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เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ: การทดลองวัดผลโค้งพัฒนาการแบบมีตวั แปรแฝงในการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์
แบบบูรณาการของนักเรี ยน. (AN EXPERIMENT MEASURING LATENT GROWTH CURVE IN THE
DEVELOPMENT OF INTEGRATIVE CRITICAL THINKING SKILLS FOR STUDENTS) อ. ที่ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์หลัก: ศ. ดร. สุ วิมล ว่องวาณิ ช, อ. ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม: ศ. กิ ตติคุณ ดร. นงลักษณ์ วิรัชชัย,
หน้า 198.
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 4 ประการ 1) เพื่อพัฒนาโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ และพัฒนา
เครื่ องมือที่ใช้วดั ทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยน 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพขั้นต้นของโปรแกรม
การพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการเพื่อใช้พฒั นาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยน 3) เพื่อศึกษา
อิ ทธิ พลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิ ดวิพากษ์แบบบูรณาการ ที่ มีต่อทักษะการคิ ดวิพากษ์แบบบูรณาการของ
นักเรี ยน เมื่อควบคุมปัจจัยการคิดวิพากษ์ 4) ศึกษาอิทธิพลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการที่
มีต่อคะแนนดั้งเดิม และอัตราการเปลี่ยนแปลงของทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยน แบบแผนการวิจยั ใช้
การวิจยั กึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนระดับประถมศึกษา ชั้นปี ที่ 5 จานวน 188 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ และ 2) แบบทดสอบ
ทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยน ซึ่ งเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวัด 4 ครั้ง และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน โมเดลโค้งพัฒนาการแบบมีตวั แปรแฝง
ผลการวิจยั พบว่า 1) โมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัว เรี ยงลาดับ
องค์ประกอบจากการคิดสะท้อน การคิดวิเคราะห์ การคิดตัดสิ นใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดโต้แย้งด้วยเหตุผล ตามลาดับ
แบบทดสอบที่พฒั นาขึ้นเพื่อวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยนมีความตรงตามเนื้ อหาจากการประเมิ น
โดยผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 6 ท่าน มี ค่าความยากอยูร่ ะหว่าง 0.32-0.78 มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.27-0.76 และมี ค่า
ความเที่ยงจากการประมาณค่าด้วยสัมประสิ ทธิ แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.735 2) โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิด
วิพากษ์แบบบูรณาการที่พฒั นาขึ้น เป็ นแบบการพัฒนา 5 ขั้นตอนตามกระบวนการคิดวิพากษ์ มีคุณภาพตามการประเมิน
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน 3) ตัวแปรผลกลุ่มการสอนที่ใช้และไม่ใช้โปรแกรมที่พฒั นาขึ้นและประเภทของโรงเรี ยน
มีอิทธิ พลต่อคะแนนเฉลี่ยการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ 0.001 และ 0.05 ตามลาดับ 4) โมเดล
ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของโมเดลโค้งพัฒนาการแบบมีตวั แปรแฝงในการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของ
นักเรี ยนสอดคล้องกลมกลื นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ มีค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 25.128 มีค่า p เท่ากับ 0.0676 มีองศาอิสระ
เท่ากับ 16 ค่าดัชนี ดชั นี รากกาลังสองเฉลี่ ยของความแตกต่างโดยประมาณ เท่ากับ 0.055 ค่าดัชนี ความกลมกลื นเท่ากับ
0.988 และขนาดอิทธิ พลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะที่มีต่อคะแนนดั้งเดิมและอัตราการเปลี่ ยนแปลง พบว่า ค่าเท่ากับ
0.986 และ 0.421 ตามลาดับ
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กิตติกรรมประกาศ
คนจานวนมากเชื่ อว่า บัณฑิตระดับดุษฏีบณ
ั ฑิตมีความสามารถสู ง ความเชื่ อดังกล่าวไม่ถูกต้องทั้งหมด ผูท้ ี่
ถ่ายทอดวิชา แนะนา ติดตามนิ สิตจนเป็ นบัณฑิต บุคคลกลุ่มนี้ ต่างหาก คือ ผูท้ ี่มีท้ งั คุณธรรมและความสามารถสู งอย่าง
แท้จริ ง บัณฑิตเป็ นเพียงผลผลิตของผูป้ ิ ดทองหลังพระกลุ่มนี้เท่านั้น
กราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. สุ วิมล ว่องวาณิ ช อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ผูท้ ุ่มเททาหน้าที่มากกว่า
ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ วิธี ก ารคิ ด และพฤติ ก รรมที่ อ าจารย์ป ฏิ บ ัติเ ป็ นแบบอย่า งให้เ ห็ น ตลอดระยะเวลาของการศึ ก ษา
ยกระดับจิตใจให้ลูกศิษย์เป็ นมนุ ษย์อย่างแท้จริ ง และกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ กิ ตติคุณ ดร. นงลักษณ์ วิรัชชัย
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม ผูจ้ ุดไฟทางปั ญญา พัฒนาแนวคิดเป็ นโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ อาจารย์เต็มเปี่ ยมไปด้วย
กาลังใจ ความเมตตากรุ ณา ห่ วงใยและใส่ ใจศิษย์เสมอมา ลูกศิษย์มีบุญที่ชีวิตนี้ ได้รับโอกาสให้ท่านทั้งสองเป็ นอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
กราบขอบพระคุณคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร เรื องตระกูล รอง
ศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช สุ ชีวะ รองศาสตราจารย์ พวงแก้ว ปุณยกนก อาจารย์ ดร. ปริ ณดา ลิมปานนท์ โดยเฉพาะ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา ชูชาติ และ อาจารย์ ดร. นลินี ณ นคร ที่เสี ยสละเวลาให้คาแนะนา ประสานงานผูเ้ ชี่ยวชาญ
เพื่อร่ วมพิจารณาตรวจสอบ แก้ไขโครงร่ างวิทยานิ พนธ์และพัฒนาเครื่ องมือในการวิจยั เสมือนหนึ่ งว่า ท่านเป็ นอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วมในครั้งนี้
กราบขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุ ณ ประธานกรรมการสอบวิท ยานิ พนธ์ และ
กรรมการทุ ก ท่ า น ได้แ ก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร เรื อ งตระกูล รองศาสตราจารย์ ดร. โชติ ก า ภาษี ผ ล รอง
ศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุลและ อาจารย์ ดร. รุ่ งนภา ตั้งจิตรเจริ ญกุล ที่ช่วยให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์
ต่อการปรับปรุ งแก้ไขให้วทิ ยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น รวมถึง รองศาสตราจารย์ ดร. สิ ริพนั ธุ์ สุ วรรณมรรคา และรอง
ศาสตราจารย์ ดร. วรรณี แกมเกตุ ที่ร่วมให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในระหว่างการเรี ยนรายวิชาสัมมนาการวิจยั
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ร่ วมมืออย่างดียง่ิ และขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ได้แก่ อาจารย์ ดร.อรอุมา เจริ ญสุ ข
อาจารย์ ดร. ภิรดี วัชรสิ นธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์ อยูใ่ นศีล พี่ที่คอยให้คาแนะนา และความช่วยเหลือน้อง
เสมอตั้งแต่รู้จกั ถึงปัจจุบนั
กราบขอบพระคุณ นางอรุ ณี ลีศิริชยั กุล รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ โฆษิตานนท์ ผูช้ ่วยคณบดีและรอง
คณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริ ญญา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุ นเวลาเพื่อการศึกษาต่อ
ระหว่างทางาน
ขอขอบคุณ นางสาวกิตติกานต์ รุ่ งเรื องอุไร ที่เข้าใจ ให้อิสระ อดทนรอคอยจนสิ่ งที่ฝันเป็ นความจริ ง ท้ายที่สุด
ที่กราบขอบพระคุณ คุณพ่อ ยืนยง และคุณแม่ เพ็ญมาส กุลเดชชัยชาญ ที่เลี้ยงดู สั่งสอนจนเติบโตและให้การสนับสนุ นจน
ลูกมีโอกาสได้ศึกษาจนถึงระดับสู งสุ ด
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั และอนาคต สังคมแปรเปลี่ ยนไปอย่างรวดเร็ ว อันเนื่ องมาจากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและช่องทางที่ทาให้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นส่ งผลให้โลกแคบลง การเตรี ยมตัวเพื่อ
รับการเปลี่ ยนผ่านทางสังคมเป็ นเรื่ องที่ตื่นตัวทัว่ โลก ในระบบการศึกษาก็เช่ นกัน ตัวอย่างเช่ น
Osmana et al.. (2009): 2573 กล่าวว่าระบบการศึกษาในประเทศมาเลเซี ยได้มีการปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้อ งกับ บริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นไปอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ง จากสิ่ ง แวดล้อ มภายนอกประเทศและจาก
ประวัติศาสตร์ กลุ่มคนที่หลากหลายภายในประเทศ การพัฒนาระบบการศึกษานั้นก็เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานที่จะเข้าสู่ สังคมในปั จจุบนั และอนาคต ศักยภาพที่สาคัญของคนรุ่ น
อนาคตและเป็ นคุณสมบัติที่ตอ้ งการในทุกหน่ วยงาน คือ ทักษะการคิดนวัตกรรม ในปี ค.ศ. 2100
ได้แ ก่ 1) ความสามารถในการประยุก ต์ข ้อ มู ล ให้เ ข้า กับ สิ่ ง แวดล้อ มและจัด การให้ส อดรั บ กับ
เป้ าหมายในเวลาที่จากัด 2) ความสามารถในการตั้งเป้ าหมายในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง 3) ความสนใจ
อยากรู้อยากเห็น 4) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 5) ความสามารถในการพูดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและรับฟังเพื่อแก้ปัญหา 6) ความสามารถในการคิดระดับสู ง ซึ่ งได้แก่ กระบวนการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบ อ้างอิง ตีความ ประเมินผล และสังเคราะห์ไปใช้ในขอบเขตทางวิชาการหรื อแก้ปัญหา
ตามบริ บท รวมถึงการให้เหตุผลที่ยงั่ ยืนและคาดถึงผลที่จะตามมาอย่างที่คิดไม่ถึง
นอกจากนี้ Karakas and Kavas (2008): 8 ได้กล่าวถึง ทักษะเพื่อการจัดการองค์กรในปี
ค.ศ. 2100 ได้แก่ การระดมสมองอย่างสร้างสรรค์และการคิดแบบบูรณาการ หมายถึง ความสามารถ
การประนี ประนอมทางความคิดที่มีรูปแบบเห็นตรงข้าม และเลือกส่ วนต่างๆในแต่ละรู ปแบบทาง
ความคิดให้เป็ นรู ปแบบที่แก้ปัญหาได้ จากที่กล่าวมาชี้ ให้เห็นว่า การคิดมีความสาคัญในการพัฒนา
ประเทศ ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต สะท้อนให้เห็ นว่าการคิดเพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ในอนาคตได้
นั้น เป็ นความสามารถในการคิ ด ระดับ สู ง เพื่ อ การตัด สิ น ใจและผ่ า นกระบวนการวิ เ คราะห์
เปรี ยบเทียบ อ้างอิง ตีความ ประเมินผล และสังเคราะห์ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของขั้นตอนการคิดวิพากษ์
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เพราะก่ อนที่ จะวิพากษ์จาเป็ นต้องผ่านกระบวนการ ดังนั้นการจัดการศึกษาในทุกระดับชั้นให้มี
ทักษะการคิดวิพากษ์ สามารถไตร่ ตรอง พิจารณาข้อมูล จากหลักฐานที่มีอยูแ่ ละนาไปใช้ประโยชน์
ในสถานการณ์ ที่ ห ลากหลาย จึ ง เป็ นทัก ษะที่ มี ส่ ว นส าคัญ ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพของคนให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ (วัยญา ยิ้มยวน, 2547; ธนพร วีระเจริ ญกิ จ, 2549) และสอดคล้องกับความต้องใน
อนาคตให้มากขึ้น
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ตอ้ งคานึงถึงพื้นฐานของผูเ้ รี ยนที่แตกต่าง
องค์ประกอบที่ สาคัญ เช่ น บรรยากาศในห้องเรี ยน วิธีการสอนของครู วิธีก ารเรี ย นรู้ ที่ถ นัดของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละคน สื่ อการเรี ยนการสอน (ธนพร วีระเจริ ญกิจ, 2549) จากงานวิจยั ของ วัยญา ยิม้ ยวน
(2547) ปั จจัยด้านการเรี ยนการสอนที่สัม พันธ์ กบั การคิดวิพากษ์ คื อ การจัดการเรี ยนการสอนมี
อิ ทธิ พลต่อทักษะการคิ ดวิพากษ์ของผูเ้ รี ย นในระดับสู ง โดยมี ค่าเฉลี่ ยขนาดอิทธิ พลอยู่ใ นระดับ
1.147 และสื่ อการสอนมี ค วามสัม พันธ์กบั การคิ ดวิพากษ์เป็ นไปในทิ ศทางบวก ระดับปานกลาง
(r =0.429) ซึ่งการพัฒนาให้มีทกั ษะการคิดที่มีประสิ ทธิ ภาพมักเริ่ มต้นจากการให้การศึกษาในระบบ
ซึ่งโรงเรี ยนมีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษาให้ส่งเสริ มทักษะการคิด (ศิริกานต์ คุ สินธุ์, 2549) แต่
ปัจจุบนั ทักษะในการคิดของนักเรี ยนยังอยูใ่ นระดับที่ตอ้ งแก้ไขปรับปรุ ง (ธนพร วีระเจริ ญกิจ, 2549)
ซึ่งแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปั ญหา คือ ควรปรับเปลี่ยนรู ปแบบการสอนที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนจาโดย
ไม่ ไ ด้คิ ด เป็ นรู ป แบบการสอนที่ เ น้นกระบวนการคิ ด ให้ค วามส าคัญวิธี ก ารได้ม าของค าตอบ
มากกว่าคาตอบสุ ดท้ายของผูเ้ รี ยน ฝึ กให้รู้จกั คิดอย่างมีเหตุมีผล และนาไปใช้ในชี วิตประจาวันได้
(กษมา วุฒิสารวัฒนา, 2548)
ความคลาดเคลื่ อ นของรู ป แบบที่ มุ่ ง เน้น วิ ธี ก ารสอนเพื่ อ การจดจ ายัง ส่ ง ผลไปถึ ง การ
ออกแบบและจัดทาข้อสอบเพื่อวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนที่ให้ความสาคัญกับความจา และส่ งผลให้
ครู ผสู้ อนให้คุณค่ากับตัวเลขจากผลคะแนนการทดสอบ ศศิวิมล อมตชี วิน (2546) กล่าวว่า การ
จัดการศึกษาควรจะต้องเน้นคุณภาพของผูเ้ รี ยน ด้วยการติดตามระยะยาวเพื่อดูพฒั นาการของผูเ้ รี ยน
โดยการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การเน้นการประเมินตามสภาพ
จริ งและเปลี่ ยนวิธีก ารรายงานผลคะแนนเป็ นการรายงานผลการเจริ ญเติบโตหรื อความงอกงาม
(growth) ของผูเ้ รี ยน จะเป็ นสารสนเทศที่ก่อให้ประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน ครู และผูบ้ ริ หารอย่างมีคุณค่าสู ง
ที่สุด และสาหรับรู ปแบบที่นิยมในการวัดการเปลี่ยนแปลงระยะยาวนั้น พบว่าโมเดลพัฒนาการที่มี
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ตัวแปรแฝงเป็ นรู ปแบบที่นิยมมากที่สุดเพราะสามารถประเมาณค่าได้ไม่วา่ รู ปแบบของพัฒนาการจะ
เป็ นหรื อไม่เป็ นเส้นตรงและสามารถระบุค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงและความคลาดเคลื่อนในการวัด
ได้ และจุดเด่นสาคัญ คือ ความยืดหยุน่ ของโมเดลที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับโค้งพัฒนาการใน
รู ป แบบต่ า งๆ ได้ จึ ง ท าให้ส ามารถใช้วิเคราะห์ โค้ง พัฒนาการได้หลายรู ป แบบ โดยก าหนดค่ า
สัมประสิ ทธิ ตามทฤษฎี งานวิจยั ในอดีตหรื ออาจกาหนดให้เป็ นพารามิเตอร์ อิสระเพื่อให้โปรแกรม
ประมาณค่าได้
นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่า การคิดวิพากษ์มีความสัมพันธ์กบั การคิดประเภทต่างๆ ดังนี้
อุ่นตา นพคุณ (2545) กล่าวว่า การคิดวิพากษ์มีตน้ กาเนิ ดมาจากการปรับประยุกต์ใช้การคิดโต้แย้ง
ด้ว ยเหตุ ผ ล (dialectic thinking) ของโซคราติ ส (Socrates) และวิ ธี ก ารคิ ด สะท้อ น (reflective
thinking) ของดิวอี้ (Dewey) ในขณะที่ Zamudio (2008): 216 กล่าวถึงการคิดวิพากษ์ในฐานะเป็ น
วิธีการคิดวิเคราะห์วา่ การคิดวิพากษ์ที่ต่างกันตามวัฒนธรรม มีองค์ประกอบดังนี้ 1) ประสบการณ์
ของผูค้ นในอดี ต 2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 3) การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ จึงเห็ นได้ว่า
องค์ป ระกอบหนึ่ ง ที่ มี ส่ ว นส าคัญในการคิ ดวิพ ากษ์ คื อ การคิ ดวิเคราะห์ (analytical thinking)
นอกจากนั้น Perkins (1990) กล่ าวถึ งวิธีการให้เหตุผลว่ามี 2 รู ปแบบ คือ การให้เหตุผลตาม
สัญชาตญาณ (make sense) คือ ตามประสบการณ์เดิมที่เคยแก้ไขได้ และการให้เหตุผลโดยวิพากษ์
(critical) คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนจะพูดถึงวิธีการแก้ปัญหา แสดงให้เห็นถึงรากฐานการคิด
วิพากษ์วา่ มาจากการคิดตัดสิ นใจ (decision thinking) และพลกฤช ตันติญานุกลู (2547) กล่าวว่า การ
คิดวิพากษ์ทาให้สามารถคิดตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
นอกจากนี้ ธนพร วีระเจริ ญกิจ (2549) และ Glassner and Schwarz (2007): 10 กล่าวว่า ตาม
ธรรมชาติของการคิดวิพากษ์น้ นั มีความสัมพันธ์กนั ระหว่างคิดวิพากษ์กบั คิดสร้างสรรค์ ความคิดทั้ง
สองพัฒนามาพร้อมๆ กัน และอ้างถึง Paul (1987 อ้างถึง Glassner and Schwarz, 2007: 11) กล่าวว่า
ความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) เป็ นส่ วนสาคัญในการคิดโต้แย้งด้วยเหตุผล (dialectic
thinking) และมีความสัมพันธ์กนั ระหว่างการคิดสร้างสรรค์กบั การคิดวิพากษ์ จากข้อความแสดงถึง
องค์ประกอบของการคิดวิพากษ์ว่าทั้ง การคิดสะท้อน การคิดวิเคราะห์ การคิดตัดสิ นใจ การคิด
สร้างสรรค์ และการคิดโต้แย้งด้วยเหตุผลมีความสัมพันธ์กนั ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงเกิ ดช่ องว่างทาง
ความรู้ (gap in knowledge) ที่มีผลมาจากการออกแบบการวิจยั ในอดีตและการสร้างกรอบแนวคิด
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การวิจยั ที่ ใช้ตวั แปรต้นหรื อตัวแปรจัดกระทาตามประเภทการคิดที่แตกต่างกัน ตามทฤษฎี ที่ใ ช้
อ้างอิง ผลการทดลองที่ได้จึงเป็ นผลจากอิทธิ พลของการคิดแบบแยกส่ วน เพราะยังไม่มีทฤษฎีการ
คิดใดที่นาวิธีการคิดแต่ละประเภทมาบูรณาการกัน
จากทั้งหมดที่กล่าวมาสรุ ปได้ว่า ทักษะการคิดวิพากษ์เป็ นทักษะประเภทหนึ่ งของทักษะ
การคิ ดต่าง ๆ แต่ยงั ไม่ค่อยมี งานวิจยั เกี่ ยวกับทักษะการคิดวิพากษ์มากนัก จากการสื บค้นพบว่า
ทักษะการคิดวิพากษ์เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดประเภทต่าง ๆ หลายประการ ได้แก่ การคิดสะท้อน
(reflective thinking) การคิดวิเคราะห์ (analytical thinking) การคิดตัดสิ นใจ (decision thinking)
การคิดสะท้อน (reflective thinking) การคิดโต้แย้งด้วยเหตุผล (dialectic thinking). ทาให้น่าสนใจ
ว่าหากบูรณาการทักษะการคิดเหล่านั้นเข้าด้วยกันเป็ นทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ก็จะทา
ให้การวัดทักษะการคิดวิพากษ์มีความเป็ นองค์รวม และบ่งบอกถึงระดับทักษะการคิดที่เกี่ ยวข้อง
อื่น ๆ ได้ดว้ ย อีกทั้งการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการยังไม่มี
การศึ ก ษา การวิจยั นี้ จึงมุ่ ง ให้ค วามส าคัญกับการพัฒนาโมเดลการวัดทัก ษะการคิ ดวิพ ากษ์แบบ
บูรณาการ และเครื่ องมือวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ รวมถึงการสร้างโปรแกรมเพื่อการ
พัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ และวัดผลของโปรแกรมโดยใช้โมเดลพัฒนาการที่มี
ตัวแปรแฝงซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการนาไปใช้การศึกษาวิจยั ในประเด็นอื่น ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ และพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้วดั
ทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
2. เพื่อสร้ างและตรวจสอบคุ ณภาพขั้นต้นของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์
แบบบูรณาการเพื่อใช้พฒั นาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยน
3. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ที่มีต่อ
ทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยน เมื่อควบคุมปัจจัยการคิดวิพากษ์ของนักเรี ยน
4. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการที่มีต่อ
คะแนนดั้งเดิม และอัตราการเปลี่ยนแปลงของทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยน
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ขอบเขตการวิจัย
การวิ จยั ครั้ งนี้ มุ่ ง พัฒ นาโมเดลการวัดทัก ษะการคิ ด วิพ ากษ์แบบบู รณาการ และพัฒ นา
เครื่ องมือที่ใช้วดั รวมถึ งตรวจสอบคุณภาพขั้นต้นของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์
แบบบูรณาการ และศึกษาอิทธิพลของโปรแกรม พัฒนาการทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของ
นักเรี ยน ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง พบว่า การคิดวิพากษ์
ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบที่สาคัญได้แก่ 1) ทักษะการคิดวิพากษ์และ 2) จิตลักษณะในการคิด
วิพากษ์ เมื่อผูว้ ิจยั วิเคราะห์ถึงตัวแปรจัดกระทา คือ โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการ และตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการคิดของนักเรี ยน ซึ่ งตัวแปรดังกล่าวเป็ นสาเหตุที่
ส่ งผลให้เกิดทักษะการคิดวิพากษ์ แต่ตวั แปรจัดกระทาดังกล่าวไม่ส่งอิทธิ พลต่อจิตลักษณะในการ
คิดวิพากษ์ ผูว้ ิจยั จึงศึกษาเฉพาะองค์ประกอบทักษะการคิดวิพากษ์ เพื่อ ให้การวัดและประเมินผล
จากตัวแปรจัดกระทาที่มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กนั ขอบเขตกลุ่มเป้ าหมายในการ
วิจยั เป็ นนักเรี ยนที่อยูใ่ นโรงเรี ยนจานวน 3 โรงเรี ยน 2 สังกัด ได้แก่ สังกัดสานักการศึกษากรุ งเทพฯ
จานวน 2 โรงเรี ยนและสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ในเขตปทุมธานี
จานวน 1 โรงเรี ยนรวม 188 คน เนื่ องจากโรงเรี ยนดังกล่ าวมีภูมิหลังของนักเรี ยนที่แตกต่างกัน
กล่ า วคื อ โรงเรี ยนที่ นั ก เรี ยนมี ค วามสามารถในการคิ ด อยู่ ใ นระดับ ดี โรงเรี ยนที่ นัก เรี ยนมี
ความสามารถในการคิดอยูใ่ นระดับปานกลาง และโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนมีความสามารถในการคิดอยู่
ในระดับต่า จึงมีประโยชน์ในด้านการนาผลวิจยั ไปใช้ต่อไป
คาจากัดความในการวิจัย
ทักษะการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการคิดของบุคคลเพื่อ สะท้อนคิด
ตั้งข้อสงสัยถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน โดยจาแนกแยกแยะส่ วน
ที่เป็ นเหตุผล ข้อเท็จจริ งและความคิดเห็น รวมถึงการคิดหาเกณฑ์การตัดสิ นและตัดสิ น ใจตอบสนอง
ปั ญหา ตลอดจนเสนอวิธีการแก้ปัญหาใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดเห็ นของผูอ้ ื่นโดยใช้เหตุผล
และหลักฐานของตนเอง
โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ แบบบู รณาการ หมายถึ ง ชุ ดกิ จกรรมในการ
พัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการและวัดความสามารถในการคิดของผูเ้ รี ยน แบ่งเป็ น 2 ชุด
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คือ 1) ชุดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่มุ่งเน้นการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกันของผูเ้ รี ยน โดยใช้สื่อประเภท
คลิปวีดิโอหรื อสถานการณ์ จาลองนาเข้าสู่ ประเด็นปั ญหาและใช้วิธี การตั้งคาถามตามแนวคิดของ
โซคราติส พัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ 2) แบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิดวิพากษ์
แบบบูรณาการของผูเ้ รี ยน เป็ นแบบทดสอบอัตนัยและปรนัยจานวน 3 สถานการณ์ จานวน 18 ข้อ
โดยมีตวั ชี้ วดั ที่สาคัญ 5 ตัว คือ การคิดสะท้อน การคิดวิเคราะห์ การคิดตัดสิ นใจ การคิดสร้างสรรค์
และการคิดโต้แย้งด้วยเหตุผล
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
การทดลองวัดผลโค้งพัฒนาการแบบมีตวั แปรแฝงในการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการของนักเรี ยน ทาให้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการและประโยชน์เชิงปฏิบตั ิ ดังนี้
ประโยชน์ในเชิ งวิช าการ 1) ทาให้ทราบว่า โมเดลการวัดทักษะการคิ ดวิพ ากษ์แบบ
บูรณาการ ประกอบด้วยองค์ประกอบในการคิดอะไรบ้าง และการคิดแต่ละประเภทมีกระบวนการ
เรี ยงลาดับอย่างไร 2) ได้โปรแกรมต้นแบบเพื่อใช้ในพัฒนาทักษะและเครื่ องมือที่ใช้ในการวัด
ทักษะคิดวิพากษ์แบบบูรณาการที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพขั้นต้น
ประโยชน์เชิงปฏิบตั ิ 1) ในระหว่างช่วงดาเนิ นการวิจยั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาครู ประจาชั้น
ได้รับประสบการณ์ จากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อนามาประยุกต์ในการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอน การได้เห็นผลพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผูเ้ รี ยนและรับทราบคะแนนระหว่าง
การจัดกิ จกรรมการจัดกิจกรรม รวมถึงรับทราบระดับผลการทดสอบความสามารถในการคิดของ
นักเรี ยนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 2) ผลการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ทราบอัตราการเปลี่ยนแปลงซึ่ ง
เป็ นอิ ท ธิ พ ลมาจากโปรแกรมการพัฒนาทัก ษะการคิ ดวิพ ากษ์แบบบูรณาการโดยควบคุ มปั จจัย
ปั จจัยการคิดวิพากษ์ของนักเรี ยนด้วยการวิเคราะห์ โมเดลสมการเชิ งโครงสร้า ง เป็ นการสร้างองค์
ความรู ้ ใหม่เกี่ ยวกับการวัดและประเมินทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ จึงเป็ นประโยชน์กบั
นักวิจยั หรื อผูส้ นใจเพื่อศึกษาวิจยั ในประเด็นที่เกี่ ยวข้องต่อไปให้มีความลึกซึ้ งมากยิ่งขึ้น ซึ่ งช่ วย
ขยายองค์ความรู ้ดา้ นการคิดให้กว้างขวางและต่อเนื่อง
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
การศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องเพื่อประกอบการวิจยั เรื่ อง การทดลอง
วัด ผลโค้ง พัฒ นาการแบบมี ต ัวแปรแฝงในการพัฒ นาทัก ษะการคิ ดวิพ ากษ์แ บบบู รณาการของ
นักเรี ยน ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปและนาเสนอแบ่งเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการคิดวิพากษ์ มีประเด็นที่ศึกษาดังนี้ ทฤษฎีการคิด ประเภทของ
การคิด ปรัชญาต้นกาเนิ ดการคิดวิพากษ์ ความหมายของการคิดวิพากษ์ ปั จจัยของการคิดวิพากษ์
ประโยชน์และอุปสรรคของการคิดวิพากษ์ กระบวนการของการคิดวิพากษ์
ตอนที่ 2. การคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ มีประเด็นที่ศึกษา ดังนี้ องค์ประกอบของการคิด
วิพากษ์แบบบูรณาการ วิธีการวัดการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
ตอนที่ 3. วิธีการพัฒนาการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ มีประเด็นที่ศึกษาดังนี้ ทฤษฎีระดับ
ขั้นการพัฒนาการคิดวิพากษ์ วิธีการพัฒนาการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ แนวทางการตั้งคาถามเพื่อ
พัฒนาการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ โดยแต่ละตอนมีรายละเอียด ดังนี้

ตอนที่ 1 แนวคิดเกีย่ วกับการคิดวิพากษ์
ในตอนที่ 1 เรื่ อง การคิดวิพากษ์ มีประเด็นที่ศึกษา ได้แก่ 1) ทฤษฎีการคิด 2) ประเภทของ
การคิด 3) ปรัชญาต้นกาเนิ ดการคิดวิพากษ์ 4) ความหมายของการคิดวิพากษ์ 5) ปั จจัยของการคิด
วิพากษ์ 6) กระบวนการของการคิดวิพากษ์ 7) ประโยชน์และอุปสรรคของการคิดวิพากษ์ โดยมี
รายละเอียดแต่ละประเด็น มีดงั นี้
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1.1 ทฤษฎีการคิด
ก่อนจะกล่าวถึ งการคิ ดวิพากษ์ ผูว้ ิจยั จะขอกล่ าวถึงทฤษฎี การคิด ซึ่ งเป็ นแนวคิดพื้นฐาน
จากการศึกษาทฤษฎีการคิด Paul and Elder (2006) กล่าวว่า จิตใจประกอบด้วย การคิด ความรู้สึก
และความต้องการเป็ นองค์ประกอบ ดังภาพที่ 2.1
องค์ประกอบของจิตใจ

การคิด (thinking)

ความรู้สึก (feeling)

กระบวนการที่เกี่ยวกับ

สภาวะทางอารมณ์ที่

สิ่ งที่ผลักดันให้เราทา

บอกเราว่า

ในสิ่ งที่คิดว่าเป็ น

-

การตัดสิ นใจ
การรับรู ้
การวิเคราะห์
การเข้าใจ
การเปรี ยบเทียบ
การสังเคราะห์

-

มีความสุข
รู ้สึกเศร้า
หดหู่
วิตกกังวล เครี ยด
ตื่นเต้น

ความต้องการ(wanting)

-

เป้ าหมาย
ความชอบ
นโยบาย
สิ่ งที่มีคุณค่า
แรงจูงใจ

ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของจิตใจ
ที่มา : Paul and Elder (2006)
ดัง นั้น การคิ ดจึ ง เป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ ง ของจิ ตใจ (mind) ทาหน้าที่ ใ นการตัดสิ นใจ ให้
ความหมาย แบ่งประเภทและจัดรู ปแบบตามประสบการณ์เดิม จะคอยบอกตัวเรา “ตอนนี้ กาลังเกิด
อะไรขึ้น อะไรที่เกิดขึ้น” ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่อยูใ่ นจิตใจ ในขณะที่ความรู้สึกจะทาหน้าที่ติดตาม
หรื อประเมินความหมายที่เกิดจากการคิดว่าจะรู้สึกดีหรื อแย่กบั สิ่ งที่เกิดขึ้น จะคอยบอกตัวเรา ”สิ่ งที่
คิดเป็ นเรื่ องดีหรื อไม่ดีสาหรับตัวเรา” และความต้องการจะทาหน้าที่ผลักดันพลังงานในตัวไปสู่ การ
กระทา ตามการคิดและความรู้สึก จะคอยบอกตัวเรา”สิ่ งนั้นมีคุณค่ากับตัวเรา จงไปคว้ามัน หรื อ สิ่ ง
นี้ไม่ได้มีความสาคัญอะไร อย่าไปยุง่ กับมัน”
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องค์ประกอบทั้งสามส่ วนนี้ จะมีปฏิสัมพันธ์ส่งผลซึ่ งกันและกัน เช่น เมื่อเรารับรู้และคิดว่า
เรากาลังอยูใ่ นอันตราย จากนั้นเราจะรู้สึกกลัว และต้องการที่จะหลีกหนีจากสิ่ งที่จะมาทาอันตราย
เรา หรื อ เมื่อเราเรี ยนวิชาที่ไกลตัวเรา เราคิดและตัดสิ น ใจว่ามันไม่เกี่ ยวอะไรกับชี วิตประจาวัน
ดังนั้นเราจึงเกิดความรู ้สึกเบื่อและเกิดแรงจูงใจในทางลบ จึงอยากหนีเรี ยนในวิชานั้น เป็ นต้น
นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2544)ให้ความหมายของการคิดว่า เป็ นกระบวนการทางสมอง
ของมนุ ษ ย์ จะเกิ ด ขึ้ น ได้ต้อ งประกอบด้ว ย ความรู้ ความจ า ความรู้ สึ ก จิ น ตนาการ และการ
ปฏิบตั ิการของสมอง ซึ่ งการปฏิบตั ิการของสมองแยกเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ สติปัญญาความรู้ความ
เข้าใจ และการควบคุมความรู ้ ในมุมมองเดียวกัน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2542)
กล่าวว่า การคิดเป็ นกลไกของสมองที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่ งเป็ นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ใช้ใน
การสร้างแนวความความคิดรวบยอด ด้วยการจาแนกความแตกต่าง การจัดกลุ่ม และการกาหนดชื่อ
เรื่ องเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งที่ได้รับ กระบวนการที่ใช้ในการแปลความหมายของข้อมูล รวมถึงการสรุ ป
อ้างอิงด้วยการจาแนกรายละเอียด การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้รับ ซึ่ งข้อมูลที่นามาใช้
อาจจะเป็ นความจริ งที่ สั ม ผัส ได้ ห รื อ เป็ นเพี ย งจิ น ตนาการที่ ไ ม่ อ าจสั ม ผัส ได้ ตลอดจนเป็ น
กระบวนการที่เกี่ยวกับการนากฎเกณฑ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม การคิด
เป็ นผลที่เกิดขึ้นจากการที่ถูกรบกวนจากสิ่ งแวดล้อม สังคมรอบๆตัว และประสบการณ์เดิม
จากที่กล่าวมาจึงสรุ ปได้วา่ การคิดเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของจิตใจทางานเป็ นกระบวนการ
ภายในสมอง มีองค์ประกอบที่เกี่ ยวข้องร่ วมกัน คือ ความรู้สึก ความต้องการ การคิดทาหน้าที่จดั
กลุ่ม ให้ความหมาย ตัดสิ นใจโดยใช้เกณฑ์ขอ้ มูลประสบการณ์เดิม และหากมีขอ้ มูลใหม่ที่ได้รับจาก
ภายนอกจะมีขอ้ สรุ ปชัว่ คราวซึ่ งเกิดขึ้นจากการทบทวนทั้งข้อมูลใหม่และข้อมูลเดิม
1.2 ประเภทของการคิด
อรพรรณ พรสี มา (2543) ทิ ศนา แขมมณี (2544) และลักขณา สิ รวัฒน์ (2549) สรุ ปว่า
ประเภทของการคิดแบ่งได้หลายประเภทตามเกณฑ์การจาแนก ซึ่ งแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้
1. แบ่งตามขอบเขตของการคิด จาแนกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1.1) การคิดในระบบปิ ด
หมายความว่า การคิดที่อยูใ่ นขอบเขตจากัด แนวการคิดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีการคิดอย่างไรก็
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จะคิดเหมือนๆ กัน เช่ น การคิดทางคณิ ตศาสตร์ การคิดทางตรรกศาสตร์ เป็ นต้น 1.2) การคิดใน
ระบบเปิ ด หมายถึง การคิดที่เป็ นไปตามความรู้ ความสามารถ หรื อประสบการณ์ของแต่ละคนในแต่
ละสิ่ งแวดล้อม
2. แบ่งตามความสนใจของนักจิตวิทยา จาแนกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ 2.1) การคิดรวบยอด
(conceptualizing) เป็ นความคิดที่ได้จากการรับรู้ โดยมีการเปรี ยบเทีย บทั้งในลักษณะเหมือนและ
แตกต่างกัน ด้วยการอาศัยประสบการณ์เดิม 2.2) การคิดหาเหตุผล (reasoning) การคิดประเภทนี้เริ่ ม
จากการตั้งสมมติฐาน แล้วดาเนิ นการทดสอบสมมติฐานที่ต้ งั ขึ้น 2.3) การคิดสร้างสรรค์ (creative
thinking) เป็ นความคิดที่อาศัยการคิดที่แก้ปัญหาและคิดสร้างสิ่ งใหม่ๆ 3. แบ่งตามลักษณะของการ
คิด จาแนกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 3.1) การคิดโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย (undirected thinking) หรื อเรี ยก
อีกอย่างหนึ่ งว่าความคิดต่อเนื่ อง หรื อความคิดเชื่ อมโยง (associative thinking) เป็ นวิธีคิดจากสิ่ ง
หนึ่ งไปยังอี ก สิ่ งหนึ่ งอย่า งต่อเนื่ องและเชื่ อมโยงถึ งกัน จนเหมือนว่าความคิดเชื่ อมโยงนี้ จะไม่ มี
จุดมุ่งหมาย และควบคุมไม่ได้แต่ก็มีทิศทาง 3.2) การคิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย (goal-directed thinking)
เป็ นการคิ ดที่ ม กั จะมี จุดมุ่ ง หมายในสิ่ ง ที่ คิ ดว่า จะท าอย่า งไร สิ้ นสุ ดที่ ตรงไหนและจะท าให้เกิ ด
ความสาเร็ จได้อย่างไร การสรุ ปหลังจากที่คิดเสร็ จสิ้ นแล้ว
ลัก ษณะการคิ ด อย่า งมี จุ ด มุ่ ง หมายที่ ส าคัญ คื อ

