้ันจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ที่มีการขัดแย้งเรื่องค่านิยม 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ ทั้งที่ตนเช่ือว่า ถูก - ผิด ดี - ไมดี่ และปัญหาโต้แย้งเพราะจะได้มีการศึกษา
แนวคิดหลายรปูแบบ และเป็นการตรวจสอบความคิดเห็นและเหตุผลกลุม่ต่าง ๆ เช่น ปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมือง เก่ียวกับการปกครอง หรือแมแ้ต่การใช้ภาษาไทยที่มีความหลายหลายมากย่ิงขึ้น
ตามสมัยนิยม เป็นต้น นอกจากน้ีปัญหาที่จะนํามาใช้ต้องไม่ซับซ้อน และไม่ใช้เวลานาน อาจจะใช้
เทคนิคบทบาทสมมติ หรือสถานการณ์จําลองร่วมด้วยก็ได้ 

สําหรับวิธีการที่นักวิชาการทางการศึกษามีแนวคิดเก่ียวกับการสอนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริง 
โดยใช้วิธีการศึกษาความรู้โดยยกกรณีศึกษามาให้ผู้เรียนวิเคราะห์ เช่น การต้ังคําถามให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อาทิ จากปัญหาเหตุการณ์ที่ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ของ
มหาอํานาจสหรัฐอเมริกาถลม่เกิดขึ้นอย่างไร จงใช้วิธีการทางสังคมวิทยาอธิบายเหตุการณ์น้ี หรือ
อาจจะใช้แนวคิดนักประวัติศาสตร์ที่ได้ศึกษามาอธิบายเหตุการณ์สําคัญน้ี เป็นต้น จากวิธีที่กล่าวมาจะ
ทําให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้และเสนอแนวความคิดที่หลากหลายโดยผ่าน
กระบวนการศึกษาเชิงวิเคราะห์เช่ือมโยง 

รูปแบบท่ี 4 การใช้หนังสือเรียนเป็นสื่อในการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
ประเด็น เรื่อง ข้อมูลที่ขัดแย้งและการสืบสอบหาข้อเทจ็จริง 

วลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา (2554 : 55) ได้กล่าวถึง การใช้หนังสือเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณมีแนวการสอน 3 แนวทางด้วยกัน คือ 

4.1 แนวทางที่ 1 ครูเสนอขอ้ความท่ีเขียนบรรยายหรืออ้างจากหนังสือเรียน แล้วครูต้ัง
คําถามเพ่ือกระตุ้นให้เด็กคิดเก่ียวกับการตีความจากข้อความในแง่ของความสําคัญการศกึษาดังน้ี จะ
ทําให้ผู้เรียน สรุปหลักการที่มปีระโยชน์ได้ 

4.2 แนวทางที่ 2 ครูเสนอหลักการหรือมโนทัศน์ หรือคํากล่าวอ้างอิง (reference) ซึ่ง
สอดคล้องกับเน้ือหาในบทเรียนจากหนังสือเรียน ตัวอย่างเช่น สภาพเงินเฟ้อทําให้ทุกคนประสบ
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ความมัง่มีมิได้เป็นสิ่งประกันว่าเป็นคนดี เศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาความ
ย่ังยืน หรือความยุติธรรม   เป็นพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน จากหลักการต่าง ๆ ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด
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สืบสอบถึงความเช่ือถือได้ของหลักการเหล่าน้ัน ถ้าหลักการเป็นเรื่องเก่ียวกับเหตุการณ์ในอดีต ผู้เรียน
ต้องตรวจสอบความน่าเช่ือถือ และความเทีย่งตรงของข้อมูลก่อนย่ิงกว่าน้ันผู้เรียนจะต้องมีความรู้
เก่ียวกับหลักการที่เขาต้องศึกษาด้วย 

4.3 แนวทางที่ 3 ครูเน้นการใช้เน้ือหาที่เป็นเรื่องขัดแย้ง วิธีสอนแบบน้ีเน้นเป็นพิเศษให้
ผู้เรียน คิดอย่างไตร่ตรอง การสร้างความสงสัยในการแปลความหมายของข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียน
เห็นว่าไม่มีความหมายที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียว 

รูปแบบท่ี 5 ใช้กระบวนการในการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กระบวนการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน คือ 
5.1 ขั้นตอนที ่1 การเตรียมการฝึกทักษะ 

5.1.1 จัดเตรียมและระบุว่าจะพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในเรื่องหน่ึงผู้เรียนควร
รับรู้ ว่าผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนรู้อะไร ขั้นตอนน้ีครูจะต้องวิเคราะห์ถึงทักษะต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และต้องการฝึกอบรมผู้เรียน 

5.1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณที่ครูได้ต้ังจุดประสงค์
ไว้ การฝึกปฏิบัติเฉพาะแต่ละทักษะเป็นสิ่งสําคัญ ครูต้องออกแบบกิจกรรมเตรียมสื่อต่าง ๆ เพ่ือฝึก
ผู้เรียนให้เกิดความชํานาญในทักษะนั้น ๆ 

5.1.3 ทดสอบกระบวนความคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูลแต่ละด้านได้ 
5.1.4 ทบทวนทักษะที่สอนและมีการอภิปรายในห้องเรียน น้ีคือขั้นตอนติดตามการ

พัฒนาทักษะ 
5.2 ขั้นตอนที ่2 เป็นการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ทัศนัย  ไกรทอง (2546 : 6) กล่าวว่า เป็นการพัฒนาเน้ือหาความรู้ให้ตรงตามหลักสูตร     
โดยให้ผู้เรียนมสีิทธิและเสรีภาพ และได้แสดงความสามารถในทักษะการเรียนได้ ครูจะต้องเน้นการ
ประยุกต์ทักษะนั้นในหัวข้อที่เรียนหรือที่พบในชีวิตประจําวันได้ 

ตัวอย่างเช่น การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชา
ประวัติศาสตร์เป็นวิชาตัดสินปัญหา โดยมีเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนสามารถวินิจฉัยข้อสรุป
ได้เป็นอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลทางประวัติศาสตร์เป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ปัญหา กรณีน้ีเองประวัติศาสตร์จึงมีเทคนิคการสอนสอดคล้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ จึงสามารถ
บูรณาการระหว่างกันได้ทั้งทางเน้ือหาสาระและเทคนิควิธีการ เป็นต้น   

รูปแบบท่ี 6 ใช้ปัญหาท่ีกําลงัเกิดขึ้นในปัจจุบันเน้นการฝกึแก้ปัญหาและการตัดสนิใจ 
รูปแบบน้ีผู้เรียนได้มีโอกาสตรวจสอบและตั้งสมมติฐานต่าง ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจะฝึกวิธีการสืบสอบ และฝึกแก้ปัญหาทางสังคม 
แทนที่จะศึกษาเพียงให้ผู้เรียนคิดและตรวจสอบหลังจากเรียนหัวข้อในเน้ือหาสังคมศึกษา มีการ
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แบ่งกลุ่มย่อยให้ผู้เรียนศึกษาแต่ละข้อของสมมติฐานที่ครูนําเสนอ ผู้เรียนที่เป็นสมาชิกในแต่ละกลุ่ม
จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบสมมติฐานมีการค้นคว้าอิสระ สรุปหลกัการสําคัญว่าจะยอมรับหรือ
ปฏิเสธข้อสมมติฐานโดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และความจริงของการค้นคว้าทั้งหมด วิธีการน้ีจะ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดนําไปสู่กระบวนการเรียนรู้การวิจัย โดยผ่านการตรวจสอบและหาข้อสรุปผล
การฝึกหัด เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น ทั้งน้ีกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะคํานึงถึงสภาพความจริงของผู้เรียนได้ดีที่สุด 

จะเห็นว่า รูปแบบต่าง ๆ ที่กล่าวมา ต่างให้ความสําคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ 
การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาที่ครูผู้สอนในรายวิชาสังคมศึกษาต้องพยายามให้ผู้เรียนเรียนรู้ และมี
ความคิด  อย่างมีวิจารณญาณมากกว่าการเรียนรู้แบบท่องจํา เพราะการที่ทําให้นักเรยีนเกิด
กระบวนการเรียน โดยใช้การคิดจะทําให้เป็นสิ่งที่ติดตัวและช่วยการดํารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งต่างกับการเรียนแบบให้จําอย่างเดียวเพราะการเรียนเพ่ือให้จําน้ัน เมื่อเวลานานมากเท่าไรโอกาสใน
การลืมมีมากขึน้เท่าน้ัน ทั้งน้ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
โดยผ่านกระบวนการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้อย่างแท้จริงจะทําให้เพ่ิมคุณค่าและความสาํคัญให้กับการ
เรียนการสอน และการเลือกใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ตลอดจนการดํารงชีวิตในประจําวันจะมี
ประโยชน์ต่อผลการเรียนรู้และความสําเร็จตลอดจนปลูกฝังแนวคิดอันนําไปสู่การแสดงออกทาง
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดีและเหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป 

 
3.3 การจัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมกระบวนการคิดอย่างวิจารณญาณ 

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างวิจารณญาณ มีรูปแบบกระบวนการจัด   
การเรียนรู้ ที่ต้องการให้ผู้เรียนรวบรวมทักษะต่าง ๆ ไปปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยความคิดซับซ้อนและ
ความรู้ลึกซึ้ง เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาและการสร้างสรรค์ โดยมีหลักในการจัดการเรียนการสอน คือ  

3.3.1 ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ (Construction of Knowledge) โดยการเรียนรู้ จัดระบบ 
ตีความ และวิเคราะห์ข้อมูล 

3.3.2 ผู้เรียนใช้การสบืสอบทางวิชาการ (Disciplined Inquiry) โดยการนําความรู้ที่มีอยู่
มาพัฒนาเป็นความเข้าใจที่ลกึซึ้ง 

3.3.3 การให้คุณค่านอกเหนือจากห้องเรียน (Value Beyond School)                             
ลัดดาวัลย์  ไวยสุระสิงห์ และสุภาวดี  นพรุจจินดา (2554 : 63) ได้เขียนบทความลงใน

วารสาร การพยาบาลและการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพ่ือเสริมสร้างผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล พบว่า นักศึกษา
พยาบาลสามารถเช่ือมโยงประสบการณ์การเรียนรู้กับสภาพจริงภายนอกห้องเรียนได้ ซึ่งสอดคล้อง
ตามท่ี Brockbank and McGill (2007 : 273) กล่าวว่า การศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้องให้ผู้เรียน
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เช่ือมโยงความรู้ เป็นการเรียนระดับสูง  เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่
เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ความรู้ วิเคราะห์ตนเองและสังคม โลกการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เป็นแนวทางหน่ึงที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพสังคมปัจจุบันและการอุดมศึกษา
ไทย นอกจากน้ี ยังเป็นวิถีทางที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลากหลายวิธี ดังน้ี 
 

3.4 การสอนแบบสืบเสาะแสวงหา (Inquiry Method) 
3.4.1 ความหมายการสอนแบบสบืเสาะแสวงหา 

การสอนแบบสบืเสาะแสวงหา (Inquiry Method) มีผูใ้ห้ความหมายและแนวคิด
หลากหลาย ดังน้ี 

มนมนัส  สุดสิน้ (2543 : 45) สรุปความหมายของการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาไว้ว่า      
การสอนแบบนี้เป็นวิธีการหน่ึงที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักศกึษาหาความรู้ คิดและแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง อย่างมีระบบของการคิด ใช้กระบวนการของการค้นคว้าหาความรู้ ซึ่งประกอบด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติวิทยาศาสตร์ ครูมหีน้าที่จัดบรรยากาศ
การสอนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ คิดแก้ปัญหาโดยใช้การทดลอง และอภิปรายซักถามเป็นกิจกรรม        
ในการสอน 

ชลสีต์  จันทาสี (2543 : 52) ได้ให้ความหมายการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ว่า 
การสอนแบบสบืเสาะแสวงหา เป็นวิธีการหน่ึงที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคน้คว้าหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ ซึ่งครูมีหน้าที่เพียงเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ จัดเตรียม
สภาพการณ์และกิจกรรม  ทีเ่อ้ือต่อกระบวนการที่ฝึกใหค้ดิหาเหตุผล สบืเสาะแสวงหา รวมทั้ง     
การแก้ปัญหาให้ได้โดยใช้คําถามและสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ เช่น ของจริง สถานการณ์ ใหผู้้เรียน
ลงมือปฏิบัติ การสํารวจ ค้นคว้าด้วยตนเอง บรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีอิสระใน       
การซักถาม การอภิปราย และมีแรงเสริม อาจกล่าวได้ว่า เป็นการสอนใหผู้้เรียนคิดเป็น ทําเป็น และ
แก้ปัญหาได้ 

สมจิต  สวธนไพบูลย์ (2541 : 138) กล่าวว่า หลักการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา 
ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ส่วนครูจะเป็นผู้อํานวย  
ความสะดวก แนะนํา และให้ความช่วยเหลือเท่าที่จําเป็น ประกอบด้วยกระบวนการที่สําคัญ ได้แก่ 
การสํารวจ และการสร้างองค์ความรู้ 

Good (1973 : 235) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบสบืเสาะแสวงหาว่า         
เป็นเทคนิคหรือกลวิธีอย่างหน่ึงในการจัดใหเ้กิดการเรียนรู้เน้ือหาบางอย่างของวิชาวิทยาศาสตร์    
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โดยกระตุ้นให้ผู้เรียน มีความอยากรู้อยากเห็น เสาะแสวงหาความรู้โดยการถามคําถาม และพยายาม
ค้นหาคําตอบให้พบด้วยตนเอง  

นอกจากน้ี ยังให้ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา อีกอย่างหน่ึงว่าเป็น       
การเรียน โดยการแก้ปัญหาจากกิจกรรมทีจ่ัดขึ้นและใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการทํากิจกรรม             
ซึ่งปรากฏการณ์ใหม ่ๆ ที่ผู้เรยีนเผชิญแต่ละคร้ัง จะเป็นตัวกระตุ้นการคิดกับการสังเกตจากสิ่งที่สรุป
พาดพิงอย่างชัดเจน ประดิษฐ์ คิดค้น ตีความหมาย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทีสุ่ด การใช้
วิธีการอย่างชาญฉลาด สามารถทดสอบได้ และสรุปอย่างมีเหตุผล 

Sun and Trowbridge (1973 : 329) ได้สรุปลักษณะของการสอนแบบสืบเสาะ
แสวงหา ว่าเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างมโนทัศน์ด้วยตนเอง และเป็นการพัฒนา
ความสามารถด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน เช่น ความสามารถทางวิธีการ ทักษะทางสังคม ความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งต้องให้อิสระ และให้ผู้เรียนมีโอกาสคิด และเป็นการเรียนที่เน้นการทดลอง เพ่ือให้
ผู้เรียนค้นพบตนเอง และการเรียน    แบบสบืเสาะแสวงหา จะกําหนดเวลาสําหรับการเรียนรู้ 

คาริน (Carin. 1993 : 86) กล่าวว่า การสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกระบวนการ        
ที่เมื่อพบปัญหาแล้วมีการต้ังสมมติฐานหรือหาคําตอบที่เป็นไปได้ ทดสอบสมมติฐานน้ันด้วยข้อมูล              
ที่รวบรวมได้ แล้วพยายามท่ีจะประยุกต์ข้อสรุปน้ันมาเป็นความรู้ใหม ่โดยมีประเด็นหลักอยู่ที่
กระบวนการ (Process) มากกว่าผลผลิต 

มัวร์ และควินน์ (Moore ; & Quinn. 1994 : 212) กล่าวว่า การสอนแบบสืบสวน
สอบสวนเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งมัน่เพ่ือจะแก้ปัญหา โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการหา
คําตอบ 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช (2537 : 92) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวนว่า เป็นกระบวนการตรวจสอบปัญหาหรือสถานการณ์อันหน่ึงอันใดในการค้นหา
ความจริงการสืบสวนสอบสวนเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้สอนจัดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาให้
ผู้เรียนเกิดความสงสัยสถานการณ์น้ัน จึงเป็นปัญหาสําหรบัผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนต้องค้นหาสาเหตุ   
เพ่ือมาอธิบายปัญหานั้นโดยผู้เรียนและผู้สอนเป็นผู้สืบสวนสอบ สวนด้วยการต้ังคําถาม จุดมุ่งหมาย
ปลายทางคือผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

สมชาย ชูชาติ (2538 : 82) กล่าวว่า วิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นการสอน           
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับวิธี   
การสอนแบบแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้สติปัญญาของผู้เรียน 

วิชิต สุรัตน์เรืองชัย (2540 : 82) กล่าวว่า วิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน หมายถึง      
การสอนที่เน้นให้นักเรียนค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองโดยใช้การสังเกต สอบถาม และทดลองจนได้
ข้อสรุป 



 43

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 16) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนเป็นการใช้คําถามทีม่ีความหมาย เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนสืบค้นหรอืค้นหาคําตอบในประเด็นที่
กําหนดให้ เน้นการให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 

กรมวิชาการ (2544 : 36) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบสืบสวนสอบสวนว่า      
หมายถึง การสอนที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้า          
หาความรู้ โดยใช้กระบวนการคิดหาเหตุผล จนค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาที่ถกูต้องด้วย
ตนเอง โดยครูต้ังคําถามประเภทกระตุ้นให้ผูเ้รียนใช้ความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาและสามารถนํา 
วิธีการน้ันมาแก้ปัญหา 

ไสว ฟักขาว (2544 : 102) กล่าวว่า วิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry 
method) เป็นวิธีการสอนที่เน้นการแสวงหาความรู้เพ่ือการแก้ปัญหาโดยใช้คําถาม จัดเป็นวิธี      
การสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน บทบาทของครูผู้สอนจะ
ลดลง ผู้สอนจะเปิดโอกาสและช้ีแนะให้ผู้เรียนได้ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมค้นคว้า และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองจากการถามตอบ หรือครแูละผู้เรียนผลัดกันถามก็ได้ แต่รูปแบบที่ผู้เรียนเป็นผู้ถาม
จะสอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากที่สดุ 

สุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคาํ (2545 : 136) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน คือ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้
ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ โดยผู้สอนต้ังคําถามกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางความคิดหา
เหตุผลจนค้นพบความรู้หรือแนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง สรุปเป็นหลักการ กฎเกณฑ์
หรือวิธีการในการแก้ปัญหา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการควบคุมปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือสร้างสรรค์สิง่แวดล้อมในสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง 

ทิศนา แขมมณี (2551 : 141) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวน 
การสืบสวนสอบสวน  หมายถึง การดําเนินการเรียนการสอนโดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคําถาม 
เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู้เพ่ือนํามาประมวลหาคําตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง   
โดยที่ผู้สอนช่วยอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรยีน เช่น ในด้านการสืบค้นหา
แหล่งความรู้ การศึกษาข้อมลู การวิเคราะห์ การสรุปข้อมูล การอภิปรายโต้แย้งทางวิชาการและ    
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นต้น 

จากการศึกษาค้นคว้าข้างต้นสรุปได้ว่า การสอนแบบสืบสวนสอบสวน หมายถึง     
การเรียนการสอนที่เน้นการฝึกให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้สอน
เป็นผู้ต้ังคําถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย มีการตอบโต้กันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
จนกระทั่งผู้เรยีนค้นพบข้อสรุป หลักการหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ด้วยตนเองและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ 
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นอกจากน้ัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจัดกิจกรรม   
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้เรียนมีอิสระในการคิด การหาเหตุผล การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ แสวงหาคําตอบ  ด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงผู้อํานวยความสะดวก ให้คําแนะนําบางโอกาส 

3.4.2 รูปแบบและขัน้ตอนของการสอนแบบสบืเสาะแสวงหา 
บรูเนอร์ (Bruner. 1966 : 89) ได้เสนอกระบวนการสืบเสาะแสวงหาไว้เป็น 4 ขั้น   

ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในช่ือ OEPC Techniques ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
1) ขั้นสังเกต (Observation - O) เป็นขั้นที่สาํคัญที่สุดอันดับแรกของกระบวนการ

แสวงหาความรู้ ขั้นสังเกตน้ีครูจัดสถานการณ์ กิจกรรมหรอืสาธิตการทดลองให้ผู้เรียนสงัเกต จะทําให้
ผู้เรียนเกิดปัญหาคับข้องใจ (Conflict) ผู้เรยีนจะถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลแลว้จดบันทึกข้อมูลเหล่าน้ันไว้
เป็นพ้ืนฐาน เพ่ือจะนํามาประกอบการพิจารณาต้ังสมมติฐานต่อไป 

2) ขั้นอธิบาย (Explanation - E) เมื่อใช้การสงัเกตการณ์เก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นแรก
แลว้ ต่อไปพยายามอธิบายสถานการณ์หรือปรากฏการณ์น้ันๆ ว่ามีอะไรเป็นสาเหตุ เพราะเหตุใดจึง
เป็นเช่นน้ัน  โดยพยายามหาแนวทางในการอธิบายไว้หลายๆ ทางตามแบบของการต้ังสมมติฐาน 

3) ขั้นทํานายหรือคาดคะเน (Prediction - P) เมื่อทดลองสมมติฐานเพ่ือหาทาง
อธิบายว่าปัญหาเหล่าน้ันมีสาเหตุจากอะไรแล้วผู้เรียนก็พอจับเค้าโครงของปัญหาได้แน่ชัดขึ้น ฉะน้ัน
จะสามารถคาดคะเนได้ว่าถ้ามีสาเหตุเช่นเดียวกันอีกจะเกิดอะไรตามมา แม้ว่าจะไม่มีสถานการณ์
เช่นน้ันปรากฏให้เห็นจริง ๆ 

4) ขั้นนําไปใช้และสร้างสรรค์ (Control and creativity - C) คือ ขั้นที่สามารถนํา
แนวคิดที่ได้รับไปใช้ในการแก้ปัญหากับสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

 
สรุปขั้นตอนของกระบวนการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาของบรูเนอร์ ได้ดังภาพประกอบ 2 
 

                              O          E           P              C 
             ความรู้เดิม      สงัเกต       อธิบาย       ทํานาย      ควบคมุและสร้างสรรค์ 
 

ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนของกระบวนการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาของบรูเนอร์ 
ที่มา : เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต. (2528 : 180). เทคโนโลยีทางการศึกษา. 
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วิชิต สุรัตน์เรืองชัย (2540 : 82) กล่าวถึง ขั้นตอนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน     
ไว้ 4 ขั้น ดังน้ี 

1. สังเกต เป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนกําหนดสถานการณ์ปัญหา หรือเรื่องราว หรือ  
การทดลองที่น่าสนใจให้นักเรยีนสังเกตและเกิดความสงสัยขึ้น หากนักเรียนสังเกตแล้วไม่เกิด      
ความสงสัยหรอืเกิดปัญหาขึ้น ครูผูส้อนอาจช้ีนําปัญหาให้ผู้เรียนก็ได้ 

2. ทํานาย เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนคาดเดาคําตอบของปัญหาที่สงสัย โดยก่อนที่จะ
ทํานายผู้เรียนจะทําการสืบสวนสอบสวนโดยใช้คําถามต่างๆกับครูเพ่ือให้ได้ข้อมูลมากทีสุ่ด ครูจะตอบ
เพียงกว้าง ๆ ในหลักการ ไม่ตอบคําตอบโดยตรง เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้คําถามอย่างกว้างขวาง 
ลึกซึ้ง จากน้ันผู้เรียนจะทํานายคําตอบของปัญหาในขั้นตอนแรก 

3. ทดลอง เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนดําเนินการพิสูจน์คําตอบที่คาดเดาหรือทํานายไว้ว่า
ถูกต้องหรือไม่ โดยการทดลองตามแนวทางที่ครูผู้สอนเตรยีมไว้ หรือหากเป็นปัญหาที่ไมต้่องทดลอง
เพ่ือหาคําตอบก็อาจใช้การศึกษาค้นคว้าหรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือพิสูจน์คําทํานายดังกล่าว 

4. สรุป เป็นขั้นตอนการสรุปผลการทดลองหรือศึกษาค้นคว้าว่าคําตอบที่ทํานายไว้ 
ถูกหรือผิดและสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ต่อไป 

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 17) กล่าวถึง ขั้นตอนกระบวนการสืบสวนสอบสวน 
(Inquiry process) ไว้ 5 ขั้น ดังน้ี 

1. กําหนดปัญหา 
1.1 จัดสถานการณ์หรือเรื่องราวที่น่าสนใจเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน สังเกต สงสัย

ในเหตุการณ์หรือเรื่องราว 
1.2 กระตุ้นให้ผู้เรียนระบุปัญหาจากการสังเกตว่าอะไรคือปัญหา 

2. กําหนดสมมติฐาน 
2.1 ต้ังคําถามให้ผู้เรียนร่วมกันระดมความคิด 
2.2 ให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่คาดว่าจะเป็นคําตอบของปัญหานั้น 

3. รวบรวมข้อมูล 
3.1 มอบหมายให้ผูเ้รียนไปค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารหรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
3.2 ให้ผู้เรียนวิเคราะห์และประเมินว่า ข้อมูลน้ันมีความเกี่ยวข้องกับปัญหา

หรือไม่มีความถูกต้องน่าเช่ือเพียงไร 
4. ทดสอบสมมติฐาน 
 ให้ผู้เรียนนําขอ้มูลที่ได้มาร่วมกันอภิปรายเพ่ือสนับสนุนสมมติฐาน 
5. สร้างข้อสรุป 
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ให้ผู้เรียนสรุปว่าปัญหานั้นมีคาํตอบหรือข้อสรุปอย่างไร อาจสรุปในรูปของ
รายงานหรือเอกสาร 

กรมวิชาการ (2544 : 36 - 37) กล่าวถึง ขัน้ตอนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนไว้ 5 
ขั้นดังน้ี 

1. ขั้นการสังกัปแนวหน้า คือ ขัน้ที่ครูปูพ้ืนฐานความพร้อมในด้านความรู้ให้แก่
ผู้เรียน 

2. ขั้นสังเกต คือ ครูสร้างสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือเป็นการแสดงละครปริศนา 
เพ่ือให้ผู้เรียนสงัเกตสภาพการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาน้ัน ๆ ขั้นน้ีครูส่งเสริมให้ผูเ้รียนฝึกคิด
วิเคราะห์ ทําความเข้าใจ แปลความหมาย และจัดโครงสรา้งความคิดในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และสร้างแรงจูงใจใหผู้้เรียนเกิดความกระหายใคร่จะแสวงหาความจริง 

3. ขั้นอธิบาย เป็นขั้นที่ครูกระตุ้นให้นักเรียนหาคําอธิบายหรือสาเหตุของปัญหาใน
รูปของเหตุผล ขั้นน้ีผู้เรียนฝึกการต้ังทฤษฎีหรือสมมติฐานเพ่ืออธิบายที่มาสาเหตุของปัญหานั้น     
เป็นการฝึกวิเคราะห์ระบบจากผลไปหาเหตุ 

4. ขั้นทํานาย ใหผู้้เรียนรู้จักหาแนวทางหรือวิธีที่จะพิสูจน์ทาํนายผลหรือพยากรณ์ได้
ว่าผลจะเป็นอย่างไร จะเกิดอะไรขึ้น เป็นการทดสอบสมมติฐานหรือพิสูจน์ทฤษฎีที่ต้ังขึ้น 

5. ขั้นควบคุมและสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนนําหลักการ กฎเกณฑ์และ
วิธีการแก้ปัญหา มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้ 
อย่างกว้างขวาง ลักษณะพิเศษของวิธีสอนแบบน้ีคือ ก้าวไกลว่าการสอนแบบวิทยาศาสตร์ในด้านที่คิด
ไปถึงการใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย ไม่จํากัดเฉพาะแต่การแก้ปัญหาที่เกิดขึน้เท่าน้ัน 

ไสว ฟักขาว (2544 : 102 - 104) กล่าวถึงขั้นตอนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน     
ไว้ 6 ขั้น ดังน้ี 

1. ขั้นนําเสนอสถานการณ์หรือสิ่งที่เป็นปัญหา โดยครูอาจเล่าเรื่องโดยใช้สื่อ/
อุปกรณ์ ภาพประกอบ หรือนําของจริงมาแสดงก็ได้ 

2. ขั้นสังเกต ครูให้ผู้เรียนสังเกตสิ่งที่ครูนําเสนอโดยใช้ประสาทสัมผสัทั้ง 5 หรืออาจ
ใช้เครื่องมือบางอย่างช่วยก็ได้ 

3. ขั้นอธิบาย ครูให้ผู้เรียนคิดสาเหตุของปัญหาแล้วต้ังสมมติฐานเก่ียวกับปัญหานั้น
จากความรู้ และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 

4. ขั้นทดสอบ ครูให้ผู้เรียนช่วยกันต้ังคําถามเพ่ือรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัญหาให้
มากที่สุดเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยครูจะไมพ่ยายามตอบคําถามในลักษณะที่จะอธิบายคําตอบของ
ปัญหา แต่อาจตอบเพียง "ใช่”หรือ“ไม่ใช่” 
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สุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคาํ (2545 : 138 - 141) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนเป็น 5 ขั้นตอน สรุปได้ดังน้ี 

1. ขั้น“สน”คือ ขั้นของการให้สงักัปแนวหน้า ซึ่งได้แก่ การเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนให้กับผู้เรียน โดยการดึงเอาความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่
สอนมาให้สมัพันธ์กัน   รวมทัง้ปูพ้ืนฐานความรู้ใหมท่ี่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ เน้ือหาสาระใหม่ให้กับ
ผู้เรียน 

2. ขั้น“ส”คือ ขั้นของการสังเกตสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ในขั้นน้ีจะสร้าง
สถานการณ์ปัญหาขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้สังเกตและวิเคราะห์องค์ประกอบและธรรมชาติของปัญหา
อย่างละเอียดการเรียนรู้ที่สําคัญ  ในขั้นน้ี คือ การเรียนรู้สงักัป ลักษณะรว่มของสถานการณ์ของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหา 

3. ขั้น“อ” คือ ขั้นของการอธิบายปัญหาข้องใจ โดยอาศัยความสามารถในการหา
เหตุผลมาอธิบายถึงสาเหตุของปัญหา ส่วนมากการอธิบายมักจะอยู่ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุและผลแบบฟังก์ชัน ขั้นน้ีเป็นจุดเริ่มต้นของความสามารถในการสร้างทฤษฎีขึ้นมาสําหรับอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ การเรียนที่สําคัญที่สุดในข้ันน้ี คือ การเรียนรู้หลักว่า เมื่อปรากฏผลออกมาในรูป
ของปัญหาอย่างน้ีอะไรควรจะเป็นเหตุหรือสาเหตุของการเกิดผลอันน้ัน 

4. ขั้น “ท” คือ ขัน้ของการทํานายผลเมื่อเราแปลเหตุ เป็นขั้นตอนของ           
การต้ังสมมติฐาน เพ่ือจะทดสอบดูว่าคําอธิบายขั้นที่ 3 ว่าถูกต้องมากน้อยเพียงใด และยังเป็น      
การคาดคะเนผลของสาเหตุต่าง ๆ ทั้งน้ี เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนคิดอย่างรอบคอบ การเรียนที่สําคัญในขั้นน้ี 
คือ การเรียนรูวิ้ธีแก้ปัญหาโดยนําหลักการทีเ่รียนรู้ในขั้นที ่3 มาใช้ 

5. ขั้น“ค”คือ ขั้นของการควบคุมและสร้างสรรค์ทั้งสิ่งแวดลอ้มภายนอกและภายใน   
เป็นขั้นที่นําผลของการแก้ปัญหามาปฏิบัติใช้ในชีวิตจริง เพ่ือให้เกิดการควบคุมสิ่งแวดล้อมภายใน 
(ทางจิตใจ) ขั้นน้ีส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ฉะน้ันการเรียนที่สําคัญในขั้นน้ี คือ การเรียนรู้
วิธีสร้างสรรค์ 

จากการศึกษาค้นคว้าข้างต้น สรุปได้ว่า ขั้นตอนการการสอนแบบสืบสวนสอบสวน
เป็นไปในแนวเดียวกัน โดยเริ่มต้นด้วยการที่ผู้สอนสร้างสถานการณ์หรือปัญหาให้กับผู้เรียน อาจจะ
เป็นการพูดหรือการใช้คําถามเพ่ือสร้างความสนใจให้กับผู้เรยีน ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิด สงัเกต 
คาดคะเน แนวทางในการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหา และนําความรู้
ใหม่ที่ได้ไปใช้ แต่ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้สรุปเป็นขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 1) ขั้นสังเกต เป็นขั้นที่
ผู้สอนสร้างสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและต้ังคําถามต่าง ๆ จากสถานการณ์น้ัน ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสังเกต
และประเมินสถานการณ์ที่ได้รับ เป็นการกระตุ้นและเร้า ความสนใจของผู้เรียน 2) ขั้นอธิบาย เป็นขั้น
ที่ผู้สอนกระตุ้นความคิดของผู้เรียนโดยการต้ังคําถาม เพ่ือให้ผู้เรียนพยายามหาคําอธิบาย หาสาเหตุ
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ของปัญหาหรือตอบโจทย์จากคําถามในขั้นแรก โดยพยายามให้ผู้เรียนนําความรู้ประสบการณ์เดิมและ
ข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นการฝึกความคิดของผู้เรียนจากเหตุไปสู่ผลและจากผลไปสู่เหตุ 
3) ขั้นทํานายและทดสอบ เป็นขั้นที่ผู้เรียนนําข้อมูลทั้งหมดร่วมกันอภิปรายความเป็นไปได้ของคําตอบ
และทดลอง หาคําตอบของปัญหาจากวิธีการทั้งหมดที่คาดคะเนไว้เพ่ือดูว่าวิธีการใดที่จะสามารถ
แก้ปัญหาได้ดีที่สุด โดยผู้สอนเป็นผู้ให้คําแนะนําหรือให้คําปรึกษาเมื่อผู้เรียนต้องการ 4) ขั้นนําไปใช้ 
เป็นขั้นที่ผู้เรียนนําความรู้ใหม่ที่ได้ไปปรับใช้กับสถานการณ์หรือปัญหาใหม่ ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

นอกจากน้ี นักศึกษาจากกลุ่ม Biological Curriculum Society (BSCS) (1997 : 
387) ได้เสนอกระบวนการสืบเสาะแสวงหา เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเช่ือมโยงสิ่งที่เรียน
ให้เข้ากับประสบการณ์หรือความรู้เดิม เป็นความรู้หรือแนวคิดของผู้เรียนเอง เรียกรูปแบบการสอนน้ี
ว่า Inquiry Cycle หรือ 5Es มีขั้นตอน ดังน้ี 

1. การสร้างความสนใจ (Engage)  
 เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการเรียนรู้ที่จะนําเข้าสู่บทเรียน จุดประสงค์ที่สําคัญ
ในขั้นตอนน้ี   คือ ทําให้ผู้เรียนสนใจใคร่รู้ในกิจกรรมที่จะนําเข้าสู่บทเรียน ควรจะเช่ือมโยง
ประสบการณ์การเรียนรู้เดิมกับปัจจุบัน และควรเป็นกิจกรรมที่คาดว่ากําลังจะเกิดขึ้น ซึ่งทําให้ผู้เรียน
สนใจจดจ่อที่จะศึกษาความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทักษะ และเริ่มคิดเช่ือมโยงความคิดรวบ
ยอด กระบวนการ หรือทักษะกับประสบการณ์เดิม 

