
รายงานการใชชุดฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมศิาสตร  

เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ดวยเทคนิคการตั้งคําถาม 

สําหรับผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวิทยาราษฎรรังสรรค จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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คํานํา 
 
 รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  
ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฉบับน้ี  จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือหาประสิทธิภาพ ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา         
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  
ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณ  เพ่ือศึกษาทักษะในการคิดอย่าง 
มีวิจารณญาณของผู้เรียนหลงัเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และเพ่ือศึกษา 
ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม  
 รายงานฉบับน้ีสําเร็จลงด้วยดี ด้วยความกรุณาจาก ดร.สมาพร  มณีอ่อน ศึกษานิเทศก์
เช่ียวชาญ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี  ดร.นวกชมณ  เจริญสุข ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ข้าราชการบํานาญ)  และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน  
ที่กรุณาให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิง ผู้รายงานขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี  
 หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
ผู้เก่ียวข้องที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน 
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  
ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์  
จังหวัดฉะเชิงเทราฉบับน้ีสําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาให้คําแนะนํา และความช่วยเหลือ เป็นอย่างดีย่ิง
จาก ดร.สมาพร  มณีอ่อน ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี   
ดร.นวกชมณ  เจริญสุข ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ข้าราชการบํานาญ) และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้กําลังใจและเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ในการดําเนินงาน  
ผู้รายงานขอขอบพระคุณไว้  ณ  ที่น้ี 

ขอขอบคุณผู้เช่ียวชาญตรวจสอบรูปแบบ  เน้ือหา  โครงสร้างเอกสารชุดฝึกทักษะการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ และเอกสารการรายงาน  เครื่องมือเก็บข้อมูลแต่ละฉบับ  และขอบคุณ 
เพ่ือนร่วมงานในโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์  ทีใ่ห้กําลังใจ ให้ความช่วยเหลือในด้านเอกสารต่าง ๆ 
ตลอดจนการติดต่อประสานงานให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณ  ผูบ้ริหารสถานศกึษา  ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินการพัฒนาโดยใช้ชุดฝึก
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ทีใ่ห้ความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูล  ขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับช้ันที่เก้ือหนุนส่งเสริมให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จทุกขัน้ตอน และขอขอบคุณ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนที่ขอรับบริการเอกสารชุดฝึกทักษะการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ  เป็นการเผยแพร่ผลงาน  ส่งผลใหม้ีการนําไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนต่อไป 

คุณค่าของการรายงานเล่มน้ี  ขอมอบเพ่ือเป็นกตัญญุตาแก่บิดา  มารดา  อาจารย์  ตลอดจน 
ผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
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บทคัดย่อ 
 

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  
ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์ เพ่ือหาประสิทธิภาพ ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติ 
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75   
เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังเรยีนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  เพ่ือศึกษาทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์  
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม  
กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนที่ 2 จํานวน 22 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม จํานวน 5 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เรื่อง ภัยธรรมชาติและ 
ประเภทของภัยธรรมชาติ  ชุดที่ 2 เรื่อง สาเหตุแนวทางป้องกันและการระวังภัยธรรมชาติ   
ชุดที่ 3 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
ชุดที่ 4 เรื่อง แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนและการเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม 
ชุดที่ 5 เรื่อง แผนอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติในทวีปเอเชีย และความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ  
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างย่ังยืน แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบจํานวน 
30 ข้อ แบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ
ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนียด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  ดําเนินการตามข้ันตอน  และระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินการดําเนินการ 
เพ่ือการพัฒนา คือ    ภาคเรยีนที่  1  ปีการศึกษา 2560 ระยะเวลาที่ใช้ 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ  
3 ช่ัวโมง 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง 3 สัปดาห์ สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( X )  
ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติทดสอบที (t - test) และค่าระดับคะแนน ซึ่งผล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณกลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  
ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.48/76.97 ซึ่งสูงกว่าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่กําหนด 75/75 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้
ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
ทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อยู่ในระดับสูง  ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มต่ีอชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับ 
เห็นด้วยมาก 
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Abstract  
 

The use of critical thinking skills training kit on natural disasters in Asia, 
Australia and Oceania for Geography Subject, the Social Studies, Religion and Culture 
Learning Group was reported and questioning techniques were applied with students 
in Secondary Education Level 1 at Witthayaratrungsan School, Chachoengsao 
Province. The objective of the study was to find the effectiveness of the critical 
thinking skills training kit on natural disasters in Asia, Australia and Oceania for 
Geography Subject, the Social Studies, Religion and Culture Learning Group using 
questioning techniques according to the criteria of 75/75 to compare the pre-learning 
and post-learning achievement of the learners. The critical thinking skills training kit 
was used in order to study the post-learning achievement and to study the learners’ 
opinion on the critical thinking skills training kit on natural disasters in Asia, Australia 
and Oceania for Geography Subject, the Social Studies, Religion and Culture Learning 
Group using questioning techniques. The samples were selected by using purposive 
sampling. They were 22 students from the 2nd class of Secondary Education Level 1, 
Witthayaratrungsan School, Semester 1, Academic Year 2017. The instruments used in 
data collection was the critical thinking skills training kit on natural disasters in Asia, 
Australia and Oceania for Geography Subject, the Social Studies, Religion and Culture 
Learning Group using 5 sets of questions, namely, Set 1: Natural disasters and types of 
natural disasters, Set 2: Causes and prevention guideline and natural disasters 
precaution, Set 3: Impact of natural changes in Asia, Australia and Oceania, Set 4: 
Sustainable Natural Resources and Social Emerging Environment and Set 5: Natural 
Resources Conservation Plan in Asia and the cooperation of various countries in Asia, 
Australia and Oceania in the conservation of sustainable natural resources and the 
environment, learners’ achievement test consisting 30 alternative choice questions, 
an evaluation form for learners’ critical thinking skills on natural disasters in Asia, 
Australia and Oceania for Geography Subject, the Social Studies, Religion and Culture 
Learning Group. Data were collected according to the procedure and duration 
specified in the development process calendar is the first semester of the academic 
year 2017. The duration is 5 weeks: 3 hours per week for 2 weeks and 2 hours per 



 ฉ

week for 3 weeks. The statistics used for data analysis were mean ( X ), standard 
deviation (S.D.), t - test and score. The data analysis showed that the effectiveness of 
the critical thinking skills training kit on natural disasters in Asia, Australia and Oceania 
for Geography Subject, the Social Studies, Religion and Culture Learning Group using 

questioning techniques was 77.48/76.97, which is higher than the standard criteria of 
75/75. Taking into account the comparison of the pre- and post-learning achievement 
of learners when the critical thinking skill training was used, it showed that the post-
learning achievement was higher than pre-learning at the statistical significance of .05. 
Critical thinking skills of learners after the learning by using the critical thinking skills 
training kit was at a high level. The students' opinions on the critical thinking skill 
training kit was at a very high level.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนผลการวิจัยเก่ียวกับสมองและ
การเสนอแนวคิดเก่ียวกับทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลใหก้ระบวนทัศน์ทางการศึกษา
เปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาทุกระดับเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง เช่น    
การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดแบบวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การให้การศึกษาตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy of Learning) จะเปลีย่นไป เน้นทักษะการเรียนรู้
ที่สูงขึ้น (Higher Order Learning Skills) โดยเฉพาะ ทักษะการประเมินค่า (Evaluating Skills)      
จะถูกแทนที่โดยทักษะการนําเอาความรู้ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ (Ability to use new 
knowledge in a Creative Way)   ในอดีตที่ผ่านมา ผู้เรยีนไปโรงเรียนเพ่ือใช้เวลาในการเรียน
รายวิชาต่าง ๆ เพ่ือรับเกรด และเพ่ือให้จบการศึกษา แต่ในปัจจุบันจะพบปรากฏการณ์ใหม่ทีแ่ตกต่าง
ไป เช่น การเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เตรียมตัวเพ่ือใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง (Life in the Real 
World) เน้นการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ด้วยวิธีการสอนที่มีความยืดหยุ่น (Flexible 
in how we teach) มีการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนมีความเป็นคนเจ้าความคิด เจ้าปัญญา 
(Resourceful) ที่ยังคงแสวงหาการเรียนรู้แม้จะจบการศึกษาออกไป 

ดังน้ัน การให้การศึกษาสําหรบัศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ (Perspectives)    
จากกระบวนทัศน์แบบด้ังเดิม (Tradition Paradigm) ไปสูก่ระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm)      
ที่ให้โลกของผู้เรียนและโลกความเป็นจริง เป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้       
ที่ไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่าย ๆ ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะคิด ทักษะ       
การแก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสรา้งสรรค์ ทักษะ
การสื่อสาร ทกัษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมั่นในตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง 
และความตระหนักในสภาพแวดล้อม และเหนืออ่ืนใด คือ ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ 
(The ability to handle knowledge effectively in order to use it  creatively) ถือเป็นทักษะ
ที่สําคัญจําเป็นสําหรับการเป็นผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายในการที่พัฒนาเรียน         
เพ่ืออนาคต ให้ผู้เรียนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพ ส่วนบุคคล เพ่ือเผชิญกับอนาคต     
ด้วยภาพในทางบวก (Optimism) ทีม่ีทั้งความสําเร็จและมคีวามสุข 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2545 
หมวด 4 แนวการจัดการเรียนรู้ มาตรา 24 ได้กําหนดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ไว้ ดังน้ี 

มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดําเนินการ ดังน้ี 
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1. จัดเน้ือหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน            
โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ 
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา 

3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนที่เรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ได้คิดเป็น ทําเป็น 
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 

มาตรา 24 (2) (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 13) หลักสตูรสถานศึกษา ควรพัฒนาใหเ้ด็ก
เกิดความสนุกสนานและเพลดิเพลินในการเรียนรู้ เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกําลังใจและเร้าใจให้เกิด
ความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้ได้มากที่สุด  มีความรู้สูงสุดสําหรับผู้เรียนทุกคน ควรสร้างความเข้มแข็ง 
ความสนใจและประสบการณ์ให้กับผู้เรียน พัฒนาความม่ันใจใหผู้้เรียน ทํางานอย่างเป็นอิสระ และ
ร่วมใจกัน ควรให้ผู้เรียนมทีักษะการเรียนรู้สําคัญ ๆ ในการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ได้ข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร ส่งเสริมจติใจที่อยากรู้อยากเห็นและมกีระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
และมาตรา 21 (5) (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 15) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ความรอบรู้ ใหส้ถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนให้เข้าสู่โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีุณธรรม รัก
ความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสรา้งสรรค์ มีทกัษะด้านเทคโนโลยี สามารถทาํงานร่วมกับ
ผู้อ่ืน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ ในมาตรา 27 (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551, หน้า 18) ได้กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ใหผู้้เรียนมีความรู้ความสามารถในแต่ละมาตรฐาน  
มีความคิดเชิงระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างสร้างสรรค์ และมาตรา 48 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 25) กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนปกติและต้องทําอย่างต่อเน่ือง สําหรับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานมีมาตรฐานเกี่ยวข้องกับความคิด คือ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์                  
คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทศัน์                 
และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้ผู้เรียนรูจ้ักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
คิดการแก้ปัญหา และตัดสินใจ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ.       
2551 : 12) มุง่พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนที่เก่ียวข้องกับการคิด ให้ผู้เรียน               
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
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วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนําไปสู่องค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับ
ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม และในมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอก 
มาตรฐานด้านผู้เรียนมาตรฐานที่ 4 กําหนดว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์                     
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสรา้งสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย            
ตัวบ่งช้ี 3 ตัวบ่งช้ี คือ 1) ผู้เรยีนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ 
และมีการคิดแบบองค์รวม 2) ผู้เรียนมทีักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ คิดไตร่ตรอง               
3) ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา. 2550 : 3) 

จากสภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ด้านทักษะการคิด ยังไม่บรรลุ        
ตามมาตรฐานการเรียนรู้เป็นปัญหาสําคัญสง่ผลให้เด็กไทยขาดทักษะการคิด ดังน้ัน การปลูกฝัง          
ด้านการคิดให้เกิดทักษะการคิดในระดับสูงขึ้นได้ จําเป็นต้องมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
หลักการและกระบวนการท่ีเหมาะสม มีเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นการฝึกฝนให้เกิด
ทักษะการคิดระดับสูง การพัฒนาความสามารถในการคิดน้ันมีกระบวนการที่ซับซ้อน เพราะการคิด
เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน ดังน้ัน การส่งเสริมให้ผู้เรียนมทีักษะการคิด จึงเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการสร้าง
กระบวนการคิด ให้ผู้เรียนมีทกัษะคิดระดับสูง การจัดกระบวนการเรียนการสอนจึงจําเป็นต้องให้มี
การฝึกทักษะการคิด ครูต้องฝึกให้ผู้เรียนคิด เพ่ือให้เป็นคนมีเหตุผล มีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรอง 
มองเห็นการณ์ไกล และสามารถใช้การคิดในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับ  
ยุคแห่งสังคมข่าวสารข้อมูลและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
(ดารณี  คําวัจนัง และศิริกาญจน์   โกสมุภ์. 2545 : 27) สอดคล้องกับ ทิศนา  แขมมณี (2547 : 35) 
กล่าวว่า การคิดเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่สําคัญทีสุ่ด ที่จะมีผลและเป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลง
ในชีวิตของแต่ละบุคคลในการดําเนินงานของสังคม ถ้าคนแต่ละคนคิดดี คิดถูกต้อง คิดเหมาะสม  
การดําเนินชีวิตของคนและความเป็นไปของสังคมก็จะดําเนินไปอย่างมีคุณค่าสูง การคิดจึงเป็นเรื่องที่
สําคัญของมนุษย์ 

ในการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นกระบวนการคิดน้ัน ครูผูส้อนต้องใช้เทคนิควิธีการ           
ที่เหมาะสมในการกระตุ้นกระบวนการคิดของผู้เรียน เทคนิคการใช้คําถาม เป็นเคร่ืองมือที่ครูผูส้อน
สามารถนําไปใช้เป็นเทคนิคการกระตุ้นการคิดในระดับที่สงูขึ้น การใช้คําถามพัฒนาการคิด         
เป็นรูปแบบของการส่ือสารที่ครูหรือผู้สอนสามารถตรวจสอบระดับการเรียนรู้ด้านปัญญาของผู้เรียน 
ได้เป็นอย่างดี เทคนิคการใช้คําถามเป็นเคร่ืองมือที่ครูผู้สอนสามารถนําไปใช้เป็นเทคนิคการกระตุ้น      
การคิดในระดับที่สูงขึ้น การใช้คําถามพัฒนาการคิดเป็นรูปแบบของการส่ือสารที่ครูหรอืผู้สอนสามารถ
ตรวจสอบระดับการเรียนรู้ด้านปัญญาของผูเ้รียนเป็นอย่างดี เทคนิคการต้ังคําถาม  ที่ผูร้ายงานสนใจ
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คือทฤษฎีการแบ่งเป้าหมายของการศึกษา ด้านพุทธิพิสัยของบลูม (Bloom) มาพิจารณาลักษณะ     
ของคําถาม สามารถแบ่งคําถามได้ถึง 6 ระดับ คือ ระดับความรู้ ความจาํ ความเข้าใจ การนําไปใช้ 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล ต่อมา แอนเดอร์สัน (Anderson) ซึง่เป็นลูกศิษย์
ของ Bloom ได้ศึกษาร่วมกับครัทวอล (Krathwohl) ช่วงปี ค.ศ. 1995 – 2000 ในเรื่องจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาในด้านพัฒนาการทางด้านสติปัญญา และในปี ค.ศ. 2001 ทั้งสองคนได้เสนอ
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาฉบับใหม่ที่ปรับปรุงจากฉบับ ปี ค.ศ. 1965 โดยได้นําเสนอการจัดแบ่งใหม่
ออกเป็น 6 ขั้น โดยการปรับปรุงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูม ได้มีการปรับปรุง 
ในเรื่องของการใช้คําศัพท์และการนิยามคําศัพท์ใหม ่โดยสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงได้ ดังน้ี  

1. ความแตกต่างระหว่างคําศัพท์เดิมกับคําศัพท์ใหม ่ 
2. จะเปลี่ยนจากการใช้คํานามเป็นคํากริยา เน่ืองจากจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่ปรับปรุง

ใหม่น้ี ต้องการให้เห็นถึงการคดิ และการคิดเป็นกระบวนการของการกระทํา ดังน้ัน จุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาที่ปรับปรุงใหมน้ี่ จึงใช้คํากริยาเพ่ืออธิบายกระบวนการทางปัญญาในลักษณะของ    
การกระทํา 

3. คําอธิบายหรือคํานิยามของกระบวนการทางปัญญาในแต่ละลําดับขั้น จะถูกแทนที ่ 
ด้วยคํากริยา และมีการปรับปรุงคําอธิบาย หรือ คํานิยามในบางลําดับขั้นด้วย 

4. ในขั้นความรู้ ได้ถูกเปลี่ยนช่ือใหม่ เน่ืองจาก ความรู้ คือผลลัพธ์หรือผลผลติของการคิด 
5. ไม่ใช่รูปแบบของการคิด ดังน้ัน คําว่า ความรู้ จึงแทนที่ด้วยคําว่า จํา 
6. กระบวนการทางปัญญาในขัน้ความเข้าใจ และการสังเคราะห์ ได้ถูกนําเข้าไปรวมไว้    

ในขั้นเข้าใจ และคิดสร้างสรรค์ ตามลําดับ เพ่ือให้สามารถสะท้อนธรรมชาติของการคิดที่นิยามไว้       
ในแต่ละลําดับขั้น 

ลําดับขั้นของกระบวนการทางปัญญาในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูม      
ที่ปรับปรุงใหม ่(Bloom’s Revised Taxonomy) มีคํานิยามและคํากรยิาที่แสดงพฤติกรรม         
แต่ละกระบวนการ คือ ความจํา ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า สร้างสรรค์           
ซึ่งครูผู้สอนสามารถนําไปใช้เป็นแนวในการต้ังคําถาม เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดในระดับที่สูงขึ้น
เรื่อย ๆ เมื่อพิจารณาความคิดทั้ง 6 ระดับของบลูมแล้ว จะพบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ          
ในการใช้ความคิดระดับสูง ที่เน้นการประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า สร้างสรรค์ ซึ่งอาจมี
ข้อโต้แย้งว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรยีนมีกระบวนการคิดระดับสูงน้ัน             
เป็นเรื่องยาก แต่การคิดก็เป็นเรื่องที่พัฒนาและฝึกฝนได้ 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาความคิดยังไม่ปรากฏเด่นชัด             
จึงจําเป็นต้องมีการศึกษาหารูปแบบการสอนที่จะช่วยพัฒนาด้านความคิดของผู้เรียนให้มีการพัฒนา
ความคิดได้หลากหลายและกว้างไกลการใช้ทักษะกระตุ้นให้เกิดการต้ังคําถาม เพ่ือดึงศักยภาพ       
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ของผู้เรียนด้วย การเริ่มต้นจากการจัดกิจกรรมง่าย ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดระดับสูง 
ของผู้เรียน ทําให้รูปแบบการสอนมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

จากความสําคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้รายงานจึงสนใจสร้างชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม  เพ่ือจะพัฒนาการคิดระดับสูง สําหรับผู้เรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นวิธีการหน่ึงที่ครูผู้สอน
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทกัษะการคิด เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว  จะช่วยให้ผู้เรียน
ได้เกิดการพัฒนาด้านทักษะคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถนํา ไปใช้ในสถานการณ์ที่เผชิญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาและสังคมท่ีมีคณุภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือหาประสิทธิภาพ ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรู้    
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาราษฎร์
รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังเรยีนด้วยชุดฝึกทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์       
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม  

3. เพ่ือศึกษาทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์           
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม 

4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณ     
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติ ในทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม  
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการพัฒนาครั้งน้ี ประกอบด้วยผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา   
เขต 6 จํานวน 2 ห้องเรียน  มีผู้เรียนจํานวน 43 คน กําลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
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1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
1.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง          
ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 1/1 โรงเรียน
วิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ซึ่ง
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้จริง จํานวน 21 คน  

1.2.2 กลุ่มตัวอย่างเพ่ือรับการพัฒนาโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง          
ภัยธรรมชาติ ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 1/2 โรงเรียน
วิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จํานวน 21 คน   

2. เนื้อหา 
เน้ือหาชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา       

ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย       
ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 5 ชุด ประกอบด้วย 

ชุดที่ 1 เรื่อง ภัยธรรมชาติและประเภทของภัยธรรมชาติ 
ชุดที่ 2 เรื่อง สาเหตุแนวทางป้องกันและการระวังภัยธรรมชาติ  
ชุดที่ 3 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 

และโอเชียเนีย 
ชุดที่ 4 เรื่อง แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนและการเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่

ทางสังคม 
ชุดที่ 5 เรื่อง แผนอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติในทวีปเอเชีย และความร่วมมือ        

ของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

3. ตัวแปร 
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย   
และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  

3.2 ตัวแปรตาม  คอื ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลการเรียนรู้ 
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4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ผู้รายงานกําหนดเวลาในการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระ    

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1             
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 5 สัปดาห์ รวมเวลา 12 ช่ัวโมง 
 
ตารางที่ 1 เน้ือหารายวิชา ส 21101 สังคมศึกษา   
              หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
 

ชุดที ่
เนื้อหารายวิชา ส 21101 สงัคมศึกษา 

สาระภูมิศาสตร์ หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 เรื่อง ภัยธรรมชาติ 
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลยี และโอเชียเนีย 

จํานวนชั่วโมง 

1 ภัยธรรมชาติและประเภทของภัยธรรมชาติ 3 
2 สาเหตุแนวทางป้องกันและการระวังภัยธรรมชาติ 2 

3 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย  
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  

2 

4 
แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนและการเกิด
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม   

2 

5 
แผนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปเอเชีย และความร่วมมือ
ของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

3 

รวม 12
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ร่วมกับ
เทคนิคการต้ังคําถาม สาํหรบัผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 หมายถึง สื่อนวัตกรรมที่คร ูสร้างขึ้น   
เพ่ือใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน รวม 5 ชุด ประกอบด้วย คําช้ีแจง 
วัตถุประสงค์ เน้ือหา (ใบความรู้) กิจกรรมฝกึปฏิบัติ 

ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลยี และโอเชียเนีย หมายถึง หน่วยการเรียนรู้รายวิชา 
ส 21101 สังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ที่ผู้รายงานใช้ในการพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ประกอบด้วยเน้ือหาสาระที่เก่ียวข้องกับภัยธรรมชาติและประเภทของภัยธรรมชาติ 
สาเหตุแนวทางป้องกันและการระวังภัยธรรมชาติ  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของ
ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนและการเกิด
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม  แผนอนุรักษ์ทรพัยากรในทวีปเอเชีย และความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ 
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ประสิทธิภาพชุดฝึก หมายถงึ ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม สําหรับผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 คือ 75 ตัวแรก  หมายถึง คะแนนเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละของคําตอบ        
ในการทํากิจกรรมฝึกปฏิบัติของผู้เรียนทุกคน 75 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละของ
การทําแบบทดสอบที่ผู้เรียนทกุคนทําได้หลังจากศึกษาชุดฝึกแล้ว ผู้เรียน หมายถึง ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์  จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาคเรียนที่ 1     
ปีการศึกษา 2560 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการคิดโดยยึดหลักการคิด ด้วย
เหตุผลจากข้อมูล ข้อเทจ็จริง และหลักฐานที่เช่ือถือได้ เพ่ือนําไปสู่การสรุปและตัดสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นรับรู้และทําความเข้าใจกับปัญหา 2) ขั้นรวบรวม
ข้อมูลและจัดกระทําข้อมูล 3) ขั้นสรุปอย่างมีเหตุผลเพ่ือนําไปสู่การตัดสินใจ และ 4) ขัน้ประเมิน
ข้อสรุป 

เทคนิคการต้ังคําถาม หมายถึง การต้ังคําถามตามลําดับขั้นของกระบวนการทางปัญญา  
ในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูมที่ปรบัปรุงใหม่ (Bloom’s Revised Taxonomy) 
6 ระดับ ได้แก่ ความจํา ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า สร้างสรรค์ เพ่ือฝึกให้ผู้เรียน
คิดในระดับสูง 
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ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การท่ีผู้เรียนสามารถคิดค้นหาวิธี  
ที่จะได้มาซึ่งคําตอบที่สะท้อนทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณ วัดได้จากการทําแบบประเมินทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

แบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้ใช้ชุดฝึกทักษะ      
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ 
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม แบบปรนัย        
4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ ซึง่เป็นแบบประเมินที่ผู้รายงานสร้างขึ้นและผ่านการหาคุณภาพแล้ว 

ผลการเรียนรู ้ หมายถึง คะแนนของผู้เรียนที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม จําแนก     
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

ผลการเรียนรู้ก่อนเรียน หมายถึง คะแนนของผู้เรียนที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผล  
การเรียนรู้ก่อนเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณ 

ผลการเรียนรูห้ลังเรียน หมายถึง คะแนนของผู้เรียนที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผล   
การเรียนรู้หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนรู้
ด้วยชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ัง
คําถาม แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ผู้รายงานสร้างขึ้นและผ่านการหา
คุณภาพแล้ว 

ความคิดเหน็ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ 
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม ในด้านเน้ือหา 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. ได้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิค
การต้ังคําถาม สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 สามารถ
นําไปใช้พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนได้ 
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2. เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาการคิดระดับสูง 
ของผู้เรียน สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค ์            
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้รายงานได้ศึกษารวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามลําดับหัวข้อต่อไปน้ี 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) 
พุทธศักราช 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 

2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 

3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3.2 แนวคิดเก่ียวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3.3 ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3.4 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3.5 องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3.6 คุณลักษณะของผู้ที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3.7 แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3.8 แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3.9 ประโยชน์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

4. เทคนิคการต้ังคําถาม 
4.1 ความหมายของการต้ังคําถาม 
4.2 วัตถุประสงค์ของการต้ังคําถาม 
4.3 ความสําคัญของการต้ังคําถาม 
4.4 ประเภทของคําถาม 
4.5 ลักษณะของคาํถามที่ดี 
4.6 4.6วิธีการต้ังคําถามที่ดี 

5. เอกสารที่เก่ียวข้องกับชุดฝึกทักษะ 
5.1 ความหมายของชุดฝึกทักษะ 
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5.2 หลักการสร้างชุดฝึกทักษะ 
5.3 ขั้นตอนการสร้างชุดฝึกทักษะ 
5.4 ลักษณะของชุดฝึกทักษะที่ดี 
5.5 ประโยชน์ของชุดฝึกทักษะ 

6. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

1. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 8) ได้กําหนดแนวทาง   
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม     
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 24 (2)ระบุว่า กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการฝึกทักษะ กระบวนการคิด  
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
(3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น  
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ืองสุคนธ์  สินธพานนท์ และคณะ (2552 : 40) ได้แสดง 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า กระบวนการคิดเป็นส่วนจําเป็นสําหรับ
การศึกษา เพราะการคิดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินข้อมูลที่มีความสมัพันธ์กับปัญหา การแก้ปัญหา
และการลงข้อสรุป ซึ่งสภาพของสังคมไทยในปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารที่ต้องเลือกรับ เลือกใช้ข้อมูล
อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ โดยการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเก่ียวกับสถานการณ์         
ที่เป็นปัญหา คลุมเครือมีความขัดแย้ง เพ่ือตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเช่ือสิ่งใดควรทํา สิ่งใดไม่ควรทํา       
โดยใช้ความรู้ความคิดจากประสบการณ์ของตนจากข้อมูลรอบด้าน ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และข้อมูล
ของตนเอง เช่นน้ีเรียกว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ บุคคลท่ีรู้จักใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ย่อมจะเป็นผู้ทีก่ระทํากิจการต่าง ๆ ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 

สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา ต้องดําเนินการฝึกทักษะกระบวนการคิด
ให้กับผู้เรียน เพ่ือผู้เรียนจะได้คิดเป็น ทําเป็น เพ่ือสามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้  
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2. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม สาระ ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2.1 ทําไมต้องเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ดํารงชีวิตอย่างไร ทั้งในฐานะ    
ปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจํากัด นอกจากน้ี ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา    
ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ทําให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ         
ในความแตกต่าง และมีคุณธรรมสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต เป็นพลเมืองดี      
ของประเทศชาติ และสังคมโลกเรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเช่ือมสัมพันธ์กัน          
และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายเพ่ือช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม       
เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ มีความรู้ทักษะคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม โดยได้กําหนดสาระ 
ต่าง ๆ ไว้ ดังน้ี 

1. ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม 
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่รว่มกัน        
อย่างสันติสุข เป็นผู้กระทําความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบําเพ็ญประโยชน์ 
ต่อสังคมและสว่นรวม 

2. หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนนิชีวิต 
ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี       

พระมหากษัตริย์์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความสําคัญการเป็นพลเมืองดี ความแตกต่าง และ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สทิธิ หน้าที่ เสรีภาพการดําเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสงัคมไทยและ
สังคมโลก 

3. เศรษฐศาสตร์์  
การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรท่ี

มีอยู่อย่างจํากัดอย่างมีประสิทธิภาพ การดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
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4. ประวัติศาสตร ์
เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติ     

จากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณ์สําคัญในอดีตบุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอดีต ความเป็นมาของ
ชาติไทยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหลง่อารยธรรมที่สําคัญของโลก 

5. ภูมิศาสตร ์
ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของ

ประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กัน
ของสิ่งต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น การนําเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 
2.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ 1 ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความสําคัญศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธํารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสงัคม 
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและ

ธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข 
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมัน่ ศรัทธา และธํารง

รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ์ 
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค    

การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มคา่ รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสมัพันธ์ ทางเศรษฐกิจ
และความจําเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
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สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสาํคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์

และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก   
ความภูมิใจและธํารงความเป็นไทย 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึง่มีผล

ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเคร่ืองมอืทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ 
สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจติสํานึก และมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 

2.3 คุณภาพผูเ้รียน 
จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 
1. ได้เรียนรู้และศกึษาเกี่ยวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทย

เปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก เพ่ือพัฒนาแนวคิดเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
2. ได้เรียนรู้และพัฒนาให้มีทักษะที่จําเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับ      

การพัฒนาแนวคิด และขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหว่างประทศไทยและประเทศในภูมิภาค   
ต่าง ๆ ในโลก ได้แก่ แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ในด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3. ได้รับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถนํามาใช้เป็น
ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตและวางแผนการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 
1. ได้เรียนรู้และศกึษาความเป็นไปของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งย่ิงขึ้น 
2. ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติ

ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทัง้มีค่านิยมอันพึงประสงค์สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพเพ่ือการศึกษาต่อในช้ันสูงตามความประสงค์ได้ 
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3. ได้เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ของชาติไทย   
ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4. ได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสนิใจบริโภคได้อย่างเหมาะสม 
มีจิตสํานึก และมีส่วนรวมในการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม มีความรักท้องถิ่น
และประเทศชาติ มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม 

5. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ช้ีนําตนเองได้ และสามารถ
แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในสังคมได้ตลอดชีวิต 

 
2.4 การกําหนดโครงสร้างเวลาเรียนพืน้ฐาน และเพิ่มเติม  

สถานศึกษาสามารถดําเนินการ ดังน้ี 
ระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานให้เป็นไปตามที่กําหนดและสอดคล้อง

กับเกณฑ์การจบหลักสูตรสําหรับเวลาเรียนเพ่ิมเติม ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้
จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้น
ของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร 

ตัวชี้วัดชั้นปชีัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

มฐ. ส 5.1  
5.1.3 วิเคราะห์เช่ือมโยงสาเหตุ และแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติและการระวังภัย 

ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

มฐ. ส 5.2 

5.2.1 วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

5.2.2 วิเคราะห์ความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ที่มผีลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

5.2.3 สํารวจ และอธิบายทําเลท่ีต้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

5.2.4 วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยี 
สินค้า และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
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4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ 

เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังน้ี 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการทํางาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
ในการจัดทํารายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยเทคนิคการต้ังคําถามน้ี  ข้าพเจ้าได้เลือกสาระภูมิศาสตร ์
รายวิชา ส 21101 สังคมศึกษา โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และเวลาเรียน ดังน้ี 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง    

ซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนทีแ่ละเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา
วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสํานึกและมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

2. ตัวชี้วัด 
ส 5.1 ม.1/3 วิเคราะห์เช่ือมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติและการระวัง

ภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
ส 5.2 ม.1/1 วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ของทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
ส 5.2 ม.1/2 วิเคราะห์ความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อสิ่งแวดลอ้ม           

ทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
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การวิเคราะหม์าตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์  
รายวิชา ส 21101 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

ตารางที่ 2  แสดงการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 

มาตรฐานการเรียนรู/้
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ กระบวนการ/คํากริยา สมรรถนะฯ คุณลักษณะฯ

มฐ. ส 5.1 ม.1/3 
วิเคราะห์เช่ือมโยง
สาเหตุ และแนวทาง
ป้องกัน 

สาเหตุ การป้องกัน 
และการระวังภัย 

- วิเคราะห์เช่ือมโยงสาเหตุ - ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ใฝ่เรียนรู้
 

ภัยธรรมชาติและ     
การระวังภัยที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยและทวีป
เอเชียออสเตรเลีย          
และโอเชียเนีย 

ที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทยและทวีปเอเชีย  
ออสเตรเลีย และ 

โอเชียเนีย 

- แนวทางป้องกัน
ภัยธรรมชาติและการระวัง
ภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
และทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

- ความสามารถ
ในการใช้ 
เทคโนโลยี 

มฐ. ส 5.2 ม.1/1 
วิเคราะห์ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติของทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลียและ        
โอเชียเนีย 

ผลกระทบ          
จากการเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติของ
ทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอ
เชีเนีย 

วิเคราะห์ผลกระทบ       
จากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติของทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

- ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 
- ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 

ใฝ่เรียนรู้
 

มฐ. ส 5.2 ม.1/2 
วิเคราะห์ความร่วมมือ
ของประเทศต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อสิ่งแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติของทวีปเอเชีย
ออสเตรเลียและ        
โอเชียเนีย 

ความร่วมมือ
ของประเทศต่าง ๆที่มี
ผลต่อสิ่งแวดลอ้ม 
ทางธรรมชาติ 
ของทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และ 
โอเชียเนีย 

วิเคราะห์ความร่วมมือ
ของประเทศต่าง ๆ ที่ม ี
ผลต่อสิ่งแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติของทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย                 
และโอเชียเนีย 

- ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 
- ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 

ใฝ่เรียนรู้
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3. เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งเวลาเรียนออกเป็น   
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 120 ช่ัวโมง ใช้เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์                   

จํานวน 3 หน่วยกิต 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 120 ช่ัวโมง ใช้เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์              

จํานวน 3 หน่วยกิต 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 120 ช่ัวโมง ใช้เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์                    

จํานวน 3 หน่วยกิต 
4. คําอธบิายรายวิชา  
 โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด จากหลักสตูรแกนกลางการศึกษา       

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

คําอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สาระภูมิศาสตร์ รายวิชา ส 21101 สังคมศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2560 จํานวน  12 ช่ัวโมง 
 

วิเคราะห์ประเภทของภัยธรรมชาติ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเช่ือมโยง
สาเหตุ  และแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย วิเคราะห์ความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ทีม่ีผลต่อสิ่งแวดล้อม         
ทางธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

5.  หน่วยการเรียนรู้ 
การแบ่งหน่วยการเรียนรู้ของรายวิชา ส 21101 สังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ได้แบ่งหน่วยการเรียนรู้ออกเป็น 8 หน่วย ใช้เวลา 80 ช่ัวโมง ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงหน่วยการเรียนรู้ของรายวิชา ส 21101 สังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
หน่วยที ่ เรื่อง จํานวนชั่วโมง

1 ศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 6 
2 ภูมิศาสตร์ควรรู้ 6 
3 ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 12
4 หลักธรรมนําสูชี่วิต 10
5 ความเป็นพลโลก 12
6 ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 16
7 เศรษฐศาสตรน่์ารู้ 10
8 รู้เท่าทันเศรษฐศาสตร์ 8 

รวม 80
 
ผู้รายงาน จึงได้จัดทําหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ รายวิชา ส 21101 สังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1                     
จํานวน 5 หน่วย การเรียนรู้ รวม 12 ช่ัวโมง ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  แสดงเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย           

และโอเชียเนีย 
 
หน่วยที ่ เรื่อง จํานวนชั่วโมง

 
 
 
 
3 
 

ภัยธรรมชาติและประเภทของภัยธรรมชาติ 3 
สาเหตุแนวทางป้องกันและการระวังภัยธรรมชาติ 2 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

2 

แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนและการเกิด
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม 

2 

แผนอนุรักษ์ทรัพยากรในทวีปเอเชีย และความร่วมมือของประเทศ
ต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

 
3 

 รวม 12 
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3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

3.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
นักการศึกษาและนักจิตวิทยา ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ ดังน้ี 
Dewey (1933 : 9) ได้ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นการคิด       

อย่างใคร่ครวญไตร่ตรอง เริ่มต้นจากสถานการณ์ที่มีความยุ่งยาก และสิ้นสุดลงด้วยสถานการณ์         
ที่มีความชัดเจน     

Hilgard (1962 : 336) ได้ใหค้วามหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า หมายถึง 
ความสามารถในการตัดสินข้อความหรือปัญหาว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นเหตุเป็นผลกัน     

Good (1973 : 680) ได้ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า หมายถึง การคิด
อย่างรอบคอบตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอ้างอิง เพ่ือหาข้อสรุปที่น่าจะเป็นไปได้ 
ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบที่เก่ียวข้องทั้งหมดและใช้กระบวนการทางตรรกวิทยาได้อย่างถูกต้อง 
สมเหตุสมผล 

Ennis (1995 : 46) ได้ใหค้วามหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า หมายถึง การคิด 
พิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลที่มจีุดมุ่งหมายเพ่ือการตัดสินใจว่า สิ่งใดควรเช่ือหรือสิ่งใดควรทํา 
ช่วยให้ตัดสินใจสภาพการณ์ได้อย่างถูกต้อง 