1) การคิ ด ตัด สิ นปั ญ หา หรื อ การคิ ด

วิพากษ์วิจารณ์หรื อการคิดวิพากษ์ (critical thinking) นับว่าเป็ นความคิดที่มีเหตุผล มีกฎเกณฑ์ตาม
หลักตรรกวิทยา นักตรรกวิทยาได้วางหลักในการใช้เหตุ ซึ่ งมีท้ งั วิธีนิรนัย (deduction) และวิธีอุปนัย
(induction) วิธีนิรนัยเป็ นการพิสูจน์เหตุผลด้วยการยกสิ่ งที่ง่ายกว่ามาสนับสนุนสิ่ งที่ยากขึ้นไปทีละ
ขั้น ส่ วนวิธีอุปนัยนั้นได้จากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสจากการสังเกตหน่วยต่างๆ ในประเภทเดียวกัน
หลายๆ หน่วย จนเชื่อได้วา่ น่าจะเป็ นเช่นนั้นและน่าจะเป็ นหน่วยเดียวกัน หรื อในกรณี ที่มีการตัดสิ น
ปั ญหาในเรื่ องที่เกี่ ยวกับสิ่ งสองสิ่ งว่าส่ วนไหนดีกว่ากัน หรื อมีค่ามากกว่ากัน จะใช้การคิดอย่างมี
จุดมุ่งหมายมาช่วยในการพิจารณา โดยคิดหาเหตุผลจากการพิจารณาถึงสภาพการณ์หรื อข้อมูลต่างๆ
ว่าเท็จจริ งเพียงไรหรื อไม่ สรุ ปว่าเป็ นการคิดแบบตัดสิ นใจไปตามข้อเท็จจริ งที่ปรากฏ 2) การคิดหา
เหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ (scientific method thinking) เป็ นกระบวนการคิดหาคาตอบด้วยการ
สังเกตการณ์ (investigation) เพื่อพิสูจน์แยกประเภทและแปลความหมายของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างเป็ นระบบระเบียบมีจุดมุ่งหมายที่มีลกั ษณะสาคัญ ดังต่อไปนี้
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2.2.1

เป็ นกระบวนการที่ เ ป็ นระบบระเบี ย บ (systematic) ทั้ง ในด้า นการตั้ง ปั ญ หา

ตั้ง สมมติ ฐาน และวิธี ด าเนิ นการหาค าตอบ ซึ่ ง ต้องกระท าเป็ นขั้นตอนอย่า งมี ระบบระเบี ย บที่
แน่นอนอาศัยหลักเหตุผล และมีความสอดคล้องกันระหว่างทฤษฎีกบั กฎเกณฑ์ต่างๆ
2.2.2 ใช้วิธีตรรกวิทยาในการหาเหตุผล (logical reasoning) กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จะหาเหตุผลโดยใช้วธิ ีการตรรกวิทยา วิเคราะห์ขอ้ ปัญหาที่เกิดความสงสัย และทดสอบหาความจริ ง
หลายๆครั้ง เพื่อให้แน่ใจก่อนจึงจะสรุ ปผล
2.2.3 เน้นความจริ งเป็ นหลัก (reality focusing) กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จะกระทาโดย
ปราศจากอคติส่วนตัว ผลการศึกษาจะต้องเป็ นข้อเท็จจริ งที่ไม่ใช่การเดา หรื อเป็ นความจริ งที่พิสูจน์
ไม่ได้
2.2.4 เป็ นกระบวนการเพื่อเสาะหาความรู้ (inquiry process) ด้วยการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์แยกรายละเอียดให้เป็ นส่ วนย่อยๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์
2.2.5 เป็ นการสังเคราะห์ (synthesis) ด้วยการรวบรวมข้อมูลในลักษณะองค์ประกอบหรื อ
ส่ วนย่อยๆ หลายอย่างเข้าด้วยกัน และหาความสัมพันธ์ที่เป็ นเหตุเป็ นผลกัน นามาจัดเป็ นระเบียบได้
ข้อเท็จจริ งใหม่
2.2.6 เป็ นการสะสม (accumulation) ลักษณะการสะสมความรู้ ทฤษฎีกฎเกณฑ์ต่างๆเข้า
ด้วยกัน และมีการแก้ไขดัดแปลงสิ่ งเหล่านี้อยูเ่ สมอ
2.2.7 เป็ นกระบวนการที่เชื่ อถื อได้ (reliable process) เมื่อหาองค์ความรู้ด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็ นความรู ้ที่ได้ในลักษณะที่แน่นอน ถูกต้องและเชื่อถือได้และเป็ นที่ยอมรับ
ของบุคคลทัว่ ไป กระบวนการนี้จะเป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย ในปั จจุบนั การแสวงหาข้อเท็จจริ งโดย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทาให้เราสามารถค้นพบข้อเท็จจริ งที่เชื่อถือได้
หลักการของการค้นหาข้อเท็จจริ งโดยกระบวนการนี้ จะต้องดาเนิ นการตามลาดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 1) การสังเกตข้อเท็จจริ งทัว่ ไป เป็ นจุดเริ่ มต้นของความสนใจและสงสัยจะใช้การสังเกต
ข้อเท็จจริ งที่ ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่ ง เกี่ ยวข้องกับสิ่ งที่เร้ า ความสนใจ หรื อข้อสงสัย เพื่อให้
สามารถทาความเข้าใจได้ชัดเจนแจ่มแจ้ง 2) การกาหนดสมมติฐาน เป็ นการคาดคะเนเกี่ ยวกับ
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ข้อเท็จ จริ ง โดยอาศัย ข้อมู ล ที่ ไ ด้จากการสั ง เกต แล้วคาดคะเนล่ วงหน้า เพื่ อเป็ นแนวทางในการ
ตรวจสอบต่อไป 3) การทดสอบสมมติฐาน เป็ นการดาเนินการเพื่อพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งตามแนวทางที่
คาดคะเนไว้ในสมมติฐาน การทดสอบจะเป็ นการยืนยันความเชื่ อถื อได้ ของข้อเท็จจริ ง ใดๆ นั้น
4) การทาซ้ า เป็ นการทดสอบข้อเท็จจริ งซ้ าๆ เพื่อยืนยันความเชื่อถือได้และยังเป็ นแนวทางในการนา
ข้อเท็จจริ งที่ทราบแล้วนั้นไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อไป
ตามหลักการ กล่าวได้วา่ ลั ก ษณะของการคิ ด จ าแนกตามเกณฑ์ ไ ด้ 3 ประเภท คื อ
1) ขอบเขตของความคิด 2) วัตถุประสงค์ของการคิด 3) ทิศทางและกระบวนการคิด สิ่ งสาคัญที่ทา
ให้ ก ารคิ ด แตกต่ า งกัน คื อ เกณฑ์ ที่ น ามาใช้ ต ัด สิ น ใจ ซึ่ งเห็ น ได้ว่ า การคิ ด ที่ มี ทิ ศ ทางและมี
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการคิ ด ที่ แ น่ น อน จะมี ห ลัก การทางวิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ นเกณฑ์ ใ นการก าหนด
กระบวนการขั้นตอน และเกณฑ์ก ารตัดสิ นใจยอมรั บ มากกว่า การคิ ด ที่ ไ ม่ มี ทิ ศ ทาง ซึ่ ง การคิ ด
ดังกล่าวต่างก็ได้ขอ้ สรุ ปหรื อข้อตัดสิ นเช่นเดียวกันหากแต่ความน่าเชื่อถือและความเป็ นเหตุเป็ นผล
ของข้อสรุ ปข้อตัดสิ นแตกต่างกัน จากที่กล่าวมาข้างต้นในที่น้ ี ผวู้ ิจยั ขอสรุ ป ประเภทการคิดกับการ
คิดวิพากษ์ ตามภาพที่ 2.2

การคิดตัดสิ น
ปัญหา

ภาพที่ 2.2 ประเภทการคิดกับการคิดวิพากษ์
(พัฒนาจาก อรพรรณ พรสี มา, 2543; ทิศนา แขมมณี , 2544; ลักขณา สิ รวัฒน์, 2549)
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1.3 ปรัชญาต้ นกาเนิดการคิดวิพากษ์
ปรัชญาเป็ นประวัติศาสตร์ ทาให้สามารถย้อนกลับไปดู อดี ตที่เป็ นแนวคิดเริ่ มต้น ผลของ
ปัจจุบนั สามารถทานายแนวโน้มในอนาคต จากการศึกษา การคิดเชิงวิพากษ์เป็ นวิธีการจัดการเรี ยน
การสอนตามปรัชญาการศึกษาสานักเสรี นิยม (Liberal) โดย อุ่นตา นพคุณ (2545) กล่าวว่า สานัก
เสรี นิยมเป็ นปรัชญาที่มีอิทธิ พลต่อการจัดการศึกษาในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตที่เรี ยกปริ ญญาว่า Doctor of
Philosophy แปลว่า ผูท้ ี่ใฝ่ หาความรู ้ที่แท้จริ ง จึงมุ่งส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้ใช้สติปัญญาเต็มที่เพื่อพัฒนา
สติปัญญา การใช้เหตุผลและต้องส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีคุณธรรมเป็ นผูส้ มบูรณ์ในความดี
วิธีการที่ใช้การเรี ยนการสอนแบบวิ พากษ์ คือ ใช้การตั้งคาถามที่ทา้ ทายความสามารถใน
การค้นหาความรู ้ กระบวนการมักเป็ นการโต้เถียงกันในเรื่ องที่ยงั ไม่มีหลักฐานที่ชดั เจนโดยมีการ
ตั้งสมมติฐาน การให้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ การเรี ยนการสอนจึงให้ความสาคัญเรื่ องแนวคิดทฤษฎี
สมมติฐานต่างๆ มากกว่าการพัฒนาทักษะหรื อการสะสมเพื่อถ่ายทอดข้อมูล ผูส้ อนจึงมีความสาคัญ
มากเพราะต้องมีความรู ้ รอบด้านและมีเทคนิ ควิธีที่จะยัว่ ยุ แย้ง สนับสนุ นความคิดเห็ นของผูเ้ รี ยน
เสมอ เพื่อผูเ้ รี ยนจะได้แลกเปลี่ยนความคิดกับผูส้ อน
สานักเสรี นิยมมีนกั ปราชญ์ที่สาคัญเป็ นชาวกรี กโบราณ 3 ท่าน โดยมีผนู้ า คือ โซคราติส
(Socrates) (Celuch, Blackand and Warthan, 2008): 31 และมีเปลโต (Plato) และอริ สโตเติล
(Aristotle) เป็ นลูกศิษย์ แนวความคิดของสานักเสรี นิยมถูกเรี ยกเป็ น มนุ ษยนิ ยมแคสซิ ค (Classic
Humanist) นิรันตรนิยม(Perrenialism) และมนุษยนิยมเชิงเหตุผลนิ ยม (Rational Humanist)
ความเชื่อที่สาคัญของสานักเสรี นิยม คือ 1) บุคคลมีเสรี ภาพที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุ ผ ลหรื อเชิ ง สติ ปั ญญาและปราศจากความอคติ หรื อ ล าเอี ย ง เป็ นการศึ ก ษาที่ มุ่ ง ให้ค นมี
พัฒนาการ 3 ระดับ คือ ระดับเป็ นผูท้ ี่มีขอ้ มูล ระดับเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ ระดับเป็ นผูท้ ี่มีปัญญา 2) การ
ให้การศึกษาในระดับสู ง คือ การมีความรู้ในระดับปั ญญา ซึ่ งแบ่งได้เป็ น ปั ญญาเชิ งปฏิบตั ิการ คือ
ความสามารถของบุ ค คลที่ จ ะน าความรู้ แ ละข้อ มู ล ต่ า งๆ ไปใช้ใ นชี วิ ต ประจ าวัน ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภาพและมี ความสุ ข และปั ญญาเชิ งทฤษฎี และการคาดคะเน คื อ ความสามารถในการ
พิจาณาไตร่ ตรองหลักการของศาสตร์ ต่างๆ และสังเคราะห์ผสมผสานหลักการต่างๆ เข้าด้วยกัน
รวมถึ งแสวงหาความจริ งเกี่ ยวกับสภาพของคนและโลก จึงเป็ นปั ญญาในระดับนักวิทยาศาสตร์
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ปราชญ์และศิลปิ นกวี 3) การศึกษาที่ให้ความรู้คู่คุณธรรม ต่อจากนั้นก็มีนกั วิชาการนาแนวคิด
โซคราติส มาปรับใช้ ได้แก่ การคิดสะท้อน (reflective thinking) ของ Dewey และ การคิดวิพากษ์
(critical thinking) ของ Paul and Ennis จากที่กล่าวมาสรุ ปเป็ นแผนภาพห่ วงโซ่ ตน้ ทาง-ปลายทาง
ของการคิดวิพากษ์ดงั ภาพที่ 2.3
พัฒนาสติปัญญา การใช้เหตุผล

ปรัชญาการศึกษาสานักเสรีนิยม

ปลูกฝังคุณธรรม

(Liberal)
แนวคิด
มนุษยนิยมแคสซิ ค

นิรันตรนิยม

มนุษยนิ ยมเชิง

(Classic Humanist)

(Perrenialism)

เหตุผลนิ ยม

(RationalHumanist

การศึกษาช่วยให้บุคคลได้รับความรู้
กว้างขวางเกี่ยวกับสังคมและ
สภาพแวดล้อม

)

บุคคลมีเสรี ภาพที่จะพัฒนาตนเองด้วยเหตุผล สติปัญญา

การศึกษาช่วยให้เข้าใจหลักการทฤษฏี
สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์องค์

ปราศจากอคติและความลาเอียง

ความรู้ใหม่

การให้การศึกษาในระดับสู ง

การศึกษาทาให้คนเป็ นคนดี

ความรู้ค่คู ุณธรรม

ส่งผ่าน
หาช่องว่างทฤษฏี
ยุให้คิด

ยัว่ ยุให้คิด

ข้อสรุ ปเบื้องต้น

ตั้งคาถาม

โต้เถียง

ให้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์

เคยชิน
นิสยั และทักษะการคิดวิพากษ์

ภาพที่ 2.3 ห่วงโซ่ตน้ ทาง-ปลายทางของการคิดวิพากษ์
(พัฒนาจาก อุ่นตา นพคุณ, 2545)

บทบาทของผูส้ อน
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1.4 ความหมายของการคิดวิพากษ์
ค าว่า “critical” ที่ ค นไทยหมายถึ ง วิพ ากษ์ วิพ ากษ์วิจารณ์ หรื อ ใคร่ ค รวญอย่า งมี
วิจารณญาณ Paul and Elder (2006) กล่าวว่าเมื่อพิจารณารากศัพท์ของคาว่า “critical” มาจากคาว่า
“kriticos” ซึ่ งหมายถึง การรับรู ้เกี่ยวกับการตัดสิ นใจ และ “kriterion” ซึ่ งหมายถึง มาตรฐาน ดังนั้น
จึงมีความหมายโดยนัยว่า การรับรู ้เพื่อตัดสิ นใจบนพื้นฐานของมาตรฐานกฏเกณฑ์ หากแต่ในส่ วน
ความหมายในปั จจุ บนั ยังไม่สามารถระบุได้ เนื่ องจากมีผูน้ ิ ยามไว้หลากหลาย จากการศึกษาใน
แนวทางร่ วมกัน กล่าวตรงกันว่า การคิดวิพากษ์เป็ นกระบวนการคิดให้เหตุผลระดับสู ง (Celuch,
Black and Warthan, 2008): 32 แต่ไม่สามารถสรุ ปองค์ประกอบย่อยได้ และยังคงมีการโต้แย้งกัน
ในระดับโลกและหลายฝ่ ายก็พยายามอ้างถึงความหมายของตน (Epstein, 2006) ซึ่ งเท่าที่ผวู้ ิจยั เรี ยบ
เรี ยงมา จาแนกได้เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มความหมายผสมระหว่างจิตลักษณะและทักษะ กับกลุ่ม
ความหมายทักษะอย่างเดียว ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
1.4.1. กลุ่มจิตลักษณะและทักษะที่ส่งเสริมการคิดวิพากษ์ (critical thinking dispositions
and skills) เป็ นความหมายที่กล่าวถึงว่า การคิดวิพากษ์ ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ 1) จิตลักษณะ
(dispositions) หมายถึ ง ลักษณะนิ สัยอยู่ภายในจิตใจที่เป็ นสิ่ งเร้าให้แสดงพฤติกรรมการคิดวิพากษ์
ประกอบด้วย 7 นิสัย ได้แก่ 1) การแสวงหาเหตุผลจากการค้นหาความจริ ง (truth-seeking) หมายถึง
ความต้องการที่จะได้รับความรู ้ คาตอบที่ดีที่สุดแม้วา่ จะไม่เคยมีความรู้มาก่อน หรื อเป็ นความเชื่อที่
มุ่งสนใจตัวเอง 2) การเปิ ดใจทาใจเป็ นกลาง (open-mindedness) หมายถึง ความอดทนที่จะรับฟั ง
ความคิ ด เห็ น ที่ คิ ด ต่ า ง หรื อ ทนต่ อ ความคิ ด ที่ มุ่ ง ติ ด ตามผลงานของตนเองเพื่ อ ลดการเกิ ด อคติ
3) จัดระบบแบบแผน (systematicity) หมายถึ ง การให้ค วามส าคัญ กับ การจัด ระบบและวิธี ก าร
แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน 4) ชอบวิเคราะห์ (analyticity) หมายถึง การใช้เหตุผลหรื อหลักฐานใน
การแก้สถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาหรื อใช้เพื่อดูแนวโน้ม/ทานายผลที่จะตามมา 5) ความเป็ นผูใ้ หญ่
(maturity) หมายถึง ความรอบคอบ ชัง่ ใจ ปรับวิธีการก่อนการตัดสิ นใจ รวมถึงตื่นตัวต่อทางเลือกที่
เป็ นไปได้และหลากหลายเพื่อใช้แก้ปัญหา และเห็นความจาเป็ นที่จะแสวงหาข้อมูลไม่ชดั เจนทาให้
ขาดความรู้ที่สมบูรณ์ 6) สนใจตั้งคาถาม (inquisitiveness) หมายถึง ความอยากรู้อยากเห็น /อยากได้
ความรู้และเรี ยนรู้วธิ ีการแสวงหาความรู้หายไป 7) มัน่ ใจในตนเอง (confidence) หมายถึง ทักษะใน
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ความวางใจต่อการให้เหตุผลหนึ่งและมองตนเองในฐานะนักคิดที่ดี (Profetto-McGrath et al., 2009:
199; Halpern, 2007; Pascarella and Terenzini, 2005; Pithers and Soden, 2000: 237; Facione and
Facione, 1994; Paul, Willson, and Binker,1993)
ทักษะ (skills) Paul (1995) แบ่งออกเป็ น 5 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะการให้เหตุผลเชิงคาพูด/
ตัวอักษร (verbal reasoning skills) เป็ นทักษะที่จาเป็ นต้องเข้าใจและแก้เทคนิคการพูดชักจูงได้ ซึ่ ง
พบเจอในการพูดคุยประจาวันได้ ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้ ก. ตระหนักและป้ องกันการใช้อารมณ์ที่ไม่
เหมาะสมและการใช้ภาษาที่ทาให้เข้าใจผิด เช่น การใช้สัญลักษณ์ การเรี ยกชื่อ ข้อความกากวม ซึ่ ง
ควรใช้ ถ้อยคาหรื อภาษาที่สุภาพนุ่มนวล การใช้ขอ้ พิสูจน์จากรากศัพท์ของคา ข. ระมัดระวังไม่ให้
ใช้คานิ ยามที่ผิดและใช้คาที่เป็ นรู ปธรรม ค. ทาความเข้าใจกรอบคาถามที่ชดั เจน คาปฏิเสธ และ
สนใจกับคาที่ทาให้เกิดความลาเอียง ง. การใช้คาความหมายคล้ายคลึงกันที่เหมาะสม เพื่อนาไปใช้
ทดสอบธรรมชาติความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกันและสามารถใช้เชื่อมไปสู่ ขอ้ สรุ ป จ. ใช้การตั้งคาถาม
และการซ้ าความหมายเป็ นทักษะสาหรับการทาความเข้าใจคาและการพูด ตัวอย่างเช่น การตระหนัก
ถึ ง ใจความส าคัญของเรื่ อง ฉ. การสร้ างและใช้ก ราฟแสดงนาเสนอสารสนเทศ 2) ทัก ษะการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลที่จะโต้แย้ง (argument analysis skills) เป็ นทักษะในการระบุขอ้ สรุ ป จัดระดับ
คุณภาพของเหตุผล และการอธิ บายจุดแข็งโดยรวมของข้อพิสูจน์ได้ ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้ ก. ระบุ
เหตุผล การโต้แย้งข้อพิสูจน์ และข้อสรุ ป ข. การให้เหตุและผลในรู ปแบบ ถ้า...แล้ว... เพื่อหลีกเลี่ยง
การยืนยันความคิดที่ไม่ถูกต้องและระบุวา่ สิ่ งใดมาก่อน ค. การตัดสิ นความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา
ของสารสนเทศ ง. การตัดสิ นความสอดคล้อง ความสัมพันธ์ ความสมเหตุสมผล ของเหตุผลไปสู่
ข้อสรุ ป จ. ทาความเข้าใจความแตกต่างระหว่างความคิดเห็น การตัดสิ นที่มีเหตุผล และข้อเท็จจริ ง
ฉ. ตระหนักและหลีกเลี่ยงความคิดที่ไม่ถูกต้องทัว่ ๆ ไป เช่น คนที่ไร้ค่า เกิดความไม่รู้ ความคิดที่
เชื่ อมโยงกันอย่างผิดๆ 3) ทักษะการคิดทดสอบข้อสงสัย (skill in thinking as testing) เกี่ยวข้องกับ
การสังเกตหลายๆ ครั้ ง และการกาหนดความเชื่ อและสมมติฐาน การใช้สารสนเทศ แล้วนาสิ่ ง
ทั้งหมดมารวบรวมเพื่อตัดสิ นใจที่จะยืนยันเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยสมมติฐาน ซึ่ งมีรายละเอียด
ดังนี้ ก. ตระหนักถึ งความจาเป็ นในการใช้คานิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิการ ข. เข้าใจความจาเป็ นในการ
วิเคราะห์ตวั แปรต้นและตัวแปรตามเพื่อการให้เหตุ ผล

ค. ตรวจสอบความเหมาะสมของกลุ่ ม

ตัวอย่างและความอคติลาเอียงในการสุ่ มตัวอย่าง ง. สามารถอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
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สองตัวว่ามีความสัมพันธ์กนั ในเชิ งบวก เชิ งลบ หรื อไม่มีความสัมพันธ์กนั จ. เข้าใจข้อจากัดของ
การให้เหตุผลที่มีความสัมพันธ์กนั ฉ. การค้นหาหลักฐานที่สอดคล้องกันเพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ ของ
ข้อสรุ ป ช. พิจารณาข้อเสี ยของความคลาดเคลื่ อนแต่ละประเภท ซ. การแก้ปัญหาด้วยการแบ่ง
ส่ วนข้อมูล และการรวบรวมข้อมูลในการให้สาเหตุ ญ. พิจารณาการพยากรณ์ทานายถึงผลลัพท์ของ
ตัวเองในการทดลองที่จะเกิดขึ้นและการสังเกตในชีวติ ประจาวัน 4) การใช้ความน่าจะเป็ นและความ
ไม่แน่ นอน (using likelihood and uncertainty) คือ การใช้หลักความน่ าจะเป็ นที่ถูกต้อง ซึ่ งมี
รายละเอียด ดังนี้ ก. ตระหนักถึงการวิเคราะห์เชิงถดถอยเพื่อหาค่ากลาง ข. ทาความเข้าใจและ
หลี กเลี่ยงความคลาดเคลื่ อนที่อาจเชื่ อมโยงกัน

ค. ใช้ประโยชน์จากมาตรประมาณค่าเพื่อการ

ตัดสิ นใจ ง. ทาความเข้าใจข้อจากัดของความไม่แน่นอนของข้อมูล 5) ทักษะการตัดสิ นใจและการ
แก้ปัญหา (decision-making and problem-solving skill) เกี่ยวข้องกับการเพิ่มและคัดเลือกแนวทาง
รวมถึ งการตัดสิ นใจเลื อกแนวทางที่มีอยู่ ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้ ก. การเขียนแนวทางเลื อกและ
พิจารณาเหตุผลสนับสนุ นและเหตุผลค้านในแต่ละทางเลือก ข. การพิจารณาปั ญหาใหม่ตามแต่ละ
ทางเลือก ค. ตระหนักถึงความอคติลาเอียงด้วยการวิเคราะห์เหลียวหลัง จ. การค้นหาสารสนเทศ
เพื่อลดความไม่แน่ นอน ฉ. ตระหนัก ว่าการตัดสิ นใจอาจเป็ นกับดัก

ช. สร้ างกราฟ แผนภูมิ

แผนภาพต้น ไม้ ตาราง โมเดลเพื่ อช่ วยแก้ปั ญหา ซ. ท าความเข้า ใจโลกทัศ น์ว่า สามารถจากัด
กระบวนการแก้ไขปั ญหา ญ. การใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การระดมสมอง
วิธีการวิเคราะห์ตน้ ทาง-ปลายทาง (means-ends analysis) วิธีการแก้ปัญหาแบบย้อนกลับ (working
backward) แบ บอุ ป มา อุ ปมั ย ( analogies) ก ารท าใ ห้ ง่ า ย เ ข้ า (simplification) กา รโต้ แ ย้ ง
(contradiction) การพิจารณาข้อเสนอหลายมุมมอง การคิดประเมินข้อสงสัย /ลาดับเหตุการณ์ การแก้
ข้อสงสัยด้วยเหตุผลและหลักฐาน การตัดสิ นใจด้วยสารสนเทศใหม่
1.4.2 กลุ่มทักษะความสามารถในการคิดทางตรรกศาสตร์ (set of integrated macro-logical
skill) เป็ นความหมายดั้งเดิ มที่ใช้กนั มานานจึงมีผใู้ ห้นิยามที่แตกต่างกันไป เช่ น Ennis, Paul and
Elder, Watson and Glaser ความหลากหลายดังกล่าวสะท้อนผ่านความตรงเชิ งโครงสร้างของ
แบบทดสอบการคิดวิพากษ์ ที่จะกล่าวถึงในหัวข้อวิธีการวัดและประเมินการคิดวิพากษ์ต่อไป กล่าว
โดยรวมสรุ ป ว่า ความหมายกลุ่ ม ทัก ษะความสามารถในการคิ ดทางตรรกศาสตร์ ประกอบด้วย
ความสามารถในทัก ษะต่างๆ 5 ด้าน ดังนี้ 1) การจับประเด็นที่วิพากษ์ (getting point) ซึ่ ง
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ประกอบด้วย ทักษะการวิเคราะห์ (analysis) และทักษะการให้ความหมายจากข้อความที่กาหนดและ
การตีความ เพื่อพิจารณาความน่าเชื่ อถือของข้อสรุ ป (meaning definition and interpretation) 2) การ
ระบุขอ้ ตกลงเบื้องต้นหรื อสมมติฐานย่อยๆ (recognition of assumption) เพื่อประโยชน์ในการให้
เหตุผลตามบริ บทที่กาหนด 3) การให้เหตุผล (inference) ทั้งแบบนิรนัย (deductive) เป็ นการหา
ข้อ สรุ ป โดยใช้ห ลัก ตรรกศาสตร์ ใช้ห ลัก ทฤษฎี ไ ปสู่ ก ารสรุ ป สมมติ ฐ านย่อ ยและแบบอุ ป นัย
(inductive) เป็ นการหาข้อสรุ ปโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการตั้งสมมติฐาน ทดสอบ
และใช้ขอ้ มูลย่อยๆ สนับสนุ นแนวคิดหรื อหลักทฤษฎี 4) การประเมินข้อสรุ ป (evaluation) ระบุจุด
แข็งอ่อนของข้อสรุ ป และการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล (credibility) 5) การได้
ข้อสรุ ปของตนเอง (stating one’s point) จากที่กล่าวมาจึงทาให้การคิดวิพากษ์เป็ นการตัดสิ นใจที่
รอบคอบและมีประสิ ทธิ ผลสอดคล้องกับแต่ละบริ บท ( อาพร ไตรภัทร, 2549; Paul and Elder,
2006; Verlinden, 2005; Watson and Glaser, 2002 ; Paul, 1995; Ennis, 1985: 45; Good, 1973)
ตามข้อสรุ ปที่กล่าวมา เมื่อพิจารณาความสมเหตุสมผล ถ้าหากตั้งคาถามผูว้ ิจยั เลื อกจะเชื่ อ
กลุ่มใด ผูว้ ิจยั เลือกให้ความสาคัญกับความหมายในกลุ่มแรก คือ จิตคุณลักษณะและทักษะมากกว่า
กลุ่มทักษะความสามารถในการคิดทางตรรกศาสตร์ เพราะจากการค้นคว้า Paul and Elder (2006)
ระบุ ว่า การคิดเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของจิตใจและเป็ นกระบวนการที่เกิ ดขึ้นในสมอง จะแสดง
ออกมาในรู ปแบบของตัวอย่างพฤติกรรมที่สังเกตได้ นิ ยามของการคิดจึงมีความสอดคล้องกับ
นิยามในกลุ่มจิตคุณลักษณะผสมทักษะเพราะการคิดในกลุ่มนี้จะคานึงถึงความตั้งใจที่จะคิด (willing
to think) เป็ นกระบวนการเกิดขึ้นภายใน
นอกจากนี้ ผู ้วิ จ ัย ยัง เห็ น ว่า การที่ มี จิ ต ใฝ่ ที่ จ ะท านั้น เมื่ อ คิ ด และได้ท าซ้ าย่ อ มเกิ ด เป็ น
ความสามารถที่ใช้ในการคิดวิพากษ์ (able to think) หากพัฒนาต่อได้รับการฝึ กฝนอย่างต่อเนื่ อง
ความสามารถก็พฒั นาจนเป็ นทักษะ(skill) และจากงานวิจยั ความหมายกลุ่มจิตคุณลักษณะและ
ทักษะเป็ นความหมายใหม่ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักวิชาการปัจจุบนั
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1.5 ปัจจัยของการคิดวิพากษ์
Yeh (2009): 186 กล่าวว่า โครงสร้างของการคิดวิพากษ์ประกอบด้วย 3 ปั จจัย คือ 1) ทักษะ
การคิ ด วิพ ากษ์ (critical-thinking skill) ซึ่ งได้แ ก่ การวิเ คราะห์ การระบุ ส มมติ ฐ าน การแปล
ความหมาย การสรุ ปจากข้อมูลที่มี การอ้างอิงแบบนิรนัยอุปนัย และการประเมิ นผล 2) จิตลักษณะที่
จะคิดเชิงวิพากษ์ (critical-thinking disposition) เป็ นลักษณะนิสัยที่อยูภ่ ายในจิตใจแต่ละคน และเป็ น
สิ่ งเร้าที่ทาให้เกิดทักษะการคิดวิพากษ์ ได้แก่ การระบุถึงคาถามหลัก การประเมินว่าสิ่ งใดคือปั ญหา
การค้นหาคาตอบอย่างมีเหตุผล 3) ความรู้เบื้องต้นในเรื่ องที่จะวิพากษ์ (prerequisite knowledge) คือ
ความรู ้และประสบการณ์ในประเด็นหรื อหัวข้อที่จะมีการวิเคราะห์กนั ทั้งสามปั จจัยนี้ เป็ นสิ่ งสาคัญ
ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด การคิ ด วิ พ ากษ์ ที่ ดี ดัง นั้น ในการสอนหรื อ พัฒ นาทัก ษะการคิ ด วิ พ ากษ์ ผู้ส อน
จาเป็ นต้องช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้รับหรื อมีทกั ษะทั้งสามปัจจัยนี้
ปั จจัยหนึ่งที่มีความสาคัญ คือ สิ่ งแวดล้อมหรื อบริ บท (context) ที่มีวฒั นธรรมสนับสนุนให้
เกิ ดการคิดวิพากษ์ สอดคล้องกับ Grosser and Lombard (2008): 1364 ที่พบว่า มีความสัมพันธ์
ระหว่ า งวัฒ นธรรมและพัฒ นาการระดับ ทัก ษะในการคิ ด วิ พ ากษ์ ใ นกลุ่ ม คนที่ เ ติ บ โตมาจาก
วัฒนธรรมที่ แตกต่ างโดยศึ ก ษาจากนัก ศึ ก ษาที่ เติ บโตมากับ วัฒนธรรมตะวันตกและนักศึ ก ษาที่
เติบโตวัฒนธรรมแอฟริ กนั ผลสรุ ปว่า คะแนนจากแบบทดสอบการคิดวิพากษ์นกั ศึกษาที่เติบโตมา
กับวัฒนธรรมตะวันตกสู งกว่านักศึ กษาวัฒนธรรมแอฟริ ก ันอย่างมีนัย สาคัญ โดยเฉพาะในด้าน
ความสามารถในการนาไปใช้ประโยชน์ ในส่ วนอภิปรายผลให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่า การจัดการเรี ยนการ
สอนในแอฟริ กนั ยังเน้นครู เป็ นศูนย์กลาง ทาให้มีโอกาสน้อยที่จะทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และ
การคิดวิพากษ์ อีกทั้งวัฒนธรรมในชนเผ่า แอฟริ กนั เลี้ยงดูสมาชิกด้วยวิธีการที่เน้นการเลียนแบบ
จากผูอ้ าวุโสและไม่ค่อยมีการซักถาม จึงส่ งผลให้นกั ศึกษาที่เติบโตวัฒนธรรมแอฟริ กนั มีพฒั นาการ
ระดับทักษะในการคิดวิพากษ์นอ้ ยกว่านักศึกษาที่เติบโตมากับวัฒนธรรมตะวันตก แสดงว่า บริ บท
ที่มีวิธีการเลี้ ยงดูที่ใช้การตั้งคาถามกระตุน้ ให้คิดและให้โอกาสตอบจะส่ งเสริ มให้มีระดับการคิด
วิพากษ์สูงกว่าปกติดว้ ย ตรงกับ Paul and Elder (2006) กล่าวว่า สิ่ งที่ส่งผลต่อการคิดขึ้นอยูก่ บั
1) คุณเกิดในวัฒนธรรมไหน เช่น ยุโรป เอเซี ย 2) ยุคสมัยที่เกิด 3) สถานที่เกิด เช่น ในเมือง ภูมิภาค
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4) การเลี้ยงดูของพ่อแม่กบั ความเชื่ อที่ปลูกฝัง ในการนี้ ผวู้ ิจยั ขอนาสรุ ปจากความหมายของการคิด
วิพากษ์ ร่ วมสรุ ปกับปั จจัยของการคิดวิพากษ์ ดังภาพที่ 2.4
ความรู้ประสบการณ์ เดิม
ในเรื่องวิพากษ์

ทักษะและนิสัยของการคิดวิพากษ์
ทักษะคิดวิพากษ์

จิตลักษณะคิดวิพากษ์

-การวิเคราะห์จบั ประเด็น

- หาเหตุผลค้นหาความจริ ง

- การระบุสมมติฐาน

- เปิ ดใจทาใจเป็ นกลาง

- การแปลความหมาย

- ความเป็ นผูใ้ หญ่

บริบทสนับสนุนการคิด

- การสรุ ปนิรนัยอุปนัย

- รักระบบแบบแผน

วิพากษ์ ได้แก่-

- การประเมินผล

- ชอบวิเคราะห์ ใจตั้งคาถาม

- การได้ขอ้ สรุ ปของตนเอง

- มัน่ ใจในตนเอง

ทักษะการคิดวิพากษ์เดิม

วัฒนธรรมในสถานที่เกิด
, การเลี้ยงดูพอ่ แม่
วัฒนธรรมที่ทางาน

ภาพที่ 2.4 ปัจจัยของการคิดวิพากษ์
(พัฒนาจาก Paul and Elder, 2006; Grosser and Lombard, 2008: 1364; Yeh, 2009: 186)

1.6 ประโยชน์ และอุปสรรคของการคิดวิพากษ์
นักวิชาการหลายท่านอธิ บายประโยชน์ของการคิดวิพากษ์ ดังนี้ เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์
(2544) สรุ ป ประโยชน์ ข องการคิ ด วิพ ากษ์ไ ว้ ดัง นี้ 1) ช่ ว ยสื บ ค้น ความจริ ง แทนการคล้อยตาม
ความเชื่อ 2) ช่ วยสังเกตความแตกต่างท่ามกลางความเหมือน 3) ช่ วยให้เชื่ อในสิ่ งที่ถูกต้อง ไม่ถูก
หลอก 4) ช่ วยให้ตดั สิ นตามข้อเท็จจริ ง ไม่ใ ช่ อารมณ์ ความรู้ สึก 5) ท าให้เกิ ดการพัฒนาเพราะ
พิจารณาครบถ้วน ไม่บกพร่ อง 6) เป็ นจุดเริ่ มต้นของความคิดสร้างสรรค์เพราะกล้าคิดแนวใหม่ไม่
ปั กใจในสิ่ งเดิม ในทางใกล้เคียงกัน Paul (1993) กล่าวถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการสอนให้
ผูเ้ รี ยนมีการคิดวิพากษ์เป็ นที่สาคัญ ดังนี้ 1) ช่วยให้ผเู้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักการและ
เหตุผล และได้งานที่มีประสิ ทธิ ภาพ 2) ช่วยให้ผเู้ รี ยนประเมินงานโดยใช้เกณฑ์อย่างสมเหตุสมผล