2. การสํารวจและค้นหา (Explore) 
 เป็นขั้นตอนที่ทําให้ผู้เรียนมปีระสบการณ์ร่วมกัน ในการสร้างและพัฒนาความคิด
รวบยอด กระบวนการ และทักษะโดยการให้เวลาและโอกาสแก่ผู้เรียนในการทํากิจกรรมการสํารวจ
และค้นหาสิ่งทีผู่้เรียนต้องการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของผู้เรียนแต่ละคน หลังจากน้ัน ผูเ้รียนแต่ละ
คนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะในระหว่างที่
ผู้เรียนทํากิจกรรมสํารวจและค้นหา เป็นโอกาสที่ผู้เรียนได้ตรวจสอบหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
ความคิดรวบยอดของผู้เรียนที่ยังไม่ถูกต้องและยังไม่สมบูรณ์ โดยการให้ผู้เรียนอธิบายและยกตัวอย่าง
เก่ียวกับความคิดเห็นของผู้เรียน ครูควรระลกึอยู่เสมอเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียนตามประเด็น
ปัญหา ผลจากการที่ผู้เรียนมใีจจดจ่อในการทํากิจกรรม ผู้เรียนควรจะสามารถเช่ือมโยงการสังเกต 
การจําแนกตัวแปร และคําถามเก่ียวกับเหตุการณ์น้ันได้ 

3. การอธิบาย (Explain) 
 เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการอธิบายความคิดรวบยอดที่
ได้จากการสํารวจและค้นหา ครูควรให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
เกี่ยวกับทักษะหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ การอธิบายน้ันต้องการให้ผู้เรียนได้ใช้ข้อสรุปร่วมกัน           
ในการเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมน้ี ครคูวรช้ีแนะผู้เรียนเก่ียวกับการสรุปและ      
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การอธิบายรายละเอียด แต่ครูควรระลึกอยู่เสมอว่า กิจกรรมเหล่าน้ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทําให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาความสามารถในการอธิบายด้วยตัวผู้เรียนเอง บทบาทของครูเป็นเพียงผู้ช้ีแนะผ่านทาง
กิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสอย่างเต็มที่ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้
ชัดเจน ทําให้ผูเ้รียนสามารถอธิบายความคิดรวบยอดได้อย่างเข้าใจ โดยเช่ือมโยงประสบการณ์ 
ความรู้เดิม และสิ่งที่เรียนรู้เข้าด้วยกัน 

4. การขยายความรู้ (Elaborate) 
 ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้ยืนยันและขยายหรือเพ่ิมเติมความรู้      
ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้กว้างขวางและลึกซึ้งย่ิงขึ้น และยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 
และปฏิบัติตามที่ผู้เรียนต้องการ ในกรณทีีผู่้เรียนไม่เข้าใจหรือยังสับสนอยู่ หรืออาจจะเข้าใจเฉพาะ
ข้อสรุปที่ได้จากการปฏิบัติ การสํารวจ และค้นหาเท่าน้ัน ควรให้ประสบการณ์ใหมผู่้เรยีนจะได้พัฒนา
ความรู้ความเข้าใจในความคิด รวบยอดให้กว้างขวางและลึกซึ้งย่ิงขึ้น เป้าหมายที่สําคญัของขั้นน้ี คือ 
ครูควรช้ีแนะให้ผู้เรียนได้นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน จะทําให้ผู้เรยีนเกิดความคิดรวบยอด 
กระบวนการ และทักษะเพ่ิมขึ้น 

5. การประเมินผล (Evaluate) 
 ขั้นตอนน้ีผู้เรียนจะได้ข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับการอธิบายความรู้ความเข้าใจของ

ตนเอง ระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ ในขั้นน้ีของรูปแบบการสอน ครูต้องกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ผู้เรียน
ประเมินความรู้ความเข้าใจ และความสามารถของตนเอง และยังเปิดโอกาสให้ครูได้ประเมินความรู้
ความเข้าใจและพัฒนาทักษะของผู้เรียนด้วย 

นอกจากน้ัน ครูควรมีการตรวจสอบบทบาทของครูและผูเ้รียนในการปฏิบัติกิจกรรม
แต่ละขั้นตอนว่าสอดคล้องกับรูปแบบการสอน 5Es หรือไม ่จากตารางต่อไปนี้ เพ่ือให้ครไูด้ปรับหรือ
พัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50

ตารางที่ 1 แสดงบทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Inquiry Cycle (5Es) 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้

สิ่งทีค่รูควรทํา
สอดคล้องกับ 5Es ไม่สอดคล้องกับ 5Es

1. การสรา้งความสนใจ  
(Engage)  
 

1. สร้างความสนใจ
2. สร้างความอยากรู้อยากเห็น 
3. ต้ังคําถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคดิ 
4. ดึงเอาคําตอบที่ยังไม่ครอบคลุม 

สิ่งที่ผู้เรียนรู้ หรือความคิดเก่ียวกับ
ความคิดรวบยอด หรือเน้ือหาสาระ 

1. อธิบายความคิดรวบยอด 
2. ให้คําจํากัดความและคําตอบ  
3. สรุปประเด็นให้  
4. จัดคําตอบให้เป็นหมวดหมู่  
5. บรรยาย  

2. การสาํรวจและคน้หา 
(Explore) 

1. ส่งเสริมใหผู้้เรยีนทํางานร่วมกันในการ
สํารวจตรวจสอบ  

2. สังเกตและฟังการโต้ตอบกันระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน 

3. ซักถามเพ่ือนําไปสู่การตรวจสอบของ
ผู้เรียน 

4. ให้เวลาผู้เรียนในการคิดข้อสงสัยตลอดจน
ปัญหาต่าง ๆ 

5. ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่ผู้เรยีน 

1. เตรียมคําตอบไว้ให้
2. บอกหรืออธิบายวิธีการ

แก้ปัญหา 
3. จัดคําตอบให้เป็นหมวดหมู่ 
4. บอกผู้เรียนเมื่อผู้เรียนทําไมถู่ก 
5. ให้ข้อมูลหรือขอ้เท็จจริงที่ใช้ใน

การแก้ปัญหา 
6. นําผู้เรียนแก้ปัญหาทีละขั้นตอน 

3. การอธิบาย 
(Explain) 
 

1. ส่งเสริมใหผู้้เรยีนอธิบายความคิดรวบ
ยอด หรือแนวคิด หรือให้คําจํากัดความ
ด้วยคําพูดของผู้เรียนเอง 

2. ให้ผู้เรียนแสดงหลักฐาน ให้เหตุผลและ
อธิบายให้กระจ่าง 

3. ให้ผู้เรียนอธิบาย ให้คําจํากัดความ และ
ช้ีบอกส่วนประกอบต่าง ๆ ในแผนภาพ 

4. ให้ผู้เรียนใช้ประสบการณ์เดิมของตนเป็น
พ้ืนฐานในการอธิบายความคิดรวบยอด 
หรือแนวคิด 
 

1. ยอมรับคําอธิบายโดยไม่มี
หลักฐาน หรือให้เหตุผล
ประกอบ 

2. ไม่สนใจคําอธิบายของผู้เรียน 
3. แนะนําผู้เรียนโดยปราศจากการ

เช่ือมโยงแนวคิด หรือความคิด
รวบยอด หรือทักษะ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้

สิ่งทีค่รูควรทํา
สอดคล้องกับ 5Es ไม่สอดคล้องกับ 5Es

4. การขยายความรู้  
Elaborate) 

1. คาดหวังจากการให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์
จากการช้ีบอก  ส่วนประกอบต่าง ๆ ใน
แผนภาพ คําจาํกัดความ และการอธิบาย
สิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรยีนนําสิ่งที่ผู้เรยีนได้เรียนรู้
ไปประยุกต์ใช้ หรือขยายความรู้และ
ทักษะในสถานการณ์ใหม ่

3. ให้ผู้เรียนอธิบายอย่างหลากหลาย 
4. ให้ผู้เรียนอ้างอิงข้อมูลที่มีอยู่พร้อมทั้ง

แสดงหลักฐานและถามคําถามผู้เรียนว่า
ได้เรียนรู้อะไรบ้าง หรือได้แนวคิดอะไร 
(ที่จะนํากลวิธีจากการสํารวจตรวจสอบ
ครั้งน้ีไปประยุกต์ใช้) 

1. ให้คําตอบที่ชัดเจน
2. บอกผู้เรียนเมื่อผู้เรียนทําไมถู่ก 
3. ใช้เวลามากในการบรรยาย 
4. นําผู้เรียนแก้ปัญหาทีละขั้นตอน 
5. อธิบายวิธีการแก้ปัญหา 

5. การประเมินผล  
   (Evaluate) 
 

1. สังเกตผู้เรียนในการนําความคิดรวบยอด
และทักษะใหมไ่ปประยุกต์ใช้ 

2. ประเมินความรู้และทักษะของผู้เรียน 
3. หาหลักฐานทีแ่สดงว่าผู้เรียนได้เปลี่ยน

ความคิด หรือพฤติกรรม 
4. ให้ผู้เรียนประเมินตนเองเก่ียวกับการ

เรียนรู้และทักษะกระบวนการกลุ่ม 
5. ถามคําถามปลายเปิด เช่น ทําไมผู้เรียน

จึงคิดเช่นน้ัน มีหลักฐานอะไร ผู้เรียน
เรียนรู้อะไรเก่ียวกับสิ่งน้ัน และอธิบายสิ่ง
น้ันอย่างไร 

1. ทดสอบนิยามศัพท์ และ
ข้อเท็จจริง 

2. ให้แนวคิดหรือความคิดรวบยอด
ใหม ่

3. ทําให้คลมุเครอื 
4. ส่งเสริมการอภิปรายที่ไม่

เช่ือมโยงความคิดรวบยอด หรือ
ทักษะ 

 

ที่มา : BSCS (Biological Curriculum Society).(1997 : 387). Inquiry Cycle. 
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ตารางที่ 2 บทบาทของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Inquiry Cycle (5Es) 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้

สิ่งทีค่รูควรทํา
สอดคล้องกับ 5Es ไม่สอดคล้องกับ 5Es

1. การสรา้งความสนใจ 
(Engage)  
 

1. ถามคําถาม เช่น ทําไมสิ่งน้ีจึงเกิดขึ้นฉันได้
เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งน้ี 

2. แสดงความสนใจ 

1. ถามหาคําตอบที่ถูก
2. ตอบเฉพาะคําตอบที่ถูก 
3. ยืนยันคําตอบหรือคําอธิบาย 
4. มีวิธีการแก้ปัญหาเพียงวิธีเดียว 

2. การสาํรวจและคน้หา 
(Explore) 

1. คิดอย่างอิสระแต่อยู่ในขอบเขตของ
กิจกรรม 

2. ทดสอบการคาดคะเนและสมมติฐาน 
3. คาดคะเนและต้ังสมมติฐานใหม่ 
4. พยายามหาทางเลือกในการแก้ปัญหาและ

อภิปรายทางเลือกเหล่าน้ีกับคนอ่ืน 
5. บันทึกการสังเกตและให้ข้อคดิเห็น 
6. ลงข้อสรุป 

1. ให้คนอ่ืนคิดและสํารวจตรวจสอบ
2. ทํางานเพียงลําพัง โดยมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนน้อยมาก 
3. ปฏิบัติอย่างสับสนไม่มีเป้าหมาย

ที่ชัดเจน 
4. เมื่อแก้ปัญหาได้แล้ว ไม่คิดต่อ 

3. การอธิบาย 
(Explain) 

1. อธิบายการแก้ปัญหาหรือคําตอบที่
ซับซ้อน 

2. ฟังคําอธิบายของคนอ่ืนอย่างคิดวิเคราะห์ 
3. ถามคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่คนอ่ืนได้อธิบาย 
4. ฟังและพยายามทําความเข้าใจเก่ียวกับสิ่ง

ที่ครูอธิบาย 
5. อ้างอิงกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติมาแล้ว 
6. ใช้ข้อมูลที่ได้จากการบันทึก/สังเกตในการ

อธิบาย 

1. อธิบายโดยไม่มีการเช่ือมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม 

2. ยกตัวอย่างที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
3. ยอมรับคําอธิบายโดยไม่ให้

เหตุผล 
4. ไม่สนใจคําอธิบายของคนอ่ืน 

4. การขยายความรู้  
    (Elaborate) 

1. นําการช้ีบอกส่วนประกอบต่าง ๆ ใน
แผนภาพ คําจาํกัดความคําอธิบายและ
ทักษะ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่
คล้ายกับสถานการณ์เดิม 

1. ปฏิบัติโดยไม่มีเป้าหมายชัดเจน
2. ไม่สนใจข้อมูลหรือหลักฐาน 
    ที่มีอยู่ 
3. อธิบายเหมือนกับที่ครูจัดเตรียม 
    ไว้ หรือกําหนดให้ 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้

สิ่งทีค่รูควรทํา
สอดคล้องกับ 5Es ไม่สอดคล้องกับ 5Es

 2. ใช้ข้อมูลเดิมในการถามคําถาม กําหนด
จุดประสงค์ในการแก้ปัญหา ตัดสินใจ 
และออกแบบการทดลอง 

3. ลงข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากหลักฐาน
ที่ปรากฏ 

4. บันทึกการสังเกตและอธิบาย 
5. ตรวจสอบความเข้าใจกับเพ่ือน ๆ 

5. การประเมินผล  
    (Evaluate) 
 

1. ตอบคําถามปลายเปิด โดยใช้การสังเกต 
หลักฐานและคาํอธิบายที่ยอมรับมาแล้ว 

2. แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ความคิดรวบยอดหรือทักษะ 

3. ประเมินความก้าวหน้าด้วยตนเอง 
4. ถามคําถามเพ่ือให้มีการตรวจสอบต่อไป 

1. ลงข้อสรุปโดยปราศจาก
หลักฐานหรือคาํอธิบายที่เป็น 
ที่ยอมรับมาแลว้ 

2. ตอบแต่เพียงว่าถูกหรือผิดและ
อธิบายให้คําจํากัดความ/ความจํา

3. ไม่สามารถอธิบายเพ่ือแสดงความ
เข้าใจด้วยคําพูดของตนเอง 

 
ที่มา : BSCS (Biological Curriculum Society).(1997 : 387). Inquiry Cycle. 
 

รูปแบบการสอนน้ีสามารถสะท้อนให้เห็นว่า ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร ดังน้ัน รูปแบบการสอนน้ี 
เป็นทั้งรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนและเป็นรูปแบบการสอนของครู 
 

 
 

ผลการวิจัยทําให้ได้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบวัฎจักร การสืบเสาะแสวงหา 5 
ขั้นตอน เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดระดับสูง ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกสังเกต ฝึกถาม – ตอบ ฝึกการสื่อสาร ฝึกเช่ือมโยงบูรณาการ         

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบวัฎจักร
การสืบเสาะแสวงหา 5 ขัน้ตอน เพื่อพัฒนาการคิดระดับสูง 
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ฝึกนําเสนอ ฝกึคิดวิจารณ์ ฝกึสร้างองค์ความรู้ โดยมีครูเป็นผู้กํากับ ควบคุม ดําเนินการให้คําปรึกษา 
ช้ีแนะ ช่วยเหลือให้กําลังใจ เป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด อยากรู้อยากเห็น และสืบเสาะหา
ความรู้จากการถามคําถาม และพยายามค้นหาคําตอบหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ รวมทั้ง ครแูลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้เรียนและสร้างบรรยากาศ  สืบเสาะแสวงหา ทีเ่อ้ือให้ผู้เรียนคดิอย่างอิสระ ขอบข่าย
รายละเอียดของรูปแบบปรากฏ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 3 แสดงรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบวัฎจักร การสืบเสาะแสวงหา 5 ขั้นตอน 

เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดระดับสูง 
 

ขั้นตอน ลักษณะของกิจกรรม
หรือสถานการณ์ 

บทบาทครู บทบาทผูเ้รียน

1. สร้างความสนใจ 
(Engage) 
ครูจัดกิจกรรมหรือ

สร้างสถานการณ์
กระตุ้น ย่ัวยุ หรือท้า
ทาย ทําให้ผู้เรยีน
ต้องการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง หรือแก้ปัญหา 
(สํารวจ ตรวจสอบ) 
ด้วยตัวของผู้เรียนเอง 

1. เช่ือมโยงกับความรู้
หรือประสบการณ์เดิม 

2. แปลกใหม่ผู้เรยีนไม่
เคยพบมาก่อน 

3. ย่ัวยุ ท้าทาย น่าสนใจ
ใคร่รู ้

4. เปิดโอกาสให้มีแนว
ทางการตรวจสอบ
อย่างหลากหลาย 

5. นําไปสู่กระบวนการ 
ตรวจสอบด้วยตนเอง
ของผู้เรียนเอง 

 

1. สร้างความสนใจ
2. สร้างความอยากรู้

อยากเห็น 
3. ต้ังคําถาม กระตุ้นให้

ผู้เรียนคิด 
4. ให้เวลาผู้เรียนคิดก่อน

ตอบคําถามหรือไม่เร่ง
เร้าในการตอบคําถาม 

5. ดึงเอาคําตอบหรือ  
ความคิดที่ยังไม่ชัดเจน
ไม่สมบูรณ ์

6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
ทําความกระจ่างใน 
ปัญหาที่จะสํารวจ 
ตรวจสอบ 

7. เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกหรือกําหนด 
ปัญหาที่จะสํารวจ 
ตรวจสอบ 

1. ต้ังคําถาม
2. ตอบคําถาม 
3. แสดงความคิดเห็น 
4. กําหนดปัญหาหรือ

เรื่องที่จะสํารวจ   
ตรวจสอบให้ชัดเจน

5. แสดงความสนใจ 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน ลักษณะของกิจกรรม
หรือสถานการณ์ 

บทบาทครู บทบาทผูเ้รียน

2. การสํารวจและ
ค้นหา (Explore) 

ครูจัดกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ใหผู้้เรียน 
สํารวจตรวจสอบ
ปัญหาหรือประเด็นที่
ผู้เรียนสนใจ ใคร่รู้ 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธี    
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

2. ผู้เรียนทํางานตาม
ความคิดอย่างอิสระ 

3. ผู้เรียนต้ังสมมติฐานได้
หลากหลาย 

4. พิจารณาข้อมูลและ  
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
แล้วกําหนดสมมติฐาน
ที่เป็นไปได้ 

5. ผู้เรียนวางแผนแนว
ทางการสํารวจ  
ตรวจสอบ 

6. ผู้เรียนวิเคราะห์  
อภิปรายเก่ียวกับ  
กระบวนการสํารวจ 
ตรวจสอบ 

7. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ในการสํารวจ
ตรวจสอบ 

1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
วิเคราะห์ กระบวนการ
สํารวจ ตรวจสอบ 

2. ซักถามเพ่ือนําไปสู่การ
สํารวจตรวจสอบ 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้
ทํางานร่วมกันในการ
สํารวจ ตรวจสอบ  

4. ให้เวลาผู้เรียนในการ
ไตร่ตรองปัญหา 

5. สังเกตการทํางานของ
ผู้เรียน 

6. ฟังการโต้ตอบกันของ
ผู้เรียน 

7. ทําหน้าที่ในการให้  
คําปรึกษา 

8. อํานวยความสะดวก 

1. คิดอย่างอิสระ แต่
อยู่ในขอบเขตของ
กิจกรรม 

2. ต้ังสมมติฐาน 
3. พิจารณาสมมติฐาน

ที่เป็นไปได้โดยการ
อภิปราย 

4. ระดมความคิดเห็น
ในการแก้ปัญหา 
ในการสํารวจ 
ตรวจสอบ 

5. ตรวจสอบ
สมมติฐาน อย่าง
เป็นระบบ  
ขั้นตอนถูกต้อง 

6. บันทึกการสังเกต 
หรือผลการสํารวจ 
ตรวจสอบอย่าง
เป็นระบบ   
ละเอียดรอบคอบ 

7. กระตือรือร้นมุ่งมั่น
ในการสํารวจ
ตรวจสอบ 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน ลักษณะของกิจกรรม
หรือสถานการณ์ 

บทบาทครู บทบาทผูเ้รียน

3. การอธิบายและ 
   ลงข้อสรปุ 
(Explain) 
ครูจัดกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ใหผู้้เรียน
วิเคราะห์อธิบายความรู้ 
หรือ อภิปรายซักถาม 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน 
เก่ียวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
หรือสิ่งที่ได้ค้นพบ 
เพ่ือให้ผู้เรียน 
ได้พัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจในองค์
ความรู้ที่ได้อย่างชัดเจน 
 

1. ผู้เรียนนําข้อมลูที่ได้ 
จากการสํารวจ  
ตรวจสอบมานําเสนอ  
ในลักษณะ 
1.1 วิเคราะห์ แปลผล 
1.2 สรุปผล 
1.3 อภิปราย 

2. ผู้เรียนนําเสนอผลงาน
ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น
รูปวาด ตาราง แผนผัง 

3. มีการอภิปรายซักถาม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเก่ียวกับ  
ผลงานของผู้เรียน 

4. มีการพิสูจน์ตรวจสอบ
ให้แน่ใจ (ทําซ้าํหรือมี
เอกสารอ้างอิง หรือ
หลักฐานชัดเจน) 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้ 
อธิบายผลการสํารวจ  
ตรวจสอบ และ 
แนวคิดด้วยคําพูด ของ
ผู้เรียนเอง 

2. ให้ผู้เรียนอธิบายโดย 
เช่ือมโยงประสบการณ์ 
ความรู้เดิมและสิ่งที่ได้ 
เรียนรู้ หรือสิ่งที่ได้ 
ค้นพบเข้าด้วยกัน 

3. ให้ผู้เรียนอธิบายโดยมี 
เหตุผล หลักการหรือ 
หลักฐานประกอบ 

4. ให้ความสนใจกับ 
คําอธิบายของผู้เรียน 

5. ส่งเสริมให้ผู้เรยีนสรุป 
องค์ความรู้ที่ได้อย่าง 
ถูกต้อง ชัดเจน 
สมเหตุสมผล 

1. อธิบายการ
แก้ปัญหาหรือผล
การสํารวจ 
ตรวจสอบที่ได้ 

2. อธิบายผลการ
สํารวจ ตรวจสอบ
สอดคล้องกับข้อมูล

3. อธิบายแบบ
เช่ือมโยงสัมพันธ์
และมีเหตุผล
หลักการ หรือ
หลักฐาน ประกอบ 

4. ฟังการอธิบายของ
ผู้อ่ืนแล้วคิด
วิเคราะห์ 

5. อภิปรายซักถาม  
เก่ียวกับสิ่งที่เพ่ือน 
อธิบาย 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน ลักษณะของกิจกรรม
หรือสถานการณ์ 

บทบาทครู บทบาทผูเ้รียน

4. ขยายความรู้ 
    (Elaborate) 
ครูจัดกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ให้ผู้เรียน
ได้ขยายเพ่ิมเติม หรือ
เติมเต็มองค์ความรู้ใหม่
ให้กว้างขวางสมบูรณ์ 
กระจ่างและลกึซึ้ง
ย่ิงขึ้น 
 

1. ให้ผู้เรียนเช่ือมโยง
ความรู้เดิมไปยัง
ความรู้ใหม ่

2. ให้ผู้เรียนได้อธิบาย
และ ร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็นหรือ
เพ่ิมเติมหรือเติมเต็ม 
เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่ 
สมบูรณ์กระจ่างหรือ
ลึกซึ้งขึ้นหรือขยาย
กรอบความรู้ความคิด
ให้กว้างขึ้น 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
หรือทดลองเพ่ิมขึ้น 

4. ให้ผู้เรียนนําความรู้ที่
ได้  ไปประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอ่ืน ๆ หรอื
สถานการณ์ใหม่ 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรยีน 
อธิบายอย่างละเอียด 
ชัดเจน สมบูรณ์และ 
อภิปรายแสดงความ 
คิดเห็นเพ่ิมเติม หรือ
เติมเต็มหรือขยาย  
แนวความคิดและ 
ทักษะจากการสํารวจ 
ตรวจสอบ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรยีน 
เช่ือมโยงความรู้จาก 
การสํารวจตรวจสอบ 
กับความรู้อ่ืน ๆ  

3. ร่วมอภิปรายแสดง 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
หรือเติมเต็ม หรือ   
ขยายกรอบความรู้ 
ความคิด 

4. ใช้ข้อมูลจากการ
สํารวจ ตรวจสอบ
ไปอธิบายหรือ
ทักษะจากการ   
สํารวจตรวจสอบ
ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ที่
คล้ายกับ
สถานการณ์เดิม 

5. นําข้อมูลจากการ
สํารวจตรวจสอบ
ไปสร้างความรู้ใหม ่

6. นําความรู้ใหม่
เช่ือมโยงกับความรู้
เดิม เพ่ืออธิบาย
หรือนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน ลักษณะของกิจกรรม
หรือสถานการณ์ 

บทบาทครู บทบาทผูเ้รียน

5. การประเมินผล  
    (Evaluate) 
ครูจัดกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียน
วิเคราะห์ วิจารณ์ หรือ
อภิปรายซักถาม
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ซึ่งกันและกันในเชิง
เปรียบเทียบ ประเมิน 
ปรับปรุง เพ่ิมเติม หรือ
ทบทวนใหมท่ั้ง
กระบวนการและองค์
ความรู้ 

มีการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความชัดเจน 
ความสมบูรณข์อง
กระบวนการและองค์
ความรู้ที่ได้โดย 
1. วิเคราะห์แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
2. วิจารณ์ หรืออภิปราย 

เพ่ือเปรียบเทียบ 
ประเมิน ปรับปรุงหรือ
เพ่ิมเติม ทั้ง
กระบวนการ และองค์
ความรู้ 

3. เปรียบเทียบผลการ
สํารวจตรวจสอบกับ
สมมติฐานทีกํ่าหนดไว้ 

1. ถามคําถามเพ่ือ 
นําไปสู่การประเมิน 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรยีน 
ประเมินกระบวนการ 
และผลงานด้วยตนเอง 

3. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์สิ่งที่
ควรปรับปรุงแก้ไข ใน
การสํารวจ ตรวจสอบ 
ทั้ง กระบวนการและ 

   องค์ความรู้ที่ได้ 

1. วิเคราะห์
กระบวนการสร้าง
องค์ความรู้ของ
ตนเอง 

2. ถามคําถามที่
เก่ียวข้องจากการ
สังเกต หลักฐาน
และคําอธิบาย เพ่ือ
ความเข้าใจที่
ถูกต้อง ชัดเจน
สมบูรณ์ และอาจ  
นําไปสู่การสํารวจ 
ตรวจสอบใหม ่

3. ประเมิน
กระบวนการ และ
องค์ความรู้ของ
ตนเอง 

 
ที่มา : สํานักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2559 : 9 - 11). การสอนแบบสบืเสาะแสวงหา 
        5 ขั้นตอน. 
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3.4.3 บทบาทของครูในการสอนแบบสบืเสาะแสวงหา 
คาลาฮาน และคนอ่ืน ๆ (Callahan et al. 1998 : 261 - 262) ได้กล่าวถึง บทบาท

ของครูในการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา ซึ่งสรุปได้ดังน้ี 
1) ครูมีหน้าที่ให้คาํแนะนํากับผู้เรียนมากกว่าบอกให้ผู้เรียนทาํตาม 
2) ครูต้ังคําถาม เลือกประเด็นที่น่าสนใจเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและพยายามค้นหา

คําตอบ 
3) ในขณะที่ผู้เรียนค้นหาคําตอบ ครูควรแนะนําในการค้นพบโดยหาความชัดเจนกับ

ปัญหา 
4) ครูพยายามสร้างบรรยากาศในช้ันเรยีนที่เป็นการส่งเสริมการสร้างข้อคาดเดา 

การต้ังข้อสงสัยและการคิดแก้ปัญหา 
5) สนับสนุนให้ผู้เรียนต้ังสมมติฐานและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบสมมติฐาน

ด้วยตนเอง  
6) ช่วยผู้เรียนในการวิเคราะห์และประเมินความคิดของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้มี

การอภิปราย เปิดในช้ันเรียนและพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนพยายามคิดโดยไม่มีการข่มขู่เมื่อคําตอบไม่
เป็นไปตามที่คาดหวัง    

วีรยุทธ วิเชียรโชติ (2521 : 33 - 34) ได้กลา่วถึงบทบาทของครูในการสอนแบบ
สืบเสาะแสวงหา ซึ่งสรุปได้ดังน้ี 

1. ครูเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการสบืเสาะแสวงหาโดยการสร้างสถานการณ์ย่ัวยุให้เด็ก
ต้ังคําถามสอบสวน ตามลําดับขั้นของคําถามแบบสืบเสาะแสวงหา 

2. ครูเป็นผู้ให้การหนุนกําลัง เมื่อเด็กถามมาก็จะให้แรงหนุนยอมรับในคําถามน้ัน
กล่าวชมและช่วยปรับปรุงภาษาในคําถามเพื่อให้ผู้เรียนเขา้ใจในคําถามให้กระจ่างดีย่ิงขึ้น 

3. ครูเป็นผู้ทานกลับ ครูจะทบทวนคําถามอยู่บ้างแต่ไม่มากนักเพ่ือพิจารณาดูว่า
ผู้เรียนมีความเข้าใจอย่างไรบ้าง อาจต้ังคําถามถามผู้เรียนเก่ียวกับเน้ือหาท่ีได้เรียนไปแลว้ก่อนที่จะ
เรียนบทต่อไป 

4. ครูเป็นผู้แนะนาํและกํากับ ครูจะช้ีทางเพ่ือให้เกิดความคิดตามแนวทางที่ถูกต้อง
เป็นผู้กํากับควบคุมเมื่อเด็กออกนอกลู่นอกทาง 

5. ครูเป็นผู้จัดระเบียบ ครูดําเนินการจัดช้ันเรียนให้เหมาะสมกับวิธีการเรียน 
6. ครูเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ ครูช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีกําลังใจในการเรยีน 
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กรมวิชาการ (2544 : 36) และพิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544 : 57) กล่าวถึง บทบาทของ
ครู ในการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา สรุปได้ดังน้ี 

1. เป็นผู้กระตุ้น (catalyst) ให้ผูเ้รียนคิด โดยกําหนดปัญหาแล้วให้ผู้เรียนวางแผน
หาคําตอบเองหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนกําหนดปัญหาและหาสาเหตุของปัญหานั้นด้วยการต้ังคําถาม 

2. เป็นผู้ให้การเสริมแรง (reinforce) โดยการให้รางวัล กล่าวชม เพ่ือให้กําลังใจ 
เพ่ือเกิดพฤติกรรมการเรียนการสอนแบบต่อเน่ือง 

3. เป็นผู้ให้ข้อมลูย้อนกลับ (feedback actor) โดยการบอกข้อดีข้อบกพร่องแก่
ผู้เรียน 

4. เป็นผู้แนะนําและกํากับ (guide and director) เป็นผู้แนะนําเพ่ือให้เกิดความคิด
และกํากับควบคุมมิให้ออกนอกลู่นอกทาง 

5. เป็นผู้จัดระเบียบ (organizer) เป็นผู้จัดบรรยากาศและสิง่แวดล้อม รวมทั้ง
อุปกรณ์สื่อการสอน แก่ผู้เรียน  

สุวิทย์  มูลคํา และอรทัย  มลูคํา (2545 : 142) กล่าวถึง บทบาทผู้สอนในการจัด   
การเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหา ไว้ดังน้ี   

1. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ คิดปัญหา วางแผนและแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
มีเหตุผลด้วยตนเอง  

2. กระตุ้นให้ผู้เรียนหาวิธีการแก้ปัญหาหลาย ๆ วิธีและใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ช่วยในการแก้ปัญหา   

3. เสริมแรงหรือให้กําลังใจแก่ผู้เรียน   
4. ช่วยเหลือ แนะนํา กํากับอย่างใกล้ชิด ตลอดจนเป็นผู้อํานวยความสะดวกเพ่ือให้

กระบวนการเรียนรู้ ดําเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย  
5. จัดเตรียมแหลง่การเรียนรู้ที่สําคัญใหแ้ก่ผู้เรยีน   
6. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน   
7. เป็นผู้ให้ข้อมลูย้อนกลับทั้งข้อดีและข้อบกพร่องแก่ผู้เรียน  

จากการศึกษาค้นคว้าข้างต้นสรุปได้ว่า บทบาทของครูในการสอนแบบสบืเสาะแสวงหา คือ 
ครูควรจัดสถานการณ์ปัญหาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ย่ัวยุให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้หรืออยากที่จะค้นหา 
คําตอบของปัญหานั้น เป็นผู้คอยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองและฝึกใหผู้้เรียน        
ได้ใช้ความคิดอย่างเป็นขั้นตอนจนกระทั่งผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการให้
กําลังใจหรือเสริมแรงให้กับผู้เรียนอีกด้วย 
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3.4.4 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับการสอนแบบสบืเสาะแสวงหา 
งานวิจัยต่างประเทศ 
เดวิส (Davis. 1979 : 4164 - A) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนแบบสบืเสาะ

แสวงหาที่ใช้การเรียนช้ีแนะแนวทางกับการสอนแบบครูบอกความรู้ตามตํารา ที่ส่งผลสัมฤทธ์ิ         
ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย        
จํานวน 103 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 51 คน ซึ่งได้รับการสอบแบบสืบสวนเสาะแสวงหาที่มี  
การแนะแนวทางกลุ่มควบคุม 52 คน ได้รับการสอนแบบครูบอกความรู้ตามตํารา ผลการทดลอง
ปรากฏว่า ผู้เรยีนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เมสัน (Mason. 1997 : 58 - 09A) ได้ศึกษาการเรียนพีชคณิตด้วยตนเองโดยใช้  
การสืบเสาะแสวงหากลุ่มย่อยของผู้เรียนเกรด 9 มีความมุง่หมายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบที่มี
ผลต่อความสําเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้การสืบเสาะแสวงหากลุ่มย่อยและแสดงให้เห็นว่า 
องค์ประกอบเหล่าน้ันมีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไร กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนเกรด 9
จํานวน 22 คน ที่เรียนวิชาพีชคณิต ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนาในกลุ่มผลงานของผู้เรียน 
การเขียนและการบ้านที่ให้ผูเ้รียนเขียนเก่ียวกับการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ในแต่ละวันผู้วิจัยได้สรุป
และตีความหมายจากการเรียนรู้ดังกล่าว ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้เรียนจะเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดีจาก
การสอนโดยใช้การสืบเสาะแสวงหากลุ่มย่อย ซึ่งสามารถสงัเกตได้จากการสร้างสรรค์ความรู้ของ
ผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรูก้ารดําเนินการที่ซับซ้อนและตีความหมายของลักษณะความสัมพันธ์ทาง
คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์ของครูกับผู้เรียน และความสัมพันธ์ของการทดลองกับคะแนนการเรียนรู้
ของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับการสร้างประสบการณ์และมุมมองของผู้เรียนแต่ละคน การเรยีนรู้ระหว่าง
บุคคลเกิดขึ้นได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนแต่ละคนกับผู้เรียนคนอ่ืน ๆ 
และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู ผู้เรียนแต่ละคนกับครูจะมีอิทธิพลต่อกันและกัน 