สมสุข  โถวเจริญ (2541 : 14) การคิดอย่างมีวิจารณญาณมาจากอังกฤษ คําว่า “Critical 
Thinking” เป็นการคิดอย่างมีทิศทางหรือเป็นการคิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย 

Watson and Glaser (1964 : 10) ได้ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไว้ว่า 
เป็นความคิดประกอบด้วย ทัศนคติ ความรู้ และทักษะ โดยทัศนคติ หมายถึง ทัศนคติต่อการแสวงหา
ความรู้ และการยอมรับการแสวงหาหลักฐานมาสนับสนุนสิ่งที่อ้างว่าเป็นจริง แล้วใช้ความรู้         
ด้านการอนุมาน การสรุปใจความสําคัญและสรุปเป็นกรณีทั่วไป โดยตัดสินจากหลักฐาน            
อย่างสมเหตุสมผล 

Ruggiero (1984 : 129) ได้ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไว้ว่า              
เป็นการตรวจสอบ คําตอบของประเด็นปัญหา หรือปัญหาที่นําเสนออย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือตัดสิน
ความหนักแน่นหรือ ความไม่หนักแน่นของคําตอบ 

Beyer (1985 : 271) ได้สรุปถึงความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไว้ว่า              
เป็นกระบวนการพิจารณาตัดสินใจ ความเช่ือถือ และคุณคา่ของข้อมูลหรือความรู้ในการกล่าวอ้างถึง 
โดยการคิดอย่างมี วิจารณญาณประกอบด้วยทักษะซึ่งบุคคลสามารถใช้และมีแนวโน้มว่าจะต้องใช้ใน
การพิจารณาตัดสินใจ เพ่ือให้ได้ความน่าเช่ือถือ 

Norris (1989 : 110) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า เป็นการคิดที่เป็นเหตุ
เป็นผล และมกีารสะท้อนความคิดที่มุ่งสู่การตัดสินใจที่จะทําหรือจะเช่ือ 
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Kurland (1995 : 88) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผล       
ใช้สติปัญญาและมีความคิดทีเ่ปิดกว้าง ซึ่งตรงกันข้ามกับการใช้อารมณ์ไม่ยอมใช้สติปัญญา ดังน้ัน  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงยึดหลักของเหตุผลมากกว่าอารมณ์ มีความถูกต้องแม่นยํา พิจารณา
ความเป็นไปได้ในแง่มุมต่าง ๆ ต้องการจะหาว่าอะไรคือความจริงมากกว่าอะไรคือความถูกต้อง และ
ไม่ยอมใช้อคติส่วนตัวมาทําให้การตัดสินเบ่ียงเบน 

World Health Organization (1997 : 89) ให้ความหมายว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ไว้ว่าเป็นความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ 
และพฤติกรรม เช่น ค่านิยม แรงกดดันจากกลุ่มเพ่ือน อิทธิพลจากสื่อต่าง ๆ ทีม่ีผลต่อการดํารงชีวิต 

ทิศนา  แขมมณี (2544 : 8) ได้สรุปความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไว้ว่า คือ   
การเห็นปัญหา สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ ต่อจากน้ัน คือ การพิจารณาข้อมูลที่เก่ียวขอ้งและตัดสินใจ
เลือกทางเลือกต่าง ๆ โดยยึดเหตุผลเป็นหลักสําคัญ 

กรมวิชาการ (2540 : 21) ได้ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็น
ความสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุและเหตุผล ที่นํามาสนับสนุนความเช่ือ เพ่ือหาทางเลือกและ
ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย เจตคติ (Attitudes) 
ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) 

อัจฉรา ธรรมาภรณ์ และปราณี  ทองคํา (2541: 1) ได้กลา่วว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
มีความสําคัญมากในการดํารงชีวิต ทําให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ               
มีความสามารถในการวิเคราะห์ การหาคําตอบเพ่ือสรุปเหตุการณ์ต่าง ๆ เพ่ือตัดสินเลอืกหรือไม่เลือก
กระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันได้อย่างสมเหตุสมผล 
ถูกต้องและเหมาะสม 

ลักขณา  สริวัฒน์ (2549: 88) ได้ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า เป็นการใช้
ความคิดในลักษณะวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา โดยยึดหลักการคิดด้วยเหตุผล   
จากข้อมูลเป็นจริงมากกว่าอารมณ์และการคาดเดา โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในแง่มุมต่าง ๆ       
ว่าอะไรคือความจริง อะไรคือความถูกต้อง คิดด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ใช้สติปัญญา และทักษะ
การคิดอย่างไตร่ตรอง มีวิจารณญาณมากกว่าการใช้อารมณ์ที่ทําให้เกิดความลําเอียง ซึ่งมีผลเสียต่อ
การตัดสินใจ     

ประพันธ์ศิริ  สเุสารัจ (2551 : 92)ใหค้วามหมายไว้ว่า เป็นกระบวนการคิดไตร่ตรอง        
อย่างรอบคอบ เก่ียวกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหา คลุมเครือ มีความขัดแย้งการตัดสินใจว่าสิ่งใด       
ควรเช่ือหรือไม่ควรเช่ือสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทํา โดยใช้ความรู้ความคิดจากประสบการณ์ของตน
จากข้อมูลรอบด้านที่เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และขอ้มูลส่วนตัวของผู้คิด 
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สุวิทย์  มูลคํา (2550 : 9) ได้สรุปความหมายของการคิดอย่างวิจารณญาณ ไว้ว่า การคิดที่มี
เหตุผลโดยผ่านการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีหลกัเกณฑ์ มีหลักฐานที่เช่ือถือได้ เพ่ือนําไปสู่
การสรุปและตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพว่าสิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดควรเช่ือ สิ่งใดควรเลือก หรอืสิ่งใดควรทํา 

จากการศึกษาความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณสรุปได้ว่าการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการคิดที่ใช้เหตุและผลเป็นหลักการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ     
โดยอาศัยหลักฐาน และข้อมลูที่เป็นจริง มคีวามน่าเช่ือถือ สามารถ พิสจูน์ได้ ประกอบการตัดสินใจ 
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไมนํ่าความคิดเห็น อารมณ์ ประสบการณ์ส่วนตัว มาใช้ในการคาดเดา      
เพ่ือทําให้เกิดความลําเอียง หรือพฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อ่ืน 

 
3.2 แนวคิดเก่ียวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ผู้เช่ียวชาญหลายท่านได้อธิบายถึงแนวคิดเก่ียวกับความคิดอย่างวิจารณญาณไว้น่าสนใจ 
มีดังน้ี 

Dressel and Mayhew (1957: 213) การคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วย 
ความสามารถต่าง ๆ 5 ด้าน คือ 

1. ความสามารถในการนิยามปัญหา ประกอบด้วย 
1.1 ความสามารถในการตระหนักถึงความเป็นไปของปัญหา ได้แก่ การล่วงรู้ถึง

เง่ือนไขต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันในสภาพการณ์การรู้ถึงความขัดแย้งและเรื่องราวที่สําคัญใน
สภาพการณ์ความสามารถในการระบุจุดเช่ือมต่อที่ขาดหายไปของชุดเหตุการณ์หรือความคิดและการรู้
ถึงสภาพปัญหาที่ยังไม่มีคําตอบ 

1.2 ความสามารถในการนิยามปัญหา ได้แก่ การระบุถึงธรรมชาติของปัญหา     
ความเข้าใจถึงสิ่งที่เก่ียวข้อง และจําเป็นในการแก้ปัญหาสามารถนิยามองค์ประกอบของปัญหาซึ่งมี
ความยุ่งยากและเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมสามารถจาํแนกแยกแยะองค์ประกอบของปัญหาที่มี
ความซับซ้อนออกเป็นส่วนประกอบที่สามารถจัดกระทําได้สามารถระบุองค์ประกอบที่สําคัญของ
ปัญหาสามารถขจัดองค์ประกอบให้เป็นลําดับขั้นตอน 

1.3 ความสามารถในการเลือกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการหาคําตอบของปัญหา คือ 
ความสามารถในการตัดสนิใจได้ว่า ข้อมูลใดมีความจําเป็นต่อการแก้ปัญหา ความสามารถในการระบุ
ว่าข้อมูลใดควรยอมรับหรือไม่ การเลือกตัวอย่างของข้อมูลที่มีความเพียงพอและเช่ือถือได้ ตลอดจน 
การจัดระบบระเบียบของข้อมูล 

1.4 ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบ้ืองต้น ประกอบด้วย ความสามารถ           
ในการระบุข้อตกลงเบ้ืองต้นที่ผู้อ้างเหตุผลไม่ได้กล่าวไว้ ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบ้ืองต้นที่
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คัดค้าน   การอ้างเหตุผล และความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบ้ืองต้นที่ไม่เก่ียวข้องกับการอ้าง
เหตุผล 

1.5 ความสามารถในการกําหนดและเลือกสมมติฐาน ประกอบด้วย การค้นหา     
การช้ีแนะ (Clues) ต่อคําตอบของปัญหา การกําหนําสมมติฐานต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลและข้อตกลง
เบ้ืองต้น การเลือกสมมติฐานที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดมาพิจารณาเป็นอันดับแรก การตรวจสอบ         
ความสอดคล้องระหว่างสมมติฐานที่เก่ียวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ทราบ 

1.6 ความสามารถในการสรุปอย่างสมเหตุสมผล และการตัดสนิความสมเหตุสมผล     
ของการคิดหาเหตุผล ซึ่งประกอบด้วย 

1.6.1 ความสามารถในการสรุปอย่างสมเหตุสมผล โดยอาศัยข้อตกลงเบ้ืองต้น 
สมมติฐานและข้อมูลที่เก่ียวขอ้ง ได้แก่ การระบุความสัมพันธ์ระหว่างคํากับประพจน์ การระบุถึง
เง่ือนไขที่จําเป็นและเง่ือนไขที่เพียงพอ การระบุความสัมพันธ์เชิงเหตุผล และความสามารถในการระบุ
และกําหนดข้อสรุป 

1.6.2 ความสามารถในการพิจารณาตัดสินความสมเหตุสมผลของกระบวนการที่
นําไปสู่ข้อสรุป ได้แก่ การจําแนกการสรุปทีส่มเหตุสมผล จากการสรุปทีอ่าศัยค่านิยม ความพึงพอใจ 
และความลําเอียงการจําแนกระหว่างการคิดหาเหตุผลทีม่ีข้อสรุปได้แน่นอนกับการคิดหาเหตุผลที่   
ไม่สามารถหาข้อสรุปที่เป็นขอ้ยุติได้ 

1.6.3 ความสามารถในการประเมินข้อสรุป โดยอาศัยเกณฑ์การประยุกต์ใช้   
ได้แก่ การระบุเง่ือนไข ที่จําเป็นต่อการพิสูจน์ข้อสรุป การรู้ถึงเง่ือนไขที่ทําให้ข้อสรุปไม่สามารถ      
นําไปปฏิบัติได้ และการตัดสนิความเพียงพอของข้อสรุปในลกัษณะที่เป็นคําตอบของปัญหา 

Watson and Glaser (1964 : 11) ได้กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย 
ทัศนคติ ความรู้ และทักษะในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ทัศนคติในการสืบเสาะ ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถในการเห็นปัญหา                
และความต้องการที่จะสืบเสาะค้นหาข้อมูล หลักฐานมาพิสูจน์เพ่ือหาข้อเท็จจริง 

2. ความรู้ในการหาแหล่งข้อมูลอ้างอิงและการใช้ข้อมูลอ้างอิงอย่างมีเหตุผล 
3. ทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้และทศัคติดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ 

 นอกจากน้ี Glaser (1964 : 12) ได้ทําการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่าง ๆ ได้ผลสรุปว่า 
ความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต้องวัดความสามารถย่อย ๆ ซึ่งมีอยู่ 5 ด้าน ดังน้ี 

1. ความสามารถในการอ้างอิง (Inferences) เป็นการวัดความสามารถในการตัดสินจําแนก
ความน่าจะเป็นของข้อสรุปว่า ข้อสรุปใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จ 

2. ความสามารถในการยอมรับข้อตกลงเบ้ืองต้น (Recognition of Assumption) เป็น
การวัดความสามารถในการจาํแนกว่า ข้อความใดเป็นข้อตกลงเบ้ืองต้น หรือไม่เป็นข้อตกลงเบ้ืองต้น 
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3. ความสามารถในการนิรนัย (Deduction) เป็นการวัดความสามารถในการหาข้อสรุป  
อย่างสมเหตุสมผลจากข้ออ้าง โดยใช้หลักตรรกศาสตร์  

4. ความสามารถในการตีความ (Interpretation) เป็นการวัดความสามารถในการให้
นํ้าหนักข้อมูล หลักฐาน เพ่ือตัดสินความเป็นไปได้ของข้อสรุป 

5. ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง (Evaluation of Arguments) เป็นการวัด
ความสามารถในการจําแนกการใช้เหตุผลว่าสิ่งใดเป็นความสมเหตุสมผล 

อุษณีย์  โพธิสุข (2544 : 2) ได้กล่าวถึง กระบวนการคิดอย่างมี วิจารณญาณไว้ว่า
ประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการคิดนับต้ังแต่การกําหนดปัญหาจนถึงการประเมิน
สรุปและตัดสินซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ ดังน้ี 

1. การกําหนดปัญหา หมายถึง การรู้จักและทําความเข้าใจกับปัญหาโดยพิจารณารวบรวม
ประเด็นปัญหา แยกแยะปัญหา และจัดลําดับปัญหาเพ่ือกําหนดปัญหา ขอ้โต้แย้งหรือข้อมูลที่
คลุมเครือรวมทั้ง การนิยามความหมายของคําหรือข้อความ สิ่งเร้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของการคิด        
อย่างมีวิจารณญาณ คือ ปัญหา น่ันเอง กิจกรรม ประกอบด้วย 

1.1 กําหนดปัญหา ข้อโต้แย้ง หรอืข้อมูลที่คลุมเครือให้ชัดเจน 
1.2 สรุปความคิดหลักของข้อความ 
1.3 ทําความเข้าใจความหมายของคําหรือข้อความ 

2. การรวบรวมข้อมูล หมายถึง การแสวงหาสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหา ข้อโต้แย้ง      
จากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้ง การเลือกข้อมูลหรอืความรู้จากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่มาใช้ ดังน้ัน           
วิธีการรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ การสังเกต ทั้งการสังเกต       
ด้วยตนเองและการรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการสังเกตของผู้อ่ืน 

2.1 สังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ด้วยความเป็นปรนัย 
2.2 เลือกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหา 
2.3 แสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน 
2.4 แสวงหาความรู้ที่ทันสมัย 

3. การจัดระบบข้อมูล    
4. การต้ังสมมุติฐาน การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล หาความเป็นไปได้ของข้อมูล 
5. การสรุปอ้างอิง การใช้การเปรียบเทียบ การใช้หลักตรรกะ การใช้เหตุผล การใช้การกําจัด 
6. การสรุปและตัดสิน    
ทิศนา  แขมมณี (2544 : 150อ้างถึงใน Kneedler, 1987 : 225) ได้กําหนดความสามารถ 

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
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1. การนิยามและการทําความกระจ่างชัดของปัญหา ซึ่งจําแนกเป็น 4 ความสามารถย่อย 
ได้แก่ 

1.1 การระบุเรื่องราวที่สําคัญ หรอืการระบุปัญหาเป็นความสามารถในการระบุ            
ใจความสําคญัของเร่ืองที่อ่าน การอ้างเหตุผล ภาพล้อทางการเมือง การใช้เหตุผลต่าง ๆ และข้อสรุป         
ในการอ้างเหตุผล 

1.2 การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างคน วัตถุสิ่งของ 
ความคิด หรือผลลัพธ์ต้ังแต่ 2 อย่างขึ้นไป 

1.3 การกําหนดว่าข้อมูลใดมคีวามเกี่ยวข้อง เป็นความสามารถในการจําแนกระหว่าง
ข้อมูลทีส่ามารถพิสูจน์ความถกูต้องได้ กับข้อมูลที่ไมส่ามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้ รวมทั้งการจําแนก
ระหว่างข้อมูลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้อง 

1.4 การกําหนดคําถามที่เหมาะสม เป็นความสามารถในการกําหนดคําถาม ซึง่จะ
นําไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และชัดเจนเก่ียวกับเรื่องราว 

2. การพิจารณาตัดสินข้อมูลทีม่คีวามสัมพันธ์กับปัญหา จําแนกเป็น 6 ความสามารถย่อย
ได้แก่ 

2.1 การจําแนกหลกัฐาน เป็นลักษณะข้อเท็จจรงิ ความคิดเห็น ซึ่งพิจารณาตัดสิน 
โดยใช้เหตุผลเป็นความสามารถในการประยุกต์เกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือการพิจารณาตัดสินลักษณะคุณภาพ     
ของการสังเกต และการคิดหาเหตุผล 

2.2 การตรวจสอบความสอดคล้อง เป็นความสามารถในการตัดสินว่าข้อความหรือ
สัญลักษณ์ที่กําหนด มีความสอดคล้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมคีวามสอดคล้องกับบริบททั้งหมด
หรือไม่ 

2.3 การระบุข้อตกลงเบ้ืองต้นที่ไม่ได้กล่าวอ้าง เป็นความสามารถในการระบุว่า
ข้อตกลงเบ้ืองต้นใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ในการอ้างเหตุผล 

2.4 การระบุภาพพจน์ (Stereotypes) ในการอ้างเหตุผล เป็นความสามารถของการ
ระบุความคิดที่บุคคลยึดติด (Fixed Notions) หรือความคิดตามประเพณีนิยม (Conventional 
Notions) 

2.5 การระบุความมีอคติปัจจัยทางอารมณ์และการโฆษณา เป็นความสามารถในการ
ระบุความมีอคติในการอ้างเหตุผล และการตัดสินความเช่ือถือได้ของแหล่งข้อมูล 

2.6 การระบุความแตกต่างระหว่างระบบค่านิยม (Value System) และอุดมการณ์ 
(Ideologies) เป็นความสามารถในการระบุความคล้ายคลงึและความแตกต่างระหว่างระบบค่านิยม
และอุดมการณ์ 
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3. การแก้ปัญหาหรือการลงสรุป จําแนกเป็น 2 ความสามารถย่อย ได้แก่ 
3.1 การระบุความเพียงพอของข้อมูล เป็นความสามารถในการตัดสินใจว่า ข้อมูลที่มี

อยู่เพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพต่อการนําไปสู่ข้อสรุปการตัดสินใจ หรือการกําหนดสมมติฐาน 
ที่เป็นไปได้หรือไม่ 

3.2 การพยากรณ์ผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ เป็นความสามารถในการทํานายผลลัพธ์ที่
อาจเป็นไปได้ของเหตุการณ์ หรือชุดของเหตุการณ์ต่าง ๆ 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2540 : 187 – 190) ได้อ้างถึงตามแนวคิด Ennis 
ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย 

1. ลักษณะของผูท้ี่มีความคิดวิจารณญาณ 
1.1 เป็นผู้มีใจกว้าง คือ ยอมรับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของผู้อ่ืนไม่ยึดมั่น ถือมั่น         

ความคิดเห็นของตนเป็นหลัก และตัดสินใจด้วยข้อมูลประกอบเพียงพอ 
1.2 มีความไวต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน เข้าใจผู้อ่ืน    
1.3 เปลี่ยนความคิดเห็นที่ตนมีอยู่ได้ ถ้ามีข้อมลูที่มีเหตุผลมากกว่า    
1.4 กระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลและความรู ้   
1.5 เป็นผู้มีเหตุผล 

2. ทักษะความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ ควรประกอบด้วย 12 ทักษะ ดังต่อไปน้ี    
2.1 ความสามารถกําหนดหรือระบุประเด็นคําถามหรือปัญหา    

2.1.1 ระบุปัญหาที่สาํคัญได้ชัดเจน    
2.1.2 ระบุเกณฑ์เพ่ือตัดสินคําตอบที่เป็นไปได้   

2.2 ความสามารถคิดวิเคราะห์ข้อโต้แย้ง  
2.2.1 ระบุข้อมูลที่มีเหตุผล หรือน่าเช่ือถือได้  
2.2.2 ระบุข้อมูลที่ไมม่ีเหตุผล หรือไม่น่าเช่ือถือได้  
2.2.3 ระบุความเหมือนและความแตกต่างของความคิดเห็น 
2.2.4 สรุปได้ 

2.3 ความสามารถถามด้วยคําถามที่ท้าทายและการตอบคําถามได้อย่างชัดเจน         
ตัวอย่างคําถามที่ใช้ เช่น 

2.3.1 เพราะเหตุใด 
2.3.2 ประเด็นสําคัญคืออะไร 
2.3.3 ข้อความท่ีกําหนดน้ีหมายความว่าอะไร 
2.3.4 ตัวอย่างที่เป็นไปได้มีอะไรบ้าง 
2.3.5 ความคิดเห็นของท่านต่อเรื่องน้ีคืออะไร 
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2.3.6 ให้พิจารณาว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
2.3.7 ข้อมูลที่มีเหตุผลคืออะไร 
2.3.8 ข้อมูลที่ไมม่ีเหตุผลคืออะไร 
2.3.9 ข้อความท่ีกําหนดมาน้ี“...” ทา่นมีความคิดเห็นอย่างไร 
2.3.10 ท่านมีความคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่อย่างไร 

2.4 ความสามารถพิจารณาความเช่ือถือของแหล่งข้อมูล 
2.4.1 เป็นข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญท่ีน่าเช่ือถือ 
2.4.2 เป็นข้อมูลที่ไมม่ีข้อมูลโต้แย้ง 
2.4.3 เป็นข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ 
2.4.4 เป็นข้อมูลที่สามารถให้เหตุผลว่าเช่ือถือได้ 

2.5 ความสามารถสังเกตและการตัดสินผลข้อมลูที่ได้จากการสังเกตด้วยตนเองโดยใช้
เกณฑ์ต่อไปน้ี 

2.5.1 เป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตด้วยตนเองโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5               
ไม่ใช่เพียงได้ยินมาจากคนอ่ืน 

2.5.2 จากการบันทึกข้อมูลเป็นผลมาจากการสังเกตด้วยตนเองและมีการ
บันทึกทันทีไมป่ล่อยทิ้งไว้นานและมาบันทกึภายหลัง 

2.6 ความสามารถนิรภัยและการตัดสินผลการนิรภัย คือ สามารถนําหลักการใหญ ่        
ไปแตกเป็นหลักย่อย ๆ ได้หรอืนําหลักการไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

2.7 ความสามารถอุปนัยและการตัดสินของผลอุปนัย คือ ในการสรุปอ้างอิงไปยัง     
กลุ่มประชากรน้ัน กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นตัวแทนของประชากร และก่อนทีจ่ะมีอุปนัยน้ันต้องมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องตามแผนที่กําหนดและมีข้อมลูเพียงพอต่อการสรุปแบบอุปนัย 

2.8 ความสามารถตัดสินคุณค่าได้ 
2.8.1 สามารถพิจารณาทางเลือก โดยมีข้อมูลพ้ืนฐานเพียงพอ 
2.8.2 สามารถช่ังนํ้าหนักระหว่างผลดี และผลเสียก่อนตัดสินใจ 

2.9 ความสามารถให้ความหมายต่าง ๆ และตัดสินความหมาย เช่น 
2.9.1 สามารถบอกคําเหมือน คําทีม่ีความคล้ายกัน 
2.9.2 สามารถจําแนก จัดกลุ่มได้ 
2.9.3 สามารถให้คําอธิบายเชิงปฏิบัติได้ 
2.9.4 ยกตัวอย่างที่ไม่ใช่ได้ 

2.10 ความสามารถระบุข้อสันนิษฐานได้ 
2.11 ความสามารถตัดสินใจเพ่ือนําไปปฏิบัติได้ เช่น ทักษะต่อไปน้ี 
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2.11.1 การกําหนดปัญหา 
2.11.2 การเลือกเกณฑ์ตัดสินผลที่เป็นไปได้ 
2.11.3 กําหนดทางเลือกอย่างหลากหลาย 
2.11.4 เลือกทางเลือกเพ่ือปฏิบัติ 
2.11.5 ทบทวนทางเลือกอย่างมีเหตุผล 

2.12 การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2540 : 190) ได้สรุปเก่ียวกับทักษะ

ความสามารถของการคิดอย่างมีวิจารณญาณจาก 12 ทักษะ ดังกล่าว สามารถสรุปได้ 4 ประการ 
ดังต่อไปน้ี                    

2.12.1 ข้อมูลมีความชัดเจน (Clarity) 
2.12.2 ข้อมูลและความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มีความสมเหตุสมผลเป็นที่ยอมรับ 

(Basis) 
2.12.3 ในการสรุปอ้างอิง (Inference) น้ัน กระบวนการสรุปที่ใช้ 1) นิรนัย           

2) อุปนัย ซึ่งในการสรุปต้องคํานึงถึงการตัดสินคุณค่า (Value Judgment) ด้วย 
4. การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ (Interaction) การปฏิสัมพันธ์เพ่ือให้ได้ข้อมูล ความรู้  

ต้องมีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะของบุคคลที่มคีวามสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณตามแนวทฤษฎีของ Ennis (1995 : 45) ดังน้ี 

4.1 สามารถเข้าใจความหมายข้อความหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่จะนํามาอ้างเพ่ือ
สนับสนุนเหตุผลหรือโต้แย้งต่าง ๆ 

4.2 สามารถตัดสินข้อความท่ีคลุมเครือในเหตุผลที่เสนอและตองมีความเข้าใจใน
ความหมายของข้อมูลที่แตกต่างกัน 

4.3 เป็นบุคคลที่สามารถพิจารณาและตัดสินข้อมูลที่ขัดแย้งกันได้เพ่ือประโยชน์              
ในการตัดสินขอ้มูลที่ขัดแย้ง ลักษณะเช่นน้ีต้องอาศัยพ้ืนฐานทางตรรกศาสตร์ 

4.4 สามารถพิจารณาและตัดสินข้อความได้ว่ามีข้อมูลเพียงพอหรือไม่ 
4.5 สามารถพิจารณาและตัดสินข้อสรุปตามที่มขี้อสนับสนุนได้ โดยการใช้การตัดสิน 

แบบอนุมาน 
4.6 สามารถพิจารณาและตัดสินข้อความท่ีมีหลักฐานและนํามาประยุกต์ใช้ได้ 
4.7 สามารถพิจารณาและตัดสินข้อความท่ีสังเกตได้ว่าน่าเช่ือถือได้เพียงใด 
4.8 สามารถพิจารณาและตัดสินเหตุผลในการลงข้อสรุปแบบอนุมานได้ 
4.9 สามารถพิจารณาและตัดสินได้ว่ามีการกําหนดปัญหาแล้วหรือยัง 
4.10 สามารถพิจารณาข้อความท่ีเป็นข้อตกลงเบ้ืองต้นได้ 
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4.11 สามารถพิจารณาว่ามีความคํานิยามเพียงพอหรือยัง 
4.12 สามารถพิจารณาข้อความท่ีกระทําโดยผู้เช่ียวชาญว่าเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่ 

วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555 : 45) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดของการคิด               
อย่างมีวิจารณญาณ สามารถสรุปได้ 3 ประการ ดังน้ี 

1. กลุ่มของคนทั่วไป กลุ่มน้ีถือว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ ความคิดในการคอยจับผิด 
ความคิด ช่างสงสัย และความคิดที่จะปฏิเสธความเช่ือถือต่างๆ 

2. กลุ่มของนักการศึกษา กลุม่น้ีถือว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณคล้ายกับการแก้ปัญหา 
(Problem - solving) โดยเช่ือว่าถ้านักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหามากเท่าใด นักเรียน      
ก็จะมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากเท่าน้ัน 

3. กลุ่มของนักการศึกษาอีกกลุ่มหน่ึง กลุ่มน้ีถือว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความหมาย
ในการประเมินข้อมูล โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะที่มีหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ เพ่ือจะนํามาใช้      
ในการตัดสินใจการยอมรับหรือปฏิเสธคํากล่าวอ้างต่าง ๆ ลักษณะของวิชาสังคมศึกษาที่ส่งเสริมทกัษะ
การคิดมีนักวิชาการหลายท่านได้นิยามเก่ียวกับวิชาสังคมศึกษาต่างๆ มากมาย แต่ทั้งน้ีบริบท       
ของความเป็นจริงและลักษณะของวิชาสังคมศึกษามีความหมายดังน้ีสังคมศึกษา คือการให้การศึกษา
วิชาสังคมศึกษาในโรงเรียนที่ประกอบด้วยเน้ือหาที่มีลักษณะเป็นบูรณาการ (Integrate) คือมีเน้ือหา
ผสมผสานกันโดยคัดเลือกเน้ือหามาจากสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์และปรัชญา ฯลฯ แล้วจัดรวมเข้าเป็นหลักสูตรสังคมศึกษาในโรงเรียนหรือ
อาจกล่าวได้ว่าวิชาสังคมศาสตร์ (Social Sciences) เป็นรากฐานของเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาใน
โรงเรียน 

แนวคิดจากศูนย์พัฒนาความคิดวิจารณญาณ (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ.  
2540 : 159 - 161) ได้กล่าวว่า ความคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นความคิดอย่างมีเหตุผลซึ่ง
องค์ประกอบของความคิดอย่างมีเหตุผลน้ัน ประกอบด้วย 8 ประการ 

1. จุดหมาย คือ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของความคิด คือ คิดหาแนวทางแก้ปัญหา      
หรือเพ่ือหาแนวความคิด 

2. ประเด็นคําถาม คือ ปัญหาหรือคําตอบที่ต้องการรู้ คือ ผู้คดิสามารถระบุปัญหาคําถาม
ต่าง ๆ รวมทั้งระบุปัญหาที่สาํคัญที่ต้องการแก้ได้ หรือคําถามสําคัญที่ต้องการรู้ 

3. สารสนเทศ คอื ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการคิด ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มา          
ควรมีความกว้างลึก ชัดเจน ยืดหยุ่นได้ และมีความถูกต้อง  

4. ข้อมูลเชิงประจักษ์คือ ข้อมลูที่ได้มาน้ันต้องเช่ือถือได้ มีความชัดเจน และถูกต้อง      
และมีความเพียงพอต่อการใช้เป็นพ้ืนฐานของการคิดอย่างมีเหตุผล 
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5. แนวคิดอย่างมีเหตุผล คือ แนวคิดทั้งหลายที่มีอาจรวมถึงกฎ ทฤษฎี หลกัการ ซึ่งแนวคิด
ดังกล่าว มีความจําเป็นสําหรับการคิดอย่างมีเหตุผล และแนวคิดที่ได้มาน้ันต้องมีความเกี่ยวข้องกับ
ปัญหา หรือคําถามที่ต้องการหาคําตอบ และต้องเป็นแนวคิดที่ถูกต้องด้วย 

6. ข้อสันนิษฐานเป็นองค์ประกอบสําคัญของทกัษะการคิดอย่างมีเหตุผล เพราะผู้คิดต้องมี
ความสามารถในการต้ังข้อสันนิษฐานให้มคีวามชัดเจน สามารถตัดสินได้เพ่ือประโยชน์ในการหาข้อมูล 
มาใช้ในการคิดอย่างมีเหตุผล 

7. การนําไปใช้และผลท่ีตามมาเป็นองค์ประกอบสําคัญของความคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งผูค้ิด
ต้องคํานึงถึงผลกระทบ คือ ต้องมีความสามารถคิดไกล คอื มองถึงผลท่ีตามมารวมกับการนําไปใช้ได้
หรือไม่เพียงใด 

 

3.3 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการทางการคิดวิจารณญาณ 
ทิศนา  แขมมณี และคณะ (2544 : 19 - 22; อ้างถึงจาก Guilford, 1967) ได้เสนอ

โครงสร้างทางสติปัญญาโดยอธิบายว่าความสามารถทางสมองของมนุษย์ประกอบด้วยสามมิติ  
(Three Dimensional Model) ได้แก่ 

3.3.1 มิติที่ 1 ด้านเน้ือหา (Contents) หมายถึงวัตถุหรือข้อมูลต่างๆท่ีรับรู้และใช้เป็นสื่อ 
ที่ก่อให้เกิดความคิดด้านเน้ือหาแบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังน้ี 

1) เน้ือหาที่เป็นรูปภาพ (Figural Content) ได้แก่วัตถุที่เป็นรูปธรรมต่าง ๆ           
ซึ่งสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผสั 

2) เน้ือหาที่เป็นเสียง (Auditory) ได้แก่สิ่งที่อยู่ในรูปของเสียงที่มีความหมาย 
3) เน้ือหาที่เป็นสัญลักษณ ์(Symbolic Content) ได้แก่ตัวเลขตัวอักษรและ

สัญลักษณ์ทีส่รา้งขึ้นเช่นพยัญชนะระบบจํานวน 
4) เน้ือหาที่เป็นภาษา (Semantic Content) สิ่งที่อยู่ในรูปของภาษาที่มีความหมาย

หรือความคิดที่เข้าใจกันโดยทั่วไป 
5) เน้ือหาที่เป็นพฤติกรรม (Behavior Content) สิ่งที่ไม่ใช่ถอ้ยคําแต่เป็นการ

แสดงออกของมนุษย์เจตคติความต้องการรวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลบางคร้ังเรียกว่าสติปัญญา
ทางสังคม (Social Intelligence) 

3.3.2 มิติที่ 2 ด้านปฏิบัติการ (Operations) หมายถึงกระบวนการคิดต่างๆท่ีสร้างขึ้นมา 
ซึ่งประกอบด้วยการรับรู้และการเข้าใจ (Cognition) เป็นความสามารถทางสติปัญญาของมนุษย์ 
ในการจํา การคิดแบบเอนกนัย และการประเมินค่า 

3.3.3 มิติที่ 3 ด้านผลผลิต (Products) หมายถึง ผลของการคิด ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นหน่วย  
(Unit) เป็นกลุ่มหรือพวกของสิ่งต่าง ๆ (Classes) เป็นความสัมพันธ์ (Relation) เป็นระบบ (System) 
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เป็นการแปลงรูป (Transformation) และการประยุกต์ (Implication)ความสามารถทางการคิด 
ของบุคคล เป็นผลจากการผสมผสานมิติด้านเน้ือหา และด้านปฏิบัติการเข้าด้วยกัน 

 

3.4 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การศึกษาทฤษฎีและกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมนัีกการศึกษาและนักจิตวิทยา 

ได้เสนอแนวคิดที่สําคัญสรุปได้ดังน้ี 
ทิศนา  แขมมณี และคณะ (2544 : 60 – 61) ได้กล่าวถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ประกอบด้วยทักษะย่อย (Subs Skills) 4 ประการคือ 
3.4.1 ความรู้ (Knowledge) ความรู้เป็นสิ่งสําคญัในการคิดอย่างมีวิจารณญาณการมีความรู้

จะทําให้คิดเร็วคิดได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้ความรู้เป็นพ้ืนฐานสําคัญที่จะใช้ตัดสินว่าข้อมูลใหม่หรือ 
ความคิดเห็นต่างๆน้ันเช่ือถือได้หรือไม่เพียงใด 

3.4.2 การสรุปอ้างอิง (Inference) การสรุปอ้างอิงเป็นสิ่งจําเป็นต่อการคิดวิจารณญาณ 
เพราะจะช่วยให้บุคคลมีความเข้าใจสถานการณ์ต่างๆได้ลึกซึ้งและมคีวามหมายมากขึ้นกระบวนการ
สรุปอ้างอิง ที่สําคัญม ี2 กระบวนการคือ 

1) การนิรนัย (Deduction) 
2) การอุปนัย (Induction) 

3.4.3 การประเมิน (Evaluation)  
1) การวิเคราะห์คือความสามารถในการระบุและเลือกที่เก่ียวข้องได้ 
2) การตัดสินคือความสามารถประเมินข้อมูลความรู้โดยปราศจากอคติส่วนตน 
3) การช่ังนํ้าหนักคือความสามารถเปรียบเทียบข้อมูลที่มีอยู่เลือกข้อมูลที่เหมาะสม

ที่สุดและจัดระบบข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล 
4) การตัดสินคุณค่าคือการใช้ข้อมูลมาตัดสินด้วยการใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมและ

เจตคติที่ดี 
3.4.4 การควบคุมการรู้คิด (Metacognition) เป็นเรื่องของ “การคิดที่เก่ียวข้องกับการคิด” 

อันเป็นการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของความคิดและการปรับความคิดให้ถูกต้องความคิด         
ในการประเมินความคิดซึ่งมีความจําเป็นต่อความคิดวิจารณญาณเพราะเป็นการคิดที่ประเมินว่า
ความรู้ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการตัดสินน้ันเพียงพอหรือไม่น่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใด 

ทิศนาแขมมณี และคณะ (2544 : 54 – 56; อ้างอิงจาก Ennis, 1995) ได้กล่าวถึงทักษะ
ความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณควรประกอบด้วย 12 ทักษะ ดังต่อไปน้ี 

1. สามารถกําหนดหรือระบุประเด็นปัญหาคําถามหรือปัญหา 
1.1 ระบุปัญหาสําคัญได้ชัดเจน 
1.2 ระบุเกณฑ์เพ่ือตัดสินคําตอบที่เป็นไปได้ 
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2. สามารถกําหนดหรือระบุประเด็นปัญหาคําถามหรือปัญหา 
2.1 ระบุปัญหาสําคัญได้ชัดเจน 
2.2 ระบุเกณฑ์เพ่ือตัดสินคําตอบที่เป็นไปได้ 

3. สามารถคิดวิเคราะห์โต้แย้ง 
3.1 ระบุข้อมูลที่มีเหตุผลหรือน่าเช่ือถือได้ 
3.2 ระบุข้อมูลที่ไม่มีเหตุผลหรือไม่น่าเช่ือถือได้ 
3.3 ระบุความเหมือนและความแตกต่างของความคิดเห็นหรือข้อความท่ีมีอยู่ได้ 
3.4 สรุปได้ 

4. สามารถถามด้วยคําถามที่ท้าทายหรือสามารถตอบได้อย่างชัดเจนตัวอย่างคําถามที่ใช้  
เช่นเพราะเหตุใดประเด็นสําคัญคืออะไรข้อความที่กําหนดน้ีหมายความว่าอะไรตัวอย่างที่เป็นไปได้ 
มีอะไรบ้างความคิดเห็นของท่านในเรื่องน้ีคืออะไรให้พิจารณาว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
อะไรเป็นข้อมูลที่มีเหตุผลอะไรเป็นข้อมูลที่ไม่มีเหตุผลข้อความท่ีกําหนดมาน้ี “.....................”         
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่านมีความคิดเห็นอ่ืนๆเพ่ิมเติมอีกหรือไม่อย่างไร 

5. สามารถพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล 
5.1 เป็นข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญท่ีน่าเช่ือถือ 
5.2 เป็นข้อมูลที่ไมม่ีข้อโต้แย้ง 
5.3 เป็นข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ 
5.4 เป็นข้อมูลที่สามารถให้เหตุผลว่าเช่ือถือได้ 

6. สามารถสังเกตและตัดสินผลขอ้มูลที่ได้จากการสังเกตด้วยตนเองโดยใช้เกณฑ์ต่อไปน้ี 
6.1 เป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตด้วยตัวเองโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไม่ใช่เพียงได้ยิน

มาจากคนอ่ืน 
6.2 การบันทึกข้อมูลเป็นผลมาจากการสังเกตด้วยตนเองและมีการบันทึกทนัที           

ไม่ปล่อยทิ้งไว้นานแล้วมาบันทึกภายหลัง 
7. สามารถนิรมัยและตัดสินผลการนิรมัยคือสามารถนําหลักการใหญ่ไมแ่ตกเป็นหลักย่อย 

ๆ ได้หรือนําหลักการไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
8. สามารถอุปนัยและตัดสินผลการอุปนัยคือในการสรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรน้ัน      

กลุ่มประชากรต้องเป็นตัวแทนของประชากรและก่อนที่จะมีอุปนัยน้ันต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
อย่างถูกต้องตามแผนที่กําหนดและมีข้อมลูเพียงพอต่อการสรุปแบบอุปนัย 

9. สามารถตัดสินคุณค่าได้ 
9.1 สามารถพิจารณาทางเลือกโดยมีข้อมูลพ้ืนฐานเพียงพอ 
9.2 สามารถคิดวิเคราะห์โต้แย้ง 
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9.3 สามารถช่ังนํ้าหนักระหว่างดีและไม่ดี หรือผลดีและผลเสยีก่อนการตัดสินใจ 
10. สามารถให้ความหมายคําต่างๆและตัดสินความหมายได้ เช่นทักษะต่อไปน้ี 

10.1 สามารถบอกคําเหมือนคําที่มคีวามหมายคลา้ยกัน 
10.2 สามารถจําแนกจัดกลุ่มได้ 
10.3 สามารถให้คํานิยามเชิงปฏิบัติได้ 
10.4 ยกตัวอย่างที่ใช่และไม่ใช่ได้ 
10.5 สามารถระบุขอ้สันนิษฐานได้ 

11. สามารถตัดสินใจเพ่ือนําไปปฏิบัติได้เช่นทักษะต่อไปน้ี 
11.1 การกําหนดปัญหา 
11.2 การเลือกเกณฑ์ตัดสินผลที่เป็นไปได้ 
11.3 กําหนดทางเลือกอย่างหลากหลาย 
11.4 เลือกทางเลือกเพ่ือปฏิบัติ 
11.5 ทบทวนทางเลือกอย่างมีเหตุผล 

12. การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน โดยสรุปทักษะความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ          
จาก 12 ทักษะดังกล่าวเมื่อนํามาพิจารณาน้ันสามารถสรุปได้หลักการ 4 ประการดังต่อไปนี้ 

12.1 ข้อมูลที่ชัดเจน (Clarity) 
12.2 ข้อมูลและความรู้จากแหล่งต่างๆมีความสมเหตุสมผลเป็นที่ยอมรับ (Basic) 
12.3 ในการสรุปอ้างอิง (Inference) น้ันกระบวนการสรุปที่ใช้คือนิรมัยและอุปนัย            

ซึ่งในการสรุปต้องคํานึงถึงการตัดสินคุณค่า (Value Judgment) ด้วย 
12.4 การปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทิศนาแขมมณีและคณะ (2544 : 150) ได้เสนอกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ        
ตามแนวคิดของ Kneedler ไว้ดังน้ี 

1. การนิยามและทําความกระจ่างปัญหาประกอบด้วยการระบุเรื่องราวที่สําคัญหรือ     
การระบุปัญหา 

2. การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างของตนความคิดวัตถุสิ่งของและ
ผลลัพธ์ต้ังแต่ 2 อย่างขึ้นไป 

3. การตัดสินระหว่างข้อมูลที่ชัดเจนกับข้อมูลทีค่ลุมเครือข้อมลูที่เก่ียวข้องกับข้อมูล              
ที่ไม่เก่ียวข้องข้อมูลที่จําเป็นกับข้อมูลที่ไม่จําเป็น 

4. การต้ังคําถามที่จะนําไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึง้และชัดเจนเก่ียวกับเรื่องราวหรือ
สถานการณ ์

5. การพิจารณาตัดสินข้อมูลทีม่คีวามสัมพันธ์กับปัญหาประกอบด้วย 
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5.1 การจําแนกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงความคิดเห็นและการตัดสิน          
อย่างมีเหตุผล 

5.2 การตัดสินว่าข้อความหรือสัญลักษณท์ี่กําหนดให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันและสอดคล้องกับบริบททั้งหมดหรือไม่ 

5.3 การระบุข้อสมมุติฐานที่ไม่ได้กล่าวไว้ในการอ้างเหตุผล 
5.4 การระบุความคิดที่คนยึดติดหรือความคิดด้ังเดิมเกี่ยวกับคนกลุ่มคน 
5.5 การระบุความมีอคติปัจจัยด้านอารมณ์การโฆษณาการเข้าข้างตนเอง 
5.6 การระบุความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างระบบค่านิยมและอุดมการณ์ที่

แตกต่างกัน 
6. การแก้ปัญหา/การลงข้อสรุปประกอบด้วย 

6.1 การระบุความเพียงพอของข้อมูล 
6.2 การพยากรณ์ผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ 

ทิศนา  แขมมณี และคณะ (2544 : 159 – 161) ได้พูดถึงแนวคิดของ Paul เก่ียวกับการคิด
อย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า เป็นการคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งประกอบด้วย 7 ประการดังน้ี 

1. จุดหมายคือเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการคิดเป็นการคิดเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา
หรือคิดเพ่ือหาความรู้ 

2. ประเด็นคําถามคือปัญหาหรือคําถามที่ต้องการรู้เป็นสิ่งที่ผู้คิดสามารถระบุคําถาม    
ของปัญหาต่างๆรวมทั้งระบุปัญหาสําคัญที่ต้องการแก้ไขหรือคําถามสําคญัที่ต้องการรู้ 

3. สารสนเทศคือข้อมูลความรู้ต่างๆเพ่ือใช้ประกอบการคิดข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาควรมี     
ความกว้างลึกชัดเจนยืดหยุ่นได้และมีความถูกต้อง 

4. ข้อมูลเชิงประจักษ์คือข้อมูลที่ได้มาน้ันต้องเช่ือถือได้มีความชัดเจนถูกต้องและมี      
ความเพียงพอต่อการใช้เป็นพ้ืนฐานของการคิดอย่างมีเหตุผล 

5. แนวคิดอย่างมีเหตุผลคือแนวคิดทั้งหลายที่มอีาจรวมถึงกฎทฤษฎีหลักการซึ่งแนวคิด
ดังกล่าวมีความจําเป็นสําหรับการคิดอย่างมีเหตุผลและแนวคิดที่ได้มาน้ันต้องมีความเก่ียวข้องกับ
ปัญหาหรือคําถามที่ต้องการหาคําตอบและต้องเป็นแนวคิดที่ถูกต้อง 

6. ข้อสันนิษฐานเป็นองค์ประกอบสําคัญของทกัษะการคิดอย่างมีเหตุผลเพราะผู้คิด
ต้องการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดของ Kneedler มีความสามารถในการต้ังข้อสันนิษฐาน    
ให้มีความชัดเจนสามารถตัดสินได้เพ่ือประโยชน์ในการหาข้อมูลมาใช้ในการคิดอย่างมีเหตุผล 

7. การนําไปใช้และผลท่ีตามมาเป็นองค์ประกอบสําคัญของการคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งผู้คิด
ต้องคํานึงถึงผลกระทบคือต้องมีความสามารถคิดไกลคือมองถึงผลท่ีตามมารวมกับการนําไปใช้ได้
เพียงใดหรือไม่ 
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อรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย (2545 : 9) ได้ศกึษาเรื่อง การคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิด 
ของ Watson และ Glaserในลักษณะที่เป็นกระบวนการประกอบด้วยเจตคติความรู้และทักษะ 
โดยเน้นที่เจตคติในการแสวงหาความรู้การยอมรับการแสวงหาหลักฐานมาสนับสนุนการใช้ความรู้     
ในการอนุมานการสรุปความการแปลความการประเมินผลและตัดสินความถูกต้องของข้อความรู้ 
อย่างเหมาะสม ซึ่งจะต้องอาศัยองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 

1. การสรุปอ้างอิง (Inference)  
2. การยอมรับข้อตกลงเบ้ืองต้น (Recognition of Assumption) 
3. การอนุมาน (Deduction)  
4. การแปลความ (Interpretation)  
5. การประเมินข้อโต้แย้ง (Evaluation of Arguments)  
นอกจากน้ัน อรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย (2545 : 9) ได้กล่าวถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    

ในเชิงทักษะการคิดของ Dressel และ Mayhew ซึ่งเน้นที่ความสามารถของบุคคลในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณน้ันประกอบด้วยความสามารถ 5 ประการคือ 

1. ความสามารถในการระบุปัญหา 
2. ความสามารถในการเลือกรับข้อมูลเพ่ือการแก้ปัญหา 
3. ความสามารถในการยอมรับสมมติฐาน 
4. ความสามารถในการเช่ือมโยงสมมติฐาน 
5. ความสามารถในการสรุปอ้างอิงอย่างถูกต้องเหมาะสม 
กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 152) ได้กล่าวว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น

กระบวนการเริ่มจากลักษณะทางภาษาจนโยงเป็นความคิดรวบยอดเป็นกฎเกณฑ์และการนํากฎเกณฑ์
ไปใช้ซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณดังน้ี 

1. สังเกต หมายถงึ การให้ทํากิจกรรมรับรู้แบบปรนัยจนเกิดความเข้าใจได้ความคิด       
รวบยอดสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆและสรุปเป็นใจความสําคัญครบถว้น              
ตรงตามหลักฐานข้อมูล 

2. อธิบาย หมายถึง การให้เด็กตอบคําถามแสดงความคิดเห็นเชิงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
กับสิ่งที่กําหนดเน้นการใช้เหตุผลด้วยหลักการกฎเกณฑ์หรือหลักฐานข้อมลูประกอบให้น่าเช่ือถือ 

3. รับฟัง หมายถึง การที่เด็กได้ฟังความคิดเห็นได้ตอบคําถามวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนที่มี
ต่อความคิดของตนเน้นการปรับเปลี่ยนความคิดเดิมของตนตามเหตุผลหรือข้อมูลโดยไม่ใช้อารมณ์
หรือด้ือแพ่งต่อความคิดเดิม  
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4. เช่ือมโยงความสัมพันธ์ หมายถึง การให้เด็กได้เปรียบเทียบความแตกต่างและคล้ายคลึง
สิ่งต่างๆให้สรปุจัดกลุ่มสิ่งที่เป็นพวกเดียวกันเช่ือมโยงเหตุการณ์เชิงหาเหตุและผลหากฎเกณฑ์      
การเช่ือมโยงในลักษณะอุปมาอุปไมย  

5. วิจารณ์ หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กวิเคราะห์เหตุการณ์คํากล่าวแนวคิดหรือ      
การกระทําแลว้ให้จําแนกหาจุดเด่นจุดด้อยส่วนดีส่วนเสียส่วนสําคัญไมส่าํคัญด้วยการยกเหตุผล
หลักการมาประกอบการวิจารณ์  

6. สรุป หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กพิจารณาส่วนประกอบของการกระทําหรือข้อมูล
ต่างๆท่ีเช่ือมโยงเกี่ยวข้องกันแล้วสรุปผลให้ตรงและถูกต้องตามหลักฐานขอ้มูล 

ทิศนา  แขมมณี และคณะ (2544 : 153 – 154) ได้กล่าวถึงรายละเอียดของกระบวนการคิด
อย่างมี วิจารณญาณดังน้ี 

1. จุดมุ่งหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือให้ได้ความคิดที่รอบคอบสมเหตุสมผล
ผ่านการพิจารณาปัจจัยรอบด้านอย่างกว้างไกลลึกซึ้งและผ่านการพิจารณากลั่นกรองไตร่ตรอง       
ทั้งทางด้านคุณโทษและคุณคา่ที่แท้จริงของสิ่งน้ันมาแล้วเกณฑ์ความสามารถของผู้คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีดังน้ี 

1.1 สามารถกําหนดเป้าหมายในการคิดอย่างถูกทาง 
1.2 สามารถระบุประเด็นในการคิดได้อย่างชัดเจน 
1.3 สามารถประมวลข้อมูลทั้งทางด้านข้อเท็จจริงและความคดิเห็นเก่ียวกับประเด็น 

ที่คิดทั้งทางกว้างทางลึกและไกล 
1.4 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกข้อมูลทีจ่ะใช้ในการคิดได้ 
1.5 สามารถประเมนิข้อมูลได้ 
1.6 สามารถใช้หลกัเหตุผลในการพิจารณาข้อมูลและเสนอคําตอบ/ทางเลือก         

ที่สมเหตุสมผลได้ 
1.7 สามารถเลือกทางเลือก/ลงความเห็นในประเด็นที่คิดได้ 

2. วิธีคิด 
2.1 ต้ังเป้าหมายในการคิด 
2.2 ระบุประเด็นในการคิด 
2.3 ประมวลข้อมูลทั้งทางด้านข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับประเด็น    

ที่คิดทั้งทางกว้างลึกและไกล 
2.4 วิเคราะห์จําแนกแยกแยะข้อมลูจัดหมวดหมูแ่ละเลือกข้อมลูที่จะนํามาใช้ 
2.5 ประเมินข้อมูลที่จะใช้ในแง่ความถูกต้องความเพียงพอและความน่าเช่ือถือ 
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2.6 ใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาข้อมูลเพ่ือแสวงหาทางเลือก/คําตอบที่
สมเหตุสมผลตามข้อมูลทีม่ ี

2.7 เลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงผลท่ีจะตามมาและคุณค่าหรือ
ความหมายที่แท้จริงของสิ่งน้ัน 

2.8 ช่ังนํ้าหนักผลได้ผลเสียคุณ – โทษในระยะสัน้และระยะยาว 
2.9 ไตร่ตรองทบทวนกลับไปมาให้รอบคอบ 
2.10 ประเมินทางเลือกและลงความเห็นเก่ียวกับประเด็นที่คิด 

Decarol (1973 : 67 - 68) ได้เสนอกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ 7 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. การนิยามเป็นการกําหนดปัญหาทําความตกลงเกี่ยวกับความหมายของคํา ข้อความ 

และการกําหนดกฎเกณฑ์ 
2. การแสวงหาสมมติฐานการคดิถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลหาทางเลือกและการพยากรณ์ 
3. การประมวลข่าวสารเป็นการระบุข้อมูลที่จําเป็นรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องหาหลักฐาน

และเก็บระบบข้อมูล 
4. การตีความข้อเท็จจริงและการสรุปอ้างอิงจากหลักฐาน 
5. การใช้เหตุผลโดยระบุเหตุผลความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์ 
6. การประเมินผลโดยอาศัยความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์ 
7. การประยุกต์ใช้การสรุปอ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติ 
Quellmalz (1985 : 29) ได้เสนอกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ ดังน้ี 
1. การระบุหรือกําหนดคําถาม วิเคราะห์ส่วนประกอบที่สําคัญและนิยามคาํสําคัญ 
2. การตัดสินความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต 
3. การสรุปอ้างโดยการนิรนัย การอุปนัย การตัดสินคุณค่าและการตัดสินความเท็จ 
4. การใช้เกณฑ์ตัดสินความเพียงพอของข้อสรุป 
มลิวัลย์ สมศักด์ิ (2540 : 10 - 11) ได้สรุปกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ ดังน้ี 
1. การนิยามปัญหา หมายถึงการกําหนดปัญหาและทําความเข้าใจกับปัญหา โดยพิจารณา

ข้อมูลเพ่ือกําหนดปัญหาข้อโต้แย้งหรือข้อมูลที่คลมุเครือ  
2. การรวบรวมข้อมูล หมายถึงการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาข้อโต้แย้ง

หรือข้อมูลที่คลุมเครือจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งการดึงข้อมูลหรือความรู้จากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ 
มาใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสังเกตด้วยตนเองและรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผล       
การสังเกตของผู้อ่ืน 

3. การจัดระบบข้อมูล หมายถึง การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมลู พิจารณา
ความเพียงพอของข้อมูลและการจัดระบบข้อมูล ภายหลังจากได้รวบรวมข้อมูลจะต้องพิจารณา    
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ความน่าเช่ือถือของแหล่งที่มาของข้อมูล เพราะข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งทีไ่ม่น่าเช่ือถืออาจนําไปสู่      
การสรุปที่ผิดพลาด 

4. การต้ังสมมติฐาน หมายถึง การพิจารณาแนวทางการสรุปอ้างอิงของปัญหา ข้อโต้แย้ง
หรือข้อมูลที่คลุมเครือ โดยการนําข้อมูลที่มกีารจัดระบบแล้วมาพิจารณาเช่ือมโยงหาความสัมพันธ์ 
เพ่ือกําหนดแนวทางการสรุปที่น่าเป็นไปได้ว่าจากข้อมูลที่ปรากฏสามารถเป็นไปได้ในทิศทางใดบ้าง 
เพ่ือที่จะได้พิจารณาเลือกแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดหรือการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล 

5. การสรุปอ้างอิงโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ หมายถึง การพิจารณาเลือกแนวทาง             
ที่สมเหตุสมผลที่สุดจากข้อมูลและหลักฐานทีม่ีอยู่ หลังจากกําหนดแนวทางเลือกที่อาจเป็นไปได้         
ก็จะพยายามเลือกวิธีการหรือแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดที่จะนําไปสู่การสรุปที่สมเหตุสมผล 

6. การประเมินสรุปอ้างอิง หมายถึง การประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุปอ้างอิง
หลังจากตัดสินใจสรุปโดยใช้หลักตรรกศาสตร์จะต้องประเมินสรุปข้ออ้างอิงว่า สมเหตุสมผลหรือไม ่
รวมทั้งพิจารณาว่าข้อสรุปน้ันสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร  

นันทธิญา  สรรเสริญ (2541 : 22) ได้ทําการวิเคราะห์และสรุปลักษณะกระบวนการคิด     
อย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือการประเมินและวิเคราะห์ได้เป็น 7 ด้าน ดังน้ี 

1. การระบุประเด็นปัญหาหรือทาํความเข้าใจกับประเด็นปัญหา ข้อความหรือข้อโต้แย้ง 
2. การรวบรวมข้อมูล เป็นความสามารถในการเก็บข้อมูลทัง้ทางตรงและทางอ้อม       

จากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ รวมถึงการดึงข้อมูลจากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ 
3. การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมลูเป็นการวัดความสามารถในการพิจารณา

ประเมิน ตรวจสอบ ตัดสินข้อมูล ทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพของบุคคลนั้น 
4. การระบุลักษณะของข้อมูล เป็นการวัดความสามารถในการจําแนกประเภทของข้อมูล 
5. การต้ังสมมติฐาน เป็นการวัดความสามารถเพ่ือกําหนดขอบเขต แนวทางการพิจารณา

หาข้อสรุปของคําถาม 
6. การลงข้อสรุป เป็นการวัดความสามารถในการลงข้อสรุป โดยการใช้เหตุผล 

6.1  การใช้เหตุผลเชิงอุปนัย 
6.2  การใช้เหตุผลเชิงนิรนัย 

7. การประเมินผล เป็นการวัดความสามารถในการพิจารณาประเมินความถูกต้อง      
ความสมเหตุสมผลของข้อสรปุ 

Watson and Glaser (1964 : 24) ได้กล่าวถึงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า 
ประกอบด้วยทัศนคติ ความรู้ และทักษะในเรื่องต่อไปน้ี  

1. การอุปนัย  
2. การระบุสมมติฐาน  
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3. การอุปมาน  
4. การตีความ  
5. การประเมินการอ้างเหตุผล 
Decaroli (1973 : 67 - 68) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ      

ไว้อย่างสอดคล้องกัน ดังน้ี     
1. การนิยามเป็นการกําหนดปัญหา ทําความตกลงเก่ียวกับความหมายของคํา ข้อความ

และกําหนดเกณฑ์ เป็นความสามารถในการระบุลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ระบุปัญหาได้ รวบรวม
สาระสําคัญและจุดเด่นของเร่ืองราวต่าง ๆ  

2. ทักษะการวิเคราะห์ เป็นการพัฒนาข้อมูลอย่างละเอียด แยกย่อยโดยการคํานึงถึง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เพ่ือทําความเข้าใจกับสิ่งน้ัน จนสามารถประเมินค่าและตัดสินใจได้ สามารถ
สังเกต จําแนกแยกแยะ บอกรายละเอียดของสิ่งต่างๆ จุดต่าง จุดร่วมของสิ่งต่างๆ และสามารถ      
จัดหมวดหมู่ข้อมูลได้     

3. ทักษะการสังเคราะห์ เป็นการประมวลผลข้อมูล ทักษะการระบุข้อมูลที่จาํเป็น        
การรวบรวมข้อมูลเก่ียวข้อง และจัดระบบข้อมูลแล้วสามารถเลือกใช้ข้อมูลได้ว่า ข้อมูลใดจําเป็น
หรือไม่จําเป็นข้อมูลใดน่าเช่ือถือหรือไม่    

4. การตีความข้อเท็จจริง และการสรุปอ้างอิงจากหลักฐาน การระบุอคติ การลําเอียง     
5. การใช้เหตุผลโดยระบุเหตุ และความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์     
6. การประเมินผล โดยการตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล โดยนําผลที่ได้   

ไปเปรียบเทียบกัน รู้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริง เป็นข้อคิดเห็น ระบุได้ว่า สิ่งใดเป็นอคติ สิ่งใด 
เก่ียวข้องหรือไม่เก่ียวข้องสิ่งใดถูกหรือผิดจนสามารถตัดสินได้     

7. การประยุกต์ใช้ หรือนําไปปฏิบัติในสถานการณ์ใหม ่
8. การประเมินความสําเร็จของคําตอบ โดยการใช้เกณฑ์ในการตัดสินความเพียงพอ     

ของคําตอบ ตามกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่ง อัครพันธ์  ศรหีาคํา (2545 : 15) ได้อ้าง      
ตามทฤษฎีของ Kneedler (1987 : 277) ว่ามีขั้นตอนดังน้ี 

8.1 การนิยามและทําความกระจ่างกับปัญหา ประกอบด้วย       
8.1.1 การระบุประเด็นที่สําคัญหรือระบุปัญหา      
8.1.2  การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงละความแตกต่างของคน ความคิด วัตถุ 

สิ่งของ      
8.1.3  การตัดสินว่าข้อมูลใดชัดเจน ข้อมูลใดคลุมเครือ ข้อมูลใดเกี่ยวข้อง ข้อมูลใด 

ไม่เก่ียวข้อง ข้อมูลใดมีความจําเป็น ข้อมูลใดไม่มีความจําเป็น      
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8.1.4 การต้ังคําถามที่จะนําไปสู่ความเข้าใจที่ชัดเจนลึกซึ้งเก่ียวกับเรื่องราวหรือ 
สถานการณ ์

8.2  การพิจารณาตัดสินข้อมูลทีม่คีวามสัมพันธ์กับปัญหา ประกอบด้วย      
8.2.1 จําแนกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น      
8.2.2 ตัดสินว่าข้อความน้ัน สิ่งน้ัน หรือสัญลักษณท์ี่กําหนดน้ัน มคีวามสอดคล้อง

สัมพันธ์กัน และสอดคล้องกันทั้งหมดหรือไม ่     
8.2.3 คาดเดาหรือระบุสมมติฐานที่ไม่ได้กล่าวไว้ในการอ้างเหตุผล      
8.2.4 ระบุความคิดเดิม ๆ ที่คนยึดติด      
8.2.5 ระบุความมีอคติ ปัจจัยด้านอารมณ์ การโฆษณา การเข้าข้างตนเอง     
8.2.6 ระบุความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างค่านิยมและอุดมการณ์     

8.3  การแก้ปัญหาและการลงข้อสรุป      
8.3.1 ระบุความเพียงพอของข้อมูล สามารถตัดสินใจว่าข้อมูลที่มีอยู่เพียงพอ

หรือไม่      
8.3.2 พยากรณ์/ทํานายผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้   

Bloom (1961 : 187) และ Gagné (1985 : 210) ได้ใหแ้นวคิดเก่ียวกับกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นกระบวนการที่เริ่มจากสัญลักษณ์ทางภาษา จนโยงมาเป็นความคิด       
รวบยอด เป็นกฎเกณฑ์ สามารถนํากฎเกณฑ์ไปใช้ โดยมีขัน้ตอนดังน้ี     

1. สังเกต ให้ผู้เรียนสังเกต รับรู้ และพิจารณาขอ้ความ หรือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทํา
กิจกรรมรับรู ้เข้าใจ ได้ความคิดรวบยอดที่เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ สรุปเป็นใจความสําคญั
ครบถ้วนตรงตามหลักฐานข้อมูล    

2. อธิบาย ใหผู้้เรยีนอธิบายหรือตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
กับสิ่งที่กําหนด เน้นการใช้เหตุผลด้วยหักการกฎเกณฑ์อ้างหลักฐานข้อมูลประกอบใหน่้าเช่ือถือ     

3. รับฟัง ให้ผู้เรียนได้ฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของตน ได้ฟังและตอบ
คําถามตามความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เน้นการปรับเปลี่ยนความคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์หรือ
ถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ ่

4. เช่ือมโยงความสัมพันธ์ให้ผู้เรยีนได้เปรียบเทียบความแตกต่างและความคล้ายคลึง     
ของสิ่งต่าง ๆ จัดกลุ่มสิ่งที่เป็นพวกเดียวกัน หาเหตุหรือกฎเกณฑ์มาเช่ือมโยงในลักษณะ
อุปมาอุปไมย     

5. วิจารณ์ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนวิเคราะห์เหตุการณ์ คํากล่าว แนวคิดหรือการกระทํา      
ที่กําหนด แล้วให้จําแนกหาขอ้ดี ข้อด้อย ส่วนดี ส่วนด้อย ส่วนสําคัญหรอืส่วนที่มาสําคญัจากสิ่งน้ัน
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ด้วยการยกเหตุผลและหลักฐานประกอบ เช่น บอกว่าการกระทําน้ันไม่เหมาะสม เพราะอะไร          
ทําถูกต้องเพราะอะไร 

6. สรุป ใหผู้้เรียนได้พิจารณาการกระทํา หรือข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ช่ือมโยงเกี่ยวข้องกัน แล้ว
สรุปผลอย่างตรงไปตรงมาตามหลักฐานข้อมลู เช่น การกระทําน้ันผู้เรียนเห็นว่าเป็นการกระทํา        
ที่ถูกต้อง ควรประพฤติปฏิบัติอย่างไร มีเหตุผลสนับสนุนอย่างไร ข้อความท่ีกล่าวมาน้ัน เช่ือถือได้
หรือไม่อย่างไร 

Dressel and Mayhew (1957 : 179 - 181) กล่าวว่ากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ 

1. การนิยามปัญหา เป็นความสามารถในการกําหนดปัญหา ขอ้โต้แย้ง วิเคราะห์ข้อความ
หรือข้อมูลที่คลุมเครือให้ชัดเจน และเข้าใจความหมายของคําหรือข้อความหรือแนวคิดภายในขอบเขต
ข้อเท็จจริงที่กําหนดให้ ระบุองค์ประกอบที่สําคัญของปัญหาจัดองค์ประกอบของปัญหาให้เป็นขั้นตอน 

2. การรวบรวมข้อมูลสําหรับการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการพิจารณาปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ด้วยความเป็นปรนัย เลือกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปัญหาข้อโต้แย้ง หรือข้อมูลที่คลมุเครือแสวงหา
ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

3. การจัดระบบข้อมูล เป็นความสามารถในการแสวงหาแหล่งที่มาของข้อมูล วินิจฉัย 
ความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล ระบบ ข้อตกลงเบ้ืองต้นของข้อความ พิจารณาความเพียงพอ 
ของข้อมูล จัดระบบโดยวิธีการต่าง ๆเช่น จําแนกความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ชัดเจนกับข้อมูล 
ที่คลุมเครือ ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลที่ไมเ่ก่ียวข้องกับปัญหา ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น พิจารณา
ข้อมูลทีแ่สดงถงึความลําเอียงและการโฆษณาชวนเช่ือ และตัดสินความขัดแย้งของข้อความและ   
เสนอข้อมูลได้     

4. การเลือกสมมติฐาน เป็นความสามารถในการเลือกสมมติฐานที่สามารถเป็นไปได้มาก
ที่สุดมาพิจารณาเป็นอันดับแรก การกําหนดสมมติฐานจากความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ตรวจสอบ 
ความสอดคล้องระหว่างสมมติฐานกับข้อมูล พิจารณาทางเลือกหลาย ๆ ทางในการแก้ปัญหา  

5. การสรุป เป็นความสามารถในการคิดพิจารณาข้อความคลุมเครือของข้อมูล โดยจําแนก
ข้อมูลที่เหตุผลหนักแน่น และน่าเช่ือถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา เพ่ือไปสู่การตัดสินใจ
สรุป ถ้าการสรุปไม่มีเหตุผลเพียงพอต้องมีการหาเหตุผลเพ่ิมเติมมาพิจารณาตัดสินการสรุปใหม ่   
แล้วจึงนําข้อมูลสรุปและหลักการไปประยุกต์ใช้    

Ennis (1995 : 45 - 48) ได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังน้ี 
1. นิยาม ได้แก่ การระบุจุดสําคัญของประเด็นปัญหา ข้อสรุป ระบุเหตุผล การต้ัง คําถาม 

ที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ การระบุเง่ือนไขข้อตกลงเบ้ืองต้น    
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2. การตัดสินข้อมูล ได้แก่ การตัดสินความนาเช่ือถือของแหล่งข้อมูล การตัดสิน        
ความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา     

3. การอ้างอิงในการแก้ปัญหาและการสรุปอย่างสมเหตุสมผล ได้แก่ การอ้างอิงและ
ตัดสินใจในการสรุปแบบอุปมัยและนิรนัย 

ทิศนา  แขมมณี และคณะ (2544 : 60) ได้อธิบายกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ         
ซึ่งมีวิธีคิดดังน้ี 

1. ต้ังเป้าหมายในการคิด 
2. ระบุประเด็นในการคิด       
3. ประมวลข้อมูลทั้งทางด้านข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่คิด     

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

ตามข้อที่ม ี
7. เลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงผลท่ีจะตามมาและคุณค่าหรือความหมาย      

ที่แท้จริงของสิง่น้ัน        
8. ช่ังนํ้าหนักผลได้ผลเสีย คุณโทษในระยะสั้นและระยะยาว  
9. ไตร่ตรอง ทบทวนกลับไปกลบัมาให้รอบคอบ       
10. ประเมินทางเลือกและลงความเห็นเก่ียวกับประเด็นที่คิด    
สรุปได้ว่า  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณน้ันมีรูปแบบที่หลากหลาย ครูสามารถที่จะ

เลือกให้เหมาะกับวัย สติปัญญาของผู้เรียน และการจัดสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ นักวิชาการ
และผู้รู้ได้ให้ความรู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในเรื่องดังต่อไปนี้ 1) การทาํความเข้าใจกับปัญหา/
ประเด็นสําคัญ/สถานการณ์ทีพ่บ 2) การรวบรวมข้อมูล ซึง่เป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการนํามา      
เป็นแนวทางการแก้ปัญหา และ 3) การวิเคราะห์ข้อมูลพิจารณาข้อมูลเพ่ือหาทางเลือกหรือคําตอบ    
ที่ถูกต้องอย่างรอบ มีการประเมินทางเลือกไว้หลาย ๆ ทาง 

 
3.5  องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

นักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายเก่ียวกับองค์ประกอบของการคิดแบบมีวิจารณญาณไว้ดังน้ี  
Feeley (1976 : 212) ได้แยกองค์ประกอบของการคิดแบบมีวิจารณญาณไว้ 10 ประการคือ 
1. การแยกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริง และความรู้สึกหรือความคิดเห็น     
2. การพิจารณาความเช่ือถือได้ของแหล่งข้อมูล      
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3. การพิจารณาความถูกต้องตามข้อเท็จจริงของข้อความน้ัน       
4. การแยกความแตกต่างระหว่างข้อมูล ข้อคิดเห็น หรือเหตุผลที่เก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้อง 

กับเหตุการณ์น้ัน  
5. การค้นหาสิ่งที่เป็นอคติหรือความลําเอียง       
6. การระบุถึงข้ออ้าง ข้อสมมติทีไม่กล่าวไว้ก่อน       
7. การระบุถึงข้อคิดเห็นหรือขัดโต้แย้งที่ยังคลุมเครือ       
8. การแยกความแตกต่างระหว่างข้อคิดเห็นที่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้  
9. การตระหนักในสิ่งที่ไม่คงที่ตามหลักการและเหตุผล   
10. การพิจารณาความมั่นคงหนักแน่นในข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็น   
Paul (2002 : 68 - 96) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ            

ไว้ 8 ประการ ดังน้ี 
1. เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ (goal) หมายถงึ ต้องรู้ว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายของการคิด 

การที่ไม่ตระหนักอย่างชัดเจนว่าคิดเพ่ืออะไร จะไม่สามารถเกิดความคิดที่ดีได้ การที่จะเข้าใจความคิด
ของผู้อ่ืน หรือแม้แต่กระทั่งความคิดของตนเอง จําเป็นต้องรู้ว่าคิดเพ่ืออะไร ทําเพ่ืออะไร มีจุดหมายใด 
มุ่งไปสู่ทิศทางไหน การคิดทีม่ีเหตุมีผล เป็นการคิดที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่เป็นตัวริเริ่มให้เกิด
ความคิดน้ัน 

2. การต้ังคําถาม (question) หมายถึง ความพยายามที่จะต้ังประเด็นคําถามให้ชัดเจนว่า 
ปัญหาคืออะไร อะไรคือประเด็นหลักที่ต้องการแก้ไข หรือหาคําตอบเพราะหากคําถามเปลี่ยน 
หลักเกณฑ์ในการหาคําตอบก็จะเปลี่ยนไปด้วย ถ้ามีการปรับแก้ปัญหา ก็จําต้องปรับแก้วิธีการ      
ด้วยเช่นกัน 

3. ข้อมูล (information) หมายถึง การหาข้อมูล ข้อเทจ็จริง หรือประสบการณ์ เพ่ือ
สนับสนุนข้อสรุปและเหตุผล ข้อมูลที่ใช้จําต้องถูกวิเคราะห์และประเมิน 

4. ข้อสรุป (inference) หมายถึง การใช้บางสิ่งบางอย่างเป็นเกณฑ์ในการหาคําตอบ 
ตีความหมายหรือหาข้อสรุป 

5. สมมุติฐาน (assumption) หมายถึง สิ่งที่ทกึทักเอาเอง หรือคิดไปเองว่าเป็นเช่นน้ัน 
เช่นน้ี มักเป็นสิ่งที่รับรู้หรือเรยีนรู้จากความเช่ือ หรือการหล่อหลอมจากสงัคมโดยไม่ได้รับการพิสูจน์ 
หรือต้ังคําถามกับเรื่องที่เช่ือ แต่กลับใช้ความเช่ือมาอธิบายเรื่องต่าง ๆ  

6. นัยยะ (implication & consequence) หมายถึง ความหมายที่ซ่อนอยู่ในข้อความ 
สถานการณ์  หรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง การสังเกตเห็นนัยยะดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมิน
ว่า ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจะเป็นอย่างไร  
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7. มุมมองหรือกรอบแนวคิด (point of view) หมายถึงกรอบแนวคิดหรือมุมมองที่ใช้ใน
การให้ เหตุผล ซึ่งมีหลายมิติ เช่น มิติของเวลา มิติทางวัฒนธรรม มิติทางศาสนา มิติของอาชีพ     
กลุ่มสังคม มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางประวัติศาสตร์ ฯลฯ ความคิดของคนเราจะสะท้อนถึง           
การผสมผสานของมุมมอง มติิต่าง ๆ เหล่าน้ี 

8. การให้ความหมาย (concept) หมายถึง ความรู้ความเข้าใจถึงความหมายของสิ่งต่าง ๆ 
ที่ได้พบได้เห็น เป็นการจําแนก จัดประเภท จัดกลุ่มให้กับขอ้มูล เรื่องราว สถานการณ์ อารมณ์    
รวมถึงสิ่งที่เป็นนามธรรม ความหมายดังกล่าวน้ี เป็นสิ่งที่ถูกกําหนดขึ้นมา อาจจะโดยลําพัง หรือ  
เป็นการกําหนดความหมายร่วมกับผู้อ่ืน ก็เป็นได้และใช้ความหมายน้ีหาข้อสรุป ความสามารถที่จะเอา
ความหมายออกมาจากสิ่งที่ถกูกําหนดหรือเรียกด้วยความหมายนั้น จะทาํให้มีทางเลือกมากข้ึน         
ที่จะเข้าใจถึงสิง่น้ันและจะช่วยหาข้อสรุปที่เป็นเหตุเป็นผลได้ 

ชนาธิป  พรกุล (2544 : 177 - 178) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
มี 4 องค์ประกอบ และในแต่ละองค์ประกอบจะมีทักษะทีส่ามารถนํามาใช้ในช้ันเรียน ได้แก่       

1. การให้คําจํากัดความและการทําให้กระจ่าง ทักษะทีฝ่ึก ได้แก่ การระบุข้อสรุป การระบุ
เหตุผลที่กล่าวถึง การระบุเหตุผลที่ไม่ได้กลา่วถึง การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง  
การระบุและการจัดการกับสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องและการสรุปย่อ       

2. การต้ังคําถามที่เหมาะสมเพ่ือทําให้กระจ่างหรือถ้าทาย เช่น ข้อความสําคัญคืออะไร
หมายความว่าอย่างไร ตัวอย่างคืออะไร อะไรไม่ใช่ตัวอย่างจะนําเรื่องน้ีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร อะไร
คือข้อเท็จจริง น่ีคือสิ่งที่กําลังพูดถึงหรือไม่ มีอะไรที่ยังไม่ได้พูดถึง       

3. การตัดสินความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล โดยพิจารณาจากความมีช่ือเสียง         
ความสอดคล้องกันระหว่างแหล่งข้อมูล ความไม่ขัดแย้งประโยชน์ ความสามารถในการให้เหตุผล       

4. การแก้ปัญหาและการลงข้อสรุป  โดยวิธีการนิรนัยและตัดสินอย่างเที่ยงตรง          
วิธีการอุปนัยและตัดสินข้อสรปุการคาดคะเนผลท่ีจะเกิดตามมา  
 

3.6 คุณลักษณะของผู้ที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ    
ประพันธ์ศิริ  สเุสารัจ ( 2551 : 102) สรุปคณุลักษณะของผู้ที่คิดอย่างมีวิจารณญาณว่า

ประกอบด้วย 5 ลักษณะสําคญั  ดังน้ี    
1. เป็นผู้มีใจกว้าง คือ ยอมรับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของผู้อ่ืน ไม่ยึดมั่นในความคิด

ของตนเองเป็นหลัก ไม่อคติ มีใจเป็นกลาง และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบเพียงพอ การมี         
ใจกว้างขวางจะทําให้ได้ข้อมลูที่กว้างขวาง หลากหลาย มากพอต่อการใช้ในการตัดสินใจได้ดีมากขึ้น 

2. มีความไวต่อความรู้สึกของผู้อ่ืนเข้าใจผู้อ่ืน การมีความรู้สกึที่ไวจะทําใหส้ามารถรับรู้
สถานการณ์ ความคิด ความรู้สึกของผู้อ่ืนได้ดีกว่า  
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3. เปลี่ยนความคิดเห็นที่ตนมีอยู่ได้ ถ้ามีข้อมลูที่มีเหตุผลมากกว่า  
4. กระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลและความรู ้การมีข้อมูลและความรู้มากทําให้         

การตัดสินใจย่อมถูกต้องและแม่นยํา การคิดวิจารณญาณต้องการข้อมูล ความรู้มาก ๆ เพ่ือประกอบ 
ในการตัดสินใจแม้ว่าบางข้อมูลอาจมีประโยชน์น้อยก็ตาม 

5. เป็นผู้มีเหตุผล ไม่ใช้อคติหรืออารมณ์ในการตัดสินใจ การยอมรับข้อมูลใด ๆ หรือ       
การตัดสินใจใดๆ จะไม่เช่ือมัน่ในตัวบุคคลหรืออารมณ์ ข้อมูลที่มีเหตุผลจะทําให้การตัดสินใจดีกว่าครู
จึงควรต้องจัดบรรยากาศ และกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะต่างๆ ดังกล่าวให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน     
เพ่ือปลูกฝังความเป็นนักคิด 
 

3.7  แนวทางการพฒันาความสามารถในการคดิอย่างมีวิจารณญาณ 
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2552 : 80-81) ได้สรุปแนวทางในการพัฒนาความสามารถ 

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้แก่ผู้เรียนว่าครูผู้สอนมีสว่นสําคัญในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ   
ต่าง ๆ เช่น   

1. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการสอน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เน้น
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างเป็นระบบ ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนรู้จักคิดในสิ่งที่เรียน รู้จักคิดในแง่ของการตีความหมายในรายละเอียด รู้จักขยายผลของสิ่งที่คิด
และปรับสิ่งที่ได้จากการคิดดังกล่าวไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ฝึกให้ผู้เรยีนได้รู้ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา
บนพ้ืนฐานของข้อมูลต่าง ๆ โดยนํามาวิเคราะห์ พิจารณาความน่าเช่ือถือก่อนการตัดสินใจ ประเด็น
สําคัญคือการสร้างให้ผู้เรียนรูจ้ักคิดก่อนทํา และสามารถอธิบายการกระทําของตนว่ามีเหตุผลอย่างไร 
การฝึกให้ผู้เรียนมีเหตุผลจะใช้คําถามว่า “ทําไม” ให้นักเรียนตอบ โดยมีพ้ืนฐานรองรับอยู่เสมอ     

2. ส่งเสริมใหผู้้เรยีนตัดสินใจด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรยีนตัดสินใจด้วยตนเอง      
เป็น การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด มีความเช่ือมั่นในตนเองและมีความรู้สึกที่เป็นอิสระ ซึ่งผูส้อน
อาจจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน และให้ผู้เรียนได้มีโอกาสตัดสินใจในการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นการฝึกฝนและพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ อันเป็นพ้ืนฐานสําคัญทีส่่งเสริม
ให้ผู้เรียนมทีักษะในการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

3. จัดสื่อการเรียนรู้แบบต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งสือ่
มีหลายรูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือบทความประเภทต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ นิทาน ฯลฯ เมื่อผู้เรียน
อ่านแล้วครูอาจใช้คําถามฝึกการคิด เช่น เรื่องน้ีคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร ความสัมพันธ์     
เชิงเหตุผลในการอ่านจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้วิธีหน่ึง ครูอาจจัดทํา
แบบฝึกหัดทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจมีรูปแบบหลากหลาย เช่น สถานการณ์จําลอง และครู
ใช้คําถามเพ่ือฝึกการคิดหลังจากนักเรียนอ่านสถานการณ์แล้ว หรือฝึกการคิดจากภาพ เป็นต้น 
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4. ฝึกให้ผู้เรียนมกีารอภิปรายร่วมกันตามหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ หรือเป็นเหตุการณ์       
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จากข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ จากความคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ ในข่าวประจําวัน    
จากการ์ตูนล้อการเมือง จะทําให้ผู้เรียนมีทกัษะในการอภิปรายเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ ฝกึให้ผู้เรียน        
มีทักษะในการหาข้อสรุปและรู้จักประเมินความคิดเห็นของผู้อ่ืน ทําให้ผู้เรียนรู้จักการอ้างเหตุผล      
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยใจเป็นกลาง 

5. ส่งเสริมใหผู้้เรยีนรู้จักวางแผนการทํางานหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยแนะนําให้ผู้เรียน
วางเป้าหมาย ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินงานว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่  โดยมีข้อมูลหลักฐาน
ในการตรวจสอบและใช้เหตุผลในการพิจารณาตัดสินใจรบัปรุง หรือดําเนินงานตามแผน และรู้จัก
วิธีการในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รอบคอบ และควบคุมตนเองให้ดําเนินงานตามแผน           
การทํางานหรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีครูฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการย่อม เป็นการดําเนินงาน         
และมีการตรวจสอบตลอดจนเมื่อมีการดําเนินงานตามแผนแล้วมีการประเมินผลการดําเนินงานน้ัน 
จัดได้ว่าเป็นแนวทางหน่ึงที่จะส่งเสริมใหผู้้เรียนได้ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

3.8 แบบทดสอบความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
แบบทดสอบความคิดอย่างมีวิจารณญาณทีส่ร้างขึ้นโดยใช้องค์ความรู้ทั่วไปซึ่งเป็น

แบบทดสอบปรนัย มีดังน้ี (สาํนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2540 : 257 - 263) 
1. แบบประเมินความคิดอย่างมีวิจารณญาณของWatson และ Glaser แบบทดสอบคร้ังน้ี

สร้างโดย Watson และ Glaserประมาณปี ค.ศ. 1937 และพัฒนา อย่างต่อเน่ือง ฉบับปรับปรุงล่าสุด
ในปี ค.ศ. 1980 สําหรับการใช้กับนักเรียนระดับ ม.3 ถึงวัยผู้ใหญ่ แบบทดสอบ มี 2 ฟอร์ม ซึ่งคูข่นาด
กัน คือ ฟอร์ม A และฟอร์ม B แต่ละฟอร์มประกอบด้วยแบบทดสอบย่อย ข้อสอบรวมทั้งหมด 80 ขอ้ 
ใช้เวลาสอบ 50 นาที แต่ละแบบทดสอบวัดความสามารถในความคิดต่าง ๆ ดังน้ี 

1.1 ความสามารถในการสรุปอ้างอิง (Inference) เป็นการวัดความสามารถ            
ในการตัดสินจําแนกความน่าจะเป็นของข้อมูล สรุปว่าข้อสรุปใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ลกัษณะของ
แบบทดสอบย่อยน้ี มีการกําหนดสถานการณ์มาให้ แล้วมขี้อสรุปของสถานการณ์ 3 - 5 ข้อ สรุป
จากน้ันผู้ตอบต้องพิจารณาตัดสินว่า ข้อสรปุแต่ละข้อเป็นเช่นไร โดยเลือกจากตัวเลือก 5 ตัวเลือก 
ได้แก่ เป็นจริง (True) น่าจะเป็นจริง (Probably True) ขอ้มูลที่ให้ไม่เพียงพอ (Insufficient Data) 
น่าจะเป็นเท็จ (Probably False) และเป็นเท็จ (False) 

1.2  ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบ้ืองต้น (Recognition of Assumption)     
เป็นการวัดความสามารถในการจําแนกว่า ข้อความใดเป็นข้อตกลงเบ้ืองต้น หรือไม่เป็นข้อตกลง
เบ้ืองต้น ลักษณะของแบบทดสอบย่อยน้ีมีการกําหนดสถานการณ์มาให้แล้ว มีข้อความ              
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ตามสถานการณ์ละ 2 - 3 ขอ้ จากน้ันผู้ตอบต้องพิจารณาตัดสินว่าข้อความในแต่ละข้อ ข้อใด       
เป็นหรือไม่เป็นข้อตกลงเบ้ืองต้นของสถานการณ์ทั้งหมด 

1.3 ความสามารถในการนิรนัย (Deduction) เป็นการวัดความสามารถในการหา
ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้ออ้าง โดยใช้หลักตรรกศาสตร์ลักษณะของแบบทดสอบย่อยน้ี         
มีการกําหนดข้ออ้างมาให้ แลว้มีข้อสรุปตามมาข้ออ้างละ 2 - 3 ข้อ จากน้ัน ผู้ตอบต้องพิจารณาตัดสิน
ว่าข้อสรุป ในแต่ละข้อเป็นข้อสรุปที่จําเป็น เป็นไปได้ หรือไม่เป็นไปตามข้ออ้างน้ัน 

1.4 ความสามารถในการตีความ (Interpretation) เป็นการวัดความสามารถในการให้
นํ้าหนักข้อมูล หลักฐาน เพ่ือตัดสินความเป็นไปได้ของข้อสรุป ลักษณะของแบบทดสอบย่อยน้ีมี     
การกําหนดสถานการณ์มาให้แล้วมีข้อสรุปตามสถานการณ์ละ 2 - 3 ข้อ จากน้ันผู้ตอบต้องพิจารณา
ตัดสินว่าข้อสรุปในแต่ละข้อว่าน่าเช่ือถือ หรือไม่น่าเช่ือถือภายใต้สถานการณ์อันน้ัน 

1.5 ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง (Evaluation of Arguments) เป็นการวัด
ความสามารถ ในการจําแนกการใช้เหตุผลว่าสิ่งใดเป็นความสมเหตุสมผลลักษณะของแบบทดสอบ
ย่อยน้ี มีการกําหนดชุดของข้อคําถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสําคัญมาให้ ซึ่งแต่ละคําถาม มีชุดของ
คําตอบพร้อมเหตุผลกํากับ จากน้ันผู้ตอบต้องพิจารณาตัดสินว่าคําตอบใดมีความสําคัญเก่ียวข้อง
โดยตรงกับคําถามหรือไม่ และให้เหตุผลประกอบคุณภาพของแบบทดสอบน้ีมีความเที่ยงแบบ
สอดคล้องภายในโดยวิธีแบ่งครึ่งข้อสอบมีค่าต้ังแต่ 0.69 ถึง 0.85 และมีความเที่ยงแบบคงที่ โดยวิธี
สอบซ้ํา (ระยะห่างระหว่างการทดสอบ 3 เดือน) เท่ากับ 0.73 มีการตรวจสอบความตรงโดยคํานวณ
ค่าสัมประสิทธ์ิสหพันธ์ของคะแนน 

2. แบบทดสอบความคิดวิจารณญาณCornell (Cornell Critical Thinking Test) 
แบบทดสอบน้ีสร้างโดยEnnis และ Millman ประมาณปี ค.ศ. 1961 และได้พัฒนามาเป็นระยะ ซึ่ง
ฉบับปรับปรุงล่าสุดคือ ปี ค.ศ. 1985 Ennis และMillman  ได้สร้างแบบทดสอบเป็น 2 ฉบับ ใช้วัดกับ
กลุ่มบุคคลต่างระดับกัน ดังน้ี 

2.1 แบบทดสอบความคิดวิจารณญาณ Cornell ระดับ X (Cornell Critical Thinking 
Test, Level X) 

2.2 แบบทดสอบความคิดวิจารณญาณ Cornell ระดับ X เป็นแบบทดสอบทีใ่ช้สําหรับ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษา ประกอบด้วยข้อสอบ 71 ข้อ ใช้เวลาประมาณ  
50 นาท ีเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ความสามารถ         
ในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลและการสงัเกต (Credibility of Sources and 
Observation) ความสามารถในการนิรนัย (Deduction) ความสามารถในการอุปนัย (Induction) 
ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบ้ืองต้น (Assumption Identification) 
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2.3 แบบทดสอบความคิดวิจารณญาณCornell ระดับ Z (Cornell Critical Thinking 
Test, Level Z) แบบทดสอบความคิดวิจารณญาณCornell ระดับ Z เป็นแบบทดสอบที่ใช้สําหรับ
ผู้เรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัยรวมทั้งผู้ใหญ ่ประกอบด้วย
ข้อสอบ 72 ขอ้ ใช้เวลาประมาณ 50 นาท ีเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก        
แบ่งออกเป็น 7 ตอน คือ ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมลู (Credibility 
of Source) ความสามารถในการพยากรณ์และการวางแผนการทดลอง (Prediction and 
Experimental Planning) ความสามารถต่อการอ้างเหตุผลผิดหลักตรรกะ (Fallacies) ความสามารถ
ในการนิรนัย (Deduction) ความสามารถในการอุปนัย (Induction) ความสามารถในการระบุ
ข้อตกลงเบ้ืองต้น (Assumption Identification) คุณภาพแบบทดสอบCornell Critical Thinking 
Test, Level X มีค่าความเที่ยงต้ังแต่ 0.67 ถึง 0.79 ส่วน Level Z มีค่าความเที่ยงต้ังแต่ 0.50        
ถึง 0.77 ในด้านความตรงของแบบทดสอบมีการศึกษาทางด้านเน้ือหา ความตรงตามเกณฑ์และ
วิเคราะห์ตัวประกอบ 

3. แบบทดสอบความสามารถด้านการใช้เหตุผลทางภาษา (New Jersey Test of 
Reasoning Skills) แบบทดสอบน้ีสร้างโดยสถาบันส่งเสริมด้านปรัชญาสําหรับเด็ก (Institute for 
the Advancement of Philosophy for Children) เพ่ือใช้ในโครงการปรัชญาสําหรบัเด็ก         
เมื่อปี ค.ศ. 1983 ใช้กับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงระดับมัธยมศึกษา แบบทดสอบน้ี
ต้องการวัดความสามารถด้านการใช้เหตุผลทางภาษา ลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบทดสอบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ขอ้สอบมีทั้งหมด 50 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ การระบุข้อตกลง
เบ้ืองต้น (Assumption Identification) การอุปนัย (Induction) การอ้างเหตุผลที่ดี (Good 
Reasons) และชนิดและระดับ (Kind and Degrees)คุณภาพแบบทดสอบมีค่าความเที่ยงต้ังแต่  
0.85 ถึง 0.91 สําหรับความตรงของแบบทดสอบ มีความครอบคลุมถึงทักษะสําคัญ 2 ประเภท ได้แก่ 
ทักษะการใช้เหตุผล ผลทักษะการสืบเสาะ 

4. แบบทดสอบวัดความสามารถทางสมองขั้นสูง (Ross Test of Higher Cognitive 
Processes) แบบทดสอบน้ีสร้างโดย จอห์น และแคธรีน เมื่อปี ค.ศ. 1976 และพัฒนาปรับปรุง      
ในปี ค.ศ. 1979 ใช้สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
แบบทดสอบน้ีมุ่งวัดความสามารถทางสมองขั้นสูงระดับการวิเคราะห์ (Analysis) การสงัเคราะห์ 
(Synthesis) และการประเมิน (Evaluation) ตามการจัดระดับความมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม 
(Bloom’s Taxonomy of Education Objectives) ประกอบด้วยข้อสอบ 105 ข้อ แบ่งสอบ      
เป็น 2 ครั้ง โดยคร้ังละประมาณ 60 นาที แบบทดสอบมีทัง้หมด 8 ตอน คือ การอุปมาอุปไมย 
(Analogies) การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deduction Reasoning) ข้อสมมติที่ขาดหายไป (Missing 
Premises) ความสัมพันธ์เชิงนามธรรม (Abstract Relations) การสังเคราะห์อย่างเป็นลําดับ 
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(Sequential Synthesis) กลยุทธ์การต้ังคําถาม (Questioning Strategies) การวิเคราะห์          
ความตรงประเด็นของสารสนเทศที่ใช้ (Analysis of Relevant and Irrelevant Information)     
และการวิเคราะห์คุณลักษณะ (Analysis of Attributes) ซึง่ในแต่ละตอนของแบบทดสอบวัด
ความสามารถขั้นการวิเคราะห์จะเป็นตอนที่ 1, 3 และ 7 ขัน้การสังเคราะห์เป็นตอนที่ 4, 5 และ 8 
ส่วนขั้นการประเมินเป็นตอนที่ 2 และ 6 ในการสอบคร้ังแรกใช้แบบทดสอบตอนท่ี 1 ถงึ 5 
แบบทดสอบ ครั้งที่สองใช้แบบทดสอบตอนที่ 6 ถึง 8 ซึ่งการสอบทั้ง 2 ครั้ง เพ่ือการศึกษาถึง
ประสิทธิผลของโครงการ และสภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 

3.9 ประโยชน์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2552 : 72 - 73) ได้สรุปประโยชน์ของการรู้จักนําวิธีคิด       

อย่างมีวิจารณญาณไปใช้ในการดําเนินชีวิตไว้ ดังน้ี      
1. มีความมั่นใจในการเผชิญต่อปัญหาต่างๆ และแก้ไขปัญหาน้ัน ๆ ได้ถูกทาง     
2. สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล     
3. มีบุคลิกภาพดี เป็นคนสุขุมรอบคอบละเอียดลออ ก่อนตัดสินใจในเรื่องใดจะต้องมีข้อมูล

หลักฐานประกอบ แล้ววิเคราะห์ด้วยเหตุผลก่อนตัดสินใจ  
4. ทํากิจการงานต่าง ๆ ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดอย่างมีคุณภาพ 

เน่ืองจากมีระบบความคิดอย่างเป็นขั้นตอน      
5. มีทักษะในการสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ดี ทั้งด้านการอ่าน เขียน ฟัง พูด      
6. การพัฒนาวิธีคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่เสมอ ส่งผลให้สติปัญญาเฉียบแหลม พัฒนา

ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเน่ืองในสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง     
7. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย  
8. เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่บนหลักการและเหตุผล ส่งผลให้งานสําเร็จอย่างมีคุณภาพ 
จากความหมายแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง กระบวนการ องค์ประกอบคุณลักษณะแนวทาง 

การพัฒนาความสามารถ แบบทดสอบ และประโยชน์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณผูร้ายงานจึงได้
จัดทําชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถ          
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สําหรับผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1ขึ้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ รายวิชา ส 21101 สังคมศึกษา เรื่อง ภัยธรรมชาติ      
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม พร้อมทั้งได้จัดทําแบบทดสอบ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จํานวน 20 ข้อ 
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4. เทคนิคการตั้งคําถาม 
4.1 ความหมายของการต้ังคําถาม 

กิตติชัย  สุธาสิโนบล (2541 : 95) ได้ใหค้วามหมายของเทคนิคการต้ังคําถาม ดังน้ี เทคนิค 
การต้ังคําถาม (Questioning Techniques) หมายถึง กลวิธีการถามคําถามและตอบคําถามที่เป็น 
เครื่องมือสําหรับกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบคําถาม โดยใช้กระบวนการคิด ค้นคว้าด้วยตนเอง โดย          
การต้ังคําถามและตอบคําถามกับผู้เรียน อาจใช้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มย่อย หรือทั้งช้ัน    
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดค้นคว้าหาคําตอบเพ่ือแก้ปัญหาและสรุปแนวคิดได้       
ด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาความคิดในระดับสูง และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน โดยเฉพาะใน
บริบทของการจัดการเรียนการสอน 

ชาตินี  ศิริพงษ์ไทย (2560 : จาก https://www.gotoknow.org/posts/306302, สืบค้น
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560) ได้กล่าวถึง ความหมายของการต้ังคําถามไว้ ดังน้ี การต้ังคําถาม 
หมายถึง การใช้ประเภทของคําถามเป็นและรู้จักลักษณะการถามที่ดี การใช้ประเภทของคําถาม      
ทั้งคําถามง่ายและคําถามยาก หรือทั้งคําถามแคบและคําถามกว้าง หรือทั้งคําถามระดับตํ่าและคําถาม
ระดับสูง การถามคําถามในหอ้งเรียน อาจมีความเป็นไปได้ดังน้ี ครูเป็นผู้ถามคําถามให้ผู้เรียนตอบ  
ครูและนักเรียนร่วมกันถามคาํถาม ร่วมกันอภิปรายผู้เรียนเป็นผู้ถามคําถาม ส่วนลักษณะการถาม
คําถามที่ดีน้ันเป็นศิลปะในการถามคําถามทีท่ําให้สามารถกระตุ้นการคิดของผู้เรียน กระตุ้น ให้ผู้เรียน
กล้าตอบสนองและกล้าถามย้อนกลับ 

 
4.2 วัตถุประสงค์ของการต้ังคําถาม 

การต้ังคําถามสามารถสอดแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมของการเรียนการสอน ผู้สอนควรจะต้อง
ทราบวัตถุประสงค์ของการต้ังคําถาม เพ่ือใช้คําถามให้เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนต่อไป 

กิตติชัย  สุธาสิโนบล (2541 : 97) ได้กล่าวถงึวัตถุประสงค์ของการต้ังคําถาม มีดังน้ี 
1. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและค้นหาแนวคิดใหม ่ๆ  
2. เพ่ือประเมินความรู้เดิมของผู้เรียนและสามารถเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียน   

กับประสบการณ์ใหม่ทีจ่ะจัดให้กับผู้เรียน 
3. เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้พร้อมก่อนที่จะเรียนบทเรียนใหม่ และทบทวนหรือสรุปบทเรียน 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนการสอน และวัดผลประเมินผลการเรียน 
5. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนให้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน 
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4.3 ความสําคัญของการต้ังคําถาม 
Benjamin S. Bloom (1956 : 220) นักการศึกษาชาวอเมริกัน ได้แบ่งระดับของคําถาม       

ในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยได้นําระบบการคิดทางการเรียนรู้ Bloom’s Taxonomy มาจําแนก     
การเรียนรู้ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 

1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เริ่มจากความรู้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินคา่ 

2. ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) จําแนกเป็นการรับรู้ การตอบสนอง การสร้าง
ค่านิยม การจัดระบบ และการสร้างคุณลักษณะจากค่านิยม  

3. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) จําแนกเป็นทกัษะการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายทักษะการเคลื่อนไหวอวัยวะสองส่วนหรือมากกว่าพร้อม ๆ กัน ทักษะการสื่อสารโดยใช้ท่าทาง 
และทักษะการแสดงพฤติกรรมทางการพูด  

ซึ่งในแต่ละด้านจะมีการจําแนกระดับความสามารถของผู้เรียนจากตํ่าสุดไปถึงสูงสุด 
โดยเฉพาะด้านพุทธิพิสัย ซึ่งเป็นด้านการเรียนรู้ที่มีความสาํคัญมากที่สามารถนํามากําหนดเป็นข้อ
สําคัญในการแบ่งระบบความรู้ ความคิด และความสามารถทางสติปัญญาของผู้เรียนอย่างเป็นขั้นตอน 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ระดับ เรียงลําดับจากระดับตํ่าไประดับสูง และสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับเทคนิค
การใช้คําถามได้แก่ 

1. ความรู้ความจํา (knowledge)  
2. ความเข้าใจ (comprehension)  
3. การนําไปใช้ (application)  
4. การวิเคราะห์ (analysis)  
5. การสังเคราะห์ (synthesis)  
6. การประเมินค่า (evaluation)  
นอกจากน้ี ยังสามารถนําเสนอระดับความสามารถท่ีมีการปรับปรุงใหมต่ามแนวคิดของ 

Anderson and Krathwohl (2001 : 123) ซึ่งแบ่งเป็นระดับ ดังน้ี 
1. การจํา (remembering)  
2. การเข้าใจ (understanding) 
3. การประยุกต์ใช้ (applying)  
4. การวิเคราะห์ (analyzing) 
5. การประเมินผล (evaluating)  
6. การสร้างสรรค์ (creating) 
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สิ่งที่แตกต่างระหว่างแนวคิดของ Bloom (1956 : 220) กับแนวคิดของ Anderson และ
Krathwohl (2001 : 125) คอื 

1. การเพ่ิมมิติด้านลักษณะความรู้ เพ่ือช่วยให้การกําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้            
มีความชัดเจนขึ้น 

2. การปรับคํารูปแบบที่ใช้จากคาํนามเป็นคํากริยา 
3. ขั้นที่ 1 เปลี่ยนจากคําว่า “ความรู้ความเข้าใจ” เป็น “การจํา” ขั้นที ่5 เปลี่ยนจาก 

“การสังเคราะห์” เป็น “การประเมินผล” และขั้นที ่6 เปลี่ยนจาก “การประเมินผล” เป็น           
“การสร้างสรรค์”  โดยสามารถเปรียบเทียบได้ ดังภาพต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดง Bloom’s Taxonomy Revised 
ที่มา : Anderson and Krathwohl (2001 : 127) 

 
การถามคําถามในระดับต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคการต้ังคําถามอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน ช่วยให้

ผู้สอนทราบพ้ืนฐานความสามารถของผู้เรียน และช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากรู้     
อยากเห็นและเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ช่วยทบทวนบทเรียน รวมทั้งช่วย             
ในการประเมินผลว่า การสอนได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้หรือไม่ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้     
จากการคิดค้นด้วยตัวของผู้เรียนเอง ให้ผู้เรยีนมีเหตุมีผล ช่วยพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
จะเห็นได้ว่า เทคนิคการต้ังคําถามที่ดีน้ันเป็นสิ่งสําคัญ และจําเป็นมากสําหรับผู้สอนทีจ่ะช่วยให้
กิจกรรมการเรยีนการสอนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชาตินี  ศิริพงษ์ไทย (2560 : จาก https://www.gotoknow.org/posts/306302, สบืค้น
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการต้ังคําถาม ไว้ดังน้ี 

1. ใช้เป็นสื่อสําหรับสํารวจและทบทวนพ้ืนความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 
คําตอบของผู้เรียนจะเป็นสื่อนําไปสู่การเรียนการสอนบทเรียนใหมแ่ละประสบการณ์ใหม่ 
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2. ใช้กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ครูอาจใช้คาํถามเพ่ือเร้าความสนใจของผู้เรียนได้     
ทุกขั้นตอนในการเรียนการสอน เช่น การใช้คําถามเพ่ือเริ่มต้นบทเรียน ถามให้ผู้เรียนสังเกต          
ให้ยกตัวอย่าง ใช้เป็นสิ่งเช่ือมโยงหรือเริ่มต้นการสนทนาระหว่างครูกับผู้เรียน เพราะผู้เรียนจะตอบ
คําถามของครูได้หากสนใจเรียนตลอดเวลา 

3. ใช้เสริมสร้างความสามารถทางความคิดให้แก่ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนฝกึคดิหาคําตอบ  
หาเหตุผลและหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

4. คําถามที่ดีจะช่วยให้มีการอภิปรายต่อเน่ือง เป็นการขยายความคิดและแนวทาง 
ในการเรียนรู้และข้อสรุปหลักเกณฑ์ใหม ่ๆ 

5. การต้ังคําถาม ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เช่น ทําใหผู้้เรียนมีโอกาส
ตอบคําถาม เสนอความคิดเห็นและต้ังคําถาม รวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ด้วย 

6. ช่วยให้นักเรียนพยายามค้นคว้าหาความรู้ใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือที่จะนํามาตอบคําถามของครู 
7. ใช้ช่วยทบทวนหรือสรุปบทเรยีนให้เป็นที่เขา้ใจตรงกัน 
8. ใช้ช่วยประเมินผลการเรียนของนักเรียนและการสอนของครู      

 
4.4 ประเภทของคําถาม 

นักการศึกษาได้จําแนกประเภทของคําถามหลากหลายแบบ ขึ้นกับเกณฑ์ที่ใช้ในการจําแนก
ประเภท 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544 : 23) ได้กล่าวว่า คําถามจําแนกโดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ได้หลาย
ลักษณะ เช่น คําถามระดับตํ่า คําถามระดับสูง คําถามง่ายคําถามยาก นักการศึกษาบางกลุ่ม แบ่ง
ประเภทคําถามตามระดับขั้นของการใช้ความคิดในพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ตามแนวคิดของ 
Benjamin S.Bloomโดยแบ่งคําถามเป็น 6 ประเภทคือ 

1. ถามความรู้ คําถามที่มีคําตอบแน่นอน ถามเน้ือหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง คาํจํากัดความ   
คํานิยาม คําศพัท์ กฎ ทฤษฎีถามเก่ียวกับใคร (who) อะไร (what) เมื่อไร (when) ที่ไหน (where) 
รวมทั้งใช่หรือไม่ เช่น มนุษยสัมพันธ์หมายถึงอะไร ผู้ค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพคือใคร 

2. ถามความเข้าใจ คําถามที่ต้องใช้ความรู้ ความจํามาประกอบเพ่ืออธิบายด้วยคําพูด 
ของตนเองเป็นคําถามที่สูงกว่าถามความรู้ เช่น จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการแพร่      
และการออสโมซิสจงอธิบายลักษณะของผูม้ีสุขภาพจิตดี 

3. ถามการนําไปใช้ คําถามที่นําความรู้และความเข้าใจไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม ่
เช่น ท่านจะมีวิธีประหยัดนํ้าในครอบครัวของท่านได้หรือไม่ อย่างไร เมือ่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท่านควร
ปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง 
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4. ถามการวิเคราะห์ คําถามที่ให้จําแนกแยกแยะเร่ืองราวต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยส่วนย่อย
อะไรบ้าง โดยอาศัยหลักการ กฎ ทฤษฎี ทีม่าของเรื่องราว หรือเหตุการณ์น้ัน เช่น สาเหตุสําคัญ
ใดบ้างที่ทําให้เยาวชนเสพยาเสพย์ติด มูลเหตุสําคัญที่ทําให้สถิติ การมสีขุภาพจิตไม่ดีของคน          
ในกรุงเทพฯ สงูขึ้นคืออะไร 

5. ถามการสังเคราะห์ คําถามที่ใช้กระบวนการคิด เพ่ือสรุปความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ย่อย ๆ ขึ้นเป็นหลักการ หรือแนวคิดใหม่ เช่น จงสรุปหลักการถนอมอาหาร จากการศึกษา จงสรุปผล
เก่ียวกับสาเหตุการเกิดมะเร็ง 

6. ถามการประเมินค่า คําถามที่ให้นักเรียนตีคุณค่าโดยใช้ความรู้ ความรู้สึก ความคิดเห็น
ในการกําหนดเกณฑ์ เพ่ือประเมินค่าสิ่งเหล่าน้ัน เช่น ความคิดเห็นของเพ่ือนคนใด เหมาะสมท่ีสุดผล
การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของกลุ่มใดดีทีสุ่ด การใช้คําถามเป็นเทคนิคสําคัญในการเสาะแสวงหา
ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ เป็นกลวิธีการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดการตีความ 
การไตร่ตรอง การถ่ายทอดความคิด สามารถนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

การถามเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
พัฒนาความคิดใหม่ ๆ กระบวนการถามจะช่วยขยายทักษะการคิด ทําความเข้าใจให้กระจ่าง         
ได้ข้อมูลป้อนกลับทั้งด้านการเรียนการสอนก่อให้เกิดการทบทวน การเช่ือมโยงระหว่างความคิด      
ต่าง ๆ ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นและเกิดความท้าทาย 

กิตติชัย  สุธาสิโนบล (2541 : 97) ได้จําแนกประเภทของคําถามไว้แตกต่างกัน ดังน้ี 
1. คําถามทั่ว ๆ ไปที่ไม่เก่ียวกับเน้ือหาวิชา (Managerial Questions) ซึ่งเป็นคําถาม    

เพ่ือการดําเนินการสอน หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดําเนินไปในทิศทางที่ต้องการ นอกจากน้ี ยังใช้
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 

2. คําถามเน้นความ (Rhetorical Questions) ใช้เพ่ือเน้นเรื่องที่จะพูด เป็นวิธีการหน่ึง 
ของการอธิบายข้อเท็จจริง ซึง่อาจช่วยเน้นหรือเร้าความสนใจของผู้เรียนได้มากขึ้น จุดมุ่งหมายของ
คําถามประเภทน้ี ไมใ่ช่อยู่ที่คําตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่เป็นการบอกข้อเท็จจริง และเพ่ือเร้า
ความสนใจของผู้เรียนมายังเรื่องอ่ืน ๆ ด้วย 

3. คําถามที่มีคําตอบแน่นอน (Closed Questions) เป็นคําถามที่มีคําตอบจํากัดและ
แน่นอน ไม่ว่าจะถามคําถามน้ีกับผู้เรียนคนใดก็หวังจะได้รับคําตอบแนวเดียวกัน คําถามประเภทน้ี   
ไม่เก่ียวกับความคิดเห็น ส่วนใหญ่จะเป็นคําถามเก่ียวกับข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ผู้เรียนได้เคยเรียนมาแล้ว 

4. คําถามที่มีคําตอบได้หลายอย่าง หรือแนวคําถามกว้าง (Open - ended Questions) 
เป็นคําถามที่มคีําตอบที่เป็นไปได้มากกว่าหน่ึงหรือสองคําตอบ ผู้เรียนจะต้องใช้ความรู้ที่ได้เรียน
มาแล้วมาประมวลกันเข้าเพ่ือตอบคําถาม คําถามประเภทน้ี ได้แก่ คําถามที่ถามให้ผู้เรยีนลงความเห็น



56 

จากข้อมูล ต้ังสมมุติฐาน ออกแบบการทดลอง พยากรณ์ รวมถึงการถามเกี่ยวกับการประเมิน
ความรู้สึก 

ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา (2560 : จาก http ://www.cepthailand.org, สืบค้นเมื่อวันที ่
15 เมษายน 2560) ได้กล่าวถึง การจําแนกประเภทของคําถามว่า มีหลายแบบ เช่น การแบ่งระดับ
คําถามของ Art Costa โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

1.  คําถามระดับที่ 1 เราสามารถหาคําตอบได้จากเรื่องหรือตัวบทโดยตรง (Text Explicit) 
มีคําตอบที่ถูกเพียงคําตอบเดียว จัดเป็นการถามความเข้าใจเบ้ืองต้น มักเป็นคําถามเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง หรอืความจํา 
 

คําที่มักใชใ้นคาํถาม
นิยาม........ บรรยาย.......

ระบุ...... คือ.......
 

ลักษณะการถาม
ใครอะไร

ที่ไหน  เมื่อไร
 

2.  คําถามระดับที่ 2 เราต้องอนุมานคําตอบที่แฝงไว้ในเรื่อง หรือตัวบท (Text Implicit) 
คําตอบอาจแทรกหรือกระจัดกระจายในที่ต่าง ๆ เราจึงต้องตัดสินใจ เลือก สรุป โดยการจัดระบบ 
หรือเช่ือมโยงความสัมพันธ์จากเน้ือหาที่มี 
 

คําที่มักใชใ้นคาํถาม
วิเคราะห์........ เช่ือมโยง.......

จัดกลุ่ม...... ลําดับ.......
เปรียบเทียบ...... สังเคราะห์......

 

ลักษณะการถาม
อย่างไร  ทําไม
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3.  คําถามระดับที่ 3 เราต้องคิดหาคําตอบที่อยู่นอกเหนือเน้ือเรื่อง หรือตัวบท จําเป็นต้อง
อาศัยความรู้ หรือประสบการณ์ของผู้ตอบ (Experience Based) ทําใหค้ําตอบของแต่ละคนม ี
ความเป็นไปได้ที่หลากหลาย ไม่มีที่ถูกต้องชัดเจนคําตอบเดียว 
 

คําที่มักใชใ้นคาํถาม

จัดกลุ่ม...... ลําดับ.......
 

ลักษณะการถาม
เป็นนามธรรมในลักษณะ
อะไรจะเกิดขึ้น ถ้า....... 

หากคุณอยู่ในสถานการณ์น้ัน คุณจะ......
จากปัจจัยต่าง ๆ ทีม่ี ทํานายได้ว่า...........

 
ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา (2560 : จาก http ://www.cepthailand.org,  

สืบค้นเมื่อวันที ่15 เมษายน 2560) 
 
ได้สรุปกลุ่มคําถามสําหรับ “ครูสอนคิด” ม ี5 ประเภท ดังน้ี 
1. คําถามเลือกประเด็น (Selection) กลุ่มคําถามเช่น ประเด็นน้ีมาจากไหน? น่าสนใจ 

อย่างไร? สําคญัอย่างไร? 
2. คําถามเพ่ือทําประเด็นให้กระจ่าง (Clarification) กลุ่มคําถามเช่น หมายความว่า

อย่างไร? ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย? ต่างจากสิ่งอ่ืนอย่างไร?  
3. คําถามเพ่ือทดสอบความน่าเช่ือถือของข้อสรุป (Testing) กลุ่มคําถาม เช่น 

 หลักฐาน (Evidence) : หลกัฐานอะไร ทําให้เช่ือว่าเป็น......? 
 เหตุผล (Logic) : อะไรทําให้เช่ือว่าถ้า........แล้วจะเกิด...... ? 
 ตัวอย่างแย้ง (Counter-example) : หากมีกรณีที่ต่างออกไป แล้วยังสรุปแบบเดิมอยู่  
หรือไม่ ?  

4. คําถามเพ่ือขยายประเด็น (Alternative) กลุม่คําถามเช่น ถา้ไม่ใช่อย่างที่ว่า จะเป็น
อย่างอ่ืน ได้บ้างไหม? คนอ่ืนไม่เช่ืออย่างที่ว่า จะมีความเช่ือต่างไปอย่างไร?  