33

3) ส่ งเสริ มให้รู้จกั ตนเองอย่างมีเหตุผล และมีทกั ษะในการตัดสิ น 4) ช่วยให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้เนื้ อหา
อย่างมีความหมายและเป็ นประโยชน์ 5) ช่วยให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกทักษะการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 6)
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถกาหนดเป้ าหมาย รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ ค้นความรู้ ทฤษฎี หลักการ ตั้ง
ข้อสันนิษฐาน ตีความหมาย และลงข้อสรุ ป 7) ช่วยให้ผเู้ รี ยนประสบความสาเร็ จในการใช้ภาษาและ
สื่ อความหมาย 8) ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถคิดอย่างชัดเจน คิดอย่างถูกต้อง คิดอย่างแจ่มแจ้ง คิดอย่าง
กว้างขวาง และคิดอย่างลุ่มลึก ตลอดจนคิดอย่างสมเหตุสมผล 9) ช่วยให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูม้ ีปัญญา และมี
ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั ความเมตตา ช่ วยให้ผเู้ รี ยนสามารถอ่านเขียนพูดฟั งได้ดี 10)
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์ที่โลกมีการ
เปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ Bassham, Irwin and Nardone (2005) กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิพากษ์ใน
บริ บทต่างๆ ได้แก่ ในห้องเรี ยน ในที่ทางาน ในชี วิต ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้ 1) ประโยชน์การคิด
วิพากษ์ในห้องเรี ยน จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะ ดังนี้ เข้าใจข้อพิสูจน์และความเชื่อ ประเมินข้อพิสูจน์
และความเชื่อ พัฒนาและแก้ไขความคิดเพื่อสนับสนุนข้อพิสูจน์และความเชื่อตนเอง 2) ประโยชน์
การคิ ดวิพากษ์ในที่ ท างาน จากผลการสารวจพบว่า การคิดวิพ ากษ์จะช่ วยให้ลูกจ้า งมีทกั ษะการ
เรี ย นรู ้ ใ นสาขาอาชี พ ตนเองสู ง เป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญเฉพาะทาง ท าให้คิ ด แก้ปั ญหา คิ ดสร้ างสรรค์
รวบรวมและวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อให้ขอ้ สรุ ปที่เหมาะสมตามข้อมูลที่มี และสามารถสื่ อสาร
ความคิดตนเองได้ชดั เจนและมีประสิ ทธิ ภาพ 3) ประโยชน์การคิดวิพากษ์ในชีวิต มี 3 กรณี คือ 3.1)
การคิดวิพากษ์ช่วยให้ไม่ตดั สิ นใจอย่างคนโง่ ไม่ตดั สิ นใจเรื่ องใดๆ จากกระแสพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ความสั ม พันธ์ ส่ ว นตัว พฤติ ก รรมนิ สั ย ตัวเอง ซึ่ งการคิ ดวิพ ากษ์จะช่ ว ยให้เราตัดสิ นใจได้อ ย่า ง
รอบคอบ ชัดเจนในปั ญหา และเป็ นเหตุเป็ นผลตามตรรกวิทยา 3.2) การคิดวิพากษ์ช่วยสนับสนุ น
ให้ทุกบทบาทของแต่ละคนเป็ นกระบวนการตามหลักประชาธิ ปไตย เมื่อคิดให้รอบคอบปั ญหาที่
เกิดขึ้น เช่น การทาลายสิ่ งแวดล้อม ความเสื่ อมของศาสนาและจริ ยธรรม การเผยแพร่ การทาระเบิด
ปรมาณู มาตรฐานศึกษาที่ลดลง หากพิจารณาส่ วนใหญ่สาเหตุจะเกิ ดจากทักษะการคิดวิพากษ์ต่ า
3.3) การคิดวิพากษ์เป็ นวิธีการศึกษาที่มีค่าเป็ นผลประโยชน์กบั ตัวเอง เป็ นเรื่ องง่ายๆ ที่จะทาให้ชีวิต
ดีข้ ึนด้วยการนาตัวเราเอง ช่ วยให้เราอิสระจากความคิดข้อสมมติฐาน ความเชื่อใดๆ และทาให้ไม่

34

เกิ ดความอคติลาเอียงในสังคม จากที่ เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2544), Paul et al. (1993),
Bassham, Irwin and Nardone (2005) ประโยชน์ของการคิดวิพากษ์ตามบริ บท ตามภาพที่ 2.5
บริบทห้ องเรียน
- เข้าใจ จดจาได้
- ใช้เหตุผลแก้ปัญหา
- ใช้ภาษาสื่ อความหมาย
- คิดกว้าง ลุ่มลึก

บริบททีท่ างาน
- ทางานมีหลักการ ได้งานมีประสิ ทธิภาพ
ส่ งเสริ มคิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์

- รู้วิธีรวบรวมสารสนเทศ ได้ขอ้ สรุ ป
ที่หมาะสมตามข้อมูลที่มี

- ประเมินงานโดยอิงเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือ

บริบทในชีวติ ประจาวัน

- มีสติในการตัดสินใจ ตามข้อเท็จจริ ง
- สนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตย
- พัฒนาการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
- ชี้นาตนเองไม่เกิดอคติลาเอียงในสังคม
- คิดสร้างสรรค์ ไม่ยดึ ติดความเชื่ อเดิม

- สื่ อสารความคิดตนเองได้ชดั เจน

ภาพที่ 2.5 ประโยชน์ของการคิดวิพากษ์
(พัฒนาจาก เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2544; Paul et al., 1993; Bassham, Irwin and Nardone, 2005)
ในส่ วนอุปสรรคของการคิดวิพากษ์ Paul and Elder (2006) และ Bassham, Irwin and
Nardone (2005) กล่าวถึง อุปสรรคของการคิดวิพากษ์ สรุ ปได้ ดังนี้ 1) การยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง
(egocentrism) มี ล ักษณะมองโลกโดยยึดตัวเองเป็ นส าคัญ ไม่ส นใจกับ ข้อมูล ใหม่ ที่ไ ด้รับ มี 2
รู ปแบบใหญ่ๆ คือ คิดเฉพาะในเรื่ องที่ตนเองสนใจ (self-interested thinking) มีแนวโน้มจะยอมรับ
และแก้ต่างความเชื่ อที่ตวั เองยึดถื ออยู่เท่านั้นกับคิดอย่างอคติเข้าข้างตัวเอง (self-serving bias) มี
แนวโน้มจะคิดเข้าข้างตัวเองจนลาเอียงมาก 2) การยึดสังคมเป็ นศูนย์กลาง (sociocentrism) คือ การ
คิดแบบยึดถือกลุ่มตนเองเป็ นสาคัญคล้ายกับการยึดตนเองเป็ นศูนย์กลางแต่แก้ได้ยากกว่าเพราะเป็ น
การยึ ดติ ด ของกลุ่ ม คน มี 2 รู ป แบบใหญ่ ๆ คื อ กลุ่ ม อคติ (group bias) มี แ นวโน้ม ที่ ที่ จ ะมอง
วัฒนธรรมของตัวเองและกลุ่มดี กว่าของคนอื่น กับ ผูย้ อมปฏิบตั ิตามความเชื่ อที่เป็ นทางการของ
ประเทศ (conformist) มีแนวโน้มจะทาตามที่ผมู้ ีอานาจหรื อสังคม กาหนดไว้ให้เป็ นมาตรฐานความ
เชื่ อโดยไม่คิด 3) การมีขอ้ สมมติที่ไม่สมเหตุสมผล (unwarranted assumption) เป็ นผูท้ ี่ให้ความคิด
ที่ขาดเหตุผลที่ดี ส่ วนใหญ่เป็ นพวกพิมพ์นิยม (stereotype) เป็ นกลุ่มคนที่มีลกั ษณะเหมือนคนอื่นๆ
ในกลุ่ม ส่ วนใหญ่ก็ไม่ค่อยใส่ ใจเรื่ องอะไรมากนัก เช่น ให้เหตุผลว่าถูกต้องแน่นอนแล้ว 4) การคิด
เชื่ อมโยงกับสิ่ งเดิ ม (relative thinking) คือเป็ นการให้ความคิดเห็นที่ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์หรื อคิด
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อย่างครบถ้วน จึงทาให้ความจริ งนั้นเป็ นเพียงข้อคิดเห็น ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มคิดเชื่อมโยงกับคุณธรรม
ที่ถือตามคุณธรรมและสิ่ งที่ปัจเจกหรื อวัฒนธรรมถือว่าเป็ นสิ่ งดี 5) การคิดฝัน (wishful thinking)
คือการมีความเชื่ อในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเพราะว่าทาให้รู้สึกดี ไม่ใช่เพราะมีเหตุผลที่ดีที่นาไปสู่ ความจริ ง
6) นิ สัยไม่สนใจใฝ่ คิด (lazy thinking habit) จากงานวิจยั ของ Sternberg, Roediger and Halpern
(2007) ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การทดสอบผลสัม ฤทธิ์ ทางการศึ ก ษางานวิจ ัย พบว่า มี ข ้อจ ากัด หลาย
ประการ สิ่ งที่สาคัญก็คือ ไม่ได้สนใจเรื่ องของคุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลที่มีผลการคิดวิพากษ์
เช่น ความสามารถทางการศึกษาเดิมหรื อทักษะการคิดเดิมที่มีอยู่ และ ความมุ่งมัน่ ทางการศึกษา ซึ่ ง
เป็ นตัว แปรส าคัญหนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อ การคิ ด วิพ ากษ์

นอกจากนี้ ยัง พบว่า การคิ ด วิพ ากษ์ย งั มี

ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรทางจิตวิทยา จากการวิเคราะห์เชิ งโครงสร้างพบว่า การควบคุมตนเองให้
รับรู ้เพื่อมุ่งศึกษา (perceived academic control) ซึ่ งเป็ นความเชื่ อในศักยภาพตนเองเพื่อจะควบคุม
ตนเองให้ศึกษาได้ตามที่คาดหวังส่ งผลต่อการคิดวิพากษ์

จากที่กล่าวมา ผูว้ ิจยั จึงขอสรุ ปเพิ่มเติม

ว่า นิ สัยไม่สนใจใฝ่ คิ ด เป็ นอี กอุ ปสรรคหนึ่ งในการคิดวิพากษ์ ซึ่ งสอดคล้องกับ Grosser and
Lombard (2008): 1365 ที่อภิปรายว่า วัฒนธรรมในการเรี ยนการสอนแบบครู เป็ นศูนย์กลางจะส่ งผล
ให้นกั เรี ยนมีโอกาสที่จะคิดสร้างสรรค์และคิดเชิงวิพากษ์นอ้ ย ส่ งผลต่อการเรี ยนรู้และความพยายาม
ที่จะคิดจนเกิดเป็ นนิสัยไม่สนใจใฝ่ คิดตามมา ผูว้ จิ ยั ขอสรุ ปเป็ นภาพที่ 2.6 ดังนี้
ยึดตนเองเป็ น
ศูนย์กลาง
(egocentrism)
นิสยั ไม่สนใจใฝ่

ยึดสังคมเป็ น

คิด (lazy

ศูนย์กลาง

thinking habit)

(sociocentrism)

อุปสรรคของ
การคิดวิพากษ์
การคิดฝัน

ข้ อสมมติไม่

(wishful

สมเหตุสมผล
(unwarranted

thinking)

assumption)

คิดเชื่ อมโยงกับสิ่ ง
เดิม(relative
thinking)

ภาพที่ 2.6 อุปสรรคของการคิดวิพากษ์
(พัฒนาจาก Paul and Elder, 2006; Bassham, Irwin and Nardone, 2005)

36

1.7 กระบวนการของการคิดวิพากษ์
จากการศึ กษาทักษะขั้นตอนที่ทาให้เกิ ดการคิดวิพากษ์ ซึ่ งมีนักวิชาการกล่าวถึงไว้ ดังนี้
Ennis (1985): 45 อธิ บายทักษะความสามารถคิดเชิงวิพากษ์ ประกอบด้วย 12 ทักษะ ซึ่ งมีพิจารณา
แล้วมีความต่อเนื่ องเป็ นกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 1) ระบุประเด็นคาถามหรื อปั ญหา

2) คิด

วิเคราะห์ขอ้ โต้แย้ง 3) ตั้งคาถามที่ทา้ ทายและตอบได้อย่างชัดเจน 4) พิจารณาความน่ าเชื่ อถือของ
แหล่งข้อมูล 5) สังเกตและตัดสิ นผลข้อมูลด้วยตนเอง 6) สรุ ปนิรนัยและตัดสิ นผลนิรนัย คือ นา
หลักการใหญ่สรุ ปไปเป็ นหลักย่อยๆ 7) อุปนัยและตัดสิ นผลการอุปนัย คือ การรวบรวมหลักย่อยๆ ที่
มีขอ้ มูลเพียงพอต่อการสรุ ปเป็ นหลักการใหญ่ 8) ตัดสิ นคุณค่า 9) ให้คาจากัดความ และตัดสิ น
ความหมาย 10) กาหนดข้อคาถาม สมมติฐาน 11) ตัดสิ นใจเพื่อนาไปใช้ 12) การสื่ อสารแลกเปลี่ยน
กับผูอ้ ื่น นอกจากนั้น เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2545) สรุ ปการจัดลาดับขั้นของการคิดวิพากษ์ที่
เกิ ดขั้นตามธรรมชาติได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่หนึ่ ง เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดหวัง (trigger
event) เมื่อสมมติฐานที่เราคาดว่าน่าจะเกิดขึ้น ไม่สอดคล้องกับความจริ งที่ประสบ ทาให้เรารับรู ้ถึง
ความผิดปกติไปจากสิ่ งที่ควรจะเป็ นหรื อเกิ ดกระทาในทางตรงกันข้าม ก่อให้เกิ ดความไม่สบายใจ
สับ สน ส่ งผลให้เราเริ่ ม เปลี่ ย นมุ มมอง และเรี ย นรู้ ที่จะคิ ดในเชิ ง โต้แย้ง ขั้นที่ส อง การประเมิ น
สถานการณ์ (appraisal) โดยตรวจสอบด้วยตนเองอย่างละเอียดว่าเกิดสิ่ งใดขึ้น เพื่อประเมินค่าว่าจะ
ตอบสนองต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นอย่ า งไร ขั้น ที่ ส าม การวิ นิ จ ฉั ย ตรวจสอบอย่ า งละเอี ย ด
(exploration) เป็ นขั้นที่เริ่ มยอมรับความขัดแย้ง และพยายามหาทางอธิ บายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพื่อ
ลดความรู ้ สึ ก ไม่ ส บายใจ ขั้น ที่ สี่ การพัฒ นามุ ม มองที่ แ ตกต่ า งไปจากเดิ ม (development

of

alternative perspectives) เมื่ อพบว่า สิ่ ง ที่ เคยเชื่ อ เคยยึดถื อ ไม่ ส ามารถเป็ นจริ ง ได้อีก ต่ อไป จึ ง
พยายามหาทางเลื อกใหม่ ค าตอบใหม่ แนวคิ ดใหม่ มุม มองใหม่ และพัฒนามุม มองใหม่ ใ ห้เป็ น
แนวทางปฏิ บ ัติ ที่ คิ ด ว่ า ต้อ งดี ก ว่า เดิ ม ขั้น ที่ ห้า บู ร ณาการวิธี คิ ด และพฤติ ก รรมใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
(integration) โดยคิดว่าสิ่ งนั้นถูกต้องและสมเหตุสมผล ขั้นนี้เป็ นการเปลี่ยนแปลงขั้นสุ ดท้ายที่ทาให้
เกิ ด โลกทัศ น์ ใ หม่ ทัศ นคติ ใ หม่ สมมติ ฐ านใหม่ และเริ่ ม คุ ้น เคยต่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น
ในทางเดี ยวกัน Wolcott and Lynch (2001) อธิ บาย ขั้นตอนสาหรับการแนะนาการคิด
วิพ ากษ์ส าหรั บ นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา 4 ขั้น ตอน ดัง นี้ ขั้น ตอนที่ 1 ระบุ ปั ญ หาและสารสนเทศที่
เกี่ ยวข้อง รวมถึงประเด็นปั ญหาที่ยงั ไม่แน่ชดั และเกิดความตื่นตัวที่จะหาทางเลือกอื่นๆ ขั้นตอน
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ที่ 2 สารวจการแปลความหมายและความเชื่ อมโยง รวมถึงตระหนักถึงอคติของตนเอง พูดถึงการ
ให้เหตุผลที่เกี่ ยวกับทางเลือกอื่นๆ และเรี ยบเรี ยงสารสนเทศให้มีความหมายที่ลึกซึ้ ง ขั้นตอนที่ 3
การเรี ยงลาดับและสื่ อสารถึงข้อสรุ ป รวมถึงการคิดวิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการใช้ปัจ จัยใน
การจัดเรี ยงลาดับทางเลื อก การให้ความหมายเพิ่มเติมในแต่ละทางเลือก ขั้นตอนที่ 4 การบูรณา
การ การตรวจสอบและการแก้ไขกลยุทธ์เพื่อทาให้ปัญหานั้นตกผลึก รวมถึง การยอมรับข้อจากัด
ของทางเลือกและพัฒนาทางเลือกไปตามกระบวนการเพื่อให้ใช้ได้แพร่ หลายและใช้เป็ นสารสนเทศ
ใหม่

Fisher (2005) อธิ บายว่า ทักษะพื้นฐานของการคิดวิพากษ์มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ระบุส่วน

ประกอบของเหตุ และผลในแต่ล ะข้อความหรื อกรณี ศึกษาให้ชัดเจน โดยเฉพาะในส่ วนการให้
เหตุผลและข้อสรุ ป 2) ระบุและประเมินข้อสมมติฐาน 3) ทาความเข้าใจและอธิ บายแนวคิดและ
ข้อความสานวนนั้น 4) ตัดสิ นว่าควรยอมรับมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะความน่าเชื่อถือของข้ออ้าง
5) โต้แย้งเพื่อประเมินทางเลือกหรื อประเภทอื่นๆ ที่มี 6) วิเคราะห์ ประเมินและคิดหาคาชี้ แจง
7) วิเคราะห์ ประเมิ นและตัดสิ นใจ 8) สร้ างข้อความการอนุ มาน ลาดับขั้น อ้างอิงเพื่อให้เหตุผล
9) สร้างข้อพิสูจน์ เหตุผล ข้อความที่แสดงออกมา จาก Ennis (1985): 45, เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์
(2545), Wolcott and Lynch (2001) และ Fisher (2005) สรุ ปเป็ นโมเดล ดังภาพที่ 2.7
การรับข้ อมูลใหม่ (Perceiving)

การสารวจและเชื่อมโยง (Seeking)

1. รับข้อมูลว่า ข้อมูล หมายถึงใจความสาคัญอะไร

1. คิดหาทางเลือกหรื อวิธีการอื่นๆ เพื่อโต้แย้งข้อมูลเดิม

2. วิเคราะห์การให้เหตุผลตามหลักฐานอ้างอิง

2. ระลึกถึงข้อมูล/ทักษะ/เจตคติเดิมที่ต่างกับข้อมูลใหม่

3. ตั้งสมมติฐานถึง ความน่าเชื่อถือของการให้เหตุผล หลักฐานอ้างอิง

3. วิเคราะห์ ทานายผลที่จะตามมา ประเมินทางเลือกหรื อวิธีการอื่นๆ

ค่าสถิติ ข้อสรุ ปและผลที่ตามมา

4. เรี ยบเรี ยงคาอธิบายถึงเหตุผลเชิงประจักษ์ท้ งั แบบนิรนัยและอุปนัย แต่ละ

4. ทาความเข้าใจสมมติฐาน อธิบาย ยกตัวอย่าง สิ่ งเหมือน/แตกต่างกัน

ทางเลือกหรื อวิธีการ

5.ตัดสิ นใจข้อมูลใหม่ โดยเฉพาะความน่าเชื่อถือของเหตุผล
นาไปใช้ (Applying)

5. อธิบายข้อดีขอ้ เสี ย เพื่อสนับสนุนหรื อโต้แย้งแต่ละทางเลือกวิธีการ
การตัดสิ นใจเลือก (Judging)

1. ยอมรับข้อจากัด ข้อเสี ยทางเลือกที่เสนอ

1. ระบุความหมาย/นิยามปฏิบตั ิการ แต่ละวิธีการ

2. ปรับแก้ไขทางเลือก/วิธีการที่เสนอให้เป็ นวิธีการใหม่

2. วิเคราะห์และพัฒนาเกณฑ์ ในการตัดสิ นผลที่เป็ นไปได้

3. ทดลองนาวิธีการไปใช้ และติดตามแก้ไขผล

3. เรี ยงลาดับทางเลือกหรื อวิธีการ และตัดทางเลือกหรื อวิธีการที่ไม่

4. ตกผลึก เปลี่ยนสภาพเป็ นสารสนเทศใหม่

สมเหตุสมผลทิ้งไป

5. นาไปใช้อย่างแพร่ หลายเปลี่ยนเป็ น ข้อมูลเดิมที่คุน้ เคย
4. เลือกทางเลือกที่สมเหตุสมผล มีหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
แลกเปลี่ยนกับผู้อื่น (Expressing) การสื่ อสารโต้แย้งทางเลือกอื่นที่สมเหตุสมผล รับฟังความคิดเห็น-ของผูอ้ ื่นที่เห็นต่าง

ภาพที่ 2.7 โมเดล PSJEA กระบวนการคิดวิพากษ์
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ตอนที่ 2 การคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการ
ในตอนที่ 2 เรื่ อง การคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ มีประเด็นที่ศึกษา ได้แก่ องค์ประกอบของ
การคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ และวิธีการวัดการคิดวิพากษ์ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 องค์ ประกอบของการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการ
จากการวิเคราะห์เนื้อหาภายในกระบวนการคิดวิพากษ์ พัฒนาเป็ นโมเดล PSJEA และจาก
การศึกษางานวิจยั ต่างประเทศพบว่า การคิดวิพากษ์มีความสัมพันธ์กบั การคิดประเภทอื่นๆ จึงทา
ผูว้ จิ ยั เกิดความสนใจนิยามศัพท์ใหม่วา่ การคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ซึ่ งประกอบไปด้วยวิธีการคิด
5 ประเภทได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดตัดสิ นใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดโต้แย้งด้วยเหตุผล การ
คิดสะท้อน องค์ประกอบเดิ มของการคิดแต่ละประเภทมี กระบวนการซ้อนทับกัน เพื่อไม่ให้เกิ ด
ภาวะตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กนั เอง จึงศึกษาองค์ประกอบของการคิดที่มีความสัมพันธ์กบั การ
คิ ด วิ พ ากษ์ แ ละไม่ มี ก ระบวนการที่ ซ้ าซ้ อ นกัน ระหว่ า งองค์ป ระกอบของการคิ ด จึ ง มี ก ารลด
กระบวนการของการคิดแต่ละประเภท เพื่อความเหมาะสมในการวัดการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
ในภาพรวม ในการนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ผูว้ ิจยั ขอสรุ ปนิ ยามและองค์ประกอบของ
วิธีการคิดแต่ละประเภทตาม Roger et al. (1995 อ้างถึง ทิศนา แขมมณี , 2544) รวมถึงผูว้ ิจยั สรุ ปจาก
แหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมได้ดงั ตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 นิยามและองค์ประกอบของวิธีการคิด
วิธีการคิด

เป้าหมาย

นิยามเดิม

นิยามใหม่

การคิด

ระบุและเลือก การแยกส่วนองค์ประกอบสารสนเทศ การ

ความสามารถในการ

วิเคราะห์

ข้อมูล

แยกแยะส่วนที่เป็ น

(analytical

องค์ประกอบ ความสัมพันธ์หรื อวัตถุประสงค์ การวินิจฉัย

thinking)

ที่เกี่ยวข้อง

ระบุประเด็นที่สาคัญ การวิเคราะห์

เหตุผล ข้อเท็จจริ ง ความ

โอกาสที่จะเกิดขึ้น การวินิจฉัยหลักฐาน/สิ่ งที่ คิดเห็นของข้อมูลใหม่
เป็ นไปได้จากข้อมูลมีอยู่ การสรุ ปตามหลัก

หรื อความคิดเห็นของ

เหตุและผล

ผูอ้ ื่นและตนเอง
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ตารางที่ 2.2 นิยามและองค์ประกอบของวิธีการคิด (ต่อ)
วิธีการคิด

เป้าหมาย

การคิด

มุ่งตัดสิ นใจ

ตัดสิ นใจ

เพื่อการ

(decision

ปฏิบตั ิ

making)

นิยามเดิม

นิยามใหม่

พิ จ ารณาข้ อ มู ล ที่ มี อยู่ การ ระบุ ปั ญห า ความสามารถในการ
ประเมิ น ข้อ มู ล ก าหนดทางเลื อ กวิ ธี ก าร เลือกเกณฑ์ตดั สิ นและวิธี
แก้ปัญหาที่หลายทาง ชัง่ น้ าหนัก เปรี ยบเทียบ หรื อแนวทางในการ
ตอบสนองปั ญหาได้
ทางเลื อ กอิ ง ตามเกณฑ์ / วัต ถุ ป ระสงค์แ ละ
อย่างเหมาะสม
ตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดและ
นาผลที่ เกิ ดขึ้นมาระยะหนึ่ งจากวิธีแก้ปัญหา
มาประเมินผล

การคิด
สร้างสรรค์
(creative
thinking)

การคิด

สร้าง

ศึกษาปั ญหา คิดจินตนาการหรื อประดิษฐ์ส่ิ ง ความสามารถในการ
ความคิดและ ใหม่ โดยอาศัยการผสมกับความคิดเดิ ม การ สร้างขึ้นใหม่ ประยุกต์
สิ่ งประดิษฐ์ เปลี่ ย น การประยุ ก ต์ จ ากความคิ ด สิ่ ง เดิ ม ดัดแปลง วิธีหรื อ
แนวทางที่แตกต่างจาก
ใหม่ที่ไม่เคย สิ่ งประดิษฐ์ที่มีอยูแ่ ล้วและพัฒนาสิ่ งใหม่ที่มี
ข้อมูลเดิมและตอบสนอง
มีมาก่อน
ความเป็ นไปได้ เกิดคุณค่า
ต่อปั ญหาที่กาหนดขึ้น
การเปลี่ยน

โต้แย้งด้วย ความคิดด้วย
เหตุผล
(dialectic

เหตุผลและ
หลักฐาน

thinking)
การคิด

ทาความใจ

สะท้อน

ปั ญหาให้

(reflective
thinking)

ชัดเจนมาก
ขึ้น

การสนทนาที่มีความคิดเห็นต่างกัน ระบุ

ความสามารถ
ประเด็นที่สาคัญ และความต้องการที่จะจูงใจ เปลี่ยนแปลงความคิด
ผูอ้ ื่น โดยการเสนอ
อีกฝ่ ายหนึ่งให้เชื่อตาม การแบ่งปัน
ประเด็นใหม่ของตนเอง
ความหมายและทฤษฎีในการอ้างอิง การรับ
ด้วยการใช้เหตุผลและ
ฟังและโต้ตอบกลับ การยืนยันด้วยหลักฐาน
บอกข้อดีขอ้ เสี ยของ
ทฤษฎีอื่น
ความคิดเดิม
การต่อ ต้านทางความคิ ด การวิเ คราะห์ และ ความสามารถในการตั้ง
ตัด สิ น ใจต่ อ ความรู ้ ใ หม่ ข้อ มู ล ความเชื่ อ ข้อสงสัยถึงความ
ส่ งผลให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ภายในตัวบุคคลจาก น่าเชื่อถือของข้อมูลใหม่
หรื อความคิดเห็นของ
ความส าเร็ จหรื อความผิ ด พลาดว่ า ควร
ผูอ้ ื่นและตนเอง
ปรับปรุ งเรื่ องใด
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2.2 วิธีการวัดการคิดวิพากษ์
ตามที่ผวู ้ จิ ยั ให้น้ าหนักของกับนิยามการคิดวิพากษ์เป็ นทั้งทักษะและจิตลักษณะที่อยูภ่ ายใน
จิ ตใจ การวัดที่ เ หมาะสมจึ ง ควรเป็ นการวัดทางจิ ตวิท ยาซึ่ ง ศิ ริ ชัย กาญจนวาสี (2548) อธิ บาย
ธรรมชาติที่สาคัญของการวัดทางจิตวิทยา คือ 1) เป็ นการวัดหรื อการสังเกตทางอ้อม การวัดต้อง
อาศัยสิ่ งเร้ าให้ตอบสนอง จากนั้นจึงนาไปแปลความ 2) การวัดแต่ละครั้งเป็ นการรวบรวมข้อมูล
เพียงบางส่ วนของพฤติ กรรมหรื อกลุ่ มตัวอย่างของพฤติกรรม เครื่ องมือที่ ใช้จึงเป็ นการรวบรวม
ข้อมูลพฤติกรรมที่ใช้เป็ นตัวแทน 3) ผลที่ได้จากการวัดเป็ นคุณลักษณะเชิงสัมพันธ์ตอ้ งนาไปตีความ
เทียบกับเกณฑ์หรื อบุคคลอื่น 4.) การวัดมีความคลาดเคลื่อนเสมอ จึงต้องใช้ทฤษฎีการวัดที่ดี พัฒนา
เครื่ องมือ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนให้นอ้ ยที่สุด
จากที่ก ล่ าวมาผูศ้ ึ กษาพิจารณาว่า การวัดและประเมิ นผลการคิดวิพากษ์ที่ ดีที่สุ ด ควรใช้
วิธีการประเมินตามสภาพจริ ง (authentic assessment) ที่ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
ตามเหตุ ก ารณ์ จ ริ ง ในชี วิต ประจ าวัน ทั้ง การสอบปากเปล่ า การดู แ ฟ้ มสะสมงาน การสั ง เกต
พฤติกรรม การสอบข้อเขียน เพื่อสะท้อนถึ งพัฒนาการของความรู้ ทกั ษะและลัก ษณะนิ สัย จาก
การศึกษางานวิจยั พบว่า การคิดวิพากษ์สามารถวัดได้ท้ งั ในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ซึ่ งวิธีการวัด
จะแตกต่างกันไปตามวัตถุ ประสงค์ จากการศึกษางานการวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง มัก
เป็ นการศึกษาระยะสั้นวัดและประเมินผลจากการใช้แบบทดสอบมาตรฐานของแต่ละสถาบัน
นอกจากนี้ มีวิธีการอื่นๆ อีกที่ใช้ในการวัดการคิดวิพากษ์ ส่ วนใหญ่จะศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร (causal study) เช่น McGrath et al.(2009): 199 ใช้แบบสารวจส่ งทางไปรษณี ย ์ ที่ใช้
แบบมาตรวัดเจตคติการคิดวิพากษ์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการคิดวิพากษ์กบั การใช้
ประโยชน์จากงานวิจยั ของนักวิชาการสาขาพยาบาลศาสตร์ Grosser and Lombar (2008): 1365 ใช้
แบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการวิพากษ์วดั กับนักศึกษาสาขาครุ ศาสตร์ สอง
กลุ่มที่มีวฒั นธรรมตามสัญชาติต่างกันเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการคิดวิพากษ์กบั วัฒนธรรม
ในที่น้ ีจึงขอเสนอรู ปแบบวิธีการวัดการคิดวิพากษ์ที่พบในการวิจยั เพื่อพัฒนา ในตอนที่ 2
เรื่ อง วิธีการวัดการคิดวิพากษ์ มีประเด็นที่ศึกษา ได้แก่ 1) วิธีการวัดการคิดวิพากษ์เชิงปริ มาณ และ
2) วิธีการวัดแการคิดวิพากษ์เชิงคุณภาพ มี ดังนี้
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2.2.1 วิธีการวัดการคิดวิพากษ์เชิงปริ มาณ สาหรับวิธีการวัดการคิดวิพากษ์ดว้ ยเชิงปริ มาณ
ส่ วนใหญ่นกั วิจยั นิ ยมใช้แบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้ในการวัดองค์ประกอบย่อยที่หลากหลาย จาก
การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ศิริชยั กาญจนวาสี (2544), Sternberg, Roedigerand, Halpern,
(2007) และ Ku (2009): 70 ได้เสนอเครื่ องมือที่นิยมใช้วจิ ยั การคิดวิพากษ์ เป็ นแบบทดสอบ แบบวัด
ระดับความคิดเห็น ซึ่ งผูศ้ ึกษาแบ่งเครื่ องมือตามนิยามของการคิดวิพากษ์ 2 กลุ่ม เพราะทั้งสองกลุ่มมี
องค์ประกอบย่อยที่แตกต่างกัน คือ
2.2.1.1) กลุ่มจิตลักษณะและทักษะมีเครื่ องมือที่จดั อยูใ่ นกลุ่มนี้ ได้แก่ 1.1) แบบทดสอบ
The Halpern Critical Thinking Assessment Using Everyday Situations : HCTAES และ 1.2) แบบ
วัดระดับความคิดเห็น The Californian Critical thinking Disposition Inventory : CCTDI
2.2.1.2) กลุ่มทักษะความสามารถในการคิดทางตรรกศาสตร์ มีเครื่ องมือที่จดั อยู่ในกลุ่มนี้
ได้แก่ 2.1) แบบทดสอบ Watson–Glaser Critical Thinking Appraisal : WGCTA 2.2) แบบทดสอบ
Cornell Critical Thinking Test : CCTT 2.3) แบบทดสอบ California Critical Thinking Skill Test :
CCTST และ 2.4 แบบทดสอบ The Ennis-Weir Critical Thinking Essay Test : EWCTET
นอกจากนี้เพื่อให้ครอบคลุมถึงวิธีการคิดที่เป็ นองค์ประกอบในการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ผูว้ ิจยั
ได้ศึกษาเพิม่ เติม ตามตารางที่ 2.2 ดังนี้
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ตารางที่ 2.2 เครื่ องมือที่นิยมใช้วจิ ยั การคิดวิพากษ์
ความหมาย

ชื่อแบบทดสอบ

ลักษณะและองค์ประกอบของแบบทดสอบ

1.กลุ่มจิต

1. The Halpern

ผูค้ ิดค้น คือ Halpern ในปี 2007 เป็ นแบบทดสอบให้ Ku and Ho

ลักษณะและ

Critical

เลือกตอบ (multiple-choice) และแบบอัตนัย (essay) อย่างละข้อ (2009),

คุณลักษณะ

Thinking

ในหนึ่ งบริ บ ทที่ เ ป็ นจริ งพบได้ในชี วิตประจาวัน มี ท้ งั หมด 25

(dispositions

Assessment

บริ บทรวมคาถาม 50 ข้อ แต่ละข้อจะเริ่ มต้นด้วยการตอบแบบ

and characters)

Using Everyday อัตนัยก่ อน การตอบค าถามปลายเปิ ดในลัก ษณะการให้ ระลึ ก
Situations:

ตอบโดยอิสระจะทาให้สามารถวัดจิตลักษณะในการคิด จากนั้น

HCTAES

จึ ง ให้ เ ลื อ กค าตอบจาก 4

ตั ว เลื อ กแบบทดสอบมุ่ ง วัด

องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การให้เหตุผลเป็ นตัวอักษร(verbal
reason) 2) การวิเคราะห์สิ่งที่โต้แย้ง (argument analysis) 3) การ
ทดสอบสมมติฐาน (hypothesis testing) 4) ความน่ าจะเป็ นและ
ความไม่แน่ นอน (likelihood and uncertainty) 5) การตัดสิ นใจ
และแก้ปั ญหา (decision making and problem solving)
แบบทดสอบ ดังกล่ าวมี ค่าความตรงอยู่ที่ 0.32 และมี ค่าความ
เที่ยงอยูท่ ี่อยูท่ ี่ 0.81 ถึง 0.82
ตัวอย่างข้อสอบ HCTAES จาก Ku (2009): 71
ข้อความ “ผลจากการศึกษาที่เพิ่งผ่านมาระบุวา่ วัยรุ่ นผูห้ ญิงที่มี
การรับรู ้ต่อตนเองในกลุ่มเพื่อนๆว่า

ไม่ค่อยเป็ นคนที่น่าสนใจ

ส่ วนมากมีแนวโน้มที่จะน้ าหนักตัวเกินมาตรฐาน นักวิจยั แนะนา
ว่าการเข้าร่ วมโปรแกรมฝึ กอบรมทักษะสังคมสาหรับวัยรุ่ นหญิง
ที่น้ าหนักเกินจะช่วยแก้ปัญหาน้ าหนักของพวกเขาได้”
คาถามปลายเปิ ดแบบอัตนัย : จากสารสนเทศที่กล่าว
คุณว่าช่วยสนับสนุนแนวคิด

วิธีการแก้ปัญหาน้ าหนักเกิน

สาหรับวัยรุ่ นหญิงได้ไหม “ใช่” หรื อ “ไม่ใช่” และอธิ บายว่า
ทาไมถึงเป็ นเช่นนั้น หรื อ ทาไมถึงไม่เป็ นอย่างนั้น คาถามแบบ
ให้เลือกตอบ : จากสารสนเทศที่กล่าว ให้เลือกว่าคาตอบใด
ถูกต้องที่สุด (มีตวั เลือก4ตัว) ตัวอย่างตัวเลือก ได้แก่ การ
ฝึ กอบรมทักษะสังคมจะช่วยลดปั ญหาน้ าหนักเกินมาตรฐานใน
กลุ่มวัยรุ่ นหญิง เพราะนักวิจยั พบว่า ผูห้ ญิงที่มีการรับรู ้ต่อตนเอง
ในกลุ่มเพื่อนๆ มีแนวโน้มที่จะมีน้ าหนักเกิน

นักวิจยั ที่ใช้

Hau et al.
(2006) อ้างถึง
Ku (2009): 70
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ความหมาย
1. กลุ่มจิต

ชื่อแบบทดสอบ
2.The

ลักษณะและองค์ประกอบของแบบทดสอบ
นักวิจยั ที่ใช้
ผูค้ ิดค้น คือ Facione and Facione ในปี 1992 เป็ น Zhou, Q.

ลักษณะและ

Californian

คุณลักษณะ

Critical thinking ระดับที่ 1 เห็ นด้วยอย่างมาก ถึ ง ระดับที่ 6 ไม่เห็ นด้วยอย่างมาก X.,Yao, L.