ทอมสัน (Thomson. 2000 : 61 -10B) ได้ศึกษาการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาและ
การใช้ตัวแทนในการสืบเสาะแสวงหาวิชาคณิตศาสตร์ในระดับวิทยาลยั ศึกษาโดยการสังเกตจากครู
และผู้เรียนจํานวน 2 ห้องเรียน ในขณะทีม่กีารเรียนการสอนวิชาแคลคูลสัสําหรับคณิตศาสตร์ในชีวิต
โดยดูจากสภาพ   ทั่ว ๆ ไปของห้องเรียนและทักษะการใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน  
การเก็บรวมรวมข้อมูลใช้   การบันทึกเทปวีดีโอและสัมภาษณ์คร ู1 คนกับผู้เรียน 6 คน และศึกษา
จากรายงานการทดลองของผู้เรียน   ผลจากการวิจัยพบว่า จุดมุ่งหมายของครูและเวลาเรียนมีผลต่อ   
การพัฒนาการสืบเสาะแสวงหา การใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และความเข้าใจของผู้เรียน ผู้เรียน
มีการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์บ่อยคร้ัง แต่ถ้ามีเวลาน้อยการเรียนจะดําเนินไปโดยการใช้
คําถามและวิธีการของครูเพ่ือให้ครอบคลมุเน้ือหาหัวข้อต่าง ๆ มีการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับ
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วิทยาศาสตร์น้อย ผู้เรียนทั้งสองกลุ่มยังคงไว้ซึ่งกระบวนการของความคิดรวบยอดของแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์และสามารถประยุกต์วิธีการได้และมีความมั่นใจที่จะบอกครใูนเรื่องของความสัมพันธ์ของ
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เฮเยอร์ (Heyer. 2005 : online) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลของการสอนแบบสืบเสาะ
แสวงหา ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของผู้เรียนที่มคีวามสามารถ
พิเศษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะแสวงหามี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

อาชราฟ (Ashcraft. 2006 : 85) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความเข้าใจของผูเ้รียนเรื่อง
ฤดูกาลในวิชาฟิสิกส์โดยการใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาและวิธีการสอนแบบบรรยาย 
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติคะแนนทดสอบหลังเรียน  ของผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาสูงกว่าคะแนนทดสอบ
หลังเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบบรรยายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ คะแนนทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบบรรยายแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติและ
คะแนนทดสอบของผู้เรียนหลังจากได้รับการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

แมคลาฟลิน (McLoughlin. 2008 : 2) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การเรียนรู้โดยใช้การ
สืบเสาะแสวงหาเป็นฐานด้วยวิธีการสอนแบบ MMM (A Modified Moore Method) เพ่ือส่งเสริม
การศึกษาค้นคว้าของนิสิตระดับปริญญาตรี โดยใช้ MMM ผ่านหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์และสอนใน
หลายช้ันเรียน ได้แก่ ช้ันเรียนคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น พ้ืนฐานของคณิตศาสตร์ 1 และ 2 แคลคูลสั 1 , 2 
และ 3ทฤษฎีเซต พีชคณิตเชิงเส้น การเช่ือมโยงไปสู่คณิตศาสตร์ระดับสูง ความน่าจะเป็นและสถิติ 1 
และ2 การวิเคราะห์จํานวนจริง 1 และ 2 และช้ันเรียนโทโพโลยี ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้โดยใช้
การสืบเสาะแสวงหาเป็นฐานด้วยวิธีการสอน    แบบ MMM เป็นวิธีที่ช่วยหล่อหลอมการศึกษาค้นคว้า
ของนิสิตในระยะยาว และยังส่งเสริมให้นิสติศึกษา ค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกด้วย 

หวาง และหลนิ (Wang & Lin. 2008 : 459 - 460) ได้ศึกษาผลของหลกัสูตร
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่ใช้การสอนแบบสืบเสาะแสวงหา ที่มต่ีอความคิดรวบยอดและ   
ความเข้าใจของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า อิทธิพลทางด้านวัฒนธรรม ประสบการณ์และปัจจัยด้าน
สถานการณ์ส่งผลต่อความคิด   รวบยอดและความเข้าใจของผู้เรียน แหลง่ข้อมูลได้จากการเขียนตอบ
คําถามปัญหาปลายเปิด บันทึกประจําวัน การวางแผนการสอนของครูและการอัดวีดีโอเทปในแต่ละ
ช่ัวโมง ผลจากการเขียนตอบคําถามปลายเปิดและการวางแผนการสอนของครู พบว่า หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา โดยการใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ในชุมชนและวิธีการประเมินผล
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แบบย้อนกลับจะพัฒนาเก่ียวกับความคิดรวบยอดของผู้เรียน ส่วนอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรม สภาวะ
แวดล้อมและการออกแบบหน่วยการเรียนรู้จะส่งผลต่อความเข้าใจของผูเ้รียนอย่างมีนัยสําคัญ และ
ระบุด้วยว่า หลักสูตรน้ีจัดเตรียมไว้สําหรับครูนักวิชาการเพ่ือเป็นแนวทางว่า วิธีที่ทําใหผู้้เรียนแสดง
ความคิดรวบยอดและความเข้าใจของพวกเขาออกมาได้น้ันควรใช้การสอนแบบสืบสวนสอบสวน ย่ิง
ไปกว่าน้ันผลการวิจัยในครั้งน้ีอาจจะเป็นสัญญาณในเร่ืองของกลวิธีการสอนที่เหมาะสมสําหรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ต่อไป 

งานวิจัยในประเทศ 
สุมน  อมรวิวัฒน์ (2535 : 38 - 39) การคิดแบบสืบเสาะแสวงหาเหตุปัจจัยว่า คือ 

การพิจารณา เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลของการกระทําต่าง ๆ แล้วสืบค้นสืบเสาะ
แสวงหาไปถึงสาเหตุและส่วนประกอบที่ทําให้เกิดผลเช่นน้ัน วิธีการคิดสืบเสาะแสวงหา หรือเป็น
สาเหตุอาจทําโดยการหาความสัมพันธ์ หรือต้ังคําถามแล้วหาคําตอบก็ได้  

วีรชาติ น่ิมอนงค์ และ พระระพิน พุทฺธิสาโร (2548 : 89) การคิดแบบสบืเสาะ
แสวงหา เป็นการคิด  ที่พิจารณาเหตุการณ์ที่เป็นผลให้รู้จกัสภาวะที่เป็นจริงคือพิจารณาปัญหาและหา
หนทางแก้ไข ด้วยการค้นหา  สาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่สมัพันธ์ส่งผลสบืต่อกัน ซึ่งเรียกว่า วิธีคิด
แบบปฏิจจสมปุบาท เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “ทฤษฎีวงแหวนหรือสัมพันธภาพ” คือคิดแบบสืบเสาะ
แสวงหาเหตุปัจจัย ซึ่งอธิบายว่า สิ่งต่าง ๆ เป็นปัจจัย  ซึ่งกันและกัน ตัวเหตุจะมีหลายองค์ประกอบ
เมื่อกล่าวถึงสิ่งใดจะต้องอธิบายให้เป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน เป็นลักษณะสิง่น้ีมี สิ่งน้ีจึงมี สิ่งน้ีเกิดขึ้น จึง
มาสิ่งน้ีเกิดขึ้นอีก  

สุชาดา วราพันธ์ (2544 : 62) การคิดแบบสืบเสาะแสวงหา เป็นการคิดพิจารณา
สาเหตุที่แท้จรงิ  ของปัญหาว่าเกิดจากเหตุอะไร ซึ่งปัญหาน้ันอาจมีสาเหตุอย่างเดียวหรือหลายสาเหตุ
ก็ได้การคิดแบบสืบเสาะแสวงหา เช่นเดียวกับวิธีการสืบสวนคดีของตํารวจ เป็นต้น 

ปานรวี  ยงยุทธวิชัย (2548 : 165) การคิดแบบสืบเสาะแสวงหาว่า การพิจารณา
ปรากฏการณ์ที่เป็นผล ให้รู้จกัสภาวะที่เป็นจริงหรือพิจารณาปัญหา หาหนทางแก้ไขด้วยการค้นหา
สาเหตุ ปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ส่งผลสืบทอดกันมา  

เพียร์เจต์ (Piajet) (อ้างใน สุคนธ์ สินธพานนท์ 2538. : 18 - 19) ซึ่งมีความคิดเห็นที่
สอดคล้องกับ   การคิดแบบสืบเสาะแสวงหา ได้กล่าวว่าเด็กในวัยรุ่นต้ังแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป จะมี
พัฒนาการด้านการคิดอย่างมีเหตุผลในขั้น Formal Operations เป็นวัยรุ่นที่มีพัฒนาการทาง
สติปัญญา และความคิดสุดยอด จะเริ่มคิดแบบผู้ใหญ ่สามารถคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากข้อมูลทีม่ี
อยู่ คิดในสิ่งที่เป็นนามธรรม สามารถคิดสรา้งสมมติฐานและทฤษฎีอย่างนักวิทยาศาสตร์ได้ 
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ลักษณะเด่นของการคิดแบบสืบเสาะแสวงหา ได้ดังน้ี 
1. การคิดแบบสบืเสาะแสวงหา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด ได้วิเคราะห์ 

พิจารณาปรากฏการณ์ที่เป็นผล ให้รู้จักสภาวะที่เป็นจริงหรือพิจารณาปัญหา หาหนทางแก้ไข ด้วยการ
ค้นหาสาเหตุ และปัจจัยต่าง ๆ สัมพันธ์ส่งผลสืบทอดกันมา หรือโยนิโสมนสิการแบบพ้ืนฐาน คือ คิด
แบบปัจจัยสัมพันธ์ และคิดแบบสอบสวน หรือต้ังคําถาม และหาคําตอบ  

2. การจัดกิจกรรมการคิดแบบสบืเสาะแสวงหา มีความสอดคล้องกับเน้ือหาสาระ 
เรื่อง การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยไทย เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการคิดแบบสืบเสาะแสวงหาเกี่ยวกับ
สาเหตุปัจจัยปัญหาการปกครองของไทย เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการคิดสืบค้น ใช้คําถามหรือ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเก่ียวกับเหตุการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ เป็นตัวนําในการทํากิจกรรมการเรียนการ
สอน แล้วหาคําตอบไปสู่องค์ความรู้ โดยใช้เป็นเคร่ืองมือนําไปสู่การกําหนดปัญหา ผู้เรียนจะต้ังปัญหา
เพ่ือค้นคว้า โดยใช้ความรู้เป็นฐานส่งผลให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด คือ จะช่วยพัฒนาเด็กในด้านความคิด 
รู้จักใช้เหตุผล รู้จักสังเกตและแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้ดี  

พรพัฒน์  สัธนรักษาเวศ (2553 : 40) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้และความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน          
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหา การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้การจัด     
การเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหา ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรยีนได้ใช้
ความสามารถหรือทักษะในการคิดระดับสูง โดยการคิดเป็นกระบวนการซึ่งมีขั้นตอนประกอบด้วย    
1) ขั้นการเสนอสถานการณ์ปัญหา 2) ขั้นการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปัญหา 
3) ขั้นการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการทดสอบหรือพิสูจน์ 4) ขั้นการจัดระบบข้อมูลเพ่ือการอธิบายปัญหา 
และ 5) ช้ันการวิเคราะห์กระบวนการสืบเสาะแสวงหา จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับอายุ
และวัยของผู้เรียนที่อยู่ในช่วงช้ันที่ 4 ซึ่งมีประสบการณ์พอที่จะสามารถ   คิดวิเคราะห ์สังเคราะห์
ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณได้ นอกจากน้ัน ยังพบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้โดยภาพรวม อยู่
ในระดับดี คือ มีค่าร้อยละ 75.40 

ปิยะนันท์  ธีรานุวัฒน์ (2554 : 45) ได้ทําการวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
แสวงหาและความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง ประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร์ไทย
ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหา ผลการวิจัย พบว่า 
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะแสวงหา มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณเรียงลําดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดดังน้ี ผู้เรียนมี
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากที่สุด ในด้านการระบุประเด็นปัญหาอยู่ในเกณฑ์
ระดับมากรองลงมา คือ ด้านการระบุลักษณะข้อมูลอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ลําดับที่สาม คือ ด้านการ
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รวบรวมข้อมูลอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ลําดับที่สาม คือ ด้านการรวบรวมข้อมูลอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
ลําดับที่สี่ คือ ด้านการระบุลักษณะข้อมูลอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ลําดับทีห่้า คือ ด้านการลงข้อสรุป  
อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง และด้านการพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูลอยู่ในเกณฑ์ระดับปาน
กลางเป็นลําดับสุดท้าย  สําหรับความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
x = 3.69, S.D. = 0.54 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะแสวงหาพบว่า เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณได้ ผู้วิจัย จึงได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะแสวงหา โดยนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง คือ 
ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 20 คน โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับมากที่สุดเท่าที่จะพัฒนาได้ 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ 2 ครั้งน้ี ใช้วิธีการวิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา ได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรเสริม มีกระบวนการ 4 ขั้นตอน และสว่นที่ 2 
การศึกษาผลของการใช้หลักสูตรเสริม โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหา ดังน้ี  
 
ส่วนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรเสริม 4 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็นเพ่ือ
นํามาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ โดยแบ่งเป็น 

1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

2. การศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับคุณลักษณะสําคัญของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณทีค่วรต้องสร้างเสริม สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการสนทนากลุม่ 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรเสริม เป็นการนําสารสนเทศจากการศึกษาใน
ขั้นตอนที่ 1 มากําหนดเป็นรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงร่างหลักสูตร ตรวจสอบโครงร่างเป็น       
การประเมินในด้านความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรโดยผู้เช่ียวชาญ แล้วทํา
การแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ก่อนนําหลักสูตรไปทดลองใช้ 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรเสรมิ เป็นการนําหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการทดสอบทั้งก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตร  

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเสริม เป็นการนําผลที่ได้จากการทดลองใช้
หลักสูตรเสรมิมาประเมินและปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้หลกัสูตรที่มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น เพ่ือพร้อมที่จะ
นําไปใช้ต่อไป 
 
ส่วนที่ 2 การศึกษาผลของการใช้หลักสูตรเสริม โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหา  
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การพัฒนาหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
มีขั้นตอนการดําเนินงาน ที่สามารถสรุปได้ดังภาพประกอบ 3 
 
ขั้นตอน                               วิธีดําเนินการ 

 

 
 

ภาพประกอบ 3  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับผู้เรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค ์

 

ขั้นตอนการพฒันา วิธีการ เป้าหมายข้อมูล 

ตอนท่ี 1 
การศึกษา 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
2. ศึกษาความคิดเห็น 
    ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. องค์ประกอบท่ีสําคัญและการคิด  
   อย่างมีวิจารณญาณ วิธีการ ในการ  
   พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

ตอนท่ี 2 
การสร้างและพัฒนา 

หลักสูตรเสริม 

ตอนท่ี 3 
การทดลองใช้ 
หลักสูตรเสริม 

ตอนท่ี 4 
การประเมินและปรับปรุง

หลักสูตรเสริม 

1. โครงร่างหลักสูตรเสริมโดยใช้
   ข้อมูลพ้ืนฐาน 
2. การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร   
   เสริมโดยผู้เชี่ยวชาญ 
3. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
   ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

พัฒนาหลักสูตรเสริมท่ีผ่าน 
การตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
และปรับปรุง พร้อมท่ีจะนําไปทดลองใช้ 

1. หาประสิทธิภาพของหลักสูตร
2. นําหลักสูตรเสริมไปทดลองใช้ 
    กับกลุ่มเป้าหมาย 
 

1. ได้หลักสูตรเสริมท่ีสามารถพัฒนา
   ผู้เรียนได้ตามจุดมุ่งหมาย 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบกพร่อง  
   ของการใช้หลักสูตรเสริม 

ประเมินประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรเสริม 

หลักสูตรเสริมฉบับสมบูรณ์พร้อม
ท่ีจะนําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป   
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ส่วนที่ 1 การดําเนนิงานพฒันาหลักสูตรเสริมทัง้ 4 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความหมาย หลักการ 

องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรเสรมิ เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  แล้วนํามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ กําหนดเป็นกรอบคุณลักษณะของผู้มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ศึกษา
แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และศึกษา
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรเสริมและการพัฒนาหลักสูตร  
 ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ คณุลักษณะของผู้มีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ สรุปได้ว่า คุณลักษณะของผู้มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ประกอบด้วย  

1.1 การกําหนดประเด็นปัญหา  
1.2 การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมลู  
1.3 การสรุปโดยใช้เหตุผล 
ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องสรุปได้ว่า การพัฒนาเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้มีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีความเหมาะสมกับเป้าหมายการพัฒนาและระดับการศึกษาที่ต้องการพัฒนา 
คือ วิธีสอนแบบสืบเสาะแสวงหา 5E และการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งวิธี
ดังกล่าวสามารถพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามคุณลักษณะของผู้มีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณที่ต้องการพัฒนาได้อย่างครอบคลุม 

2. การศึกษาความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ 
 ผู้วิจัยนําข้อสรปุที่ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
คุณลักษณะของผู้มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน        
เพ่ือพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  มากําหนดเป็นประเด็นคําถามในการจัดสนทนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ จาํนวน 7 คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการ ดังน้ี 

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือคู่มือการสนทนากลุม่ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ประกอบด้วยรายละเอียดสําคัญ คือ จุดประสงค์ แนวทาง และประเด็นในการสนทนากลุ่ม 
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2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมกําหนดวันจัดสนทนากลุ่ม และ
ดําเนินการสนทนากลุ่ม เพ่ือเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ทําหนังสือเชิญผู้ทรงคณุวุฒิอย่างเป็นทางการ และ
ดําเนินการจัดสนทนากลุ่ม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างข้อสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาตาม
ประเด็นการสนทนากลุ่ม เพ่ือนําข้อสรุปดังกล่าวไปใช้ในขัน้ตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพฒันาหลักสูตรเสริม 
ในการสร้างและพัฒนาหลักสตูรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สําหรับผู้เรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีรายละเอียดดังน้ี 
1. กําหนดโครงรา่งหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สําหรับผู้เรยีน            

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตร คือ แนวคิดหลักการของหลักสูตรเสรมิ วัตถุประสงค์
ของหลักสูตรเสริม โครงสร้างเน้ือหาหลักสูตรเสริม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และ      
การวัดและประเมินผล รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบมีดังน้ี 

1.1 แนวคิดหลักการของหลักสูตรเสริม เป็นการกําหนดแนวทางในการดําเนิน         
การพัฒนาหลักสูตรเสริม ใหส้ามารถบรรลตุามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยพิจารณาจากข้อมูล พ้ืนฐานที่ศึกษาได้จากแนวคิดทฤษฎีหลักการในการพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณจาก ขั้นตอนที่ 1  

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริม เป็นการกําหนดคุณลักษณะและพฤติกรรมต่าง ๆ 
ที่ต้องการ ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเมื่อได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเสริมแล้ว โดยกําหนดให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีต้่องการพัฒนา  

1.3 โครงสร้างของหลักสูตรเสรมิ เป็นการกําหนดสาระเนื้อหาในรูปแบบกิจกรรม    
มีการกําหนด ขอบเขตของสาระเน้ือหา เวลาที่ใช้เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสรมิ 
โดยกําหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสรมิ แบ่งออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลา
เรียนทั้งสิ้น 14 ช่ัวโมง ดังน้ี 
 หน่วยที่ 1 ความตระหนักเห็นคุณค่าและความสําคัญของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (2 ช่ัวโมง)  

- การตระหนักให้เห็นคุณค่าและความสําคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โดยใช้วิธีการ   ต้ังคําถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคดิ ศึกษาใบความรู้ และฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเพ่ือร่วมกัน
อภิปราย สรุปผล นําเสนอผลการอภิปราย  
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หน่วยที่ 2 การพัฒนาคุณลักษณะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (6 ช่ัวโมง) 
- ส่งเสริมการค้นหาคําตอบใหม่ ๆ การใช้เหตุผลจากข้อมลูทีเ่ป็นจริงการหา

ข้อสรุปจากการรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมด โดยใช้การถาม - ตอบ ใช้คําถาม การระดมสมอง และใช้
กิจกรรมกลุม่ เพ่ือร่วมกันอภิปรายสรุปผลและนําเสนอผลการอภิปรายในประเด็นเก่ียวกับ สิ่งแวดล้อม 
สังคม ภัยพิบัติต่าง ๆ 

หน่วยที่ 3 การพัฒนาความสามารถในการคดิที่หลากหลาย  (6 ช่ัวโมง)  
- พัฒนาความสามารถการกําหนดประเด็นปัญหา โดยใช้การถาม - ตอบ ใช้

คําถาม การระดม สมอง และใช้กิจกรรมกลุม่ฝึกปฏิบัติเพ่ือร่วมกันอภิปรายสรุปผลและนําเสนอผล
การอภิปรายในประเด็น เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม สังคม 

- พัฒนาความสามารถการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลโดยใช้ 
การถาม – ตอบ ใช้คําถาม การระดมสมอง และใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือร่วมกันอภิปรายสรุปผลและ
นําเสนอผลการอภิปรายในประเด็นเก่ียวกับ สิ่งแวดล้อม สงัคม โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 

1. คําอธิบายหน่วยการเรียนรู้  เป็นคําอธิบายมโนทัศน์ของหน่วยการเรียนรู้
น้ัน ๆ โดยกําหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริมเพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ของกิจกรรมต่อไป 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นการกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสรมิในลักษณะของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

3. สาระการเรียนรู้  เป็นการกําหนดสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริม และมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ สอดคล้องกับ
กิจกรรมกระบวนการที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน 

4. กิจกรรมการเรยีนรู้  เป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้
เพ่ือสร้างเสริมคุณลักษณะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการกําหนดวิธีการเรียนรู้และกิจกรรมการ
เรียนรู้จะยึดหลักการจัดการเรียนรู้ คือ 

4.1 จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเรยีนรู้ด้วยตนเอง จากการปฏิบัติจริง 
4.2 จัดการเรียนรู้โดยใช้คําถาม   
4.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรยีนมีอิสระในการคิด ในการปฏิบัติ 

และการเรียนรู ้ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวและใช้เป็น
กิจกรรมการเรยีนรู้ในหลักสูตรเสริมครั้งน้ี ได้แก่ วิธีสอนแบบสืบเสาะแสวงหา  มีขั้นตอนดังน้ี  

1. การสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการนําเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่อง
ที่สนใจ จากเรื่องที่สงสัยจากความสนใจของตัวผู้เรียนเอง หรือเกิดจากเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาน้ัน เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างคาํถาม กําหนดประเด็นที่จะศึกษา ในกรณทีียั่งไม่มีประเด็น
ที่น่าสนใจ ให้ศึกษาจากสื่อต่าง ๆ  เมื่อมี คาํถามที่น่าสนใจและผู้เรียนสว่นใหญ่ยอมรับให้เป็นประเด็น
ที่ต้องการศึกษา จึงร่วมกันกําหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่องที่ศึกษาใหม้ีความชัดเจน
ย่ิงขึ้น  

2. การสํารวจและค้นหา (Exploration) เมื่อทําความเข้าใจในประเด็นหรือ
คําถามที่สนใจศึกษาแล้ว ใหม้ีการวางแผนกําหนดแนวทางในการสํารวจตรวจสอบต้ังสมมติฐาน 
กําหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ลงมือปฏิบัติ เพ่ือรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
วิธีการตรวจสอบทําได้หลายวิธี เช่น ทําการทดลองทํากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือ
ช่วยในการสร้างสถานการณ์จําลอง การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือแหล่งข้อมลูต่างๆ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะนําไปใช้ในขั้นต่อไป 

3. การอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อ
การสํารวจตรวจสอบแล้ว จึงนําข้อสนเทศทีไ่ด้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลท่ีได้ในรูป
ต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สร้าง แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ หรือวาดรูป สร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบ
ในขั้นน้ีเป็นไปได้หลายทาง เช่น  สนับสนุนสมมติฐานที่ต้ังไว้ โต้แย้งกับสมมติฐานที่ต้ังไว้หรือไม่
เก่ียวข้องกับประเด็นที่กําหนดไว้ แต่ผลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบใดก็สามารถสร้างความรู้และช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ได้ 

4. การขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการนําความรู้ที่สร้างขึ้นไป
เช่ือมโยงกับความรู้เดิมหรือ แนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพ่ิมเติมหรือนําแบบจําลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้
อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องต่าง ๆ ได้มากแสดงว่าข้อจํากัดน้อย ซึ่งจะ
ช่วย เช่ือมโยงกับเรื่องต่าง ๆ ทําให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น 

5. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการต่าง ๆ ว่าผู้เรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร มากน้อยเพียงใด จากน้ันจึงนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ การนําความรู้และแบบจําลองไปใช้อธิบายหรือประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์หรือ
เรื่องอ่ืน ๆ จะนําไปสู่ข้อโต้แย้งหรือข้อจํากัด ซึ่งจะก่อให้เกิดประเด็นหรือคําถาม หรือปัญหาที่ต้องการ
สํารวจตรวจสอบต่อไป ทําให้เกิดกระบวนการที่ต่อเน่ืองกันไปเรื่อย ๆ จึงเรียกว่า Inquiry cycle 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ จึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งเน้ือหา หลักการ และทฤษฎี 
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ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ความรู้ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ต่อไป และใช้เหตุผลในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับคําถามหรือปัญหาที่ต้ังไว้ 

6. สื่อการเรียนรู้  เป็นสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการรู้  ซึ่งสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

7. การวัดและประเมินผล  เป็นการกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสรมิ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระเน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู ้
และสื่อการเรียนรู้ โดยคํานึงถึงคุณลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในแต่ละคุณลกัษณะที่ต้องการพัฒนา 

2. ประเมินโครงรา่งหลักสูตรเสริม เป็นการประเมินคุณภาพของโครงร่างหลักสูตรเสรมิ 
โดยให้ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ เพ่ือหาข้อบกพร่องต่าง ๆ  ซึ่งจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนํา
หลักสูตรไปทดลองใช้ มีรายละเอียด ดังน้ี 

2.1 จุดประสงค์ของการประเมิน ในการประเมินโครงร่างหลักสูตรคร้ังน้ี จะประเมินใน 
2 ลักษณะ คือ 

2.1.1 การประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร เป็นการพิจารณาในแต่
ละองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตร ซึ่งได้แก่ แนวคิดหลกัการของหลักสูตรเสริม วัตถปุระสงค์ของ
หลักสูตรเสรมิ โครงสร้างของหลักสูตรเสรมิ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สือ่การเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ว่ามีความเหมาะสมกับระดับช้ันของผู้เรียนมากน้อยเพียงใด 

2.1.2 การประเมินความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร เป็นการพิจารณาว่า
องค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร มีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด  

2.2 ผู้ประเมินโครงร่างหลักสูตร 
 ผู้ประเมินในครั้งน้ีประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และด้านการวัดและประเมินผล จํานวน 5 คน โดยให้ผู้ประเมินชุดน้ีประเมินทั้ง
ความเหมาะสม และความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร 

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มี 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 การประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร ใช้แบบประเมนิที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้น เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตามความเหมาะสม คือ เหมาะสมมากทีส่ดุ เหมาะสม
มาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด โดยให้นํ้าหนักคะแนนเป็น 5 4 3   
2 และ 1 ตามลําดับ 

ส่วนที่ 2 การประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ในโครงร่างหลักสูตร 
ใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประเมินโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่ง
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เกณฑ์ในการพิจารณา คือ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ และไม่สอดคล้อง โดยให้นํ้าหนักคะแนนเป็น  1  0 
และ -1  

แบบประเมินทัง้ 2 ฉบับ มีขั้นตอนในการสร้าง ดังน้ี 
1) ศึกษารายละเอียดของโครงร่างหลักสูตรเสรมิ 
2) กําหนดประเด็นที่จะทําการประเมินแล้วสร้างเป็นข้อคําถาม 
3) หาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยการให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม

ทั้งในประเด็นการประเมิน ขอ้คําถาม และภาษาที่ใช้ 
4) ปรบัปรุงแก้ไขแบบประเมินตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ แล้วพิมพ์ฉบับ

สมบูรณ์ เพ่ือนําไปใช้ในการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรเสริม
ต่อไป 

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 นําโครงร่างหลักสูตรเสริม และแบบประเมินโครงร่างหลักสูตรเสริมให้ผู้เช่ียวชาญ 
จํานวน 5 ท่าน เพ่ือประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรเสรมิ และแบบประเมินโครงร่าง
หลักสูตรเสรมิ ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน ได้แก่ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุนันท์  ชุ่มเช้ือ 
สถาบันพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
2) ดร.นวกชมณ  เจริญสุข ข้าราชการบํานาญ (ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1) 
3) นางรัชนี  วิเศษมงคล ข้าราชการบํานาญ (ศกึษานิเทศก์เช่ียวชาญ สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1) 
4) นางพูลศรี  ธรรมเมธาพร ข้าราชการบํานาญ (ครูเช่ียวชาญโรงเรียน

เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ) 
5) นางสาวสุปราณี  สงวนงาม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

2.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรเสรมิ 
ผู้วิจัยนําเสนอในรูปแบบของค่าเฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนําคําตอบของผู้เช่ียวชาญแต่ละ
ท่านมาให้ค่านํ้าหนักคะแนนดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535 : 111) 
  มีความเห็นว่า เหมาะสมมากที่สุด ให ้ 5  คะแนน   
  มีความเห็นว่า เหมาะสมมาก  ให ้ 4  คะแนน   
  มีความเห็นว่า เหมาะสมปานกลาง ให ้ 3  คะแนน   
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  มีความเห็นว่า เหมาะสมน้อย  ให ้ 2  คะแนน   
  มีความเห็นว่า เหมาะสมน้อยที่สุด ให ้ 1  คะแนน 

นําข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรเสรมิมาวิเคราะห์
โดยหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปลความหมายค่าเฉล่ีย ดังน้ี    

4.21 – 5.00  หมายถึง   ระดับมากที่สุด 
3.41 – 4.20  หมายถึง   ระดับมาก 
2.61 – 3.40  หมายถึง   ระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60  หมายถึง   ระดับน้อย 
1.00 – 1.80  หมายถึง   ระดับน้อยที่สุด 
กําหนดเกณฑ์ความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรเสรมิ คือ ถ้าค่าเฉล่ียความคิดเห็น

ของผู้เช่ียวชาญในทุกองค์ประกอบของหลักสูตรมีค่าเฉล่ียของความเหมาะสมมีค่าต้ังแต่  3.41 ขึ้นไป  
ถือว่าผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าโครงร่างหลักสูตรเสริมที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม 

2.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรเสรมิ   
ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตรเสรมิ โดยนําผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านมาให้คา่นํ้าหนักคะแนน ดังน้ี 

มีความเห็นว่า สอดคล้อง กําหนดคะแนนเป็น +1 
มีความเห็นว่า ไม่แน่ใจ  กําหนดคะแนนเป็น   0 
มีความเห็นว่า ไม่สอดคล้อง กําหนดคะแนนเป็น  -1 
จากน้ันนํามาแทนค่าในสูตรการหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item 

Objective Congruence) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ต้องมีค่า  0.5 (พิสณุ ฟองศรี. 2552 : 120)  
ใช้สูตรคํานวณ ดังน้ี 

IOC =  

 เมื่อ IOC คือ  ดัชนีความสอดคล้อง 
  R  แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 

N แทน จํานวนผู้เช่ียวชาญ 
ถ้าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถือว่า โครงร่างหลักสูตรเสริมมี

ความสอดคล้องกัน อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ต้องปรับปรุง 
ผลจากการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรเสริมที่พัฒนาขึน้มี

ค่าเฉล่ียความเหมาะสม อยู่ระหว่าง 3.90 - 4.15 และผลการประเมินความสอดคล้องของโครงร่าง
หลักสูตรเสรมิ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.88 - 1.00 
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2.5.3 นําโครงร่างหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ปรบัปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับผู้เรียน ที่ไมใ่ช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาประสิทธิภาพของ
หลักสูตรเสรมิ ดังน้ี 

1) ขั้นทดลองแบบเด่ียว คือ นําหลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ไปทดลองใช้กับ  ผู้เรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 3 คน โรงเรียนไผ่ดําพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
สํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และมีระดับความรู้ที่แตกต่างกัน 
คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ 1 คน จํานวน 3 คน แลว้นําผลที่ได้มาคํานวณหาค่าประสิทธิภาพ 
ได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ครัง้ที่ 1 เท่ากับ 77.61/76.67 แล้วปรับปรุงแก้ไข 

2) ขั้นทดลองแบบกลุ่ม คือ นําหลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไป
ทดลองใช้กับ ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 9 คน โรงเรียนหมอนทองวิทยาคม สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และมีระดับความรู้ที่แตกต่างกัน คือ เก่ง ปาน
กลาง อ่อน อย่างละ 3 คน จาํนวน 9 คน แล้วนําผลที่ได้มาคํานวณหาค่าประสิทธิภาพ ได้ค่า
ประสิทธิภาพ E1/E2 ครั้งที่ 2  เท่ากับ 81.59/79.27 แล้วปรับปรุงแก้ไข 

3) ขั้นทดลองภาคสนาม คือ นําหลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ไปทดลองใช้กับ ผู้เรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเปร็งวิสุทธาธิบดี 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ซึ่งมีผลการเรียนรู้ใกล้เคียงกับโรงเรียนวิทยาราษฎร์
รังสรรค์ จํานวน 18 คน  แลว้นําผลที่ได้มาคํานวณหาประสิทธิภาพ E1/E2 ครั้งที่ 3 ได้ค่าประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 83.49/82.33 (เกณฑ์ที่ต้ังไว้ 80/80) 

4) นําหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาตรวจสอบความถูกต้อง
เพ่ือความสมบูรณ์ ย่ิงขึ้นก่อนนําไปทดลองใช้จริงกับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรยีนวิทยาราษฎร์
รังสรรค์ ในภาคเรียน  ที ่2 ปีการศึกษา 2560  

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรเสริม 
ขั้นตอนน้ีเป็นการนําหลักสูตรเสริมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น  

กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม ตลอดจนปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจาก
การใช้ หลักสูตรเสริม มีรายละเอียด ดังน้ี 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) โดยใช้แบบแผนการทดลอง

แบบ Randomized Control Group Pretest – Posttest Design  
(ล้วน สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2536 : 216) ซึ่งมีแบบแผนการทดลองดังน้ี 
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ตารางที ่4  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง
ER  T

1 
X T

2 
 

CR  T
1 

~X T
2 
 

 
ความหมายของสัญลักษณ ์

E   แทนกลุ่มทดลอง 
C   แทนกลุม่ควบคุม 
R   แทนการกําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม 
X   แทนการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
~X แทนการจดัการเรียนรู้ตามกระบวนการและกิจกรรมปกติ 
T

1 
 แทนการทดสอบก่อนการทดลอง  

T 
2 
แทนการทดสอบหลังการทดลอง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2              