5. คําถามเพ่ือการนําประเด็นไปประยุกต์ใช้ (Evaluation) กลุ่มคําถามเช่น ถ้าสิ่งน้ีจริง 
อะไร จะเกิดขึ้น ? เรื่องน้ีจะมีความหมายอย่างไร กับใคร แค่ไหน ?  
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ชาตินี  ศิริพงษ์ไทย (2560 : จาก http://www.gotoknow.org/posts/306302, 
สืบค้นเมื่อวันที ่15 มกราคม 2560) ได้จําแนกประเภทของคําถาม ดังน้ี 

1. ถ้าใช้ความง่ายความยากเป็นเกณฑ์ ก็สามารถจําแนกเป็นคาํถามง่ายและคําถามยาก 
คําถามระดับตํ่าและคําถามระดับสูง 

2. ถ้าใช้ประเภทคําตอบของคําถามเป็นเกณฑ์ คือ คําตอบที่แน่นอนกับคําตอบที่ไม่ใช่
คําตอบที่แน่นอนก็สามารถจาํแนกเป็นคําถามแคบและคําถามกว้าง 

3. ถ้าใช้แนวคิดBenjamin S.Bloomกําหนดระดับขั้นการคิดในพุทธิพิสัย แบ่งประเภท
คําถามตามระดับขั้นของการใช้ความคิดในพุทธิพิสัย 

4. การใช้แนวคิดการสืบสอบด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบ่งประเภทคําถาม
ตามแนวการสืบสอบด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แต่ละทักษะ 

กัญญา  วีรยวรรธน (2560 : http://www1.nsdv.go.th/innovation/questioning.htm, 
สืบค้นเมื่อวันที ่18 เมษายน 2560) ได้กล่าวถึงเทคนิคการต้ังคําถามไว้ ดังน้ี 

1. ระดับของการต้ังคําถาม การต้ังคําถามมี 2 ระดับ คือ คําถามระดับพ้ืนฐาน และคําถาม
ระดับสูง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1.1 คําถามระดับพ้ืนฐาน เป็นการถามความรู้ ความจํา เป็นคําถามที่ใช้ความคดิทั่วไป 
หรือความคิดระดับตํ่า ใช้พ้ืนฐานความรู้เดิมหรือสิ่งที่ประจักษ์ในการตอบ เน่ืองจากเป็นคําถามที่ฝึกให้
เกิดความคล่องตัวในการตอบคําถามในระดับน้ีเป็นการประเมินความพร้อมของผู้เรียนก่อน
เรียน วินิจฉัยจดุอ่อน – จุดแข็ง และสรุปเน้ือหาที่เรียนไปแล้ว คําถามระดับพ้ืนฐานได้แก่ 

1.1.1 คําถามให้สังเกต เป็นคําถามที่ให้ผู้เรียนคิดตอบจากการสังเกต เป็นคําถาม 
ที่ต้องการให้ผู้เรียนใช้ประสาทสัมผสัทั้งห้าในการสืบค้นหาคําตอบ คือ ใช้ตาดู มือสัมผัส จมูกดมกลิ่น    
ลิ้นชิมรส และหูฟังเสียง ตัวอย่างคําถามเช่น 

1) เมื่อนักเรียนฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกอย่างไร 
2)  ภาพน้ีมีลักษณะอย่างไร 
3)  สารเคมีใน 2 บ๊ิกเกอร์ ต่างกันอย่างไร 
4)  พ้ืนผิวของวัตถุเป็นอย่างไร 

1.1.2 คําถามทบทวนความจํา เป็นคําถามที่ใช้ทบทวนความรู้เดิมของ
ผู้เรียน เพ่ือใช้เช่ือมโยงไปสู่ความรู้ใหม่ก่อนเริ่มบทเรียน ตัวอย่างคําถามเช่น  

1)  วันวิสาขบูชาตรงกับวันใด 
2)  ดาวเคราะห์ดวงใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 
3)  ใครเป็นผู้แต่งเรื่องอิเหนา 
4)  เมื่อเกิดอาการแพ้ยาควรโทรศัพท์ไปที่เบอร์ใด 
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1.1.3 คําถามที่ให้บอกความหมายหรือคําจํากัดความ เป็นการถามความเข้าใจ
โดยการให้บอกความหมายของข้อมูลต่าง ๆ ตัวอย่างคําถามเช่น 

1)  คําว่าสิทธิมนุษยชนหมายความว่าอย่างไร    
2)  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไร 
3)  สถิติ (Statistics) หมายความว่าอย่างไร 
4)  บอกความหมายของ Passive Voice 

1.1.4 คําถามบ่งช้ีหรือระบุ เป็นคําถามที่ใหผู้้เรียนบ่งช้ีหรือระบุคําตอบ        
จากคําถามให้ถูกต้อง ตัวอย่างคําถามเช่น 

1) ประโยคที่ปรากฏบนกระดานประโยคใดบ้างที่เป็น Past Simple Tense 
2)  คําใดต่อไปน้ีเป็นคําควบกล้ําไม่แท ้
3)  ระบุช่ือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง 
4)  ประเทศใดบ้างที่เป็นสมาชิก APEC 

1.2 คําถามระดับสูง เป็นการถามให้คิดค้น หมายถึง คําตอบที่ผู้เรียนตอบต้องใช้
ความคิดซับซ้อนเป็นการส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์และกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถใช้สมองทั้งซีกซ้าย
และซีกขวาในการคิดหาคําตอบ โดยอาจใช้ความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาเป็นพ้ืนฐานในการคิดและ
ตอบคําถาม ตัวอย่างคําถามระดับสูงได้แก่ 

1.2.1 คําถามให้อธิบาย เป็นการถามโดยให้ผู้เรียนตีความหมาย ขยายความ  
โดยการให้อธิบายแนวคิดของข้อมูลต่าง ๆ ตัวอย่างคําถามเช่น 

1)  เพราะเหตุใดใบไม้จึงมีสีเขียว 
2)  นักเรียนควรมีบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนอย่างไร 
3)  ชาวพุทธที่ดีควรปฏิบัติตนอย่างไร 
4)  ผู้เรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทําให้ร่างกายแข็งแรง 

1.2.2 คําถามให้เปรียบเทียบ เป็นการต้ังคําถามให้ผู้เรียนสามารถจําแนก       
ความเหมือน – ความแตกต่างของข้อมูลได้ ตัวอย่างคําถาม เช่น 

1)  พืชใบเลี้ยงคู่ต่างจากพืชใบเลี้ยงเด่ียวอย่างไร 
2)  จงเปรียบเทียบวิถีชีวิตของคนไทยในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย 
3)  DNA กับ RNA แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
4)  สังคมเมืองกับสังคมชนบทเหมือนและต่างกันอย่างไร 
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1.2.3 คําถามให้วิเคราะห์ เป็นคําถามให้ผู้เรียนวิเคราะห์ แยกแยะปัญหา       
จัดหมวดหมู่ วิจารณ์แนวคิด หรือบอกความสัมพันธ์และเหตุผล ตัวอย่างคําถาม เช่น 

1)  อะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน 
2)  วัฒนธรรมแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง 
3)  สาเหตุใดที่ทําให้นางวันทองถูกประหารชีวิต 
4) การติดยาเสพติดของเยาวชนเกิดจากสาเหตุใด 

1.2.4 คําถามให้ยกตัวอย่าง เป็นการถามให้ผู้เรียนใช้ความสามารถในการคิด
นํามายกตัวอย่าง ตัวอย่างคําถามเช่น 

1)  ร่างกายขับของเสียออกจากส่วนใดบ้าง 
2)  ยกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ 
3)  หินอัคนีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง 
4)  อาหารคาวหวานในพระราชนิพนธ์กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน        

ได้แก่อะไรบ้าง 
1.2.5 ถามให้สรุป เป็นการใช้คําถามเมื่อจบบทเรยีน เพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียน 

ได้รับความรู้หรือมีความก้าวหน้าในการเรียนมากน้อยเพียงใด และเป็นการช่วยเน้นยํ้าความรู้ที่ได้เรียน
ไปแล้ว ทําให้สามารถจดจําเน้ือหาได้ดีย่ิงขึ้น ตัวอย่างคําถามเช่น 

1)  จงสรุปเหตุผลที่ทําให้พระเจา้ตากสินทรงย้ายเมืองหลวง 
2)  เมื่อนักเรียนอ่านบทความเรื่องน้ีแล้วนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้าง 
3)  จงสรุปแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าเพ่ือให้เกิดคุณค่าสูงสุด 
4)  จงสรุปขั้นตอนการทําผ้าบาติก 

1.2.6 คําถามเพ่ือให้ประเมินและเลอืกทางเลือก เป็นการใช้คําถามที่ให้ผู้เรียน
เปรียบเทียบหรือใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่หลากหลาย ตัวอย่างคําถามเช่น 

1)  การว่ายนํ้ากับการว่ิงเหยาะ อย่างไหนเป็นการออกกําลังกายที่ดีกว่ากัน       
เพราะเหตุใด    

2)  ระหว่างนํ้าอัดลมกับนมอย่างไหนมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่ากัน   
เพราะเหตุใด 

3)  ดินร่วน ดินทราย และดินเหนียว ดินชนิดใดเหมาะแก่การปลูกมะม่วง
มากกว่ากันเพราะเหตุใด 

4)  ไก่ทอดกับสลัดไก่ นักเรียนจะเลือกรับประทานอาหารชนิดใด        
เพราะเหตุใด 
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1.2.7 คําถามให้ประยุกต์ เป็นการถามให้ผู้เรียนใช้พ้ืนฐานความรู้เดิมที่มีมา
ประยุกต์ใช้อยู่ในสถานการณ์ใหม่หรือในชีวิตประจําวัน ตัวอย่างคําถามเช่น 

1) ผู้เรียนมีวิธีการประหยัดพลังงานอย่างไรบ้าง 
2) เมื่อผู้เรียนเห็นเพ่ือนในห้องขาแพลง ผู้เรียนจะทําการปฐมพยาบาล

อย่างไร 
3) ผู้เรียนนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน             

การดําเนินชีวิตประจําวันอย่างไรบ้าง 
4) ผู้เรียนจะทําการส่งข้อความผ่านทางอีเมลได้อย่างไร 

1.2.8 คําถามให้สร้างหรือคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ หรือผลติผลใหม่ ๆ เป็นลักษณะ   
การถามให้ผู้เรยีนคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม ่ๆ ที่ไม่ซ้ํากับผูอ่ื้นหรือที่มีอยู่แล้ว ตัวอย่างคําถามเช่น 

1)  กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช้แล้วสามารถนําไปประดิษฐ์ของเล่นอะไร
ได้บ้าง 

2)  กล่องหรือลังไม้เก่า ๆ สามารถดัดแปลงกลบัไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
อย่างไร 

3)  เสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว นักเรียนจะนําไปดัดแปลงเป็นสิ่งใดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
4) ผู้เรียนจะนํากระดาษที่ใช้เพียงหน้าเดียวมาประดิษฐ์เป็นสิ่งใดบ้าง 

การต้ังคําถามระดับสูงจะทําให้ผู้เรียนเกิดทกัษะการคิดระดับสูง และเป็นคนมีเหตุผล ผู้เรียน 
ไม่เพียงแต่จดจําความรู้ ข้อเท็จจริงได้อย่างเดียวแต่สามารถนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ 
และประเมินสิง่ที่ถามได้ นอกจากน้ียังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสาระสําคัญของเร่ืองราวที่เรียนได้            
อย่างถูกต้องและกระตุ้นให้ผูเ้รียนค้นหาข้อมูลมาตอบคําถามด้วยตนเอง 

การตอบคําถามระดับสูง ผู้สอนต้องให้เวลาผู้เรียนในการคดิหาคําตอบเป็นเวลามากกว่า   
การตอบคําถามระดับพ้ืนฐาน เพราะผู้เรียนต้องใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งและ                     
มีวิจารณญาณ ในการตอบคําถาม ความผิดพลาดอย่างหน่ึงของการต้ังคําถาม คือ การถามแล้ว
ต้องการคําตอบในทันทีโดยไม่ให้เวลาผู้เรียนในการคิดหาคําตอบ 
 

4.5 ลักษณะของคําถามที่ดี 
คําถามที่ช่วยให้การใช้คําถามของผู้สอนบรรลุวัตถุประสงค์มากย่ิงขึ้น ลกัษณะการต้ังคําถาม  

ที่ดี มีผู้รู้ได้ให้ขอ้คิดเห็นไว้ดังน้ี 
กิตติชัย  สุธาสิโนบล (2541 : 101) ได้กล่าวถึงลักษณะของคําถามที่ดีไว้ดังน้ี 
1. สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คดิทั้งในด้านเหตุผล การวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และเป็น

คําถามที่ท้าทาย ย่ัวยุผู้ตอบ 
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2. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนแต่ละเน้ือหา 
3. เหมาะสมกับระดับช้ันของผู้เรียนไม่ยากหรอืง่ายเกินไป 
4. ใช้ภาษาง่าย ๆ เฉพาะเจาะจง สั้น กะทัดรัด ได้ความครบ 
5. ขึ้นต้นประโยคโดยใช้คําถาม แทนที่จะบอกข้อความก่อน แล้วถามคําถามโดยใช้ประโยค

ว่า “ไดโนเสาร์ ครองโลกมาหลายร้อยล้านปี ในช่วงยุคใด”ก็ใช้ว่า“ในยุคใดที่ไดโนเสาร์ครองโลก” 
6. ไม่ควรต้ังคําถามหลายคําถามในขณะเดียวกัน และไม่ต้ังคําถามนิเสธ พร้อมทั้ง ควรเป็น

คําถามแบบเปิด เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดแบบอเนกนัย 
7. ต้องมีระดับความยากง่ายพอเหมาะกับช้ันที่เรียนและวุฒิภาวะของผู้เรียน 

 
4.6 วิธีการต้ังคําถามที่ดี 

วิธีการต้ังคําถามที่ดี เป็นความสามารถในการต้ังคําถามหรือใช้คําถาม เพ่ือให้ผู้เรียนตอบ
คําถามโดยแสดงความคิดในระดับสูง การถามคําถามน้ันจะต้องน่าสนใจ และกระตุ้นให้คิด ควรเตรียม
มาก่อน ผู้รู้ได้เสนอเกี่ยวกับการถามคําถามไว้ดังน้ี 

กิตติชัย  สุธาสิโนบล (2541 : 102) ได้เสนอแนะเก่ียวกับการถามคําถามที่ดีไว้ดังน้ี 
1. การถามให้ตรงประเด็น เมื่อถามคําถามกว้าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรยีนได้รับรู้แนวทางของคําถาม

แล้ว ผูส้อนควรถามคําถามเจาะจงลงไปในประเด็นที่ต้องการให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
2. การเรียกผู้เรียนให้ตอบคําถาม ผูส้อนควรถามทั้งช้ัน หยุดสักเล็กน้อยจึงเรียกผู้เรียนคน

ใดคนหน่ึงตอบ โดยการเรียกช่ือหรือใช้ท่าทาง ไม่ควรเรียกช่ือก่อนแล้วจึงถาม 
3. การกระจายคําถาม ผู้สอนควรถามคําถามผู้เรียนให้ทั่วถึง แม้ว่าอาจจะใช้วิธีถามตัวแทน

ของกลุ่ม 
4. การจัดให้มีความเงียบช่ัวขณะ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมาธิ ได้คิดแล้วจึงเรียกให้ตอบเทคนิค

น้ีสําคัญมาก เมื่อผู้สอนถามคําถามที่ยากขึน้ ต้องเว้นระยะเวลาเพ่ือรอคําตอบ ความเงียบในขณะรอ 
ผู้เรียนจะเริ่มคดิ และใส่ใจกับคําถาม เป็นการดึงศักยภาพในตนเองออกมา เพ่ือตอบคําถาม 

5. คําถามควรกระชับและชัดเจน ไม่ถามคําถามพร้อมกันหลายคําถาม เพราะจะทําให้
ผู้เรียนสับสนและไม่สามารถตอบคําถามได้ตรงประเด็น 

6. การถามคําถาม โดยการปูพ้ืนความรู้ เป็นการถามคําถามเพ่ือดึงประสบการณ์เดิมของ
ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนหาคําตอบได้ดีขึ้น โดยถามให้แนวทางหรือถามคําถามใหม ่แต่ใจความเดียวกัน 
หรือแบ่งคําถามออกเป็นตอน ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและตอบคําถามง่ายขึ้น 

7. การถามคําถามต่อเน่ืองที่เจาะลึก เป็นการถามช่วยให้ผู้เรียนคิดหาคําตอบที่ดีกว่า ลึกซึง้ 
กว้างขวาง มีเหตุผลกว่าคําตอบพ้ืน ๆ ที่ตอบครั้งแรกและใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน 
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8. ถ้าผู้เรียนตอบคําถามถูก ควรมีการเสริมแรงทางวาจา เช่น ให้คําชม และถ้าผู้เรียนตอบ
ผิด ไม่ควรมีปฏิกิริยาทางลบ เช่น ตําหนิ แต่ควรให้กําลังใจท่ีจะแก้ไขคําตอบที่ผิดหรือในกรณีที่ไม่มี
คําตอบ ควรถามใหมแ่ละทําให้ง่ายขึ้น หรือเน้นจุดสําคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนเขา้ใจคําถาม 

9. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ถามอย่างเป็นกันเองบ้าง เพ่ือสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร           
ในห้องเรียน จะทําให้ผู้เรียนรูส้ึกอยากมีส่วนร่วมในการตอบคําถามมากขึ้น 

10. ใช้คําถามที่ผู้เรยีนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตอบคําถามได้ และ
ควรวิเคราะห์คําถามที่ถามไปแล้ว สําหรับนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือใช้ในโอกาสอ่ืน ๆ ต่อไป 

ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา (2560 : จาก http ://www.cepthailand.org, สืบค้นเมื่อ  
วันที่ 15 เมษายน 2560) ได้เสนอแนะในการถามคําถามทีดี่ไว้ดังน้ี 

คําถามที่ดีควรเป็นคําถามที่กระตุ้นให้คิดในเรื่องที่สนใจได้ชัดเจน คิดได้ลึกซึ้งและ           
กว้างขวางขึ้น รวมท้ังเป็นคําถามที่ช่วยให้เด็กสามารถเช่ือมโยงเรื่องที่สนใจกับตัวเองได้ 

สรุปได้ว่า การต้ังคําถามที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดอย่างเป็นระบบ ตลอดจนพัฒนา
ความรู้ความคิดของผู้เรียน ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากตอบคําถาม ผู้สอนจึงต้องใช้
ความรอบคอบในการพิจารณาเลือกใช้คําถาม อีกทั้ง ต้องให้ความสนใจในการฝึกฝนการต้ังคําถาม  
ให้คล่องแคล่ว ผู้รายงานจึงได้นําเทคนิคการต้ังคําถาม มาใช้ในชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย เพ่ือต้ังคําถามในกิจกรรมฝึกปฏิบัติของชุดฝึกทักษะในชุดที่ 1 - 5  

 

5. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับชุดฝึกทักษะ 
5.1 ความหมายของชุดฝึกทักษะ 

ผู้รู้ได้ให้ความหมายของชุดฝึกไว้ ดังน้ี 
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 641) ได้ใหค้วามหมายของชุดฝึกทักษะไว้ว่า หมายถึง 

แบบฝึกหัด หรอืชุดการสอนที่เป็นแบบฝึกที่ใช้เป็นตัวอย่าง ปัญหา หรือคําสั่งที่ต้ังขึ้นให้นักเรียน     
ฝึกตอบ 

สาวิตรี  สุวรรณ (2551 : 35) ได้ให้ความหมายของชุดฝึกทักษะไว้ว่า ชุดฝึกเป็นสื่อชนิดหน่ึง 
ที่ครูสร้างขึ้น เพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมการเรยีนการสอน โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้
ทักษะ และความชํานาญจนสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2543 : 2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ชุดฝึกทักษะ หมายถึง การจัด
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน เมือ่ครูได้สอนเน้ือหา แนวคิด หรือหลักการเร่ืองใดเรื่องหน่ึงให้กับผู้เรียน  
ทําให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ันแล้ว ขั้นต่อไปครูต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนเพ่ือให้
เกิดความชํานาญ คล่องแคลว่ถูกต้องแม่นยํา 
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ประภาพร ถิ่นอ่อง (2553 : 29) ได้กล่าวว่า ชุดฝึกทักษะ หมายถึง สื่อการเรียนการสอน      
ที่สร้างขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น โดยที่กิจกรรม      
ที่ได้ปฏิบัติในชุดฝึกน้ันจะครอบคลุมเน้ือหาทีเ่รียนไปแล้ว ทาํให้นักเรียนมคีวามรู้และทักษะมากขึ้น 
เพราะมีรูปแบบหรือลักษณะที่หลากหลาย 

สมพร ตอยยีบี (2554 : 32) ได้กล่าวว่า ชุดฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียน       
ได้ฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้ต่าง ๆ จนเกิดความชํานาญ และสามารถนําความรู้ไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง 
 

5.2 หลักการสร้างชุดฝึกทักษะ 
นิตยา กิจโร (2553 : 40) ได้สรุปหลักการสร้างชุดฝึกทักษะไว้ ดังน้ี 
1. ก่อนสร้างชุดฝึกทักษะจําเป็นต้องกําหนดโครงร่างไว้ก่อนว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไร      

ชุดฝึกทักษะเก่ียวกับเรื่องอะไร 
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
3. เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4. แจ้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมย่อย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของผู้เรยีน 
5. กําหนดอุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม 
6. กําหนดเวลา และขั้นตอนให้เหมาะสม 
7. การประเมินผลอย่างไร 
ประภาพร ถิ่นอ่อง (2553 : 35) ได้กล่าวว่า หลักการสร้างชุดฝึกทักษะควรคํานึงถึงหลัก

จิตวิทยาในการเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมายในการฝึกชุดฝึกทักษะควรเริ่มจากง่ายไปหายาก มีหลายแบบ 
มีตัวอย่างประกอบ มีภาพประกอบ และสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 

ปราณี จิณฤทธ์ิ (2552 : 32) ได้กล่าวว่า หลักการสร้างชุดฝึกทักษะผู้สร้างต้องคํานึงถึง  
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ชุดฝึกทักษะทีส่ร้างต้องมีหลาย ๆ รูปแบบ สร้างจากง่ายไปหายาก        
มีความถูกต้องในการสร้างชุดฝึกทักษะ ต้องมีการสอดแทรกทักษะวิชาอ่ืนเข้าไปด้วย ควรจัดทําชุดฝึก
ทักษะไว้ล่วงหน้า เพราะชุดฝึกทักษะควรทําหลังจากผู้เรียนได้เรียนบทเรียนในเรื่องน้ัน ๆ จบลงทันท ี

อุษณีย์  เสือจนัทร์ (2553 : 26) ได้กล่าวว่า หลักการสร้างชุดฝึกทักษะ ผูส้ร้างต้องศึกษา
ปัญหาของเน้ือหาที่นํามาสร้างชุดฝึก โดยนํามาต้ังวัตถุประสงค์ตลอดจนรูปแบบ และวางแผนขั้นตอน
การใช้ชุดฝึก การสร้างชุดฝึกต้องสอดคล้องกับเน้ือหาและทักษะที่ต้องการฝึก ต้องนําหลักจิตวิทยา
การเรียนรู้ และจิตวิทยาพัฒนาการมาเป็นแนวทางในการสร้างชุดฝึกก่อนนําไปใช้ควรมีการทดลองใช้
เพ่ือหาข้อบกพร่องของชุดฝึก 
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5.3 ขั้นตอนการสร้างชุดฝึกทักษะ 
สําลี รักสุทธี (2544 : 34) กล่าวถึง ขั้นตอนการสร้างชุดฝึกทักษะ ดังน้ี 
1. สํารวจปัญหา สาระ ตัวบ่งช้ีที่เป็นปัญหาและความต้องการ เมื่อจัดกิจกรรมการเรียน    

การสอนไปแล้วครูผู้สอนย่อมทราบดีว่า บรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่ รวบรวมปัญหาและ         
ความต้องการในการแก้ปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนในแต่ละตัวบ่งช้ี 

2. กําหนดจุดประสงค์ในการสร้างชุดฝึกทักษะ ให้ชัดเจนตรงตามตัวบ่งช้ีที่เป็นปัญหา       
เพ่ือตอบคําถามว่าสร้างชุดฝึกทักษะเพ่ืออะไร ต้องการให้ผู้เรียนรู้อะไร และเป็นอย่างไร 

3. วิเคราะห์ปัญหาที่เรียนในแต่ละจุดประสงค์ว่าประกอบด้วยอะไร 
4. ศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการอ่านของผู้เรียนในแต่ละช้ันว่าเด็กแต่ละคนมี      

ความสนใจเรื่องอะไร เช่น จิตวิทยาการอ่านที่นําไปใช้กับชุดฝึกทักษะ ประกอบด้วย 
5. ความใกล้ชิด คอื ถ้าใช้สิ่งเร้าและตอบสนองเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันจะสร้างความ

พอใจให้แก่ผู้เรยีน 
6. การฝึกหัด คือ การให้ผู้เรียนได้ทําซ้ํา ๆ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจที่แมน่ยํา 
7. กฎแห่งผล คือ การให้ผู้เรียนได้ทราบผลการทํางานของตนด้วยการเฉลยคําตอบ         

จะช่วยให้ผู้เรียนได้ทราบข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและเป็นการสร้างความพอใจแก่ผู้เรียนได้ 
8. การจูงใจ คือ การจัดชุดฝึกเรียงตามลําดับจากชุดฝึกที่ง่ายและสั้น สู่เรื่องยาว และยาก

ขึ้น ควรมีภาพประกอบและหลายรูปแบบ 
9. กําหนดกรอบการสร้างชุดฝึกทักษะว่าควรประกอบด้วยเร่ืองอะไรบ้าง แต่ละเรื่อง          

ควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง มีความยาวเพียงใด จะนําเสนอโดยใช้ภาพประกอบหรือไม่ 
10.  ลงมือเขียนชุดฝึกทักษะแต่ละชุด 
11.  นําชุดฝึกทักษะน้ันไปให้ผู้ชํานาญการตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงตามเน้ือหา      

เช่น ครูสอนภาษาไทยที่มีประสบการณ์ ศึกษานิเทศก์ เป็นต้น หรือนําไปทดลองกับผู้เรียน             
จํานวน 1 - 5 คน เพ่ือนําไปรวบรวมข้อมูลแล้วแก้ไขข้อบกพร่อง 

12.  จัดพิมพ์หรืออัดสําเนาชุดฝึกทักษะเพ่ือให้ผูเ้รียนนําไปใช้พอสรุปได้ว่า ขั้นตอน                
ในการสร้างชุดฝึกทักษะ มีดังน้ี  

1. สํารวจปัญหา 
2. กําหนดจุดประสงค์ในการสร้างชุดฝึกทักษะ  
3. วิเคราะห์ปัญหาที่เรียนในแต่ละจุดประสงค์  
4. ศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู้  
5. กําหนดกรอบการสร้างชุดฝึกทักษะ  
6. ลงมือเขียนชุดฝึกทักษะแต่ละชุด  
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7. นําชุดฝึกทักษะนั้นไปให้ผู้ชํานาญการตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์        
หรืออัดสําเนาชุดฝึกทักษะเพ่ือให้ผู้เรียนนําไปใช้ 

 
5.4 ลักษณะของชุดฝึกทักษะท่ีดี 

การเลือกใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนน้ันครูต้องคํานึงถึงลักษณะ   
ของแบบฝึกทกัษะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียน ลักษณะของชุดฝึกทักษะที่ดี      
มีผู้รู้ได้ให้ความเห็นไว้ ดังน้ี  

สําลี รักสุทธี (2544 : 31 - 32) ได้กล่าวถึง ลักษณะของชุดฝึกทักษะที่ดี ไว้ดังน้ี 
1. มีคําสั่งชัดเจน เข้าใจ เหมาะสมกับวัยเด็ก 
2. มีตัวอย่างประกอบที่ดีควรให้ผู้เรียนเกิดความคิดหลาย ๆ แนวคิด 
3. มีตัวอย่างประกอบเพ่ือดึงดูดความสนใจและสื่อความหมาย 
4. มีเน้ือที่สําหรับเขียน เว้นให้มขีนาดเหมาะสมกับคําที่นักเรยีนต้องการเขียน 
5. การวางรูปแบบที่ดี จะทําให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามและประหยัด 
6. ควรบันทึกวิธีการสอนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของแบบฝึกทักษะไว้ในคูม่ือ 
สมพร พูลพันธ์ (2541 : 40) ได้ให้ความคิดเห็นว่าลักษณะของแบบฝึกหัดที่ดีควรเก่ียวข้อง 

กับบทเรียนที่เรียนแล้ว เหมาะกับวัยและระดับความสามารถของเด็ก มีคาํช้ีแจงที่ชัดเจนเข้าใจง่าย  
ท้าทายความสามารถและใช้เวลาเหมาะสม 

วรสุดา บุญยไวโรจน์ (2543 : 37) ได้เสนอแนะลักษณะของแบบฝึกที่ดีไว้ดังน้ี 
1. ควรมีความชัดเจนทั้งคําสั่งและวิธีทํา ไม่ควรเป็นคําสั่งที่ยาวเกินไป 
2. ควรมีความหมายต่อผู้เรียน ตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึกลงทุนน้อยใช้ได้นาน 
3. ภาษาและภาพที่ใช้ควรเหมาะสมกับวัยและพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน 
4. ควรแยกฝึกเป็นเรื่องแต่ละเรื่องไม่ควรยาวเกินไป 
5. ควรมีทั้งแบบกําหนดคําตอบให้และแบบให้ตอบโดยเสรีการเลือกใช้คําและรูปภาพ 
6. ควรมีข้อแนะนําการใช้ 
7. มีให้เลือกตอบอย่างจํากัดและตอบอย่างเสรี 
8. ถ้าเป็นแบบฝึกหัดที่ต้องการให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองแบบฝึกหัดควรมีหลายรูปแบบ 
9. ควรใช้สํานวนภาษาง่าย ๆ ฝึกให้คิดและสนุกสนาน 
วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2547 : 77) กล่าวว่าลักษณะของแบบฝึกเสริมที่ดีควรประกอบด้วย 

สิ่งต่อไปน้ี 
1. เป็นสิ่งที่นักเรียนเรียนมาแล้ว 
2. เหมาะกับระดับวัย หรือความสามารถของนักเรียน 
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3. มีคําช้ีแจงสั้น ๆ ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจวิธีทําได้ง่าย 
4. ใช้เวลาที่เหมาะสม คือไม่นานเกินไป 
5. เป็นสิ่งที่น่าสนใจและท้าทายให้นักเรียนแสดงความสามารถ 
6. ใช้สํานวนภาษาที่เข้าใจง่าย 
7. ฝึกให้คิดได้เร็วและสนุกสนาน 
8. สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 
วิชัย เพ็ชรเรือง (2546 : 73) เสนอลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดีดังต่อไปน้ี 
1. แบบฝึกทักษะแต่ละแบบฝึกควรใช้จิตวิทยาเข้ามาช่วยเช่นมีการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็ก

เกิดความอยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้นที่อยากกระทํากิจกรรมน้ันๆและเมื่อจบการฝึกแต่ละคร้ัง
ควรมีการเสริมแรงให้เด็กทุกครั้ง เพ่ือเด็กจะได้อยากทํากิจกรรมต่อไปเมื่อตัวเองประสบผลสําเร็จ 

2. การสร้างแบบฝึกทักษะแต่ละคร้ัง ควรให้นักเรียนมีส่วนรว่มด้วยเพ่ือเด็กจะได้เกิด
ความรู้สึกภูมิใจที่เป็นเจ้าของกิจกรรมและเต็มใจที่กระทํากิจกรรมน้ัน ๆให้บรรลุเป้าหมาย 

3. สํานวนภาษาไม่ควรใช้คํายากเกินไปเพราะเด็กจะเกิดความท้อถอยและไม่ง่าย             
จนเด็กเกิดความเบ่ือหน่าย 

4. แบบฝึกทักษะควรให้ฝึกในสิ่งที่เก่ียวข้องใกลชิ้ดกับตัวเด็กมีความหมายต่อผู้เรียน        
เพ่ือเด็กจะได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

5. แบบฝึกทักษะที่ดีควรเร้าความสนใจ ต้ังแต่หน้าปกจนถึงหน้าสุดท้าย 
6. ควรเน้นแบบฝึกทักษะที่สามารถประเมินและจําแนกความเจริญงอกงามของผู้เรียนได้ด้วย 
นอกจากน้ัน ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2532 : 494) ได้กล่าวถึง แบบฝึกทักษะที่ดีจะต้องมี      

การทดสอบประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกด้วย โดยจะต้องคํานึงถึงหลัก 3 ประการ คือ  
1. สําหรับหน่วยงานผลิตแบบฝกึ การหาประสิทธิภาพเป็นการประกันคุณภาพของแบบฝึก

ว่าอยู่ในขั้นสูง เหมาะสมท่ีจะผลิตออกมาจํานวนมาก หากไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพเสียก่อน   
แล้วผลิตออกมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ดี จะต้องทําใหม่เป็นการสิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณ 

2. สําหรับผู้ใช้แบบฝึก แบบฝึกจะทําหน้าที่สอนโดยที่ช่วยสร้างสภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
เปลี่ยนพฤติกรรมตามท่ีมุ่งหวัง บางครั้งต้องช่วยครูสอน บางครั้งต้องสอนแทนครู ดังน้ัน ก่อนนํา
แบบฝึกหัดไปใช้ ครูจึงควรมัน่ใจว่าชุดการสอนหรือแบบฝึกน้ันมีประสทิธิภาพในการช่วยให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้จริง การทดสอบประสิทธิภาพตามลําดับขั้นช่วยให้เรามีแบบฝึกที่มีคุณคา่ทางการสอน
จริงตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 

3. สําหรับผู้ผลิตแบบฝึกการทดสอบประสิทธิภาพจะทําให้ผู้ผลิตมั่นใจได้ว่าเน้ือหาสาระ       
ที่บรรจุลงในชุดแบบฝึกง่ายต่อการเข้าใจ อันช่วยให้ผู้ผลิตมีความชํานาญสูงขึ้น การหาประสิทธิภาพ
ของชุดฝึกอย่างเป็นลําดับขั้นตอน 
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5.5 ประโยชน์ของชุดฝึกทักษะ 
ผู้รู้และนักวิชาการ ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดฝึกทักษะไว้ ดังน้ี 
ไพบูลย์ มูลดี (2546 : 52) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของชุดฝึกทักษะไว้ว่า 
1. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น 
2. ช่วยให้ผู้เรียนจดจําเน้ือหาในบทเรียนและคําศัพท์ต่าง ๆ ได้คงทน 
3. ทําให้เกิดความสนุกสนานขณะเรียน 
4. ทําให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าของตนเอง 
5. ผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง 
6. ชุดฝึกทักษะสามารถนํามาวัดผลการเรียนที่เรียนแล้ว 
7. ช่วยให้ครูทราบข้อบกพร่องของผู้เรียนและนําไปปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 
พนมวัน  วรดลย์ (2542 : 38 - 39) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดฝึกทักษะ ดังน้ี 
1. เป็นส่วนเพ่ิมหรือเสริมหนังสอืเรียนในการเรียนทักษะ เป็นอุปกรณ์การสอนที่ช่วยลด

ภาระการสอนของครูได้มาก เพราะแบบฝึกทักษะเป็นสิ่งทีจ่ัดทําขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบ 
2. ช่วยเสริมทักษะทางการใช้ภาษา แบบฝึกเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้เด็กฝึกทกัษะการใช้

ภาษาได้ดีแต่ต้องอาศัยการส่งเสริมและเอาใจใสจ่ากครูผูส้อนด้วย 
3. ช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เน่ืองจากเด็กมีความสามารถทางภาษา       

แตกต่างกันการให้เด็กทําแบบฝึกทักษะที่เหมาะสมกับความสามารถจะช่วยให้เด็กประสบความสําเร็จ
ในด้านจิตใจมากขึ้น 

4. ชุดฝึกทักษะช่วยเสริมให้ทักษะทางภาษาคงทนโดยกระทํา ดังน้ี 
4.1 ฝึกทันทีหลังจากที่เด็กได้เรียนรู้เรื่องน้ัน ๆ 
4.2 ฝึกซ้ําหลาย ๆ ครั้ง 
4.3 เน้นเฉพาะเรื่องที่ต้องฝึก 

5. ชุดฝึกทักษะที่ใช้เป็นเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู้หลังจากบทเรียนในแต่ละครั้ง 
6. ชุดฝึกทักษะทีจ่ัดทําขึ้นเป็นรูปเล่ม เด็กสามารถเก็บรักษาไว้เพ่ือเป็นแนวทางและ

ทบทวนด้วยตนเองได้ต่อไป 
7. การให้เด็กทําแบบฝึกทักษะช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่าง ๆ ของเด็กได้

ชัดเจนซึ่งจะช่วยให้ครูดําเนินการปรับปรุงแก้ปัญหานั้น ๆ ได้ทันท่วงท ี
8. ชุดฝึกทักษะทีจ่ัดทําขึ้น นอกเหนือจากที่มีอยู่ในหนังสือเรียน จะช่วยให้เด็กได้ฝึกฝน  

อย่างเต็มที่ 
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9. ชุดฝึกทักษะทีจ่ัดพิมพ์ไว้เรียบร้อย จะช่วยให้ครูประหยัดทั้งแรงงานและเวลา             
ในการที่จะต้องจัดเตรียมสร้างแบบฝึกทักษะอยู่เสมอ ในด้านผู้เรียนก็ไมต้่องเสียเวลาลอกแบบฝึก  
จากตําราเรียน ทําให้มีโอกาสฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ได้มากขึน้ 

10. ชุดฝึกทักษะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะการจัดพิมพ์ขึ้นเป็นรูปเล่มแน่นอนย่อมลงทุน 
ตํ่ากว่าที่จะพิมพ์ลงกระดาษไขทุกคร้ัง ผู้เรียนสามารถบันทกึและมองเห็นความก้าวหน้าของตนเอง   
ได้อย่างมีระบบระเบียบ 

อุษณีย์ เสือจันทร์ (2553 : 17 - 18) ได้กลา่วว่า ชุดฝึกทักษะช่วยในการฝึกเสริมทักษะ ทําให้
จดจําเน้ือหาได้คงทนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน สามารถนํามาแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  
ได้ดี ผู้เรียนสามารถนํามาทบทวนเนื้อได้ด้วยตนเอง ทําให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าของตน        
เป็นเคร่ืองมือที่ครูผู้สอนใช้ประเมินผลการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีว่าผู้เรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใด 