(dispositions

Disposition

มี ท้ งั หมด 75 ข้อความ มุ่งวัด 7 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) (2007): 447

and characters)

Inventory:

แสวงหาเหตุผลค้นหาความจริ ง (truth-seeking) 2) การเปิ ดใจทา

CCTDI

ใจเป็ นกลาง (open-mindedness) 3) ชอบวิเคราะห์ (analyticity)

แบบวัดความคิดเห็น 6 ระดับ (6-point Likert response scale) ,Wang,

4) รั ก ระบบแบบแผน(systematicity) 5) ความเป็ นผู ้ใ หญ่
(maturity) 6) สนใจตั้งค าถาม(inquisitiveness) 7) มัน่ ใจใน
ตนเอง (Confidence) คะแนนเต็มทั้งฉบับ 420 คะแนน มาจาก
คะแนนสู งสุ ดแต่ละองค์ประกอบย่อยทั้ง 7 เท่ากับ 60 คะแนน
ถ้าคะแนนในองค์ประกอบย่อยใดสู ง เช่ น เปิ ดใจ สู งก็แสดงว่ามี
จิ ตลัก ษณะไปทางนั้น สู ง ถ้าคะแนนทั้งฉบับ รวมสู งกว่า 350
แสดงว่ามีจิตลักษณะคิดเชิ งวิพากษ์ระดับสู ง ถ้า 280-350 แสดง
ว่าจิตลักษณะคิดเชิ งวิพากษ์มีแนวโน้มเกิ ดขึ้นในทางบวก ถ้าต่ า
กว่า 280 แสดงว่าจิตลักษณะคิดเชิ งวิพากษ์นอ้ ย
ตั ว อย่ า งประเด็ น ค าถาม CCTDI จาก ProfettoMcGrath et al.(2009): 199 1) การค้นหาความจริ ง (truthseeking) : “มันไม่ใช่ เรื่ องง่ายเลยที่จะตัดสิ นใจว่าหัวข้อใดเป็ น
ประเด็นสาคัญของเรื่ อง” 2) การเปิ ดใจทาใจเป็ นกลาง (openmindedness) : “มันเป็ นเรื่ องส าคัญสาหรั บ ฉัน ว่าคนอื่ นเข้าใจ
และมี ความคิ ดเห็ นกับสิ่ งที่ ฉัน คิ ดอย่างไร” 3) การวิเคราะห์
(analyticity) : “คนทัว่ ไปต้องการเหตุผล ถ้าพวกเขากาลังจะไม่
เห็นด้วยกับความคิดของคนอื่น” 4) การทาเป็ นระบบมีแบบแผน
(systematicity) : “ฉันเก่ งในเรื่ องการพัฒนาแผนเป็ นลาดับขั้น
เพื่อคลี่คลายปั ญหาที่ซบั ซ้อน” 5) ความเป็ นผูใ้ หญ่ (maturity) :
“ฉันมักสนใจคาถามก่อนที่จะพยายามหาคาตอบ” 6) การชอบตั้ง
ค าถาม (inquisitiveness) :

“ฉั น ค้น หาการเรี ยนรู้ ที่ ท้า ทาย

ความคิ ด” 7) ความมัน่ ใจในตนเอง (Confidence) : “ฉัน
ภาคภูมิใจว่าฉันสามารถคิดบทสรุ ปได้ดี

”
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2. กลุ่มทักษะ

ชื่อแบบทดสอบ

ลักษณะและองค์ประกอบของแบบทดสอบ

นักวิจยั ที่ใช้

1.Watson–

ผู้คิ ด ค้น คื อ Watson and Glaser ในปี 1980 เป็ น Grosser and

ความสามารถใน Glaser Critical แบบทดสอบให้ เ ลื อ กตอบ (multiple-choice)ประกอบด้ว ย 5 Lombard
การคิดทาง

Thinking

แบบสอบย่อย ตามองค์ป ระกอบ เนื้ อหาข้อค าถามเกี่ ยวกับ (2008): 1365,

ตรรกศาสตร์

Appraisal:

สถานการณ์ ในสังคมปั จจุบนั เศรษฐกิ จและการเมือง มี 80 ข้อ Bernard R.,

(set of integrated

WGCTA

ใช้เวลาสอบ 50 นาที เหมาะกับกลุ่มนักเรี ยนระดับ ม. 3 ถึงวัย M.. et

macro-logical

ผูใ้ หญ่ มี องค์ประกอบมุ่งวัดทัก ษะ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การสรุ ป al.(2008): 20,

skill)

อ้างอิง (inference) เป็ นการวัดความสามารถในการตัดสิ นและ Hassan and
จาแนกความน่ าจะเป็ นของข้อสรุ ป ว่า ข้อสรุ ป ใดเป็ นจริ งหรื อ Madhum
เป็ นเท็จ ลักษณะของแบบสอบย่อยนี้ มีการกาหนดสถานการณ์ (2007): 362,
มาให้ แล้วมีขอ้ สรุ ปของสถานการณ์ 3-5 ข้อสรุ ป จากนั้นผูต้ อบ Shin, S., Ha,
ต้องพิจารณาตัดสิ นว่า ข้อสรุ ปแต่ละข้อเป็ นเช่ นไร โดยเลื อกจาก J., Shin, K.,
ตัว เลื อ ก 5 ตัว เลื อ ก ได้แ ก่ เป็ นจริ ง (true) น่ า จะเป็ นจริ ง Davis, M., K.
(probably true) ข้อมูลที่ให้ไม่เพียงพอ (insufficient data) น่ าจะ (2006): 328,
เป็ นเท็จ (probably false) และเป็ นเท็จ 2) การระบุขอ้ ตกลง Hergovich
เบื้องต้น (recognition of assumption) เป็ นการวัดความสามารถ and Arendasy
ในการจาแนกว่า ข้อความใดเป็ นข้อตกลงเบื้องต้น ข้อความใด (2005): 1805,
ไม่เป็ นลักษณะของแบบสอบย่อยนี้ มีการกาหนดสถานการณ์มา Clifford, J.,
ให้ แล้วมีสถานการณ์ 2-3 ข้อความ จากนั้นผูต้ อบต้องพิจารณา S., Boufal,
ตัด สิ น ข้อความในแต่ ละข้อว่า ข้อใดเป็ นหรื อไม่ เป็ นข้อตกลง M., M. and
เบื้องต้นของสถานการณ์ท้ งั หมด 3) การนิ รนัย (deduction) เป็ น Kurtz, J., E.
การวัดความสามารถในการหาข้อสรุ ป อย่างสมเหตุ สมผลจาก (2004): 169.
สถานการณ์ ที่กาหนดมาให้ โดยใช้หลักตรรกศาสตร์ ลักษณะ
ของแบบสอบย่อยนี้ มีการกาหนดสถานการณ์ มาให้ 1 ย่อหน้า
แล้วมีขอ้ สรุ ปตามมา สถานการณ์ละ 2-4 ข้อ จากนั้นผูต้ อบต้อง
ตัดสิ นข้อสรุ ปในแต่ละข้อเป็ นข้อสรุ ปที่ เป็ นไปได้หรื อไม่ตาม
สถานการณ์น้ นั 4) การตีความ/แปลความ (interpretation) เป็ น
การวัดความสามารถในการให้น้ าหนักข้อมูลหรื อหลักฐานเพื่อ
ตัดสิ นความเป็ นไปได้ของข้อสรุ ป ลักษณะของแบบสอบย่อยนี้
มีการกาหนดสถานการณ์มาให้ แล้วมีขอ้ สรุ ปสถานการณ์ละ 2-3
ข้อ จากนั้นผูต้ อบต้องพิจารณาตัดสิ นว่าข้อสรุ ปในแต่ละข้อ ว่า
น่ าเชื่ อถื อหรื อไม่ภายใต้สถานการณ์อนั นั้น 5) การประเมินข้อ
โต้แย้ง (evaluation of arguments) เป็ นการวัดความสามารถใน
การจาแนก การใช้เหตุผลว่าสิ่ งใดเป็ นความสมเหตุสมผล
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2. กลุ่มทักษะ

ชื่อแบบทดสอบ
1.Watson–

ความสามารถใน Glaser Critical
การคิดทาง

Thinking

ตรรกศาสตร์

Appraisal:

(set of integrated

WGCTA

macro-logical

ลักษณะและองค์ประกอบของแบบทดสอบ

นักวิจยั ที่ใช้

ประเด็นปั ญหาสาคัญมาให้ ซึ่ งแต่ ล ะค าถามมี ชุ ด ของค าตอบ
พร้ อมเหตุผลกากับ จากนั้นผูต้ อบต้องพิจารณาตัดสิ นว่าคาตอบ
ใดมี ค วามส าคัญ เกี่ ยวข้อ งโดยตรงกับ ค าถามหรื อไม่ และให้
เหตุผลประกอบ มีความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน โดยมี
วิธีหาความเที่ ยงแบบแบ่งครึ่ งข้อสอบ มี พิสัยระหว่าง 0.69 ถึ ง
0.85 และมีความเที่ยงแบบความคงที่โดยวิธีสอบซ้ า (ระยะห่ าง

skill)

ระหว่างการสอบ 3 เดือน) เท่ากับ 0.73 ตรวจสอบความตรง โดย
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของคะแนนสอบกับคะแนนเชาวน์
ปัญญา แบบวัดเจตคติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2.Cornell
Critical

ผูค้ ิดค้น คือ Ennis Millmam และ Tomko ในปี 1985 Nieto, .and
เป็ นแบบทดสอบให้เลือกตอบ (multiple-choice) ยึดทฤษฎีของ Saiz (2008):

Thinking Test : Ennis เป็ นหลัก ทฤษฎีน้ ี มีองค์ประกอบ 3 ส่ วน คือ 1) การนิ ยาม 266,
CCTT

ปั ญหา/สิ่ งเกี่ ยวข้องและการทาให้กระจ่าง (define and clearity)
2) การพิจารณาตัดสิ นข้อมูล (judge information) 3) การอ้างอิง
เพื่ อ การแก้ ปั ญ หาและการลงข้ อ สรุ ปอย่ า งสมเหตุ ส มผล
(inference solving problem and draw reasonable conclusion) มี
2 ฉบับตามกลุ่มตัวอย่าง 2 ระดับ Level X เหมาะกับนักเรี ยน

Hergovich
and Arendasy
(2005),
Daud and

ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 ถึงมัธยมศึกษา และ Level Z เหมาะกับ Husin (2004):
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และ 477.
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา รวมทั้ ง ผู ้ ใ หญ่ ประกอบด้ ว ยข้ อ สอบแบบ
เลือกตอบ 52 ข้อ วัดองค์ประกอบของการคิด 7 ด้าน คือ 1)
การนิ รนัย (deduction) 2) การให้ความหมาย (meaning) 3)
ความน่ าเชื่ อถื อของแหล่งข้อมูล (credibility) 4) การสรุ ปโดย
อ้างเหตุผลที่สนับสนุนด้วยข้อมูล (inductive inference, direction
of support) 5) การสรุ ปโดยการทดสอบสมมติฐาน และการ
ทานาย (inductive inference, prediction and hypothesis testing)
6) การนิ ยามและการใช้เ หตุ ผลที่ ไม่ป รากฏ (definition and
unstated reason) และ 7) การระบุขอ้ ตกลงเบื้องต้น (assumption
identification) แบบทดสอบ Level X มีค่าความเที่ยงอยูใ่ นช่ วง
0.67 ถึง 0.79 ส่ วน Level Z มีค่าความเที่ยงอยูใ่ น 0.050 ถึง 0.77
ในด้านความตรงของแบบสอบมีการศึกษาทางด้านเนื้ อหา ความ
ตรงตามเกณฑ์และการวิเคราะห์ตวั ประกอบ

46
ความหมาย
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ชื่อแบบทดสอบ

ลักษณะและองค์ประกอบของแบบทดสอบ

นักวิจยั ที่ใช้

3.California

ผูค้ ิดค้น คือ Facione ในปี 1990 เป็ นแบบทดสอบให้ Angeli and
เลือกตอบ (multiple-choice)ที่มี 2 ชุ ดเป็ นแบบสอบคู่ขนาน ใช้ Valanides

ความสามารถใน Critical
การคิดทาง

Thinking Skill กับนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึ กษา (2009): 332,

ตรรกศาสตร์

Test : CCTST

ผูใ้ หญ่ จานวน 34 ข้อ ใช้ทาแบบสอบเวลา 45 นาที ตัวเลื อกวัด

Yang (2008):

(set of

ทักษะการคิดเชิ งปั ญญา 5 องค์ประกอบ คือ 1) การวิเ คราะห์

integrated

(analysis) 2) การตีความ/แปลความ (interpretation) 3) การ

macro-logical

วินิจฉัยประเมินผล (evaluation) 4) การให้เหตุผลเชิ งนิ รนัยและ Yuan et al.
การให้ เ หตุ ผ ลเชิ ง อุ ป นัย (inference) และ 5) การอธิ บ าย (2008): 70,

skill)

245,

(explanation)หนึ่ งประเด็นให้ คาตอบถู กเพียงข้อเดี ยว คะแนน Zhou, Q.,
สูงสุ ดคือ 34 คะแนน ที่มีแนวคิดและค่าสถิติที่เท่ากัน เหมาะสม Wang, X.,
กับการใช้ในการออกแบบงานวิจยั ที่มีการทดสอบก่อนและหลัง and Yao, L.
มีค่าความเที่ยงภายในรู ปแบบ A มีค่า KR 20 = .70 รู ปแบบ B มี (2007): 447
ค่ า KR 20 = .71ความตรงเชิ ง โครงสร้ างและเชิ งเนื้ อหา
แบบทดสอบใช้ก รอบทฤษฎี ก ารคิ ดวิพากษ์ การตรวจสอบใช้
วิธีการรายงานเดลฟายจากผูเ้ ชี่ยวชาญหนึ่ งประเด็นให้คาตอบถูก
เพียงข้อเดียว
ตัวอย่างข้อสอบ CCTST จาก Yang (2008): 246
ข้อความ :

“ จุลชี วิตในบ่อน้ าเป็ นชนิ ดที่ขยายพันธุ์ในช่ วง

อุณหภูมิของน้ าสู งกว่าจุด เยือกแข็ง ถ้าในฤดู หนาวที่ น้ าในบ่ อ
เป็ นน้ าแข็ ง จุ ล ชี วิ ต กลุ่ ม นี้ จะไม่ ข ยายพัน ธุ์ ใ ช่ ไ หม ” ถ้ า
สมมติ ฐานที่ กล่ าวมาเป็ นจริ ง ข้อใดคื อข้อสรุ ปของบทความนี้
ก. ไม่น่าจะผิด ข. ส่ วนใหญ่น่าจะถูกแต่ก็อาจจะผิด ค. ส่ วน
ใหญ่น่าจะผิดแต่ก็อาจจะถูก ง. ไม่น่าจะถูก
4.The

Ennis-

ผูค้ ิดค้น คือ Ennis and Weir ในปี 1985 แบบทดสอบ Ku (2009):

Weir

Critical เป็ นแบบอัตนัย (essay) ใช้สาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาและ 70; Seker and

Thinking Essay ระดับอุดมศึกษา แต่มีผนู ้ าไปใช้อย่างได้ผลกับเด็กนักเรี ยนระดับ Komur
Test: EWCTET

ประถมศึกษาปี ที่ 6

แบบทดสอบนี้ ตอ้ งการทดสอบประเด็ น (2008): 389

การคิดที่สาคัญ 1) การจับประเด็น (getting the point) 2) การ
พิจารณาเหตุผลและข้อตกลงเบื้องต้น (seeing the reason and
assumption) 3) การเสนอประเด็นสาคัญของตนเอง (stating
one’s point) 4) การใช้เหตุผลที่ดี (offering good reason) 5) การ
พิจารณาประเด็นหรื อคาอธิ บายที่เป็ นไปได้ของผูอ้ ื่น (seeing
other possibilities) แบบทดสอบจะเป็ นลักษณะการระบุเหตุผล
เพื่ อ โต้แ ย้ง กับ ข้อ ความ มี ค่ า ความเที่ ย งและความสอดคล้อ ง
ระหว่างผูต้ รวจ (interrater reliability) เท่ากับ 0.86 และ 0.82
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2. กลุ่มทักษะ

ชื่อแบบทดสอบ
4.The Ennis-

ลักษณะและองค์ประกอบของแบบทดสอบ

นักวิจยั ที่ใช้

ระหว่างผูต้ รวจ (interrater reliability) เท่ากับ 0.86 และ 0.82

ความสามารถใน Weir Critical
การคิดทาง

Thinking Essay

ตัวอย่างของแบบสอบ EWCTET (Ku, 2009): 70

ตรรกศาสตร์

Test: EWCTET

ท่านเป็ นผูร้ ับจดหมายร้ องเรี ยน เรื่ องการห้ามจอดรถในระหว่าง

(set of

เวลา 2.00-6.00 น. และท่ านต้องตอบจดหมายดังกล่ าว ท่าน

integrated

จาเป็ นต้องประเมินเหตุผลเพื่อโต้แย้งในประเด็นดังกล่าว

macro-logical
skill)
3. กลุ่มความคิด

1.Creative

ผูค้ ิ ดค้น คื อ Hocevar ในปี 1979 เป็ นแบบประเมิ นความคิ ด Silvia et

วิพากษ์แบบ

Behavior

สร้ า งสรรค์ต นเอง เป็ นมาตรวัดตามความคิ ดเห็ น 4 ระดับ al.(2009)

บูรณาการ

Inventory : CBI

(4-point response scale) เริ่ มจาก 0 คือ ไม่เคยทาเลย 1 คือ ทา 1-2
ครั้ ง 2 ทา 3-5 ครั้ งและ 3 ท ามากกว่า 5 ครั้ ง ต้น ฉบับเดิ ม มี ข ้อ

3.1 การคิด

ค าถามทั้ง หมด 90 ข้อ โดยให้ ผู ้ต อบเลื อ กตอบตามประเภท

สร้างสรรค์

กิ จกรรมสร้ างสรรค์ที่หลากหลาย เช่ น การแต่ งกลอนเรื่ องสั้น

(creative

การออกแบบหรื อเลื อกชุ ดเสื้ อผ้า ครอบคลุมถึ ง งานศิ ลปะ งาน

thinking)

ปั้น ดนตรี งานเขียน
2. Big five

ผูค้ ิดค้น คือ Costa and Mccareในปี 1989 เป็ นแบบ Gosling,

factor Inventory วัดบุคลิ ก ภาพทางจิตวิทยา นัก วิจยั บางคนใช้ประเมินความคิ ด Rentfrow and
of personality

สร้ างสรรค์ เป็ นมาตรวัดตามความคิ ดเห็ น 5 ระดับ (5-point Swann
response scale) มี ท้ งั หมด 5 หมวดๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ ความคิ ด (2003): 504,
สร้ างสรรค์ คื อ Openness เกี่ ยวข้อง กิ จกรรมที่ ใ ช้จิน ตนาการ Rammstedt
ความไวต่ อความสวยงาม ความสนใจสิ่ งที่ ห ลากหลาย ความ and
สนใจใคร่ รู้ มี ท้ งั หมด 60 ข้อ และเป็ นข้อ ที่ เ กี่ ย วกับ หมวด John(2007)
Openness จานวน 10 ข้อคาถาม

3. Torrance test
for

ผูค้ ิดค้น คือ Torrance และคณะ ในปี 1990 เป็ นแบบ

creative วัดความสามารถคิดสร้างสรรค์ มี 3 ส่ วน คือ การสร้ างรู ปภาพ

thinking :TTCT

การลากเส้นให้สมบูรณ์ การวาดภาพตามเส้นที่กาหนด มุ่งวัด 5
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ความคล่อง คือ ความสามารถในการ
สร้ างจานวนภาพ 2) ความต่ าง คื อ ความไม่ เหมื อนจากสิ่ งที่
ตอบสนอง 3) ความเป็ นนามธรรม คือ ความสามารถในการ
หัวข้อใหม่ที่มีความสาคัญและมีความเกี่ ยวข้องกับสารสนเทศที่
ได้รั บ 4) การขยาย คื อ ความสามารถในการพัฒ นา ขยาย
ความคิดจากเดิม 5) ความเป็ นไปได้
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ความหมาย

ชื่อแบบทดสอบ

ลักษณะและองค์ประกอบของแบบทดสอบ

3. กลุ่มความคิด

4.The Creative

ผูค้ ิดค้น คือ Besemere และ Quin เป็ นแบบประเมินผลงานที่มี

วิพากษ์แบบ

Product

ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ในรู ป แบบมาตรวัด 7 ระดับ ที่ เ ป็ น

บูรณาการ

Semantic Scale : มาตรฐาน 2 ขั้ว (bipolar semantic scale) คือ มีคาหรื อประโยคที่

3.1 การคิด

นักวิจยั ที่ใช้

มีความหมายแตกต่างกัน 2 ด้าน มุ่งวัด 2 องค์ประกอบย่อย คือ 1)

CPSS

ความเป็ นสิ่ งใหม่ 2) การแก้ปัญหา

สร้างสรรค์
(creative
thinking)
3.2

การคิด Big five factor

โต้แย้งด้วย

Inventory

เหตุผล

personality

ผู้คิ ด ค้น คื อ Costa and Mccareในปี 1989 เป็ นแบบวัด Hamamura et

of บุคลิกภาพทางจิตวิทยา นักวิจยั บางคนใช้ประเมินการคิดโต้แย้ง al.(2008),

(dialectic

ด้วยเหตุผล เป็ นมาตรวัดตามความคิดเห็ น 7 ระดับ (7-point Rodgers,Sriva
response scale)

thinking)

ตัวอย่างข้อคาถามในงานของ Hamamura et al.(2008) เช่ น

stava and
Peng(2001)

“เมื่อฉันได้ยนิ เสี ยงโต้เถียงของคนสองฝั่งความคิด ฉันมักจะเห็ น
ด้วยกับความคิดทั้งสอง”หรื อ “บางครั้งฉันเห็นว่าในความเชื่ อทั้ง
สองอย่างนั้น เป็ นสิ่ งที่แย้งหรื อตรงกันข้ามกัน”
3.3 การคิด

Questionnaire

ผูค้ ิดค้น คือ Kember และคณะฯ ในปี 2000 เป็ นแบบสอบถาม Lucas and

สะท้อน

for Reflective

มาตรวัดระดับความคิ ดเห็ น 5 ระดับ มี ท้ งั หมด 16 ข้อคาถาม Tan (2006)

(reflective

Thinking : QRT

แ บ บ ส อ บ ถ า ม ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ป ร ะ เ ด็ น ที่ มุ่ ง วั ด ส า คั ญ

thinking)

4 องค์ประกอบ คือ 1) การกระทาที่เคยชิ น (habitual action)
2) ความเข้าใจ (understanding) 3) การสะท้อน (reflection) 4)
การสะท้อนเชิ งวิพากษ์ (critical reflection) องค์ประกอบละ 4
ข้อ
ตัวอย่างข้อคาถามในงานของ Hamamura et al.(2008) เช่น การ
กระทาที่เคยชิ น “เมื่ อฉันกาลังทางานบ้างอย่างอยู่ ฉันสามารถ
ทางานได้โดยไม่คิดว่าฉันกาลังทาอะไรอยู”่ ความเข้าใจ “เมื่อ
ฉันเรี ยนผ่านรายวิชานี้ ฉันจาเป็ นต้องเข้าใจเนื้ อหา” การสะท้อน
“ฉันมักสะท้อนการกระทาของฉันเพื่อดูว่าอะไรบ้างที่ฉันควรจะ
ปรับปรุ งอีก” การสะท้อนเชิ งวิพากษ์ “ผลจากการรายวิชานี้ ทา
ให้ฉนั เปลี่ยนแนวทางในการมองตัวเอง”
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2.2.2 วิธีการวัดการคิดวิพากษ์เชิงคุณภาพ
จากการศึกษางานวิจยั พบ วิธีการวัดการคิดวิพากษ์เชิงคุณภาพ จากบันทึกข้อความหรื องาน
เขียน ในงานวิจยั ของ Yang (2008): 245 ที่ศึกษาระดับการคิดวิพากษ์ดว้ ยการสนทนาผ่านระบบ
ออนไลน์ Yang ใช้วิธีวดั ผลทุกครั้งที่มีการพิมพ์ขอ้ ความตอบโต้ผา่ นระบบออนไลน์ที่มีการบันทึก
บนหน้า จอคอมพิ วเตอร์ แ ละนาข้อ ความมาวิเ คราะห์ ร ะดับ ทัก ษะการคิ ด วิพ ากษ์เ ป็ นค่ า ความถี่
คุ ณภาพของข้อความจะนาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ Yang สร้างขึ้นก่อนการวิเคราะห์และลงรหัส
สาหรับการประเมินการคิดวิพากษ์ พัฒนาให้มีค่าความเที่ยง โดยวิธีการ ดังนี้ 1) สร้างความเที่ยง
ระหว่างผูป้ ระเมิน 2 คนคือ ผูว้ ิจยั และผูส้ อน ด้วยวิธีการอบรมตามคู่มือการลงรหัส อธิ บายเกณฑ์
และวิธีการลงรหัสแต่ละหน่วยย่อย ผูป้ ระเมินศึกษาและทาความเข้าใจคานิยามของการคิดวิพากษ์แต่
ละ 21 ระดับย่อย และ 14 สัญลักษณ์ต่อท้ายแต่ละใจความ 2) หลักการลงรหัสใช้สูตรการประเมิน
ความเที่ยงระหว่างผูป้ ระเมินของ Miles and Huberman’s (1994 อ้างถึง Yang, 2008: 246) ( สู ตร คือ
จานวนการลงรหัสที่ เห็ นตรงกัน / จานวนการลงรหัสที่เห็ นตรงกัน+จานวนการลงรหัสที่เห็นไม่
ตรงกัน 3) ผูป้ ระเมินทดลองให้ค่าในการอภิปรายครั้งแรกผ่านระบบออนไลน์ในการวิจยั นาร่ อง
หลังจากนั้น เมื่อเกิดการลงรหัสเห็นที่ต่างกันผูป้ ระเมินจะอภิปรายกันจนกระทั้งเห็นพ้องกัน ทาให้
ในการอภิ ปรายในครั้งที่สอง ได้ความเที่ยงระหว่างผูป้ ระเมิน 91.35% อ้างถึ งการให้ค่าทั้งความ
แม่นยาและความเที่ยงในการใช้การลงรหัส มาตรฐานทัว่ ไปในการให้ค่าอยูท่ ี่ ระหว่าง 90 %
Yang นาเสนอเกณฑ์ที่ใช้วดั และประเมินคุณภาพของข้อความที่ตอบโต้ผา่ นระบบออนไลน์
มีล ัก ษณะเป็ น Rubric scoring ทั้ง หมด 2 รายการ ดัง นี้ 1) รู ปแบบการวิเคราะห์ ปฏิ สัมพันธ์
(Interaction analysis model : IAM) แบ่งเป็ น 5 ระดับ 21 ระดับย่อย มีลกั ษณะเป็ นลาดับขั้น
พัฒนาการที่สูงขึ้นไป จากระดับที่ 1 น้อยที่สุดถึงระดับที่ 5 สู งที่สุด วัดตามจานวนความถี่ที่เกิดขึ้น
ลงรหัสรู ปแบบการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ ดังตารางที่ 2.3 รู ปแบบการลงรหัสสาหรับประเมินผลการ
คิดวิพากษ์ในการสัมมนาออนไลน์ ตอนที่ 1
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ตารางที่ 2.3 รู ป แบบการลงรหัส ส าหรั บ ประเมิ น ผลการคิ ด วิพ ากษ์ใ นการสัม มนาออนไลน์
ตอนที่ 1 รู ปแบบการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ (Interaction analysis model : IAM) (ที่มา : Yang, 2008:
246)
ระดับที่ 1 (phase I) การแลกเปลีย่ นและเปรียบเทียบสาระสนเทศ

code

A. ข้อมูล/ข้อความที่ได้จากการสังเกตหรื อจากความคิดเห็น
B. ข้อมูล/ข้อความที่ได้จากความเห็นพ้องของผูม้ ีปฏิสมั พันธ์กบั คนหนึ่ งคนหรื อมากกว่า
C. การยกตัวอย่างที่สรุ ปจากผูม้ ีปฏิสมั พันธ์กบั คนหนึ่งคนหรื อมากกว่า
D. การถามและตอบคาถามเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูล/ข้อความ
E. การคานิยาม การอธิบายหรื อการระบุถึงปัญหา
ระดับที่ 2 (phase II) การค้นพบและสารวจความไม่ ตรงกันหรือความไม่ ลงรอยกันระหว่าง ความคิดแนวคิดและข้ อความ

(IA)
(IB)
(IC)
(ID)
(IE)
code

ที่แตกต่ างจากคนอืน่
A. การระบุและกาหนดข้อมูล/ข้อความที่ไม่เห็นพ้องกัน
B. การถามและตอบคาถามเกี่ยวกับรายละเอียดของแหล่งที่มาและประเด็นที่ไม่เห็นพ้องกัน
C. การปรับจุดยืนของผูม้ ีปฏิสมั พันธ์ หรื อโอกาสการโต้แย้งขั้นสู ง และพิจารณาถึงการ
ระดับที่ 3 (phase III) การเจรจาสื่ อความหมายและ/หรือ ร่ วมกันสร้ างต่ อยอดความรู้
อ้างอิงประสบการณ์เดิมของผูม้ ีปฏิสมั พันธ์ การอ้างเอกสารที่ศึกษามา ข้อมูล ทางการที่มี
A. การเจรจาและทาความกระจ่างถึงความหมายของคา/ข้อความ
B.การเจรจาถึ
งน้ าหนัและโครงร่
กความสาคัางการวิ
ญของประเภทของเรื
ยงกัน
การเก็บ รวบรวม
จยั ที่มีความสัม่ อพังที
นธ์่จใะโต้
นเชิเงถีความหมายที
่ใกล้เคียงกัน
C. การระบุประเด็น/ข้อความที่เห็นด้วยและจุดทับซ้อนที่ยงั เห็นไม่ตรงกันทางความคิด
D. การยืน่ เสนอเงื่อนไขและเจรจาประเด็น/ข้อความใหม่ที่มาจากการประนี ประนอม
E. การยืนเสนอเงื่อนไขและเจรจาประเด็นที่เกิดจากการบูรณาการกันและพลิกแพลง
น สร้IV)
างต่ทดสอบและปรั
อยอดความรู ้ บปรุ งข้ อเสนอจากการสั งเคราะห์ หรือร่ วมกันสร้ างต่ อยอดความรู้
ระดัหรืบอทีร่่ 4วมกั
(phase
ให้เข้ากันได้มีความหมายใกล้เคียงกันในเชิ งเปรี ยบเทียบ
A. การทดสอบข้อเท็จจริ งที่ได้จากการสังเคราะห์กบั ข้อมูลที่ได้รับ แลกเปลี่ยนระหว่างกัน
B. ผูม้ ีปฏิสมั พันธ์และแต่ละวัฒนธรรมที่ต่างกัน
C. การทดสอบกับแผนรู ปแบบด้านความรู ้ความคิด
D. การทดสอบกับข้อมูลทางการที่มีการเก็บรวบรวม
E. การทดสอบกับผลทดสอบที่ได้ตรงกันข้ามในการศึกษาเอกสารครั้งก่อนหน้า/ที่ผา่ นมา
ระดับที่ 5 (phase V) การเห็นพ้อง ข้ อความ หรือ คาอธิบายการสร้ างความหมายใหม่
A. การสรุ ปใจความที่เห็นตรงกัน
B. การนาความรู ้ใหม่ไปใช้ประโยชน์
C. การปรับประเมินความคิดจากความรู ้ความคิดของผูม้ ีปฏิสมั พันธ์ร่วมกันและวิธีการคิดของคนอื่น เปลี่ยนเป็ น ผลลัพธ์

(IIA)
(IIB)
(IIC)
code
(IIIA)
(IIIB)
(IIIC)
(IIID)
(IIIE)
code
(IVA)
IVB)
(IVC)
IVD)
(IVE)
code
(VA)
(VB)
(VC)

ทางความรู ้ที่เกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์ของตนเอง

2. การวิเคราะห์ รูปแบบเพื่อวิเคราะห์ก ารคิดวิพากษ์ระดับลึ กซึ้ ง(Analysis model for
analyzing depth of critical thinking) เกณฑ์น้ ีไม่ได้แบ่งเป็ นลาดับชั้นในแต่ละองค์ประกอบ แต่แบ่ง
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ระดับภายในองค์ประกอบโดยใช้สัญลักษณ์บวกลบ (+/-) วัดตามจานวนความถี่ที่เกิ ดขึ้นเช่ นกัน
แนวทางการลงรหัสรู ปแบบเพื่อวิเคราะห์การคิดวิพากษ์ระดับลึกซึ้ ง ดังตารางที่ 2.3 ตอนที่ 2
ตารางที่ 2.3 รู ปแบบการลงรหัสสาหรับประเมินผลการคิดวิพากษ์ในการสัมมนาออนไลน์
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ รูปแบบเพื่อวิเคราะห์การคิดวิพากษ์ระดับลึกซึ้ ง (Analysis model for
analyzing depth of critical thinking)

(ที่มา : Yang, 2008: 247)
องค์ ประกอบ

ความสัมพันธ์ R++ มีความสัมพันธ์กบั ประเด็นที่อภิปราย
- ทั้งหมดของข้อความที่อภิปรายไม่ตรงประเด็นไม่มีความสัมพันธ์กบั ประเด็นอภิปราย
ความสาคัญ/ความมีนัยสาคัญ I++ ประเด็นที่อภิปรายมีความสาคัญ/ความมีนยั สาคัญ
- ทั้งหมดของข้อความที่อภิปรายไม่มีความสาคัญ/ความมีนยั สาคัญ
ความแปลกใหม่ N++ เสนอสารสนเทศ แนวความคิด วิธีการใหม่ที่เคยกล่าวถึงมาก่อน
- พูดซ้ าๆ กันไม่มีอะไรแปลกใหม่
ความแม่ นยาถูกต้ อง A++ การอ้างอิ ง เอกสารที่ เกี่ ยวข้อง หรื อ สารสนเทศ ข้อมู ล จากการเก็บ ส ารวจ สนับ สนุ น ความคิ ดของผูม้ ี

code
R+
RI+
IN+
NA+

ปฏิสมั พันธ์ ให้แม่นยาถูกต้อง
- การอ้างอิง เอกสารที่ เกี่ ยวข้อง หรื อ สารสนเทศ ข้อมูลจากการเก็บสารวจ ไม่สนับสนุ นความคิ ดของผูม้ ี

A-

ปฏิสมั พันธ์ ทาให้ขาดความถูกต้อง ไม่น่าเชื่ อถือ
การให้ เหตุผลสนับสนุน J+++ เสนอข้อความ ความคิดเห็นที่เป็ นเหตุเป็ นผล มีลกั ษณะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุ นเหตุผลตัวอย่าง
ความดสิความคิ
ข้+-อเสนอข้
พิสูจน์ อการตั
น ดเห็นที่ไม่เป็ นเหตุเป็ นผล
- ข้อความ ความคิดเห็นขาดการวางเงื่อนไข
การประเมินการคิดวิพากษ์ C+++ มีการวัดประเมินการคิดวิพากษ์ขอ้ ความ ของตนเองก่อนหน้า และมีการอภิปรายประเด็นที่คนอื่นพูดถึงใน

J+J+
J+LJC+L+

รู ปแบบเป็ นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
+- มีการวัดประเมินการคิดวิพากษ์ขอ้ ความ ของตนเองก่อนหน้า และมีการอภิปรายประเด็นที่คนอื่นพูดถึ งใน

C+L-

รู ปแบบเป็ นกระบวนการคิดอย่างไม่มีเหตุผล
- ไม่มีการวิพากษ์ และการยอมรับเหตุผล

C-

จากนั้น Yang นาข้อความที่ได้ระหว่างการสนทนาในระบบออนไลน์มาจาแนกความถี่
เปรี ยบเทียบเพื่อระหว่างกลุ่ มควบคุ มกลุ่มทดลองประเมินผลต่อไป อีกงานวิจยั ของ Angeli and
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Valanides (2009): 332

เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลการเรี ยนรู้ของการพัฒนาการคิดวิพากษ์ตาม

รู ปแบบที่ แตกต่างกัน 3 วิธีการ เครื่ องมือที่ใช้การวัดประเมินผลในงานวิจยั คือ แบบประเมิ น
ศักยภาพในการคิดวิพากษ์ (Critical- thinking performance) มีลกั ษณะเป็ น Rubric scoring ใช้
เปรี ยบเทียบข้อความกับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งมาจากวิธีการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบสิ่ งคงที่ (the constant
comparative method) ตามทฤษฎีฐานรากพัฒนาโดย Glaser and Strauss (1967 อ้างถึง Angeli and
Valanides, 2009) วิธีการเปรี ยบเทียบนี้ มี 3 ขั้นตอน รู ปแบบประเมินตามตาราง 2.4
ตารางที่ 2.4 การให้คะแนนศักยภาพการคิดวิพากษ์แบบ Rubric
(ที่มา : Angeli and Valanides, 2009): 334
เกณฑ์

คะแนน

1) การให้เหตุผลชัดเจนตามบริ บทเนื้อหา
2) การอภิปรายเสนอประเด็นที่แตกต่างไปจากเดิม
3) มีการระบุเหตุและผลที่ตามมาในแต่ละประเด็นใหม่

5

4) การอธิบายใช้เหตุผลและหลักฐานประกอบทาให้เชื่ อมัน่ ว่าเลือกประเด็นที่ดีที่สุด
1)การให้เหตุผลชัดเจนตามบริ บทเนื้อหา
2) การอภิปรายเสนอประเด็นที่แตกต่างไปจากเดิม
3) มีการระบุเหตุและผลที่ตามมาในแต่ละประเด็นใหม่

4

4) ขาดการอธิบายเหตุผลและหลักฐานประกอบทาให้เชื่ อมัน่ ว่าเลือกประเด็นที่ดีที่สุด
1) การให้เหตุผลชัดเจนตามบริ บทเนื้อหา
2) การอภิปรายเสนอประเด็นที่แตกต่างไปจากเดิม
3) ไม่มีการระบุเหตุและผลที่ตามมาในแต่ละประเด็นใหม่

3

4) ขาดการอธิบายใช้เหตุผลและหลักฐานประกอบทาให้เชื่ อมัน่ ว่าเลือกประเด็นที่ดีที่สุด
1) การให้เหตุผลชัดเจนตามบริ บทเนื้อหา
2) ขาดการอภิปรายเสนอประเด็นที่แตกต่างไปจากเดิม
3) ไม่มีการระบุเหตุและผลที่ตามมาในแต่ละประเด็นใหม่

2

4) ขาดการอธิบายเหตุผลและหลักฐานประกอบทาให้เชื่ อมัน่ ว่าเลือกประเด็นที่ดีที่สุด
1) ขาดการให้เหตุผลชัดเจนตามบริ บทเนื้อหา
2) ขาดการอภิปรายเสนอประเด็นที่แตกต่างไปจากเดิม
3) ไม่มีการระบุเหตุและผลที่ตามมาในแต่ละประเด็นใหม่
4) ขาดการอธิ บายเหตุผลและหลักฐานประกอบทาให้เชื่ อมัน่ ว่าเลือกประเด็นที่ดีที่สุด

1
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จากวิธีการวัดและประเมินผลการคิดวิพากษ์ท้ งั หมด ผูว้ ิจยั สรุ ปมิติองค์ประกอบในการวัด
การคิ ด วิ พ ากษ์ จ ากเครื่ อ งมื อ แบบทดสอบและเกณฑ์ ที่ นัก วิ จ ัย สร้ า งขึ้ น โดยผู้ศึ ก ษาพิ จ ารณา
ความหมายที่มีองค์ประกอบย่อยๆ ที่ใกล้เคียงกันมาจับกลุ่มและลงรหัส ดังตารางที่ 2.5

QL3: CTP

AMADCT

QL2:

QL1:IAM

EWCTET

CCTST

CCTT

WGCTA

CCTDI

มิติองค์ประกอบในการวัด

HCTAES

ตารางที่ 2.5 มิติองค์ประกอบในการวัดการคิดวิพากษ์จากแบบทดสอบมาตรฐานและเกณฑ์ที่นกั วิจยั สร้างขึ้น

Dispositions and Skill
- verbal reason

- argument analysis
- hypothesis testing and truth-seeking
likelihoodand uncertainty
- decision making
- problem solving+ creative
- open-mindedness
- maturity
- inquisitivenes
Skill
- getting point
- analysis
-meaning+definition
+interpretation
- recognition of assumption
- deductive inference
- inductive Inference
- credibility
- evaluation
- stating one’s point





































  

    

  







 
 
  
 

 
 
  