ปีการศึกษา 2560 ที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จํานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนไผดํ่าพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จํานวน 18 คน 
โรงเรียนหมอนทองวิทยาคม จํานวน 24 คน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเปร็งวิสุทธาธิบดี 
จํานวน 32 คน โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จํานวน 49 คน  รวมทั้งสิ้น จํานวน 113 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้เรียนช้ันมัธยศึกษาปีที่ 2                  
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6               
ซึ่งเป็นคนละคนกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความสมัครใจ และเป็นผู้ที่ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากหลักสูตร
เสริมได้ครบทกุหน่วยการเรียนรู้ตามระยะเวลาที่กําหนด ในขั้นทดลองแบบเด่ียว จํานวน 3 คน     
จากโรงเรียนไผ่ดําพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  กลุม่ละ 3 คน ในขั้นทดลองแบบกลุ่ม จาํนวน 9 คน 
จากโรงเรียนหมอนทองวิทยาคม  กลุ่มละ 6 คน ทดลองภาคสนาม จํานวน 18 คน จากโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเปร็งวิสุทธาธิบดี 
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3. กลุ่มตัวอย่างที่จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรเสริมการคดิอย่างมีวิจารณญาณ    
เป็นผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที ่2      
ปีการศึกษา 2560 จํานวน 2 ห้องเรียน จํานวนผู้เรียน 40 คน แล้วแบ่งผูเ้รียนเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้
เกณฑ์ระดับคุณภาพ จากการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คือ ดีเย่ียม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน   
และแบ่งผู้เรียนเป็น 4 กลุ่ม แล้วสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เป็นคู่ ๆ เข้ากลุม่
ทดลอง และกลุ่มควบคุม สําหรับผู้เรียนจํานวน 9 คน ผู้เรียนประสงค์จะไปเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน       
ที่ตนสนใจในช่ัวโมงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการทดลอง 
ประกอบด้วย 
1. เอกสารหลักสตูรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทีผู่้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่ คู่มือการใช้

หลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ประเมินความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มควบคุมและกลุม่ทดลอง ทั้งก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ใช้หลักสูตรเสรมิ ซึ่งมขีั้นตอนในการสร้าง ดังน้ี 

2.1 ศึกษาเอกสาร หลักการเก่ียวกับการสร้างแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.2 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีใ่ห้ผูเ้รียน

แสดงความคิดในลักษณะของการกําหนดประเด็นปัญหา การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล  
การสรุปโดยใช้เหตุผล เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 45 ข้อ 

3. นําแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณใหผู้้เช่ียวชาญ       
จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเน้ือหาหรือจุดประสงค์ พิจารณา    
จากข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective Congruence) โดยนํา  
ผลการประเมนิของผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านมาให้ค่านํ้าหนักคะแนน ดังน้ี 

มีความเห็นว่า สอดคล้อง กําหนดคะแนนเป็น +1 
มีความเห็นว่า ไม่แน่ใจ  กําหนดคะแนนเป็น   0 
มีความเห็นว่า ไม่สอดคล้อง กําหนดคะแนนเป็น  -1 

จากน้ันนํามาแทนค่าในสูตรการหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective 
Congruence) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ต้องมีค่า  0.5 (พิสณุ ฟองศรี. 2552 : 120)  
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ใช้สูตรคํานวณ ดังน้ี 

IOC =  

  เมื่อ IOC คือ  ดัชนีความสอดคล้อง 
   R  แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 

 N แทน จํานวนผู้เช่ียวชาญ 
พิจารณาข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.5 ขึน้ไป 
4. นําแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณจํานวน 45 ข้อ         

ไปทดลองใช้กับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเปร็งวิสุทธาธิบดี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ภาคเรียนที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือรับ    
การพัฒนา จํานวน 20 คน แล้ววิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r)          
แล้วคัดเลือกขอ้สอบที่มีความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และมีค่าอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต่ 
0.20 ขึ้นไป พบว่า มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.30 - 0.65 และค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.20 

- 0.90 จํานวน 30 ข้อ นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้จํานวน 30 ข้อ ไปหาค่าความเช่ือมั่นโดยวิธี        
หาค่าสัมประสทิธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่น      
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 

5. จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดความสามารถการคดิอย่างมีวิจารณญาณฉบับสมบูรณ์เพ่ือนําไป
ทดลองใช้จริงต่อไป 

วิธีดําเนนิการทดลองใช้หลกัสูตรเสริม 
1. การดําเนินการทดลอง  ในขั้นตอนการดําเนินการทดลองใช้หลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมี

วิจารณญาณใช้เวลาทั้งสิ้น 14 ช่ัวโมง ในช่ัวโมงกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยดําเนินการ
ทดลองใช้หลักสูตรกับกลุ่มทดลอง ส่วนผู้เรียนกลุ่มควบคมุให้เรียนรู้ตามกระบวนการและกิจกรรม
ปกติของโรงเรียน 

2. ทําการทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ก่อนการทดลองใช้หลักสูตร  

3. ดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเสรมิกับผู้เรียนกลุ่มทดลอง ส่วนผู้เรียนกลุ่ม
ควบคุม ดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการและกิจกรรมปกติ และในขณะที่จัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรเสรมิผู้วิจัยจะทําการบันทึกปัญหาและอุปสรรคทีเ่กิดขึ้นในกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่
ละคร้ังเพ่ือเป็นข้อมูล สําหรับการประเมินหลักสูตรเสรมิ โดยผู้วิจัยเป็นผู้เป็นผู้ดําเนินการจัดกิจกรรม
จนครบกระบวนการของหลักสูตร  
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4. เมื่อดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเสริมครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจะทาํการทดสอบ
วัด ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลองใช้
หลักสูตร และให้ผู้เรียนกลุ่มทดลองทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรเสรมิ การคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา  

การจัดทําและการวิเคราะหข์้อมูล 
เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตรเสรมิทัง้กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้การทดสอบด้วยสถิติ
ทดสอบที (t -test) ดังน้ี 

1. เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนการทดลอง
ของผู้เรียนกลุม่ควบคุมและกลุ่มทดลอง เพ่ือตรวจสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ค่าที (t - test Independent) 

2. เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการทดลองใช้
หลักสูตรเสรมิระหว่างผู้เรียนผู้เรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ทั้งโดยภาพรวมและจําแนกเป็นราย
คุณลักษณะ โดยใช้การวิเคราะห์ค่าที (t-test Independent) 

3. เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการ
ทดลองใช้หลักสูตรเสริมของผู้เรียนผู้เรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ทั้งโดยภาพรวมและจําแนก
เป็นรายคุณลักษณะ โดยใช้การวิเคราะห์ค่าที (t - test Independent) 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลกัสูตรเสริม 
ในขั้นตอนน้ี เป็นการประเมินผลหลังจากนําหลักสูตรเสรมิไปทดลองใช้และปรับปรุงหลักสูตร

เสริมใหส้มบูรณ์ย่ิงขึ้นจากข้อมูลที่ได้ โดยพิจารณา ดังน้ี 
1. เกณฑ์ในการพิจารณาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม (การใช้หลักสูตร) ได้แก่  

1.1 พิจารณาจากค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม โดยมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 
83.49/82.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ต้ังไว้ 

1.2 ค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังการทดลองของ
ผู้เรียน กลุม่ทดลองเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ ค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทัง้โดยภาพรวมและรายคุณลักษณะ 

1.3 ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของผู้เรียนกลุม่ทดลองที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรเสรมิ การคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
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2. ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญท่ีประเมินโครงร่างหลักสูตร 
 หลังจากแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ก็จัดทําเป็นหลักสูตรเสริมฉบับสมบูรณ์ที่สามารถ
นําไปใช้เพ่ือสร้างเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีการสอนแบบสบืเสาะแสวงหาของผู้เรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อไป  
 
ส่วนที่ 2 การศึกษาผลของการใช้หลักสูตรเสริม โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหา 

สร้างแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเสริมการคดิ
อย่างมี วิจารณญาณด้วยวิธีการสอนแบบสบืเสาะแสวงหา ดังน้ี 

4. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการสร้างแบบวัดความคิดเห็นของผู้เรียนต่อ     
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา 

5. สร้างแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเสริม      
การคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา ในรูปแบบสอบถามความคิดเห็น 
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย    
พึงพอใจน้อยที่สุด ซึ่งกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด. 2535 : 111) 
  มีความเห็นว่า  เห็นด้วยมากที่สุด ให ้ 5  คะแนน   
  มีความเห็นว่า  เห็นด้วยมาก  ให ้ 4  คะแนน   
  มีความเห็นว่า  เห็นด้วยปานกลาง ให ้ 3  คะแนน   
  มีความเห็นว่า  เห็นด้วยน้อย  ให ้ 2  คะแนน   
  มีความเห็นว่า  เห็นด้วยน้อยที่สุด ให ้ 1  คะแนน 
 จากน้ันคํานวณค่าเฉล่ียความพึงพอใจจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนโดย
เทียบเกณฑ์ ดังน้ี    

ค่าเฉล่ีย  4.21 – 5.00 หมายถึง  มีความเห็นด้วยมากที่สุด 
           ค่าเฉลีย่  3.41 – 4.20 หมายถึง  มีความเห็นด้วยมาก 
           ค่าเฉลีย่  2.61 – 3.40 หมายถึง  มีความเห็นด้วยปานกลาง 
           ค่าเฉลีย่  1.81 – 2.60 หมายถึง  มีความเห็นด้วย 
           ค่าเฉลีย่  1.00 – 1.80 หมายถึง  มีความเห็นด้วยน้อยที่สุด 

การกําหนดค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็น คือ ถ้าค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ตอบ มีค่าต้ังแต่ 
3.41 ขึ้นไป ถือว่าผู้ประเมินมีความคิดเห็นในระดับมากต่อการใช้หลักสตูรจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาความรู้  
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6. นําประเด็นที่ต้องการศึกษามาสร้างเป็นแบบประเมินตามรูปแบบที่กําหนดไว้ 
7. นําแบบประเมินความคิดเห็นให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบเน้ือหาและ  

ความเหมาะสมของการใช้ภาษา แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
8. นําข้อคําถามที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  ไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC : Index of Item Objective Congruence) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ได้ข้อ
คําถามที่วัดความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเสริม 14 ข้อ นําไปจัดพิมพ์เป็น
แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนกลุ่มทดลองต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเสรมิ  

9. นําแบบประเมินความคิดเห็นไปใช้กับผู้เรียนกลุ่มทดลอง  
ผลจากการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนกลุ่มทดลองต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา มีคา่เฉล่ียความพึงพอใจ อยู่
ระหว่าง 3.40 - 4.75  
 
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
1. หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเน้ือหา/จุดประสงค์ของเครื่องมือ      

ทุกฉบับ โดยการพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) โดยใช้สูตร ดังน้ี (พิสณ ุฟองศรี. 2552 : 120) 

สูตร  
R

IOC
N

   

 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเน้ือหา/จุดประสงค์ 
           R  แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 
            N แทน จํานวนผู้เช่ียวชาญ 
 

2. การหาค่าเฉล่ียเลขคณิต ( X ) ของคะแนนจากแบบประเมิน คํานวณโดยใช้สูตร ดังน้ี 
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543 : 137 – 143) 

สูตร 

X  = 
X

n
  

 เมื่อ X       คือ        ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
           X       คือ        ผลรวมของคะแนนข้อมูลทั้งหมด 
            n      คือ        จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
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3. การหาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจากแบบ
ประเมิน คํานวณโดยใช้สูตร ดังน้ี (ล้วน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ. 2543 : 167)  

สูตร 

S.D. = 
2 2n X ( X)

n(n 1)




   

  
เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

           
2X  แทน ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง 

            2
X  แทน กําลังสองผลรวมของคะแนน 

 
4. ค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม โดยใช้สูตร  E1/E (กรมวิชาการ. 2545 : 82 -83)  
สูตร 

  1E  = 

x

N x 100
A


 

  2E  = 

y

N x 100
B


 

 
 1E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไว้ในชุดฝึกอบรม 
 2E  แทน ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมในการเปลี่ยนพฤติกรรมครูผูส้อน 

 N แทน จํานวนผู้เข้ารับการพัฒนา 
 A แทน  คะแนนเต็มของกิจกรรมทุกหน่วย 
 B แทน คะแนนเต็มของการทดสอบหลังการศึกษาทกุหน่วย 

x  แทน คะแนนรวมของครูผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการทุกคนจากกิจกรรมฝึก
ปฏิบัติ 

           y  แทน คะแนนรวมของการทดสอบหลังการประชุมปฏิบัติการของครูทุกคน 
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5. การวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ 
         สูตร หาค่าความยากง่าย 
 

P =  

 
P แทน ค่าความยากง่าย 
RH แทน จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มสงู 

RL แทน จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มตํ่า 

NH แทน จํานวนคนที่เข้าสอบในกลุ่มสงู 

NL แทน จํานวนคนที่เข้าสอบในกลุ่มตํ่า 
 

6. การวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 
          สูตร หาค่าอํานาจจําแนก 
 

r =  

 
r แทน ค่าอํานาจจําแนก 
RH แทน ค่าจํานวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 

RL แทน ค่าจํานวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มตํ่า 

NH แทน ค่าจํานวนคนที่เข้าสอบในกลุม่สูง 
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7. การวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบของ Kuder and Richardson 
          สูตร หาค่าความเช่ือมั่น KR – 20 
 

rtt =  

 
rtt แทน ค่าความเช่ือมั่น 
k แทน จํานวนข้อของแบบทดสอบ 
p แทน สัดส่วนของผู้ตอบถูกหรือค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ 
q แทน สัดส่วนของผู้ตอบผิดในแต่ละข้อ 

 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบท้ังฉบับ 

 
8. เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการ

ทดลองใช้หลักสูตรเสริมของผู้เรียนกลุ่มทดลองและผู้เรียนกลุ่มควบคุมโดยใช้การวิเคราะห์ค่าที (t - 
test แบบ Dependent)  (ล้วน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ. 2538 : 169) 
 

t =   ;df = n - 1 

 
เมื่อ t แทน ค่าที่ใช้พิจารณาของการแจกแจงแบบท ี
 D แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
  แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ

หลังเรียนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหาและการ
สอนตามคู่มือครู 

  แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อน
เรียนและทดสอบหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการแก้ปัญหา และการสอนตามคู่มือครู 

 n แทน จํานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับ

ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในคร้ังน้ี ผู้วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี  
1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
2. ผลการสร้างและพัฒนาหลักสูตรเสริมการคดิอย่างมีวิจารณญาณ  
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
ก่อนการทดลองระหว่างผู้เรียนกลุ่มทดลองกับผู้เรียนกลุ่มควบคุม 

3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หลังการทดลองระหว่างผู้เรียนกลุ่มทดลองกับผู้เรียนกลุ่มควบคุม  

3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตรเสรมิของผู้เรียนกลุ่มทดลองและผู้เรียนกลุ่มควบคมุ 

4. ผลการนําหลักสูตรเสริมการคดิอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะ
แสวงหา 
 

1.  ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 
1.1 จากการศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

คุณลักษณะของบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แนวทางการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เทคนิควิธีการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการวัดและประเมินผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
จากเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปผลการศึกษาแต่ละประเด็นได้ดังน้ี  

1.1.1 ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคณุลักษณะของบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
จากแนวคิดของนักการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น
การคิดด้วยเหตุผลและใช้ทักษะการคิดที่ซบัซ้อนขึ้น เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รับรู้ปัญหา   
การแก้ปัญหาและหาข้อสรุปโดยยึดหลักการคิดด้วยเหตุผลอันจะนําไปสู่การตัดสินใจทีถู่กต้องมี
ประสิทธิภาพ และผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ คุณลักษณะของผู้มีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ สรุปได้ว่า คุณลักษณะของผู้มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ประกอบด้วยคุณลักษณะสําคญั 3 ด้าน คือ  
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1) การกําหนดประเด็นปัญหา  
2) การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล  
3) การสรุปโดยใช้เหตุผล  

1.2 ผลการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง สรุปได้ว่า การเสริมสร้างเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มกีารคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ตามคุณลักษณะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณน้ันควรยึดหลักการที่สําคญัในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังน้ี 

1.2.1 จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการปฏิบัติ
จริง 

1.2.2 จัดการเรียนรู้โดยใช้คําถาม โดยผู้สอนจะป้อนคําถามในลกัษณะต่าง ๆ เป็น
คําถามที่กระตุ้นการคิดของผู้เรียน ถามเพ่ือให้ผู้เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ 
สังเคราะห์ หรอืการประเมินค่าเพ่ือจะตอบคําถามเหล่าน้ัน 

1.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรยีนมีอิสระในการคิด ในการปฏิบัติ และการเรียนรู้ 
1.3 ผลการศึกษาและวิเคราะห์เทคนิควิธีการเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถสรุปเทคนิควิธีการเสริมสร้างการคิดอย่างมี
วิจารณญาณทีส่ําคัญสอดคลอ้งกับหลักการ ครอบคลุมคณุลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่
ต้องการเสริมสร้าง และเหมาะสมกับระดับช้ันที่พัฒนา คือ วิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา  

1.4 ผลการศึกษาแนวทางการวัดและประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่าวิธีการวัด
การคิดอย่างมีวิจารณญาณทีค่รอบคลุมคุณลักษณะการกําหนดประเด็นปัญหา การพิจารณาความ
น่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล และการสรุปโดยใช้เหตุผล คือ แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่
ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ และการหาค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และความเช่ือมั่น 
สามารถนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือวัดระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน เก่ียวกับคุณลักษณะสําคัญ
ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ควรต้องเสริมสร้าง สําหรบัผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิค
การสนทนากลุม่ ได้ข้อสรุปว่า คุณลักษณะสาํคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่จําเป็นสําหรับ
ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ 

1.5.1 การกําหนดประเด็นปัญหา เป็นความสามารถในการกําหนดปัญหา ข้อโต้แย้ง 
วิเคราะห์ข้อความ หรือข้อมลูที่คลมุเครือให้ชัดเจน และเข้าใจความหมายของคําหรือข้อความ หรือ
แนวคิด ภายในขอบเขตข้อเท็จจริงที่กําหนดให้ ระบุองค์ประกอบที่สําคัญของปัญหา และจัด
องค์ประกอบของปัญหาให้เป็นตามลําดับขั้นตอน 
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1.5.2 การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมลู เป็นความสามารถในการจดัหา
แหล่งที่มาของข้อมูล วินิจฉัย ความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล พิจารณาความเพียงพอของข้อมูล 
จัดระบบโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น จําแนกความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ชัดเจนกับข้อมูลทีค่ลุมเครือ 
ข้อมูลที่เก่ียวขอ้งกับข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้องกับปัญหา ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น พิจารณาข้อมูลที่แสดง
ถึงความลําเอียงและการโฆษณาชวนเช่ือ การตัดสินความขัดแย้งของข้อความและการเสนอข้อมูลได้ 

1.5.3 การสรุปโดยใช้เหตุผล เป็นความสามารถในการคิดพิจารณาข้อความคลุมเครือ
ของข้อมูล โดยจําแนกข้อมูลที่มีเหตุผลหนักแน่น และน่าเช่ือถือ มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา
เพ่ือไปสู่การตัดสินใจสรุป ถา้การสรุปไม่มีเหตุผลเพียงพอ ต้องมีการหาเหตุผลเพ่ิมเติมมาพิจารณา
ตัดสินการสรุปใหม่แล้วจึงนําข้อมูลสรุปและหลักการไปประยุกต์ใช้ 
 

2. ผลการสรา้งและพัฒนาหลักสูตรเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
แนวทางในการพัฒนาโครงร่างหลักสูตร เพ่ือเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สําหรับ

ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยโครงร่างหลักสูตรประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 
2.1 หลักการของหลักสูตรเสรมิ 

หลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีหลักการ ดังน้ี 
2.1.1 เป็นหลักสูตรเสริมสําหรับเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนใน

กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ มุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถใน  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วยคุณลักษณะสําคญัของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3 ด้าน คือ 
การกําหนดประเด็นปัญหา การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล และการสรุปโดยใช้เหตุผล 

2.1.2 เป็นหลักสูตรทีมุ่่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ     
ให้ผู้เรียนเกิดทกัษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแสดงออกถึงลักษณะการคิดระดับสูงได้ 

2.1.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ใช้รูปแบบการเรียนด้วยกระบวนการสืบเสาะ
แสวงหาแบบ 5E เพ่ือเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

2.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริม 
เพ่ือเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้ผู้เรียน โดยพัฒนาตามคุณลกัษณะของการ

คิด อย่างมีวิจารณญาณ 3 ด้าน คือ 
2.2.1 การกําหนดประเด็นปัญหา คือ ผู้เรียนมีความสามารถในการกําหนดประเด็น

ปัญหา สาเหตุของปัญหา เป้าหมายในการแก้ไขปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาจากประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
2.2.2 การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมลู คือ ผู้เรียนสามารถพิจารณาความ

น่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลได้ ประเมิน ตรวจสอบ ตัดสินขอ้มูล โดยพิจารณาถึงที่มาของข้อมูล ได้อย่าง
ถูกต้อง  
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2.2.3 การสรุปโดยใช้เหตุผล คือ ผู้เรียนสามารถใช้เหตุผลในการลงข้อสรุปข้อมูล             
อย่างสมเหตุสมผล 

2.3 โครงสร้างของหลักสูตรเสรมิ 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสรมิ โครงสร้างของหลักสูตรเสริม

ได้แบ่งออกเป็น 3 หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู้ ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง ประกอบด้วยรายละเอียด คือ คําอธิบายหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู ้สื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 

2.3.1 หน่วยการเรียนรู้ 3 หน่วย ได้แก่ 
หน่วยที่ 1 ความตระหนักเห็นคุณค่าและความสําคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
หน่วยที่ 2 การพัฒนาคุณลักษณะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
หน่วยที่ 3 การพัฒนาความสามารถในการคดิที่หลากหลาย  

2.3.2 กิจกรรมการเรยีนรู้ 
 กิจกรรมการเรยีนรู้ตามหลักสตูรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สําหรับผู้เรียน            
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ใช้กิจกรรมที่หลากหลาย โดยยึดกระบวนการเรียนรู้
รูปแบบสืบเสาะแสวงหาเป็นแนวทางหลักในการจัดกิจกรรม ซึ่งกระบวนการเรียนรู้รูปแบบสืบเสาะ
แสวงหาประกอบด้วย 5E คอื 

1) การสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นขั้นที่ผู้สอนนําเขา้สู่บทเรียน โดย
นําเรื่อง ที่น่าสนใจหรือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาน้ัน ทําใหผู้้เรียนได้สร้างคําถามร่วมกัน 
กําหนดประเด็นที่จะศึกษาแล้วร่วมกันกําหนดกรอบและรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาได้ชัดเจน 

2) การสํารวจและค้นหา (Exploration) เป็นขั้นที่ใหผู้้เรียนคิดหาวิธีการหา
ข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทําให้ผู้เรียนได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะนําไปใช้  

3) การอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นขั้นที่ให้ผู้เรยีนสรุปผล และ
นําเสนอผลท่ีได้ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถสร้างความรู้และเกิดการเรียนรู้ได้อย่างย่ังยืน 

4) การขยายความรู้ (Elaboration) เป็นขั้นที่กระตุ้นการคิดของผู้เรียน ทําให้
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น เพ่ิมเติมหรือเติมเต็มเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์กระจ่างหรือลึกซึ้งขึ้น 
ขยายกรอบความรู้ความคิดได้กว้างขึ้น จนสามารถนําไปสร้างความรู้ใหม่  

5) การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นที่ครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งผู้เรียนได้ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการและองค์ความรู้ที่ได้ 
สามารถระบุได้ว่า ผู้เรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร มากน้อยเพียงใด และใช้เหตุผลในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณด้วยวิธีการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับคําถามหรือปัญหาที่ต้ังไว้ ตลอดจนนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ ได้ต่อไป 
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2.3.3 สื่อการเรียนรู้ 
 ลักษณะของสือ่การเรียนรู้ ทีใ่ช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นสื่อที่ม ี     
ความหลากหลาย เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริม และสอดคล้องกับเน้ือหา กิจกรรม        
การเรียนรู้ที่กําหนด ช่วยทําให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด 
และแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ประกอบด้วย ใบความรู้ ใบงาน บทความสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 

2.3.4 การวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่พัฒนาขึ้น 
เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระเน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ โดยคํานึงถึงคุณลักษณะ
ของพฤติกรรมที่แสดงออกของการคิดอย่างมีวิจารณญาณในแต่ละคุณลกัษณะที่ต้องการพัฒนา 

2.4 ผลการประเมนิโครงร่างหลักสูตรเสริม 
 การตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรเสริมโดยเสนอผู้เช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบ         
ความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรเสรมิ และตรวจสอบความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรเสรมิ  
ผลการประเมนิความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรเสรมิและความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ  
ของหลักสูตรเสริม มีดังน้ี 

2.4.1 ผลการประเมนิความเหมาะสมของหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรเสรมิโดยผู้เช่ียวชาญ (N = 5) 
 

 

รายการประเมิน X  

 

S.D. 
ระดับ

ความเหมาะสม
1. หลักการและเหตุผลของหลักสูตรเสริม 4.16 0.76 มาก
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริม 3.98 0.74 มาก
3. โครงสร้างเน้ือหาของหลักสูตรเสริม 4.11 0.73 มาก
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรเสรมิ 4.15 0.71 มาก
5. สื่อการเรียนรู้ 3.97 0.62 มาก
6. การวัดและประเมินผลของหลักสูตรเสรมิ 3.98 0.69 มาก
7. องค์ประกอบของหลักสูตรเสริม 4.01 0.78 มาก
8. เอกสารประกอบหลักสูตรเสริมและแผนการจัดการเรียนรู้ 3.90 0.79 มาก

 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรเสริมที่พัฒนาข้ึน 
ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.90 – 4.16 และค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน         
มีค่าต้ังแต่ 0.62 – 0.79 แสดงว่าผู้เช่ียวชาญเห็นว่าทุกองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตรเสริม          
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มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไป และเมื่อพิจารณาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า           
ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของเอกสารประกอบหลักสูตรเสรมิและแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าตํ่ากว่า
องค์ประกอบอ่ืน ๆ แสดงว่าผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านน้ีสอดคล้องกันมากกว่า
องค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ   

2.4.2 ผลการประเมนิความความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรเสริมตามความคิดเห็น 
ของผู้เช่ียวชาญ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ดังแสดงในตารางที่ 6  
 
ตารางที่ 6 ผลการประเมินความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรเสรมิโดยผู้เช่ียวชาญ (N = 5) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ค่าดัชน ี

ความสอดคลอ้ง 
แปลผล 

1 หลักการของหลักสูตรเสรมิกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เสริม 

1.00 สอดคล้อง

2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริมกับสาระการเรียนรู้
ของหลักสูตรเสริม   

1.00 สอดคล้อง

3 สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรเสริมกับกิจกรรมการเรียนรู้  1.00 สอดคล้อง
4 กิจกรรมการเรยีนรู้ของหลักสตูรเสริมกับสื่อการเรียนรู้ 1.00 สอดคล้อง
5 กิจกรรมการเรยีนรู้ของหลักสตูรเสริมกับการวัดและ

ประเมินผล 
0.76 สอดคล้อง

6 องค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

1.00 สอดคล้อง

7 องค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ 2 มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

1.00 สอดคล้อง

8 องค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ 3 มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

1.00 สอดคล้อง

9 จุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้
มีความสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของหลักสตูรเสริม 

1.00 สอดคล้อง

10 สาระการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละหน่วย
มีความสอดคลอ้งกับโครงร่างเนื้อหาของหลักสูตรเสริม 

1.00 สอดคล้อง

11 กิจกรรมการเรยีนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้
มีความสอดคลอ้งกับแนวคิดหลักการของหลกัสูตรเสริม 

1.00 สอดคล้อง
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จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการประเมินความความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรเสรมิ        
ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 น่ันคือ 
ผู้เช่ียวชาญ  มคีวามเห็นว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสตูรเสริมมีความสอดคล้องกัน   

 
3.  ผลการทดลองใช้หลกัสูตรเสริม 

ในการทดลองใช้หลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ผู้วิจัยได้นําหลักสูตรเสริมที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับผู้เรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จํานวน 2 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง           
จํานวน 20 คน และกลุ่มควบคุม จํานวน 20 คน สรุปผลได้ดังน้ี 

3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ก่อนการทดลองใช้หลักสูตรเสริมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อน 
                การทดลองใช้หลักสูตรเสรมิระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 

 

คะแนน 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t 
X S.D. X S.D. 

ก่อนทดลองใช้หลักสูตร
เสริม 

16.15 1.35 15.50 1.43 55.283

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 7 พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนการคดิอย่างมีวิจารณญาณก่อนการทดลองใช้หลกัสูตร

เสริมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า
ผู้เรียนกลุ่มทดลองและผู้เรียนกลุ่มควบคุมมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนการ
ทดลองใช้หลักสูตรเสริมไมแ่ตกต่างกัน 
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3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
หลังการทดลองใช้หลักสูตรเสริมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการ

ทดลองใช้หลักสูตรเสริมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 

 

คะแนน 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t 
X S.D. X S.D. 

หลังทดลองใช้หลักสูตร
เสริม 

23.60 1.26 17.05 1.35 21.810*

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

จากตารางที่ 8 พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนการคดิอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนกลุ่มทดลอง  
และกลุ่มควบคุมหลังทดลองใช้หลักสูตรเสรมิ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
โดยผู้เรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สูงกว่ากลุ่มควบคุม แสดงว่า
ผู้เรียนกลุ่มทดลองและผู้เรียนกลุ่มควบคุมมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการ
ทดลองใช้หลักสูตรเสริมแตกต่างกัน  
 

3.3 ผลการวิเคราะห์เปรยีบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตรเสรมิระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลงั 
                 การทดลองใช้หลักสูตรเสรมิระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 

 

การทดสอบ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t - test 
X S.D. X S.D. 

ก่อนทดลองใช้หลักสูตร
เสริม 

16.15 1.35 15.50 1.43 55.283

หลังทดลองใช้หลักสูตร
เสริม 

23.60 1.26 17.05 1.35 21.810*

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 9  พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนกลุ่มทดลอง  
และผู้เรียนกลุม่ควบคุม ก่อนทดลองใช้หลักสูตรเสริม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แสดงว่าผู้เรียนกลุ่มทดลองและผู้เรียนกลุ่มควบคุมมคีวามสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ก่อนการทดลองใช้หลักสูตรเสริมไม่แตกต่างกัน และหลังการทดลอง พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม หลังทดลองใช้หลักสูตรเสรมิ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉล่ียของผู้เรยีนกลุ่มทดลองสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุม 
แสดงว่าผู้เรียนกลุ่มทดลองและผู้เรียนกลุ่มควบคุมมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลัง
การทดลองใช้หลักสูตรเสรมิแตกต่างกัน ซึ่งสามารถนําค่าคะแนนเฉล่ียหลังการทดลองใช้หลักสูตร
เสริมของกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุมมาเขยีนกราฟเส้นได้ดังน้ี 
 

ภาพประกอบ 4 กราฟแสดงค่าคะแนนเฉล่ียหลังการทดลองใช้หลักสูตรเสริมของกลุ่มทดลอง 
                    และกลุม่ควบคุม 
 

จากภาพประกอบ 4 เมื่อนําคา่คะแนนเฉล่ียหลังการทดลองใช้หลักสูตรเสริมของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม มาเขียนกราฟจะเห็นว่าเส้นกราฟกลุ่มทดลองมีลักษณะสูงชันขึ้น เส้นกราฟกลุ่ม
ควบคุมมีลักษณะสูงขึ้นเล็กน้อย แสดงว่าหลังการใช้หลักสูตรเสริมการคดิอย่างมีวิจารณญาณแล้ว 
ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นมาก 
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3.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตรเสริมระหว่างผู้เรียนกลุ่มทดลองและผู้เรียนกลุ่มควบคุม จําแนก
เป็นรายคุณลักษณะและโดยภาพรวม ดังตารางที่ 10 

 
ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลงั 
                การทดลองใช้หลักสูตรเสรมิระหว่างผู้เรียนกลุ่มทดลองและผู้เรียนกลุ่มควบคุม  
                จาํแนกเป็นรายคุณลักษณะและโดยภาพรวม 
 

การทดสอบ
 
กลุ่มตัวอย่าง 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
t 

คุณลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ X S.D. X  S.D. 
กลุ่มทดลอง (20 คน)  
1. การกําหนดประเด็นปัญหา 5.65 0.76 7.65 0.75 7.76*
2. พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล 5.10 0.73 8.25 0.64 9.079*
3. สรุปโดยใช้เหตุผล 5.40 0.69 7.70 0.57 9.179*

ภาพรวม 16.15 2.18 23.60 1.96 14.43*
กลุ่มควบคุม (20 คน)  
1. การกําหนดประเด็นปัญหา 5.60 .082 5.90 0.85 9.95
2. พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล 5.40 0.75 5.55 0.60 15.07
3. สรุปโดยใช้เหตุผล 5.35 0.62 5.60 0.50 14.66

ภาพรวม 15.50 2.19 17.05 1.95 21.60
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตาราง 10 พบว่า ผู้เรียนกลุ่มทดลองมคี่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ      

โดยภาพรวม หลังการทดลองและก่อนการทดลองใช้หลักสูตรเสริมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ        
ทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยภาพรวมหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง เมื่อพิจารณาเป็นรายคุณลักษณะ พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การกําหนดประเด็นปัญหา พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล และสรุปโดยใช้เหตุผล          
หลังการทดลองและก่อนการทดลองใช้หลักสูตรเสริมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองในทุก
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คุณลักษณะ ส่วนผู้เรียนกลุ่มควบคุม พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยภาพรวม
หลังการทดลองและก่อนการทดลองใช้หลักสูตรเสริมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายคุณลักษณะ พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณการกําหนด
ประเด็นปัญหา  พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลและการสรุปโดยใช้เหตุผล หลงัการทดลอง
และก่อนการทดลองใช้หลักสตูรเสริมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก
คุณลักษณะ ซึง่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนที่เรียนรู้ตามหลักสูตรเสริมที่พัฒนาขึน้ มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสงูขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทัง้ในภาพรวมและในแต่ละคณุลักษณะ 

 
4. การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรเสริม 

จากการทดลองใช้หลักสูตรเสริมผู้วิจัยได้นําผลการทดลองใช้หลักสูตรมาประเมิน
ประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมตามเกณฑ์คณุภาพที่กําหนด พบว่า หลักสูตรเสริมมคีุณภาพตาม
เกณฑ์ที่กําหนด คือ 

4.1 ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการ
ทดลองใช้หลักสูตรเสริมสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.2 ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการ
ทดลองใช้หลักสูตรเสรมิสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก
คุณลักษณะ  

4.3 ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่สร้าง
ขึ้นอยู่ในระดับมาก คือ มคี่าเฉล่ีย เท่ากับ  3.89       

4.4 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน และปญัหาอุปสรรคในขณะดําเนินการ
ทดลองใช้หลักสูตรเสริม พบว่า เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมบางหน่วยการเรียนรู้ บางกิจกรรมไม่
เพียงพอ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมไม่เสร็จทันเวลาที่กําหนด 

การปรับปรุงหลักสูตรเสรมิ ได้ปรับปรุงหลักสูตรเสริมตามประเด็นที่พบจากการทดลองใช้
หลักสูตร คือ ปรับเวลาในบางหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมทีป่ฏิบัติ  

ผลการนาํหลกัสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ด้วยวิธีการสอนแบบสบืเสาะ
แสวงหา 

ผลการนําหลักสูตรเสริมการคดิอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา 
ปรากฏผลดังตารางที่ 11  