ปาริชาติ สุพรรณกลาง (2550 : 23) ได้กล่าวว่า ชุดฝึกเป็นสื่อการเรียนทีช่่วยให้ผู้เรียน     
เกิดการเรียนรู้และทักษะทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระครูผู้สอน ซึ่งประโยชน์ของชุดฝึกทําให้นักเรียนเข้าใจ
บทเรียนได้มากขึ้นมีความเช่ือมั่น ฝึกทํางานด้วยตนเอง ทําให้มีความรับผิดชอบ และทําให้ครูทราบ
ปัญหาและข้อบกพร่องของผู้เรียนในเรื่องที่เรียน ทําใหส้ามารถแก้ปัญหาได้ทันที นอกจากน้ี ชุดฝึก
ทักษะยังเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกทักษะอย่างเต็มที่ ทั้งยังช่วยให้คงอยู่ได้นาน และเป็นเครื่องมือ        
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจบบทเรียนแต่ละคร้ังอีกด้วย 

สมพร ตอยยีบี (2554 : 37) ได้กล่าวว่า ชุดฝึกมีความสําคญัต่อการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่าง ๆ เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาบทเรียน และยังสามารถทบทวนเน้ือหาได้ด้วยตนเอง 

วิชัย  วงษ์ใหญ ่(2530 : 25 - 27)ได้กล่าวถึง ชุดฝึกไว้ว่า จะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผู้เรียนได้
ฝึกอบรมด้วยตนเอง จะทําให้ผู้เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมได้ตามท่ีกําหนดไว้ การเรียนรู้ที่มี
ความหมายเป็นการเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นครูหรือผู้เรียน เน้นสร้างความรู้และสามารถสรุป
ความรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมสําคญั และหาข้อสรุปหรือคําตอบได้ด้วยตนเอง 

ดังที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า ชุดฝึกทักษะมีความสําคัญทําให้เกิดทักษะความชํานาญหากแต่
ต้องการได้รับการฝึกหลาย ๆ ครั้ง หลายรปูแบบ เมื่อผู้เรยีนได้รับการฝึกแล้วอย่างน้อยผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองได้แน่นอน แบบฝึกทักษะมีประโยชน์ต่อครูผู้สอนในการแก้ปัญหาของผู้เรียนที่มีปัญหาได้
ดีมากผู้รายงานได้นําหลักจิตวิทยามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทําให้ชุดฝึกทักษะดังกล่าวมีความสมบูรณ์ มคีวามเหมาะสมที่จะนํามาใช้กับผู้เรียน      
และผู้เรียนมีโอกาสที่จะตอบสนองสิ่งเร้าด้วยการแสดงออกทางความสามารถ ความรู้ความเข้าใจที่
เหมาะสมกับวัยความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 
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6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
6.1 งานวิจัยภายในประเทศ  

มยุรี  หรุ่นขํา (2544 : 34) ได้ทําการศึกษาผลการใช้รูปแบบพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณทีม่ีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในบริบทของชุมชนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    
ปีที่ 3 ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา จํานวน 51 คน โดยการให้กลุ่มตัวอย่างใช้
รูปแบบพัฒนาการคิด อย่างมีวิจารณญาณ 1 ภาคเรียน ผลการศึกษา พบว่า คะแนนกลุ่มตัวอย่าง 
หลังการทดสอบ ใช้รูปแบบพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว มคีวามสามารถในการคิดแก้ปัญหา
สูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นฤมล มีโสภา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทําการพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่อง      
สรรพสิ่งในธรรมชาติด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ สําหรับผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า 
ชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ 81.60/82.40 

รัศมี ประทมุมา (2550 : 13) ที่ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ มีประสิทธิภาพ 
91.85/86.33 

 
6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

Mc Crink (1999 : 125) ได้ศึกษาผลของวิธีการสอนของครูและรูปแบบการเรียนของผู้เรียน 
ที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น           
ในเขตไมอามี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 79 คน เครือ่งมือที่ใช้วัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คอื 
แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของวัตสันและเกสเซอร์ผลการศึกษาพบว่า วิธีการสอนของครู
ส่งผลต่อการคดิอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ครูทีส่อนโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาประกอบ 
การเรียนจะทําให้นักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากกว่าครูที่สอนตามปกติ 

Mc Carthy (2004 : 399) ได้ศึกษาการฝึกคดิอย่างมีวิจารณญาณการแสดงความคิดและ
ความเป็นนักวิชาการของนักเรียนเตรียมทหารอากาศ ประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีจุดมุ่งหมาย      
เพ่ือศึกษาว่า วิธีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแสดงความคิดเห็นมีความสัมพันธ์กับความเป็น
นักวิชาการหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเตรียมทหารอากาศในประเทศสหรัฐอเมริกา การวิจัย 
ครั้งน้ี เป็นการศึกษาผลของการคิดที่มีผลต่อการเป็นผู้นําทหารในกองทัพสหรัฐอเมริกา                 
จากผลการศึกษาพบว่า การใช้วิธีคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแสดงความคิดเห็นมีความสัมพันธ์กับ
ความเป็นนักวิชาการของผู้เรียน เน่ืองจากการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการคิดที่รอบคอบและ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล แนวคิดน้ีจึงมีความจําเป็นต่อการใช้ฝึกผู้นํากองทัพให้ตัดสินใจอย่างรอบคอบ
และมีเหตุผล ผลการศึกษาในครั้งน้ี ยังมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของครู      
ในสถานศึกษาอื่นอีกด้วย 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการ 

 
การรายงาน เรื่อง การใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุม่สาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมศิาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย        
และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาราษฎร์
รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้รายงานดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3. การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
4. การดําเนินการศึกษา 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการพัฒนาครั้งน้ี ประกอบด้วย ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1              

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์  จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 6 จํานวน 2 ห้องเรียน  มีผู้เรียนจํานวน 43 คน กําลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
1.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติ          
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 1/1 โรงเรียนวิทยาราษฎร์
รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ซึ่งไม่ใช่         
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้จริง จํานวน 21 คน  

1.2.2 กลุ่มตัวอย่างเพ่ือรับการพัฒนาโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ     
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติ          
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 1/2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์
รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จํานวน 21 คน  
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2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้น้ี ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา และเคร่ืองมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูล 

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม  จาํนวน 5 ชุด ได้แก่ 

ชุดที่ 1 เรื่อง ภัยธรรมชาติและประเภทของภัยธรรมชาติ   
ชุดที่ 2  เรื่อง สาเหตุแนวทางป้องกันและการระวังภัยธรรมชาติ  
ชุดที่ 3  เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  
ชุดที่ 4  เรื่อง แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนและการเกิดสิ่งแวดล้อม

ใหม่ทางสังคม 
ชุดที่ 5  เรื่อง แผนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปเอเชีย และความร่วมมือของ

ประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
2.2.1 แบบประเมินทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน 
2.2.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูโ้ดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.2.3 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ  
 

3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
3.1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

3.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสถานศึกษา                       
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              
ศึกษาเน้ือหาของสาระภูมิศาสตร์ เพ่ือกําหนดเน้ือหาที่เหมาะสมต่อการสร้างชุดฝึกทักษะการคิด        
อย่างมีวิจารณญาณ  

3.1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างชุดฝึก 
3.1.3 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 
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3.1.4 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับเทคนิคการต้ังคําถาม  
3.1.5 สร้างชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยยึดหลักการและแนวคดิ              

ในการสร้างชุดฝึกและการศึกษาด้วยตนเอง ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถามประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะการคดิอย่างมี
วิจารณญาณ จํานวน 5 ชุด ได้แก่ 

ชุดที่ 1 เรื่อง ภัยธรรมชาติและประเภทของภัยธรรมชาติ   
ชุดที่ 2 เรื่อง สาเหตุแนวทางป้องกันและการระวังภัยธรรมชาติ  
ชุดที่ 3 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย  
ชุดที่ 4 เรื่อง แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนและการเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่

ทางสังคม   
ชุดที่ 5 เรื่อง แผนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปเอเชีย และความร่วมมือของ

ประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

    ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่สร้างขึ้นในแต่ละชุด ประกอบด้วย 
     -  คําช้ีแจงสําหรับครู 
     -  คําช้ีแจงสําหรับผู้เรียน 
     -  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     -  ใบความรู้ 
     -  กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
     -  แบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
     -  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 

3.1.6 กําหนดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในชุดฝึก
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แต่ละชุด ตามโครงสร้างมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

3.1.7 นําชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา      
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม ใหผู้้เช่ียวชาญด้านชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบจํานวน 5 ท่าน ดังน้ี 
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1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสุนันท์  ชุ่มเช้ือ สถาบันพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2) ดร. นวกชมณ  เจริญสุข  ข้าราชการบํานาญ (ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1) 

3) นางสาววิริยะ  บุญยะนิวาสน์  ข้าราชการบํานาญ (ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1) 

4) นางพูลศรี  ธรรมเมธาพร  ขา้ราชการบํานาญ (ครูเช่ียวชาญโรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ)  

5) นางสาวสุปราณี  สงวนงาม  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   

3.1.8 นําชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา      
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม ที่ปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ ไปหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) 
โดยนําไปใช้กับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวิทยาราษฎร์
รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จํานวน 21 คน 
ระยะเวลา 10 วันแล้วนําผลทีไ่ด้มาคํานวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 75/75 ได้ค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 77.48/76.97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ต้ังไว้  
 

3.2 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
3.2.1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนเรื่องภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนียด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม ดําเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังน้ี 

1) ศึกษาเอกสาร หลักการเก่ียวกับการสร้างแบบทดสอบ 
2) กําหนดกรอบเน้ือหาในการทดสอบให้ครอบคลุมเน้ือหาและวัตถุประสงค์ของการวัด 
3) สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 

และโอเชียเนีย เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ 
4) นําแบบประเมินทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณ ให้ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและ

ประเมินผล ตรวจสอบลักษณะการใช้คําถาม ตัวเลือก ภาษาที่ใช้ และตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามกับเน้ือหาหรือจุดประสงค์ จํานวน 5 ทา่น ดังน้ี 
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(1) ดร.สมาพร  มณีอ่อน  ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สํานักงานศกึษาธิการ   
จังหวัดนนทบุรี 

(2) ดร.นวกชมณ  เจริญสุข ข้าราชการบํานาญ (ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1) 

(3) นางสาววิริยะ  บุญยะนิวาสน์ ข้าราชการบํานาญ (ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1)  

(4) นางรัชนี  วิเศษมงคล ข้าราชการบํานาญ (ศกึษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1)  

(5) นางสาวสุปราณี  สงวนงาม  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ          
สํานักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   

5) นําแบบประเมินทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณ มาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

6) พิจารณาข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective 
Congruence) ต้ังแต่ 0.6 – 1.00   

7) การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเน้ือหาหรือจุดประสงค์    
โดยผู้เช่ียวชาญ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 2543 : 215) ใช้สูตรคํานวณ ดังน้ี 

R
IOC

N
   

เมื่อ IOC คือ  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเน้ือหา/ จุดประสงค์ 
    R คือ  คะแนนผลการตัดสินข้อคําถามของผู้เช่ียวชาญ 
  +1 คือ  แน่ใจว่าข้อคําถามวัดได้ตรงเน้ือหา / จุดประสงค์ 

  0      คือ ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามวัดไม่ตรงเน้ือหา / จุดประสงค์ 
 -1 คือ แน่ใจว่าข้อคําถามวัดไม่ตรงเน้ือหา / จุดประสงค์ 
  N คือ จํานวนผู้เช่ียวชาญ 

 เกณฑ์ ถ้า IOC > 0.5 ถือว่าข้อคาํถามน้ันวัดได้สอดคล้องกับเน้ือหา / จุดประสงค์ 
 ถ้า IOC   0.5 ถือว่าข้อคําถามน้ันวัดไม่สอดคล้องกับเน้ือหา / จุดประสงค์ 

8) นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย        
และโอเชียเนีย จํานวน 40 ขอ้ ไปทดลองใช้กับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1           
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง            
เพ่ือรับการพัฒนา จํานวน 21 คน แล้ววิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r)  
คัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และมีค่าอํานาจจําแนก (r)         
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ต้ังแต่ .20 ขึ้นไป พบว่ามีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.40 - 0.63 และค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง          
0.25 - 0.75 จํานวน 30 ข้อ นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้จํานวน 30 ข้อ ไปหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้
สูตร KR – 20 ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 

3.2.2 แบบประเมินทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ   
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ 
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม ดําเนินการ 
ดังน้ี 

1) ศึกษาเอกสาร หลักการเก่ียวกับการสร้างแบบประเมินทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  

2) กําหนดกรอบเน้ือหาในการประเมินให้ครอบคลุมเน้ือหาและวัตถุประสงค์ของการวัด 
 
ตารางที ่ 5  แสดงโครงสร้างแบบประเมินทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

พฤติกรรมด้านการคิด รูปแบบข้อสอบปรนยั 
จํานวนข้อสอบที่ออก จํานวนข้อสอบที่ต้องการ

ความสามารถในการระบุปัญหา 6 4 
ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล 5 2 
ความสามารถในการจัดระบบข้อมูล 4 3 
ความสามารถในการต้ังสมมติฐาน 4 3 
ความสามารถในการสรุปอย่างสมเหตุสมผล 11 8 

รวม 30 20 
         

3) สร้างแบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นแบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับในแต่ละข้อ คือ 3  2  1  
มีรายละเอียด ดังน้ี 
                        3    หมายถึง    นักเรยีนมีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับสูง 
                        2    หมายถึง    นักเรยีนมีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับปานกลาง 
                        1    หมายถึง    นักเรยีนมีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับตํ่า 

4) นําแบบประเมินทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณ ให้ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล ตรวจสอบลักษณะการใช้คําถาม ตัวเลือก ภาษาที่ใช้ และตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามกับเน้ือหาหรือจุดประสงค์ จํานวน 5 ทา่น ดังน้ี  
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(1) ดร.สมาพร  มณีอ่อน  ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สํานักงานศกึษาธิการจังหวัด
นนทบุรี 

(2) ดร.นวกชมณ  เจริญสุข ข้าราชการบํานาญ (ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1) 

(3) นางสาววิริยะ  บุญยะนิวาสน์ ข้าราชการบํานาญ (ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1)  

(4) นางรัชนี  วิเศษมงคล ขา้ราชการบํานาญ (ศกึษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1)  

(5) นางสาวสุปราณี  สงวนงาม  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   

5) นําแบบประเมินทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณ มาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

6) พิจารณาจากข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item 
Objective Congruence) ต้องมีค่า ต้ังแต่ 0.6 – 1.00  ถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
ใช้สูตรคํานวณ ดังน้ี  

การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเน้ือหาหรือจุดประสงค์โดย
ผู้เช่ียวชาญ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 : 215) ใช้สูตรคํานวณ ดังน้ี 

R
IOC

N
   

 เมื่อ IOC คือ  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเน้ือหา/ จุดประสงค์ 
  R คือ  คะแนนผลการตัดสินข้อคําถามของผู้เช่ียวชาญ 
  +1 คือ  แน่ใจว่าข้อคําถามวัดได้ตรงเน้ือหา / จุดประสงค์ 

  0      คือ ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามวัดไม่ตรงเน้ือหา / จุดประสงค์ 
 -1 คือ แน่ใจว่าข้อคําถามวัดไม่ตรงเน้ือหา / จุดประสงค์ 
  N คือ จํานวนผู้เช่ียวชาญ 

เกณฑ์ ถ้า IOC > 0.5 ถือว่าข้อคาํถามน้ันวัดได้สอดคล้องกับเน้ือหา / จุดประสงค์ 
ถ้า IOC   0.5 ถือว่าข้อคําถามน้ันวัดไม่สอดคล้องกับเน้ือหา / จุดประสงค์ 

7) นําแบบประเมินทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณ จํานวน 20 ข้อ ที่ผ่าน        
การตรวจสอบและประเมินผลจากผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่านไปทดลองใช้ต่อไป  
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ตารางที ่ 6 แสดงเกณฑ์ในการประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนผู้เรียน 
 

ช่วงคะแนน ระดับทักษะการคิด 
41 - 60 สูง 
21 - 40 ปานกลาง 
1 - 20 ตํ่า 

  

3.2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนียด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม  สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1    
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ
ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเน้ือหา    
2) ด้านการจัดกิจกรรม และ 3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
 ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดําเนินการดังน้ี 

1) กําหนดประเด็นที่จะศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียน 
2) ศึกษารูปแบบและขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารที่เก่ียวข้อง 
3) นําประเด็นที่ต้องการศึกษามาสร้างเป็นแบบสอบถามตามรูปแบบที่กําหนดไว้         

กําหนดตารางโครงสร้างของแบบสอบถาม  
โดยแบ่งออกเป็นประเด็น ดังต่อไปน้ี (1) เน้ือหา (2) กิจกรรมการเรียนรู้ (3) 

ประโยชน์ที่ได้รับ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 7 
 

ตารางที ่ 7  แสดงโครงสร้างของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน 
 

รายการ จํานวนข้อ ข้อที่
1. เน้ือหา 5 1 -5
2. กิจกรรมการเรียนรู้ 4 6 -9
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 3 10 - 12

รวม 12  
 
การให้ความหมายของค่าเฉล่ียความคิดเห็นที่วัดได้ ผู้รายงานแปลความหมายให้ค่านํ้าหนัก

คะแนนดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535 : 111) ดังตารางที่  8 
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ตารางที ่ 8  แสดงความหมายของค่าเฉล่ียความคิดเห็น 
 

ค่าเฉลี่ย ระดับความคดิเห็น 
4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
 2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 

  1.00 – 1.80  

   เห็นด้วยมากที่สุด
    เห็นด้วยมาก 
    เห็นด้วยปานกลาง 
    เห็นด้วยน้อย 
    เห็นด้วยน้อยที่สุด 

           
4) นําแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

ให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ด้านชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์ จํานวน 5 ท่าน ดังน้ี 

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุนันท์  ชุ่มเช้ือ สถาบันพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล 

(2) ดร.นวกชมณ  เจรญิสุข ขา้ราชการบํานาญ (ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1) 

(3) นางสาววิริยะ  บุญยะนิวาสน์  ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 (ข้าราชการบํานาญ) 

(4) นางพูลศรี  ธรรมเมธาพร ข้าราชการบํานาญ (ครูเช่ียวชาญโรงเรียนเบญจม 
ราชรังสฤษฎ์ิ) 

(5) นางสาวสุปราณี  สงวนงาม  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

5) ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์ โดยพิจารณาจากข้อคําถาม  
ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective Congruence) มีค่า > 0.5 

6) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มต่ีอชุดฝึกทักษะการคิด          
อย่างมีวิจารณญาณตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ  

7) ทดลองใช้กับผู้เรียนในกลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพ 
8) หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร KR - 20 ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.85 
9) จัดพิมพ์แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการคดิ                 

อย่างมีวิจารณญาณ ฉบับสมบูรณ์ ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล  
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4.  การดําเนินการศึกษา 
การดําเนินการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์  
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม ได้ดําเนินการ  
ดังน้ี 

1. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
วิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นกลุ่มในการหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการคิด      
อย่างมีวิจารณญาณ  จํานวน 21 คน  ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่  22 – 26 พฤษภาคม 2560 
และวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 

2. จัดการเรียนรู้กับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นกลุ่มที่รับการพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ จํานวน 22 คน  ระยะเวลา  12  วัน   ต้ังแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 

3. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวิทยาราษฎร์
รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมจากชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติ            
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม  

4. วัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย           
ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

5. ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ            
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติ          
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม  

6. ประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2                  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  

7. ระยะเวลาการดําเนินการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์          
จังหวัดฉะเชิงเทราโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติ ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม ดังตารางที่ 9 
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ตารางที่  9 แสดงปฏิทินการดําเนินการศึกษาพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน 
              ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 
              จังหวัดฉะเชิงเทราโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
              สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย 
              ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม 
 

วัน เดือน ป ี รายการปฏิบัติ
22 – 26 พฤษภาคม 2560  
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560 
 

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ในการหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรียนรู้
และปฏิบัติกิจกรรมจากชุดฝึก ทดสอบหลังการเรียนรู้ (Post - test)  

12  มิถุนายน 2560 ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ (Pre - test) ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษา         
ปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และนําเขา้สู่บทเรียน สาระภูมิศาสตร์             
รายวิชา ส 21101   สังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที ่ 3  
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

13 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2560 จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับผู้เรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน 
วิทยาราษฎร์รังสรรค์ จนครบทุกชุด ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมครบทุก  
แบบฝึกแต่ละชุดตามคําช้ีแจงของแบบฝึกปฏิบัติ ทดสอบหลังการเรียนรู้ 
(Post - test) ผู้เรียนทําแบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนต่อชุดฝึกทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

12 กรกฎาคม 2560 เก็บข้อมูลหลังการจัดการเรียนรู้
1.  ด้วยการทดสอบหลังการเรียนรู้ (Post - test) ของผู้เรียน  
2.  ประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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5. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้รายงานได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลําดับขั้นตอนต่อไปน้ี 
5.1 นําแบบสอบวัดผลการเรียนรูข้องผู้เรียนเรื่องภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 

และโอเชียเนีย ไปทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) กับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1         
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 22 คน เพ่ือเก็บคะแนน
ที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนไปเปรียบเทียบกับคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน ใช้เวลา        
ในการทดสอบ 40 นาที  วันที่  12  มิถุนายน  2560 

5.2 จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกชุดฝึกทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมศิาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จํานวน 5 ชุด ใช้เวลาในการทดลอง  
12 ช่ัวโมง โดยผู้รายงานเป็นผู้จัดการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2560 

5.3 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ไปทดสอบหลังเรียน (Post - test) กับผู้เรียน          
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํานวน 22 คน  หลังจากใช้ชุดฝึกทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณครบตามแผน       
การจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาในการทดสอบ 40 นาที วันที ่12 กรกฎาคม 2560 

5.4 ผู้เรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติ          
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม จํานวน 12 ข้อ                 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 

5.5 รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพ่ือนํามาตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป 

 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้รายงานนําข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มาจัดกระทํา แล้วดําเนินการวิเคราะห์ 
ข้อมูลดังน้ี 

6.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระ       
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 

6.2 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์           
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม โดยการหา
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ค่าเฉล่ีย (X)  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทยีบคะแนนทดสอบก่อนและหลัง
การศึกษาชุดฝึก โดยใช้สถิติ   t – test 

6.3 วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ       
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติ          
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม ภายหลังการเรียนรู้ด้วย          
ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการหาค่าเฉล่ีย (X)  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 การให้ความหมายของค่าเฉล่ียความคิดเห็นที่วัดได้ ผู้รายงานแปลความหมายให้ค่าระดับ
ความคิดเห็นดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด 2535 : 111)  
           4.21 – 5.00   หมายถึง   เห็นด้วยมากที่สุด 
           3.41 – 4.20  หมายถึง   เห็นด้วยมาก 
 2.61 – 3.40  หมายถึง   เห็นด้วยปานกลาง 
           1.81 – 2.60  หมายถึง            เห็นด้วยน้อย 
 1.00 – 1.80  หมายถึง   เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 
7. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

7.1 สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
7.1.1 ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) โดยใช้สูตร ดังน้ี 

(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543 : 137 – 143) 
 
สูตร 

X  = 
X

n
  

 
เมื่อ X  คือ ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 
 X  คือ ผลรวมของคะแนนข้อมูลทั้งหมด 
 n คือ จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
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7.1.2 การหาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร 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 

 n แทน จํานวนข้อมูลทัง้หมด 
 

7.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ 
7.2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเน้ือหา/จุดประสงค์ของเคร่ืองมือ

ทุกฉบับ โดยการพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) โดยใช้สูตร ดังน้ี (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2543 : 215) 

สูตร  

R
IOC

N
   

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

7.2.2 การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (Value of difficulty) ของแบบทดสอบวัดผล 
การเรียนรู้ โดยใช้สูตรของ เบรนแนน (Brennan) ซึ่งมีสูตร ดังน้ี (พิสณุ ฟองศรี. 2552 ก : 169)  

P  =
N
R  

 เมื่อ 
   P  คือ  ค่าความยากง่ายของข้อสอบ 
          R  คือ  จํานวนผู้เรียนที่ตอบข้อสอบถูกต้อง 
          N  คือ  จํานวนผู้สอบทั้งหมด 
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        7.2.3 การหาค่าอํานาจจําแนก (value of discrimination) ของแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้ โดยใช้สูตรของ เบรนแนน (Brennan) ซึ่งมีสูตร ดังน้ี (พิสณุ ฟองศรี. 2552 ก : 171) 
 

N

NN
r LH 
  

  
 เมื่อ    r        แทน      ค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบ 
          H       แทน      จํานวนผู้เรียนกลุม่สูงที่ตอบถูก 
                           L        แทน      จํานวนผู้เรียนกลุม่ตํ่าที่ตอบถูก 
         NH       แทน      จํานวนผู้เรียนกลุม่สูง 
         NL           แทน      จํานวนผู้เรียนกลุ่มตํ่า 
 

7.2.4  การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้แบบปรนัย โดยใช้
สูตร  KR - 20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) ดังน้ี (สมนึก  ภัททิยธนี. 2549 : 223) 

 

rtt      = 










  2tS

pq1
1n

n  

               
   เมื่อ       rtt      แทน      ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
         n       แทน      จํานวนข้อสอบของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
                p       แทน      สัดส่วนของผูท้ําถูกแต่ละข้อ 
         q       แทน       สัดสว่นของผู้ตอบผิดในข้อน้ัน 

         2
tS      แทน       ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 
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7.2.5  การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบกอ่นเรียน           
และหลังเรียน หลังใช้ชุดฝึกทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  โดยใช้สูตร t-test แบบ Dependent 
Samples ดังน้ี (พิสณุ ฟองศรี. 2552 ข : 165) 

 
 1n

DDn

D
t

22







  

 
เมื่อ 
  D        แทน      ผลต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 
  ∑D        แทน     ผลรวมทั้งหมดของผลต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู ่
  ∑D2     แทน     ผลรวมทั้งหมดของผลต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ยกกําลังสอง 
  n        แทน     จํานวนกลุม่ตัวอย่างหรือจํานวนคู่ 
 

7.2.6  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ตามเกณฑ์ 75/75 โดยใช้สูตร E1/E2  (วาโร  เพ็งสวัสด์ิ. 2546 : 44) ดังน้ี 
 

        E1 =  100
A

N/X
  

  
 เมื่อ      E1        แทน      ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
    ∑X     แทน      ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการวัดระหว่างเรียน 
    N      แทน      จํานวนนักเรียน 
    A      แทน      คะแนนเต็มจากการวัดระหว่างเรียน 

E2 =  100
/


A

NF
 

 
 เมื่อ   E2        แทน       ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ได้จากคะแนนเฉล่ียของการทํา 
                                                แบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมด 
  ∑F       แทน      ผลรวมของคะแนนท่ีได้จากการทดสอบหลังเรียน 
  B        แทน      คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
  N        แทน      จํานวนนักเรียน 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมายของข้อมูลเป็นที่เข้าใจตรงกัน ผู้รายงาน
จึงได้กําหนดสัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 N     แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
 X  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
           S.D.  แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
           t     แทน ค่าสถิติทดสอบที 
 
การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ผู้รายงานได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 4 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม   

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังเรยีนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       
สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย        
ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม  

ตอนที่ 3    ทักษะในการคดิอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน
ตอนที่ 4    ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์               
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิค 
การต้ังคําถาม  
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ตอนท่ี 1 ประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรือ่ง ภัยธรรมชาติ ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลยี 
และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคาํถาม   

 
ตารางที ่ 10  แสดงค่าประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ                           

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 
 

ชุดฝึกทักษะการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ 

ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ 
ร้อยละของคะแนน
กิจกรรมปฏิบัติ (E1) 

ร้อยละของคะแนน 
หลังการศึกษา (E2) 

ประสิทธิภาพ
ของชุดฝึกทักษะ

เรื่อง 
ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม   

77.48 76.97 77.48/76.97 

 
จากตารางที่  10  พบว่า ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ        

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติ            
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม  ได้ค่าประสิทธิภาพ  
77.48/76.97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้  75/75  
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ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดฝกึทักษะการคดิ
อย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       
สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย       
ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม  

 
ตารางที ่ 11  แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ     

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม N X S.D. t
ก่อนการศึกษาชุดฝึกทักษะ 30 22 17.45 1.90 14.24*
หลังการศึกษาชุดฝึกทักษะ 30 22 23.09 3.36 

* P < .05 
จากตารางที่ 11  พบว่า หลังการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย สูงกว่า          
ก่อนการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
แสดงว่าชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เพ่ิมขึ้น  
 
ตอนท่ี 3    ทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน 
 
ตารางที่  12  แสดงระดับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  
 

ระดับคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จํานวน / คน ระดับทักษะการคิด
1 - 20     คะแนน - ตํ่า 

                   21 - 40   คะแนน 2 ปานกลาง
                   41 - 60   คะแนน 20 สูง 

รวม 22  
 
จากตารางที ่ 12  พบว่า ผู้เรยีนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับสูง          

จํานวน  20  คน และมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน  2  คน  
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ตอนท่ี 4 ความคิดเหน็ของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระ     
การเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติ      
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลยี และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม  

 

ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์
รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 22 คน ที่มีต่อชุดฝึกทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ            
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังน้ี 
 

ตารางที่  13 แสดงความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ          
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์             
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิค            
การต้ังคําถามสําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 

 

ความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อชุดฝึก X  S.D. ระดับ
ความคิดเห็น

ด้านเนื้อหา  
1. แบ่งหัวข้ออย่างชัดเจน 4.27 0.46 มาก
2. มีความถูกต้องสมบูรณ์  สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด 4.18 0.39 มาก
3. การจัดเรียงลําดับเน้ือหามีความต่อเน่ือง เหมาะสม และเข้าใจง่าย 4.23 0.43 มาก
4. มีความน่าสนใจ 4.18 0.39 มาก
5. เหมาะสมกับระดับช้ันของผู้เรียน 4.09 0.39 มาก

รวมเฉลี่ย 4.19 0.39 มาก
ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้  
6. การใช้คําถามในกิจกรรมฝึกปฏิบัติส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4.82 0.39 มากท่ีสุด
7. เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 4.27 0.46 มาก
8. สร้างเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 4.91 0.29 มากท่ีสุด
9. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ 4.23 0.43 มาก

รวมเฉลี่ย 4.56 0.39 มากที่สุด
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  
10. ช่วยส่งเสริมการกล้าแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 4.32 0.48 มาก
11. ช่วยให้ผู้เรียนคิดและสรุปเร่ืองราวต่างๆได้อย่างมีเหตุผล 4.27 0.46 มาก
12. พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนให้สูงขึ้น 4.82 0.39 มากท่ีสุด

รวมเฉลี่ย 4.47 0.44 มาก
รวมเฉลี่ยทุกด้าน 4.38 0.41 มาก
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จากตารางที่ 13 พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้        
ด้วยชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.38 , S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นด้านกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.56 , 
S.D. = 0.39) รองลงมาคือด้านประโยชน์อยู่ในระดับมาก ( X = 4.47 , S.D. = 0.44) ด้านเนื้อหา         
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19 , S.D. = 0.39) ตามลําดับ  
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บทที่ 5 
 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
รายงานการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์        
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนียด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม สําหรับผู้เรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้รายงานสรุปผลตามลําดับ 
ดังน้ี 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือหาประสิทธิภาพ ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้      
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาราษฎร์
รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังเรยีนด้วยชุดฝึกทักษะการคิด     
อย่างมีวิจารณญาณ กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์          
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม  

3. เพ่ือศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนหลงัใช้ชุดฝึกทักษะการคิด       
อย่างมีวิจารณญาณ กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์        
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม 

4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณ       
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติ          
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1  ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการพัฒนาครั้งน้ี ประกอบด้วยผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1              
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์  จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 6 จํานวน 2 ห้องเรียน  มีผู้เรียนจํานวน 43 คน กําลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
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1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
1.2.1  กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์                
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม ได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 1/1 โรงเรียน
วิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6       
ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้จริง จํานวน 21 คน  

1.2.2 กลุ่มตัวอย่างเพ่ือรับการพัฒนาโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัย
ธรรมชาติ ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 1/2 โรงเรียน
วิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จํานวน 21 คน  

2.  เนื้อหา 
เน้ือหาชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วย
เทคนิคการต้ังคําถาม สําหรบัผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  จํานวน 5 ชุด ประกอบด้วย 

ชุดที่ 1 เรื่อง ภัยธรรมชาติและประเภทของภัยธรรมชาติ 
ชุดที่ 2 เรื่อง สาเหตุแนวทางป้องกันและการระวังภัยธรรมชาติ  
ชุดที่ 3 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 

และโอเชียเนีย  
ชุดที่ 4 เรื่อง แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนและการเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่

ทางสังคม  
ชุดที่ 5 เรื่อง แผนอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติในทวีปเอเชีย และความร่วมมือของ

ประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิง่แวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

3.  ตัวแปร 
1. ตัวแปรอิสระ คือ ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรู้         

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย     
และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. ตัวแปรตาม  คอื ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลการเรียนรู้ 
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4.  ระยะเวลาดําเนินการ 
ผู้รายงานกําหนดเวลาในการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 5 สัปดาห์ รวมเวลา 12 ช่ัวโมง 

5.   เครื่องมือทีใ่ชใ้นการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา และเคร่ืองมือ

ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนียด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม  จํานวน 5 ชุด ได้แก่ 

ชุดที่ 1 เรื่อง  ภัยธรรมชาติและประเภทของภัยธรรมชาติ   
ชุดที่ 2 เรื่อง  สาเหตุแนวทางป้องกันและการระวังภัยธรรมชาติ  
ชุดที่ 3 เรื่อง  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย  

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  
ชุดที่ 4 เรื่อง  แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนและการเกิด

สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม   
ชุดที่ 5 เรื่อง  แผนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปเอเชีย และความร่วมมือของ

ประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
2.1 แบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน 
2.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.3 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ  
6.  การดําเนินการศึกษา 

การดําเนินการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิด             
อย่างมีวิจารณญาณ กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์                  
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม                
ได้ดําเนินการ ดังน้ี 
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1. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นกลุ่มในการหาประสิทธิภาพ
ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  จาํนวน 21 คน  ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่              
22 – 26 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 

2. จัดการเรียนรู้กับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นกลุ่มที่รับการพัฒนาการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ จํานวน 22 คน  ระยะเวลา  12  วัน   ต้ังแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 

3. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวิทยา
ราษฎร์รังสรรค์ อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมจากชุดฝึกทักษะการคิด     
อย่างมีวิจารณญาณ กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์       
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม  

4. วัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย         
ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5. ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม  

6. ประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาค
เรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้ชุดฝึกทักษะ         
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ 
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม  
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา      
และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย       
ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม  มปีระสิทธิภาพ 77.48/76.97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่ต้ังไว้ 

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติ              
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ      
ทางสถิติที่ระดับ .05 
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3. ความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียน      
โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิค               
การต้ังคําถาม  พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญม่ีความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับมาก  

4. ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติ 
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ 
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถามสําหรับผู้เรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 อภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิค
การต้ังคําถาม สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 77.48 / 76.97 แสดงว่า
ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีส่ร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ซึ่งเป็นไป      
ตามท่ีต้ังไว้ ทั้งน้ีเป็นผลเน่ืองมาจากชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น              
มีความสมบูรณ์ ครอบคลมุเน้ือหา มีการสร้างอย่างเป็นระบบ ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
และพัฒนาตามขั้นตอน โดยผู้รายงานได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง         
กับการสร้างชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นแนวทางในการสร้าง ชุดฝึกทกัษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย คําช้ีแจง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา ซึ่งเป็นใบความรู้        
ความเข้าใจในเรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย และภาคปฏิบัติใช้กิจกรรม
ฝึกปฏิบัติชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  นําเสนอเน้ือหาสาระควบคู่กับกิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
ฝึกทักษะให้กับผู้เรียน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และความชํานาญในเรือ่งน้ันๆ สอดคล้องกับ          
สมพร พูลพันธ์ (2541 : 40) ที่ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะของแบบฝึกหัดที่ดีควรเก่ียวข้องกับ
บทเรียนที่เรียนแล้ว เหมาะกบัวัยและระดับความสามารถของเด็ก มีคําช้ีแจงที่ชัดเจนเข้าใจง่าย      
ท้าทายความสามารถและใช้เวลาเหมาะสม สอดคล้องกับสุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2543 : 2)           
ที่กล่าวถึงชุดฝึกใช้ฝึกทักษะให้กับผู้เรียนหลงัจากเรียนจบเน้ือหาในช่วงหน่ึง ๆ เพ่ือฝึกฝนให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความชํานาญในเรื่องน้ัน ๆ อย่างกว้างขวางมากข้ึน และยังสอดคล้องกับ 
สาวิตรี สุวรรณ (2551 : 36) กล่าวว่าชุดฝึกช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีการพัฒนาและ         
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ความชํานาญในเนื้อหาน้ันๆ ช่วยให้ครูประสบความสําเร็จในการสอน สอดคล้องกับ สมพร  ตอยยีบี 
(2554 : 32) กล่าวว่า ชุดฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนรู้การสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
ทักษะและความรู้ต่าง ๆ จนเกิดความชํานาญ และสามารถนําความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