หมายเหตุ QL1:IAM หมายถึง เกณฑ์ Interaction analysis model QL2: AMADCT หมายถึง เกณฑ์ Analysis model for analyzing
depth of critical thinking QL3: CTP หมายถึง เกณฑ์ Critical- thinking performance
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จากวิธีการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดแต่ละประเภทมีจุดเด่นและจุด
ด้อยที่แตกต่างกันไป แต่เมื่อพิจารณาในมิติความครอบคลุมจะพบว่า แบบทดสอบ HCTAES และ
CCTDI มีองค์ประกอบในการวัดครบทุกองค์ประกอบของความหมายจิตลักษณะและทักษะ แต่ใน
ส่ วนองค์ประกอบของการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการนั้น ผูว้ ิจยั ไม่พบเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ใช้วดั
ประเมินผลการคิดวิเคราะห์ การคิดตัดสิ นใจจากแบบทดสอบมาตรฐานหรื อแบบมาตรวัดความ
คิดเห็นในงานวิจยั ต่างประเทศ นอกจากนี้ จากการพิจาณาองค์ประกอบการคิดวิเคราะห์และการคิด
ตัด สิ น ใจมี ค วามสอดคล้อ งกับ แบบทดสอบมาตรฐานหรื อ แบบมาตรวัด ความคิ ด เห็ น ที่ ใ ช้ว ดั
ประเมินผลทักษะการคิดวิพากษ์จึงน่าจะสามารถประยุกต์ไปสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ได้
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ตอนที่ 3 วิธีการพัฒนาการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการ
ในตอนที่ 3 เรื่ อง วิธีการพัฒนาการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ มีประเด็นที่ศึกษาดังนี้ 1)
ทฤษฎีระดับขั้นการพัฒนาการคิดวิพากษ์ 2) รู ปแบบวิธีการพัฒนาการคิดวิพากษ์ 3) แนวทางการตั้ง
คาถามเพื่อพัฒนาการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ มีรายละเอียดแต่ละประเด็น ดังนี้
3.1 ทฤษฎีระดับขั้นการพัฒนาการคิดวิพากษ์
Paul and Elder (2006) กล่าวว่า การพัฒนาการคิดวิพากษ์ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่ตอ้ ง
อาศัยความเพียร จาเป็ นต้องผ่านการฝึ กฝนมาอย่างหนัก เพราะการพัฒนาการคิดวิพากษ์เป็ นการ
เปลี่ยนนิสัยในการคิด ในที่น้ ีสามารถสรุ ประดับขั้นการพัฒนาการคิดวิพากษ์ได้เป็ น 6 ระดับ ได้แก่
1) คนไม่ไตร่ ตรอง (the unreflective thinker) คือ พวกที่ไม่ตื่นตัวต่อปั ญหาการคิดของตนเอง 2) คน
ที่เริ่ มตระหนัก (the challenged thinker) คือ พวกที่เริ่ มตื่นตัวต่อปั ญหาการคิดของตนเอง 3) นักคิด
ขั้นต้น (the beginning thinker) คือ พวกที่พยายามพัฒนาตนเองแต่ขาดการฝึ กปฏิบตั ิที่เป็ นระบบ
4) นักคิดขั้นฝึ กหัด (the practicing thinker) คือ พวกที่เข้าใจและเห็นความสาคัญการฝึ กปฏิบตั ิที่เป็ น
ระบบ 5) นักคิดขั้นสู ง (the advanced thinker) คือ พวกที่ฝึกปฏิบตั ิถูกต้องตามวิธีการที่เป็ นระบบ
6) นักคิดขั้นปรมาจารย์ (the master thinker) คือ พวกที่มีจิตวิญณาณและทักษะการคิดเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของชีวติ ดังภาพที่ 2.8
นักคิดขัน้ ปรมาจารย์ (Master thinker)
นักคิดขัน้ สูง (the advanced thinker)
นักคิดขัน้ ฝึ กหัด (the practicing thinker)
นักคิดขัน้ ต้ น (the beginning thinker)

คนที่เริ่มท้ าทายตัวเองตระหนัก (the challenged thinker)
คนไม่ ไตร่ ตรอง (the unreflective thinker )

ภาพที่ 2.8 ระดับขั้นการพัฒนาการคิดวิพากษ์
(ที่มา: Paul and Elder, 2006)
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ทฤษฎี ระดับขั้นการพัฒนาการคิดวิพากษ์และแผนภาพดังกล่ าว มีประโยชน์ในการวัดว่า
ระดับการคิดของแต่ละคนอยูใ่ นระดับใดและใช้เป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาของแต่บุคคล ซึ่ งแต่ละ
ระดับขั้นมีรายละเอียด ดังนี้
1. คนไม่ไตร่ ตรอง (the unreflective thinker) เป็ นกลุ่มคนส่ วนใหญ่ที่ยงั ไม่ตระหนักถึง
บทบาทในการคิดในชี วิตประจาวัน จึงไม่ได้ใช้ประโยชน์ของแนวคิดการคิด ตัวอย่างคุณลักษณะ
ของกลุ่มคนนี้ คือ 1.1) ขาดการตั้งประเด็นในการระบุสมมติ การให้เหตุผลและการสรุ ป 1.2) ไม่รู้
วิธี วิเคราะห์ และประเมิ นความคิ ดตนเอง 1.3) ไม่ รู้เกณฑ์ก ารตั้ง คิ ดวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ชัดเจน การ
ตั้งสมมติฐานที่ถูกต้อง และการสรุ ปที่สมเหตุสมผล 1.4) ไม่ตระหนักถึงลักษณะของปั ญญาชนและ
ไม่ดิ้นรนที่จะทาตัวเองให้เป็ นหรื อไม่รู้ตวั ว่ากาลังขาดลักษณะของปั ญญาชน 1.5) ไม่ตระหนักถึง
ข้อเท็จจริ งที่เป็ นปัญหามากมายในชีวติ เพราะสาเหตุจากการไม่อยากคิด 1.6) ไม่เคยสงสัยเรื่ องความ
เชื่ อ 1.7) ไม่ เ คยตั้ง ค าถามกับ การตัด สิ นใจของเรา 1.8) ขาดเกณฑ์ที่ จ ะเป็ นปั ญญาชนและไม่ มี
ความคิดว่าเกณฑ์มาตรฐานนั้นควรจะมีอะไรบ้าง 1.9) ไม่รู้สึกตัวว่ากาลังหลอกตนเอง 1.10) สร้าง
และยืนยันภาพลวง/ความเท็จที่ทาให้ตวั เองมีความสุ ขทั้งๆ ที่ ภาพลวง/ความเท็จ มักเป็ นสาเหตุ
ปัญหา
สาหรับคนในระดับนี้ จะมองความเชื่ อเป็ นสิ่ งที่สมเหตุสมผลและควรเชื่ อมัน่ ในความเชื่ อ
คิดและตัดสิ นใจเลื อกทางเดิ นในชี วิตโดยปราศจากการตั้งคาถามกับตัวเองว่าเราอยู่ไปเพื่ออะไร
ความคิ ด ของคนกลุ่ ม นี้ มัก จะมี แ นวโน้ม ยึด ตัว เองเป็ นศู นย์ก ลาง คนกลุ่ ม นี้ มัก ขาดทัก ษะและ
แรงจูงใจที่จะสังเกตว่าเราเป็ นเหมื อนหุ่ นยนต์กบั คนอื่นๆ เพราะเราไม่อยากจะเปลี่ยนพฤติกรรม
และรู ้ สึ ก สบายกับ ความคิ ดที่ เป็ นอยู่ สาเหตุ ที่ ท าให้ค นส่ วนใหญ่ เป็ นเช่ นนี้ เพราะการศึ ก ษาใน
โรงเรี ยนแบบประเพณี นิยมและการเลี้ ยงดูของผูป้ กครองไม่สนับสนุ นให้เราเป็ นนักคิด เพราะครู
และพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาก็เป็ นกลุ่มคนที่ไม่ไตร่ ตรอง
วิธีการพัฒนากลุ่ มคนไม่ไตร่ ตรอง : ผูส้ อนจาเป็ นต้องให้คนกลุ่มนี้ คิดและตระหนักถึ ง
โครงสร้างการคิดของตัวเองและทาอย่างไรจึงจะพัฒนาได้ จากนั้นเมื่อเขารับรู้ประสบการณ์ที่เป็ น
ปั ญ หาด้ า นการคิ ด จะพบว่ า ขาดทัก ษะที่ จ ะระบุ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หา ผู้ส อนส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เ ห็ น
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ความสาคัญถึงวิธีการสร้างความตระหนักในการคิดของผูเ้ รี ยน มีส่วนน้อยที่ช่วยให้ผเู้ รี ยนได้คน้ พบ
ความคิดของตนเอง นี้คือจุดเน้นที่ตอ้ งแก้ไข
2. คนที่เริ่ มตระหนัก (the challenged thinker) คนกลุ่มนี้จะเริ่ มเป็ นนักคิดทัว่ ไป มีมุมมองว่า
เราจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ถ้าเราไม่ยอมรับว่ามีปัญหาอยู่ หรื อเราจะไม่มีความรู้ ถ้ายังไม่รู้ตวั เอง
ว่ายังไม่รู้เรื่ องอะไรอยูค่ นกลุ่มนี้ จะมีพฤติกรรมและคุณลักษณะดังนี้ 2.1) ตั้งสมมติฐานที่มีลกั ษณะ
เป็ นคาถาม 2.2) ใช้ความผิด/ข้อบกพร่ องเดิ ม 2.3) ความเข้าใจผิดเป็ นสารสนเทศหนึ่ ง 2.4) ลง
ความเห็นที่ไม่ตรงกับข้อมูลหรื อหลักฐานที่เรามีอยู่ 2.5) ไม่ตระหนักถึงความหมายของสิ่ งที่ตวั เอง
คิด 2.6) ไม่ตระหนักถึ งปั ญหาที่เกิ ดขึ้น 2.7) สร้างแนวความคิดที่ยงั มีขอ้ ผิดพลาด 2.8) ให้เหตุผล
อย่างมี อคติ 2.9) คิ ดเข้าข้างตัวเองและปราศจากเหตุผล คนพวกนี้ จะเริ่ มท้าทายตัวเอง เริ่ มที่จะ
ตื่ นตัวต่อวิธี ก ารคิ ดที่ ใ นชี วิตประจาวันและตระหนัก ถึ งปั ญหาการคิ ดของตัวเอง ว่า วิธี การคิ ดที่
เป็ นอยูเ่ ป็ นความเสี่ ยงของชี วิต เช่น วัยรุ่ นที่คิดว่าสู บบุหรี่ ทาให้เป็ นคนที่ดูเซ็กซี่ ผูห้ ญิงที่คิดว่าการ
ตรวจผนังมดลูกเป็ นสิ่ งที่ไม่สาคัญ คนขี่มอเตอร์ไซต์ที่คิดว่าหมวกกันน็อคเป็ นอุปสรรคในการขับขี่
เพราะทาให้วิสัยทัศน์ไม่ดี คนที่คิดว่าเมาก็ขบั กลับได้ ผูห้ ญิงคนที่แต่งงานกับผูช้ ายดื้อแล้วคิดว่าจะ
สามารถเปลี่ ยนเขาได้หลังแต่งงาน คนส่ วนใหญ่กลัวที่จะปรับปรุ งความคิดของตนเอง แต่ถ้าเป็ น
กลุ่มคนนี้จะตระหนักถึงการเปลี่ยนนิสัยวิธีคิดจะชีวติ ประจาวันซึ่ งเกิดจากการคิดสะท้อน
ตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็ นสัญลักษณ์วา่ เกิดการคิดสะท้อน คือ “คุณดิ้นรนที่จะวิเคราะห์และ
ประเมินความคิ ดของตัวเอง”

“คุณมีความคิดสร้างสรรค์และทาในสิ่ งที่คิดโดยใช้แนวคิด การ

ตั้งสมมติฐาน การลงความเห็น การให้ความหมาย การสรุ ปประเด็น เป็ นเครื่ องมือเท่าที่เป็ นไปได้”
“คุณเริ่ มคานึงคุณภาพของความคิด ว่าเข้าใจกระจ่างชัด ถูกต้อง เที่ยงตรง มีควมสัมพันธ์กนั เป็ นเหตุ
เป็ นผล ซึ่ งคุ ณอาจจะมีความเข้าใจคุณภาพของความคิดแล้วในเบื้องต้นซึ่ งต้องพัฒนาต่อไป” “คุณ
เริ่ มสนใจกับความคิดที่เข้าใจผิดหรื อความคิดนามธรรม ทาให้คุณไม่สามารถที่จะยกตัวอย่างจาก
ชี วิตประจาวันได้” จากการพัฒนาในจุ ดนี้ จะท าให้ค นที่ เริ่ ม ตระหนัก คุ ณห่ า งไกลกลุ่ ม คนที่ ไ ม่
ไตร่ ต รองและความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากความเข้า ใจผิ ด ส่ ง ผลให้ ส่ิ ง ที่ คิ ด เป็ นปั ญ หาจริ ง ๆ และมี
ความสาคัญ
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วิธีการพัฒนากลุ่มคนเริ่ มตระหนัก : จาเป็ นต้องความตระหนักให้เห็นถึงความท้าทาย โดย
การให้อภิปรายกันเรื่ องความคิด และจัดกิจกรรมตามประเภทการคิดที่ตอ้ งการพัฒนาเพื่อให้ผเู้ รี ยน
ประเมินความคิดที่ดีและควรปรับปรุ ง และพูดคุยกันถึงความต่าง จากนั้นจึงนาเข้าสู่ การคิดวิพากษ์
และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความคิด
3. นักคิดขั้นต้น (the beginning thinker) เป็ นขั้นที่เริ่ มมีการพัฒนาจิตสานึก เหมือนกับคน
ติดเหล้าที่เริ่ มตระหนักและยอมรับความจริ งว่าตัวเองเป็ นคนติดเหล้า คนกลุ่มนี้ยืดอกรับว่า “ฉันเป็ น
คนติดเหล้าและเป็ นเพียงอย่างเดียวที่ฉนั สามารถทาได้” เหมือนกับตัวเราที่ยอมรับว่า ฉันรู้วา่ ฉันคิด
ไม่เป็ นระบบและเป็ นเพียงอย่างเดียวที่ฉนั สามารถทาได้ คนกลุ่มนี้ที่เป็ นนักคิดขั้นต้นจะรู้ตวั ว่าติด
กับความคิดที่ ไม่เป็ นระบบ และเริ่ มตระหนักถึ งความลึกและธรรมชาติของปั ญหา สาหรับนักคิด
ขั้นต้นจะมีความคิ ดเกี่ ยวกับสิ่ งที่ ตวั เองคิดจะมีพฤติกรรม ดังนี้ 3.1) วิเคราะห์เหตุผลของจาก
สถานการณ์ และปั ญหา 3.2) ตั้งคาถามได้ชดั เจนและถูกต้อง 3.3) ตรวจสอบความถูกต้องและ
ประเด็นปัญหาของสารสนเทศ 3.4) แบ่งความแตกต่างระหว่างสารสนเทศกับความคิดเห็น/การแปล
ความของบุคคล 3.5) ตระหนักถึงสมมติฐานที่จะนาไปสู่ การลงความเห็น/ข้อสรุ ป 3.6) ระบุความ
เชื่อที่มีอคติ ข้อสรุ ปที่ไม่สมเหตุผล การใช้คาผิดหรื อการแปลความที่ผิด 3.7) สังเกตเห็นว่าสิ่ งที่เป็ น
ข้อสรุ ปมีอคติและมาจากประโยชน์หรื อความสนใจส่ วนตัว นักคิดขั้นต้นจะให้ความสาคัญกับใน
การเชื่ อมโยง แนวคิด การตั้งสมมติฐาน การลงความเห็น การให้ความหมาย การสรุ ปประเด็นกับ
การคิดในแต่ละครั้ง คนกลุ่มนี้ สนใจคุณค่าของความคิดในมุมมองด้าน เข้าใจกระจ่างชัด ถูกต้อง
เที่ยงตรง มี ความสัมพันธ์ กนั เป็ นเหตุเป็ นผล ความกว้าง ความลึก และความยุติธรรม แต่ยงั คงมี
ความช านาญน้ อ ย นัก คิ ด ขั้น ต้น จะบัง คับ ตัว เองให้ คิ ด อย่ า งมี ร ะบบ เหมื อ นคนหัด ซ้ อ มร าวง
นอกจากนี้มีกบั ดักที่ซ่อนอยูส่ าหรับนักคิดขั้นต้นเป็ นเครื่ องล่อใจ 2 อย่าง คือ 1) ความดื้อรั้นสมบูรณ์
แบบ คื อ เชื่ อ ในความจริ งที่ ไ ด้ ม าโดยไม่ ผ่ า นการให้ เ หตุ ผ ลและการสื บค้น ความจริ ง และ
2) ความสัมพันธ์กบั ผูค้ ิด คือ เชื่ อโดยไม่ได้ใช้มาตรฐานว่าสิ่ งใดถูกผิด โดยเราจะบอกว่า นั้นเป็ น
ความจริ งของฉัน
วิธีการพัฒนากลุ่มคนนักคิดขั้นต้น : ต้องพยายามจูงใจผูเ้ รี ยนพัฒนาตัวเองเป็ นนักคิด ด้วย
วิธีการการสอนให้เห็นการฝึ กปฏิบตั ิการคิดเป็ นระบบเพื่อเป็ นนักคิดที่ดี ผูส้ อนต้องหาโอกาสให้
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กาลังใจผูเ้ รี ยนให้คิด และช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยนให้เข้าใจ อะไรที่ส่งเสริ มการสร้างนิ สัยการคิดที่ดี การ
เขียนการฟังที่ดี การยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง
4) นักคิดขั้นฝึ กหัด (the practicing thinker) นักคิดในระดับนี้ มีนิสัยการคิดวิพากษ์ คนกลุ่ม
นี้ ไม่เพียงแค่ตระหนักถึ งปั ญหาในการคิดของตน แต่จะตระหนักและใส่ ใจปั ญหาที่อยู่ภายนอก
ตัวเอง อย่างไรก็ตามก็คนกลุ่ มนี้ ยงั จาเป็ นต้องพัฒนาการคิด แม้จะมี ทกั ษะสู งกว่านัก คิดขั้นต้น
เพราะมีการคิดที่เป็ นระบบ (การใช้แนวคิด การตั้งสมมติฐาน การลงความเห็น การให้ความหมาย
การสรุ ปประเด็น) นักคิดกลุ่มนี้มีความรู้ความชานาญในการติดตามประเมินความคิดอย่างเป็ นระบบ
เช่น สามารถที่จะอธิ บายความคิดให้ เข้าใจกระจ่างชัด ถูกต้อง เที่ยงตรง มีความสัมพันธ์กนั เป็ นเหตุ
เป็ นผล สามารถบอกจุดแข็งจุดอ่อนของความคิดได้ แต่ยงั จากัดในด้านระดับความลึกของความคิด
นอกจากนี้คนกลุ่มนี้ มกั จะแบ่งส่ วนความคิดเกิดขึ้นจากการยึดตัวเองเป็ นศูนย์กลางได้อย่างชัดเจน
และตระหนักถึงการขจัดความคิดที่ยดึ ตัวเองเป็ นศูนย์กลาง แต่มกั ทาไม่สาเร็ จ
วิธีการพัฒนากลุ่ มคนนักคิดขั้นฝึ กหัด : ผูส้ อนต้องทาให้ผเู้ รี ยนเข้าใจการให้เหตุผลของ
มนุ ษย์ โดยไม่มีตวั เลือกแต่ให้ใช้โครงสร้างทางความคิดผ่านการตั้งคาถาม ผูเ้ รี ยนจะค้นหาคาตอบ
ผ่า นการตั้ง ค าถามตามวัตถุ ป ระสงค์ก ารเรี ย นรู้ และข้อมูล ที่ ไ ด้จากค าตอบจะต้องผ่า นการแปล
ความหมาย การลงความเห็ น การตั้งสมมติฐานหรื อข้อตกลงเบื้องต้นต้องใช้แนวคิดทฤษฎี หรื อ
ความคิดที่เกี่ยวข้องกัน ผูส้ อนจะต้องทาให้ผเู้ รี ยนคุน้ ชินกับการคิดที่เป็ นระบบ (การใช้แนวคิด การ
ตั้งสมมติฐาน การลงความเห็น การให้ความหมาย การสรุ ปประเด็น) จนผูเ้ รี ยนพัฒนาเป็ นนิสัยใน
ชี วิตประจาวัน ผลจากการสอนจะทาให้ผูเ้ รี ยนเห็ นความเชื่ อมโยงระหว่างวิชาที่เรี ยน/โครงการ/
เนื้อหางาน เป็ นส่ วนหนึ่งกับการเรี ยนรู้ เช่น เมื่ออ่านประวัติศาสตร์ ผูเ้ รี ยนจะสนใจวัตถุประสงค์เชิง
ประวัติศาสตร์ และคาถามที่สนใจ หากเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ผู้เรี ยนสามารถอ่านโจทย์จนเข้าใจอย่าง
กระจ่างชัดและวิเคราะห์เป้ าหมายและปั ญหาจากโจทย์ได้ นอกจากนี้ ผเู้ รี ยนควรได้รับแรงเสริ มให้
รู ้จกั การติดตามความคิดที่เกิดจากการยึดตัวเองและสังคมเป็ นศูนย์กลาง เช่น ปั ญหาส่ วนใหญ่ที่พบมี
ผลมาจากความต้องการที่จะหลี กเลี่ ยงความสับสนวุ่นวาย และการด้อยความสามารถในการรับรู้
ประเด็นของผูอ้ ื่นมักเป็ นสาเหตุให้เราคิดว่าประเด็นที่กล่าวถึงเป็ นไปตามความคิดของตนเอง
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5) นักคิดขั้นสู ง (the advanced thinker) นักคิดในกลุ่มนี้มีนิสัยการคิดอย่างดีเพราะไม่เพียง
แค่สามารถวิเคราะห์ ความคิ ดตัวเองในทุก ด้านที่ มีความสาคัญ ยังสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ใ น
ระดับลึกซึ้ ง และควบคุมธรรมชาติของตนเอง คือ การขจัดความคิดที่ยดึ ตัวเองเป็ นศูนย์กลาง การยึด
สังคมเป็ นศู นย์กลางได้อย่างเชี่ ย วชาญ และนัก คิดขั้นสู งสามารถจาแนกองค์ประกอบของจิ ตใจ
ออกเป็ น การคิด ความรู้สึกและความต้องการ จึงทาให้คุณภาพของการคิดสู งขึ้นไปกว่าระดับอื่นๆ
วิธีการพัฒนากลุ่มคนนักคิดขั้นสู ง : เราควรสอนให้ผเู้ รี ยนตั้งเป้ าหมายอยากให้ตวั เองเป็ น
นักคิดขั้นสู งโดยช่ วยให้ผเู ้ รี ยนตื่นตัวและบังคับความคิดที่ยึดตนเองและสังคมเป็ นศูนย์กลาง ด้วย
การน าเข้า สู่ ก ารอภิ ป ราย ให้ ส ร้ า งนิ สั ย การคิ ด ใหม่ โ ดยให้ ค วามส าคัญ กับ คุ ณ ค่ า ของข้อ มู ล
การบู ร ณาการให้ เ ข้า กับ ชี วิ ต ประจ าวัน การจ าลองตนเองให้อ ยู่ใ นสถานการณ์ น้ ัน เพื่ อ ให้เ กิ ด
ความรู ้ สึกร่ วมและเข้าใจในบริ บทเดียวกัน การเผชิ ญหน้ากับความคิดความเชื่ อโดยทาใจให้เป็ น
กลางไม่มีอคติ ไม่ใส่ อารมณ์ หรื อความคิดเห็ นความสนใจส่ วนตัวเข้าไป ซึ่ งที่กล่ าวมานี้ เป็ นการ
วิเคราะห์ปัญหาได้ในระดับลึกซึ้ ง
6) นักคิดขั้นปรมาจารย์ (the master thinker) สาหรับนักคิดกลุ่มนี้ไม่เพียงแค่สามารถจัดการ
ระบบความคิดได้อย่างเป็ นระบบ แต่ยงั สามารถติดตาม ทบทวนและคิดแผนการพัฒนาความคิดได้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ท ัก ษะในการคิ ด ทุ ก ด้า นอย่า งลึ ก ซึ้ ง รวมถึ ง การคิ ด วิพ ากษ์ จากความคิ ด ที่ มี
ประสบการณ์และการฝึ กปฏิ บตั ิเพื่อปรับปรุ งตนเอง ทาให้สามารถพัฒนาสัญชาตญาณในการคิด
อย่างลึกซึ้ งได้อย่างต่อเนื่อง
วิธีการพัฒนากลุ่มนักคิดขั้นปรมาจารย์ : ควรอธิ บายว่าสิ่ งสาคัญที่ทาให้ถึงขั้นนี้ ได้ คือ ให้
มองทุกอย่างเป็ นความจริ งที่สามารถนาไปฝึ กทักษะการคิดและจิตใจของตนเองได้ในชีวติ ประจาวัน
3.2 รู ปแบบวิธีการพัฒนาการคิดวิพากษ์
ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2533) และ Angeli and Valanides (2009): 334 กล่าวว่า
รู ปแบบวิธีการพัฒนาการคิดวิพากษ์ในระบบมีท้ งั หมด มี 3 รู ปแบบ ได้แก่
3.2.1 วิธีการพัฒนาทัว่ ไป (general approach) เป็ นการจัดโปรแกรมมุ่งให้ความสาคัญกับ
การถ่ า ยทอดปลู กฝั ง ทัก ษะการคิ ดวิพ ากษ์อย่า งเดี ยวโดยไม่พ ฒ
ั นา/สอนร่ วมกับ วิชาเนื้ อหาอื่ นๆ
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รู ป แบบส่ ว นใหญ่ เ ป็ นโปรแกรมหรื อ ชุ ด การสอนที่ ไ ด้รั บ การพัฒ นาและมี ม าจากต่ า งประเทศ
รู ปแบบนี้ จะเหมาะสมสาหรับการทางานกันเป็ นคู่หรื อการคิดและแสดงออกอย่างเปิ ดเผย โดยมักมี
สถานการณ์ จาลองปั ญหาที่ หลากหลายเพื่อให้ผเู้ รี ยนแก้ปัญหา กระบวนการเรี ยนรู้ จะเกิ ดขึ้ นเมื่อ
ผูเ้ รี ยนได้รับฟั งความคิดเห็นจากคนรอบข้าง แล้วจึง นาเสนอความคิดของตนเองตอบกลับไป ข้อดี
ของรู ป แบบนี้ คื อ ผูเ้ รี ย นไม่ จ าเป็ นความรู้ พ้ื น ฐานก่ อ นเรี ย น แต่ มี ข ้อ เสี ย คื อ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกับ
ค่าใช้จ่าย ความรู ้ความเข้าใจของผูใ้ ช้โปรแกรม และปัญหาการเชื่อมโยงกับการสอนปกติ อีกทั้งไม่มี
หลัก ฐานยืน ยันว่า ทัก ษะการคิ ด วิพ ากษ์ที่ พ ฒ
ั นา/สอนด้วยรู ป แบบนี้ จะถ่ า ยโอนไปกับ เนื้ อ หาที่
แตกต่างไปจากที่ พฒั นา/สอนได้ ปั จจุบนั ยังคงมีนักวิจยั ใช้รูปแบบนี้ อยู่และมักเป็ นการวิจยั เชิ ง
ทดลอง (Yeh, 2009: 186; Celuch Black and Warthan, 2008: 31)
3.2.2 วิธีการพัฒนาผสมผสาน (infusion approach) เป็ นการสอนทักษะการคิดวิพากษ์
ร่ วมกับเนื้อหาวิชาอื่นๆ ในหลักสู ตรปกติในชั้นเรี ยน โดยเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ เพื่อ
แก้ขอ้ ด้อยของวิธีการพัฒนาแบบทัว่ ไปที่ถูกมองว่าไม่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ มักใช้
วิธีการสัมมนา การแสดงบทบาทสมมติ การตั้งคาถามโต้ตอบกัน การจัดโต้วาที การเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมื อ การอภิ ป รายกลุ่ ม ข้อดี ของรู ปแบบนี้ คื อ สามารถให้ความรู้ ตามสาระวิช าที่ ตอ้ งการไป
พร้อมๆ กับพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ของผูเ้ รี ยนได้ และมีขอ้ เสี ย คือ ผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องมีทกั ษะใน
การคิดวิพากษ์ก่อนจึงจะเรี ยนในรู ปแบบนี้ได้ดี รู ปแบบการศึกษานี้ กาลังเป็ นที่นิยมศึกษาในปั จจุบนั
(Leng, Dolmans, Jobsis, Muijtens, and Vander Vleuten, 2009: 11; Frijters, Dam, and Rijlaarsdam,
2008: 66; Simpson and Courtney, 2008: 449; Yang, 2008: 241; Seker and Komur, 2008)
3.3.3 วิธีการพัฒนาซึ มซับ (immersion approach) รู ปแบบนี้ผเู้ รี ยนจะต้องมีส่วนในการตั้ง
คาถามโต้ตอบระหว่างกัน เมื่อผูเ้ รี ยนพร้อมที่จะพิจารณา วิเคราะห์ และประเมินประเด็นความคิดที่
แตกต่างกัน โดยไม่มีผสู ้ อนจัดกิจกรรม ผูส้ อนจะจัดเตรี ยมทรัพยากรและเครื่ องมือในการสนับสนุน
ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญมาก แต่มีขอ้ ด้อย คือ หากผูเ้ รี ยนยังไม่เข้าใจและไม่สามารถแสดงทักษะการคิด
วิพากษ์ได้ ก็จะไม่สามารถนาไปใช้ถ่ายทอดทักษะจากผูเ้ รี ยนภายในกลุ่มได้ เท่าที่ผเู้ ขียนศึกษายังไม่
พบว่ามีนกั วิจยั คนใดใช้รูปแบบนี้
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ในการนาแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ ผูส้ อนควรพิจารณาจัดวิธีการพัฒนาทัว่ ไปก่อน เพื่อ
ปรับพื้นฐานให้ผเู ้ รี ยนที่มีพ้ืนฐานจากการจัดการเรี ยนการสอนที่แตกต่างกัน เข้าใจวิธีการที่ตรงกัน
โดยใช้ระยะเวลาไม่มากนัก อาจใช้วธิ ีการบรรยายด้วยตัวผูส้ อนเองซึ่ งใช้เวลาสั้นๆ เช่น ช่วงเช้าก่อน
เข้าเรี ยนหรื อในชัว่ โมงแรกที่เข้ามาปฐมนิเทศ จากนั้นจึงเพิ่มระดับไปสู่ วิธีวิธีการพัฒนาผสมผสาน
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั วิธีการนาไปประยุกต์ใช้ก ับสถานการณ์ ทว่ั ไป โดยในระยะนี้ ผูส้ อนควรเลื อก
ประเด็นเนื้อหาที่สามารถจัดกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิวธิ ีการวิพากษ์เพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดความคุน้ เคยได้
เมื่อผูส้ อนมัน่ ใจว่าผูเ้ รี ยนสามารถที่จะเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเองแล้ว จึงค่อยๆ ปรับไปใช้วิธีการ
พัฒนาซึ ม ซับ (สิ่ ง หนึ่ งที่ ผูว้ ิจยั คิ ดว่าน่ าจะเป็ นตัวชี้ วดั ได้ คือ บรรยากาศการถามตอบกันภายใน
ห้องเรี ยน หากท้ายชัว่ โมงหรื อระหว่างสอน มีการเปิ ดโอกาสให้ซักถามและมีผูเ้ รี ยนซักถามหรื อ
แสดงความคิดเห็นระหว่างผูเ้ รี ยนจานวนมาก แต่ถา้ หากเปิ ดโอกาสแล้วเงียบ ไม่มีการซักถามหรื อ
แสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ยงั ไม่ควรปรับไปใช้ ) เมื่อเข้าสู่ วธิ ีการนี้ผสู้ อนควรปรับบทบาทของตนเอง
เป็ นผูจ้ ูงใจ ไม่ใช่ วิธีการบังคับ เป็ นผูส้ อนที่คอยตั้งคาถามยัว่ ยุ ผูส้ อนที่คิดตั้งคาถามให้ผเู้ รี ยนรู้สึก
สนุ กท้าทายความสามารถและเป็ นผูส้ อนที่ให้คาชมเชยหรื อรอยยิม้ กับผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการนี้ ผเู้ รี ยน
ได้รับแรงกระตุน้ ให้ใช้ความคิด ผูส้ อนเป็ นเพียงผูช้ ้ ีประเด็นและมุมมองที่น่าคิดให้ผเู้ รี ยนจากเนื้ อหา
ในการสนทนากันระหว่างผูเ้ รี ยนเอง
จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้วา่ ทั้ง 3 วิธีการพัฒนานั้นมีจุดต่างอยูท่ ี่บทบาทของผูส้ อน ในวิธีการ
พัฒนาทัว่ ไป ผูส้ อนเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนทั้งหมด ผูเ้ รี ยนจึง
เป็ นผูร้ ับสารและทาตามกิจกรรมที่ผสู้ อนบอกเป็ นขั้นตอน ผูเ้ รี ยนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในประเด็นที่ครู กาหนดขึ้น สัดส่ วนในการพูดระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอยูร่ ะหว่าง 80 : 20 ในขณะ
ที่วิธีการผสมผสาน ผูส้ อนลดบทบาทของตนเองโดยเป็ นทั้งผูส้ อนจัดการเรี ยนการสอนตามเนื้ อหา
รายวิชาที่ได้รับ แต่จะเพิ่มสัดส่ วนเวลาที่ใช้ในกิจกรรมที่ให้ผเู้ รี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
กันมากขึ้น ผูเ้ รี ยนมีโอกาสที่จะได้คุยในประเด็นที่ครู เลือกมาให้ ก่อนที่จะสรุ ปประเด็นให้ครู และ
เพื่อนๆ คนอื่นฟั ง สัดส่ วนในการพูดระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอยู่ระหว่าง 60 : 40

และวิธีการ

สุ ด ท้า ย วิ ธี ก ารพัฒ นาซึ ม ซับ ผู ้ส อนจะเป็ นเหมื อ นผูช้ ัก ชวนและร่ ว มสั ง เกตการณ์ ที่ ไ ม่ เ ข้า ไป
ขัดจังหวะระหว่างการคุ ยกันของผูเ้ รี ยน แต่จะเป็ นพิธีกรในการตั้งคาถามภายในวงสนทนาเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนนาเสนอข้อมูลที่ลึกลงไปมากขึ้นเรื่ อยๆ สัดส่ วนระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอยูร่ ะหว่าง 10 : 90
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ตัวอย่างวิธีการพัฒนาผูเ้ ขียนพบในงานวิจยั ของ Angeli and Valanides (2009): 334 เขียน
เป็ นแผนการสอนสาหรับการวิจยั ที่ใช้วธิ ีการพัฒนาการคิดวิพากษ์ที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.6 แผนการสอนการคิดวิพากษ์สาหรับการทาวิจยั และเวลา (นาที)
(ที่มา : Angeli and Valanides, 2009: 337)
เนื้ อหา (1)

เวลา

เนื้ อหา (2)

เวลา

วิธีการพัฒนา ซึมซับ

แผนการศึกษาที่ 1 (85 นาที)
1. แนะนาแผนการศึกษาที่ 1

5

- จับคู่อภิปรายและร่ วมเขียนโครงร่ างประเด็น

2. กรอกแบบสอบถามในส่ วนข้อมูลทัว่ ไป

15

ข้างต้น

3. ทาCalifornia Critical Thinking Skill Test

45

- แต่ละคู่สะท้อนความคิดของตนเอง

10

4.นักศึกษาอ่านประเด็น “คุณค่าของคนอเมริ กนั

20

- ตั้งคาถามแบบโซคราติสกับนักวิจยั

25

- แต่ละคู่ร่วมเขียนโครงร่ างประเด็นที่สมบูรณ์

15

ตามกระแสสื่ อหรื อไม่” และสรุ ปด้วยตัวเอง

กลุ่มควบคุม

แผนการศึกษาที่ 2 (80 นาที)
1. แนะนาแผนการศึกษาที่ 2

5

2. นักศึกษาแต่ละคู่ทบทวนสรุ ปประเด็น “คุณค่า 10

- จับคู่อภิปราย/ร่ วมเขียนโครงร่ างประเด็นใน
กระดาษ

ของคนอเมริ กนั ตามกระแสสื่ อหรื อไม่” ให้คู่ฟัง

4. นักศึกษาทุกคนได้รับประเด็น

3. วิธีการพัฒนา (แต่ละวิธีการใช้เวลา 65 นาที )

”ยาเสพย์ติดควรถูกกฎหมายหรื อไม่”ไปอ่าน

วิธีการพัฒนา ทัว่ ไป

และสรุ ปที่บา้ น

- ฟังบรรยายจากการดูวีดิทศั น์

35

- จับคู่อภิปราย/ร่ วมเขียนโครงร่ างประเด็นใน

30

กระดาษ
วิธีการพัฒนา ผสมผสาน
- จับคู่อภิปรายและร่ วมเขียนโครงร่ างประเด็น

15

15

ข้างต้น
- แต่ละคู่สะท้อนความคิดของตนเอง

10

- ฟังบรรยายสั้นๆ จากการดูวีดิทศั น์

10

- สนทนากับนักวิจยั

15

- แต่ละคู่ร่วมเขียนโครงร่ างประเด็นที่สมบูรณ์

15
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แผนการศึกษาที่ 3 (60 นาที)
1. แนะนาแผนการศึกษาที่ 3

5

2. นักศึกษาแต่ละคู่ ทบทวนสรุ ปประเด็น”

10

ยาเสพย์ติดควรถูกกฎหมายหรื อไม่”ให้คู่ฟัง
3. จับคู่อภิปราย/ร่ วมเขียนโครงร่ างประเด็นใน
กระดาษ
4. ประเมินนักศึกษา

30
15

จากตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง ข้อแตกต่างที่สาคัญของวิธีการพัฒนาการคิดวิพากษ์ท้ งั
3 รู ปแบบ จุดที่น่าสนใจอยูท่ ี่วิธีการพัฒนาในแผนการศึกษาที่ 2 คือ วิธีการพัฒนาทัว่ ไป ผูว้ ิจยั จะไม่
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มี ปฏิ สัมพันธ์ กบั นักศึ ก ษาและไม่ ให้คาแนะนาตอบกลับเกี่ ยวกับ ผลการคิดวิพากษ์ของนักศึกษา
ในขณะที่วิธีการพัฒนาผสมผสาน ผูว้ ิจยั จัดกระทาให้มีการทดลองฝึ กทักษะการคิดวิพากษ์เพิ่มเติม
จากตัวอย่างในวีดิทศั น์ โดยให้เขี ยนความคิดตัวเองก่อนจากนั้นจึงให้เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างคู่ของตัวเอง นอกจากนั้นยังส่ งเสริ มให้มีการสนทนาเชิงวิพากษ์ระหว่างผูว้ ิจยั กับนักศึกษา
นักศึ กษากับนักศึ กษาเพื่อฝึ กทักษะการสะท้อนและการประเมินความคิด ก่ อนจะเขีย นสรุ ปครั้ ง
สุ ดท้าย วิธีการพัฒนาซึ มซับ ผูว้ ิจยั ไม่ใช้การให้ฟังบรรยาย