1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เรยีนกลุม่ทดลองเก่ียวกับการใช้หลักสูตรเสริมการคดิ
อย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีการสอนแบบสบืเสาะแสวงหา สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2         
ดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11  ผลการประเมนิความคิดเห็นของผู้เรียนกลุม่ทดลองเก่ียวกับการใช้หลักสูตรเสริมการคดิ 
                 อย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีการสอนแบบสบืเสาะแสวงหาความรู้  N = 20 
 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น

x  S.D. ความหมาย
1. ด้านเจตคติต่อหลักสูตรเสริม   

    1.1 สนใจทีจ่ะเรียนรู้ตามหลักสูตรเสรมิต่อไป 3.60 0.75 มาก 

    1.2 มีความสุขกับการเรียนรู้จากหลักสูตรเสริม 4.25 0.64 มากที่สุด 

    1.3 หลักสตูรเสริมมีประโยชน์ต่อผู้เรียน 3.55 0.60 มาก 

    1.4 หลักสตูรเสริมส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ดี 3.75 0.72 มาก 

 3.79 0.68 มาก 

2. ด้านเนื้อหาหลักสูตรเสริม    

    2.1 เน้ือหาหลักสูตรเสรมิมีความน่าสนใจ 3.50 0.51 มาก 

    2.2 เน้ือหามีความหลากหลาย กระตุ้นการคิดได้เป็นอย่างดี 4.75 0.44 มากที่สุด 

    2.3 เน้ือหาเหมาะสมกับระดับช้ันของผู้เรียน 3.95 0.76 มาก 

    2.4 เน้ือหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย 3.70 0.73 มาก 

 3.98 0.61 มาก 

3. ด้านการจัดการเรียนรู ้    

    3.1 การนําเรื่องจากเหตุการณ์ที่น่าสนใจเข้าสู่บทเรียน  4.45 0.60 มากที่สุด 

    3.2 การให้ผู้เรียนสร้างคําถาม ร่วมกันกําหนดประเด็นที่จะศึกษา 3.80 0.77 มาก 

    3.3 การหาข้อมูลจากแหลง่ข้อมูลต่าง ๆ 3.45 0.60 มาก 

    3.4 การนําเสนอผลการเรยีนรู้ที่ได้มาสร้างความรู้อย่างย่ังยืน 4.70 0.57 มากที่สุด 

    3.5 การกระตุ้นการคิดของผู้เรียน 3.45 0.60 มาก 

    3.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 3.40 0.60 มาก 

 3.88 0.63 มาก 

4. ด้านการวัดและประเมินผล    

    4.1 ประเมินผลระหว่างเรียน 4.05 0.69 มาก 

    4.2 ประเมินภาระงาน/ช้ินงาน 3.60 0.75 มาก
    4.3 ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย 4.15 0.75 มาก 

 3.93 0.73 มาก
รวมเฉลี่ย 3.89 0.65 มาก
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 จากตารางที่ 11 พบว่า ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้หลักสูตรเสรมิการคิด
อย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีการสอนแบบสบืเสาะแสวงหา โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
( X = 3.89 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้เรียนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด   

คือ เน้ือหามีความหลากหลาย กระตุ้นการคิดได้เป็นอย่างดี การนําเสนอผลการเรียนรูท้ี่ได้มาสร้าง
ความรู้อย่างย่ังยืน การนําเรื่องจากเหตุการณ์ที่น่าสนใจเขา้สู่บทเรียน และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
จากหลักสูตรเสริม ( X = 4.75, X = 4.70, X = 4.45, X = 4.25) ตามลําดับ นอกน้ันมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
2. ข้อค้นพบจากการศึกษาผลการนําหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ด้วย

วิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาของผู้เรียนกลุ่มทดลอง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ข้อค้นพบจากการนํา
หลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา ดังน้ี 

 ข้อค้นพบด้วยการสอนแบบสบืเสาะแสวงหา ในแต่ละขั้นตอน พบว่า 
2.1 การสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการนําเข้าสู่บทเรียน โดยนําเรื่องที่

น่าสนใจ หรือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาน้ัน มาเป็นสิ่งเร้าเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ
ใคร่รู้ในกิจกรรม จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความใฝ่รูก้ระตือรือร้นที่
จะเรียนรู้ร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างอิสระ แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ที่ครนํูามาเป็น  
สิ่งเร้า กล้าแสดงความคิดเห็นเพ่ือร่วมกันกําหนดกรอบและรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษา  

2.2 การสํารวจและค้นหา (Exploration) พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ร่วมกันอภิปรายและ
สรุปข้อมูล องค์ความรู้ แนวคิดที่ได้จากผลของการคิด และผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ค้นพบ ทําให้
ผู้เรียนสามารถ นําข้อมูลที่ถกูต้อง เพียงพอที่จะนําไปใช้  

2.3 การอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ฝึกคิดและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง หาคําตอบที่สมเหตุสมผล แล้วสรุปผล ด้วยการอธิบาย นําเสนอผลงานอย่างมั่นใจ  

2.4 การขยายความรู้ (Elaboration) พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ ให้ความร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาความรู้ใหชั้ดเจนขึ้น ร่วมกันคิด เติมเต็มเพ่ือให้ได้องค์
ความรู้ที่สมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้ใหม่  

2.5 การประเมินผล (Evaluation) พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่รูจ้ักนําเสนอสถานการณ์ที่
เป็นปัญหา สามารถค้นคว้าหาข้อมูลมาเพ่ือตอบปัญหา เกิดประสบการณ์จากการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสามารถสรุปสาระ แนวคิดที่ได้จากผลของการคิด และคิดเพ่ิมเติมจากสิ่งที่ครูนําเสนอได้  

จากการประเมินความคิดเห็น และสังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มทดลองที่เรียนรู้ตาม
หลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา แสดงให้เห็นว่า ผลการ
นําหลักสูตรเสริมฯไปใช้ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา ส่งผลใหผู้เ้รียนเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยผ่านวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสถานการณ์จริง
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ในปัจจุบัน มทีกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้เรียนมีการส่ือสารทั้งด้านการฟัง  การพูด การอ่าน
และการเขียน กล้าแสดงความคิดเห็นมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในการจัดการและ   การดําเนินชีวิตใน
บริบทของความเป็นพลเมืองไทยและความเป็นพลโลก 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ ครั้งน้ี เป็นการดําเนินการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) โดยสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

 
การกําหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2           
ปีการศึกษา 2560 ที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จํานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนไผดํ่าพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จํานวน 18 คน 
โรงเรียนหมอนทองวิทยาคม จํานวน 24 คน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเปร็งวิสุทธาธิบดี 
จํานวน 32 คน โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จํานวน 49 คน  รวมทั้งสิ้น จํานวน 113 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้เรียนช้ันมัธยศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ซึ่งเป็นคนละคนกับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีความสมัครใจ และเป็นผูท้ีร่่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากหลักสูตรเสรมิได้ครบทุกหน่วย
การเรียนรู้ตามระยะเวลาที่กําหนด ในขั้นทดลองแบบเด่ียว จํานวน 3 คน  จากโรงเรียนไผ่ดําพิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก กลุ่มละ 3 คน ในขั้นทดลองแบบกลุ่ม จํานวน 9 คน จากโรงเรียนหมอนทองวิทยาคม 
กลุ่มละ 6 คน ทดลองภาคสนาม จํานวน 18 คน จากโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเปร็งวิสุ
ทธาธิบดี 

3. กลุ่มตัวอย่างที่จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรเสริมการคดิอย่างมีวิจารณญาณ เป็น
ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2            
ปีการศึกษา 2560 จํานวน 2 ห้องเรียน จํานวนผู้เรียน 40 คน แล้วแบ่งผูเ้รียนเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้
เกณฑ์ระดับคุณภาพจากการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คอื ดีเย่ียม ดี ผา่น และไมผ่่าน 
และแบ่งผู้เรียนเป็น 4 กลุ่ม แล้วสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เป็นคู่ ๆ เข้ากลุม่
ทดลอง และกลุ่มควบคุม สําหรับผู้เรียนจํานวน 9 คน ผู้เรียนประสงค์จะไปเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนที่ตน
สนใจในช่ัวโมงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
4.1 หลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณ       
4.2 แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 1 ฉบับ 
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4.3 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเสริมการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรบัผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียน วิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
2. เพ่ือศึกษาผลการนําหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ด้วยวิธีการสอนแบบ

สืบเสาะ แสวงหาของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2   
 

วิธีดําเนนิการวิจัย  
การดําเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สําหรับผู้เรียนช้ัน

มัธยมศึกษา ปีที่ 2 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรเสริม มีกระบวนการ 4 ขั้นตอน 
และส่วนที ่2 การศึกษา  ผลของการใช้หลักสูตรเสริม โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหา ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรเสริม 4 ขั้นตอน   
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็นเพ่ือ

นํามา  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ โดยแบ่งเป็น 
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และรูปแบบ

การจัด การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถการคดิอย่างมีวิจารณญาณ  
2. การศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับคุณลักษณะสําคัญของการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ ที่ควรต้องสร้างเสริม สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการสนทนากลุ่ม 
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรเสริม เป็นการนําสารสนเทศจากการศึกษาใน

ขั้นตอนที่ 1  มากําหนดเป็นรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงร่างหลักสูตร ตรวจสอบโครงร่างเป็นการ
ประเมินในด้านความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรโดยผู้เช่ียวชาญ แล้วทําการ
แก้ไขปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะ ก่อนนําหลักสูตรไปทดลองใช้  

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรเสรมิ เป็นการนําหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการทดสอบทั้งก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเสริม เป็นการนําผลที่ได้จากการทดลองใช้
หลักสูตร เสริมมาประเมินและปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้หลกัสูตรที่มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น เพ่ือพร้อมที่จะ
นําไปใช้และ เผยแพร่ต่อไป 

ส่วนที่ 2 การศึกษาผลของการใช้หลักสูตรเสริม โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหา 
เป็นการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนเก่ียวกับการใช้หลักสูตรเสริมการคิดอย่างมี

วิจารณญาณด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา 



 101

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 

 จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการพัฒนาหลักสตูรเสริม ได้แก่ ความหมาย 
หลักการ องคป์ระกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รปูแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แนวทางการวัดและประเมินผลการคดิอย่างมีวิจารณญาณ 
ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานและสอบถามข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ ซึ่งผลจากการศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐานได้ผลดังน้ี  

1.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การเห็นปัญหา สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาได้ ต่อจากน้ัน คือ การพิจารณาข้อมูลที่เก่ียวข้องและตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ 
โดยยึดเหตุผลเป็นหลักสําคัญ ซึ่งคุณลกัษณะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณมี 3 ด้าน คอื 

1.1.1 การกําหนดประเด็นปัญหา คือ ผู้เรียนมีความสามารถในการกําหนด
ประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหา เป้าหมายในการแก้ไขปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาจากประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ 

1.1.2 การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมลู คือ ผู้เรียนสามารถพิจารณา 
ความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลได้ ประเมิน ตรวจสอบ ตัดสินข้อมูล โดยพิจารณาถึงที่มาของข้อมูลได้       
อย่างถูกต้อง  

1.1.3 การสรุปโดยใช้เหตุผล คือ ผู้เรียนสามารถใช้เหตุหลในการลงข้อสรุปข้อมูล
อย่างสมเหตุสมผล 

1.2 ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ใช้
กิจกรรมที่หลากหลาย สามารถสรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคลอ้งกับ
คุณลักษณะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความเหมาะสมกับเป้าหมายการพัฒนาปละเหมาะสม
กับระดับการศึกษาที่ต้องการพัฒนา คือ การเรียนรู้รูปแบบสืบเสาะแสวงหา  

1.3 ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการวัดและประเมินการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ พบว่า วิธีการวัดและประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีใ่ช้วัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณได้อย่างเช่ือมั่น และมีความเทีย่งตรง คือ การใช้แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณแบบเลือกตอบ 1 คําตอบ 

2. การสรา้งและพัฒนาหลักสูตรเสริม 
2.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สําหรับผู้เรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีส่วนประกอบของหลักสูตรเสริม 6 องค์ประกอบ คือ หลักการของหลักสูตรเสรมิ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริม โครงสร้างของหลักสูตรเสริม กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนการ
สอนการ และการวัดและประเมินผล โดยมีโครงสร้างเน้ือหา 3 หน่วยการเรียนรู้ เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 

2.2 ผลการพิจารณาตรวจสอบโครงสร้างหลักสตูรเสริมโดยผู้เช่ียวชาญ ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านสมองกับการรู้คิด และด้าน
การวัดและประเมินผล รวมทั้งสิ้นจํานวน 5 คน โดยเป็นการพิจารณาและตรวจสอบโครงสร้าง
หลักสูตรเสรมิในด้านความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงสร้างหลักสูตรเสรมิ ผลการประเมิน 
พบว่า โครงสร้างหลักสูตรเสรมิ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.90 – 4.16 และมี
ความสอดคล้องกันในทุกองค์ประกอบค่าดัชนีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 

3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริม 
3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณก่อนการทดลองระหว่างผู้เรียนกลุ่มทดลองกบัผู้เรียนกลุ่มควบคุม พบว่า ผู้เรียนกลุ่ม
ทดลองและผู้เรียนกลุ่มควบคมุมีค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณก่อนและหลังการทดลองใช้หลกัสูตรเสริมของผู้เรียนกลุ่มทดลองและผู้เรยีนกลุ่มควบคมุ 
พบว่า ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยภาพรวม หลังการทดลอง
และก่อนการทดลองใช้หลักสตูรเสริมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าเฉล่ีย
คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  โดยภาพรวมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง เมื่อพิจารณา
เป็นรายคุณลักษณะ พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนน การคิดอย่างมีวิจารณญาณการกําหนดประเด็นปัญหา 
พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล และสรุปโดยใช้เหตุผล หลังการทดลองและก่อนการทดลอง
ใช้หลักสูตรเสรมิแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองในทุกคุณลักษณะ ส่วนผู้เรียนกลุ่มควบคุม พบว่า 
ค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยภาพรวมหลัง การทดลองและก่อนการทดลองใช้
หลักสูตรเสรมิแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายคุณลักษณะ 
พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณการกําหนดประเด็นปัญหา  พิจารณาความ
น่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล และการสรุปโดยใช้เหตุผล หลงัการทดลองและก่อนการทดลองใช้หลักสูตร
เสริมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ในทุกคุณลักษณะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เรียน
ที่เรียนรู้ตามหลักสูตรเสรมิทีพั่ฒนาขึ้นมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึน้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละคุณลกัษณะ 
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4. การประเมินผลและปรับปรงุหลักสูตรเสรมิ 
ผลการประเมนิหลักสูตรเสรมิ โดยพิจารณาประสิทธิภาพหลักสูตรเสรมิ พบว่า ผู้เรียน 

กลุ่มทดลองมคี่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยภาพรวมและรายคุณลักษณะ และจากผลการทดลองใช้หลักสูตรเสรมิ 
พบว่า เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมบางหน่วยการเรียนรู้ บางกิจกรรมไม่เพียงพอ ผู้เรยีนปฏิบัติ
กิจกรรมไม่เสรจ็ทันเวลาที่กําหนด ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรเสริมตามประเด็นที่พบจากการทดลอง
ใช้หลักสูตรคือ ปรับเวลาในบางหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

5. ผลการนาํหลกัสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ด้วยวิธีการสอนแบบ
สืบเสาะแสวงหา  

5.1 ผลการนําหลักสูตรเสริมการคดิอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ด้วยวิธีการสอนแบบ
สืบเสาะแสวงหา พบว่า ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้หลักสตูรเสรมิการคิดอย่างมี
วิจารณญาณด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา อยู่ในระดับมาก ( X = 3.89 ) เป็นรายด้าน ผู้เรียน

เห็นว่าเน้ือหามีความหลากหลาย กระตุ้นการคิดได้เป็นอย่างดี การนําเสนอผลการเรยีนรู้ที่ได้มาสร้าง
ความรู้อย่างย่ังยืน การนําเรื่องจากเหตุการณ์ที่น่าสนใจเขา้สู่บทเรียน และมีความสุขกับการเรียนรู้จาก
หลักสูตรเสรมิ อยู่ในระดับมากที่สุด  

5.2 ข้อค้นพบจากการศึกษาผลการนําหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้
ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาของผู้เรียนกลุ่มทดลอง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ข้อค้นพบด้วย
การสอนแบบสบืเสาะแสวงหา ในแต่ละขั้นตอน คือ 

5.2.1 การสร้างความสนใจ (Engagement) ผู้เรียนส่วนใหญม่ีความใฝ่รู้
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างอิสระ แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์   
ที่ ครูนํามาเป็นสิ่งเร้า กล้าแสดงความคิดเห็นเพ่ือร่วมกันกําหนดกรอบและรายละเอียดของเรื่องที่จะ
ศึกษา  

5.2.2 การสํารวจและค้นหา (Exploration) ผู้เรียนส่วนใหญ่ร่วมกันอภิปราย
และสรุปข้อมลู องค์ความรู้ แนวคิดที่ได้จากผลของการคิด และผลการเรยีนรู้ที่ผู้เรียนได้ค้นพบ ทําให้
ผู้เรียนสามารถนําข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอที่จะนําไปใช้  

5.2.3 การอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ผู้เรียนส่วนใหญ่ฝึกคิดและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง หาคําตอบที่สมเหตุสมผล แล้วสรุปผล ด้วยการอธิบาย นําเสนอผลงานอย่างมั่นใจ  

5.2.4 การขยายความรู้ (Elaboration) ผู้เรียนส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ ให้ความร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาความรู้ใหชั้ดเจนขึ้น ร่วมกันคิด เติมเต็มเพ่ือให้ได้องค์
ความรู้ที่สมบูรณ์ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้ใหม ่ 
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5.2.5 การประเมินผล (Evaluation) ผู้เรียนส่วนใหญ่รู้จกันําเสนอสถานการณ์ที่
เป็นปัญหา สามารถค้นคว้าหาข้อมูลมาเพ่ือตอบปัญหา เกิดประสบการณ์จากการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสามารถสรุปสาระ แนวคิดที่ได้จากผลของการคิด และคิดเพ่ิมเติมจากสิ่งที่ครูนําเสนอได้  
 
การอภิปรายผล  

จากผลการวิจยัและพัฒนาหลักสูตรเสรมิเพ่ือส่งเสริมการคดิอย่างมีวิจารณญาณสําหรับ
ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ มีประเด็นที่น่าสนใจนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับผู้เรียน         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ เป็นการจัดทําหลักสตูรที่สอดคล้องกับหลัก    
การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างครบถ้วนและครอบคลุมทุกขั้นตอน เป็นการนําสาระสําคัญหรือ
องค์ประกอบต่าง ๆ มารวมกันอย่างเป็นระบบสอดคล้องเหมาะสม จึงเป็นสิ่งสําคัญทีท่าํให้หลักสูตร       
มีความสมบูรณ์สําหรับนําไปใช้ โดยจัดทําเป็นรายละเอียดเอกสารหลักสูตรที่มีโครงสร้างและ
องค์ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ที่จะนําหลักสูตร ไปใช้เห็นขอบเขตของวัตถุประสงค์ เน้ือหา
สาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลองค์ประกอบที่สําคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์
โครงสร้างหลักสูตรอย่างน้อยมี 4 องค์ประกอบ คือ 1) การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective)          
2) การเลือกเน้ือหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ (Content and Experience) 3) การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ (Experience Organization) และ 4) การประเมินผลการเรยีนรู้ 
(Evaluation (Taba, 1962 : 382) สอดคลอ้งกับธํารง  บัวศรี (2542) และใจทิพย์  เช้ือรัตนพงษ์ 
(2539) ทีม่ีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า หลักสูตรควรมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ             
1) ด้านจุดประสงค์ ครอบคลมุพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนจําแนกได้เป็น 3 ด้านใหญ่คือ ด้าน
ความรู้หรือสติปัญญา (Cognitive  Domain) ด้านเจตนคติหรือความรู้สึก (Affective Domain) และ
ด้านทักษะปฏิบัติ (Psychomotor Domain) 2) ด้านเน้ือหาและประสบการณ์การเรียนรู้ (Content 
and Experience) การพิจารณาเลือกเน้ือหาควรคํานึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป็นเน้ือหา
ที่มีความสําคญัจําเป็นต่อการเรียนรู้สําหรับผู้เรียน น่าสนใจ ทันสมัยก่อให้เกิดความรู้ใหม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม เหมาะสมกับพัฒนาการระดับความสําคัญของผูเ้รียนและเป็นไปได้ใน      
การปฏิบัติ 3) ด้านวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Experience Organization) การพิจารณา 
การจัดประสบการณ์ อาจมีเง่ือนไขการปฏิบัติเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น ความพร้อมของออวัสดุอุปกรณ์ 
เวลา บุคลากรที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ดี ครูควรคํานึงถึงกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสําคัญให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพอย่างมีคุณภาพ และเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียน          
4) การประเมนิผลการเรียนรู้ (Evaluation) การประเมนิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากจะคํานึงถึง
องค์ประกอบที่กล่าวมาแล้ว ในกระบวนการประเมินน้ันจะต้องเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลัก         
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3 ประการ คือ1) ผลการวัด ซึ่งเป็นข้อมูลทีส่ะท้อนคุณลักษณะพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้าน
ต่าง ๆ  2) เกณฑ์ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ผู้สอนคาดหวัง เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นจริงของ
ผู้เรียน 3) การได้มาซึ่งผลการวัดที่ถูกต้อง น่าเช่ือถือ ผู้สอนต้องมีเครื่องมือวัดคุณลักษณะผู้เรียนได้
อย่างสอดคล้องกับพฤติกรรมน้ันตามสภาพที่เกิดขึ้นจริงของผู้เรียน ใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับเน้ือหา ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ความรู้สึกและการปฏิบัติของผู้เรียนประกอบ
กับมีการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทีผ่่าการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน 
และมีการนําหลักสูตรไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มทดลองเพ่ือตรวจสอบว่าหลักสูตรมี
คุณภาพถึง 3 ครั้ง ได้แก่ แบบเด่ียว แบบกลุ่ม และภาคสนาม สอดคล้องกับงานวิจัยของ              
เอมิกา   รัตนมาลา (2558)  ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก โดยมีระเบียบวิธีวิจัย คือ                
1) การวิเคราะห์เอกสาร2) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคญั 10 คน ด้วยแบบสัมภาษณ์ 3) การสนทนา
กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ 18 คน ด้วยแบบการสนทนากลกุ่ม และ 4) ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
ด้วยแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก ประกอบด้วยองค์ประกอบ              
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 2) การกําหนดหลักการและเป้าหมาย          
3) การกําหนดเน้ือหาและการจัดการเรียนรู้ 4) การนําไปใช้และปรับปรุงหลักสูตร 5) การวัดและ
ประเมินผลหลกัสูตร ส่วนรูปแบบที่พัฒนาขึ้นผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า เหมาะสมในการนําไปใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดนครนายก สอดคล้องกับ งานวิจัยของสาลินี  อุดมผล (2559) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการอาชีพเพ่ือส่งเสริมทกัษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และคณุลักษณะด้านอาชีพ สําหรับ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร 2) พัฒนาหลักสูตร 3) ทดลองใช้หลักสูตร 4) ประเมินประสิทธิผลหลักสูตร 5) ขยายผล       
การใช้หลักสูตร พบว่า1) ผลการศึกษาข้อมลูพ้ืนฐาน   ควรมีการพัฒนาหลักสูตรทีมุ่่งเน้นด้านอาชีพ         
2) ผลการพัฒนาหลักสูตรมีคณุภาพในระดับมาก และผลการหาค่าประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 
82.40/92.39 3) ผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า ผู้เรียนมีความทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
และคุณลกัษณะด้านอาชีพ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 4) ประสิทธิผลของหลักสูตร พบว่า ด้าน
เอกสารหลักสตูร คู่มือ หน่วยการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมและสอดคล้องในการนําไปใช้มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด  และด้านผลการเรียนรู้  พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  คุณลักษณะด้านอาชีพในการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียอยู่ใน ระดับมาก         
5) ผลการขยายผลหลักสูตร พบว่า ด้านผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์  คณุลักษณะด้านอาชีพในการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของวิภา ตัณฑุลพงษ์ (2560) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ      
ในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์และทักษะการผลิตผลงานการเขียนสําหรับครูในสังกัดสาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝกึอบรมโดย
ผู้เช่ียวชาญพบว่าหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องอยู่ในระดับมาก  

2. ผลการนําหลักสูตรเสริมไปใช้ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา (Inquiry method)  
2.1 จากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเสรมิด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา 

พบว่า หลังการใช้หลักสูตรเสริม ค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนกลุ่มทดลองมีค่า
เท่ากับ 23.60 ซึ่งก่อนการใช้หลักสูตรเสรมิ ค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนกลุม่
ทดลองมีค่าเท่ากับ 16.15 และจากการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรเสริม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา พบว่า ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรู้ตามหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะ
แสวงหา โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.89) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  

พบว่า ผู้เรียนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คอื เน้ือหา  มีความหลากหลาย กระตุ้นการคิด
ได้เป็นอย่างดี การนําเสนอผลการเรียนรู้ที่ได้มาสร้างความรู้อย่างย่ังยืน การนําเรื่องจากเหตุการณ์ที่
น่าสนใจเข้าสูบ่ทเรียน และมีความสุขกับการเรียนรู้จากหลักสูตรเสรมิ ( X = 4.75, X = 4.70,      
X = 4.45, X = 4.25) นอกน้ันมคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แสดงว่ารูปแบบการสอน แบบสืบเสาะ

แสวงหา (5Es)  สามารถพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนได้สอดคล้องกับผลการวิจัย ของ
พรพัฒน์  สัธนรักษาเวศ (2553) ได้ศึกษาผลการเรียนรู ้และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เรื่อง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัด  
การเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ พบว่า ผลการพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี มีค่าร้อยละ 75.40 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปิยะนันท์  ธีรานุวัฒน์ 
(2554) ได้ทําการวิจัยพัฒนาผลการเรียนรู้และความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง
ประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
แสวงหา พบว่า ผลการพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และปัจจัยสําคัญทีท่ําให้การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
ทั้งน้ีเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสบืเสาะแสวงหา (5Es) เป็น
กิจกรรมทีฝ่ึกให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ ซึ่งผู้วิจัยได้
ดําเนินการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2551) ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา เป็นการดําเนินการเรียนรู้ ผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนให้เกิด
คําถามกระตุ้นความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู้เพ่ือหาข้อสรุปด้วยตนเองโดยที่ผู้สอนช่วยอํานวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน เช่น ด้านสืบค้นหาแหล่งเรียนรู้การศึกษาข้อมูล    
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การวิเคราะห์ การสรุปข้อมูล การอภิปรายโต้แย้งทางวิชาการการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ผู้วิจัยได้นําเอา
ขั้นตอนรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา (5Es) 5 ขั้นตอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ คือ         
ขั้นที ่1 ขั้นการสร้างความสนใจ ขั้นที ่2 ขั้นการสํารวจและค้นหา ขั้นที่ 3 ขั้นการอธิบายและลงข้อสรุป 
ขั้นที ่4 ขั้นการขยายความรู้ ขั้นที ่5 ขั้นประเมิน เป็นการสอนโดยที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็น
การเรียนค้นหาความรู้ที่ได้รับร่วมกันกับเพ่ือนร่วมช้ัน โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ มีการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างผู้วิจัยและผู้เรียน โดยผู้วิจัยได้ต้ังคําถามกระตุ้นความคิดความสนใจ เช่ือมโยง
กับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ข่าว สารคดี เพลง เป็นต้น รวมถึงรูปภาพใบความรู้และสง่เสริมให้ผู้เรียน
สืบเสาะแสวงหาจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ทางอินเตอร์เน็ต หอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ในชุมชน จากที่กล่าวมา
ข้างต้น เป็นผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะแสวงหา สามารถพัฒนา   การคิดอย่างมีวิจารณญาณได้
อย่างชัดเจน 

2.2 รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาเพ่ือพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจยัได้นํามาใช้จัดการเรียนรู้ของหลักสูตรเสรมิที่พัฒนาขึ้น ได้ข้อ
ค้นพบจากการใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาในแต่ละขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่า 
วิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหา เป็นวิธีการสอนที่มีประสทิธิภาพ ที่สามารถพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณได้ เช่น ในระยะแรก ๆ ผู้เรียนไม่กล้าคิดในการกําหนดประเด็นปัญหา เมื่อได้รับการกระตุ้น
ให้คิด โดยการนําเรื่องที่น่าสนใจ หรือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาน้ัน มาเป็นสิ่งเร้าเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจใคร่รู้ในกิจกรรม เมื่อได้รับการกระตุ้นให้คิด ผู้เรียนส่วนใหญม่ีความใฝ่รู้
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ร่วมกันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างอิสระ แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ที่ครู
นํามาเป็นสิ่งเร้า กล้าแสดงความคิดเห็นเพ่ือร่วมกันกําหนดกรอบและรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษา 
ร่วมกันอภิปรายและสรุปข้อมลู องค์ความรู้ แนวคิดที่ได้จากผลของการคิด และผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้
ค้นพบ ทําให้ผูเ้รียนสามารถนําข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอที่จะนําไปใช้ หาคําตอบที่สมเหตุสมผล แล้ว
สรุปผล ด้วยการอธิบาย นําเสนอผลงานอย่างมั่นใจ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ให้ความร่วมมือกันใน
การที่จะพัฒนาความรู้ให้ชัดเจนขึ้น ร่วมกันคิด เติมเต็มเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ ซึง่จะช่วยให้เกิด
ความรู้ใหม่ รู้จกันําเสนอสถานการณ์ที่เป็นปัญหา สามารถค้นคว้าหาข้อมูลมาเพ่ือตอบปัญหา เกิด
ประสบการณ์จากการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถสรุปสาระ แนวคิดที่ได้จากผลของการคิด และคดิ
เพ่ิมเติมจากสิ่งที่ครูนําเสนอได้ ส่งผลให้ผู้เรยีนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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ข้อเสนอแนะ 
3. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1.1 หลักสูตรเสรมิเพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทีส่ร้างขึ้นน้ีเป็นหลักสูตร
เฉพาะที่ต้องการสร้างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์
รังสรรค์เพ่ือการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังน้ันจึง ควรสร้างหลักสูตรในลักษณะเช่นน้ี
ในระดับช้ันอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ 

1.2 ด้านองค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณผู้สอนและผูท้ี่เก่ียวข้องควรนําข้อมูล
ในการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปต่อยอดสู่การสร้างเครื่องมือวัดในระดับช้ันอ่ืน ๆ  และควร
ให้ความสําคญักับการกําหนดกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

4. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการวิจัยในลักษณะวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่เน้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้

สําหรับผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์ การอ่าน - การเขียน  
2.2 ควรมีการวิจัยที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น การคิด

สร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา เป็นต้น 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
1.  ผู้เช่ียวชาญ  จํานวน  5  ท่าน  ตรวจสอบความเหมาะสมของเอกสารเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ที่ รายชื่อ ตําแหน่ง / หน่วยงาน 
1 ผศ.ดร.วสุนันท ์ ชุ่มเช้ือ อาจารย์สถาบันเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล 
2 ดร.นวกชมณ  เจริญสุข ข้าราชการบํานาญ (ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1) 
3 นางรัชนี  วิเศษมงคล ข้าราชการบํานาญ (ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1) 
4 นางพูลศรี  ธรรมเมธาพร ข้าราชการบํานาญ

(ครูเช่ียวชาญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ) 
5 นางสาวสุปราณี  สงวนงาม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 
2.  ผู้เช่ียวชาญ  จํานวน  5  ท่าน  ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเน้ือหา/จุดประสงค์  
(ค่า IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
 

ที่ รายชื่อ ตําแหน่ง / หน่วยงาน 
1 ดร.สมาพร  มณีอ่อน ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สํานักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดนนทบุรี 
2 ดร.นวกชมณ  เจริญสุข ข้าราชการบํานาญ (ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1) 
3 นางสาววิริยะ  บุญยะนิวาสน์ ข้าราชการบํานาญ (ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1) 
4 นางรัชนี  วิเศษมงคล ข้าราชการบํานาญ (ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1) 
5 นางสาวสุปราณี  สงวนงาม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1.  หลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.  แบบทดสอบก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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หลักสูตรเสริม 
เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 
 

นางสาวจําเนียร  พรหมรัตนพงศ์ 
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คํานํา 
 

หลักสูตรเสรมิเพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนวิทยา
ราษฎร์รังสรรค์ พัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
สร้างเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้กับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์  ผ่านการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมถาม –ตอบ การใช้คําถามที่กระตุ้นการคิดระดับสูง การระดมสมอง การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้  โครงสร้างหลกัสูตรเสริมแบ่งเป็น 3 หน่วย คือ 

หน่วยที่ 1  ความตระหนักเห็นคุณค่าและความสําคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
หน่วยที่ 2 การพัฒนาคุณลักษณะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
หน่วยที่  3  การพัฒนาความสามารถในการคิดที่หลากหลาย 
หลักสูตรเสรมิเล่มน้ีสําเร็จได้ด้วยความกรุณาจากท่านผู้เช่ียวชาญท่ีได้ให้ขอ้เสนอแนะตรวจสอบ

หลักสูตรเสรมิ แก่ผู้วิจัยอย่างดีย่ิง ส่งผลให้หลักสูตรเสรมิเลม่น้ีสําเร็จได้เป็นอย่างดี และได้รับความอนุเคราะห์
จากผู้เช่ียวชาญท่ีกรุณาตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้องของหลักสูตรเสริม ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไข หลักสูตรเสริมทําให้หลักสูตรเสริมเลม่น้ีมีความสมบูรณ์สามารถ
นําไปใช้ในการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่าน และผู้เก่ียวข้องในการทําให้หลกัสูตรเสริมเลม่น้ีมี
ประสิทธิภาพทุกท่าน มา ณ โอกาสน้ี 

 
 
 
 