นอกจากน้ี ชุดฝึกทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณทีผู่้รายงานสร้างขึ้นได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญโดยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง มีการปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องตาม
คําแนะนําและข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ เพ่ือให้ได้ชุดฝึกทักษะการคิดที่มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ ชุดฝึกที่สร้างขึ้นก่อนที่จะนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง           
ได้ผ่านการทดลองเครื่องมือตามขั้นตอนของการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกมีการปรับปรุงแก้ไข         
จนได้ชุดฝึกกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ังไว้ ดังที่ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 
(2532 : 494) ได้กล่าวถึงความจําเป็นที่จะต้องทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนหรือแบบฝึกไว้   
3 ประการ คือ 1) สําหรับหน่วยงานผลิตแบบฝึก การหาประสิทธิภาพเป็นการประกันคุณภาพ     
ของแบบฝึกว่าอยู่ในขั้นสูง เหมาะสมท่ีจะผลติออกมาจํานวนมาก หากไมม่ีการทดสอบประสิทธิภาพ
เสียก่อนแล้วผลิตออกมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ดี จะต้องทําใหม ่เป็นการสิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณ  
2) สําหรับผู้ใช้แบบฝึก แบบฝกึจะทําหน้าที่สอนโดยที่ช่วยสร้างสภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียน        
เปลี่ยนพฤติกรรมตามท่ีมุ่งหวัง บางครั้งต้องช่วยครูสอน บางครั้งต้องสอนแทนครู ดังน้ันก่อนนํา
แบบฝึกหัดไปใช้ ครูจึงควรมัน่ใจว่าชุดการสอนหรือแบบฝึกน้ันมีประสทิธิภาพในการช่วยให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้จริง การทดสอบประสิทธิภาพตามลําดับขั้นช่วยให้เรามีแบบฝึกที่มีคุณคา่ทางการสอน
จริงตามเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ และ 3) สําหรับผู้ผลิตแบบฝึกการทดสอบประสิทธิภาพจะทําให้ผูผ้ลิต
มั่นใจได้ว่าเน้ือหาสาระที่บรรจุลงในชุดแบบฝึกง่ายต่อการเข้าใจ อันช่วยให้ผู้ผลิตมคีวามชํานาญสูงขึ้น 
การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอย่างเป็นลําดับขั้นตอน ส่งผลให้ชุดฝึกกระบวนการคิดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ังไว้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล มีโสภา (2550 : 
บทคัดย่อ) ที่ได้พัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาเรื่อง สรรพสิ่งในธรรมชาติด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ         
สําหรับผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหามปีระสิทธิภาพ 
81.60/82.40 และยังสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ รัศมี ประทุมมา (2550 : 82) ที่ได้พัฒนาแบบฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัย พบว่า   
แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ มีประสิทธิภาพ 91.85/86.33 

2. จากการศึกษา พบว่า ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้           
โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิค           
การต้ังคําถาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  ซึ่งค่า S.D. หลังการจัดการเรียนรู้           
โดยใช้ชุดฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งน้ี เพราะการกระจายของคะแนนมีมาก คะแนนไม่เกาะกลุ่ม 
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ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีเน้ือหาตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ และความต้องการ 
รูปแบบน่าสนใจ  นําเสนอเน้ือหาไปตามลําดับ  มีการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติในแต่ละชุดให้ผู้เรียน     
ได้ลงมือปฏิบัติ มีการศึกษาคน้คว้าจากแหลง่ความรู้อ่ืน ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนและ
ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจท่ีดี  สามารถประเมินความรู้  ความเข้าใจของตนเอง   
การจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติในแต่ละชุดเป็นกิจกรรมทีใ่ห้ผู้เรยีนได้ศึกษาด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติตาม
ศักยภาพ ทําให้เกิดอิสระในการคิด และสามารถแก้ปัญหาได้ จึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้        
ความเข้าใจที่ชัดเจนและคงทน หลังจากได้ศึกษาชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งสอดคล้อง
กับ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2530 : 25 - 27) ได้กลา่วถึง ชุดฝึกจะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกอบรมด้วย
ตนเอง จะทําให้ผู้เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมได้ตามท่ีกําหนดไว้ การเรียนรู้ที่มีความหมายเป็นการ
เรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นครูหรือผู้เรียน  เน้นสร้างความรู้และสามารถสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมสําคัญ และหาข้อสรุปหรือคําตอบได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิมลรัตน์  
สุนทรโรจน์  (2549 : 103) ได้กล่าวถึงชุดฝึกว่าชุดฝึก เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ดีย่ิงขึ้น ผู้เรียนเกิดความเช่ือมั่นและสามารถประเมินผลงานของตนเองได้สอดคล้องกับ 
รัศมี ประทมุมา (2550 : 13) กล่าวว่า แบบฝึกช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจบทเรยีนได้ดีขึ้น ช่วย
ให้เกิดความสนุกสนานในการเรียน ช่วยให้ครูได้ทราบถึงความก้าวหน้าและข้อบกพร่องของผู้เรียน  

3. จากการศึกษาการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้      
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า สามารถพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนให้สูงขึ้น ทั้งน้ีเป็นผลเน่ืองมาจากชุดฝึกทักษะการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ มีเน้ือหาตรงกับความสนใจ และความต้องการ รูปแบบน่าสนใจ นําเสนอเน้ือหา
ไปตามลําดับ มีการจัดกิจกรรมในแต่ละชุดให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด ส่งผลให้มีความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณระดับสูง การที่ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกปฏิบัติกิจกรรมจากชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทําให้ได้เรียนรูถ้ึงสิ่งที่ต้องพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขในกระบวนการคิดแต่ละด้าน    
การจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติในแต่ละชุดเป็นกิจกรรมทีใ่ห้ผู้เรยีนได้ศึกษาด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติ       
ตามศักยภาพ ทําให้ผู้เรียนเกิดอิสระในการคิด และสามารถแก้ปัญหาได้ จึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิด       
ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการคิดที่ชัดเจนและเกิดทักษะ หลังจากได้ศึกษาชุดฝึกทักษะการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ การใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นสือ่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้อย่างเป็นระบบเกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น ประกอบกับเน้ือหาในรายวิชา ส 21101 
สังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย        
และโอเชียเนีย มีเน้ือหาเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผู้เรียน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง        
ในทุกภูมิภาค ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นส่งผลใหท้ั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป 
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เกิดความตระหนักให้ความสาํคัญกับปัญหาของภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งการแก้ปัญหาที่แท้จริง  
เกิดความย่ังยืนควรเริ่มจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีส่่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ความคิด           
และการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พุทธศักราช 2545 หมวด 4 มาตรา 24 ข้อที่ 2 ระบุว่า
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาดําเนินการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เป็นทักษะสําคญัของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพราะเป็นเครื่องมือสําคัญในการดํารงชีวิตในสังคม      
ที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารทีม่าจากสื่อต่าง ๆ การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการคิด การพิจารณาไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบเก่ียวกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ขาดความชัดเจน มีความขัดแย้ง เพ่ือสะท้อนออกมา
อย่างมีเหตุผล ตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเช่ือหรือสิ่งใดควรปฏิบัติไม่ควรปฏิบัติ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการหาคําตอบให้กับปัญหาซึ่งต้องอาศัยความเป็นเหตุเป็นผล
ของข้อมูลและเทคนิคการใช้คําถามของผู้สอนในการกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบคําถามโดยใช้กระบวนการ
คิดค้นคว้าหาคําตอบเพ่ือแก้ปัญหาและสรุปอย่างมีเหตุผลช่วยพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการต้ังคําถามตามแนวคิด
ของ Bloom, s Taxonomy Revised เป็นการถามเพ่ือการเรียนรู้ในระดับการวิเคราะห์ขึ้นไป         
ที่นักเรียนต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการหาคําตอบ ไม่สามารถหาคําตอบได้จากข้อมูลที่มีอยู่
โดยตรง ต้องหาคําตอบ จากการแยกแยะข้อมูลและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลทีแ่ยกแยะน้ัน ผู้เรียน
ต้องทราบว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูล สอดคล้องกับ กิตติชัย  สุธาสิโนบล (2541 : 99) กล่าวว่า 
การถามเพ่ือการเรียนรู้ ในระดับการวิเคราะห์เป็นการถามคําถามการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องใช้การคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการคิดอย่างลึกซึ้งขึ้นเน่ืองจาก ไม่สามารถหาคาํตอบได้จากข้อมูลที่มีอยู่
โดยตรง ผู้เรียนต้องใช้ความคิดหาคําตอบจากการแยกแยะข้อมูลและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่
แยกแยะน้ัน  สอดคล้องกับ สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2552 : 80 - 81) กล่าวว่า ในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้แก่ผู้เรียนครูผู้สอนมสี่วนสาํคัญในการจัดการเรียนรู้  
โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียน       
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้จักคิดในสิ่งที่เรียน รู้จักคิดในแง่ของการตีความหมาย       
ในรายละเอียด รู้จักขยายผลของสิ่งที่คิดและปรับสิ่งที่ได้จากการคิดดังกล่าวไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ 
ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหาบนพ้ืนฐานของข้อมูลต่าง ๆ โดยนํามาวิเคราะห์ พิจารณา 
ความน่าเช่ือถือก่อนการตัดสินใจ...จัดสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสง่เสริมการฝึกทกัษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณซึง่สื่อมีหลายรูปแบบ ครูอาจจัดทําแบบฝึกหัดทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจมี
รูปแบบหลากหลาย เช่น สถานการณ์จําลอง และครูใช้คําถามเพ่ือฝึกการคิดหลังจากผูเ้รียนอ่าน
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สถานการณ์แลว้ หรือฝึกการคิดจากภาพ เป็นแนวทางหน่ึงที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  

4. ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการต้ังคําถาม สําหรับผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1           
โดยภาพรวม พบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก เน่ืองมาจากเทคนิคการต้ังคําถาม    
เป็นเทคนิคที่ผูเ้รียนสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดได้อย่างเป็นระบบ
และมีทศิทาง สามารถถ่ายทอดความคิดที่เป็นนามธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรมและสามารถประเมิน
ความสามารถทางการคิดได้อย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ผู้เรียนมีความเห็นในระดับ
เห็นด้วยมากในด้านกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลําดับแรก โดยผู้เรียนมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมการเรียนรู้
ฝึกให้ผู้เรียนคดิอย่างมีวิจารณญาณ ทั้งน้ีเพราะ กิจกรรมที่ใช้มีความหลากหลาย มีการให้ผู้เรียน      
ฝึกปฏิบัติ ใช้เหตุผล แยกแยะความคิด แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ เทคนิคการต้ังคําถาม        
ของบลูม เป็นเทคนิคทีผู่้เรียนสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดได้ 
อย่าง เป็นระบบและมีทิศทาง สามารถถ่ายทอดความคิดที่เป็นนามธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรมและ
สามารถประเมนิความสามารถทางการคิดได้อย่างชัดเจน เทคนิคการต้ังคําถามต้ังแต่ระดับวิเคราะห์
ขึ้นไป  ซึ่งเป็นคําถามที่กระตุ้นให้คิดได้ลึกซึง้ กว้างขวางและช่วยให้ผู้เรียนเช่ือมโยงเรื่องที่สนใจกับ
ตัวเองได้ ทําให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดระดับสูง เกิดการเรียนรู้จากการคิดค้นด้วยตัวเอง มีเหตุผล
ช่วยพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ผู้เรียนมคีวามคิดเห็นว่า การใช้ชุดฝึก
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิค 
การต้ังคําถาม ทําให้ผู้เรียนมทีักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะชุดฝึกทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณมกีารใช้เทคนิคการต้ังคําถาม ซึ่งการต้ังคําถามตามระดับพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของบลูม เป็นคําถามที่ส่งเสริมให้ผูต้อบใช้ความคิด นําความรู้และประสบการณ์เดิมมาเป็น
พ้ืนฐานสรุปหาคําตอบ ทําให้ผู้เรียนใช้เหตุผลในการระบุปัญหา แยกแยะ สภาพประเด็นปัญหา 
วิเคราะห์ปัญหา รวบรวมข้อมูลสร้างทางเลอืกหลากหลายเพ่ือแก้ปัญหา พิจารณาความน่าเช่ือถือของ
แหล่งข้อมูล รายละเอียดของข้อมูลแล้วหาเหตุผลเพ่ือหาข้อสรุป คิดอย่างมีเหตุผลมากขึ้น ส่งเสริมให้
เด็กมีความคิดระดับสูง คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาน ดังที่ พิมพันธ์  เดชะคุปต์ (2545 : 45)  
ได้กล่าวว่า คําถามจําแนกโดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ได้หลายลักษณะ เช่น  คําถามระดับสูง คําถามยาก  
ตามแนวคิดของ Benjamin Bloom เป็นคําถามที่ส่งเสริมให้ผู้ตอบใช้ความคิด นําความรู้และ
ประสบการณ์เดิมมาเป็นพ้ืนฐานสรุปหาคําตอบ ตลอดจนกระตุ้นให้ได้ลองแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
ด้านเน้ือหา ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าเน้ือหามีความเหมาะสมเรียงลําดับเน้ือหาจากง่ายไปยาก  
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แบ่งหัวข้อชัดเจน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการสร้างชุดฝึกได้มีการศึกษาเอกสาร แนวคิด ในการสร้างชุดฝึก  
มีรูปเล่ม ตัวอักษร รูปแบบการจัดหน้าหนังสือเป็นที่สะดุดตา น่าสนใจ เน้ือหามีความถูกต้อง  
สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
สาระภูมิศาสตร์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติงาน 
1. จากผลการศึกษา พบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนหลังใช้

ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ด้วยเทคนิค           
การต้ังคําถาม สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงขึ้นอยู่ในระดับมาก ดังน้ัน ครูควรบูรณาการ
ทักษะการคิดเข้าไปในหลักสตูรและจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นรายวิชาที่สอนเพ่ิมขึ้น และฝึกทักษะ     
การคิดอย่างมีวิจารณญาณกับผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองจนเกิดเป็นทักษะที่คงทน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ     
คิดได้ด้วยตัวเอง สามารถตัดสิน หรือแก้ปัญหาได้อย่างมีหลักการและถูกต้อง และเกิดความสําเร็จ 
ตามเป้าหมาย อย่างมีคุณภาพ 

2. ครูควรใช้เทคนิคการต้ังคําถามที่กระตุ้นให้ผูเ้รียนได้พัฒนาความคิดระดับสูง เป็นคําถาม
อย่างสร้างสรรค์ และสอดแทรกเข้าไปในทุกกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ เหมาะสมกับเน้ือหาสาระและ
สถานการณ์น้ัน ๆ 

3. โรงเรียนควรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการขยายผลในการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ให้แก่ผู้เรียนทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ ทุกระดับช้ันต่อไป 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญ 

1. ผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  ทาน  ตรวจสอบความเหมาะสมของชุดฝกทักษะการคิด                

อยางมีวิจารณญาณ 

 

ท่ี รายช่ือ ตําแหนง / หนวยงาน 
1 ผศ.ดร.วสุนันท  ชุมเชื้อ อาจารยสถาบันเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล 

2 ดร.นวกชมณ  เจริญสุข ขาราชการบํานาญ (ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1)  

3 นางสาววิริยะ  บุญยะนิวาสน ขาราชการบํานาญ (ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1)  

4 นางพูลศรี  ธรรมเมธาพร ขาราชการบํานาญ (ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6)   

5 นางสาวสุปราณี  สงวนงาม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 

 

2.  ผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  ทาน  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ 

    วัดผลการเรียนรูกอนและหลังการเรียนโดยใชชุดฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 

ท่ี รายช่ือ ตําแหนง / หนวยงาน 
1 ดร.สมาพร  มณีออน ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สํานักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดนนทบุรี 

2 ดร.นวกชมณ  เจริญสุข ขาราชการบํานาญ (ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1)  

3 นางสาววิริยะ  บุญยะนิวาสน ขาราชการบํานาญ (ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1) 

4 นางรัชนี  วิเศษมงคล ขาราชการบํานาญ (ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1)  

5 นางสาวสุปราณี  สงวนงาม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
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3.  ผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  ทาน  ตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา/

จุดประสงค (คา IOC) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนและหลังการเรียนโดยใชชุดฝกทักษะ

การคิดอยางมีวิจารณญาณ และแบบประเมินทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 

ท่ี รายช่ือ ตําแหนง / หนวยงาน 
1 ดร.สมาพร  มณีออน ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สํานักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดนนทบุรี 

2 ดร.นวกชมณ  เจริญสุข ขาราชการบํานาญ (ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1)  

3 นางสาววิริยะ  บุญยะนิวาสน ขาราชการบํานาญ (ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1)  

4 นางรัชนี  วิเศษมงคล ขาราชการบํานาญ (ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1)  

5 นางสาวสุปราณี  สงวนงาม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 

 

4.  ผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  ทาน  ตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 

     ของแบบสอบถามความคิดเห็นผูเรียนท่ีมีตอชุดฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  

 

ท่ี รายช่ือ ตําแหนง / หนวยงาน 
1 ผศ.ดร.วสุนันท  ชุมเชื้อ อาจารยสถาบันเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล 

2 ดร.นวกชมณ  เจริญสุข ขาราชการบํานาญ (ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1)  

3 นางสาววิริยะ  บุญยะนิวาสน ขาราชการบํานาญ (ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1)  

4 นางพูลศรี  ธรรมเมธาพร ขาราชการบํานาญ  

(ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์)   

5 นางสาวสุปราณี  สงวนงาม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผูเรียนกลุมตัวอยางในการพัฒนา 
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บัญชีรายช่ือผูเรียนกลุมตัวอยาง โรงเรียนวิทยาราษฎรรังสรรค จังหวัดฉะเชิงเทรา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

ท่ีไดรับการพัฒนาโดยใชชุดฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร 

เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ดวยเทคนิคการตั้งคําถาม 
ระหวางวันท่ี  22 พฤษภาคม  -  12  กรกฎาคม  2560 

 
ท่ี ช่ือ - สกุล 
1     เด็กชายอนันไกร  สัทธานนท 

2     เด็กชายรวีวัฒน  โฉมศรี 

3     เด็กชายนักรบ  ตรีแสง 

4     เด็กชายชณัฐพงค  มีพ่ึง 

5     เด็กชายภานุวัฒน  ดีรัศมี 

6     เด็กชายนินวิทธื  เจริญสุข 

7     เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองสุข 

8     เด็กชายอานุวัฒน  บัวสอน 

9     เด็กชายกฤษณะ  ตานอย 

10     เด็กชายชิษณุพงศ  พัดทอง 

11     เด็กชายนัฐพงษ  มูลขุนทด 

12     เด็กชายรณกร  อุปถัมภ 

13     เด็กชายวีรพล  สนรักษา 

14     เด็กชายสมควร เทียนสา 

15     เด็กชายปารมี   เวียงสมุทร 

16     เด็กชายวิทธวัช ธูปเพ็ง 

17     เด็กหญิงทิพกร ตรีแสง 

18     เด็กหญิงเจนจิรา อรุณทิพย 

19     เด็กหญิงวรนุช  นิติศักดิ ์

20     เด็กหญิงวรันทร  พละศักดิ์ 

21     เด็กหญิงลลิตา      บุญประกอบ 

22     เด็กหญิงนภาพร   พรมแสง 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนโดยใชชุดฝกทักษะการคิด 
อยางมีวิจารณญาณ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 

และโอเชียเนีย ดวยเทคนิคการตั้งคําถาม 
 

คําช้ีแจง  ใหผูเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตอง และทําเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบ 
 

1.  ภัยในขอใดท่ีไมเกี่ยวของจากการกระทําของมนุษย 

1)  แผนดินไหว 

2)  ดินโคลนถลม 

3)  ความแหงแลง 

4)  ภูเขาไฟระเบิด 

2.  ขอใดเก่ียวของกับการเกิดแผนดินไหว 

1)  การทําเหมืองแร 

2)  ตัดไมทําลายปา 

3)  คลื่นใตทะเล 

4)  ฝนตกหนัก 

3.  พ้ืนท่ีลักษณะใดตอไปนี้เสี่ยงตอการเกิดแผนดินถลม 

1)  พ้ืนท่ีลาดชัน 

2)  พ้ืนท่ีดอนลาด 

3)  พ้ืนท่ีชายฝงทะเล 

4)  พ้ืนท่ีราบน้ําทวมขัง 

4.  ปจจัยในขอใดท่ีสงผลใหมีความรุนแรงของการเกิดแผนดินถลม 

1)  ฝนฟาคะนอง 

2)  ปริมาณน้ําฝนท่ีตก 

3)  ความรุนแรงของลม 

4)  ระดับน้ําในลําหวยสูงมาก 

5.  เม่ืออุณหภูมิของโลกสูงข้ึนจะเกิดสิ่งใด 

1)  ไฟปา 

2)  ลมแรง 

3)  เอลนิโญ 

4)  ลาณิ ญา 
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ดูภาพนี้แลวตอบคําถามขอท่ี 6 - 8 
 

 
 

6. ภาพนี้เปนภัยธรรมชาติประเภทใด 

1)  ภัยแลง 

2)  วาตภัย 

3) แผนดินไหว 

4)  แผนดินถลม 

7. ขอใดเปนสาเหตุสําคัญท่ีสุดในการเกิดภัยธรรมชาตินี้ 

1)  ฝนตกชุก 

2)  ความชื้น 

3)  ดินออน 

4)  ปาไมถูกทําลาย 

8. องคประกอบใดท่ีกอใหเกิดภัยธรรมชาตินี้รุนแรงมาก 

1)  ปริมาณน้ําฝน  ปาไมลดลง 

2)  ความชื้นของอากาศ  ปริมาณน้ําฝน    

3)  จํานวนพันธุไม  ความชื้นของอากาศ 

4)  ปริมาณน้ําฝน  ประเภทของพันธุไม  

9. การเกิดพายุงวงชางในบางพ้ืนท่ีของประเทศไทยมีลักษณะเชนเดียวกับภัยธรรมชาติในขอใด        

แตมีความรุนแรงนอยกวา  

1)  ไตฝุน 

2) เฮอรริเคน 

          3)  ทอรนาโด 

4) พายุโซนรอน 
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10. ภัยธรรมชาติในขอใดท่ีสงผลกระทบตอประเทศไทยอยางตอเนื่อง 

1)  ไตฝุน 

2)  เอลนีโญ 

3)  อุทกภัย 

4)  แผนดินไหว 

11. ขอใดไมเก่ียวของกับการเกิดน้ําทวม 

1)  สรางถนนขวางทางน้ําไหล 

2)  ฝนตกอยางตอเนื่อง 

3)  การสรางเข่ือน 

4)  น้ําทะเลหนุน 

12. ถาเกิดลักษณะอากาศรอนอบอาว ทองฟามืดครึ้ม มีเมฆมาก ควรทําอยางไร  

1)  เปดประตู หนาตาง ของอาคาร 

2)  รีบออกจากอาคารและอยูใหหาง 

3)  ติดตามการรายงานอากาศจากหนวยงานของรัฐ 

4)  ควรอยูในท่ีโลงแจงใหอากาศถายเทไดสะดวก 

13. ในภาวะท่ีเกิดฝนตกชุก และตกตอเนื่องเปนเวลานาน ควรปฏิบัติอยางไร 

1)  เคลื่อนยายสิ่งของไวท่ีสูง 

2)  เก็บน้ําใสภาชนะไวใหมากๆ 

3)  ซอมแซมบานเรือนใหแข็งแรง 

4)  ไปขอรับความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐ 

14. ในสถานการณอยางไรจะเกิดไฟปาตามมาดวย 

1)  แผนดินถลม 

2)  ความแหงแลง 

3)  ลมมรสุมฤดูรอน 

4)  แผนดินไหวรุนแรง 

15. “ถาระดับน้ําทะเลบริเวณชายหาดลดลงอยางรวดเร็ว ไมควรลงไปท่ีชายหาด ควรรีบไปท่ีสูงหรือ

ไปให ไกลจากชายหาดท่ีสุด” จากสถานการณนี้นาจะเกิดสิ่งใด 

1)  คลื่นพายุซัดฝง 

2)  แผนดินไหว 

3)  พายุหมุน 

4)  สึนามิ 
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16. จากสถานการณสรุปประเด็นสําคัญไดอยางไร 

1) การเกิดกาซเรือนกระจก 

2)  ผลกระทบจากภาวะโลกรอน 

3)  การระเหยของน้ําท้ังภาคพ้ืนดินและมหาสมุทรเพ่ิมข้ึน 

4)  การเปลี่ยนแปลงของดิน ฟา อากาศ และการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล 

17. เม่ือเกิดกาซเรือนกระจก นักเรียนคิดวาเหตุการณใดจะเกิดเปนอันดับตอไป  

1)  ไอน้ําสูงข้ึน 

2)  ทุกพ้ืนท่ีแหงแลง 

3)  ความกดอากาศคงท่ี 

4)  อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน 

18. การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในขอใดท่ีสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนชาว

ญี่ปุนอยางมหาศาล 

1)  การเกิดแผนดินไหว 

2)  การสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน 

3)  ภูเขาไฟระเบิดใตมหาสมุทร 

4)  การสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 

อานสถานการณตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 16 - 17 

เม่ือโลกรอนข้ึน อัตราการระเหยของน้ําบนดินและในมหาสมุทรเพ่ิมข้ึน ไอน้ําในชั้น

บรรยากาศเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงไอน้ํานี้เองก็มีคุณสมบัติเชนเดียวกับกาซเรือนกระจก ก็ยิ่งทําใหเกิดภาวะ

โลกรอนเพ่ิมข้ึนอีก ท้ังหมดนี้มีผลตอความกดอากาศของโลก ทําใหในบางพ้ืนท่ีท่ีแหงแลงก็เกิด    

ฝนตก บางพ้ืนท่ีท่ีเคยฝนตกก็เกิดภาวะแหงแลง แมน้ํา ลําน้ําแหงผาก เปลี่ยนทิศทาง เกิดฤดูกาลท่ี

ผิดปกติไปท่ัวโลก 
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19.  จากบทความ ปญหาคืออะไร  

1)  แนวปะการังถูกทําลาย 

2)  อุณหภูมิของน้ําทะเลสูงข้ึน 

3)  แหลงตกปลาท่ีสําคัญตองสูญสลาย 

4)  ความเสียหายทางเศรษฐกิจมูลคามหาศาล 

20.  ขอมูลใดไมเก่ียวของกับบทความ 

1)  เกรตแบรริเออรรีฟ เปนแหลงทองเท่ียว 

2)  เกรตแบรริเออรรีฟ เปนแนวปะการังใหญท่ีสุดในโลก 

3)  ระดับของน้ําทะเลทําใหปะการังเปลี่ยนสีและตายได 

4) อุณหภูมิของน้ําทะเลสงผลกระทบตอแนวปะการังของออสเตรเลีย 

21.  อะไรคือเหตุผลท่ีทําใหแนวปะการังถูกทําลาย 

1)  ภาวะโลกรอน 

2)  ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

3)  เกิดแผนดินไหวใตทะเล 

4)  การเกิดคลื่นกัดเซาชายฝง 

อานบทความตอไปน้ี แลวตอบคําถามขอท่ี 19 - 21 

หมูปะการังสีสันสดใสท่ีทําใหเกรตแบรริเออรรีฟ แนวปะการังของออสเตรเลียเปนหน่ึงในระบบนิเวศทาง

ทะเลท่ีสําคัญแหงหน่ึงของโลก แตกําลังจะสูญสลายไปจากโลกภายในป พ.ศ.2593 เพราะระดับอุณหภูมิของนํ้าทะเล

ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหเกรตแบรรเิออรรีฟ อาจถึงคราวลมสลาย 

ผลการศกึษาซึ่งเผยเมื่อสุดสัปดาหท่ีผานมาของแฮนส เฮอก กัลเบริ์ก หัวหนาศูนยการศึกษาทางทะเล

มหาวิทยาลัยควีนสแลนด และโอฟ เฮอก กัลเบริ์ก นักเศรษฐศาสตร ระบุวา ปะการังสวนใหญใน แนวปะการัง   

เกรตแบรริเออรรีฟ จะตายไปในชวงกลางศตวรรษ ท่ีรายไปกวาน้ัน คือ แนวปะการังดังกลาวจะลมสลายไปท้ังหมดใน

ป พ.ศ. 2643 การศึกษาดังกลาวไดสนับสนุนโดยการทองเท่ียวของรัฐควีนสแลนดและองคการกองทุนสัตวปาโลก

สากล (World Wildlife Fund-WWF) เพ่ือศึกษาผลกระทบจากระดับอุณหภูมิของนํ้าทะเลท่ีสูงข้ึนตอแนวปะการัง 

ไมเช่ือ ก็ตองเช่ือวา อุณหภูมินํ้าทะเลท่ีเพ่ิมข้ึนพียง 1 องศาเซลเซียส แตสามารถทําใหปะการังสีซีดตกและตายได 

ขณะท่ีนักวิทยาศาสตรคาดการณวา ภายในศตวรรษหนา อุณหภูมิรอบ ๆ แนวปะการังจะเพ่ิมสูงถึง 2-6 องศา

เซลเซียส 

ท้ังน้ีการประเมินกันวา การลมสลายของแนวปะการังท่ีไดช่ือวา เปนแนวปะการังท่ีใหญท่ีสุดในโลก จะ

สรางความเสียหายแกเศรษฐกิจมูลคา 6.2 พันลานเหรียญดอลลารออสเตรเลีย และทําใหมีคนตกงานมากมายถึง 

12,000 ตําแหนง ภายในป พ.ศ. 2563 ดวย เพราะท่ีผานมาเกรตแบรริเออรรีฟ เปนแหลงตกปลาท่ีสําคัญขนาดใหญ 

และยังสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของออสเตรเลียมาโดยตลอด 

ที่มา : จาก http://www.it-ed.com/ans/news/indes.pnp?action=fullnews&id=13, 

                     สืบคนเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560. 
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22. จากประกาศนี้นาจะเกิดสถานการณใดตามมา 

1)  อุทกภัย           

2)  พายุหมุน 

3)  คลื่นสึนามิ 

4)  แผนดินไหว 

23.  ควรจะเตรียมการปองกันอยางไร 

1) ใชชีวิตตามปกติ 

2)  ยายบานไปอยูในพ้ืนท่ีท่ีฝนตกนอย 

3)  ซอมแซมอาคารบานเรือนใหแข็งแรง 

4)  ติดตามขาวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยางใกลชิด 

24.  เหตุผลในการท่ีประชากรในทวีปเอเชียเครงครัดในประเพณีและวัฒนธรรมนอยลงคืออะไร  

1)  มองวาวัฒนธรรมเดิมลาสมัย 

2)  ประชาชนอพยพเขามาทํางานในเมืองมากข้ึน 

3)  การแพรกระจายของสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม 

4)  การใหความสําคัญกับวัฒนธรรมตะวันตกมากข้ึน 

25.  การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติดานสภาพอากาศสงผลกระทบตอประชากรในทวีปเอเชียอยางไร 

1)  ประกอบอาชีพดั้งเดิมลําบากข้ึน 

2)  ประชากรยายถ่ินฐานไปทํางานในเมือง 

3)  ประชากรอพยพไปอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีความม่ันคงตอชีวิต 

4)  ไดรับผลกระทบทางดานสุขภาพ รางกาย และจิตใจ 

 

 

 

อานขอความนี้แลวตอบคําถามขอ 22 - 23 

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุโซนรอน พัดปกคลุมบริเวณทะเลจีนใตตอนกลาง หรือ   

ดานตะวันตกของประเทศฟลิปปนส คาดวาอีก 3 วัน จะออนกําลังลง ในขณะนี้บริเวณ ความกด

อากาศสูงจากประเทศจีน  แผปกคลุม  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบน 

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต ลักษณะเชนนี้ทําใหประเทศ

ไทยมีฝนตอเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแหง ในทุกภาคของประเทศ 
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26.  ในประเทศท่ีกําลังพัฒนาสาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและรุนแรง ท้ังนี้เปน

เพราะเหตุใด 

1)  ไมมีการเตรียมการปองกันท่ีดี     

2)  ประชากรยากจนและดอยการศึกษา 

3)  ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมมีแบบแผน 

4)  ประเทศเหลานั้นอยูในเขตท่ีมีภัยธรรมชาติเกิดข้ึนอยางรุนแรง 

27.  ขอใดเปนการแสดงไดวาเปนสิ่งแวดลอมใหมของประเทศไทย 

1)  การแตงกายแบบตะวันตก 

2)  การสรางสนามบินสุวรรณภูมิ 

3)  การทําการเกษตรแบบไรนาสวนผสม 

4)  การท่ีมีนักทองเท่ียวตางชาติมาเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

28.  ทรัพยากรธรรมชาติ ตางจาก สิ่งแวดลอมอยางไร  

1)  ทรัพยากรธรรมชาติเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แตสิ่งแวดลอมเกิดจากการกระทําของ

มนุษยเทานั้น 

2)  ทรัพยากรธรรมชาติเนนเรื่องการใชประโยชน แตสิ่งแวดลอมไมสามารถใชประโยชนได 

3)  ทรัพยากรธรรมชาติเนนสิ่งอํานวยความสะดวก แตสิ่งแวดลอมนั้นรวมถึงทุกสิ่ง 

4)  ทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตแตสิ่งแวดลอมเปนสิ่งไมมีชีวิต 

29.  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกอใหเกิดประโยชนแกฝายใดมากท่ีสุด  

1)  ภาครัฐ 

2)  ทุกภาคสวน 

3)  ภาคเอกชน 

4)  ประชาชนบางประเทศ 

30.  สนามกีฬาซิดนียโอลิมปคพารค จัดเปนสิ่งแวดลอมใหมของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียเพราะ

สรางในพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีท้ิงขยะ แลวนําขยะมาถมท่ีกอสรางโดยใชวัสดุท่ีหมุนเวียนกลับมาใชใหมได 

ติดตั้งแผงผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย นักเรียนเห็นดวยหรือไมอยางไร 

1)  ไมเห็นดวย เพราะเปนการใชวัสดุท่ีไมคงทน 

2) ไมเห็นดวย เพราะเปนการสรางจากพ้ืนท่ีท่ีไมสะอาด 

3) เห็นดวย เพราะเปนการสรางท่ีเปนการประยุกตใชจากวัสดุเหลือใช 

4) เห็นดวยเพราะเปนการสรางสิ่งท่ีเปลี่ยนจากสถานท่ีท้ิงขยะใหเปนสนามกีฬาใหม        

ท่ีแตกตางจากเดิม 

.............................................................................................. 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนโดยใชชุดฝกทักษะการคิด 
อยางมีวิจารณญาณ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  

และโอเชียเนีย ดวยเทคนิคการตั้งคําถาม 
 

 

 

ขอท่ี เฉลย ขอท่ี เฉลย 
1. 4) 16. 2) 

2. 1) 17. 4) 

3. 1) 18. 3) 

4. 2) 19. 1) 

5. 3) 20. 3) 

6. 4) 21. 1) 

7. 4) 22. 1) 

8. 1) 23. 4) 

9. 3) 24. 3) 

10. 3) 25. 2) 

11. 3) 26. 3) 

12. 3) 27. 2) 

13. 1) 28. 3) 

14. 2) 29. 2) 

15. 4) 30. 4) 
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แบบประเมินทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

 
คําช้ีแจง ใหผูเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว โดยทําเครื่องหมายกากบาท (X)  

            ลงในกระดาษคําตอบ 

 
 

1. ถานิดาเปนคนอวนและตองการจะลดน้ําหนักใหถูกวิธีและไดผล นักเรียนจะชวยแนะนําใหนิดาหา

ขอมูล เพ่ิมเติมในขอใดเหมาะสมท่ีสุด 

1)  พบแพทยผูเชี่ยวชาญ 

2)  อานหนังสือเคล็ดลับการลดความอวน 

3)  สอบถามผูท่ีลดน้ําหนักไดผลสําเร็จเพ่ือหาขอมูล  

4)  ทดลองลดความอวนดวยวิธีตาง ๆ เพ่ือหาขอสรุป 
 

 
 

2.  จากบทความนี้นักเรียนเชื่อหรือไม อยางไร 

1)  ไมเชื่อ เพราะ โรคเอดสไมมีทางรักษาใหหายขาด 

2)  ไมเชื่อ เพราะยังไมมีหลักฐานทางการแพทยยืนยัน 

3) เชื่อ เพราะผูเฒามีเจตนาดี ไมเรียกรองคารักษาใดๆ 

4) เชื่อ เพราะแพทยแผนปจจุบันรักษาไมหายสมุนไพรอาจสามารถรักษาไดจริง  

3.  ขอใดเปนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

1)  การทําความเขาใจกับปญหา 

2)  ความสามารถในการตีความ 

3)  มีความคิดหลากหลายและคิดยืดหยุน 

4) คิดในรายละเอียดตาง ๆ และขยายความคิดใหสมบูรณ 

ขอความสวนหนึ่งของบทความวา “ผูใจบุญวัย 70 ป รับรักษาโรคเอดสและมะเร็งทุกชนิด 

ดวยสมุนไพรโบราณ โดยไมเรียกรองคารักษา หรือคายาท้ังสิ้น และอยากถายทอดสูตรยาสมุนไพร  

ใหคนรุนหลังเปนวิทยาทานกอนตาย”  

 

   อานบทความแลวตอบปญหา 

           นิดาอานบทความเก่ียวกับการลดน้ําหนักซ่ึงกลาววา “การลดน้ําหนักเปนสิ่งท่ีทําได

ยากลําบาก คนท่ีมีน้ําหนักเกินยังไมเห็นผลรายท่ีเกิดกับตนเองในระยะสั้น ๆ ดังนั้น คนท่ัวไปจึงมักไม

คอยมีความตั้งใจจริงท่ีจะลดน้ําหนัก และเม่ือตองการลดน้ําหนัก ก็ตองการใหน้ําหนักลดอยางเร็ว ดวย

วิธีการตางๆ ตามความเชื่อ ผิดๆ”  
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4. ขอใดเปนคําถามการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

1)  ประเทศไทยมีก่ีจังหวัด 

2)  คําวา “ความเปนพลเมือง” หมายความวาอยางไร 

3)  ปจจัยใดสงผลกระทบโดยตรงท่ีทําใหพ้ืนท่ีปาไมหายไปจํานวนมาก 

4)  การเกิดภัยพิบัติตาง ๆ เกือบทุกภูมิภาคของไทยมีสาเหตุมาจากอะไร 

 

 
 

5. จากบทความ ปญหาคืออะไร  

1)  เศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา 

2)  ผูเสพยาเสพติดไดรับเชื้อไวรัสเอดส 

3)  เยาวชนไทยเปนบุคคลท่ีไมมีคุณภาพ 

4)  เยาวชนไทยติดยาเสพติดเปนจํานวนมาก 

6. ขอมูลใดไมเก่ียวของกับบทความ 

1)  ผูเสพมาจากครอบครัวขาดความอบอุน 

2)  ผูเสพยาเสพติดเปนเด็กนักเรียนวัย 9 – 10 ขวบ  

3)  เยาวชนไทยไดรับเชื้อไวรัสเอดสโดยการฉีดสารเสพติด 

4)  รัฐบาลและทุกหนวยงานตลอดจนผูปกครองตองรวมมือกันในการแกไขปญหา  

 อานบทความแลวตอบคําถาม ขอ 5 – 8 

ปจจุบัน มีผูติดยาเสพติดเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะกลุมเยาวชนจะติดยาเสพติดมากกวากลุมคน 