 (นางสาวจําเนียร  พรหมรัตนพงศ์) 
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สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 
หลักการและเหตุผลหลักสูตรเสริม 
 การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นในการพัฒนาคุณภาพประชากรในยุค
สังคมข้อมูลข่าวสาร การคิดอย่างมีวิจารณญาณถือเป็นส่วนสําคัญที่ใช้ในการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัว
ผู้เรียน ช่วยทําให้เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดีขึ้น สามารถที่จะ "คิดได้ด้วยตัวเอง" และเกิดความสําเร็จในการเรียนรู้ 
สําหรับโลกยุคปัจจุบันและอนาคตความมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้โดยเพ่ิมการสอนเก่ียวกับทักษะการคิด 
เพ่ือเป็นการสร้างรากฐานของผู้เรียนให้มั่นคงยิ่งขึ้น หากทําได้สําเร็จจะเปลี่ยนผู้เรียนจากท่ีเป็นฝ่ายรับ"คิดไม่
เป็น" เป็นฝ่ายรุก เป็นผู้รู้จักคิด ใฝ่รู้ เหมือนกับการถูกปลุกให้ต่ืนจากหลับ น่ีคือความหมายของการศึกษาท่ี
แท้จริง  
 ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ผู้เรียนจําเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึง
ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้เรียนไม่ใช่เพียงแต่ต้องเข้าใจความคิดหรือความรู้พ้ืนฐานเท่าน้ัน 
แต่จําเป็นต้องรู้จักใช้ความรู้น้ันมาแก้ปัญหา มาตัดสินความน่าเช่ือของสิ่งต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ประเมินการ
กระทําและตัดสินใจได้ถูกต้องด้วย จึงจะเรียกว่า "คิดเป็น"  
 กระบวนการผสมผสานความรู้โดยการใช้ทักษะพื้นฐานสําหรับการคิดย่อยข้อมูลและสร้างความรู้ใหม่
กับกระบวนการจัดการและควบคุมความคิด ส่วนการก่อเกิดความคิดที่นําไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ส่วนความรู้ การรับรู้ที่ใช้ในการคิด ซึ่งทั้งสามส่วนต้องทํางานผสมผสานกันเพ่ือให้เกิดความคิด 
 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถพัฒนาและฝึกฝนได้ด้วยการจัดการเรียนรู้ซึ่งจะต้องอาศัย
เฉพาะความรู้ในแต่ละเรื่อง ต้องฝึกให้ผู้เรียนใช้ทักษะพ้ืนฐานสําหรับการคิด เช่น ทักษะพ้ืนฐานในการย่อย
ข้อมูล การสร้างความรู้ใหม่ ทักษะพ้ืนฐานสําหรับการคิดอย่างมีวิจารณญาณฝึกให้ผู้เรียนได้พูดถึงความคิด ได้
ลงมือกระทําตามความคิด และสามารถประเมินความคิดของตนได้ รวมทั้งต้องฝึกให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด
ที่ก่อให้เกิดความคิดและพฤติกรรมที่ฉลาดและเกิดผลดีอันจะนําไปสู่การเรียนรู้ที่ดีเกิดผลสําเร็จในการเรียนรู้ 
สิ่งเหล่าน้ีเป็นการช่วยพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ 
 การคิดที่ดีสามารถนําไปสู่ผลสําเร็จในการเรียนรู้ ขณะเดียวกันการเรียนรู้ที่ดีก็จะช่วยพัฒนาทักษะการ
คิดโดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเช่นกัน 
 กระบวนพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการฝึกทักษะ 
 1.  จัดเตรียมและระบุว่าจะพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง ผู้เรียนควรรับรู้ว่า
ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนรู้อะไร ขั้นตอนน้ีครูจะต้องวิเคราะห์ถึงทักษะต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและต้องการฝึกอบรมผู้เรียน 
 2.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ครูได้ต้ังจุดประสงค์ไว้การฝึกปฏิบัติ
เฉพาะแต่ละทักษะเป็นสิ่งสําคัญ ครูต้องออกแบบกิจกรรมเตรียมสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้ฝึกผู้เรียนเกิดความชํานาญ
ในทักษะนั้น ๆ  
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 3.ทดสอบกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูลแต่ละด้านได้ 
 4.  ทบทวนทักษะที่สอนและมีการอภิปรายในห้องเรียน น้ีคือขั้นตอนติดตามการพัฒนาทักษะ 
 ขั้นตอนที่ 2 เป็นการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
 เป็นการพัฒนาเน้ือหาความรู้ให้ตรงตามหลักสูตร โดยให้ผู้เรียนมีสิทธิและเสรีภาพและได้แสดง
ความสามารถในทักษะการเรียนได้ ครูจะต้องเน้นการประยุกต์ทักษะนั้นในหัวข้อที่เรียนหรือที่พบใน
ชีวิตประจําวันได้ 
 ในการเรียนการสอนที่โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลที่ตามมา คือ การต้ัง
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับโรงเรียนและผู้เรียนรวมท้ังการสอนอ่าน เขียน พูด ฟัง ก็จะ
เปลี่ยนไปหมด และเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือหากเราใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในชีวิตประจําวันจะทําให้เกิด
ทักษะที่ดีและช่วยปรับปรุงให้ชีวิตดีขึ้นกว่าแต่ก่อน รวมท้ังยังทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
 Russell Crescimanno : 1991 กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณทําให้เรามีความสามารถที่จะ
ควบคุมจัดการกับความคิดของตนเองได้ และประโยชน์ที่เห็นง่าย ๆ สําหรับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือเมื่อ
เราสามารถจัดการคิดของเราได้ก็เท่ากับว่าเราสามารถควบคุมการดําเนินชีวิตของเราได้เช่นกัน รวมทั้งเราอาจ
ปรับปรุงแก้ไขชีวิตเราให้ดีขึ้นและเดินไปในทางที่ถูกต้อง 
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นเครื่องมือสําคัญที่ใช้ในการเรียนรู้และการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าใน
โลกปัจจุบันยุคข้อมูลข่าวสาร บุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีหลักการ
สามารถควบคุมจัดการและตรวจสอบความคิดตนเองได้ รวมทั้งสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาโดยการใช้
เหตุผลอย่างถูกต้องเหมาะสม สิ่งเหล่าน้ีเป็นทักษะที่ดีที่จะช่วยปรับปรุงให้ชีวิตดีขึ้นและเดินไปในทางที่ถูกต้อง
และที่สําคัญอย่างย่ิงเป็นทักษะสําคัญที่จะพัฒนาบุคคลให้มีลักษณะ "คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น" อันเป็น
คุณลักษณะที่จะช่วยให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงในโลกปัจจุบันและอนาคต 
 จากความสําคัญและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้นํามา
เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเสริม เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ และเพ่ือให้การส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณช้ันมัธยมศึกษา 
 
ปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจึงได้กําหนดหลักการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรเสริมเพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยา
ราษฎร์รังสรรค์ไว้ ดังน้ี 
 1.  การจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง 
 2.  ฝึกปฏิบัติกระบวนการคิดที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่น ฝึกทักษะการคิดโดยการใช้
เทคนิคการระดมพลังสมอง และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 3.  จัดบรรยากาศในการเรียนรู้ให้มีอิสระในการคิด ในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ 
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 4.  สร้างผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์และประเมินเพ่ือหาเหตุผลใน
เรื่องราวถึงปัญหาต่าง ๆ การหาคําตอบต่าง ๆ ต้องใช้ความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูล 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริม 
 หลักสูตรเสริมเพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
วิทยาราษฎร์รังสรรค์ไว้ มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมโดยพัฒนาคุณลักษณะตามองค์ประกอบของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ดังต่อไปน้ี 
 1.  การกําหนดประเด็นปัญหา เป็นการทําความเข้าใจกับประเด็นปัญหา ข้อคําถาม ข้ออ้างหรือข้อ
โต้แย้งซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการพิจารณาข้อมูลหรือสภาพการณ์ที่ปรากฎ เพ่ือกําหนดประเด็นปัญหา 
ข้อสงสัย ประเด็นหลักที่ควรพิจารณา รวมทั้งความหมายของคําหรือความชัดเจนของข้อความด้วย 
 2.  การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล  โดยการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งที่มาของ
ข้อมูล การประเมินความถูกต้องของข้อมูล การพิจารณาความพอเพียงของข้อมูล ทั้งในแง่ของปริมาณและ
คุณภาพตามประเด็นที่พิจารณา 
 3.  การสรุปโดยใช้เหตุผล  เป็นความสามารถในการลงข้อสรุปโดยการใช้เหตุผลซึ่งถือว่าเป็นส่วน
สําคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการลงข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลน้ันอาจใช้เหตุผลเชิงอุปนัย หรือ
เหตุผลเชิงนิรนัย   การให้เหตุผลเชิงอุปนัย เป็นการสรุปความโดยพิจารณาข้อมูลหรือกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เฉพาะเรื่องเพ่ือไปสู่กฎเกณฑ์ในที่น้ีเป็นการวัดความสามารถในการสรุปความ เหตุการณ์หรือข้อมูลที่กําหนด
เป็นคําถาม โดยใช้ข้อมูลหรือข้อความท่ีบอกมาเป็นเหตุผลหรือกฎเกณฑ์เพ่ือการหาข้อสรุป   การใช้เหตุผลเชิง
นิรนัย เป็นการสรุปความโดยพิจารณาเหตุผลจากกฎเกณฑ์และหลักการทั่วไปไปสู่เรื่องเฉพาะซึ่งเป็นการวัด
ความสามารถในการสรุปความโดยพิจารณาจาก หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไปท่ีกําหนดไว้แล้วตัดสินใจลง
ข้อสรุปในประเด็นคําถาม 

 
โครงสร้างเนือ้หาของหลักสูตรเสริม 
 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นไปตามหลักการ วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรเสริม จึงได้กําหนดโครงสร้าง เน้ือหาหลักสูตรเสริม แบ่งออกเป็น 3 หน่วย ดังน้ี 
 หน่วยที่1 ความตระหนักเห็นคุณค่าและความสําคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เวลา 2 ช่ัวโมง 
โดยใช้การอธิบาย ใช้คําถาม และใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือร่วมกันอภิปรายสรุปผลและนําเสนอผลการอภิปราย 
 หน่วยที่ 2 การพัฒนาคุณลักษณะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณเวลา 6 ช่ัวโมง โดยใช้การถาม - 
ตอบ ใช้คําถาม การระดมสมอง และใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือร่วมกันอภิปรายสรุปผลและนําเสนอผลการอภิปราย
ในประเด็นเก่ียวกับ สิ่งแวดล้อม สังคม ภัยพิบัติต่าง ๆ ได้แก่ 
  1.  การค้นหาคําตอบใหม่ ๆ  
  2.  การใช้เหตุผลจากข้อมูลที่เป็นจริง 
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  3.  การหาข้อสรุปจากการรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมด 
 หน่วยที่  3  การพัฒนาความสามารถในการคิดที่หลากหลาย เวลา 6 ช่ัวโมง โดยใช้การถาม – ตอบใช้
คําถาม การระดมสมอง และใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือร่วมกันอภิปรายสรุปผลและนําเสนอผลการอภิปรายใน
ประเด็นเก่ียวกับ สิ่งแวดล้อม สังคม ได้แก่ 

1.  การกําหนดประเด็นปัญหา 
  2.  การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล     
  3.  การสรุปโดยใช้เหตุผล  
 

โครงสร้างเนือ้หาหลักสูตรเสริม 
 หน่วยที่ 1 ความตระหนักเห็นคุณค่าและความสําคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เวลา 2 ช่ัวโมง 
 หน่วยที่ 2 การพัฒนาคุณลักษณะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เวลา 6 ช่ัวโมง 
 หน่วยที่ 3  การพัฒนาความสามารถในการคิดที่หลากหลาย 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรเสริมเพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับผู้เรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ มุ่งส่งเสริมความสามารถในการกําหนดประเด็นปัญหาการ
พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล การสรุปโดยใช้เหตุผล โดยใช้กระบวนการต้ังคําถาม ตอบ แก้ปัญหา
จากสถานการณ์ตามข้ันตอนเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และใช้กระบวนการกลุ่มตามรูปแบบ
เทคนิคการระดมพลังสมอง เรียนรู้จาก บทความ สถานการณ์ที่หลากหลาย ผู้สอนต้องจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่ให้อิสระในการคิด การปฏิบัติงานในการเรียนรู้ และเป็นผู้อํานวยความสะดวกให้คําปรึกษาแนะนํา 
เพ่ือใหก้ารดําเนินกิจกรรมของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
สื่อการเรียนรู้ 
 ลักษณะของสื่อการเรียนรู้ที่จะนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลายและเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริม เน้ือหา กิจกรรมที่กําหนดในกิจกรรม
การเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยทําให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่าน่าสนใจ ชวนคิด รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น ใบงาน  ใบความรู้ บทความ สถานการณ์ แผ่นภาพ เป็นต้น 
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การวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเสริมมีเป้าหมาย ดังน้ี  
 1.  ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการนําผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล ดังน้ี ระหว่าง
การจัดกิจกรรมแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะทําการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การปฏิบัติกิจกรรม 
ตามใบงาน ประเมินพฤติกรรม และการตรวจผลงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 2.  ประเมินผลหลักสูตรเสริม โดยกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล ดังน้ี เมื่อดําเนินการจัด
กิจกรรมครบทุกหน่วยการเรียนรู้จะประเมินผลตามหลักสูตรเสริม เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร
เสริม และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรเสริมให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น โดยใช้แบบทดสอบวัดการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริมและแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน
ที่มีต่อหลักสูตรเสริม ซึ่งได้กําหนดเกณฑ์คุณภาพของหลักสูตรเสริม ดังน้ีผู้เรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้เรียนมีความ
คิดเห็นต่อหลักสูตรเสริมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป 
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เอกสารประกอบหลักสูตรเสริม 
คู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 
 

1.  แนวคดิหลักการของหลักสูตรเสรมิ 
หลักสูตรเสริมเพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวิทยา

ราษฎร์รังสรรค์เล่มน้ี เป็นหลักสูตรที่ใช้สําหรับสอนเสริมผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวิทยาราษฎร์
รังสรรค์ ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เพ่ือมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีมี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังน้ี  

1.  การกําหนดประเด็นปัญหา 
2.  การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล 
3.  การสรุปโดยใช้เหตุผล 
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ คือ  

1)  การสร้างความสนใจ (Engage) 2) การสํารวจและค้นหา (Explore)3) การอธิบาย (Explain)  
4) การขยายความรู้ (Elaborate) 5) การประเมินผล (Evaluate)   ใช้คําถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียน 
ได้ฝึกกระบวนการคิดระดับสูง  

 
2.  คําแนะนาํสําหรับครผูู้สอน 

ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเสริมเลม่น้ี  ครผูู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อํานวยความสะดวก 
ในการจัดกิจกรรมตามหลักสตูรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินการ 
ดังน้ี 

1.  ศึกษาเอกสารหลักสูตรเสริมเล่มน้ีอย่างละเอียด เพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตรเสริม โครงสร้างเน้ือหาของหลักสูตรเสรมิ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้  
สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 

2.  จัดบรรยากาศของห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณให้กับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค ์
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

3.  เตรียมความพร้อมของสื่อการเรียนรู้ก่อนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

4.  ครผูู้สอนเป็นผู้ให้คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติกิจกรรม อํานวยความสะดวก 
ในการจัดการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมให้บรรลตุามวัตถุประสงค์ 
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5.  สังเกต ประเมินและบันทกึปัญหาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรเสรมิใหม้ี
คุณภาพย่ิงขึ้น 

 
3.  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.1  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริม 
หลังจากผู้เรียนได้เรียนรู้จากหลักสูตรเสริมเล่มน้ีแล้วผู้เรียนจะเกิดคุณลักษณะของการคิดอย่างมี

วิจารณญาณตามองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การกําหนดประเด็นปัญหาการพิจารณา
ความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล และการสรุปโดยใช้เหตุผล 

3.2  สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้จะเป็นการใช้บทความ สถานการณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือ
สร้างเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3 ด้าน คือ การกําหนดประเด็นปัญหา การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลและการสรุปโดยใช้เหตุผล
จํานวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ดังน้ี 
หน่วยที่ 1 ความตระหนักเห็นคุณค่าและความสําคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เวลา 2 ช่ัวโมง  

-การตระหนักให้เห็นคุณค่าและความสําคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้วิธีการต้ังคําถาม
กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด ศึกษาใบความรู้ และฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเพ่ือร่วมกันอภิปราย สรุปผล นําเสนอผลการ
อภิปราย 

หน่วยที่ 2 การพัฒนาคุณลักษณะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เวลา 6 ช่ัวโมง 
- ส่งเสริมการค้นหาคําตอบใหม่ ๆ การใช้เหตุผลจากข้อมูลที่เป็นจริงการหาข้อสรุปจากการรวบรวม

ข้อเท็จจริงทั้งหมด โดยใช้การถาม - ตอบ ใช้คําถาม การระดมสมอง และใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือร่วมกันอภิปราย
สรุปผลและนําเสนอผลการอภิปรายในประเด็นเก่ียวกับ สิ่งแวดล้อม สังคม ภัยพิบัติต่าง ๆ 
หน่วยที่  3  การพัฒนาความสามารถในการคิดที่หลากหลาย 

- พัฒนาความสามารถการกําหนดประเด็นปัญหา  โดยใช้การถาม - ตอบ ใช้คําถาม การระดมสมอง 
และใช้กิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติเพ่ือร่วมกันอภิปรายสรุปผลและนําเสนอผลการอภิปรายในประเด็นเก่ียวกับ 
สิ่งแวดล้อม สังคม  

- พัฒนาความสามารถการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลโดยใช้การถาม – ตอบ ใช้คําถาม 
การระดมสมอง และใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือร่วมกันอภิปรายสรุปผลและนําเสนอผลการอภิปรายในประเด็น
เก่ียวกับ สิ่งแวดล้อม สังคม  

- พัฒนาความสามารถการสรุปโดยใช้เหตุผลโดยใช้การถาม - ตอบ ใช้คําถาม การระดมสมอง และใช้
กิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติเพ่ือร่วมกันอภิปรายสรุปผลและนําเสนอผลการอภิปรายในประเด็นเก่ียวกับ สิ่งแวดล้อม 
สังคม  
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3.3  กิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1  จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการ 

ปฏิบัติจริง 
3.2  ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่สร้างเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่น การระบุประเด็นปัญหา  

การใช้เทคนิคระดมสมอง และการใช้คําถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด 
3.3  จัดบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิด การปฏิบัติกิจกรรม การเรียนรู้ 
3.4  สร้างเสรมิแรงจูงใจภายใน คือความสนใจใฝรู่้ ความมั่นใจในตนเอง และการกล้า 

แสดงความคิดเห็น 
3.5  สร้างผู้เรยีนให้เห็นคุณค่า และเกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3.4  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้การต้ังคําถามตามรูปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ จากบทความ 

สถานการณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ที่สอดคล้องกับวัย ระดับช้ันของผู้เรียน โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้เป็นดังน้ี 
หน่วยที่ 1 ความตระหนักเห็นคุณค่าและความสําคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กิจกรรมการเรยีนรู้ 

1.  นําเข้าสู่บทเรียน 
2.  อธิบาย ใช้คําถามที่กระตุ้นการคิด 
3.  ฝกึปฏิบัติกิจกรรม ในประเด็นคุณค่าและความสําคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
4.  วัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 

หน่วยที่ 2 การพัฒนาคุณลักษณะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
1.  นําเข้าสู่บทเรียน 
2.  ปฏิบัติกิจกรรม โดยการถาม – ตอบปัญหาจากบทความสถานการณ์ตามรูปแบบการสอน 
แบบสืบเสาะหาความรู้  
3.  ปฏิบัติกิจกรรม 
4.  วัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 

หน่วยที่  3  การพัฒนาความสามารถในการคิดที่หลากหลาย 
1.  นําเข้าสู่บทเรียน 
2.  ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามองค์ประกอบ คือ 
การกําหนดประเด็นปัญหา การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล การสรุปโดยใช้เหตุผล 

โดยการถาม – ตอบ จากประเด็นบทความสถานการณ์ที่หลากหลาย  
3.  ปฏิบัติกิจกรรม 
4.  วัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
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3.5 สื่อการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมควรเป็นสื่อที่มีความหลากหลาย เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของหลักสูตรเสริมและกิจกรรมปฏิบัติ ซึ่งสือ่การเรียนรู้ที่กําหนดในกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วย ใบความรู้ 
บทความสถานการณ์  แผ่นภาพ 

3.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ ใช้การประเมินสภาพจริง วิธีการที่หลากหลาย ได้แก่  

การประเมินพฤติกรรม ประเมินผลงาน ประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสตูรเสริม 
โดยใช้แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสรมิ 
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หน่วยท่ี  1 
ตระหนักเห็นคุณค่าและความสําคญัของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

เวลา  2  ชั่วโมง 

.................................................................................................................... 
คําอธบิายหนว่ยการเรียนรู ้
 ศึกษาอธิบายเก่ียวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คุณค่าและความสําคัญของ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณทีม่ีต่อตนเอง และสังคม โดยใช้วิธีการอธิบายพร้อมยกตัวอย่างคุณลักษณะของคนท่ี
มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความ
ตระหนัก เห็นคุณค่าและความสําคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต่อตนเอง และสังคม 
 
โครงสร้างหนว่ยการเรียนรูท้ี่ 1 
 คุณค่าและความสําคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยท่ี 1 ตระหนักเห็นคุณค่าและความสําคญัของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

เวลา  2  ชั่วโมง 
คําอธบิายหนว่ยการเรียนรู ้
 ศึกษาอธิบายเก่ียวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คุณค่าและความสําคัญของ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณทีม่ีต่อตนเอง และสังคม โดยใช้วิธีการอธิบายพร้อมยกตัวอย่างคุณลักษณะของคนท่ี
มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความ
ตระหนัก เห็นคุณค่าและความสําคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต่อตนเอง และสังคม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1.  ผู้เรียนเข้าใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริม วิธีการเรยีนรู้ตามหลักสตูรเสริมและตารางเวลาเรียน
ตามหลักสูตรเสริม 
 2.  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคุณลกัษณะของบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3.  ผู้เรียนมีความตระหนักเห็นคุณค่าของการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีต่อตนเอง ต่อสังคม และมีเจต
คติที่ดีเก่ียวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 
สาระการเรียนรู้   
 ความหมาย กระบวนการคิดคิดอย่างมีวิจารณญาณคุณลกัษณะของบุคคลที่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 1.  สร้างความคุ้นเคยกับผู้เรยีนโดยการแนะนําตนเอง ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ตามหลักสูตร
เสริม อธิบายวิธีการเรียนการสอนตามหลักสูตรเสริม และแจ้งกําหนดตารางเรียนรู้ตามหลักสูตรเสรมิ 
 2.  นําเข้าสู่บทเรียนโดยการสนทนาข่าวเก่ียวกับภัยพิบัติ เช่น การเกิดอุทกภัย 
 3.  ผู้เรียนช่วยกันบอกภัยพิบัติทางธรรมชาติมาคนละ 1 ประเภท และผู้เรียนช่วยกันสรุปถึงสาเหตุ
และการป้องกันระวังภัยน้ัน ๆ แล้วครูสรุปว่าถ้าผู้เรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก็จะทําให้เข้าใจถึงประเด็น
ปัญหา ค้นหาสาเหตุ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา และประเมินสรุปการแก้ปัญหาโดยอยู่บนฐานข้อมูลที่
เช่ือถือได้ 
 4.  ผู้เรียนศึกษาความหมาย ขั้นตอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณคุณลักษณะของบุคคลที่มีการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ จากใบความรู้และผู้เรียนแต่ละคนฝึกปฏิบัติกิจกรรมให้ครบทุกกิจกรรม  
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สื่อการเรียนการสอน 
 1.  ใบความรู ้
 2.  ใบงาน 
 
การวัดและประเมินผล 
 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ตรวจผลงานจากกิจกรรมฝึก
ปฏิบัติ  

1. แบบประเมินผลงาน ได้ระดับคุณภาพ 2 พอใช้ขึ้นไป 
ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

2. สอบถามความคิดเห็นที่มีมต่ีอ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีมี
ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

มีระดับคะแนนเฉล่ียอยู่ระดับ
ปานกลางขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 
บันทึกผลการจัดกิจกรรม 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
 

ลงช่ือ...............................................................ผู้บันทึกผล 
                                                        (                                           ) 
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ใบความรู ้
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 

 
 ความหมาย การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดขั้นสูง มีความซับซ้อน โดยเริ่มที่ประเด็น
ปัญหา ข้อโต้แย้ง หรือความไม่แน่ใจ โดยอาศัยความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของบุคคล ในการทําความ
เข้าใจ โดยผ่านกระบวนการรวบรวมและเช่ือมโยงข้อมูลที่มีอยู่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจเช่ือหรือไม่
เ ช่ือ กระทําหรือไม่กระทํา ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการในการลงข้อสรุปอย่างมีเหตุผล มี
สติสัมปชัญญะ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ยังมีความสัมพันธ์กับการคิดแก้ปัญหาโดยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นหลัก และเป็นเคร่ืองมือในการคิดแก้ปัญหา 
 
ขั้นตอนการคดิอย่างมีวิจารณญาณ 

1. ระบุประเด็นปัญหาหรือประเด็นในการคิด 
2. ประมวลข้อมูลทั้งทางด้านข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง หลักฐานและความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่คิด

ทั้งทางกว้าง ลึกและไกล 
3. วิเคราะห์ จําแนก แยกแยะ ข้อมูล จัดหมวดหมู่ของข้อมูล และเลือกข้อมูลที่จะนํามาใช้ 
4. ต้ังเกณฑ์ในการพิจารณาข้อมูล และประเมนิข้อมูลที่จะใช้ตามเกณฑ์ 
5. พิจารณาข้อมูล ข้อโต้แย้ง หลักฐาน และความคิดเห็นตามหลักเหตุผล 
6. แสวงหาทางเลือกหรือคําตอบที่สมเหตุสมผล 
7. ช่ังนํ้าหนักผลได้ ผลเสีย คุณ โทษ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ังคุณค่าที่แท้จริง

ของทางเลือกต่าง ๆ 
8. เลือกทางเลือกที่เหมาะที่สุด 
9. ไตร่ตรอง ทบทวน 
10. สรุปคําตอบ ลงความเห็น 
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คุณลักษณะของผู้คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เวด (Wade : 1995) ไบเออร์ (Beyer : 1995) เฟอร์เรท (Ferrett : 1997) 
1. คิดต้ังคําถาม 1. คิดต้ังคําถาม 1. คิดต้ังคําถาม 
  2. มีความสนใจใฝ่รู ้ต้องการค้นหา

คําตอบใหม่ ๆ 
  3. ตอบคําถามได้ตรงประเด็น
2. ทําให้คําถามมีความชัดเจน  
3. ตรวจสอบหาข้อมูล  4. ตรวจสอบข้อมูล ความเช่ือ
4. วิเคราะห์ข้อสันนิษฐาน และ
ความลําเอียงที่อาจมีขึ้น 

2. วิเคราะห์ข้อสันนิษฐาน 5. วิเคราะห์ข้อมูล ข้อสันนิษฐาน
ความเห็นต่าง ๆ และหาข้อพิสูจน์ 

5. หลีกเลี่ยงทีจ่ะใช้อารมณ์มาเป็น
ตัวตัดสิน 

3. ใช้เหตุผล สามารถหาข้อยุติจาก
ข้อเสนอหรือหลักฐานที่มีอยู่
หลากหลาย 

6.ใช้เหตุผลจากข้อมูลที่เป็นจริง
หรือจากข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

6. หลีกเลี่ยงการคิดแบบต้ืน ๆ  
ง่าย ๆ เกินไป 

 

7. พิจารณาถึงการตีความที่อาจ
เป็นไปได้หลายทาง 

4. รู้จักใช้มุมมองต่าง ๆ กันในการ
ตีความเพ่ือให้เข้าใจได้ดีขึ้น 

8. ยอมรับว่าอาจมีภาวะกํากวม ไม่
ตรงไปตรงมาเกิดขึ้นได้ 

 

9. ตระหนักรู้เก่ียวกับความคิดของ
ตน รู้ตัวว่าคิดอะไรอยู่ 

 7. ตรวจสอบความคิดของตัวเอง

 5. ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิด
ของผู้อ่ืนเคารพต่อเหตุผล ยอม
เปลี่ยนจุดยืนเมื่อมีเหตุผลที่ดี 

8. รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ยอมรับ
ว่าตัวเองยังมีความรู้ ความเข้าใจไม่
มากพอ เปลี่ยนความคิดได้ 

 6. แยกแยะหาข้อสรุปหรือข้อ
ตัดสินที่ต้ังอยู่บนหลักความจริงที่
เช่ือถือได้ มีความแม่นยํา สามารถ
ถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ 

9. ประเมนข้อถกเถียงได้ และ
ตัดสินเรื่องราวจากการรวบรวม
ข้อเท็จจริงทั้งหมด 
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ผู้ที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ จะต้องมีลักษณะสําคัญอันดับแรก คือ การคิดต้ังคําถามที่ชัดเจน ต้องมี
ความสนใจใฝ่รู้ และต้องการคิดค้นหาคําตอบที่ถูกต้อง โดยการเสาะแสวงหาข้อมูล รวบรวมข้อเท็จจริง 
ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ข้อสันนิษฐาน ความเห็นต่าง ๆ ประเมินข้อถกเถียงได้ ตีความที่เป็นไปได้หลาย ๆ 
ทาง ตัดสินและหาข้อสรุปบนพ้ืนฐานของเหตุผลและข้อเท็จจริง เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ไม่ใช้อคติหรืออารมณ์
ในการตัดสิน ยอมรับฟังความคิดของผู้อ่ืนและเปลี่ยนความคิดเห็นและจุดยืนได้หากได้รับข้อมูลใหม่เพ่ิมขึ้น 
หรือเมื่อมีเหตุผลที่ดีกว่า 
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กิจกรรมฝึกปฏบิัต ิ
ความรู้เก่ียวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

คําชี้แจง  ผู้เรยีนแต่ละคนนําความรู้ ความเข้าใจที่ได้ศึกษาจากใบความรู้มาประยุกต์ใช้ในการตอบคําถาม 
               ขอ้ที่ 1 - 2  (10 คะแนน) 
 
1.  การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสําคญัต่อตนเองและสังคมอย่างไรบ้าง 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.  แนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีดังน้ี  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ตอบได้ถูกต้องชัดเจนเหมาะสม ทั้ง 2 ข้อ มีความเป็นไปได้ มีความหลากหลาย ได้  10  คะแนน 
ตอบได้ถูกต้องชัดเจนเหมาะสม ทั้ง 2 ข้อ มีความเป็นไปได้   ได้  8  คะแนน 
ตอบได้ถูกต้องชัดเจนเหมาะสม  1 ข้อ มีความเป็นไปได้   ได้  6  คะแนน 
ตอบได้ถูกต้อง  1 ข้อ    ได้  4  คะแนน 
ตอบไม่ถูกต้องทุกข้อ     ไม่ได้คะแนน 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
คําชี้แจง  ใหผู้เ้รียนทําเคร่ืองหมาย / ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียนมากที่สุด 
ข้อที่ ข้อคําถาม ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณมี

ความสําคัญต่อตนเอง 
  

2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณมี
ความสําคัญต่อสังคม 

  

3 บุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เป็นบุคคลที่ตระหนักในรู้ในความคิด
ของตนเอง 

  

4 การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต 
ในศตวรรษที่ 21 

  

5 ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้เรื่อง 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เป็นสิ่งจําเป็นต่อการพัฒนาการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

  

6 การมีทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ
ได้เหมาะสม 

  

7 มีความสนใจในการเรียนรู้ 
เรื่องการคิดอย่างมีวิจารณญาณตาม
หลักสูตรเสรมิฉบับน้ี  

  

8 มีความต้องการที่จะพัฒนา 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

  

 
เกณฑ์การผ่าน  ได้ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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หน่วยท่ี  2 
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ท่ีมีการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

เวลา  6  ชั่วโมง 
.................................................................................................................... 

คําอธบิายหนว่ยการเรียนรู ้
 ศึกษา ฝึกปฏิบัติกิจกรรมถาม-ตอบ เพ่ือแก้ปัญหาในประเด็นที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3 ด้าน ได้แก่  
การค้นหาคําตอบใหม่ ๆ การใช้เหตุผลจากข้อมูลที่เป็นจรงิ และการหาข้อสรุปจากการรวบรวมข้อเท็จจริง
ทั้งหมด  
 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ท่ีมีการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

1.  การค้นหาคําตอบใหม่ ๆ  
2.  การใช้เหตุผลจากข้อมลูทีเ่ป็นจริง  
3.  การหาข้อสรุปจากการรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมด  
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
หน่วยท่ี 2 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ท่ีมีการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

หน่วยย่อยท่ี 1 เรื่อง  ส่งเสริมการค้นหาคําตอบใหม่ ๆ เวลา  2  ชั่วโมง 
 
คําอธบิายหนว่ยการเรียนรู ้
 ศึกษา ฝึกปฏิบัติกิจกรรมถาม-ตอบ ในการแก้ปัญหาในประเด็นที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านการค้นหาคําตอบใหม่ ๆ สร้างเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจ 
ใฝ่รู้ มีความกระตือรือร้นในการค้นหาคําตอบในสิ่งที่ต้องการรู้ มีความมุ่งมั่นในการทํางาน มีเหตุผล และให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่าสมเหตุสมผล 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1.  ผู้เรียนสามารถกําหนดประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหา เป้าหมายในการแก้ไขปัญหา และวิธีการ
แก้ปัญหาจากประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  

2.  ผู้เรียนมีพฤติกรรมสนใจใฝ่รู้ ต้องการค้นหาคําตอบใหม่ ๆ  
 
สาระการเรียนรู้   
 ปัญหาสิ่งแวดล้อม...ภัยพิบัติจากปัจจุบันสู่อนาคต  
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 1.  ครูและผู้เรียนสนทนาเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ และต้ังคําถาม
ว่าอะไรเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และผู้เรียนควรมีบทบาทอย่างไรในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ผู้เรียนช่วยกันหาคําตอบ แล้วครูสรุปให้ผู้เรียนเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติ
ตนของผู้เรียนในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  

2.  ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ตอบคําถามในประเด็นที่ครูต้ังคําถาม ดังน้ี 
2.1  ถ้าไม่ต้องการให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนคิดว่าควรทําอย่างไร 
2.2  จะเกิดอะไรข้ึนหากปล่อยให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 

 3.  ครูให้ผู้เรียนแต่ละคนศึกษาบทความสถานการณ์ปัญหาเรื่อง มองปัญหาสิ่งแวดล้อม...ภัยพิบัติจาก
ปัจจุบันสู่อนาคต แล้วปฏิบัติกิจกรรมตามประเด็นคําถามที่กําหนดในใบงาน โดยมีครูคอยให้คําปรึกษา ช้ีแนะ   
  
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  บทความสถานการณ์เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 2.  ใบงาน 
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แหล่งเรียนรู ้
1.  ห้องสมุด 
2.  อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและประเมินผล 
 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการวัด เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรม
ตามใบงาน  

2. แบบประเมินผลงาน ได้คะแนนรวมต้ังแต่ร้อยละ 75 
ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 
บันทึกผลการจัดกิจกรรม 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ...............................................................ผู้บันทึกผล 

                                                        (                                           ) 
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กิจกรรมฝึกปฏบิัต ิ
คําชี้แจง ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อความในบทความ เรือ่ง มองปัญหาสิ่งแวดล้อม....ภัยพิบัติจากปัจจุบันสู่

อนาคต แล้วตอบคําถามในประเด็นคําถามที่กําหนด (10 คะแนน)  

 
บทความ 

มองปัญหาสิ่งแวดล้อม....ภัยพบิัติจากปัจจุบันสู่อนาคต 
 
ประเด็นสําคัญของการมองอนาคต คือ การวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ด้วยการพัฒนา

เทคโนโลยีต่าง ๆ การติดตามสถานการณ์ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันจะส่งผลถึง
อนาคตประเด็นสําคัญดังกล่าวจึงสะท้อนถึงความเป็นจริงที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในประเทศไทย  
ภาวะความแห้งแล้งในบางพ้ืนที่มีโอกาสท่ีจะประสบความเปลี่ยนแปลง และความแปรปรวนต่างกัน  แม้ว่าใน
ทุกวิกฤตจะมีโอกาส แต่โอกาสจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสารสนเทศที่แน่นแฟ้นอ
ยู่บนฐานข้อมูลที่ตรวจสอบได้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องเตรียมพร้อมกับการรับมือ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
 ปัญหาโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงย่ิงขึ้น โดยเฉพาะความพร้อมต่อ
การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติขาดประสิทธิภาพ แต่ในปัจจุบัน ปัญหาที่ย่ิงกว่าจะเป็นปัญหาการจัดการ
พฤติกรรมของผู้สร้างมลพิษ เช่น ปัญหาขยะในเมืองจะแก้ไขไม่ได้เลย ถ้าไม่มีการแยกขยะเสียก่อนกําจัด ใน
ปัจจุบันปัญหาขยะจึงเป็นปัญหาหนักใจของทุกท้องถิ่นที่ต้องการได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง 
 
  ที่มา  : Energy Saving วันที่ 30 มีนาคม 2559  
 
สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหา 
1.  บทความทีศ่ึกษากล่าวถึงเรื่องอะไร 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
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2.  ปัญหาที่สําคัญของบทความที่ศึกษาเป็นอย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 
3.  ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหามีอะไรบ้าง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
4.  วิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสาเหตุมี ดังน้ี 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ตอบได้ถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับบทความ ทั้ง 4 ข้อ มคีวามเป็นไปได้ มีความหลากหลาย  
แสดงความคิดเห็นประกอบได้อย่างมีเหตุผล และมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับคําถามทั้ง 4 คําถาม 
ได้  10  คะแนน 
 
ตอบได้ถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับบทความ  3 ข้อ มีความเป็นไปได้ มีความหลากหลาย  
แสดงความคิดเห็นประกอบได้อย่างมีเหตุผล ได้  7  คะแนน 
 
ตอบได้ถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับบทความ  2 ข้อ มีความเป็นไปได้ แสดงความคิดเห็นประกอบ  
ได้  5  คะแนน 
 
ตอบได้ถูกต้อง สอดคล้องกับบทความ  1ขอ้  แสดงความคิดเห็นประกอบ  ได้  3  คะแนน 
 
ตอบไม่ถูกต้องทุกข้อ     ไม่ได้คะแนน 
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หน่วยท่ี  2 
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ท่ีมีการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

เวลา  6  ชั่วโมง 
.................................................................................................................... 

คําอธบิายหนว่ยการเรียนรู ้
 ศึกษา ฝึกปฏิบัติกิจกรรมถาม-ตอบ เพ่ือแก้ปัญหาในประเด็นที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3 ด้าน ได้แก่ 
การค้นหาคําตอบใหม่ ๆ การใช้เหตุผลจากข้อมูลที่เป็นจริง และการหาข้อสรุปจากการรวบรวมข้อเท็จจริง
ทั้งหมด  
 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ท่ีมีการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

1.  การค้นหาคําตอบใหม่ ๆ  
2.  การใช้เหตุผลจากข้อมลูทีเ่ป็นจริง  
3.  การหาข้อสรุปจากการรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมด  
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 
หน่วยท่ี 2 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ท่ีมีการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

หน่วยย่อยท่ี 2 เรื่อง  การใช้เหตุผลจากข้อมูลท่ีเป็นจริง  เวลา  2  ชั่วโมง 
 
คําอธบิายหนว่ยการเรียนรู ้
 ศึกษา ฝึกปฏิบัติกิจกรรมถาม-ตอบ ในการแก้ปัญหาในประเด็นที่เก่ียวกับสังคม สิ่งแวดล้อม  
เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านการใช้เหตุผลจากข้อมูลที่เป็นจริง สร้างเสริม
การใช้เหตุผลของผู้เรียนจากข้อมูลที่เป็นจริง   
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1.  ผู้เรียนสามารถใช้เหตุผลของผู้เรียนจากข้อมูลที่เป็นจริง   

2.  ผู้เรียนมีพฤติกรรมในการใช้เหตุผลของผู้เรียนจากข้อมูลที่เป็นจริง   
 
สาระการเรียนรู้   
 อาชีพในชุมชน 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 1.  ครูและผู้เรียนสนทนาเกี่ยวกับสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพและ 
การดํารงชีวิตของคนในชุมชน และต้ังคําถามกับผู้เรียนว่า สิ่งใดส่งผลกระทบต่ออาชีพในชุมชน และจะเกิด
สถานการณ์อย่างไรต่อไปในชุมชน  ผู้เรียนช่วยกันตอบ แล้วครูสรุปให้ผู้เรียนตระหนักและเข้าใจในการใช้
เหตุผลจากข้อมูลที่เป็นจริง  

2.  ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ตอบคําถามในประเด็นที่ครูต้ังคําถาม ดังน้ี 
2.1  เหตุผลอะไรที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพในชุมชน  
2.2  ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพของคนในชุมชน จะเกิดอะไรข้ึนและส่งผลกระทบ

อย่างไรกับคนในชุมชน  
 3.  ครูให้ผู้เรียนศึกษาบทความสถานการณ์เรื่อง อาชีพในชุมชน แล้วสรุปผลตามประเด็นคําถามที่
กําหนดในใบงาน โดยมีครูคอยให้คําปรึกษา ช้ีแนะ  
  
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  บทความสถานการณ์เก่ียวกับอาชีพในชุมชน 
 2.  ใบงาน 
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แหล่งเรียนรู ้
1.  ห้องสมุด 
2.  อินเทอร์เน็ต 
3.  ชุมชนที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ 
 
การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการวัด เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินผลงานการปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบงาน  

2. แบบประเมินผลงาน ได้คะแนนรวมต้ังแต่ร้อยละ 75 
ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 
บันทึกผลการจัดกิจกรรม 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ...............................................................ผู้บันทึกผล 

                                                        (                                           ) 
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กิจกรรมฝึกปฏบิัต ิ
คําชี้แจง ให้ผู้เรียนศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในบทความ เรื่อง อาชีพในชุมชนแล้วตอบคําถามในประเด็นคําถาม

ที่กําหนด  (10 คะแนน) 

บทความ 
อาชีพในชุมชน 

จังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนฐานทางด้านเกษตรกรรม  เป็นแหล่งผลิตอาหารเพ่ือเลี้ยงประชากรในภูมิภาค 
และกรุงเทพมหานคร ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 70  ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมท่ีสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรในจังหวัด  คิดเป็นมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปี ผลผลิตที่สร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัด 
ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มะม่วง มะพร้าวหมาก และยางพารา 

กสิกรรมเป็นการผลิตหลักในสาขาเกษตรกรรมที่มีมูลค่าผลผลิตมากที่สุด แต่จํานวนผลผลิตที่ได้รับจะ
แปรผันตามพ้ืนที่เพาะปลูก พันธ์ุพืช และสภาพดินฟ้าอากาศในปีน้ัน ๆ พ้ืนที่นาที่มีแนวโน้มลดลง เน่ืองจาก
เกษตรกรในจังหวัดหันมาเปลี่ยนอาชีพจากทํานาข้าวมาขุดบ่อเลี้ยงกุ้งแทนจํานวน81,202.35  ไร่ เพราะให้
ผลตอบแทนสูงกว่า ประกอบกับพ้ืนที่นาบางส่วนกลายเป็นพ้ืนที่ของโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนที่ขยายตัว
จากจังหวัดใกล้เคียง 

 
ที่มา  :  วารสารจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับเดือน กรกฎาคม 2559 
 
1.  จากบทความ ปัญหาคืออะไร
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 
2.  สถานการณ์ในบทความสิ่งใดส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพของคนในชุมชน  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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3.  เพราะเหตุใดคนในชุมชนจึงลดการประกอบอาชีพกสิกรรมทั้ง ๆ ทีใ่ห้ผลผลิตสูง  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
4.  ผู้เรียนคิดว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างในชุมชนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
5.  เหตุผลอะไรที่ทําให้เกิดการขยายตัวจากชุมชนใกล้เคยีง         
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ตอบได้ถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับบทความ ทั้ง 5 ข้อ มคีวามเป็นไปได้ มีความหลากหลาย  
แสดงความคิดเห็นประกอบได้อย่างมีเหตุผล และมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับคําถามทั้ง 5 คําถาม 
ได้  10  คะแนน 
 
ตอบได้ถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับบทความ  3 ข้อ มีความเป็นไปได้ มีความหลากหลาย  
แสดงความคิดเห็นประกอบได้อย่างมีเหตุผล ได้  7  คะแนน 
 
ตอบได้ถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับบทความ  2 ข้อ มีความเป็นไปได้ แสดงความคิดเห็นประกอบ  
ได้  5  คะแนน 
 
ตอบได้ถูกต้อง สอดคล้องกับบทความ  1ขอ้  แสดงความคิดเห็นประกอบ  ได้  3  คะแนน 
ตอบไม่ถูกต้องทุกข้อ     ไม่ได้คะแนน 
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หน่วยท่ี  2 
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ท่ีมีการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

เวลา  6  ชั่วโมง 
.................................................................................................................... 

คําอธบิายหนว่ยการเรียนรู ้
 ศึกษา ฝึกปฏิบัติกิจกรรมถาม-ตอบ เพ่ือแก้ปัญหาในประเด็นที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3 ด้าน ได้แก่ 
การค้นหาคําตอบใหม่ ๆ การใช้เหตุผลจากข้อมูลที่เป็นจริง และการหาข้อสรุปจากการรวบรวมข้อเท็จจริง
ทั้งหมด  
 

โครงสร้างหนว่ยการเรียนรูท้ี่ 2 
 การพัฒนาคณุลักษณะของผูท้ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

1.  การค้นหาคําตอบใหม่ ๆ  
2.  การใช้เหตุผลจากข้อมลูทีเ่ป็นจริง  
3.  การหาข้อสรุปจากการรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมด  
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 
หน่วยท่ี 2 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ท่ีมีการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

 หน่วยย่อยท่ี 2 เรื่อง การหาข้อสรปุจากการรวบรวมข้อเท็จจริงท้ังหมด เวลา 2 ชัว่โมง 
 
คําอธบิายหนว่ยการเรียนรู ้
 ศึกษา ฝึกปฏิบัติกิจกรรมถาม-ตอบ ในการแก้ปัญหาในประเด็นที่เก่ียวกับสังคม สิ่งแวดล้อม  
เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านการใช้เหตุผลจากข้อมลูที่เป็นจริง สรา้งเสริม
การใช้เหตุผลของผู้เรียนจากข้อมูลที่เป็นจริง   
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1.  ผู้เรียนสามารถหาข้อสรุปจากการรวบรวมข้อเท็จจริงทัง้หมด  

2.  ผู้เรียนมีพฤติกรรมหาข้อสรุปจากการรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมด  
 
สาระการเรียนรู้   
 ภัยแล้ง : ภัยพิบัติธรรมชาติ 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 1.  ครูนําภาพภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ผู้เรียนดู แล้วต้ังคําถามผู้เรียนว่าจากรูปภาพสรุปได้ว่าอย่างไร 
เกิดปัญหาอะไร ใหผู้้เรียนช่วยกันตอบคําถาม แล้วสรุปใหผู้้เรียนเข้าใจการไตร่ตรอง ทบทวน สรุปคําตอบ  
จากการรวบรวมข้อเท็จจริงทัง้หมด  

2.  ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ตอบคําถามในประเด็นที่ครูต้ังคําถาม ดังน้ี 
2.1  สถานการณ์จากรูปภาพเกิดจากสาเหตุอะไร  
2.2  เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นต่อไป  

 3.  ครใูห้ผู้เรียนศึกษาบทความสถานการณเ์รื่อง ภัยแล้ง :ภัยพิบัติธรรมชาติ  แล้วสรุปผล 
ตามประเด็นคําถามที่กําหนดในใบงาน โดยมีครูคอยใหค้ําปรึกษา ช้ีแนะ  
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  รูปภาพเก่ียวกับภัยแล้ง 

2.  บทความสถานการณ์ภัยแล้ง :ภัยพิบัติธรรมชาติ 
 3.  ใบงาน 
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แหล่งเรียนรู ้
1.  ห้องสมุด 
2.  อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและประเมินผล 
 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการวัด เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรม
ตามใบงาน  

2. แบบประเมินผลงาน ได้คะแนนรวมต้ังแต่ร้อยละ 75 
ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 
บันทึกผลการจัดกิจกรรม 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ...............................................................ผู้บันทึกผล 

                                                        (                                           ) 
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กิจกรรมฝึกปฏบิัต ิ
คําชี้แจง ให้ผู้เรียนศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในบทความ เรื่อง ภัยแล้ง : ภัยพิบัติธรรมชาติและตอบคําถามใน

ประเด็นคําถามที่กําหนด (10 คะแนน) 

 
บทความ 

ภัยแล้ง : ภยัพิบัติธรรมชาต ิ
  

“ภัยแล้ง” เป็นภัยธรรมชาติอย่างหน่ึง ที่เกิดจากความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ เน่ืองจากมีฝนตก
น้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง 
ส่งผลกระทบทําให้ขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ใช้ในด้านอุตสาหกรรม และด้านการเกษตรที่ต้องพ่ึงพา
ธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งภัยแล้งที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อภาคการเกษตรกรรม ...... 

ภาวะความแห้งแล้ง เกิดจากหลายๆ ปัจจัยที่สําคัญได้แก่ ปริมาณนํ้าฝน จํานวนวันที่ฝนตก สภาวะฝน
ทิ้งช่วงในฤดูฝน ปริมาณนํ้าท่าลดน้อย และการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม หรืออาจกล่าวได้ว่า สภาวะฝน
แล้งก็คือ การที่มีปริมาณนํ้าฝนที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงนับได้ว่า ฝนเป็นตัวประกอบสําคัญ และ
มีอิทธิพลต่อความแห้งแล้งชัดเจนกว่าข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอ่ืนๆ  
 
สาเหตุของภัยแล้ง 

1. สาเหตุภัยแล้งจากธรรมชาติ เป็นภัยแล้งที่ยากต่อการควบคุมได้ เน่ืองจากปัจจัยดังน้ี 
1.1 ลม และอุณหภูมิหรืออากาศ เกิดอุณหภูมิสูงขึ้น ทําให้สภาวะอากาศร้อนมากกว่า

ปกติ                                 
1.2 การขาดแคลนนํ้าฝน ฝนที่ตกในประเทศไทยทั่วไป และบริเวณเขตแห้งแล้งมีฝนตกใน

พ้ืนที่ไม่ต่อเน่ือง  
1.3 ความช้ืนในบรรยากาศลดลง เน่ืองจากบางพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงความช้ืนโดยมีลมแรง หรือ

ลมร้อนมาหอบเอาความช้ืนไป และการระเหยของความช้ืนในอากาศด้วย จึงทําให้เกิดภัยแล้งขึ้น ถ้าฝนจะตก
ได้น้ันจะต้องมีความช้ืนพอเหมาะ 

2. สาเหตุภัยแล้งจากมนุษย์ มาจากกิจกรรมที่มนุษย์ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตนเองที่มีอยู่อย่างไม่จํากัด แต่ทรัพยากรธรรมชาติน้ันมีอยู่อย่างจํากัด ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ีเป็น
สาเหตุหน่ึงที่ทําให้เกิดภัยแล้ง 
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ผลกระทบจากภัยแล้ง 
1. ด้านสิ่งแวดล้อม การเกิดภัยแล้งอย่างต่อเน่ืองส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างมาก ทําให้แหล่งนํ้าธรรมชาติต้ืนเขิด ดินไม่สามารถเก็บกักนํ้าอยู่ได้ จึงทําให้ระดับนํ้าใต้ดิน
เปลี่ยนแปลงไป พ้ืนที่ที่เคยอุดมสมบรูณ์เกิดความแห้งแล้ง เกิดการกัดเซาะหน้าดิน และทิ้งเป็นพ้ืนที่ร้างไร้
ประโยชน์ในที่สุด ทั้งน้ียังส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอีก ทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างๆ ขาดแคลนนํ้าในการอุปโภคและ
บริโภค และยังทําให้ผลผลิตต่างๆ ที่เป็นอาหารไม่เพียงพอต่อจํานวนประชากร จึงทําให้ขาดแคลน และจะ
ส่งผลให้ราคาสินค้าต่างๆมีราคาสูงขึ้นอีกด้วย 

2. ด้านเศรษฐกิจ ทําให้รายได้รวมของประเทศลดลง และสูญเสียงบประมาณจํานวนมากในการ
แก้ไขปัญหา รวมทั้งผลผลิตด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมก็จะลดลง จนกระทั้งกระทบต่อเศรษฐกิจรวมของ
ประเทศ เช่น ข้าวผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณลดลง และคุณภาพตํ่าทําให้ราคาผลผลิตถูกลงแล้วได้
คุณค่าทางโภชนาการไม่ครบ จึงต้องนําเข้าข้าวจากต่างประเทศ ทําให้ข้าวมีราคาแพงขึ้นจากเดิมมาก อาจเกิด
ปัญหาขาดแคลนอาหาร ปัญหาความยากจน ราคาที่ดินถูกลงเน่ืองจากอยู่บริเวณพ้ืนที่ประสบภัยแล้งทุกปี การ
ว่างงาน และอ่ืนๆ เป็นต้น 

3. ด้านสังคม เกิดการย้ายถิ่นทําให้ครอบครัวอยู่กันไม่พร้อมหน้า วัยแรงงานจะเป็นวัยที่ย้ายถิ่นมาก
โดยจะย้ายถิ่นไปทํางานในเมืองใหญ่ส่งผลให้สุขภาพ ทั้งทางกายจิตใจ และสังคม ทั้งผู้ย้ายถิ่น (วัยแรงงาน)  
และสมาชิกในครอบครัวในถิ่นต้นทางที่ย้ายมาด้วย,เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย เน่ืองจากการกินอาหารไม่
ค่อยถูกสุขลักษณะอนามัย และไม่ครบ 5 หมู่, การจัดการคุณภาพชีวิตลดลง และเกิดปัญหาความขัดแย้งใน
การใช้นํ้า 
 

ที่มา  :  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 13 มกราคม 2560 
 
1.  จากบทความเกิดสถานการณ์อะไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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2.  สาเหตุสําคญัอะไรที่ทําให้เกิดสถานการณ์ในบทความที่ศึกษา  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
3.ภัยแล้งส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
4.  ปัจจัยสําคญัอะไรที่จะก่อให้เกิดสถานการณ์จากบทความรุนแรงขึ้น          
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
5.  ปัจจัยสําคญัอะไรที่จะก่อให้เกิดสถานการณ์จากบทความรุนแรงขึ้น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ตอบได้ถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับบทความ ทั้ง 5 ข้อ มคีวามเป็นไปได้ มีความหลากหลาย  
แสดงความคิดเห็นประกอบได้อย่างมีเหตุผล และมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับคําถามทั้ง 5 คําถาม 
ได้  10  คะแนน 
 
ตอบได้ถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับบทความ  3 ข้อ มีความเป็นไปได้ มีความหลากหลาย  
แสดงความคิดเห็นประกอบได้อย่างมีเหตุผล ได้  7  คะแนน 
 
ตอบได้ถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับบทความ  2 ข้อ มีความเป็นไปได้ แสดงความคิดเห็นประกอบ  
ได้  5  คะแนน 
 
ตอบได้ถูกต้อง สอดคล้องกับบทความ  1ขอ้  แสดงความคิดเห็นประกอบ  ได้  3  คะแนน 
ตอบไม่ถูกต้องทุกข้อ     ไม่ได้คะแนน 
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หน่วยท่ี  3 
การพัฒนาความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีหลากหลาย  

เวลา  6  ชั่วโมง 

.................................................................................................................... 
คําอธบิายหนว่ยการเรียนรู ้
 ศึกษา ฝึกปฏิบัติกิจกรรมถาม-ตอบ เพ่ือแก้ปัญหาในประเด็นที่เก่ียวกับสังคม สิ่งแวดลอ้ม  
ภัยพิบัติธรรมชาติ  เพ่ือส่งเสริมทักษะการกําหนดประเด็นปัญหา  การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล 
การสรุปโดยใช้เหตุผล  
 

 
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 

การพัฒนาความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีหลากหลาย  
1.  การกําหนดประเด็นปัญหา   
2.  การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล  
3.  การสรุปโดยใช้เหตุผล 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
หน่วยท่ี 3 การพัฒนาความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีหลากหลาย  

หน่วยย่อยท่ี 1 เรื่อง การกําหนดประเด็นปญัหาเวลา 2 ช่ัวโมง 
 
คําอธบิายหนว่ยการเรียนรู ้
 ศึกษา ฝึกปฏิบัติกิจกรรมถาม-ตอบ การระดมสมองประเด็นคําถามเกี่ยวกับ สังคม สิ่งแวดล้อม ภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการกําหนดประเด็นปัญหา การพิจารณาข้อมูลหรอื
สถานการณ์ทีป่รากฏ เพ่ือกําหนดประเด็นหลักที่ควรพิจารณา และแสวงหาคําตอบ  
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1.  ผู้เรียนสามารถระบุประเด็นปัญหาของข้อมูลหรือสถานการณ์ เพ่ือกําหนดประเด็นข้อสงสัยและ
ประเด็นหลักที่ควรพิจารณาได้  

2.  ผู้เรียนมีพฤติกรรมการทาํความเข้าใจกับประเด็นปัญหา พิจารณาสถานการณ์ได้  
 
สาระการเรียนรู้   
 สังคมก้มหน้า 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 1.  ครสูนทนาเก่ียวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ผู้เรียนแต่ละคนบอกถึงการใช้สื่อ
เทคโนโลยีของตนเอง (15 นาที) 

2.  ผู้เรียนแต่ละคนเขียนพฤติกรรมการใช้สือ่เทคโนโลยีของตนเองลงในแบบบันทึก แล้วสุ่มผู้เรียนมา
นําเสนอหน้าช้ันเรียน (45 นาที)  
 3.  ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 คน เลือกหัวหน้ากลุ่มและเลขานุการกลุ่ม  

4.  ครใูห้ผู้เรียนร่วมกันศึกษาบทความสถานการณ์เรื่อง สังคมก้มหน้า แลว้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
โดยใช้การระดมสมองในประเด็นคําถามตามใบงานและประเมินข้อคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม โดยมีครูคอยให้
คําปรึกษา ช้ีแนะ กระตุ้นให้ผู้เรียนในกลุม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทุกคน  
 5.  แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอผลการระดมสมองหน้าช้ันเรียน 
 6.  ผู้เรียนร่วมกันสรุปเก่ียวกับปัญหาในการใช้สื่อเทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงปัญหา
จากการใช้สื่อเทคโนโลยี และระบุประเด็นปัญหา  
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สื่อการเรียนการสอน 
 1.  บทความสถานการณ์ปัญหา 
 2.  ใบงาน 
 
แหล่งเรียนรู ้

อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและประเมินผล 
 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการวัด เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรม
ตามใบงาน  

2. แบบประเมินผลงาน ได้คะแนนรวมต้ังแต่ร้อยละ 75 
ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 
บันทึกผลการจัดกิจกรรม 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ...............................................................ผู้บันทึกผล 

                                                        (                                           ) 
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กิจกรรมฝึกปฏบิัต ิ
 
คําชี้แจง ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อ บทความ เรือ่ง สังคมก้มหน้าในประเด็นคําถามที่กําหนด(10 

คะแนน) 

บทความ 
สังคมก้มหน้า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ มีความเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีบนโลกใบนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในระดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นสังคมระดับครอบครัว แวดวงเพ่ือนฝูง หรือแม้กระทั่งสังคมในที่ทํางาน ซึ่งจะเห็นได้จากการเสพติด
โทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟน ไอแพด ที่สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้แค่เพียงปลายน้ิว จนกระทั่งเทคโนโลยี
เหล่าน้ีกลายเป็นปัจจัยที่ 6 นอกเหนือจากปัจจัย 4 ที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ทั่วไป 
ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค รวมทั้งรถยนต์หรือยานพาหนะต่างๆ ซึ่งกลายมาเป็น
ปัจจัยที่ 5 ที่จําเป็นอย่างย่ิงในการดําเนินชีวิต 

ที่กล่าวมาน้ันจะเห็นได้ว่า สมาร์ทโฟนทั้งหลายได้กลายเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวันของคนส่วนใหญ่
หรือคนทั่วโลกไปแล้ว จะเห็นได้จากกลุ่มคนทุกวัยต้ังแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทํางาน ไปจนถึงผู้สูงวัยทั้งหลาย ก็
ล้วนแล้วจะต้องเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนอย่างน้อย 1 เครื่อง ผลกระทบที่ตามมาจากการท่ีทุกคนให้ความสําคัญ
กับสมาร์ทโฟนเหล่าน้ีก็คือ ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมระดับต่าง ๆ ลดลงไปจนถึงขั้นยํ่าแย่ 

เน่ืองจากสมาร์ทโฟน ได้ดึงความสนใจจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัวไปจนหมด ทุกคนต่างก้มหน้า   ก้มตา
เสียเวลาไปกับสิ่งน้ี จนทําให้ขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนรอบข้าง ไม่มีใครสนใจใคร จนกลายเป็น “สังคมก้ม
หน้า” ที่เราได้ยินกันจนคุ้นหูและเห็นภาพเหล่าน้ีจนชินตา นอกจากน้ียังก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพ ไม่ว่า
จะเป็นทางด้านร่างกาย ได้แก่ การเกิดปัญหานิ้วล็อค อาการปวดหลังหรือต้นคอ เน่ืองจากการก้มเป็นเวลานาน 
ปัญหาทางสายตาที่เกิดจากการเพ่งมองมากเกินไป หรือทางด้านจิตใจ คือ ก่อให้เกิดความหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่ง
หน่ึงมากเกินไป จนก่อให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร เป็นต้น 

จากปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดน้ี จะสามารถคลี่คลายได้หากผู้ใช้รู้จักใช้อย่างมีสติและรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
เพียงเท่าน้ีปัญหา “สังคมก้มหน้า” ก็จะหมดไป น.ส.สุภาภรณ์  สําเนียง เจ้าหน้าที่สํานักงานประชาสัมพันธ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  

ที่มา  :  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 10 มกราคม 2560 
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1.  จากบทความปัญหาคืออะไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
2.  ประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ในบทความมีอะไรบ้าง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ตอบได้ถูกต้องชัดเจนเหมาะสม สอดคล้องกับบทความ ทัง้ 2 ข้อ มีความเป็นไปได้ มีความหลากหลาย  
ได้  10  คะแนน 
 
ตอบได้ถูกต้อง สอดคล้องกับบทความ ทั้ง 2 ข้อ มีความเป็นไปได้   ได้  7  คะแนน 
 
ตอบได้ถูกต้อง สอดคล้องกับบทความ 1 ขอ้ มีความเป็นไปได้   ได้  4  คะแนน 
 
ตอบไม่ถูกต้องทุกขอ้     ไม่ได้คะแนน 
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หน่วยท่ี  3 
การพัฒนาความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีหลากหลาย  

เวลา  6  ชั่วโมง 
.................................................................................................................... 

คําอธบิายหนว่ยการเรียนรู ้
 ศึกษา ฝึกปฏิบัติกิจกรรมถาม-ตอบ เพ่ือแก้ปัญหาในประเด็นที่เก่ียวกับสังคม สิ่งแวดลอ้ม  
ภัยพิบัติธรรมชาติ  เพ่ือส่งเสริมทักษะการกําหนดประเด็นปัญหา  การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล 
การสรุปโดยใช้เหตุผล  
 
 

โครงสร้างหนว่ยการเรียนรูท้ี่ 3 
การพัฒนาความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีห่ลากหลาย  

1.  การกําหนดประเด็นปัญหา   
2.  การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล  
3.  การสรุปโดยใช้เหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 167

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 
หน่วยท่ี 3 การพัฒนาความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีหลากหลาย  

หน่วยย่อยท่ี 1 เรื่อง  การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล เวลา 2 ชั่วโมง 
 
คําอธบิายหนว่ยการเรียนรู ้
 ศึกษา ฝึกปฏิบัติกิจกรรมถาม-ตอบ การระดมสมองประเด็นคําถามเกี่ยวกับ สังคม สิ่งแวดล้อม ภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการกําหนดประเด็นปัญหา การพิจารณาข้อมูลหรอื
สถานการณ์ทีป่รากฎ เพ่ือกําหนดประเด็นหลักที่ควรพิจารณา และแสวงหาคําตอบ  
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1.  ผู้เรียนสามารถพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมลูได้  

2.  ผู้เรียนมีพฤติกรรมในการพิจารณา ประเมิน ตรวจสอบ ตัดสินข้อมูล โดยพิจารณา 
ถึงที่มาของข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง  
 
สาระการเรียนรู้   

สักการะ 8พระธาตุ 7วันเกิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 1.  ครสูนทนาเก่ียวกับการกราบไหว้สักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ให้ผู้เรียนแต่ละคนบอกถึงการปฏิบัติตนใน
การกราบไหว้สักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ (15 นาที) 

2.  ผู้เรียนแต่ละคนเขียนพฤติกรรมการการปฏิบัติตนในการกราบไหว้สักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิของตนเอง
ลงในแบบบันทึก แล้วสุ่มผู้เรยีนมานําเสนอหน้าช้ันเรียน (45 นาท)ี  
 3.  ครใูห้ผู้เรียนศึกษาบทความ เรื่องสักการะ 8 พระธาตุ 7 วันเกิดแล้วแสดงความคิดเห็น 
ในประเด็นคําถามตามใบงาน โดยมีครูคอยให้คําปรึกษา ช้ีแนะ  
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  บทความ 
 2.  ใบงาน 
 
 
 
 



 168

การวัดและประเมินผล 
 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการวัด เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรม
ตามใบงาน  

2. แบบประเมินผลงาน ได้คะแนนรวมต้ังแต่ร้อยละ 75
ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 
บันทึกผลการจัดกิจกรรม 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ...............................................................ผู้บันทึกผล 

                                                        (                                           ) 
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กิจกรรมฝึกปฏบิัต ิ
คําชี้แจง   ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อ บทความ เรือ่ง สักการะ 8พระธาตุ 7วันเกิด ในประเด็นคําถาม 

ดังน้ี (10 คะแนน) 

 
บทความ 

สักการะ 8 พระธาต ุ7 วันเกิด 

  

ปีน้ีใครดวงชง อยากหาที่พ่ึงทางใจ หรืออยากไหว้พระเสริมสิริมงคลและพักกายพักใจไปพร้อมๆ กัน 
"นครพนม" เป็นจังหวัดหน่ึงที่เป็นตัวเลือกที่ดี ด้วยอาณาเขตท่ีติดกับแม่นํ้าโขง มีอารยธรรมและประเพณีที่
งดงาม บรรยากาศสงบ ร่มรื่น ที่สําคัญยังเป็นดินแดนแห่งพระธาตุที่ประดิษฐานพระธาตุพนมอันศักด์ิสิทธ์ิ พระ
ธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่เคารพสักการะจากผู้คนทั่วทุกสารทิศ 

นอกจากพระธาตุพนมแล้ว ยังรายล้อมไว้ด้วยพระธาตุอ่ืนๆ ที่ต้ังอยู่ตามอําเภอต่างๆ ในจังหวัด
ใกล้เคียงอีกด้วย จึงทําให้จังหวัดนครพนมมีพระธาตุประจําวันเกิดครบทั้ง 7 วัน และในปีน้ีบริษัท แลคตาซอย 
จํากัด ก็ได้จัดกิจกรรม LACTASOY Charity 2018 อ่ิมบุญ...ดนโดน ณ สกลนคร-นครพนม อ่ิมบุญ ถิ่นอีสาน 
ไหว้พระ กราบสักการะพระธาตุประจําวันเกิด 2 วันแบบอ่ิมบุญกัน 
ถ้วนหน้า  
 

 ที่มา  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  วันที่  2 มกราคม พ.ศ. 2560     
 
1.  จากบทความอะไรทําให้เช่ือได้ว่าจังหวัดนครพนมมีพระธาตุประจําวันเกิดครบทั้ง 7 วัน  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
2.  จากบทความควรไปไหว้พระเสริมสิริมงคลที่จังหวัดนครพนมหรือไม่ เพราะเหตุใด
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ตอบได้สอดคล้องกับข้อมูลจากบทความ แสดงให้เห็นว่ามีการตรวจสอบข้อมูลด้วยเหตุผล 
ประเมินข้อมูลตามข้อมูลที่ปรากฎทั้ง 2 ข้อ  ได้  10  คะแนน 
 
ตอบได้สอดคล้องกับข้อมูลจากบทความ แสดงให้เห็นว่ามีการตรวจสอบข้อมูลด้วยเหตุผลทั้ง 2 ข้อ   
ได้  7  คะแนน 
 
ตอบได้สอดคล้องกับข้อมูลจากบทความ  1 ข้อ  ได้  4  คะแนน 
ตอบไม่ถูกต้องทุกข้อ     ไม่ได้คะแนน 
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หน่วยท่ี  3 
การพัฒนาความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีหลากหลาย  

เวลา  6  ชั่วโมง 
.................................................................................................................... 