กลุมอ่ืน และท่ีนาเปนหวงกําลังแพรระบาดสูเด็กนักเรียนวัย 9 ขวบ 10 ขวบ ปญหายาเสพติดเปนปญหา

ท่ีเปนภัยรายแรงตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตสงผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ บั่นทอนความเจริญของ

ประเทศชาติ หากประเทศใดมีประชาชนติดยาเสพติดจํานวนมาก ก็ไมสามารถพัฒนาประเทศชาติให

เจริญรุงเรืองได ยาเสพติดมีมากมายหลายชนิด ไดแก ฝน เฮโรอีน ทินเนอร กัญชา ยาบา ยาอี สารระเหย 

กระทอม และยากระตุนประสาทเปนตน แตละชนิดกอใหเกิดผลรายแกรางกายท้ังสิ้น ทําใหสุขภาพทรุด

โทรมออนแอ ความจําเสื่อม  

เสียบุคลิกภาพ และปญหาสําคัญท่ีตามมาอีกประการหนึ่ง ก็คือผูติดยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสนมีโอกาสติด

เชื้อไวรัสเอดสและแพรกระจายไปยังกลุมผูติดยาเสพติดดวยกัน รวมไปถึงคนกลุมอ่ืนๆ ดวยแมรัฐบาลจะ

ประกาศสงครามกับยาเสพติดก็ตาม ก็ไมไดหมายความวาการปองกันการปราบปรามยาเสพติดจะเปน

หนาท่ีของรัฐบาลเทานั้น การแกไขปญหายาเสพติดเปนหนาท่ีของทุกฝายท่ีจะตองรวมมือกัน  
ปรับปรุงจาก :  http://www.chetupon.ac.th/Yasebtid/Pages/Article/Article_1.html,  

สืบคนเมื่อ 25 พฤษภาคม 2560. 
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7.  นักเรียนคิดวาผลท่ีเกิดจากการแกไขปญหานี้คืออะไร  

1)  เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน 

2)  เยาวชนไทยปลอดภัยจากยาเสพติด 

3)  ผูติดยาเสพติดไดรับเชื้อไวรัสเอดสลดลง 

4)  เยาวชนไทยมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพ 

8.  จากบทความผูเรียนสรุปประเด็นสําคัญไดอยางไร 

1)  ยาเสพติดทําใหประเทศขาดการพัฒนา 

2)  ยาเสพติดบางชนิดใหโทษแกรางกายและจิตใจ 

3)  ยาเสพติดสงผลใหผูเสพเสียสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

4)  ยาเสพติดทําใหเกิดการติดเชื้อไวรัสเอดสท้ังผูเสพและผูผลิต 

 

 
 

9. ใจความสําคัญของโฆษณานี้คืออะไร 

1)  คนในชาติเชื่อขาวลือ 

2)  คนในชาติขาดความสามัคคี 

3)  คนในชาติขาดภูมิคุมกันดานสติ และเหตุผล 

4)  คนในชาติเปนโรคขาดสติ ขาดเหตุผล และเชื่อขาวลือ 

 

 

อานขอความโฆษณาแลวตอบปญหา ขอท่ี 9 - 12 
         โฆษณา สติ + เหตุผล = ภูมิคุมกัน 
 ถารางกายเราขาดภูมิคุมกัน เราก็จะออนแอตกเปนเหยื่อของเชื้อโรค แลวถาเชื้อโรคท่ีวา

ไมใชหวัดละ    แตเปนเชื้อโรคขาดสติท่ีกําลังระบาด สังคมของเราจะเปนอยางไร 

 ประเทศของเราละ จะเปนยังไงเราก็รู แตเราไมเคยจําบทเรียนท่ีผานมา เจอขาวปลอยขาว

ดวน เราก็เชื่อ เจอขาวลือก็ไมเคยยั้งคิด 

 หันมาโทษกันเอง ตีกันเอง ซํ้าแลวซํ้าเลา ใครหามก็ไมฟง คนอ่ืนจะมองยังไงก็ชั่ง แลวก็ยังมี

คนท่ีไมเคยสนใจปญหาบางคนก็หนีปญหาดวยซํ้า 

  เราคงลืมไปแลว วาเราเคยรัก เคยชวยเหลือกัน แบงปนกัน พ่ึงพากันไดลืมไปแลววาหัวใจ

เราเคยเปน หนึ่งเดียวกัน ลืมไปแลววา นี่มันบานเกิดเมืองนอนของเรา 

  ถาคนในชาติขาดภูมิคุมกัน ประเทศไทยของเราก็จะมีสภาพอยางท่ีเห็น  

ปรับปรุง : จาก http://www.oknation.net/blog/php?id=443441, สืบคนเมื่อ 18 มิถุนายน 2560. 
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10. จากโฆษณา ปญหาคืออะไร 

1)  การขาดสติ 

2)  การขาดเหตุผล 

3)  การขาดความสามัคคี  

4)  การขาดสติและเหตุผล 

11.  จากโฆษณาตองการใหเกิดสิ่งใด 

1)  ใหทุกคนมีสติและเหตุผล 

2)  ใหทุกคนมีความรักและสามัคคี 

3)  ใหทุกคนชวยเหลือ แบงปน และรักกัน            

4)  ใหทุกคนมีสติไมยุงเก่ียวกับปญหาของคนอ่ืน 

12. ขอใดไมใชผลท่ีเกิดจากการแกปญหานี้ 

1)  ประชาชนมีภูมิคุมกัน 

2)  ประเทศเกิดความสงบ 

3)  ประชาชนมีความสามัคคี 

4)  ประเทศมีการพัฒนาไปอยางชา ๆ 
 

 
 

13.  จากบทความปญหาคืออะไร 

1)  ชาวบานทําลายปา 

2)  พ้ืนท่ีปาไมโดนทําลาย 

3)  สัตวปาหายากสูญพันธุ 

4)  เกิดไฟปาทางภาคเหนือ 

 

 

 

อานบทความแลวตอบปญหา ขอท่ี 13 - 15 

 พ้ืนท่ีทางภาคเหนือตอนบน ในชวงฤดูแลง พ้ืนท่ีปาจะถูกไฟไหมกินพ้ืนท่ีหลายตาราง

กิโลเมตร สงผลกระทบใหพ้ืนท่ีปาหายไปเปนจํานวนมาก สัตวปาหายากสูญพันธุและลดนอยลงไป

ทุกป การปองกันคือ การทําแนวกันไฟ การรณรงคใหชาวบานไมจุดไฟเพ่ือลาสัตว พ้ืนท่ีเสี่ยงตอ

ภัยแลงจะเปนพ้ืนท่ีประสบปญหาไฟปาอยางรุนแรง ดังนั้นขอสรุปตรงนี้คือ ไฟปากับภัยแลงมา

ดวยกันแบบเกาะติด 
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14.  จากบทความนักเรียนคิดวาจะเกิดสถานการณใดตามมา 

1)  ฝนไมตกตามฤดูกาล 

2)  สัตวปาหายากสูญพันธุ 

3)  พ้ืนท่ีปาไมขาดความอุดมสมบูรณ 

4)  หนาดินถูกทําลายขาดแรธาตุท่ีสําคัญ  

15. ขอมูลใดไมเกี่ยวของกับบทความ 

1)  ไฟปาเกิดจากชาวบานจุดข้ึน 

2)  ไฟปาเกิดท่ีจังหวัดแมฮองสอน 

3)  ไฟปาทําใหสัตวปาหายากสูญพันธุ 

4)  ไฟปาทําใหปาไมถูกทําลายไปจํานวนมาก  

 

 
 

มาตราริคเตอร 

ขนาด ความสัมพันธของขนาดโดยประมาณกับความส่ันสะเทือนใกลศูนยกลาง 

1 - 2.9 เกิดการสั่นไหวเล็กนอย ผูคนเริ่มมีความรูสึกถึงการสั่นไหว บางครั้งรูสึกเวียนศีรษะ 

3 - 3.9 เกิดการสั่นไหวเล็กนอย ผูคนท่ีอยูในอาคารรูสึกเหมือนรถไฟวิ่งผาน 

4 - 4.9 เกิดการสั่นไหวปานกลาง ผูท่ีอาศัยอยูท้ังภายในอาคาร และนอกอาคาร รูสึกถึงการ

สั่นสะเทือน วัตถุหอยแขวนแกวงไกว 

5 - 5.9 เกิดการสั่นไหวรุนแรงเปนบริเวณกวาง เครื่องเรือน และวัตถุมีการเคลื่อนท่ี 

6 - 6.9 เกิดการสั่นไหวรุนแรงมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย 

7.0 ข้ึนไป เกิดการสั่นไหวรายแรง อาคาร สิ่งกอสรางมีความเสียหายอยางมาก แผนดินแยก วัตถุ

ท่ีอยูบนพ้ืนถูกเหวี่ยงกระเด็น 

 
 
 
 
 

ใชขอมูลดานลางตอบคําถามขอท่ี 16 – 18 

ความรุนแรงของแผนดินไหวท่ีเกิดข้ึน วัดไดจากปรากฎการณท่ีเกิดข้ึน ขณะเกิดและหลัง

เกิดแผนดินไหว เปนมาตราริคเตอร ประเทศไทยใช มาตราเมอรแคลลี่ สําหรับเปรียบเทียบอันดับ 

ซ่ึงมีท้ังหมด 12 อันดับ เรียงลําดับความรุนแรงแผนดินไหวจากนอยไปมาก 
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มาตราเมอรแคลล่ี 

อันดับท่ี ลักษณะความรุนแรงโดยเปรียบเทียบ 

I เปนอันดับท่ีออนมาก ตรวจวัดโดยเครื่องมือ 

II พอรูสึกไดสําหรับผูท่ีอยูนิ่ง ๆ ในอาคารสูง ๆ 

III พอรูสึกไดสําหรับผูอยูในบาน แตคนสวนใหญยังไมรูสึก 

IV ผูอยูในบานรูสึกวาของในบานสั่นไหว 

V รูสึกเกือบทุกคน ของในบานเริ่มแกวงไกว 

VI รูสึกไดกับทุกคน ของหนักในบานเริ่มเคลื่อนไหว 

VII ทุกคนตางตกใจ สิ่งกอสรางเริ่มปรากฎความเสียหาย 

VIII เสียหายคอนขางมากในอาคารธรรมดา 

IX สิ่งกอสรางท่ีออกแบบไวอยางดี เสียหายมาก 

 

การพยากรณแผนดินไหวในภาวะปจจุบัน ยังอยูในชวงของการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพ่ือการ

คาดหมายท่ีแมนยําและแนนอนข้ึน อยางไรก็ตามการมีมาตรการปองกัน และบรรเทาภัยแผนดินไหว  

จะชวยลดการสูญเสียไดมาก 

16. จากขอความ ปญหาคืออะไร 

1)  ความรุนแรงแผนดินไหว 

2)  การสูญเสียจากแผนดินไหว 

3)  การเตือนภัยกอนเกิดแผนดินไหว 

4)  ความแมนยําในการพยากรณแผนดินไหว 

17. ขอใดเปนการลดความสูญเสียจากการเกิดแผนดินไหว 

1)  อยูในอาคารสูง   

2)  สรางบานชั้นเดียว 

3)  ตรวจสอบเครื่องใชไฟฟา   

4)  สรางอาคารบานเรือนใหม่ันคง 

18.  ถาความรุนแรงของแผนดินไหวขนาด 6.5 ริคเตอร จะเกิดความเสียหายอยางไร 

1)  แผนดินแยก 

2)  อาคารพังทลาย 

3)  สิ่งของแกวงไกว ตกหลน 

4)  ผูอาศัยบนอาคารสูงจะรูสึกวาอาคารสั่นไหว 
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19. จากขอความอะไรเปนเง่ือนไขท่ีทําใหจําเปนตองมีระบบเตือนภัยจาก "สึนามิ" 

1)  ความรุนแรงของคลื่นยักษ 

2)  การขาดความรูเก่ียวกับคลื่นสึนามิ 

3)  ความสูญเสียของชีวิตและทรัพยสิน 

4)  การใหความรวมมือและสนับสนุนจากหลายประเทศ 

20. จากขอความสรุปประเด็นสําคัญไดอยางไร 

1)  การจัดตั้งระบบเตือนภัย "สึนามิ" 

2)  ความรุนแรงจากคลื่นสึนามิ 

3)  การปองกันภัยจาก "สึนามิ" 

4) ความเสียหายของมนุษย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     อานขอความ แลวตอบคําถาม ขอท่ี 19 - 20 

      การเกิดภัยธรรมชาติ "สึนามิ" ท่ีรุนแรงแตละครั้ง สรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน 

     ของประชาชนในหลายประเทศอยางมาก จนตองตระหนักวาสิ่งหนึ่งท่ีควรมีคือ ระบบปองกันหรือ  

     ระบบเตือนภัยจากการเกิดคลื่นสึนามิ ซ่ึงหลายประเทศเล็งเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุน 

     ในการจัดตั้งระบบเตือนภัยในพ้ืนท่ีแถบชายทะเล 
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เฉลยแบบประเมินทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

 

ขอท่ี เฉลย ขอท่ี เฉลย 

1. 1) 11. 1) 

2. 2) 12. 4) 

3. 4) 13. 2) 

4. 3) 14. 1) 

5. 2) 15. 2) 

6. 1) 16. 3) 

7. 4) 17. 4) 

8. 3) 18. 2) 

9. 3) 19. 3) 

10. 4) 20. 1) 
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แบบทดสอบหลังเรียนโดยใชชุดฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ดวยเทคนิคการตั้งคําถาม 

 

คําช้ีแจง  ใหผูเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตอง และทําเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบ 

 

1. ภัยธรรมชาติในขอใดท่ีสงผลกระทบตอประเทศไทยอยางตอเนื่อง 

1) ไตฝุน 

2) เอลนีโญ 

3)  อุทกภัย 

4)  แผนดินไหว 

2. การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในขอใดท่ีสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนชาวญี่ปุน

อยางมหาศาล 

1)  การเกิดแผนดินไหว 

2) การสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน 

3) ภูเขาไฟระเบิดใตมหาสมุทร 

4)  การสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน 

3. การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติดานสภาพอากาศสงผลกระทบตอประชากรในทวีปเอเชียอยางไร 

1)  ประกอบอาชีพดั้งเดิมลําบากข้ึน 

2)  ประชากรยายถ่ินฐานเม่ือไปทํางานในเมือง 

3)  ประชากรอพยพไปอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีความม่ันคงตอชีวิต 

4)  เกิดการไดรับผลกระทบทางดานสุขภาพ รางกาย และจิตใจ 

4. ขอใดไมเก่ียวของกับการเกิดน้ําทวม 

1)  สรางถนนขวางทางน้ําไหล 

2)  ฝนตกอยางตอเนื่อง 

3)  การสรางเข่ือน 

4)  น้ําทะเลหนุน 

5. ในประเทศท่ีกําลังพัฒนาสาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและรุนแรง ท้ังนี้ 

เปนเพราะเหตุใด 

1)  ไมมีการเตรียมการปองกันท่ีดี 

2)  ประชากรยากจนและดอยการศึกษา 

3)  ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมมีแบบแผน 

4)  ประเทศเหลานั้นอยูในเขตท่ีมีภัยธรรมชาติเกิดข้ึนอยางรุนแรง 
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6. ขอใดเก่ียวของกับการเกิดแผนดินไหว 

1) การทําเหมืองแร 

2)  ตัดไมทําลายปา 

3)  คลื่นใตทะเล 

4)  ฝนตกหนัก 

7. ขอใดเปนการแสดงไดวาเปนสิ่งแวดลอมใหมของประเทศไทย 

1)  การแตงกายแบบตะวันตก 

2)  การสรางสนามบินสุวรรณภูมิ 

3)  การทําการเกษตรแบบไรนาสวนผสม 

4)  การท่ีมีนักทองเท่ียวตางชาติมาเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

8. ถาเกิดลักษณะอากาศรอนอบอาว ทองฟามืดครึ้ม มีเมฆมาก ควรทําอยางไร 

1)  เปดประตู หนาตาง ของอาคาร 

2)  รีบออกจากอาคารและอยูใหหาง 

3)  ติดตามการรายงานอากาศจากหนวยงานของรัฐ 

4)  ควรอยูในท่ีโลงแจงใหอากาศถายเทไดสะดวก 

 

ดูภาพนี้แลวตอบคําถามขอท่ี 9 - 11 
 

 
 

9. ภาพนี้เปนภัยธรรมชาติประเภทใด 

1)  ภัยแลง 

2)  วาตภัย 

3)  แผนดินไหว 

4)  แผนดินถลม 
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10. ขอใดเปนสาเหตุสําคัญท่ีสุดในการเกิดภัยธรรมชาตินี้ 

1) ฝนตกชุก 

2)  ความชื้น 

3)  ดินออน 

4)  ปาไมถูกทําลาย 

11. องคประกอบใดท่ีกอใหเกิดภัยธรรมชาตินี้รุนแรงมาก 

1)  ปริมาณน้ําฝน  ปาไมลดลง 

2)  ความชื้นของอากาศ  ปริมาณน้ําฝน      

3) จํานวนพันธุไม  ความชื้นของอากาศ 

4)  ปริมาณน้ําฝน  ประเภทของพันธุไม  
 

 
 

12. จากประกาศนี้นาจะเกิดสถานการณใดตามมา 

1)  อุทกภัย 

2)  พายุหมุน 

3)  คลื่นสึนามิ 

4)  แผนดินไหว 

13. ควรจะเตรียมการปองกันอยางไร 

1)  ใชชีวิตตามปกติ 

2)  ยายบานไปอยูในพ้ืนท่ีท่ีฝนตกนอย 

3)  ซอมแซมอาคารบานเรือนใหแข็งแรง 

4)  ติดตามขาวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยางใกลชิด 

14. ภัยในขอใดท่ีไมเก่ียวของจากการกระทําของมนุษย 

1)  แผนดินไหว 

2)  ดินโคลนถลม 

3)  ความแหงแลง 

4)  ภูเขาไฟระเบิด 

อานขอความนี้แลวตอบคําถามขอ 12 - 13 

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุโซนรอน พัดปกคลุมบริเวณทะเลจีนใตตอนกลาง หรือ   

ดานตะวันตกของประเทศฟลิปปนส คาดวาอีก 3 วัน จะออนกําลังลง ในขณะนี้บริเวณ ความกด

อากาศสูงจากประเทศจีน  แผปกคลุม  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบน 

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต ลักษณะเชนนี้ทําใหประเทศ

ไทยมีฝนตอเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแหง ในทุกภาคของประเทศ 
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15. เหตุผลในการท่ีประชากรในทวีปเอเชียเครงครัดในประเพณีและวัฒนธรรมนอยลงคืออะไร  

1)  มองวาวัฒนธรรมเดิมลาสมัย 

2)  ประชาชนอพยพเขามาทํางานในเมืองมากข้ึน 

3)  การแพรกระจายของสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม 

           4)  การใหความสําคัญกับวัฒนธรรมตะวันตกมากข้ึน 

16. ในภาวะท่ีเกิดฝนตกชุก และตกตอเนื่องเปนเวลานาน ควรปฏิบัติอยางไร 

1)  เคลื่อนยายสิ่งของไวท่ีสูง 

2)  เก็บน้ําใสภาชนะไวใหมากๆ 

3)  ซอมแซมบานเรือนใหแข็งแรง 

4)  ไปขอรับความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐ 

17. พ้ืนท่ีลักษณะใดตอไปนี้เสี่ยงตอการเกิดแผนดินถลม 

1)  พ้ืนท่ีลาด 

2)  พ้ืนท่ีลาดชัน 

3)  พ้ืนท่ีชายฝงทะเล 

4)  พ้ืนท่ีราบน้ําทวมขัง 

18. การเกิดพายุงวงชางในบางพ้ืนท่ีของประเทศไทยมีลักษณะ เชนเดียวกับภัยธรรมชาติในขอใด แตมี

ความรุนแรงนอยกวา  

1)  ไตฝุน 

2)  เฮอรริเคน 

3)  ทอรนาโด 

4)  พายุโซนรอน 

19. ทรัพยากรธรรมชาติ ตางจาก สิ่งแวดลอมอยางไร  

1) ทรัพยากรธรรมชาติเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แตสิ่งแวดลอมเกิดจากการกระทําของ

มนุษยเทานั้น 

2)  ทรัพยากรธรรมชาติเนนเรื่องการใชประโยชน แตสิ่งแวดลอมไมสามารถใชประโยชนได 

3)  ทรัพยากรธรรมชาติเนนสิ่งอํานวยความสะดวก แตสิ่งแวดลอมนั้นรวมถึงทุกสิ่ง 

4)  ทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตแตสิ่งแวดลอมเปนสิ่งไมมีชีวิต 

20. ปจจัยในขอใดท่ีสงผลใหมีความรุนแรงของการเกิดแผนดินถลม 

1)  ฝนฟาคะนอง 

2)  ปริมาณน้ําฝนท่ีตก 

3)  ความรุนแรงของลม 

4)  ระดับน้ําในลําหวยสูงมาก 
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21.  สนามกีฬาซิดนียโอลิมปคพารค จัดเปนสิ่งแวดลอมใหมของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียเพราะ

สรางในพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีท้ิงขยะ แลวนําขยะมาถมท่ีกอสรางโดยใชวัสดุท่ีหมุนเวียนกลับมาใชใหมได

ติดตั้งแผงผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย นักเรียนเห็นดวยหรือไมอยางไร 

1)  ไมเห็นดวย เพราะเปนการใชวัสดุท่ีไมคงทน 

2)  ไมเห็นดวย เพราะเปนการสรางจากพ้ืนท่ีท่ีไมสะอาด       

3)  เห็นดวย เพราะเปนการสรางท่ีเปนการประยุกตใชจากวัสดุเหลือใช 

4)  เห็นดวยเพราะเปนการสรางสิ่งท่ีเปลี่ยนจากสถานท่ีท้ิงขยะใหเปนสนามกีฬาใหม ท่ี

แตกตางจากเดิม 

 
 

22. จากบทความ ปญหาคืออะไร  

1)  แนวปะการังถูกทําลาย 

2)  อุณหภูมิของน้ําทะเลสูงข้ึน 

3)  แหลงตกปลาท่ีสําคัญตองสูญสลาย 

4)  ความเสียหายทางเศรษฐกิจมูลคามหาศาล 

อานบทความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม ขอท่ี 22 – 24 
หมูปะการังสีสันสดใสท่ีทําใหเกรตแบร ริเออรรีฟ  แนวปะการังของออสเตรเลียเปนหนึ่งในระบบนิเวศ

ทางทะเลท่ีสําคัญแหงหนึ่งของโลก แตกําลังจะสูญสลายไปจากโลกภายในป พ .ศ.2593 เพราะระดับอุณหภูมิ

ของน้ําทะเลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหเกรตแบรริเออรรีฟอาจถึงคราวลมสลาย 

ผลการศึกษาซ่ึงเผยเม่ือสุดสัปดาหท่ีผานมาของแฮนส เฮอก กัลเบริ์ก หัวหนาศูนยการศึกษาทางทะเล

มหาวิทยาลัยควีนสแลนด และโอฟ เฮอก กัลเบริ์กนักเศรษฐศาสตร ระบุวา ปะการังสวนใหญใน แนวปะการัง

เกรตแบร ริเออรรีฟ  จะตายไปในช วงกลางศตวรรษ ท่ีรายไปกวานั้น คือ แนวปะการังดังกลาวจะลมสลายไป

ท้ังหมดในป พ .ศ. 2643 การศึกษาดังกลาวไดสนับสนุนโดยการทองเท่ียวของรัฐควีนสแลนดและองคการ

กองทุนสัตวปาโลกสากล (World Wildlife Fund-WWF) เพ่ือศึกษาผลกระทบจากระดับอุณหภูมิของน้ําทะเล

ท่ีสูงข้ึนตอแนวปะการัง ไมเชื่อก็ตองเชื่อวา อุณหภูมิน้ําทะเลท่ีเพ่ิมข้ึนพียง 1 องศาเซลเซียส แตสามารถทําให

ปะการัง สีซีดตกและตายได ขณะท่ีนักวิทยาศาสตรคาดการณวา ภายในศตวรรษหนา อุณหภูมิรอบ ๆ แนว

ปะการังจะเพ่ิมสูงถึง 2 - 6 องศาเซลเซียส 

ท้ังนี้การประเมินกันวา การ ลมสลายของแนวปะการังท่ีไดชื่อวา เปนแนวปะการังท่ีใหญท่ีสุดในโลก   

จะสรางความเสียหายแกเศรษฐกิจมูลคา 6.2 พันลานเหรียญดอลลารออสเตรเลีย และทําใหมีคนตกงาน

มากมายถึง 12,000 ตําแหนง ภายในป พ .ศ. 2563 ดวย เพราะท่ีผานมา เกรตแบรริเออรรีฟเปนแหลงตกปลา  

ท่ีสําคัญขนาดใหญ และยังสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของออสเตรเลียมาโดยตลอด 
ที่มา : http://www.it-ed.com/ans/news/indes.pnp?action=fullnews&id=13, 
สืบคนเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560. 
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23. ขอมูลใดไมเก่ียวของกับบทความ 

1)  เกรตแบรริเออรรีฟเปนแหลงทองเท่ียว 

2)  เกรตแบรริเออรรีฟเปนแนวปะการังใหญท่ีสุดในโลก 

3)  ระดับของน้ําทะเลทําใหปะการังเปลี่ยนสีและตายได 

4)  อุณหภูมิของน้ําทะเลสงผลกระทบตอแนวปะการังของออสเตรเลีย 

24. อะไรคือเหตุผลท่ีทําใหแนวปะการังถูกทําลาย 

1)  ภาวะโลกรอน 

2)  ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

3)  เกิดแผนดินไหวใตทะเล 

4)  การเกิดคลื่อนกัดเซาะชายฝง 

 

 
 

25. จากสถานการณสรุปประเด็นสําคัญไดอยางไร 

1)  การเกิดกาซเรือนกระจก 

2)  ผลกระทบจากภาวะโลกรอน 

3)  การระเหยของน้ําท้ังภาคพ้ืนดินและมหาสมุทรเพ่ิมข้ึน 

4)  การเปลี่ยนแปลงของดิน ฟา อากาศ และการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล 

26. เม่ือเกิดกาซเรือนกระจก นักเรียนคิดวาเหตุการณใดจะเกิดเปนอันดับตอไป  

1)  ไอน้ําสูงข้ึน 

2)  ทุกพ้ืนท่ีแหงแลง 

3)  ความกดอากาศคงท่ี 

4)  อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน 

 

 

อานสถานการณตอไปนี้แลวตอบคําถาม ขอ 25 - 26 

เม่ือโลกรอนข้ึน อัตราการระเหยของน้ําบนดินและในมหาสมุทรเพ่ิมข้ึน ไอน้ําในชั้น

บรรยากาศเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงไอน้ํานี้เองก็มีคุณสมบัติเชนเดียวกับกาซเรือนกระจก ก็ยิ่งทําใหเกิดภาวะ

โลกรอนเพ่ิมข้ึนอีก ท้ังหมดนี้มีผลตอความกดอากาศของโลก ทําใหในบางพ้ืนท่ีท่ีแหงแลงก็เกิดฝนตก 

บางพ้ืนท่ีท่ีเคยฝนตกก็เกิดภาวะแหงแลง แมน้ํา ลําน้ําแหงผาก เปลี่ยนทิศทาง เกิดฤดูกาลท่ีผิดปกติ

ไปท่ัวโลก 
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27. เม่ืออุณหภูมิของโลกสูงข้ึนจะเกิดสิ่งใด 

1)  ไฟปา 

2)  ลมแรง 

3)  เอลนิโญ 

4)  ลาณิญา 

 

28. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกอใหเกิดประโยชนแกฝายใดมากท่ีสุด  

1)  ภาครัฐ 

2)  ทุกภาคสวน 

3)  ภาคเอกชน 

4)  ประชาชนบางประเทศ 

29. ในสถานการณอยางไรจะเกิดไฟปาตามมาดวย 

1)  แผนดินถลม 

2)  ความแหงแลง 

3)  ลมมรสุมฤดูรอน 

4)  แผนดินไหวรุนแรง 

30. “ถาระดับน้ําทะเลบริเวณชายหาดลดลงอยางรวดเร็ว ไมควรลงไปท่ีชายหาด ควรรีบไปท่ีสูงหรือ

ไปใหไกลชายหาดท่ีสุด”จากสถานการณนี้นาจะเกิดสิ่งใด 

1)  คลื่นพายุซัดฝง 

2)  แผนดินไหว 

3)  พายุหมุน 

4)  สึนามิ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนโดยใชชุดฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

ดวยเทคนิคการตั้งคําถาม 
  

ขอท่ี คําตอบ ขอท่ี คําตอบ 
1. 3) 16. 1) 

2. 3) 17. 2) 

3. 2) 18. 3) 

4. 3) 19. 3) 

5. 3) 20. 2) 

6. 1) 21. 4) 

7. 2) 22. 1) 

8. 3) 23. 3) 

9. 4) 24. 1) 

10. 4) 25. 2) 

11. 1) 26. 4) 

12. 1) 27. 3) 

13. 4) 28. 2) 

14. 4) 29. 2) 

15. 3) 30. 4) 
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แบบประเมินความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอชุดฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร  

เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนียดวยเทคนิคการตั้งคําถาม 
สําหรับผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอ 
ชุดฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  ใหผูเรียนประเมินตามระดับความคิดเห็น 

 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับความคิดเห็น โดยกําหนดเกณฑ

ดังตอไปนี้ 

  5 หมายถึง  เห็นดวยระดับมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง  เห็นดวยระดับมาก 

  3 หมายถึง  เห็นดวยระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง  เห็นดวยระดับนอย 

  1 หมายถึง  เห็นดวยระดับนอยท่ีสุด 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

ดานเนื้อหา 
1.  แบงหัวขออยางชัดเจน      

2.  มีความถูกตองสมบูรณ  สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด      

3.  การจัดเรียงลําดับเนื้อหามีความตอเนื่อง เหมาะสม และเขาใจงาย      

4.  มีความนาสนใจ      

5.  เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน      

ดานกิจกรรมการเรียนรู 
6.  การใชคําถามสงเสริมทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ      

7.  เหมาะสมกับวัยของผูเรียน      

8.  สรางเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง      

9.  เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ      

ดานประโยชนท่ีไดรับ 
10.  ชวยสงเสริมการกลาแสดงความคิดเห็นของผูเรียนอยางหลากหลาย      

11.  ชวยใหผูเรียนคิดและสรุปเรื่องราวตางๆไดอยางมีเหตุผล       

12.  พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนใหสูงข้ึน       
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ภาคผนวก ง 
รายละเอียดในการวิเคราะหขอมูล 
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การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนโดยใชชุดฝกทักษะการคิด 
อยางมีวิจารณญาณ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

ดวยเทคนิคการตั้งคําถาม 
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  คาความยากงาย (p)  คาอํานาจจําแนก (r) 
 

ขอท่ี IOC p r 
1 0.80 0.53 0.38 

2 0.80 0.53 0.38 

3 1.00 0.63 0.50 

4 1.00 0.57 0.63 

5 1.00 0.57 0.63 

6 1.00 0.53 0.38 

7 0.80 0.57 0.25 

8 1.00 0.63 0.70 

9 1.00 0.50 0.50 

10 1.00 0.57 0.38 

11 1.00 0.53 0.50 

12 1.00 0.60 0.50 

13 1.00 0.57 0.25 

14 1.00 0.50 0.25 

15 1.00 0.50 0.50 

16 1.00 0.53 0.75 

17 1.00 0.53 0.63 

18 1.00 0.47 0.75 

19 1.00 0.50 0.80 

20 1.00 0.37 0.63 
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การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนโดยใชชุดฝกทักษะการคิด 
อยางมีวิจารณญาณ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

ดวยเทคนิคการตั้งคําถาม 
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  คาความยากงาย (p)  คาอํานาจจําแนก (r) 

  

ขอท่ี IOC p r 
21 1.00 0.53 0.63 

22 1.00 0.40 0.63 

23 1.00 0.57 0.63 

24 1.00 0.47 0.63 

25 1.00 0.43 0.75 

26 1.00 0.47 0.25 

27 1.00 0.50 0.75 

28 1.00 0.47 0.38 

29 0.80 0.43 0.25 

30 1.00 0.47 0.50 

 

 

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 

.847 5 
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แสดงการวิเคราะหดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

 

ขอท่ี ผูเช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน 
(∑R) 

IOC = R

N
∑                 สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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แสดงการวิเคราะหดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินความคิดเห็นของผูเรียน 
ท่ีมีตอชุดฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ 

ฒนธรรม สาระภูมิศาสตร เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
ดวยเทคนิคการตั้งคําถาม สําหรับผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ขอท่ี ผูเช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน 
(∑R) 

IOC = R

N
∑                 สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

ดานเนื้อหา 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

ดานกิจกรรมการเรียนรู 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

ดานประโยชนท่ีไดรับ 
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 22 100.0 

  Excluded(a) 0 .0 

  Total 22 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.857 12 
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การหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการคิด 
อยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร  

เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนียดวยเทคนิคการตั้งคําถาม  
 สําหรับผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ตามเกณฑมาตรฐาน 75 / 75  (N= 22) 
 

ผูศึกษา
ชุดฝกทักษะ 

คนท่ี 

กิจกรรมฝกปฏิบัติชุดท่ี / คะแนน รวมคะแนน
กิจกรรม 
ฝกปฏิบัติ 

ระหวางเรียน 

รวมคะแนน 
หลังเรียน 

 
1 2 3 4 5 

15 15 10 15 10 65 30 
1 8 8 7 9 7 39 18 

2 10 10 8 10 7 45 20 

3 12 12 8 11 8 51 22 

4 13 12 8 13 8 54 25 

5 8 8 7 10 7 40 18 

6 10 10 7 11 7 45 20 

7 10 11 7 10 8 46 20 

8 13 13 8 14 8 56 27 

9 13 14 8 14 8 57 28 

10 14 14 8 13 8 57 28 

11 11 12 7 13 7 50 23 

12 13 13 7 14 8 55 27 

13 13 10 7 10 7 47 20 

14 12 10 7 10 8 47 21 

15 13 13 8 12 8 54 22 

16 13 13 8 14 8 56 26 

17 11 12 8 12 8 51 23 

18 10 10 7 11 7 45 20 

19 12 12 8 10 8 50 23 

20 12 12 8 12 7 51 22 
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การหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการคิด 
อยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร  

เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนียดวยเทคนิคการตั้งคําถาม  
 สําหรับผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ตามเกณฑมาตรฐาน 75 / 75  (N= 22)  (ตอ) 
 

ผูศึกษา
ชุดฝกทักษะ 

คนท่ี 

กิจกรรมฝกปฏิบัติชุดท่ี / คะแนน รวมคะแนน
กิจกรรม 
ฝกปฏิบัติ 

ระหวางเรียน 

รวมคะแนน 
หลังเรียน 

 
1 2 3 4 5 

15 15 10 15 10 65 30 
21 13 14 8 13 8 57 27 

22 13 14 8 12 8 55 28 

รวม 1108 508 

 E1  = 77.48 E2 = 76.97 
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คะแนนกอนเรียนหลังเรียนโดยใชชุดฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 

และโอเชียเนียดวยเทคนิคการตั้งคําถาม  สําหรับผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 

คนท่ี คะแนนกอนเรียน (คะแนนเต็ม 
(30) 

คะแนนหลังเรียน  (คะแนนเต็ม 
30) 

1 14 18 

2 17 20 

3 18 22 

4 21 25 

5 14 18 

6 17 20 

7 16 20 

8 18 27 

9 20 28 

10 18 28 

11 17 23 

12 18 27 

13 16 20 

14 17 21 

15 17 22 

16 18 26 

17 17 23 

18 16 20 

19 17 23 

20 17 22 

21 19 27 

22 22 28 

รวม 384 508 

เฉลี่ย ( X ) 17.45 23.09 
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คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

 

1.90 

 

3.36 

รอยละ 58.18 76.97 

t 14.24* 

 

 

การทดสอบ คะแนนเต็ม N X  S.D. t 

กอนการศึกษาชุดฝกอบรม 30 22 17.45 1.90 14.24* 

หลังการศึกษาชุดฝกอบรม 30 22 23.09 3.36  

* P < .05 
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ความถี่การประเมินความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอชุดฝกทักษะการคิด 
อยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร  

เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนียดวยเทคนิคการตั้งคําถาม  
 สําหรับผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 (N = 22) 

 

ขอท่ี 
ระดับพฤติกรรม 

X  S.D. 
5 4 3 2 1 

1 6 16    4.27 .46 

2 4 18    4.18 .39 

3 5 17    4.23 .43 

4 4 18    4.18 .39 

5 2 20    4.09 .29 

6 18 4    4.82 .39 

7 6 16    4.27 .46 

8 20 2    4.91 .29 

9 5 17    4.23 .43 

10 7 15    4.32 .48 

11 6 16    4.27 .46 

12 18 4    4.82 .39 

รวมเฉล่ีย 4.38 0.41 
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แสดงคะแนนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนของผูเรียน 
 

ลําดับท่ี คะแนนเต็ม 60 คะแนน ระดับคุณภาพ แปลผล 
1 37 2 ปานกลาง 

2 47 3 สูง 

3 52 3 สูง 

4 53 3 สูง 

5 38 2 ปานกลาง 

6 47 3 สูง 

7 48 3 สูง 

8 56 3 สูง 

9 57 3 สูง 

10 57 3 สูง 

11 52 3 สูง 

12 53 3 สูง 

13 54 3 สูง 

14 49 3 สูง 

15 53 3 สูง 

16 55 3 สูง 

17 52 3 สูง 

18 49 3 สูง 

19 52 3 สูง 

20 52 3 สูง 

21 57 3 สูง 

22 56 3 สูง 
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ภาคผนวก จ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการ 
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ภาคผนวก ฉ 
การเผยแพรเอกสาร 
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ประวัติยอของผูรายงาน 
 

 

ชื่อ – สกุล   นางสาวจําเนียร  พรหมรัตนพงศ 

 

วัน เดือน ปเกิด 5 มิถุนายน 2506 

 

สถานท่ีเกิด    อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

สถานท่ีอยูปจจุบัน 169/5 หมู 1 อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ตําแหนงหนาท่ีการงานปจจุบัน ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 

 

สถานท่ีทํางาน          โรงเรียนวิทยาราษฎรรังสรรค อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ประวัติการศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปริญญาตรี     ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 

ปริญญาโท      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)              

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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