คําอธบิายหนว่ยการเรียนรู ้
 ศึกษา ฝึกปฏิบัติกิจกรรมถาม-ตอบ เพ่ือแก้ปัญหาในประเด็นที่เก่ียวกับสังคม สิ่งแวดลอ้ม  
ภัยพิบัติธรรมชาติ  เพ่ือส่งเสริมทักษะการกําหนดประเด็นปัญหา  การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล 
การสรุปโดยใช้เหตุผล  
 
 

โครงสร้างหนว่ยการเรียนรูท้ี่ 3 
การพัฒนาความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีห่ลากหลาย  

1.  การกําหนดประเด็นปัญหา   
2.  การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล  
3.  การสรุปโดยใช้เหตุผล 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 
หน่วยท่ี 3 การพัฒนาความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีหลากหลาย  

หน่วยย่อยท่ี 3 เรื่อง  การสรุปโดยใชเ้หตุผลเวลา 2 ชั่วโมง 
 
คําอธบิายหนว่ยการเรียนรู ้

ศึกษา ฝึกปฏิบัติกิจกรรมถาม-ตอบ การระดมสมองประเด็นคําถามเก่ียวกับ สังคม สิ่งแวดล้อม ภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสรุปโดยใช้เหตุผล การพิจารณาข้อมูล สถานการณ์ที่
ปรากฎ หรือหลักการ กฎเกณฑ์ เพ่ือลงข้อสรุป  

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1.  ผู้เรียนสามารถลงข้อสรุปข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล  

2.  ผู้เรียนมีพฤติกรรมการสรุปความโดยใช้เหตุผล  
 

สาระการเรียนรู้   
ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

 
กิจกรรมการเรียนรู ้

1. ครูสนทนาเก่ียวกับการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ให้ผู้เรียนแต่ละคนบอกถึงปัญหาที่เกิดจาก
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ (15 นาที) 

2. ผู้เรียนแต่ละคนเขียนปัญหาที่เกิดจากการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติลงในแบบบันทึก แล้วสุ่ม
ผู้เรียนมานําเสนอหน้าช้ันเรียน (45 นาที)  

3. ครูให้ผู้เรียนศึกษาบทความ เรื่องปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้วแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นคําถามตามกิจกรรมฝึกปฏิบัติ โดยมีครูคอยให้คําปรึกษา ช้ีแนะ  
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  บทความ 
 2.  ใบงาน 
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การวัดและประเมินผล 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการวัด เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรม
ตามใบงาน  

2. แบบประเมินผลงาน ได้คะแนนรวมต้ังแต่ร้อยละ 75 
ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 
บันทึกผลการจัดกิจกรรม 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ...............................................................ผู้บันทึกผล 

                                                        (                                           ) 
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กิจกรรมฝึกปฏบิัต ิ
 
คําชี้แจง  ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อ บทความ เรือ่ง ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ          

ในประเด็นคําถาม ดังน้ี (10 คะแนน) 
 

บทความ 
ปัญหาการบกุรุกพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาต ิ

 
ป่าไม้จัดเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญอย่างมากต่อประเทศชาติเป็นทรัพยากรที่สร้างขึ้นได้ยากใช้

เวลานานในขณะที่การทําลายป่าไม้เป็นไปได้โดยง่ายและรวดเร็ว  หากเปรียบเทียบถึงการมีทรัพยากรป่าไม้ที่
สมบูรณ์กับสภาพกับการขาดแคลนป่าไม้ คงจะเปรียบเทียบได้กับประเทศไทยเมื่อ 50 ปีที่แล้วกับปัจจุบัน
กล่าวคือในอดีต ประเทศไทยมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ไม้เป็นสินค้าที่ทํารายได้หลักของประเทศอย่างหน่ึง ป่าไม้ให้
ความชุ่มช้ืนอุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็นต้นนํ้าลาธาร ประชาชนแสวงหาปัจจัยในการดํารงชีวิต
ต่าง ๆ ได้จากป่าไม้ แต่สภาพป่าไม้ในปัจจุบันน้ีถูกทําลายเรื่อยมาจนเหลือประมาณร้อยละ 33 ของพ้ืนที่ที่ดิน
ประเทศไทย เมื่อเทียบกับเน้ือที่ป่าเมื่อ 50 ปีที่ผ่านมาจะมีเน้ือป่าลดลงไปถึงร้อยละ 50 ของที่เคยมีละมี
แนวโน้มลดลงไปอีก การทําลายป่าไม้น้ันก่อให้เกิดการเสียสมดุลตามธรรมชาติและก่อให้เกิดผลเสียหายติดตาม
มา เช่นอุทกภัยวาตภัย ฝนแล้ง ภาวะขาดแคลนวัตถุดิบเพ่ือการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม เป็นต้น ปัญหา
ดังกล่าวได้รับการสนใจตลอดมาและมีการผลักดันให้ดําเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป้องกันการบุกรุก
ทําลายป่าไม้ ปัญหานี้ได้รับการกระตุ้นจากกรณีที่เกิดอุทกภัยนํ้าท่วมภาคใต้เมื่อปลายปี พ.ศ.  2531 ส่งผลให้
รัฐบาลสั่งยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศ และกรมป่าไม้ก็มีนโยบายเข้มงวดมากขึ้นกับผู้บุรุกป่าสงวน
แห่งชาติ ทั้งน้ี ด้วยมูลเหตหลายประการ เช่นความอ่อนแอของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ การชักนําราษฏรมาจับ
จองท่ีดินจากผู้มีอิทธิพล สิ่งที่ผู้เขียนต้องการเขียนบทความน้ีขึ้นเพ่ือให้ทราบถึง ปัญหาสาเหตุ และ ผลกระทบ
ของการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  และเพ่ือให้ผู้อ่านเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
มากขึ้น 

สาเหตุที่ทําให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น   
1)      การบุกรุกที่เกิดจากประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร  นับว่าการทํากสิกรรมในประเทศด้อยพัฒนา หรือ
กําลังพัฒนามีส่วนในการทําลายป่าไม้  ทั้งน้ี  เพราะประชากรยังใช้วิธีการเพาะปลูกแบบด้ังเดิม การเพ่ิม
ผลผลิตให้สูงขึ้นมักจะกระทําโดยการขยายพ้ืนที่ให้มากขึ้น การขยายพ้ืนที่เพาะปลูกมักจะนิยมโดยการบุกร้าง
ถางป่า เพราะถือว่าป่าเป็นของสาธารณะและเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกที่มีสภาพดินอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทํา
การเกษตร 
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2) การบุกรุกอันเกิดจากเจ้าหน้าที่ แม้การประกาศอนุรักษ์และกําหนดเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
โดยรัฐบาลแล้วก็ตามแต่ การบุกรุกพ้ืนที่ป่าน้ันยังคงมีขึ้น ทั้งๆที่มีเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้รับผิดชอบและดูแล
อยู่ก็ตาม อาจด้วยปัจจัยหลายๆสิ่งที่ทําให้  การดูแล และ ปราบปรามผู้บุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนไม่ได้ผลเท่าที่ควร 

3) การบุกรุกอันเกิดจากนโยบายของรัฐ  เช่น 
- นโยบายการให้สัมปทานทําไม้ คือการที่รัฐให้ภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐเป็นผู้ทําไม้ขาย 

โดยกําหนดเง่ือนไขต่างๆ สิ่งที่สําคัญคือ การกําหนดให้ตัดไม้ที่มีขนาดใหญ่ก่อนแล้วปลูกต้นไม้ทดแทนและ
เคลื่อนย้ายไปตัดต้นไม่ใหญ่ในแปลงอ่ืนๆ  ต่อไปเรื่อยๆและปลูกต้นไม้ทดแทนเช่นกัน 

- นโยบายเกี่ยวกับการปลูกป่าภาคเอกชนเป็นต้น ซึ่งเป็นการปลูกป่าเชิงพาณิชย์ ส่วนมากจะ
ปลูกไม้ยูคาลิปตัสเน่ืองจากเป็นไม้ที่โตเร็ว สามารถขายได้เร็ว เมื่อตัดไปแล้วสภาพป่าก็จะหมดไป ไม่การปลูก
จําพวกไม้ยืนต้น เช่น ไม้สัก  ไม้เต็ง  ไม้แดง ฯลฯ 

- นโยบายการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือสร้างเข่ือน อ่างเก็บนํ้า โดยการก่อสร้างน้ีบุรุกเข้าไปในเขต
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  เป็นต้น 

เมื่อป่าไม้ถูกทําลายจนลดลงเหลือเพียงส่วนน้อยแล้วจะเกิดผลกระทบที่ติดตามมาหลายด้านด้วยกันซึ่ง
ผลกระทบเหล่าน้ีจะเก่ียวโยงซึ่งกันและกัน ปัญหาพ้ืนฐานของประเทศหลาย ๆ ประการเกิดจากมูลเหตุอัน
เน่ืองมาจากการตัดไม้ทําลายป่า  ซึ่งเกิดก่อให้เกิดการสูญเสียภาวะสมดุลย์ตามธรรมชาติ  และส่งผลต่อภาวะ
ทางสังคมในภายหลัง  ผลกระทบที่เกิดขึ้นมานี้อาจแยกได้เป็น  3  ทาง  คือ 

1.  ผลกระทบทางนิเวศวิทยา 
2.  ผลกระทบทางการบริโภคของประชาชนในท้องถ่ิน 
3.  ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับป่าไม้ 
1. ผลกระทบทางนิเวศน์วิทยา เมื่อป่าไม้ถูกทําลายจนเหลือน้อย ภาวะนิเวศน์วิทยาจะเสียสมดุลย์ไป 

คือ การป้องกันรักษาพ้ืนที่รับนํ้าบนภูเขาและในป่าที่ควบคุมการไหลของน้ําบนผิวดินการยึดเกาะของหน้าดิน
จะลดลงเมื่อฝนตกก่อให้เกิดการพังทลายของหน้าดินการกัดเซาะการไหลบ่าของน้ําป่าก่อให้เกิดปัญหาน้ํา
ท่วม หากมีฝนตกมาบริเวณท่ีเคยเป็นป่าต้นนํ้าลําธารแนวโน้มที่เกิดอุทกภัยก็มีสูง เมื่อเกิดนํ้าท่วมนอกจาก
บ้านเรือนทรัพย์สินจะเสียหายแล้ว เรือกสวนไร่นา และสิ่งก่อสร้างก็จะเสียหายไปหมด นับว่าเป็นการเสียหาย
ทางเศรษฐกิจที่เห็นได้อย่างชัดเจน ปัญหาติดตามมาคือราษฎรต้องไร้ที่อยู่ที่พักอาศัย ขาดแคลนอาหาร   

2. ผลกระทบทางการบริโภคของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยที่อุปโภค
บริโภคผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ ดังน้ัน เมื่อป่าไม้หมดไป เขาจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการขาดแคลนในสิ่งที่
เคยได้จากป่าไม้ เช่น พืช ผัก ผลไม้ สัตว์เล็ก  ๆ  ที่นํามาเป็นอาหารได้อาหารได้      

3. ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับป่าไม้ อุตสาหกรรมจํานวนไม่น้อยที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบใน
ขบวนการผลิต เช่น อุตสาหากรรมผลิตไม้อัด กระดาษ บรรจุหีบห่อ ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์เป็นต้นอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ กลายเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวันของเรา เช่น กระดาษ นับว่ากระดาษเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวัน
ของมนุษย์ค่อนข้างมาก   

               ที่มา  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  วันที่  9  กันยายน พ.ศ. 2559 
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1.  สถานการณ์จากบทความผู้เรียนสรุปประเด็นสําคัญได้อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
2.  จะสรุปถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในบทความน้ีอย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ตอบได้สอดคล้องกับข้อมูลจากบทความ ใช้เหตุผลประกอบการสรุปข้อมลูอย่างเหมาะสม 
และสรุปผลจากข้อมูลที่เป็นจริงทุกประเด็น ทั้ง 2 ข้อ     ได้  10  คะแนน 
 
ตอบได้สอดคล้องกับข้อมูลจากบทความ ใช้เหตุผลประกอบการสรุปข้อมลูอย่างเหมาะสมทั้ง 2 ข้อ      
ได้  7  คะแนน 
 
ตอบได้สอดคล้องกับข้อมูลจากบทความ ใช้เหตุผลประกอบการสรุปข้อมลูอย่างเหมาะสม 
และสรุปข้อมลูอย่างเหมาะสม 1 ข้อ     ได้  5  คะแนน 
 
ตอบไม่สอดคล้องทุกข้อ     ไม่ได้คะแนน 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สําหรบัผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค ์

คําชี้แจง 
1. แบบทดสอบฉบับน้ีมีจํานวน 30 ข้อ เป็นข้อคําถามแบบปรนัยวัดความสามารถองค์ประกอบการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณด้านการกําหนดประเด็นปัญหา การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล และการ
สรุปโดยใช้เหตุผล ข้อละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน โดยให้ผู้เรียนทําลงในกระดาษคําตอบที่ครูแจกให้ 

2. ใช้เวลาในการตอบคําถาม 30 นาท ี
 
สถานการณ์ที ่1 ใช้คําถาม ข้อ 1-3 

การแต่งกายดี หรือมีรสนิยมดีน้ัน มิได้หมายความว่าต้องใช้ของราคาแพง เช่น ต้องใส่เสื้อผ้าชุดละ
หลายพันบาท ใช้เครื่องสําอางย่ีห้อดัง ๆ ที่สั่งตรงจากต่างประเทศ เน่ืองจากราคาแพงมาก บ้านเราไม่มีขาย ใส่
แว่นตา รองเท้าจากฝร่ังเศสอะไรทํานองน้ัน 

บางคนลงทุนถึงขนาดน้ีแล้ว แต่การแต่งกายไม่เห็นเข้าท่าก็มี สู้บางคนท่ีเราเห็นแล้วต้องนึกชม และ
ต้องประหลาดใจเมื่อเค้าบอกว่า เสื้อผ้าชุดน้ีราคาไม่ก่ีร้อย กระเป๋ากับรองเท้าก็ไม่ถึงร้อย ไปดูของตอนที่เขาลด
ราคา ต่างหูที่ใส่ก็คู่ละ 15 บาท 
1. การแต่งกายดีมีรสนิยมน้ัน หมายความว่าอย่างไร (กําหนดประเด็นปัญหา) 

1. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพง 
2. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ผลิตในเมืองไทย 
3. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าดีไซน์จากต่างประเทศ 
4. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เข้ากับบุคลิกของตัวเอง 

2. ผู้เรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดคนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้า ราคาแพงแล้วแต่ยังดูไม่ดี (กําหนดประเด็นปัญหา) 
1. ผู้แต่งรูปร่างหน้าตาไม่ดี 
2. ผู้แต่งใช้เสื้อผ้าราคาแพงเกินฐานะ 
3. ผู้แต่งใช้เสื้อผ้าไม่เหมาะสมกับสมัยนิยม 
4. ผู้แต่งเลือกเสื้อผ้าไม่เข้ากับบุคลิกของตัวเอง 

3. จากบทความท่ีอ่านผู้เรียนจะนําไปใช้ในการเลือกซื้อเคร่ืองแต่งกายอย่างไร (สรุปโดยใช้เหตุผล) 
1. เลือกซื้อเสื้อผ้าที่ตรงตามสมัยนิยมและเข้ากับบุคลิกภาพของตัวเอง 
2. เลือกซื้อเสื้อผ้าตามที่วัยรุ่นนิยมและที่เพ่ือนชอบใส่กัน 
3. เลือกซื้อเสื้อผ้าที่สวยถูกใจเราและตรงตามสมัยนิยม 
4. เลือกซื้อเสื้อผ้าราคาถูกเท่าน้ัน 
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สถานการณ์ที่ 2 ใช้ตอบคําถามข้อ 4-7 
พ้ืนที่ทางภาคเหนือตอนบน ในช่วงฤดูแล้ง พ้ืนที่ป่าจะถูกไฟไหม้กินพ้ืนที่หลายตารางกิโลเมตร  

ส่งผลกระทบให้พ้ืนที่ป่าหายไปเป็นจํานวนมาก สัตว์ป่าหายากสูญพันธ์ุและลดน้อยลงไปทุกปี การป้องกันคือ 
การทําแนวก้ันไฟ การรณรงค์ให้ชาวบ้านไม่จุดไฟเพ่ือล่าสัตว์ พ้ืนที่เสี่ยงต่อภัยแล้งจะเป็นพ้ืนที่ประสบปัญหาไฟ
ป่าอย่างรุนแรง ดังน้ันข้อสรุปในตรงน้ีคือ ไฟป่ากับภัยแล้งมาด้วยกันแบบเกาะติด 
4. จากบทความ ปัญหาคืออะไร (กําหนดประเด็นปัญหา) 

1. สัตว์ป่าสูญพันธ์ุ 
2. พ้ืนที่ป่าโดนทําลาย 
3. ชาวบ้านทําลายป่าไม้ 
4. เกิดไฟป่าทางภาคเหนือ 

5. “ไฟป่ากับภัยแล้งมาด้วยกันแบบเกาะติด” จากข้อสรุปมีหลักการอะไรที่ทําให้เป็นจริง  
(พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล) 

1. มีใบไม้เป็นเช้ือเพลิงอย่างดี 
2. มีลมพัดทําให้ไฟลุกไหม้เร็ว 
3. ฤดูแล้งอากาศแห้งจะทําให้ไฟติดดี 
4. เกิดการเสียดสีของกิ่งไม้ทําให้ไฟติด 

6. เมื่อเกิดไฟไหม้ป่าผู้เรียนคิดว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดเป็นอันดับต่อไป (พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล) 
1. หน้าดินถูกทําลาย 
2. ฝนไม่ตกตามฤดูกาล 
3. สัตว์ป่าหายากสูญพันธ์ุ 
4. พ้ืนที่ป่าไม่อุดมสมบูรณ์ 

7. สิ่งใดส่งผลกระทบโดยตรงทําให้พ้ืนที่ป่าหายไปจํานวนมาก (สรุปโดยใช้เหตุผล) 
1. การตัดไม้ทําลายป่า 
2. การทําไร่เลื่อนลอย 
3. ไฟป่าและความแห้งแล้ง 
4. การเพ่ิมจํานวนของประชากร 
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สถานการณ์ที่ 3 ใช้ตอบคําถามที่ 8-10 
“สัตว์นําโรค...คิดว่าลูกสุนัขและแมวไม่มีเช้ือพิษสุนัขบ้า จริงๆ แล้ว...สุนัขและแมวอายุเท่าใดก็ตาม

แพร่โรคได้ แม้จะมีอายุเพียงหนึ่งเดือน”สุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ทุกฤดูกาล ฉะน้ันการฉีดวัคซีนใน
สัตว์ไม่จําเป็นต้องรอฤดูกาล และคนเม่ือถูกกัดไม่ว่าฤดูไหนก็ตามต้องได้รับการฉีดยาป้องกันสุนัขและแมว
สามารถแพร่เช้ือโรคได้ถึง 10 วัน...ก่อนจะแสดงอาการ หากถูกสุนัขหรือแมวกัด ถ้าสัตว์ดูยังปกติ อย่าน่ิงนอน
ใจ ต้องได้รับการฉีดยาป้องกันและจับแยกและกักขังสุนัขและแมวน้ัน ๆ หากแสดงอาการผิดปกติ ต้องตัดหัว
นําไปส่งตรวจทันที ถ้าผ่าน 10 วัน ไปแล้วไม่มีอาการผิดปกติแสดงว่าไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ในประเทศไทย 
ข้อมูลศูนย์ฯ รายงานในปี 2552 รายงานผู้ป่วย 1 ราย แม้ได้รับการรักษาด้วยวัคซีนและเซรุ่ม...ด้วยเหตุผลน้ีจึง
ต้องให้ความสําคัญกับการควบคุมสัตว์นําโรค โดยเฉพาะ “สุนัข” “แมว” “คน” ที่มีโอกาสถูกสุนัขหรือแมวกัด
บ่อย ๆ ควรได้รับการ “ฉีดวัคซีน” ป้องกันล่วงหน้า 
8. ปัญหาสําคัญของสถานการณ์ดังกล่าวคือข้อใด (กําหนดประเด็นปัญหา) 

1. โรคพิษสุนัขบ้า 
2. การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
3. การดูแลสุนัข แมวของคนไทย 
4. สาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทย 

9. ข้อมูลดังกล่าวน่าจะมาจากแหล่งใดมากที่สุด (พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล) 
1. สภาการวิจัย 
2. กระทรวงสาธารณสุข 
3. กองควบคุมโรคติดต่อ 
4. ศูนย์วิจัยทางเศรษฐกิจการศึกษา 

10. ข้อสรุปที่ดีที่สุดของสถานการณ์น้ีคือข้อใด (สรุปโดยใช้เหตุผล) 
1. มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ิมขึ้นทุกปี 
2. โรคพิษสุนัขบ้าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
3. โรคพิษสุนัขบ้าส่งผลกระทบต่อแมวและสุนัขเท่าน้ัน 
4. โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายแรงต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษามากที่สุด 
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สถานการณ์ที่ 4 ใช้ตอบคําถามข้อ 11 – 14 
นํ้าเปล่าเย็นๆ หรือนํ้าส้มคั้นสดๆ จากตู้เย็น เพียงหนึ่งแก้ว ก็สามารถทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย 

ในยามเครียดได้อย่างประหลาด ผู้หญิงส่วนใหญ่มักมีความกังวลว่า การด่ืมนํ้าจะทําให้นํ้าหนักตัวเพ่ิมขึ้น ถึงแม้
ข้อมูลน้ีจะเป็นความจริง แต่ก็ไม่ควรลืมว่า นํ้าเป็นสิ่งที่ถูกขับออกจากร่างกายได้ง่ายที่สุด เพียงแค่คุณเต้นแอโร
บิค หรือว่ิงเหยาะ ๆ รอบสระนํ้าที่บ้าน การด่ืมนํ้าเป็นประจํา นอกจากจะช่วยให้คุณรู้สึกกระปร้ีกระเปร่าแล้ว 
ยังทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง 
11. ประเด็นสําคัญของสถานการณ์ คือข้อใด (กําหนดประเด็นปัญหา) 

1. การด่ืมนํ้า 
2. ความอ้วน 
3. การคลายเครียด 
4. การออกกําลังกาย 

12. ข้อใดต่อไปน้ีคือข้อคิดเห็น (พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล) 
1. นํ้าเป็นสิ่งที่ถูกขับออกจากร่างกายได้ง่ายที่สุด 
2. เพียงนํ้าหน่ึงแก้วก็ทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างประหลาด 
3. การด่ืมนํ้านอกจากจะทําให้สดช่ืนแล้วยังทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง 
4. ผู้หญิงส่วนใหญ่มีความกังวลว่าการด่ืมนํ้าทําให้นํ้าหนักตัวเพ่ิมขึ้น 

13. จากสถานการณ์ วิธีใดจะช่วยคลายความเครียดได้ (สรุปโดยใช้เหตุผล) 
1. ว่ิง 
2. ด่ืมนํ้า 
3. เต้นแอโรบิค 
4. รับประทานอาหาร 

14. จากสถานการณ์ดังกล่าวที่กําหนดให้ สรุปได้ว่าอย่างไร (สรุปโดยใช้เหตุผล) 
1. การด่ืมนํ้าช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย 
2. การด่ืมนํ้าทําให้ร่างกายแข็งแรง 
3. การออกกําลังกายช่วยคลายเครียด 
4. การออกกําลังกายทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง 
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สถานการณ์ที่ 5 ใช้ตอบคําถามข้อ 15 – 18 
หลังจากได้รับคอมพิวเตอร์เป็นของขวัญวันเกิดจากครอบครัว “นิค”...เด็กชายวัย 13 ปี เริ่มเก็บตัว

เงียบในห้อง เมื่อแม่ถามว่าทําอะไรอยู่ เขามักจะตอบว่าอาจารย์ที่โรงเรียนให้หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือทํา
รายงาน โดยหารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้ว นิคได้ท่องโลกไปกับสิ่งที่ไม่เหมาะสมสําหรับ เด็กวัยอย่างเขาเลย เขาจะจด
จ่ออยู่กับเกมที่ใช้ความรุนแรง ภาพโป๊ และการเข้าไปในห้องสนทนา พูดคุยในเรื่องที่ไร้สาระและไม่เหมาะสม 
15. ปัญหาที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์น้ีมากที่สุดคือใด (กําหนดประเด็นปัญหา) 

1. การโกหกพ่อแม่ 
2. การเก็บตัวเงียบในห้อง 
3. การเรียกร้องของขวัญจากพ่อแม่ 
4. การเลน่อินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่เหมาะสม 

16. จากสถานการณ์ข้อความใดเป็นข้อคิดเห็นของผู้เขียน (พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล) 
1. นิคได้รับคอมพิวเตอร์เป็นของขวัญ 
2. นิคเด็กชายวัย 13 ปี เริ่มเก็บตัวในห้อง 
3. นิคใช้เวลากับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
4. นิคได้ท่องโลกไปกับสิ่งที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็กวัยอย่างเขาเลย 

17. ข้อใดเป็นวิธีการแก้ปัญหาของสถานการณ์ที่ดีที่สุด (สรุปโดยใช้เหตุผล) 
1. ไม่ให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์ 
2. จํากัดเวลาการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. หลีกเลี่ยงให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์ 
4. เปลี่ยนที่วางคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสายตาผู้ปกครอง 

18. ข้อสรุปที่ดีที่สุดสําหรับสถานการณ์คือข้อใด (สรุปโดยใช้เหตุผล) 
1. อินเทอร์เน็ตมีทั้งประโยชน์และโทษ 
2. การให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์มีแต่อันตราย 
3. ผู้ปกครองต้องดูแลการใช้คอมพิวเตอร์ของเด็ก 
4. โลกอินเทอร์เน็ตมีแต่สิ่งที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก 
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สถานการณ์ที่ 6 ใช้คําตอบคําถามข้อ 19 – 21 
สํานักข่าววอชิงตัน รอยเตอร์ เสนอข่าวว่า นักวิจัยสหรัฐเผย ใครรับประทานเน้ือแดงหรือเน้ือที่ผ่าน

กระบวนการความร้อนมาก ๆ มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งปอด และมะเร็งลําไส้ งานวิจัยช้ิน
น้ีแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง เน้ือ กับ มะเร็ง และพิสูจน์ให้เห็นว่า ใครที่ชอบรับประทานเน้ือแดง มี
โอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปอด หลอดอาหาร และ ตับอ่อน สถิติของผู้มีอัตราเสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหารโดยคน 
20% ที่รับประทานอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งทั้งหลาย จะเสี่ยงเป็นมะเร็งลําไส้ มากกว่าปกติ 20% 
และจะเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดมากกว่าปกติถึง 16% 
19. ประเด็นสําคัญของสถานการณ์คือข้อใด (กําหนดประเด็นปัญหา) 

1. ชนิดของโรคมะเร็ง 
2. การบริโภคเน้ือแดง 
3. การปรุงอาหารจากเน้ือ 
4. ความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง 

20. ถ้าเราบริโภคเน้ือที่ผ่านกระบวนการความร้อนสูง ผู้เรียนคิดว่าจะมีผลต่อร่างกายอย่างไร 
(พิจารณาความ น่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล) 

1. ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง 
2. มีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ 
3. มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอด 
4. เพ่ิมความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเม็ดเลือด 

21. ข้อใดเป็นข้อสรุปที่สอดคล้องกับสถานการณ์มากที่สุด (สรุปโดยใช้เหตุผล) 
1. ผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลําไส้ 
2. การหลีกเลี่ยงการบริโภคเน้ือแดงจะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง 
3. การทานเน้ือแดงที่ผ่านความร้อนมาก ๆ จะมีโอกาสเป็นมะเร็ง 
4. ผู้ที่รับประทานเนื้อมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่าผู้ที่ไม่รับประทาน 
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สถานการณ์ที่ 7 ใช้คําตอบคําถามข้อ 22 – 25 
“คําที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ โดยเฉพาะภาษาใหม่ๆ ที่วัยรุ่นนํามาสื่อสารในแต่ละยุค เป็นพลังสะท้อนถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางวิถีชิวิตอย่างหน่ึง บ่งบอกว่า คนรุ่นน้ีเขาสนใจอะไร อิทธิพลอะไรบ้างที่ก่อให้เกิดคําใหม่ ๆ เข้า
มา หลายคนเรียกภาษาแสลงยุคน้ีว่า เป็นภาษารถไฟฟ้า คือเคลื่อนมาเร็ว และไปเร็ว” 
22. ประเด็นสําคัญของสถานการณ์คือข้อใด (กําหนดประเด็นปัญหา) 

1. การเกิดของคํา 
2. การอนุรักษ์ภาษา 
3. แนวโน้มของภาษาไทย 
4. การจัดทําพจนานุกรมคําใหม่ 

23. ถ้านักเรียนต้องการรวบรวมคําใหม่ที่เกิดขึ้น แหล่งใดจะให้ข้อมูลที่ดีที่สุด 
(พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล) 

1. ครูภาษาไทย 
2. วัยรุ่นในสมัยน้ัน 
3. นักภาษาศาสตร์ 
4. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

24. “คําแสลงยุคใหม่ทําให้เกิดความสับสนหรือไม่เข้าใจกัน” จากข้อความดังกล่าว ข้อใดเป็นแนวทางการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมท่ีสุด (สรุปโดยใช้เหตุผล) 

1. อนุรักษ์คําเก่า 
2. หลีกเลี่ยงการใช้คําแสลง 
3. ไม่ยอมรับคนที่ใช้คําแสลง 
4. จัดทําหนังสือเพ่ือรวบรวมคําใหม่ 

25. ข้อใดคือข้อสรุปที่เหมาะสมท่ีสุด (สรุปโดยใช้เหตุผล) 
1. ยุคสมัยเปลี่ยน ภาษาเปลี่ยน 
2. คําที่เกิดขึ้นใหม่ทําคําเดิมหายไป 
3. คําที่เกิดขึ้นใหม่เป็นคําที่ไม่มีความหมาย 
4. คําเกิดขึ้นสะท้อนวิธีชีวิตที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา 
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สถานการณ์ที่ 8 ใช้ตอบคําถามข้อ 26 – 28 
ภาวะโลกร้อน มีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต เน่ืองจากอุณหภูมิสูงขึ้นทําให้ฤดูกาลต่าง ๆ 

เปลี่ยนแปลง สิ่งมีชีวิตไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ก็จะค่อย ๆ ตายลง ส่งผลต่อมนุษย์ 
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น อาจทําให้บางพื้นที่เป็นทะเลทราย ประชาชนขาดแคลนอาหาร และน้ําด่ืมแต่บางพ้ืนที่
ประสบปัญหาน้ําท่วมหนัก เน่ืองจากฝนตกรุนแรงขึ้น นํ้าแข็งขั้วโลกและบนยอดเขาสูงละลาย ทําให้ปริมาณนํ้า
ทะเลสูงขึ้น พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลได้รับผลกระทบ บางพ้ืนที่อาจจมหายไปอย่างถาวร 
26. ประเด็นปัญหาที่สําคัญของสถานการณ์คือข้อใด (กําหนดประเด็นปัญหา) 

1. การเกิดภาวะนํ้าท่วม 
2. การสูงขึ้นของอุณหภูมิ 
3. การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 
4. การละลายของน้ําแข็งขั้วโลก 

27. ข้อความใดเป็นข้อเท็จจริง (พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล) 
1. ภาวะโลกร้อนทําให้แผ่นดินลดลง 
2. ภาวะโลกร้อนทําให้สัตว์ทะเลลดลง 
3. ถ้าโลกร้อนขึ้นจะทําให้มนุษย์ลดลง 
4. ภาวะโลกร้อนทําให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง 

28. ถ้าทุกคนช่วยกันทําให้อุณหภูมิโลกไม่สูงขึ้น ผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร (พิจารณาความน่าเช่ือถือของ
แหล่งข้อมูล) 

1. ไม่เกิดภัยธรรมชาติ 
2. ธรรมชาติเกิดความสมดุล 
3. เกิดวิกฤตเกี่ยวกับอุณหภูมิ 
4. สัตว์ที่ปรับตัวได้แล้วจะตาย 
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สถานการณ์ที่ 9 ใช้ตอบคําถามข้อ 29 – 30 
พฤติกรรมการรับประทานอาหารพลังงานสูง ของหวาน ของมันต้ังแต่เด็ก ก็จะเพ่ิมความเสี่ยงของการ

สะสมไขมันและความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งหลายชนิด โดยรวมแล้วปริมาณพลังงานอาหารท่ีรับประทาน 
ในแต่ละวัน จะมีผลโดยตรงต่อความเสี่ยง อย่างไรก็ตามสนับสนุนให้รับประทานผักสด ผลไม้สด ที่มีเส้นใย
อาหารสูง มีวิตามิน แร่ธาตุ และสารแอนต้ีออกซิแดนท์ 
29. ประเด็นปัญหาที่สําคัญของสถานการณ์คือข้อใด (กําหนดประเด็นปัญหา) 

1. ปริมาณไขมันในร่างกาย 
2. ความเสื่อมถอยของร่างกาย 
3. ความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง 
4. การรับประทานอาหารพลังงานสูง 

30. จากสถานการณ์ ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบของการรับประทานอาหารท่ีให้พลังงานสูง 
(พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล) 

1. โรคชรา 
2. โรคอ้วน 
3. โรคมะเร็ง 
4. โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด 

 
 

..................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 
รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล 
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1.  การหาค่า IOC  ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตรเสรมิการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

2.  การหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

3. การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบวัดความสามารถด้านการคิดแบบปรนัย 
 ตามวิธีของ คูเดอร์ริชาร์ดสัน (KR-20) 
          4.  การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกกระบวนการคิดร่วมกับเทคนิคการต้ังคําถามตามเกณฑ์ 80/80 โดย
ใช้สูตร E1/E2 
 
 
ค่า IOC  แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

ข้อที่ ระดับความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญคนท่ี
IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
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ค่า IOC  แบบทดสอบก่อนและหลังการทดลองใชห้ลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ข้อที่ ระดับความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญคนท่ี
IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
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ข้อที่ ระดับความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญคนท่ี
IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
21 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
22 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
23 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
24 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
25 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
26 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
27 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
28 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
29 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
30 +1 +1 +1 +1 +1 1.00
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ค่าความยากงา่ย (P) และคา่อํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ข้อที่ p r 
1 0.55 0.70 
2 0.45 0.40 
3 0.40 0.30 
4 0.60 0.80 
5 0.50 0.60 
6 0.35 0.30 
7 0.65 0.80 
8 0.50 0.40 
9 0.55 0.60 
10 0.30 0.20 
11 0.35 0.30 
12 0.40 0.40 
13 0.45 0.60 
14 0.45 0.70 
15 0.30 0.30 
16 0.70 0.90 
17 0.60 0.70 
18 0.55 0.60 
19 0.50 0.60 
20 0.45 0.70 
21 0.55 0.70 
22 0.60 0.60 
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ค่าความยากงา่ย (P) และคา่อํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ข้อที่ p r 
23 0.55 0.60 
24 0.40 0.50 
25 0.40 0.50 
26 0.35 0.40 
27 0.30 0.40 
28 0.40 0.50 
29 0.50 0.60 
30 0.55 0.90 
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Scale: ALL VARIABLES 
 Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0
 Excluded(a) 0 .0
 Total 30 100.0

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

.828 5
 

 
 
 

ประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80(N= 3) 

 
คนที ่ กิจกรรมปฏิบัติหน่วยที่ / คะแนนเต็ม รวมคะแนน

กิจกรรมปฏิบัติ 
(70) 

คะแนนหลงัใช้
หลักสูตรเสริม 

(30) 
1 

(10) 
2 

(30) 
3

(30) 
1 8 23 24 55 24 
2 7 23 23 53 22 
3 8 23 24 55 23 

รวม 23 69 71 163 69 
เฉลี่ย 7.67 23.00 23.67 54.33 23.00

E1/ E2 77.61 76.67
 

 
 



 193

ประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ตามเกณฑ์ 80/80(N= 9) 

 
คนที ่ กิจกรรมปฏิบัติหน่วยที่ / คะแนนเต็ม รวมคะแนน

กิจกรรมปฏิบัติ 
(70) 

คะแนนหลงัใช้
หลักสูตรเสริม 

(30) 
1 

(10) 
2 

(30) 
3

(30) 
1 8 25 26 59 24 
2 8 26 26 60 23 
3 7 26 26 59 24 
4 7 23 26 56 23 
5 7 23 26 56 24 
6 6 23 23 52 24 
7 7 25 25 57 23 
8 8 24 25 57 25 
9 8 25 25 58 24 

รวม 66 220 228 514 214 
เฉลี่ย 7.33 24.44 25.33 57.11 23.78 

E1/ E2 81.59 79.27 
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การหาประสิทธิภาพของหลกัสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80(N= 18) 

 

คนที ่
กิจกรรมปฏิบัติหน่วยที่ / คะแนน

รวมคะแนน
กิจกรรม
ปฏิบัติ 

คะแนนหลงั
ใช้หลักสูตร

เสริม 
 

1 2 3 
70 30 

10 30 30
1 8 25 27 60 27 
2 9 25 26 60 27 
3 7 24 24 55 24 
4 7 25 26 58 25 
5 9 25 26 60 26 
6 7 23 25 55 22 
7 7 22 24 53 19 
8 8 25 27 60 25 
9 9 25 26 60 25 
10 9 26 27 62 26 
11 8 25 26 59 24 
12 8 25 27 60 27 
13 7 23 25 55 22 
14 7 24 26 57 24 
15 8 25 27 60 26 
16 7 24 26 57 22 
17 8 26 27 61 26 
18 8 25 27 60 27 
รวม 141 442 469 1052 444 

X  7.83 24.56 26.06 58.44 24.67 
 E1 = 83.49 E2 = 82.33 
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ภาคผนวก ง 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ 
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ภาคผนวก จ 
การเผยแพร่เอกสาร 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 

 
 

ชื่อ – สกุล                             นางสาวจําเนียร  พรหมรัตนพงศ์ 
วัน เดือน ปเีกิด                       5 มิถุนายน 2506 
สถานทีเ่กิด                            อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน                    169/5 หมู่ 1 อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงแทรา 
ตําแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน     ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 
สถานทีท่ํางาน                        โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประวัติการศึกษา  

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 
ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บรหิารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 
 
 
 
 
 

 