จากวีดิทศั น์ แต่ใช้วิธีการกระตุน้

นักศึกษาวิพากษ์และเขียนข้อสรุ ปกันเองก่อน และกระตุน้ ให้นกั ศึกษาสรุ ปกฏของการคิดวิพากษ์ที่ดี
จากนั้นผูว้ ิจยั จึงท้าทายให้ลองคิดทบทวนกฏของการคิดวิพากษ์ที่ดีและการประเมินให้เหตุผล และ
การพัฒนาข้อสรุ ปที่มีอยู่ ด้วยวิธีการตั้งคาถามแบบโซคราติสกับนักวิจยั เช่น คุณวิเคราะห์ปัญหาได้
ถึงแก่นรึ ยงั คุณมีเหตุผลอะไรสนับสนุ นข้อสรุ ปของคุณ ยังมีประเด็นอื่นๆ อีกไหมที่เกี่ ยวข้องกับ
ประเด็นนี้ นักศึกษาจึงได้รับการฝึ กวิธีการคิดวิพากษ์จากการสนทนา ตั้งคาถามกับผูว้ จิ ยั เป็ นหลัก
นอกจากนี้จากการศึกษา พบว่า วิธีการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ในปั จจุบนั มีแนวโน้มจะ
นาเทคโนโลยีมาใช้เป็ นสื่ อตอบโต้กนั มากขึ้น ใช้รูปแบบการสื่ อสารทั้งสองทางด้วยวิธีการ Chat,
Webboard, E-mail, Active E-learning ตัวอย่างเช่น Yang (2008) : 241 พบว่ามีปัญหาการสอนคิด
วิ พ ากษ์ ใ นห้ อ งเรี ย นขนาดใหญ่ จึ ง น ารู ป แบบการอภิ ป รายโต้เ ถี ย งผ่ า นระบบออนไลน์ ม าใช้
พัฒนาการคิดวิพากษ์ ออกแบบการวิจยั มีข้ นั ตอนดังนี้ 1) ก่อนการทดลองผูว้ ิจยั จัดการฝึ กอบรมให้
ผูส้ อนและผูช้ ่ วยสอนให้เข้าใจแนวคิดการคิดวิพากษ์อธิ บายวิธีการให้เหตุผลและอภิปราย การตั้ง
คาถามที่กระตุ น้ ยัว่ ยุให้ผูเ้ รี ยนคิด 2) ฝึ กฝนการตั้งคาถามเพื่อแนะนากลุ่ มตัวอย่างในการสารวจ
ความคิดหรื อข้อความเชิ งลึกและกว้างระหว่างการวิจยั นาร่ อง (ตลอดภาคการศึกษาต้น) แบ่งภาระ
งานหลักของผูช้ ่ วยสอนและผูส้ อน ดังนี้ ผูช้ ่ วยสอนทาหน้าที่พิจารณาคุณภาพปฏิสัมพันธ์ (ระดับ
การคิ ดวิพ ากษ์) ของผูเ้ รี ย นรวมถึ ง การตั้ง ข้อสมมติ ฐาน การให้เหตุผล และการหาหลักฐานมา
สนับสนุ น ผูส้ อนทาหน้าที่ ติดตามปฏิ สัมพันธ์ของกลุ่ มตัวอย่างและให้ความรู้ วิชาครุ ศาสตร์ แก่
ผูช้ ่วยสอน 3) การอภิปรายออนไลน์ ตั้งแต่ตน้ ถึงปลายภาคการศึกษาผูส้ อนกาหนดให้กลุ่มตัวอย่าง
ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 45 นาทีในการทาแบบสอบ CCTSTในห้องเรี ยน และต้องอภิปรายโต้เถียง
ผ่านระบบออนไลน์แบบมี โครงสร้ างนอกห้องเรี ยนผ่าน webboard โดยผูส้ อนจะมี 4 หัวข้อ ให้
นักศึ กษาอภิ ป รายภายในภาคการศึ กษา แบ่งเป็ น 2 ข้อในช่ วงต้นภาคการศึกษา เป็ นกรณี ศึ กษา
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จานวน 2 หัวข้อได้แก่ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้านกับการทางานของไอออน และ ระบบไฟฟ้ าใต้ดิน
ทาไมต้องมี 3 ขา ในช่วงปลายภาคการศึกษา เป็ นการโต้เถียงจานวน 2 หัวข้อได้แก่ คลื่นและรังสี
จากแม่เหล็กไฟฟ้ าที่มาจากเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้านจะเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพมนุ ษย์ไหม และ เหตุ
และผลในการสร้างโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ ในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของการอภิปราย ผูช้ ่วยสอนจะ
ให้นกั ศึกษาระบุและเขียนอย่างน้อยหนึ่งข้อโต้แย้งหรื อยกตัวอย่างเพื่อสนับสนุนข้อความที่อภิปราย
นักศึกษาแต่ละคนต้องตอบสนองอย่างน้อยหนึ่ งข้อความของเพื่อนคนอื่น โดยการค้นหาประเด็น
แล้วเขียนและการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ เมื่อสิ้ นสุ ดการอภิปรายนักศึกษา
ต้องสรุ ปประเด็นที่สร้างขึ้นระหว่างการอภิปรายหรื อเขียนผลสะท้อนสั้นๆ จากการอภิปราย
นอกจากนี้ ในกลุ่มทดลอง ช่ วงต้นภาคการศึกษา ผูส้ อนจะเตรี ยมความพร้อมกลุ่มตัวอย่าง
ให้เข้าใจประเภทการตั้งคาถาม โดยผูช้ ่ วยสอนจะคอยตั้งคาถามให้นกั ศึกษาตอบ ซึ่ งเป็ นคาถามที่
เกี่ยวกับประเด็นที่จะอภิปราย และช่วยให้นกั ศึกษาประเมินตนเองในการคิดจากกรณี ศึกษาและการ
โต้เถียงระหว่างการอภิปรายโต้เถี ยงผ่านระบบออนไลน์ทาให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิเทคนิ คการตั้ง
คาถาม ด้วยการรวบรวมข้อแนะนา ตรวจสอบความคิดของตนเอง และท้าทายความคิดเห็นของคน
อื่นผ่านการอภิปรายโต้เถียงระบบ
นอกจากนี้ในงานวิจยั ของ Yeh (2009): 186 ศึกษาการใช้ Active E-learning เป็ นเครื่ องมือ
ในการสอนร่ วมกับการจัดการเรี ยนการสอนในห้อง การปฏิสัมพันธ์ใช้วธิ ีการอภิปรายออนไลน์เป็ น
หลัก โดยจัดให้เป็ นห้องสนทนาข้อความ กระดานอภิปราย ส่ งอีเมล์ถึงสมาชิกในกลุ่ม การทากลุ่ม
สัมมนาผ่านระบบออนไลน์ ใช้ระยะเวลา 18 สัปดาห์เพื่อพัฒนาการคิดวิพากษ์ โดยกลุ่มทดลองจะ
ได้มีโอกาสใช้เนื้ อหาใน E-learning ที่เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาการคิดวิพากษ์โดยตรง และการเรี ยนการ
สอนกาหนดให้ใช้ระบบเป็ นสื่ อในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวัดผลโดยใช้แบบทดสอบ
3.3 การตั้งคาถามแบบต่ างๆ
การตั้ง ค าถามถื อ เป็ นวิ ธี ก ารส าคัญ ในการพัฒ นาการคิ ด วิพ ากษ์ ที่ ท าให้ผลการทดลอง
แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า การตั้งคาถามที่นิยมใช้ คือ การใช้ต้ งั คาถามแบบโซคราติส ซึ่ ง
Paul and Elder (2006) อธิ บายว่า คาถามแบบโซคราติสมีความลึกและความน่าสนใจในการประเมิน
ความจริ งหรื อความน่ าเชื่ อถื อของความคิด ตัวอย่างเช่ น อยากรู้ ความเชื่ อของคน จะใช้คาถามถึ ง
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เหตุผลของบุคคลในการคิด อาจถามว่า “พื้นฐานความเชื่อของคุณคืออะไร คุณช่วยอธิ บายการให้
เหตุผลของคุณ ให้ผมฟังมากกว่านี้ได้ไหม ฉันจะได้เข้าใจจุดยืนทางความคิดของคุณมากขึ้น ” หรื อ
เห็ นว่ามีความคิดอื่นที่มีความเชื่ อมโยงกัน เพื่อเป็ นการยืนยันความเชื่ อมโยง อาจถามว่า “สมมติว่า
สิ่ งที่คุณพูดเป็ นจริ ง แสดงว่า X หรื อ Y ก็ถูกต้องเหมือนกันใช่ไหม” หรื อ ถ้าอยากให้ความเข้าใจ
กระจ่างชัด อาจถามว่า “คุ ณช่ วยขยายความสิ่ งที่คุณพูดเมื่อสักครู่ ให้ฉนั เข้าใจคุณได้ดีข้ ึน ได้ไหม”
นอกจากนี้ Paul (1995) อธิ บายการใช้ต้ งั คาถามแบบโซคราติส มีข้ นั ตอนสาคัญ คือ 1) ฟังอย่างตั้งใจ
ว่า พูดอะไรและหมายความว่าอะไร 2) จับใจความว่าต้องการสื่ อถึงเรื่ องใดที่สาคัญ 3) สนใจเหตุผล
และหลักฐานสนับสนุน 4) คิดสะท้อนถึงสมมติฐานจากสารที่ได้รับ 5) ค้นหาความหมายและผลที่
จะตามมาภายหลังจากสารที่ได้รับ 6)ให้ตวั อย่าง ความหมายในทางเดี ยวกัน ในทางตรงกันข้า ม
7) พิจารณาความแตกต่างในสิ่ งที่เราเพิ่งรู้กบั สิ่ งที่เป็ นความเชื่อของเรา 8) ส่ งเสริ มสัญชาตญาณความ
ช่างสงสัย 9) หาทางเลือกในเชิงประจักษ์ ที่จะขยายมุมมองทางความคิดให้ผพู้ ูด 10) กระตุน้ เตือนถึง
สิ่ งที่ ยงั ไม่ แน่ นอน และปั ญหาอื่ นๆ ที่เป็ นไปได้ในทางเลื อกนั้นๆ 11) พิจารณาถึ ง สิ่ ง ที่ไ ม่น่าจะ
เป็ นไปได้ 12) โต้ตอบกับผูพ้ ดู ในทางเลือกอื่นที่ช่วยขยายการสนทนาให้ลึกซึ้ งและครอบคลุมยิ่งขึ้น
13) ตั้งใจที่จะเล่นบทบาทการเป็ นผูส้ นับสนุนการสนทนา และเพื่อให้เข้าใจประเภทของการตั้ง
คาถาม Yang ได้เรี ยบเรี ยงรู ปแบบตั้งคาถามแบบฉับพลันของโซคราติส 6 ประเภท ดังภาพที่ 2.9
2 คาถามเพือ่ ตรวจสอบสมมติฐาน

6. คาถามเกี่ยวกับการตั้งคาถาม

1. คาถามเพือ่ สร้ างความกระจ่ างชัด

- ทาไมคาถามนี้ถึงมีความสาคัญ

- คุณให้นิยามของ “A” ว่าอย่างไร

- เราจะค้นหาคาตอบอย่างไร

- ใจความสาคัญของคุณคืออะไร

- อะไรคือสมมติฐานของคาถามนี้

- ยกตัวอย่างให้ฉนั ได้ไหม

- ... เป็ นประเด็นเดียวกันไหม

- คุณช่วยอธิ บายเพิ่มเติมได้ไหม

- คาถามนี้ชดั เจนไหม เข้าใจไหม

- สิ่ งที่พูด เกี่ยวข้องอย่างไรกับประเด็น/

- พวกเราเห็นด้วยกับคาถามนี้ไหม
-

ประเภทคาถาม

5. คาถามเพือ่ ตรวจสอความหมาย

ของ โซคราติส

โดยนัยและผลที่ตามมา
- เมื่อคุณพูดว่า ... มีนยั ถึง ....
- อะไรคือสิ่ งที่เป็ นความหมายโดยนัย
- แต่ถา้ มันเกิดขึ้น อะไรคือผลตามมา
- อะไรคือผลกระทบที่จะตามมา
- ถ้า A และ B เป็ นเหตุสนับสนุน จะ
มีกรณี อื่นๆ อะไรบ้างที่จะต้องถูกต้อง

- สมมติฐานของคุณคืออะไร
- จากเหตุผลของคุณอยูบ่ นพิ้นฐาน
ของแนวคิด A ทาไมคุณถึงให้เหตุผล
ตาม A มากกว่า B
- คุณกาลังสมมติฐานว่า ... จะพิสูจน์
ได้อย่างไรว่าไม่ได้ทึกทักขึ้นเอง
- กรณี น้ ีมนั จริ งทุกครั้งไหม
3 คาถามตรวจสอบเหตุผล/หลักฐาน

4. คาถามเกี่ยวกับประเด็น/มุมมอง

- คุณมีที่มาของความเชื่ อนี้อย่างไร

- คุณนาเข้าสู่ ประเด็นนี้ดว้ ยมุมมองA

- อะไรคือเหตุผลที่ทาให้พูดเช่นนั้น

- ทาไมคุณถึงเลือกAไม่เลือกB ล่ะ

- อะไรทาให้คุณมีความเชื่ ออย่างนั้น

- คุณจะทาอย่างไรถึงปฏิเสธคาตอบ

- คุณมีหลักฐานยืนยันในเรื่ องนี้ไหม

- มีใครจะเสนอทางอื่นๆ ไหม

- สิ่ งนี้เป็ นหลักฐานที่ดีหรื อไม่

- คนที่ไม่เห็นด้วยจะพูดว่าอย่างไร

- เหตุผลพอไหม มีหลักฐานอะไร

- สิ่ งนี้จะเป็ นทางเลือกได้ไหม

- มีสารสนเทศอื่นๆ อีกไหมที่จาเป็ น

ภาพที่ 2.9 ประเภทคาถามของโซคราติส

(ที่มา : Yang, 2008: 246)
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นอกจากนี้ Sternberg, Roediger and Halpern (2007) ได้เสนอกลุ่มคาถามตามทักษะการคิด
ซึ่ งมีท้ งั หมด 10 กลุ่ม ได้แก่ 1) กรอบความคิดเชิงวิพากษ์ : กลุ่มคาถามทัว่ ไปที่ใช้แนะนาความคิด
เช่น “อะไรคือเป้ าหมาย” “ทักษะการคิดอะไรที่จะช่วยให้คุณไปถึงเป้ าหมาย” “คุณมีเป้ าหมายที่จะ
ถึงไหม” 2) ความทรงจา : ความรู ้ที่ได้มา ความรู้ที่เก็บไว้ และการดึงความรู้มาใช้ เช่น “ทาอย่างไร
จึงทาให้สารสนเทศนี้มีความหมายมากยิง่ ขึ้น” “คุณทาอย่างไรเพื่อเรี ยกคืนและจัดระบบสารสนเทศ”
“คุณพัฒนาความตื่นตัวต่ออคติในตัวคุณได้อย่างไร” 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับภาษา “ทา
อย่างไรเพื่อให้เข้าใจและใช้การตั้งคาถามจากการฟัง” “ทาอย่างไรให้ตระหนักและป้ องกันการใช้
ภาษาที่ไม่สมเหตุผลและใช้ภาษาที่มีอารมณ์ ” “เลือกและใช้กราฟจัดระบบอย่างไร” 4) การให้
เหตุผล : การสร้างข้อสรุ ปที่มีความตรงและสมเหตุผลด้วยการนิรนัย “การให้เหตุผลนิรนัยกับอุปนัย
แตกต่างกันอย่างไร” “ความจริ งและความตรงต่างกันอย่างไร” 5) การวิเคราะห์สิ่งที่โต้แย้ง “แผนผัง
โครงสร้างการโต้แย้งมีลกั ษณะอย่างไร” “ความน่าเชื่ อถือของแหล่งข้อมูลจะประเมินได้อย่างไร”
“ความคิดเห็นของตัวเองจะโต้แย้งได้อย่างไร” 6) การคิดทดสอบสมมติฐาน “ทาอย่างไรจึงจะเข้าใจ
ข้อจากัดเรื่ องความสัมพันธ์ของเหตุและผล” “จะรู้ได้อย่างไรว่าตัวแปร A ส่ งผลถึงตัวแปร B จริ ง”
7) ความน่าจะเป็ นและความไม่แน่นอน : ความเข้าใจโอกาสที่จะเกิดขึ้น “ความน่าจะเป็ นจะนามาใช้
ในการตัดสิ นใจได้อย่างไร” “คุ ณค่าที่คาดหวังในสถานการณ์จะคานวณอย่างไร ถ้ารู้ความน่ าจะ
เป็ น” “ความมัน่ ใจมากเกินไปในสถานการณ์ที่ไม่แน่อนจะหลีกเลี่ยงอย่างไร” 8) การตัดสิ นใจ “การ
ปรับเปลี่ยนแผนตามทางเลื อกอย่างไร” “จัดเตรี ยมแผนการตัดสิ นใจอย่างไร” “จะทาความเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างคุณภาพการตัดสิ นใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร” 9) การพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหา “จะวางแผนกลยุทธ์และติดตามอย่างไรเพื่อให้ได้ขอ้ ยุติ” “จะใช้กราฟ ตาราง โมเดลเพื่อ
แก้ปัญหาอย่างไร”

“ทาอย่างไรจึง จะเลื อกกลยุทธ์ แก้ปัญหาได้สมเหตุสมผล”10) ความคิ ด

สร้างสรรค์ “ทาอย่างไรให้ได้ขอ้ มูลเพิม่ เติม” “จะสร้างทางเลือกและระดมสมองได้อย่างไร”
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ตอนที่ 4 แนวคิดเกีย่ วกับโมเดลโค้ งพัฒนาการแบบมีตัวแปรแฝง
ศศิ วิม ล อมตชี วิน (2546) และ สุ ภมาส อังศุ โชติ และคณะ(2551) กล่ า วว่า โมเดลโค้ง
พัฒนาการแบบมีตวั แปรแฝง (Latent Growth Curve) เป็ นวิธีวิทยาการวัดการเปลี่ยนแปลงแนวใหม่
ที่ มี ล ัก ษณะเก็ บ ข้อมู ล ระยะยาว จากการวัดหลายครั้ ง โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้ า งหรื อการ
วิเคราะห์โครงสร้างความแปรปรวนร่ วมที่วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนในการวัดและนาตัวแปรแฝง
มาร่ วมวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงเบื้องต้น คือ ตัวแปรต้องมีระดับข้อมูล เป็ นอันตรภาคชั้น
(interval) ขึ้นไป และการเปลี่ ยนแปลงรายบุคคลนั้นเกี่ ยวกับเวลาอย่างเป็ นระบบ วัดคุณลักษณะ
เดียวกันตลอดช่วงการวัด ผลที่ได้ คือ 1) คะแนนดั้งเดิมหรื อคะแนนเริ่ มต้นที่แท้จริ ง 2) อัตราการ
พัฒนา 3) ค่าอิทธิ พลของอัตราพัฒนาการส่ งผลต่อคะแนน แนวคิดในการวัดนี้ Meredith and Tisak
เป็ นบุคคลที่นาแนวคิดเกี่ยวกับโมเดลโค้งพัฒนาการแบบมีตวั แปรแฝงมาใช้เป็ นกลุ่มแรก โดยการ
ประยุก ต์ใ ช้โมเดลสมการโครงสร้ างที่ มีก ารวิเคราะห์ ระดับ ตัวแปรแฝง เพิ่ มการวิเคราะห์ ความ
คลาดเคลื่อนในการวัดหรื อส่ วนที่เหลือของคะแนนการวัดที่ไม่สามารถอธิ บายได้ดว้ ยตัวแปรต้น คือ
เวลา และตรวจสอบโมเดลด้วยสมการโครงสร้างเชิ งยืนยัน ข้อมูลจึงมีลกั ษณะเป็ นโครงสร้ างเชิ ง
เวลา (time-structued data) และการนาวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนในการวัดมาร่ วมวิเคราะห์ทาให้
แตกต่างจากโมเดลโค้งพัฒนาการเดิม ผลที่ได้สาคัญ คือ อัตราการพัฒนา (growth rate) และแบบ
แผนการพัฒนา (growth pattern)
ลักษณะของโมเดลเป็ นโมเดลสมการเชิ งเส้น (structural equation model)โดยมีตวั แปร
สาคัญในโมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝง คือ ตัวแปรสังเกตได้ มีค่าแตกต่างกันตามช่ วงเวลา
ของการวัด โดยมีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ส่ วน ส่ วนแรก คือ ตัวแปรแฝงคะแนนดั้งเดิม (intial หรื อ
intercept:

Ln

) แสดงถึ งความแตกต่างระหว่างบุคคลในการวัดผลสัมฤทธิ์ ครั้งแรก และจะเป็ น

ค่าคงที่ของแต่ละบุคคลตลอดช่วงเวลาที่ศึกษา ส่ วนที่สอง คือ ตัวแปรแฝงอัตราการพัฒนา (growth
rate หรื อ slope: Sn) แสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคลตลอดช่วงเวลาที่ศึกษา คะแนน
ของตัวแปรที่ เป็ นบวกลบแสดงถึ งทิศทางของการเปลี่ ยนแปลง ตัวแปรนี้ เป็ นค่ าคงที่ของแต่ล ะ
บุคคล แต่ส่งผลต่อตัวแปรสังเกตได้ ตัวแปรแฝงความชัน เปลี่ ยนแปลงได้จากการคูณกับน้ าหนัก
องค์ประกอบ (factor loading:

Bt) และส่ วนที่สาม คือ ตัวแปรแฝงความคลาดเคลื่อนหรื อคะแนน
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เศษเหลือที่เป็ นตัวแปรสุ่ ม (et) ซึ่ งจะมีค่าเฉลี่ยเป็ นศูนย์ และไม่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่นในทุก
ช่วงเวลา จากความสัมพันธ์ที่กล่าวมา เขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้

Ytn

=

Ln + Bt Sn + et

จากสมการอธิ บายได้วา่ คะแนนที่สังเกตได้ของคนที่ n ในการวัดครั้งที่ t ได้มาจาก คะแนน
ในการวัดครั้งแรกบวกกับผลคูณของค่าน้ าหนักในช่วงเวลาที่ t กับคะแนนพัฒนาการของบุคคลนั้น
รวมกับความคลาดเคลื่ อนในการวัดและแต่ละครั้ง จุดเด่ นในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของโมเดลโค้ง
พัฒนาการที่ มี ตวั แปรแฝง คื อ มี ความยืดหยุ่น สามารถวิเคราะห์โค้งพัฒนาการได้หลายรู ปแบบ
กล่าวคือ สามารถกาหนดค่าพารามิเตอร์ น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรที่สังเกตได้ Y หรื อ ค่า
สัมประสิ ทธิ พ้ืนฐาน [ basic coefficient : B(t) ] ตามทฤษฏีหรื องานวิจยั ที่เกี่ยวข้องหรื อจะกาหนด
เป็ นพารามิเตอร์ (free parameter) ให้โปรแกรมประมาณค่า
กรณี ผลจากการวัดมีแบบแผนพัฒนาการเป็ นเส้นตรง โดยหลักการวัดครั้งแรกผูเ้ รี ยนยังไม่
เกิ ดพัฒนาการ สาหรับการวิเคราะห์จะกาหนดค่าน้ าหนักองค์ประกอบของพัฒนาการในครั้งที่ 1
เท่ากับ 0 หากมีการวัดพัฒนาการอีก 3 ครั้ง แต่ละครั้งมีช่วงระยะเวลาที่ห่างเท่ากัน จะกาหนด
น้ าหนักองค์ประกอบฯ ครั้งที่ 2-5 เท่ากับ 1 ถึง 4 ตามลาดับ แต่หากมีการวัดในบางครั้งที่มีช่วงห่ าง
จากครั้งก่อนต่างกัน เช่น วัดพัฒนาการ 4 ครั้ง ถ้าวัด 3 ครั้งแรก วัดห่างกัน 1 เดือน ส่ วนครั้งที่ 4 ห่ าง
จากครั้งที่ 3 เป็ นเวลา 2 เดือน การกาหนดน้ าหนักองค์ประกอบฯ จะเป็ น 0 1 2 และ 4 ตามลาดับ ถ้า
แบบแผนพัฒนาการของผูเ้ รี ยนเป็ นเส้นตรง (linear) จะใช้การกาหนดน้ าหนักองค์ประกอบฯ แบบนี้
เป็ นค่าตั้งต้นในการวิเคราะห์
ประโยชน์ที่ได้จากการวิเคราะห์คะแนนโค้งพัฒนาการแบบที่มีตวั แฝง คือ สารสนเทศที่ได้
มี ท้ งั ค่า เฉลี่ ยและความแปรปรวนของคะแนนดั้ง เดิ ม (ที่ เป็ นคะแนนจริ ง ) และค่าเฉลี่ ยและความ
แปรปรวนของอัตราพัฒนาการ (ที่เป็ นคะแนนจริ ง) โดยนาความคลาดเคลื่อนในการวัด แต่ละครั้ง
มาร่ วมวิเคราะห์ดว้ ย และทราบความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถเดิมกับอัตราพัฒนาการ ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ ใ นด้า นทฤษฏี ส าหรั บ ประโยชน์ ใ นด้า นนโยบาย อัต ราพัฒ นาการน ามาใช้ก าหนด
เป้ าหมายความสาเร็ จของกลุ่มผูเ้ รี ยน
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ตอนที่ 5 แนวคิดเกีย่ วกับการจัดโปรแกรม
อุ่นตา นพคุณ (2546) และ ชนิดา สุ วรรณลาภเจริ ญ (2552) กล่าวว่า โปรแกรม หมายถึง
โครงร่ างของงานที่ประกอบด้วยรายละเอียดของชุดกิจกรรม แนวการจัดการเรี ยนการสอนหรื อจัด
ประสบการเรี ยนรู้ ที่จะต้องทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนทัว่ ไปหรื อผูเ้ รี ยนที่มีคุณสมบัติ
พิ เ ศษ เพื่ อ ให้ ผู ้เ รี ยนได้ รั บ การพัฒ นาตามจุ ด มุ่ ง หมายหรื อลัก ษณะของโปรแกรมที่ ว างไว้
รายละเอียดของโปรแกรมประกอบด้วย จุดมุ่งหมายหรื อวัตถุประสงค์ของโปรแกรม ลักษณะของ
โปรแกรม ความต้องการ ลัก ษณะคุ ณสมบัติหรื อความสามารถของผูใ้ ช้/ผูเ้ รี ย นโปรแกรม การ
คัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมโปรแกรม เอกสารและสื่ อของโปรแกรม วิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การ
ทดลองใช้โปรแกรม และการประเมินผลโปรแกรม
ขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม มีข้ นั ตอนดังนี้ 1) การสร้างปรัชญาในการพัฒนาโปรแกรม
กล่าวคือ ความเชื่อ ค่านิยมของผูพ้ ฒั นาจะส่ งผลต่อการพัฒนา เช่น ถ้าใช้ปรัชญาผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
เป็ นผูท้ ี่ ช้ ี นาตนเองได้ การจัดการเรี ยนการสอนจะให้ความสาคัญกับเทคนิ คที่ ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ย น
พยายามเรี ยนรู้ ด้วยตนเองมากที่สุด 2) การวิเคราะห์ความต้องการ สถานการณ์ ของปั ญหาและ
ประเมินผูเ้ รี ยนก่อนเข้าร่ วมโปรแกรม จากการสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์ สอบถามผูป้ กครอง ครู หรื อ
นักเรี ยน โดยใช้แบบตรวจสอบรายการเกี่ ยวกับพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน จากการทดสอบเพื่อนามา
เป็ นข้อ มู ล พื้น ฐานก่ อนการสร้ า งโปรแกรม ทั้ง นี้ ในการวิเคราะห์ ต้องสามารถเรี ย งล าดับ ความ
ต้องการและปั ญหาได้ และในบางปั ญหาบางประเด็น ถ้ามีวิธีการอื่นที่ดีกว่า ก็ไม่ควรจัดในรู ปแบบ
โปรแกรม เช่น ใช้มาตรการทางกฏหมาย การแพทย์หรื อทางรัฐศาสตร์ จะได้ผลมากกว่า 3) ขอความ
เห็ น ชอบจากทางกฏหมายและการสนับ สนุ น จากกลุ่ ม ที่ มี อ านาจอย่า งเป็ นทางการและไม่ เป็ น
ทางการ เพราะถ้ า ไม่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ด้ว ย กลุ่ ม ดัง กล่ า วอาจขัด ขวางและปฏิ เ สธโปรแกรม
4) วิเคราะห์หลักสู ตร ว่าขอบเขตของหลักสู ตรควรสอนเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของผูเ้ รี ยน ทฤษฏีการสอนที่จะนามาใช้รองรับ เอกสารอ้างอิง 5) การกาหนด
จุดประสงค์ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างโปรแกรมและเครื่ องมือวัดประเมิ นผลของโปรแกรม โดย
ก าหนดว่ า หลัง เข้า ร่ ว มโปรแกรมจะเกิ ด การเรี ยนรู้ อ ะไรบ้า งโดยอธิ บ ายเป็ นเชิ ง พฤติ ก รรม
6) วิเคราะห์เนื้ อหา เป็ นการวิเคราะห์ตีความว่าความรู้พ้ืนฐานก่อนเรี ยนมีอะไร ระหว่างเรี ยนต้อง
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เรี ยนรู้อะไร ทักษะและเนื้ อหาที่ ใช้ในการเรี ยนแต่ละคาบสอนหรื อชั่วโมงสอนย่อยๆ มีอะไรบ้าง
โดยจัดเรี ยงลาดับจากง่ายไปหายากให้เหมาะกับความรู้ พฤติกรรมและประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน
7) การเลือกใช้กลยุทธ์ในการเรี ยนการสอน คือ การกาหนดว่าจะสอนอย่างไร การฝึ กหัด การให้ผล
ย้อนกลับ การให้แรงเสริ ม รวมถึงการให้ คาแนะนาผูเ้ รี ยน 8) สร้างแบบทดสอบ เพื่อวัดประเมินผล
โปรแกรมโดยยึดจุดประสงค์เชิ งพฤติ กรรมเป็ นหลัก ผลท าให้รู้ระดับการพัฒนาความรู้ ที่ไ ด้รับ
ระหว่า งเข้า ร่ วมโปรแกรม โดยพิจารณาจะการเปรี ย บเทีย บคะแนนสอบหลังเรี ยนกับ ก่ อนเรี ย น
เครื่ องมือที่นิยมใช้ประเมินโปรแกรม ได้แก่ แบบทดสอบซึ่ งก่อนนามาใช้ตอ้ งทดลองใช้เพื่อหาค่า
ความตรงและความเที่ยง ค่าอานาจจาแนกและค่าความยากก่อนนามาใช้ประเมินผลจริ ง แบบสังเกต
มักสร้างขึ้นในรู ปแบบของ แบบสารวจรายการหรื อแบบบันทึกพฤติกรรม แบบสอบถามซึ่ งมักทา
เป็ นมาตรประมาณค่า แบบสัมภาษณ์และแฟ้ มสะสมงาน เป็ นแฟ้ มรวบรวมผลงานและหลักฐาน
การเรี ย นรู ้ ที่ แสดงถึ ง ความรู ้ ความสามารถ ทัก ษะ เจตคติ และพัฒนาการของนัก เรี ย นอย่า งมี
จุดมุ่งหมาย นิ ยมใช้ในการประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยนตามสภาพจริ ง 9) การวิจยั เพื่อทดสอบ
ตรวจสอบคุ ณภาพจากการใช้ใ นสถานการณ์ จริ งและนาข้อค้นพบมาปรั บปรุ ง แก้ไข 10) การ
ประเมิ น ผลโปรแกรม เป็ นการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมของนัก เรี ย นเที ย บกับ จุ ด ประสงค์เ ชิ ง
พฤติกรรมที่เขียนไว้ก่อนหน้า เพื่อตัดสิ นใจว่าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้ งั ไว้น้ นั ประสบผลสาเร็ จ
หรื อ ไม่ ส่ ว นใดที่ ไ ม่ ป ระสบความส าเร็ จ ก็ น าไปปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขครั้ งต่ อ ไป และเพื่ อ ประเมิ น
ความก้าวหน้าทางการศึกษาของกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ ทาให้ได้ขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือ ช่วยให้เข้าใจ
ปั ญหาและความต้องการทางการศึกษาและใช้ขอ้ มูลเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งนโยบายทางการ
ศึกษาให้คนส่ วนใหญ่เห็นด้วยต่อไป 11) การประชาสัมพันธ์คุณค่าของโปรแกรม
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ตอนที่ 6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
หลัง จากการทบทวนเอกสารและงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อง ผูว้ ิจ ัย น าความรู้ ที่ ไ ด้ใ นประเด็ น
ต่อไปนี้ ได้แก่ 1) ปั จจัยที่มีผลการคิดวิพากษ์จาก Yeh (2009): 186; Grosser and Lombard (2008):
1365; Paul and Elder (2006) ซึ่ งได้แก่ ความรู้ประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน ทักษะการคิดวิพากษ์เดิม
บริ บทสนั บ สนุ น การคิ ด วิ พ ากษ์ เช่ น การเลี้ ยงดู ข องพ่ อ แม่ วิ ธี ก ารสอนภายในโรงเรี ยน
2) กระบวนการคิดวิพากษ์จาก Ennis (1985): 45; เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2545); Wolcott and
Lynch (2001) และ Fisher (2005) สรุ ปเป็ นโมเดล PSJEA และพัฒนาเป็ นทักาะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการ ซึ่งมี 5 ประเภทการคิดเป็ นองค์ประกอบ ได้แก่ การคิดสะท้อน การคิดวิเคราะห์ การคิด
ตัดสิ นใจ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดโต้แย้งด้วยเหตุผล 3) รู ปแบบวิธีการพัฒนาทักษะการคิด
วิพากษ์แบบบูรณาการ จาก ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2533) และ Angeli and Valanides (2009:
334) ซึ่ งได้แก่ วิธีการจัดการสอน 3 รู ปแบบ ได้แก่ การจัดการสอนเป็ นโปรแกรมพัฒนาทักษะการ
คิดวิพากษ์โดยเฉพาะ การจัดการสอนทักษะการคิดวิพากษ์ร่วมกับเนื้อหาตามหลักสู ตรรายวิชา และ
การจัดประเด็นปัญหาให้ผผูเ้ รี ยนวิพากษ์ดว้ ยตนเอง สรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ ดังนี้
การสอนโดยใช้/ไม่ใช้ ชุดการจัด

คิดสะท้อน

คิดวิเคราะห์

คิดสร้างสรรค์

คิดตัดสิ นใจ

คิดโต้แย้ง

กิจกรรมการเรี ยนรู ้
คิดสะท้อน

ทดสอบครั้งที่ 1
โปรแกรมการพัฒนาทักษะ

คิดวิเคราะห์

คะแนนดั้งเดิม

การคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ

คิดสร้างสรรค์
ทดสอบครั้งที่ 2

ปัจจัยที่มีผลการคิดวิพากษ์

อัตราการพัฒนา

ทดสอบครั้งที่ 3
ประเภทของ

ผลการเรี ยนเฉลี่ย

ผลการเรี ยนวิชา

โรงเรี ยน

สะสม

ภาษาไทย

คิดสะท้อน

ภาพ 2.10 กรอบแนวคิดโมเดลการวิจยั

คิดตัดสิ นใจ
คิดโต้แย้ง
คิดสะท้อน
คิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์
คิดตัดสิ นใจ

ทดสอบครั้งที่ 4

คิดวิเคราะห์

คิดสร้างสรรค์

คิดโต้แย้ง
คิดตัดสิ นใจ

คิดโต้แย้ง
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สมมติฐานการวิจัย
จากกรอบแนวคิ ดการวิจยั ผูว้ ิจยั ตั้ง สมมติ ฐ านการวิจยั ว่า หลัง จากนัก เรี ย นได้เข้า ร่ ว ม
โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการแล้ว ส าหรับ กลุ่ ม ทดลองที่ไ ด้เข้าร่ วม
โปรแกรม ประเภทของโรงเรี ยน ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมและผลการเรี ยนรายวิชาภาษาไทยจะมีผลที่
ทาให้คะแนนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองในการทดสอบครั้งที่ 4 แตกต่างกัน และเมื่อเปรี ยบเทียบ
ระหว่างตัวแปรโปรแกรมพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการมีอิทธิ พลต่อคะแนนดั้งเดิมสู ง
กว่าตัวแปรปั จจัยการคิดของนักเรี ยน แต่ตวั แปรปั จจัยการคิดของนักเรี ยนจะมีอิทธิ พลต่ออัตราการ
พัฒนาสู งกว่าตัวแปรโปรแกรมที่พฒั นาขึ้น
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์
แบบบูรณาการ และพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้วดั ทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ

2) สร้างและ

ตรวจสอบคุณภาพขั้นต้นของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการเพื่อใช้พฒั นา
ทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยน 3) ศึกษาอิทธิ พลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะ
การคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ที่มีต่อทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยน เมื่อควบคุม
ปั จจัยการคิดวิพากษ์ของนักเรี ยน 4.) ศึกษาอิทธิ พลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์
แบบบูรณาการที่ มีต่อคะแนนดั้งเดิม และอัตราการเปลี่ยนแปลงของทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการของนักเรี ยน ในการดาเนินการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว ผูว้ ิจยั แบ่งขั้นตอนการวิจยั
ออกเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาโมเดลและเครื่ องมือการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 การสร้ างและตรวจสอบคุ ณภาพโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์
แบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาอิทธิ พลของโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นที่มีต่อทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการ เมื่อควบคุมปัจจัยการคิดวิพากษ์
ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาอิทธิ พลของโปรแกรมที่พฒั นาขึ้ นที่มีต่อคะแนนดั้งเดิม และอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
จากกระบวนการวิจยั ทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั สรุ ปแต่ละขั้นตอนซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ กิ จกรรม
และผลลัพธ์ ดังตารางที่ 3.1 นี้
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ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและผลลัพท์ในการดาเนินการวิจยั
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาโมเดลและเครื่ องมือการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
วัตถุประสงค์ พัฒนาโมเดลการวัดและสร้างเครื่ องมือที่ใช้วดั ทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์สาระจากเอกสารงานวิจยั วิเคราะห์เนื้อหา นามาสร้าง
กิจกรรม
เป็ นโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการและกรอบแนวคิดในการวิจยั
2. ศึกษาเครื่ องมือที่ใช้วดั ทักษะการคิดและสร้างเครื่ องมือวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ รวมทั้งการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
โมเดลการวัดและเครื่ องมือที่ใช้ทกั ษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการที่มีการตรวจสอบคุณภาพ
ผลลัพธ์
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
วัตถุประสงค์ สร้างและตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
1. ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง นามาสรุ ปและสร้างโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
กิจกรรม
บูรณาการ
2. ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพขั้นต้น
ผลลัพธ์
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาอิทธิพลของโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นที่มีต่อทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ เมื่อควบคุมปัจจัย
การคิดวิพากษ์
วัตถุประสงค์ ออกแบบและทดลองใช้โปรแกรมฯ เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นที่มีต่อทักษะการคิดวิพากษ์
แบบบูรณาการ เมื่อควบคุมปั จจัยการคิดวิพากษ์
1. กาหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
กิจกรรม
2. การออกแบบแผนการทดลอง
3. กาหนดขนาดตัวอย่าง จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้และวิธีการเลือกตัวอย่างในการทดลอง
4. ทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
5. วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นและวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามเพือ่ ศึกษาอิทธิพลของโปรแกรมที่พฒั นาขึ้น
ที่มีต่อทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ เมื่อควบคุมปั จจัยการคิดวิพากษ์
อิทธิพลของโปรแกรมที่มีต่อทักษะการคิดวิพากษ์ของกลุ่มทดลอง เมื่อควบคุมปั จจัยการคิดวิพากษ์ของ
ผลลัพธ์
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จากการทดสอบครั้งที่ 1และครั้งที่ 4
ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาอิทธิพลของโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นที่มีต่อคะแนนดั้งเดิม และอัตราการเปลี่ยนแปลงของทักษะ
การคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม

ผลลัพธ์

ศึกษาอิทธิพลของโปรแกรมฯ ที่มีต่อคะแนนดั้งเดิม และอัตราการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ
โมเดลโค้งพัฒนาการแบบมีตวั แปรแฝงของทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
1. วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ที่ได้จากการทดลอง
2. วิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแบบมีตวั แปรแฝงของทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
3. วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นและปั จจัยการคิดวิพากษ์ที่มีต่อ
คะแนนดั้งเดิม และอัตราการเปลี่ยนแปลง
โมเดลโค้งพัฒนาการแบบมีตวั แปรแฝงของทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของโปรแกรมการพัฒนา
ทักษะการคิดวิพากษ์
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ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาโมเดลและเครื่องมือการวัดทักษะการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการ
การศึ ก ษาในขั้นตอนนี้ แ บ่ งเป็ น 2 ส่ วน คื อ 1.1) ศึ ก ษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อ ง
สังเคราะห์ สาระจากเอกสารงานวิจยั วิเคราะห์เนื้ อหา นามาสร้างเป็ นโมเดลการวัดทักษะการคิด
วิพากษ์แบบบูรณาการและกรอบแนวคิดในการวิจยั 1.2) ศึกษาเครื่ องมือที่ใช้วดั ทักษะการคิดและ
สร้างเครื่ องมือวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือขั้นต้น
มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์สาระจากเอกสารงานวิจยั วิเคราะห์
เนื้ อหา นามาสร้ างเป็ นโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการและกรอบแนวคิดในการ
วิจยั ในส่ วนนี้มีท้ งั หมด 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1.1.1) การดาเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
สร้ างนิ ยามปฏิบตั ิการ 1.1.2) การสร้ างโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการและ
กรอบแนวคิดในการวิจยั โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้
1.1.1 การดาเนิ นการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง สร้างนิ ยามปฏิบตั ิการ
ผูว้ ิจยั ศึกษาในเรื่ อง 1.1.1.1) ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับการคิดวิพากษ์ มีประเด็นที่ศึกษาดังนี้ ทฤษฎี
การคิด ประเภทของการคิด ปรัชญาต้นกาเนิดการคิดวิพากษ์ ความหมายของการคิดวิพากษ์ ปั จจัย
ของการคิดวิพากษ์ ประโยชน์และอุปสรรคของการคิดวิพากษ์ กระบวนการของการคิดวิพากษ์
1.1.1.2) การคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ มีประเด็นที่ศึกษา ดังนี้ องค์ประกอบของการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการ วิธีวดั การคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ 1.1.1.3) วิธีการพัฒนาการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
มีประเด็นที่ศึกษาดังนี้ ทฤษฎีระดับขั้นการพัฒนาการคิดวิพากษ์ วิธีการพัฒนาการและแนวทางการ
ตั้งคาถามเพื่อพัฒนาการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ หลังจากการศึกษา ผูว้ ิจยั สังเคราะห์สาระจาก
เอกสารงานวิจยั วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพื่อจัดกลุ่มใจความสาคัญและสรุ ปเป็ นภาพหรื อ
ตาราง นาไปสู่ การสร้างนิยามปฏิบตั ิการ ซึ่งสรุ ปเป็ นตารางนาเสนอในบทที่ 2 ตารางที่ 2.1
1.1.2 การสร้างโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการและกรอบแนวคิด
การวิจยั เริ่ มต้นจากวิเคราะห์เนื้ อหาในเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับแนวคิดกระบวนการคิด
วิพากษ์ (Ennis, 1985: 45; เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2545 ; Wolcott and Lynch, 2001 และ Fisher,
2005) สรุ ปได้ว่า โมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ การคิดสะท้อน การคิดวิเคราะห์ การคิดตัดสิ นใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดโต้แย้งด้วย
เหตุผล ตามลาดับ สรุ ปเป็ นภาพโมเดลการวัดของการทดสอบครั้งที่ 1-4 ในบทที่ 2 ภาพ 2.10 และ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ใน บทที่ 4 ภาพ 4.1 ต่อจากนั้นผูว้ ิจยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทั้งหมด
ตามที่นาเสนอในบทที่ 2 นาแนวคิดการวัดซ้ า การวิจยั เชิงวิจยั และพัฒนาและการวิจยั กึ่งทดลองมา
สังเคราะห์เป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั
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1.2. ศึกษาเครื่ องมือที่ใช้วดั ทักษะการคิดและสร้างเครื่ องมือวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการ รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือขั้นต้น มีท้ งั หมด 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1.2.1) ศึกษา
เอกสารและงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งและเลื อ กรู ป แบบเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ว ดั ทัก ษะการคิ ด วิพ ากษ์ แ บบ
บูรณาการที่เหมาะสม 1.2.2) สร้างแบบทดสอบทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ 1.2.3) ส่ งให้
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วมตรวจสอบคุณภาพขั้นต้น ดังนี้
1.2.1 ศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องและเลื อกรู ปแบบเครื่ องมือที่ใช้วดั
ทักษะการคิดวิพากษ์ที่เหมาะสม ผูว้ จิ ยั ศึกษาแบบทดสอบมาตรฐานการคิดวิพากษ์จากงานวิจยั ทั้งใน
และต่ า งประเทศ ศึ ก ษาเอกสารทางวิช าการเกี่ ย วกับ วิธี ก ารออกแบบข้อ สอบด้า นการคิ ด และ
บทความงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง 3 ประเด็น ได้แก่ 1.2.1.1) รู ปแบบวิธีการพัฒนาการคิดวิพากษ์
(ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา, 2533; Angeli and Valanides, 2009 : 334) 1.2.1.2) การใช้ต้ งั คาถาม
แบบโซคราติส (Paul, 1995; Paul and Elder, 2006; Sternberg, Roediger, and Halpern, 2007; Yang,
2008: 246)

และ 1.2.1.3 ) วิธีการวัดการคิดวิพากษ์ (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2544; Sternberg,

Roedigerand, and Halpern, 2007; Ku, 2009 : 70 ; Yang, 2008: 245; Angeli and Valanides, 2009:
334 ) เพื่อตีความนิยามปฏิบตั ิการการคิดแต่ละประเภท ทาให้มีสารสนเทศมากเพียงพอที่จะเลือก
รู ปแบบเครื่ องมือที่ใช้วดั ทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูณาการที่เหมาะสมได้
1.2.2 สร้างแบบทดสอบทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ มีรายละเอียด ดังนี้
ผูว้ ิจยั ประยุกต์แนวคิ ดแบบทดสอบThe Halpern Critical Thinking Assessment Using Everyday
Situations (HCTAES) โดยเลือกใช้แบบทดสอบที่มีท้ งั ข้อสอบอัตนัยและปรนัย จากนั้นสร้างตาราง
กาหนดน้ าหนักของคะแนนตามประเภทของการคิด (specification table) ในสถานการณ์ 1 เรื่ อง ดัง
ตารางที่ 3.2 และแบบทดสอบทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการเป็ นแบบทดสอบที่ใช้สถานการณ์
ที่ไม่เกี่ ยวข้องกับเนื้ อหาที่เรี ยนตามหลักสู ตร (content free) โดยมีสถานการณ์ให้นกั เรี ยนอ่าน
จานวน 3 เรื่ อง ใน 1 เรื่ องจะมีคาถามทั้ง 5 ประเภท
ตารางที่ 3.2 กาหนดน้ าหนักของคะแนนตามประเภทของการคิด
ประเภทการคิด
สถานการณ์ ก.
- คิดสะท้อน
- คิดวิเคราะห์
- คิดตัดสิ นใจ
- คิดสร้างสรรค์
- คิดโต้แย้ง

จานวนข้อสอบ (คะแนน)
ข้อสอบปรนัย ข้อสอบอัตนัย
1 (3)
1 (3)
1 (2)
1 (3)
1 (3)

1 (1)
-
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1.2.3 ผูว้ ิจยั ส่ งแบบทดสอบให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ร่วมตรวจสอบขั้นต้นและให้ขอ้ เสนอแนะรู ปแบบที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นตอนที่ 2 การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการ

การศึกษาในขั้นตอนนี้ แบ่งการดาเนิ นการเป็ น 2 ส่ วน คือ 2.1) ศึกษาเอกสารงานวิ จยั ที่
เกี่ ย วข้ อ ง น ามาสรุ ปและสร้ า งโปรแกรมการพัฒ นาทัก ษะการคิ ด วิ พ ากษ์ แ บบบู ร ณาการ
2.2) ตรวจสอบคุ ณ ภาพของโปรแกรมการพัฒ นาทัก ษะการคิ ด วิ พ ากษ์ แ บบบู ร ณาการโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง นามาสรุ ปและสร้างโปรแกรมการพัฒนาทักษะการ
คิดวิพากษ์แบบบูรณาการ เนื่องจากโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นมี 2 องค์ประกอบ คือ ชุดการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ แ ละแบบทดสอบเพื่ อ วัด ทัก ษะการคิ ด วิ พ ากษ์ แ บบบู ร ณาการ ในส่ ว นการสร้ า ง
แบบทดสอบฯ ผูว้ จิ ยั ได้อธิ บายในขั้นตอนที่ 1 ในขั้นตอนนี้ จึงอธิ บายในส่ วนของศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และสร้างชุดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ซึ่งมีรายละเอียด 2 ขั้นตอน ดังนี้
2.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สร้างชุดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิ ดวิพากษ์ฯ มี ท้ งั หมด 3 ขั้นตอน ดังนี้ 2.1.1.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้อง 2.1.1.2) วางแผนเพื่อกาหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน และสร้างชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
2.1.1.3) ส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วมตรวจสอบขั้นต้น
2.1.1.1 ศึ ก ษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เ กี่ ย วข้องมี 7 ประเด็ น ได้แ ก่
2.1.1.1.1) ปรัชญาการศึกษาสานักเสรี นิยม (อุ่นตา นพคุณ, 2545) 2.1.1.1.2) ทฤษฏีการคิด (Paul
and Elder, 2006) 2.1.1.1.3) แนวคิดปั จจัยของการคิดวิพากษ์ (Paul and Elder, 2006; Grosser and
Lombard, 2008: 1364; Yeh, 2009: 186) 2.1.1.1.4) แนวคิดกระบวนการคิดวิพากษ์ (Ennis, 1985:
45; เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2545 ; Wolcott and Lynch, 2001 และ Fisher, 2005) 2.1.1.1.5)
ทฤษฎี ระดับขั้นการพัฒนาการคิดวิพากษ์ (Paul and Elder, 2006) 2.1.1.1.6) รู ปแบบวิธีการ
พัฒนาการคิดวิพากษ์ (ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา, 2533; Angeli and Valanides, 2009 : 334)
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2.1.1.1.7) การใช้ต้ งั คาถามแบบโซคราติส (Paul, 1995; Paul and Elder, 2006; Sternberg, Roediger,
and Halpern, 2007; Yang, 2008: 246)
2.1.1.2 วางแผนเพื่อกาหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ประมาณ 6 สัปดาห์
และสร้างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ซึ่ งชุดกิจกรรมประกอบด้วย 2.1.1.2.1) กาหนดสิ่ งที่ตอ้ งการพัฒนา
2.1.1.2.2) กาหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ 2.1.1.2.3) กาหนดระยะเวลา 2.1.1.2.4) ระบุผรู้ ับผิดชอบ
2.1.1.2.5) กาหนดวิธีการประเมินผล 2.1.1.2.6) ค้นหาสื่ อคลิปวิดิโอที่มีปมปั ญหาโดยคัดเลือกจาก
www.youtube.com ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นหาคาสาคัญเพื่อลดโอกาสผูเ้ รี ยนเคยดูคลิ ปมาก่อน
2.1.1.2.7) ก าหนดสั ดส่ วนโครงสร้ า งค าถามและรายการค าถามที่ ส าคัญ 2.1.1.2.8) ก าหนด
วิธีดาเนิ นการจัดกิ จกรรม ผูว้ ิจยั ประยุกต์ใช้กระบวนการคิดวิพากษ์ และแนวคิดตามรู ปแบบตั้ง
คาถามของโซคราติสที่สอดคล้องกับการคิด 5 ประเภทได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดตัดสิ นใจ การ
คิดสร้างสรรค์ การคิดโต้แย้งด้วยเหตุผล การคิดสะท้อน มาพัฒนาเป็ นชุดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ซึ่งมีข้ นั ตอนสาคัญ คือ
- การรับข้อมูลใหม่ (perceiving) ผูว้ ิจยั นาเสนอเนื้ อหาคลิปวีดิโอบางส่ วน
เป็ นเนื้อหาเพื่อกระตุน้ ความสนใจให้นาเข้าสู่ กิจกรรม จากนั้นตั้งคาถามสะท้อนถึงความกระจ่างชัด
และความเชื่อหรื อสมมติฐานของนักเรี ยนเกี่ยวกับเนื้ อหาในคลิป
- การสารวจและเชื่อมโยง (seeking) ผูว้ ิจยั ตั้งคาถามเพื่อนาเสนอประเด็น
ปมปั ญหาในคลิปวิดิโอ และให้นกั เรี ยนระดมสมองกันในกลุ่ม และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- การตัดสิ นใจเลือก (judging) ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนเขียนคาตอบลงในกระดาษ
หรื อตัวแทนกลุ่มลุกขึ้นยืนตอบปากเปล่า และตั้งคาถามเพื่อตรวจสอบเหตุผลและหลักฐาน
- แลกเปลี่ยนกับผูอ้ ื่น (expressing) ผูว้ จิ ยั สรุ ปคาตอบที่แต่ละกลุ่มที่มีความ
คิดเห็นต่างกันรวมถึงเหตุผลและหลักฐาน ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม (ถ้าจาเป็ น) และตั้งคาถามซ้ าแต่ละกลุ่ม
ว่า หากให้ตดั สิ นใจอีกครั้ง จะเปลี่ยนใจเชื่อตามอีกกลุ่มหรื อไม่
- นาไปใช้ (applying) ผูว้ จิ ยั นาเสนอคลิปวีดิโอต่อไปอีก ซึ่ งจะเป็ นคาตอบ
ที่กาลังถกเถี ยงกัน พร้ อมอธิ บายเหตุผลเพิ่มเติม และตั้งคาถามต่อไปที่เป็ นเนื้ อหาต่อเนื่ องในคลิ ป
วิดีโอเดียวกัน ดังตัวอย่างชุดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในตารางที่ 3.3 และภาคผนวก ง.
2.1.1.3 ส่ ง ให้ อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ร่วมตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ งแก้ไขในด้านความเหมาะสมของภาษา
เนื้อหาของกิจกรรมการการเรี ยนรู ้ ความตรงตามเนื้อหา
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ตารางที่ 3.3 ตัวอย่างชุดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
สิ่งที่ต้องการ
ทักพัษะการคิ
ฒนา ด
วิพากษ์

แบบบูรณาการ
ผู้รับและ
ผิดชอบ
ครู ผสู้ อน ผูพ้ ฒั นา
การมีส่วนร่ วมของ
หลักสูตร
ผูเ้ รี ยน
ระยะเวลา
40 นาที
การประเมินผล
การสังเกต
พฤติกรรมผูเ้ รี ยน
ผลคะแนนจากใบ
งาน

ชื่อกิจกรรม เกิดอะไรขึ้น
วัตถุประสงค์
1. ผูเ้ รี ยนโต้แย้งด้วยการอธิบายสาเหตุหรื อหลักฐานในการตอบคาถามของตนเอง
2. ผูเ้ รี ยนเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแผ่นดินไหว สึ นามิและสงครามกลางเมือง
3. ผูเ้ รี ยนระบุวิธีการเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวและเหตุผลที่เลือกใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่าง
วิธีการดาเนินการ
1. ผูส้ อนทักทาย และแนะนากติกาการอยูร่ ่ วมกันกับผูเ้ รี ยน ได้แก่ คุยกับครู คิดอะไรให้ยกมือ ก่อนพูด
พูดจาไพเราะ ไม่ลุกเดินไปไหนก่อนได้รับอนุญาต
2. ผูส้ อนแบ่งกลุ่มๆ ละ 3 คน แจกกระดาษให้เขียนชื่ อและเลขที่ อธิ บายผูเ้ รี ยนว่าระหว่างการดูคลิปจะมี
คาถามแทรก ให้ช่วยกันหาคิด ก่อนเขียนคาตอบลงในกระดาษที่แจกไป จากนั้นจึงเปิ ดคลิปวีดิโอ ซึ่งเนื้ อหา
เป็ นภาพบรรยากาศในเมืองตอนกลางคืนบันทึกจากกล่องวงจรปิ ดหลายๆ จุด สักครู่ หนึ่งภาพมีการสัน่ ไหว
ไปมา และมีคนวิ่งหนี ออกมาจากบ้าน ไฟฟ้ าในอาคารและบนถนนดับ มีฝนุ่ ควันและประกายแสงไฟใน
ความมืด
3. ผูส้ อนหยุดคลิป เมื่อได้ยนิ เสี ยงผูเ้ รี ยนเริ่ มสงสัยและพูดขึ้นมาว่าเหตุการณ์น้ ี คืออะไร
4. ผูส้ อนสลับหน้าจอจากคลิปวิดิโอเป็ น คาถามสาคัญของกิจกรรม และอธิ บายซ้ าว่า หลังจากอ่านคาถาม
เสร็ จให้นกั เรี ยนคุยกับเพื่อน แล้วจึงเขียนลงในกระดาษที่แจกไป

โครงสร้ างของ
1. คิดสะท้
อน
คาถาม
(4%, n=1)

2. คิดตัดสิ นใจ
(26%, n=6)

5. ผูส้ อนให้เวลาผูเ้ รี ยนในกลุ่มปรึ กษากัน สังเกตกระบวนการในกลุ่ม รอจนทุกกลุ่มเขียนคาตอบเสร็ จ แล้ว
าถามส
จึงเรี ยกฟั งคาตอบจากนักเรี ยนทีละกลุ่มและร่รายการค
วมสนทนากั
นสัาคักญพัก ก่อนตั้งคาถามต่อไป
1. นักเรี ยนดูคลิปนี้แล้วเกิดคาถามอะไรบ้าง (คิดสะท้อน)
2. ทาไมนักเรี ยนจึงคิดว่า…เป็ นคาตอบที่ถูกต้อง (คิดโต้แย้งด้วยเหตุผล)
3. นักเรี ยนคิดว่าคาตอบที่เพื่อนตอบถูกต้องหรื อไม่ (คิดตัดสิ นใจ) เพราะเหตุใด (คิดวิเคราะห์)
4. มีใครที่มีคาตอบแตกต่างไปจากนี้ หรื อไม่ (คิดสร้างสรรค์)
5. เพราะอะไรเธอถึงเลือกตอบว่าเป็ น (คิดโต้แย้งด้วยเหตุผล)

3. คิดวิเคราะห์

6. คิดว่านี้ เหตุการณ์ในคลิปนี้ เกิดขึ้นในประเทศไทยหรื อไม่ (คิดตัดสิ นใจ)

(39%, n=9)

7. มีอะไรบ้างถึงทาให้รู้ว่าเหตุการณ์น้ ีไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทย (คิดวิเคราะห์)

4. คิดสร้างสรรค์
(13%, n=3)

8. ถ้าครู บอกว่าเป็ นเหตุการณ์สึนามิ จะเชื่ อหรื อไม่ (คิดตัดสิ นใจ) เพราะอะไร (คิดวิเคราะห์)
9. ถ้าเป็ นเหตุการณ์สึนามิจริ ง ควรมีภาพอะไรที่ตอ้ งเห็นในคลิปบ้าง (คิดวิเคราะห์)
10. ถ้าครู บอกว่า เกิดการสู ้รบเป็ นสงครามกลางเมืองนักเรี ยนจะเชื่ อหรื อไม่ (คิดตัดสิ นใจ)

5. คิดโต้แย้ง

11. นักเรี ยนรู ้ได้อย่างไรว่าสิ่ งที่ครู บอกเป็ นไม่เป็ นความจริ ง (คิดโต้แย้งด้วยเหตุผล)

(17%, n=4)

12. คิดว่าการวิ่งออกมานอกอาคารเป็ นวิธีการเอาชี วิตรอดที่ถูกต้องหรื อไม่ (คิดตัดสิ นใจ)
13. นักเรี ยนว่าการออกมานอกอาคารเหมาะกับสถานการณ์แบบไหน (คิดวิเคราะห์)
14. ถ้าออกมานอกอาคารได้ นักเรี ยนคิดว่าจะไปรวมตัวกันที่ไหนในโรงเรี ยน (คิดตัดสิ นใจ)
15. ถ้าออกมาที่นอกอาคารไม่ได้ นักเรี ยนจะมีวิธีป้องกันตัวเองอย่างไร (คิดสร้างสรรค์)
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2.2 ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ ในขั้นตอนนี้ผวู้ จิ ยั แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน คือ 2.2.1) ตรวจสอบคุณภาพชุดการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 2.2.2) ตรวจสอบคุณภาพ
แบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการโดยผูท้ รงคุณวุฒิ มีรายละเอียด ดังนี้
2.2.1 ตรวจสอบคุ ณภาพชุ ดการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิพากษ์แบบบูรณาการโดยผูท้ รงคุณวุฒิ มีท้ งั หมด 3 ขั้นตอน ดังนี้ 2.2.1.1) กาหนดเกณฑ์ในการ
คัดเลื อกผูท้ รงคุ ณวุฒิตรวจสอบชุ ดการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ 2.2.1.2) วิเคราะห์ผลการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา 2.2.1.3) นาชุดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ไปทดลองใช้ มีรายละเอียด ดังนี้
2.2.1.1 กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงของ
ชุดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ผูว้ จิ ยั กาหนดเกณฑ์ ดังนี้ 2.2.1.1.1) สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
ด้านหลักสู ตรและการสอน และมีผลงานทางวิชาการเกี่ยวข้องกับการคิดวิพากษ์หรื อเคยเป็ นอาจารย์
ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ หลัก ที่ มี หัวข้อวิท ยานิ พนธ์เกี่ ย วข้องกับ การคิ ดวิพากษ์ จานวน 1 ท่า น
2.2.1.1.2) สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกด้านการวัดและประเมินผล และมีผลงานทางวิชาการ
เกี่ ยวข้องกับการคิ ดวิพากษ์หรื อเคยเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลักที่มีหัวข้อวิทยานิ พนธ์
เกี่ยวข้องกับการคิดวิพากษ์ จานวน 1 ท่าน และ 2.2.1.1.3) สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกด้านการ
จัดการเรี ยนการสอนและมีผลงานทางวิชาการเกี่ ยวข้องกับการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ จานวน 1 ท่าน
รวมมี ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ตรวจสอบความตรงแผนการจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู้ จานวน 3 ท่ า น โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 3 ท่านตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาคลิปวิดิโอและสถานการณ์จาลอง ตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาของคาถาม ความเหมาะสมของภาษา
2.2.1.2 วิเคราะห์ผลการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา ใช้ค่าดัชนี ความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC: item objective congruence) ประเมินค่า 3 ระดับ
ได้แก่ คะแนน 1 เห็นชอบ/สอดคล้อง คะแนน 0 ไม่แน่ใจ และคะแนน -1 ไม่เห็นชอบ/ไม่สอดคล้อง
ใช้เกณฑ์ใ นการวิเคราะห์ ค วามตรงตามเนื้ อหามีค่าเท่ากับ 0.50 – 1.00 ถื อว่า สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด
ผลจากการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา พบว่า จากจานวนคลิปวิดิโอ
หรื อสถานการณ์จาลอง 17 ชุ ด มีค่า IOC = 1.00 จานวน 1 เรื่ อง ค่า IOC = 0.5 – 0.99 จานวน 12
เรื่ อง และมีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 จานวน 4 เรื่ อง ถือว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด
จานวน 13 เรื่ องจาก 17 เรื่ อง ผลการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาของชุ ดการจัดกิ จกรรมการ
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เรี ยนรู้ และมีรายการข้อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 จานวน 132 คาถามจาก 169 คาถาม ดังตาราง
ที่ 3.4 ในส่ วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผูว้ ิจยั ใช้วิธีปรับแก้แผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งมีท้ งั หมด 2 ประเด็น คือ 1) เลือกใช้ภาษาตั้งคาถามให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และตรง
กับนิยามปฏิบตั ิการ 2) เลือกสถานการณ์หรื อกิจกรรมที่มีปมปัญหา เพื่อกระตุน้ ผูเ้ รี ยนคิดและโต้แย้ง
ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจสอบความตรงของชุดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชื่อชุดกิจกรรม
1. เกิดอะไรขึ้น
2. รถไฟ
3. เขาเป็ นใคร
4. ดญ.อ๋ อย
5. แอบ
6. นิทานหิ่ งห้อย
7. ผีมีจริ งหรื อ
8. เขาทาอะไร
9. คนหูหนวกเล่นดนตรี
10. เนียนหรื อไม่ต้ งั ใจ
11. หนีน้ าท่วม
12. พญานาค
13. ปล้นร้านสะดวกซื้อ
14. รณรงค์ไม่สูบบุหรี่
15. คาดเข็มขัดนิรภัย
16. ไม่เข้าใจโจ๋
17. โฆษณาอะไร

คลิปวิดิโอหรื อสถานการณ์จาลอง
ค่า IOC
< 0.5
0.5 – 0.99
1.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

< 0.5
2
3
1
3
6
4
8
10
-

รายการข้อคาถาม
ค่า IOC
0.5 – 0.99
14
8
3
6
9
5
10
6
4
8
5
2
5
3
1
2

จานวนข้อ
1.00
3
4
9
5
1
3
1
5
3
1
5
1

17
12
12
11
12
8
14
10
9
11
1
10
8
9
11
11
3

2.2.1.3 นาส่ วนหนึ่ งของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ไปทดลองใช้ ผูว้ ิจยั จัด
กิจกรรมให้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนเอกชนซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
จานวน 16 คน ระยะเวลา 40 นาที หลังจัดกิจกรรมผูว้ จิ ยั สอบถามนักเรี ยนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะทั้ง
จากการสอบถามและให้เขียนความคิดเห็นลงในกระดาษ มีขอ้ เสนอแนะทั้งหมด 5 ประเด็น คือ
1) เสี ยงในคลิปวิดิโอเบา นักเรี ยนนัง่ อยูห่ ลังห้องไม่ได้ยิน 2) ไม่เข้าใจของเนื้ อเรื่ องในคลิปวิดิโอ ไม่
เข้าใจภาษาอังกฤษ 3) ผูว้ ิจยั เลื อกใช้ค าถามที่เข้าใจยากเกิ นไปสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึ กษาปี ที่ 1
4) กิจกรรมควรมีผลต่อคะแนนรายวิชา
2.2.2 ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
โดยผูท้ รงคุ ณวุฒิ มีท้ งั หมด 3 ขั้นตอน ดังนี้ 2.2.2.1) กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความตรง 2.2.2.2) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาครั้งที่ 1 2.2.2.3) นาไปทดลองใช้ครั้ง
ที่ 1 2.2.2.4) ปรับแก้แบบทดสอบหลังทดลองใช้ครั้งที่ 1 2.2.2.5) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
รอบที่ 2 2.2.2.6) นาไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้
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2.2.2.1 ก าหนดเกณฑ์ ใ นการคัด เลื อ กผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจสอบคุ ณ ภาพ
แบบทดสอบ มีเกณฑ์ ดังนี้ 2.2.2.1.1) สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกด้านหลักสู ตรและการสอน
และมีผลงานทางวิชาการเกี่ยวข้องกับการคิดวิพากษ์หรื อเคยเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักที่
มีหวั ข้อวิทยานิ พนธ์เกี่ยวข้องกับการคิดวิพากษ์ จานวน 1 ท่าน 2.2.2.1.2) สาเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอกด้านการวัดและประเมินผล และมีผลงานทางวิชาการเกี่ยวข้องกับการคิดวิพากษ์หรื อเคย
เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลักที่มีหัวข้อวิทยานิ พนธ์เกี่ ยวข้องกับการคิดวิพากษ์ จานวน 1
ท่าน 2.2.2.1.3) สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกด้านการจัดการเรี ยนการสอน จานวน 1 ท่าน และ
2.2.2.1.4) ส าเร็ จการศึ ก ษาระดับปริ ญญาเอกด้า นการวัดและประเมิ นผลจานวน 3 ท่ า น รวม
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั หมดจานวน 6 ท่าน
2.2.2.2 ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหารอบที่ 1 ตรวจสอบโดยใช้วิธีการ
ปรั บ แก้ตามข้อ เสนอแนะทั้ง หมด พบว่า ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ใ ห้ข ้อ เสนอแนะทั้ง หมด 6 ประเด็ น คื อ
1) เขียนคาชี้แจงวิธีการทาข้อสอบและวิธีการให้คะแนน 2) ใช้รูปแบบข้อคาถามที่เหมาะสมสาหรับ
การวัดด้านพุทธิ ปั ญญา 3) เพิ่มข้อความอธิ บ ายสถานการณ์ ที่ กาหนดให้ 4) เพิ่ม เติมตัวแปร
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 5) เลื อกใช้สถานการณ์ ให้เหมาะสมกับผูท้ าแบบทดสอบ
6) นิยามปฏิบตั ิการของการคิดแบบบูรณาการมีความทับซ้อน
2.2.2.3 นาไปทดลองใช้ครั้งที่ 1 หลังปรับแก้แบบทดสอบตามคาแนะนา
ของผูท้ รงคุ ณวุฒิครั้งที่ 1 ผูว้ ิจยั นาไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเอกชน
จานวน 159 คน เพื่อตัดสิ นปั ญหาความคิดเห็นผูท้ รงคุณวุฒิไม่สอดคล้องกันเกี่ยวกับรู ปแบบข้อสอบ
สาหรับการวัดด้านพุทธิปัญญาที่เหมาะสม กล่าวคือ ควรเลือกใช้คาถามปลายเปิ ดหรื อปลายปิ ด
ผลพบว่า คาถามปลายเปิ ด (รู ปแบบที่ 1 ข้อสอบแบบหลายตัวเลือก และ
รู ปแบบที่ 2 ข้อสอบแบบหลายตัวเลื อกและมีตวั เลือกอื่นๆ ให้เขียนตอบสั้น) มี ค่าเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนกลุ่ มต่ าและกลุ่มสู งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ คาถามปลายปิ ด
(รู ปแบบที่ 3 ข้อสอบให้เขียนความเรี ยง) คะแนนระหว่างกลุ่มต่าและกลุ่มสู งไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
2.2.2.4 ปรับแก้แบบทดสอบหลังทดลองใช้ครั้งที่ 1 ผูว้ ิจยั ปรับสัดส่ วน
ข้อสอบให้มีจานวนข้อสอบปลายปิ ดให้มีเพิ่มมากขึ้น และลดความสาคัญคาถามปลายเปิ ด ให้เหลือ
เพียงข้อเดียวใน 1 สถานการณ์และปรับลดจานวนข้อสอบให้เหลือ 3 ข้อ
2.2.2.5 ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหารอบที่ 2 มี ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ตรวจ
จานวน 3 ท่าน ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิกลุ่มที่คิดเห็นต่างกัน ใช้วิธีการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ผลการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
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พบว่า มี ข้อ สอบที่ มี ค่ า IOC มากกว่า 0.5 จ านวน 17 ข้อ จาก 20 ข้อ
ดังตารางที่ 3.5 นอกจากนี้ สาหรับการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา รอบที่ 2 ตรวจสอบโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิให้ขอ้ เสนอแนะทั้งหมด 2 ประเด็น คือ 1) การให้คะแนนที่แตกต่างกันต้องอ้างอิงถึง
นิยามปฏิบตั ิการและ 2) การให้เหตุผลควรมาจากการสัมภาษณ์นกั เรี ยนและหรื องานวิจยั
ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจสอบความตรงของแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
สถานการณ์
1.เรี ยนพิเศษ
- คิดสะท้อน
- คิดวิเคราะห์
- คิดตัดสิ นใจ
- คิดสร้างสรรค์
- คิดโต้แย้ง
2. โลกร้อน
- คิดสะท้อน
- คิดวิเคราะห์
- คิดตัดสิ นใจ
- คิดสร้างสรรค์
- คิดโต้แย้ง

< 0.5

ค่า IOC
0.5-0.99

1.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

สถานการณ์
3. เพื่อน
- คิดสะท้อน
- คิดวิเคราะห์
- คิดตัดสิ นใจ
- คิดสร้างสรรค์
- คิดโต้แย้ง
4. ศัลยกรรม
- คิดสะท้อน
- คิดวิเคราะห์
- คิดตัดสิ นใจ
- คิดสร้างสรรค์
- คิดโต้แย้ง

< 0.5

ค่า IOC
0.5-0.99

1.00

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

2.2.2.6 นาไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 หลังปรับแก้แบบทดสอบตามคาแนะนา
ผูท้ รงคุ ณวุฒิครั้งที่ 2 ผูว้ ิจยั นาไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเอกชน
จานวน 64 คน
ผลพบว่า แบบทดสอบมีค่าความยากอยู่ระหว่า ง 0.16-0.77 และมีค่ า
อ านาจจ าแนกอยู่ ร ะหว่ า ง 0.14-1.00 มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ แ อลฟาของครอนบาคอยู่ร ะหว่ า ง
0.386 - 0.735 และสาหรับข้อคาถามที่มีค่าความยากและค่าอานาจจาแนกอยูน่ อกพิสัย 0.2-0.8
ผลจากการทดลองใช้ครั้งที่ 2 ผูว้ ิจยั ได้นาไปปรับแก้ไขความเหมาะสมของภาษา จากผลการนาไป
ทดสอบครั้งที่ 1 กลับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจานวน 188 คน ผลค่าความยากและค่าอานาจจาแนก
สู งขึ้น จนอยูใ่ นเกณฑ์สามารถนาไปใช้งานได้ กล่าวคือ ในสถานการณ์ที่ 1.เรื่ อง เรี ยนพิเศษ ข้อสอบ
การคิดสะท้อน ค่าอานาจจาแนก (r) ผลการทดลองใช้ครั้งที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.14 หลังปรับแก้ความ
เหมาะสมของภาษา ผลการทดสอบครั้งที่ 1 ค่าปรับเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.27 และในสถานการณ์ ที่ 3 เรื่ อง
เพื่อน ข้อสอบคิดตัดสิ นใจ ค่าความยาก (p) ผลการทดลองใช้ครั้งที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.16 หลังปรับแก้
ความเหมาะสมของภาษา ผลการทดสอบครั้งที่ 1 ค่าปรับเพิม่ ขึ้นเท่ากับ 0.32 ดังตารางที่ 3.6
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ตารางที่ 3.6 คุณภาพของเครื่ องมือวัดจากผลการทดลองใช้ครั้งที่ 2 และการทดสอบครั้งที่ 1
สถานการณ์
1.เรี ยนพิเศษ
- คิดสะท้อน
- คิดวิเคราะห์
- คิดตัดสิ นใจ
- คิดสร้างสรรค์
- คิดโต้แย้ง
2. โลกร้อน
- คิดสะท้อน
- คิดวิเคราะห์
- คิดตัดสิ นใจ
- คิดสร้างสรรค์
- คิดโต้แย้ง
3. เพื่อน
- คิดสะท้อน
- คิดวิเคราะห์
- คิดตัดสิ นใจ
- คิดสร้างสรรค์
- คิดโต้แย้ง

ผลการทดลองใช้ครั้งที่ 2 (ผลการทดสอบครั้งที่ 1)
จานวนข้อ (n)
ค่าความยาก (p)
ค่าอานาจจาแนก (r)

1
1
2
1
1

0.78 (0.63)
0.51
0.46
0.68
0.36

0.14 (0.27)
0.31
0.28
0.56
0.64

1
1
2
1
1

0.58
0.39
0.65
0.67
0.41

0.67
0.73
0.57
0.63
0.66

1
1
2
1
1

0.74
0.20
0.16 (0.32)
0.76
0.48

0.47
0.29
1.00 (0.76)
0.44
0.56

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาอิทธิพลของโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ทีม่ ีต่อทักษะการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการ
เมื่อควบคุมปัจจัยการคิดวิพากษ์
การศึกษาในขั้นตอนนี้ มีท้ งั หมด 4 ขั้นตอน ดังนี้ 3.1) กาหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
3.2) การออกแบบแผนการทดลอง 3.3) กาหนดขนาดตัวอย่าง จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้และวิธีการ
เลื อกตัวอย่างในการทดลอง 3.4) ทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณา
การ 3.5) วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น และวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ นาม เพื่อศึกษาอิทธิ พลของ
โปรแกรมที่ พฒั นาขึ้ นที่ มีต่อทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการเมื่อควบคุ มปั จจัยการคิดวิพากษ์
โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้
3.1 กาหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั การวิจยั ครั้งนี้ ตัวแปรจัดกระทา คือ การใช้หรื อไม่ใช้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (group) ด้วยรู ปแบบโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
ใช้ระยะเวลาจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 5 สัปดาห์ ใช้เวลาจัดกิจกรรม 3 วันต่อสัปดาห์โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูจ้ ดั
กิจกรรม กระตุน้ ผูเ้ รี ยนด้วยการตั้งคาถาม สนทนา ตัว แปรควบคุ ม คื อ ปั จ จัย การคิ ด วิ พ ากษ์ 3
องค์ประกอบ คือ ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPA) ผลการเรี ยนวิชาภาษาไทย (ThGPA) แทนความรู้
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และประสบการณ์เดิมในเรื่ องที่จะวิพากษ์ และประเภทของโรงเรี ยน (school) แทนบริ บทสนับสนุน
การคิดวิพากษ์ ตัวแปรตาม คือ คะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ จานวน 4 ครั้ง (skill1-skill4)
ที่มาจากแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ที่ผวู้ จิ ยั สร้างขึ้น
3.2 การออกแบบแผนการทดลอง ใช้การวิจยั กึ่ งทดลอง แบบวัดซ้ า 4 ครั้ง เพื่อวัด
พัฒนาการหรื อการเปลี่ยนแปลงก่อน ระหว่างและหลังการเข้าร่ วมโปรแกรมการพัฒนาทักษะการ
คิดวิพากษ์แบบบูรณาการ โดยมีแบบแผนการทดลองตามตารางที่ 3.7 ดังนี้
ตารางที่ 3.7 แบบแผนการทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

time 1
O1
O1

X

time 2
O2

X

time 3
O3

X

time 4
O4
O4

O1 - O4 หมายถึง การวัดทักษะการคิดวิพากษ์ของนักเรี ยน X หมายถึง โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ

3.3 กาหนดขนาดตัวอย่าง จานวนกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้และวิธีการเลือกตัวอย่างในการ
ทดลอง ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง โดยกาหนดเกณฑ์เลือกโรงเรี ยนที่เข้าเก็บข้อมูล ดังนี้
3.3.1) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและอาจารย์ให้ความร่ วมมือในการทดสอบวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการของนักเรี ย นทั้ง ระดับ ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 เพื่ อจาแนกประเภทของโรงเรี ย น 3.3.2)
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและอาจารย์ให้ความร่ วมมือในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ กบั นักเรี ยน อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 วัน 3.3.3) เป็ นโรงเรี ยนสหศึกษาเปิ ดสอนนักเรี ยนระดับประถมศึกษาชั้นปี ที่ 5 ไม่
น้อยกว่า 4 ห้อง แต่ละห้องมี จานวนนักเรี ยนไม่ต่ ากว่า 30 คน และ 3.3.4) โรงเรี ยนตั้งอยู่ในเขต
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
จากเกณฑ์ดงั กล่าว ผูว้ ิจยั ได้รับความอนุเคราะห์จากผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นและอาจารย์จานวน 3
โรงเรี ยนที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ แบ่งเป็ นโรงเรี ยนเอกชน 1 โรง สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ปทุ ม ธานี เป็ นโรงเรี ย นระดับดี และโรงเรี ย นรั ฐบาล 2 โรง สัง กัด
สานักการศึกษากรุ งเทพฯ เป็ นโรงเรี ยนระดับปานกลางและระดับอ่อน
จากนั้นผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มห้องเรี ยนเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จากการสุ่ มเลือก 2 ห้องเรี ยนจาก 4-5
ห้องในแต่ละโรงเรี ยน ทาให้มีนกั เรี ยนระดับประถมศึกษาชั้นปี ที่ 5 เป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 3 ห้อง
ได้นกั เรี ยนกลุ่มทดลอง 95 คน นักเรี ยนกลุ่มควบคุม จานวน 3 ห้อง ได้นกั เรี ยนกลุ่มควบคุม 93 คน
รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน 188 คน
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3.4 ทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ในขั้นตอนนี้
แบ่งการดาเนิ นการเป็ น 3 ขั้นตอน คือ 3.4.1) ทดสอบก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมฯ 3.4.2) นาเสนอ
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 3.4.3) การใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่สร้างขึ้น โดยมีรายละเอียดแต่
ละขั้นตอน ดังนี้
3.4.1 การทดสอบเพื่ อ วัด ทัก ษะการคิ ด วิ พ ากษ์แ บบบู ร ณาการก่ อ นเข้า ร่ ว ม
โปรแกรมฯ ผูว้ ิจยั ดาเนินการทดสอบทักษะการคิดวิพากษ์ของนักเรี ยน (Pretest) กับผูเ้ รี ยนทั้งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ผูว้ ิจยั ชี้ แจง
วิธีการทาแบบทดสอบทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผูว้ จิ ยั เป็ นผูค้ วบคุมห้องสอบกับกลุ่มทดลอง
และให้อาจารย์ประจาชั้นกลุ่มควบคุม ควบคุมห้องสอบแทน ระหว่างการทดสอบในโรงเรี ยนระดับ
ปานกลาง อาจารย์ป ระจาชั้นกลุ่ ม ควบคุ ม ชี้ แจงว่า นัก เรี ย นมี ท กั ษะอ่ า นหนัง สื อไม่ ดี ผูว้ ิจยั จึ ง
อนุ ญาตให้อาจารย์อ่านโจทย์และตัวเลื อกให้นักเรี ยนฟั ง พบว่า การอ่านให้ฟังมีผลทาให้ค่าเฉลี่ ย
คะแนนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
3.4.2 การนาเสนอแผนการเก็บข้อมูลต่อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและอาจารย์ เพื่อขอจัด
ตารางเวลาเข้าโรงเรี ยนและนาเสนอรายละเอียดการเก็บข้อมูล ตามตารางที่ 3.8
3.4.3. การใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่สร้างขึ้น ผูว้ ิจยั จัดกิจกรรมตามโปรแกรมการ
พัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ติดต่อกันตามแผนการเก็บข้อมูล ในขณะที่กลุ่มควบคุม
อาจารย์ประจารายวิชาในแต่ละโรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรปกติ ในระหว่างจัด
กิจกรรม ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลคะแนนระหว่างการทากิจกรรมในชั้นเรี ยนทุกครั้งเพื่อเป็ นแรงเสริ ม
ตารางที่ 3.8 รายละเอียดการเก็บข้อมูล
ระยะเวลา

การดาเนินการเก็บข้อมูล

กลุ่มทดลอง
สัปดาห์ที่ ครั้งที่ 1 ผูว้ จิ ยั แนะนาตัว ดาเนินการทดสอบ
ทักษะการคิดวิพากษ์ของนักเรี ยนครั้งที่ 1 คุม
1
ห้องสอบ
(30 ม.ค.4 ก.พ. 55) ครั้งที่ 2 ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรม “เกิดอะไรขึ้น”
ครั้งที่ 3 ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรม “รถไฟ”

กลุ่มควบคุม
ครั้งแรก แนะนาตัว อธิบายวิธีการทา
แบบทดสอบและดาเนินการทดสอบทักษะ
การคิดวิพากษ์ของนักเรี ยน อาจารย์ประจา
ชั้นควบคุมห้องสอบ
ครั้งต่ อไป อาจารย์ประจารายวิชาจัดการ
เรี ยนการสอนตามหลักสูตรปกติ

สัปดาห์ที่ ครั้งที่ 4 ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรม “เขาเป็ นใคร”
ครั้งที่ 5 ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรม “ดญ.อ๋ อย” และ
2

โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตร
ปกติ

(6 ก.พ.11 ก.พ. 55)

“แอบ”
ครั้งที่ 6 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดสอบทักษะการ
คิดวิพากษ์ของนักเรี ยนครั้งที่ 2
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สัปดาห์ที่ ครั้งที่ 7 ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรม “นิทานหิ่งห้อย”
ครั้งที่ 8 ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรม “ผีมีจริ ง”
3
(13 ก.พ.18 ก.พ.. 55)

โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตร
ปกติ

ครั้งที่ 9 ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรม “เขาทาอะไร”

สัปดาห์ที่ ครั้งที่ 10 ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรม “คนหูหนวกเล่น โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตร
ปกติ
ดนตรี ”
4
ครั้งที่ 11 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดสอบทักษะการ
คิดวิพากษ์ของนักเรี ยนครั้งที่ 3
ครั้งที่ 12 ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรม “เนียนหรื อไม่
ตั้งใจ”
สัปดาห์ที่ ครั้งที่ 13 ผูว้ จิ ยั จัดสถานการณ์จาลอง “หนี ครั้งสุ ดท้าย ดาเนินการทดสอบทักษะการ
น้ าท่วม”
คิดวิพากษ์ของนักเรี ยน อาจารย์ประจาชั้น
5
ควบคุมห้องสอบ
ครั้งที่ 14 ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรม “พญานาค”
(27 ก.พ.3 มี.ค. 55) ครั้งที่ 15 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดสอบทักษะการ
คิดวิพากษ์ของนักเรี ยนครั้งที่ 4
(20 ก.พ.25 ก.พ. 55)

หมายเหตุ ตัวอย่างการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการดูรายละเอียดได้ในคู่มือโปรแกรมการ
พัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยนประถมศึกษาชั้นปี ที่ 5 รายละเอียดตามภาคผนวก ง

3.5 วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น และวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ นาม เพื่อศึกษาอิทธิ พล
ของโปรแกรมที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นที่ มี ต่อทัก ษะการคิ ดวิพ ากษ์แบบบูร ณาการเมื่ อควบคุ มปั จ จัย การคิ ด
วิพากษ์ ในขั้นตอนนี้ แบ่งการดาเนิ นการเป็ น 2 ขั้นตอน คือ 3.5.1) วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของ
กลุ่มตัวอย่าง 3.5.2) วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามโดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้
3.5.1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้น
ของตัวแปรรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ประเภทของโรงเรี ยน ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม ผลการ
เรี ย นวิช าภาษาไทย ด้ว ย ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ค วาม
แปรปรวนแบบวัดซ้ า เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากการวัดแต่ละครั้ง
3.5.2. วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ นาม เพื่อประเมินอิทธิ พลโปรแกรมฯ ที่มีต่อ
ทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยน เมื่อควบคุมปั จจัยของการคิดวิพากษ์ มีข้ นั ตอน
ย่อย ดังนี้ 3.5.2.1) การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ นาม (MANOVA) เพื่อตรวจสอบผลจากการ
ทดสอบครั้งที่ 1 (skill 1) ว่า ตัวแปรควบคุมมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
หรื อไม่ หากไม่ พบว่าไม่มีความแตกต่ างกันระหว่างกลุ่ มจะทาการวิเคราะห์ แต่ ถ้าพบว่ามีความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มจะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม (ANCOVA) 3.5.2.2) ใช้วิเคราะห์
ความแปรปรวนพหุ นาม มีตวั แปรจัดกระทา คือ รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (group) โดยใช้/
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ไม่ใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ และมีตวั แปรควบคุมที่นามาใช้ใน
การวิเคราะห์ คือ 1) ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPA) ผลการเรี ยนวิชาภาษาไทย (ThGPA) และ 3)
ประเภทของโรงเรี ยน (school) โดยใช้ผลจากการทดสอบครั้งที่ 1 (skill 1) เป็ นตัวแปรร่ วมตาม
คาแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิ และมีตวั แปรตามเป็ นผลจากการทดสอบครั้งที่ 4 (skill 4)
ขั้นตอนที่ 4 การศึ ก ษาอิทธิพ ลของโปรแกรมที่พัฒ นาขึ้นที่มีต่ อคะแนนดั้งเดิม และอัต ราการ
เปลีย่ นแปลงของทักษะการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการ
ในขั้นตอนนี้ แบ่งการดาเนิ นการเป็ น 3 ส่ วน คือ 4.1) วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปร
สังเกตได้ที่ได้จากการทดลอง 4.2) วิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแบบมีตวั แปรแฝงของทักษะการ
คิดวิพากษ์แบบบูรณาการ 4.3) วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของตัวแปรโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นและปั จจัยการคิดวิพากษ์ที่มีต่อคะแนนดั้งเดิม และอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้
4.1 วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้จากการทดลอง ผูว้ ิจยั นาตัวแปรสังเกต
ได้ท้ งั หมดได้แก่ 1) คะแนนจากการทดสอบครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4 (skill1-skill4) 2) รู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอน (group) 3) ประเภทของโรงเรี ยน (school) 4) ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5) ผล
การเรี ยนวิชาภาษาไทย (ThGPA) วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ร นาเสนอค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 วิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแบบมีตวั แปรแฝงของทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณา
การ เพื่อการประเมินอิทธิ พลของโปรแกรมฯ ที่มีต่อคะแนนดั้งเดิม และอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ทัก ษะการคิ ดวิพากษ์แบบบู รณาการของนักเรี ย น ผูว้ ิจยั ตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์โมเดลโค้ง
พัฒนาการที่มีตวั แปรแฝง (Latent Growth Curve) ที่สอดคล้องกลมกลืนระหว่างข้อมูลกับโมเดล
ซึ่ งใช้ดชั นี ช้ ี วดั ในการตรวจสอบ ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืน (Goodness of fit :
GFI) ค่าดัชนี รากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือ (Root Mean Squared Residual : RMR) สาหรับ
การวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝง Hair et al (2006) กาหนดให้ใช้กลุ่มตัวอย่าง 5-20
หน่ วยต่อ 1 พารามิเตอร์ ที่ตอ้ งประมาณค่า ในการวิจยั ครั้งนี้ มีเส้นพารามิเตอร์ ที่ตอ้ งประมาณค่า
จานวน 21 เส้น การคานวณกลุ่มตัวอย่างจากเส้นพารามิเตอร์ ที่ตอ้ งประมาณค่าขั้นต่าเท่ากับ 5x21
เท่ากับ 105 คน ผูว้ จิ ยั ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 188 คน จึงเพียงพอต่อการวิเคราะห์
4.3 วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นและปั จจัย
การคิดวิพากษ์ที่มีต่อคะแนนดั้งเดิ ม และอัตราการเปลี่ยนแปลง ผูว้ ิจยั นาผลที่ได้จากการวิเคราะห์
โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงมานาเสนอค่าอิทธิ พลระหว่างตัวแปรอิทธิ พลของโปรแกรม
และปั จจัยการคิดที่ส่งผลต่อคะแนนดั้งเดิม และอัตราการเปลี่ยนแปลง นาเสนอในรู ปของตาราง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ องการทดลองวัดผลโค้งพัฒนาการแบบมีตวั แปรแฝงในการพัฒนาทักษะการคิด
วิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยน เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง มีวตั ถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ ประการ
ที่หนึ่ ง เพื่อพัฒนาโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ และพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้วดั
ทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ประการที่สอง เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพขั้นต้นของ
โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการเพื่อใช้พฒั นาทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการของนักเรี ยน ประการที่สาม เพื่อศึกษาอิทธิ พลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิด
วิพากษ์แบบบูรณาการ ที่มีต่อทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยน เมื่อควบคุมปั จจัยการ
คิดวิพากษ์ของนักเรี ยน และประการที่สี่ เพื่อศึกษาอิทธิ พลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิด
วิพากษ์แบบบูรณาการที่มีต่อคะแนนดั้งเดิ ม และอัตราการเปลี่ยนแปลงของทักษะการคิดวิพากษ์
แบบบูรณาการของนักเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนระดับประถมศึกษาชั้นปี ที่ 5 จานวน 188 คน การนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ผูว้ จิ ยั แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1
ผลพัฒนาโมเดลการวัดและพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้วดั ทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ตอนที่ 2 ผล
สร้างและตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ตอนที่ 3 ผล
การทดลองศึกษาใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ เมื่อควบคุม ปั จจัยการ
คิดวิพากษ์ ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแบบมีต ัวแปรแฝงของทักษะการคิ ด
วิพากษ์แบบบูรณาการที่มีต่อคะแนนดั้งเดิม และอัตราการเปลี่ยนแปลง
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ตอนที่ 1 ผลพัฒนาโมเดลการวัดและพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ วดั ทักษะการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการ
ผูว้ ิจยั แบ่งการนาเสนอผลในตอนนี้ เป็ น 3 ประเด็น ดังนี้ 1.1) องค์ประกอบและนิ ยาม
ปฏิบตั ิการของตัวแปรในโมเดลการวัด 1.2) ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการ มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 องค์ประกอบและนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปร โมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บู ร ณาการเป็ นผลผลิ ต การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาจากการทบทวนเอกสารและงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การคิดสะท้อน การคิดวิเคราะห์ การคิดตัดสิ นใจ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดโต้แย้งด้วยเหตุผล ตามลาดับ การคิดแต่ละประเภทมีนิยาม ดังนี้ 1.1.1) การคิด
สะท้อน (reflective thinking) ความสามารถในการตั้งข้อสงสัยถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลใหม่หรื อ
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่นและตนเอง 1.1.2) การคิดวิเคราะห์ (analytical thinking) ความสามารถใน
การแยกแยะส่ วนที่เป็ นเหตุผล ข้อเท็จจริ ง ความคิดเห็นของข้อมูลใหม่หรื อความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
และตนเอง 1.1.3) การคิดตัดสิ นใจ(decision making) ความสามารถในการเลือกเกณฑ์ตดั สิ นและ
วิธีหรื อแนวทางในการตอบสนองปั ญหาได้อย่างเหมาะสม

1.1.4) การคิดสร้างสรรค์(creative

thinking) ความสามารถในการสร้างขึ้นใหม่ ประยุกต์ ดัดแปลง วิธีหรื อแนวทางที่แตกต่างจากข้อมูล
เดิ มและตอบสนองต่อปั ญหาที่กาหนดขึ้น

1.1.5) การคิดโต้แย้งด้วยเหตุผล(dialectic thinking)

ความสามารถเปลี่ ยนแปลงความคิดผูอ้ ื่น โดยการเสนอประเด็นใหม่ของตนเองด้วยการใช้เหตุผล
และบอกข้อดีขอ้ เสี ยของความคิดเดิม
1.2 ผลการวิเคราะห์ โมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ แบ่งได้ 2 คือ
1.2.1) ผลจากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 1.2.2) ผลจากการวิเคราะห์ ความตรงเชิงโครงสร้าง ภายหลัง
จากการปรับแก้นิยามของแต่ละองค์ประกอบของโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
ตามข้อเสนอแนะผูท้ รงคุ ณวุฒิครั้งที่ 1 ผูว้ ิจยั นาไปพัฒนาและตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง
ของแบบทดสอบที่ ใ ช้ ว ดั ทัก ษะการคิ ด วิพ ากษ์แ บบบู ร ณาการโดยการทดลองใช้ก ับ นัก เรี ย น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเอกชน จานวน 159 คน
1.2.1 ผลจากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง พบว่า
ตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.001 และการคิดสะท้อนกับการคิด
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วิเคราะห์มีความสัมพันธ์กนั มากที่สุด (0.831) รองลงมา คือ การคิดสร้างสรรค์และการคิดโต้แย้ง
ด้วยเหตุผล (0.792) ส่ วนการคิดที่มีความสัมพันธ์กนั น้อยที่สุด มีค่าเท่ากัน 2 คู่ คือ การคิดตัดสิ นใจ
และการคิดวิเคราะห์ (0.117) ผลการวิเคราะห์ Bartlett’s Test of Sphericity; มีค่า Chi-Square เท่ากับ
1233.697 ค่า p เท่ากับ 0.000 ค่า df เท่ากับ 10 แสดงว่าเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ใน
โมเดลการวัดทักษะการคิ ดวิพากษ์แบบบูรณาการไม่ ใช่ เมทริ กซ์ เอกลักษณ์ และค่าดัชนี KaiserMeyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy มีค่าเท่ากับ 0.549 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้มี
ความสัมพันธ์กนั เพียงพอที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
ตัวแปร
REFLE
สังเกตได้
ANALYT
DECISION
CREAT
DIALECT
Mean
S.D.

REFLE ANALYT DECISION CREAT DIALECT
1.000
0.831** 1.000
0.224** 0.117**
1.000
0.260** 0.164**
0.482**
1.000
0.224** 0.164**
0.383** 0.792** 1.000
5.940
3.250
4.718
5.580
3.470
2.744
1.762
2.660
3.015
2.213

หมายเหตุ 1.** p < 0.01
2. Bartlett’s Test of Sphericity ; Approx. Chi-Square = 1233.697 df = 10 p = 0.000
3. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.549
4. REFLE คือ การคิดสะท้อน ; ANALYT คือ การคิดวิเคราะห์ ; DECISION คือ การคิดตัดสิ นใจ ; CREAT คือ การคิดสร้างสรรค์ ;
DIALECT คือ การคิดโต้แย้งด้วยเหตุผล

1.2.2 ผลจากการวิเคราะห์ ความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิ งยืนยัน พบว่า โมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ดี (2 = 3.750, df = 4, p = 0.441, AGFI = 0.965, GFI = 0.991, CFI = 1.000, RMR =
0.142 , RMSEA = 0.000) เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักขององค์ประกอบของการคิดแต่ละประเภท พบว่า
การคิดสร้างสรรค์มีค่าน้ าหนักขององค์ประกอบสู งสุ ด (0.980) รองลงมา คือ การคิดโต้แย้งด้วย
เหตุผล (0.808) และการคิดวิเคราะห์ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบต่าที่สุด (0.170) แสดงว่า โดยเฉลี่ย
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ประชากรของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีการคิดวิเคราะห์ต่ากว่าการคิดด้านอื่นๆ และมีการ
กระจายตัวของคะแนนน้อยกว่าการคิดด้านอื่นๆ ดังผลการวิเคราะห์ในภาพที่ 4.1 และตารางที่ 4.2

ภาพที่ 4.1 โมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
ตารางที่ 4.2 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
ตัวแปร

REF
ANA
DEC
CRE
DIA

ค่าน้ าหนัก

ความคลาดเคลื่อน

องค์ประกอบ (b)

มาตรฐาน (SE)

1.000
0.407
1.385
4.014
2.427

0.114
0.449
1.219
0.721

t-value

3.558
3.088
3.291
3.368

Completely Standardized

Factor Scores

Solution

Regressions

สัมประสิ ทธิ
ความเที่ยง (R2)

0.268
0.170
0.492
0.980
0.808

0.004
-0.003
0.008
0.220
0.028

0.072
0.029
0.242
0.961
0.652

2. ผลการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้วดั ทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ในบทที่ 4 แสดงผล
การตรวจสอบคุ ณภาพของแบบทดสอบ พบว่า มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.32-0.78 มีค่าอานาจ
จาแนกอยู่ร ะหว่า ง 0.27-0.76 และมี ค่ า ความเที่ ย งจากการประมาณค่ า ด้ว ยสั ม ประสิ ท ธิ แ อลฟา
ของครอนบาคเท่ากับ 0.735

ในส่ วนการนาเสนอผลการตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร้างของ

แบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการจะขอนาเสนอในบทที่ 4ตอนที่ 2 ต่อไป
ตอนที่ 2 ผลสร้ างและตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการ
ผลของการสร้างโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ทาให้ผวู้ ิจยั สร้าง
คู่มือโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยนประถมศึกษาชั้นปี ที่ 5 ซึ่ ง
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ประกอบด้วย 1) ความเป็ นมา 2) แนวทางการพัฒนาโปรแกรม วัตถุประสงค์ 3) โครงสร้างของ
โปรแกรม แบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้และแบบทดสอบ 4) แผนการดาเนินการตาม
โปรแกรม ใช้ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน 5) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามโปรแกรม
จานวน 13 กิจกรรม แต่ละแผนประกอบด้วยกิจกรรมการเรี ยนการสอน 5 ขั้นตอน คือ การรับข้อมูล
ใหม่ การสารวจและเชื่อมโยง การตัดสิ นใจเลือก แลกเปลี่ยนกับผูอ้ ื่น และ การนาไปใช้
6) ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ของโปรแกรม จานวน 4 กิจกรรม โดยตั้งคาถามตามเนื้ อหาจาก
สื่ อคลิปวิดิโอ และสถานการณ์จาลอง 7) แบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
สาหรับผลตรวจสอบคุ ณภาพชุดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์
แบบบูรณาการ ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาในบทที่ 3 ขั้นตอน 2 ในตอน
ที่ 2 นี้จึงขอนาเสนอผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิด
วิพากษ์แบบบูรณาการจาแนกตามการคิดแต่ละประเภท ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
หลังจากผูว้ ิจยั นาแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการที่ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะผูท้ รงคุณวุฒิครั้งที่ 2 และนาไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนเอกชน จานวน 64 คน ผลพบว่า มีความตรงเชิงโครงสร้างตามโมเดลการวัดทักษะการคิด
วิพากษ์แบบบูรณาการในส่ วนกระบวนการคิดทั้ง 5 ประเภท มีรายละเอียด ดังนี้
2.1. การคิดสะท้อน วัดจากแบบทดสอบประเภทเลือกตอบหลายตัวเลือก จานวน 3 ข้อ
ผลการวิเคราะห์ Bartlett’s Test of Sphericity มีค่า Chi-Square เท่ากับ 34.804 ค่า p เท่ากับ 0.000
และค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) มีค่าเท่ากับ 0.558 แสดง
ว่า

เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่ใช่เมทริ กซ์เอกลักษณ์ มีความสัมพันธ์กนั เพียง

พอที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แสดงว่าโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการในส่ วนกระบวนการคิดสะท้อนมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี (2 =
0.011, df = 1, p= 0.915, AGFI = 0.999, GFI = 1.000, CFI = 1.000, RMR = 0.009, RMSEA = 0.00)
เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักขององค์ประกอบของข้อคาถาม ref1 ref2 และ ref3 พบว่า ค่าเท่ากับ 0.288
0.424 และ 0.456 ตามลาดับ ดังภาพที่-4.2 และตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ และค่า
น้ าหนักองค์ประกอบโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการในส่ วนการคิดสะท้อน
สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปร ref1
ref2
ref3
แปร
ref1
1.000
ref2 0.113 1.000
ref3 0.139 0.193 1.000
ME
2.30 1.59 2.05
S.D. 1.270 1.498 1.395
หมายเหตุ
Bartlett’s Test of Sphericity ; Approx. Chi-Square = 34.804
df = 3 p = 0.000
องค์ปofระกอบ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure
Sampling Adequacy = 0.558

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ และผลการทดสอบนัยสาคัญ
Var.
b
SE t-value CSS FSR R2
ref1 1.000
0.288 0.057 0.083
ref2 1.740 1.606 1.083 0.424 0.080 0.180
ref3 1.740 1.606 1.083 0.456 0.096 0.208

ภาพที่ 4.2. โมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการใน
ส่ วนกระบวนการคิดสะท้อน
หมายเหตุ Var.= ตัวแปร, b = ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ, SE =
ความคลาดเเคลื่ อนมาตรฐาน, CSS=Completely Standardized
Solution, FSR = สัมประสิ ทธิ คะแนนองค์ประกอบ (Factor Scores
Regressions), R2 = สัมประสิ ทธิความเที่ยง

2.2 การคิดวิเคราะห์ วัดจากแบบทดสอบประเภทเลือกตอบหลายตัวเลือกหรื อเขียนตอบ
สั้นๆ ในตัวเลือก อื่นๆ จานวน 3 ข้อ ผลการวิเคราะห์ Bartlett’s Test of Sphericity มีค่า Chi-Square
เท่ากับ 6.731 ค่า p เท่ากับ 0.042 และค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
(KMO) มีค่าเท่ากับ 0.522 แสดงว่า เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่ใช่ เมทริ กซ์
เอกลักษณ์ และตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั เพียงพอที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แสดงว่าโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการในส่ วนกระบวนการคิ ดวิเคราะห์ มีค วามสอดคล้องกลมกลื นกับข้อมูล เชิ ง ประจัก ษ์ดี
(2 = 0.044, df = 1, p= 0.834, AGFI = 0.997, GFI = 1.000, CFI = 1.000, RMR = 0.010, RMSEA
= 0.000 ) เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักขององค์ประกอบของข้อคาถาม ana1 ana2 และ ana3 พบว่า ค่า
เท่ากับ 0.145 0.261 และ 0.377 ตามลาดับ ดังภาพที่ 4.3 และตารางที่ 4.4 (ผลจากการคิดวิเคราะห์มี
ค่า น้ า หนัก ขององค์ป ระกอบต่ า ที่ สุ ด ในโมเดลการวัดทัก ษะการคิ ดวิพ ากษ์แบบบู รณาการ และ
คะแนนมีค่าเฉลี่ยต่า)
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ตารางที่ 4.4 ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ และค่า
น้ าหนักองค์ประกอบโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการในส่ วนการคิดวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้
ana1 ana2 ana3
แปร
ana1
1
ana2 0.059
1
ana3 0.041 0.099
1
ME 1.28 1.05 0.92
S.D. 0.871 1.159 0.802
หมายเหตุ

ตัวแปร

Bartlett’s Test of Sphericity ; Approx. Chi-Square = 6.731
df = 3 p = 0.042

ภาพที่ 4.3 โมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการใน
ส่ วนกระบวนการคิดวิเคราะห์

องค์ปofระกอบ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure
Sampling Adequacy = 0.522

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ และผลการทดสอบนัยสาคัญ
Var.
b
SE t-value CSS FSR R2
ana1 1.000
0.145 0.017 0.021
ana2 2.398 5.508 0.435 0.261 0.024 0.068
ana3 2.398 5.508 0.435 0.377 0.055 0.142

หมายเหตุ Var.= ตัวแปร, b = ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ, SE =
ความคลาดเเคลื่ อนมาตรฐาน, CSS=Completely Standardized
Solution, FSR = สัมประสิ ทธิ คะแนนองค์ประกอบ (Factor Scores
Regressions), R2 = สัมประสิ ทธิความเที่ยง

2.3. การคิดตัดสิ นใจ วัดจากแบบทดสอบประเภทเลือกตอบหลายตัวเลือก จานวน 3 ข้อ
(dec1, dec3 และ dec5) และประเภทเขียนตอบสั้นๆ จานวน 3 ข้อ (dec2, dec4 และ dec6) ผลการ
วิเคราะห์ Bartlett’s Test of Sphericity มีค่า Chi-Square เท่ากับ 417.594 ค่า p เท่ากับ 0.000 และค่า
ดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) มีค่าเท่ากับ 0.674 แสดงว่า
เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่ใช่เมทริ กซ์เอกลักษณ์ และตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั
เพียงพอที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แสดงว่าโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการในส่ วนกระบวนการคิดตัดสิ นใจมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี (2
= 1.518, df = 7, p= 0.982, AGFI = 0.976 , GFI = 0.992 ,CFI = 1.000 , RMR = 0.007 , RMSEA =
0.000) เมื่ อพิจารณาค่าน้ าหนักขององค์ประกอบของข้อคาถามประเภทเลื อกตอบหลายตัวเลื อก
พบว่า มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.353 – 0.680 ในขณะที่ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบของข้อคาถามประเภท
เขียนตอบสั้นๆ ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.260 – 0.554 ดังภาพที่-4.4 และตารางที่ 4.5

97
ตารางที่ 4.5 ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ และค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการใน
ส่วนการคิดตัดสิ นใจ
สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปร
dec1 dec2 dec3 dec4
แปร
dec1
1
dec2 .449
1
dec3 .219 .142
1
dec4 .147 .182 .300
1
dec5 .273 .131 .340 .177
dec6 .154 .171 .253 .288
ME 1.26
.82
1.19
.55
S.D. .690 .386 .616 .520
หมายเหตุ Bartlett’s Test of Sphericity ;

dec5

dec6

1
. 5
1.22
6
.646

1
.66
.522

ภาพที่ 4.4 โมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการใน
ส่ วนกระบวนการคิดตัดสิ นใจ

Approx. Chi-Square = 417.594 df = 15 p = 0.000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.674

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ และผลการทดสอบนัยสาคัญ
Var.
b
SE t-value CSS FSR R2
dec1 1.000
0.353 0.032 0.125
dec2 0.412 0.220 1.874 0.260 0.025 0.068
dec3 1.309 0.615 2.129 0.518 0.074 0.268
dec4 1.183 0.628 1.883 0.554 0.161 0.307
dec5 1.803 0.893
.0 0.680 0.174 0.463
dec6 1.103 0.519 2.125
20 0.515 0.086 0.265

หมายเหตุ Var.= ตัวแปร, b = ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ, SE =
ความคลาดเเคลื่อนมาตรฐาน, CSS=Completely Standardized
Solution, FSR = สัมประสิ ทธิ คะแนนองค์ประกอบ (Factor
Scores Regressions), R2 = สัมประสิ ทธิความเที่ยง

2.4. การคิดสร้างสรรค์ วัดจากแบบทดสอบประเภทเขียนตอบสั้นๆ จานวน 3 ข้อ ผลการ
วิเคราะห์ Bartlett’s Test of Sphericity มีค่า Chi-Square เท่ากับ 77.451 ค่า p เท่ากับ 0.000 และค่า
ดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) มีค่าเท่ากับ 0.589 แสดงว่า
เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่ใช่เมทริ กซ์เอกลักษณ์ และตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั
เพียงพอที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน แสดงว่าโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการในส่ วนกระบวนการคิ ดสร้างสรรค์มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ดี
(2 = 0.364, df = 1, p= 0.547, AGFI = 0.977, GFI = 0.996, CFI = 1.000, RMR = 0.063, RMSEA
= 0.000 ) เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักขององค์ประกอบของข้อคาถาม cre1 cre2 และ cre3 พบว่า ค่า
เท่ากับ 0.481 0.467 และ 0.482 ตามลาดับ ดังภาพที่ 4.5 และตารางที่ 4.6
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ตารางที่ 4.6 ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ และค่า
น้ าหนักองค์ประกอบโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการในส่ วนการคิดสร้างสรรค์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้
cre1 cre2
cre3
แปร
cre1
1
cre2 0.178
1
cre3 0.275 0.224
1
ME
1.85 1.89 1.84
S.D. 1.451 1.450 1.435
หมายเหตุ

ตัวแปร

Bartlett’s Test of Sphericity ; Approx. Chi-Square = 77.451
df = 3 p = 0.000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.589

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ และผลการทดสอบนัยสาคัญ
Var.
b
SE t-value CSS FSR R2
cre1 1.000
0.481 0.160 0.232
cre2 0.980 0.587 1.668 0.467 0.151 0.218
cre3 0.980 0.587 1.668 0.482 0.164 0.232

ภาพที่ 4.5 โมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการใน
ส่ วนกระบวนการคิดสร้างสรรค์
หมายเหตุ Var.= ตัวแปร, b = ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ, SE =
ความคลาดเเคลื่ อนมาตรฐาน, CSS=Completely Standardized
Solution, FSR = สัมประสิ ทธิ คะแนนองค์ประกอบ (Factor Scores
Regressions), R2 = สัมประสิ ทธิความเที่ย

2.5 การคิดโต้แย้งด้วยเหตุผล วัดจากแบบทดสอบประเภทเลือกตอบหลายตัวเลือกหรื อ
เขียนตอบสั้นๆ ในตัวเลือก อื่นๆ จานวน 3 ข้อ ผลการวิเคราะห์ Bartlett’s Test of Sphericity มีค่า
Chi-Square เท่ากับ 26.259 ค่า p เท่ากับ 0.000 และค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy (KMO) มีค่าเท่ากับ 0.546 แสดงว่า มทริ กซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้
ไม่ใช่เมทริ กซ์เอกลักษณ์ และตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั เพียงพอที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน แสดงว่าโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการในส่ วนกระบวนการคิ ดโต้แย้งด้วยเหตุผล มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ดี (2 = 0.122, df = 1, p=0.727, AGFI = 0.992, GFI = 0.999, CFI = 1.000, RMR =
0.022, RMSEA = 0.000 ) เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักขององค์ประกอบของข้อคาถาม dia1 dia2 และ
dia3 พบว่า ค่าเท่ากับ 0.247 0.445 และ 0.380 ตามลาดับ ดังภาพที่-4.6 และตารางที่ 4.7

99
ตารางที่ 4.7 ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ และค่า
น้ าหนักองค์ประกอบโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการในส่ วนการคิดโต้แย้งด้วยเหตุผล
สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้
cre1 cre2
cre3
แปร
dia1
1
dia2 0.085
1
dia3 0.125 0.170
1
ME
1.13 1.12 1.23
S.D. 1.144 1.044 1.288
หมายเหตุ

ตัวแปร

ภาพที่ 4.6 โมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการใน
ส่ วนกระบวนการคิดโต้แย้งด้วยเหตุผล

Bartlett’s Test of Sphericity ; Approx. Chi-Square = 26.259
df = 3 p = 0.000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.546

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ และผลการทดสอบนัยสาคัญ
Var.
b
SE t-value CSS FSR R2
dia1 1.000
0.247 0.044 0.061
dia2 1.645 1.843 0.892 0.445 0.101 0.198
dia3 1.645 1.843 0.892 0.380 0.069 0.144

หมายเหตุ Var.= ตัวแปร, b = ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ, SE = ความ
คลาดเเคลื่อนมาตรฐาน, CSS=Completely Standardized Solution,
FSR = สัม ประสิ ท ธิ ค ะแนนองค์ป ระกอบ (Factor Scores
Regressions), R2 = สัมประสิ ทธิความเที่ยง

กล่าวโดยสรุ ป ผลการรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณา
การ พบว่า โมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการตัวแปรการคิดทุกตัวมีความสอดคล้อง
กับของมูลเชิงประจักษ์ดีและมีความตรงเชิงโครงสร้าง ดังตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ตัวแปร

ข้อ

การคิดสะท้อน
การคิดวิเคราะห์
การคิดตัดสิ นใจ
การคิดสร้างสรรค์
การคิดโต้แย้งฯ

3
3
6
3
3

ผลความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปร

2
0.011
0.044
1.518
0.364
0.122

df
1
1
7
1
1

p
0.915
0.834
0.982
0.547
0.727

GFI
1.000
1.000
0.992
0.996
0.999
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ตอนที่ 3 ผลการทดลองศึกษาใช้ โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการ เมื่อ
ควบคุมปัจจัยการคิดวิพากษ์
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลในขั้นตอนนี้ แบ่งการนาเสนออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ 3.1) ผลการ
วิเคราะห์ค่าสถิติพ้นื ฐาน 3.2) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลภูมิหลังกลุ่มตัวอย่าง 3.3) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ เมื่อควบคุมปัจจัยการคิดวิพากษ์ ดังนี้
3.1 ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิ ติพ้ืนฐาน

ในขั้นตอนนี้ แบ่งนาเสนอเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่

3.1.1) ค่าสถิติเบื้องต้นของคะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการและการคิด 5 ประเภท 3.1.2) ผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลภูมิหลังกลุ่มตัวอย่าง 3.1.3) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้
3.1.1 ค่าสถิติเบื้องต้นของคะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการในภาพรวม พบว่า
คะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ จากวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติบรรยายในกลุ่ มทดลอง พบว่า
ค่าเฉลี่ยคะแนน จากการทดสอบครั้งที่ 1-4 มีค่าเท่ากับ 18.20, 22.96, 24.58 และ 24.57 จากคะแนน
เต็ม 45 คะแนน แสดงว่า นักเรี ยนมีคะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ คิดเป็ นร้ อยละ 40.46,
51.03, 54.62 และ 54.61 ซึ่ งในการการทดสอบครั้งที่ 1 มีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 จากนั้นคะแนน
เพิม่ สู งขึ้นอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยผลการทดสอบครั้งที่ 3 มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดเท่ากับ 24.58 ค่าสู งสุ ด
มากที่สุดเท่ากับ 41.00 มี ค่าพิสัยต่ าที่สุดเท่ากับ 25.00 มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.44 มี
สัมประสิ ทธิ์ การกระจายต่าที่สุดเท่ากับ 26.95 รองลงมา คือ ผลการทดสอบครั้งที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
24.57 ค่า สู งสุ ดเท่า กับ 40.00 มี ค่าพิสัย เท่ากับ 34.00 มีค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.76 มี
สัมประสิ ทธิ์ การกระจายเท่ากับ 35.65 และผลการทดสอบครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.96 ค่าสู งสุ ด
เท่ากับ 39.00 มี ค่าพิสัยเท่ากับ 29.00 มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.44 มีสัมประสิ ทธิ์ การ
กระจายเท่ากับ 28.04 ส่ วนในด้านลักษณะการแจกแจงของคะแนน พบว่า จากการทดสอบครั้งที่ 2-4
ความเบ้มีค่าเท่ากับ -0.36, -0.09, -0.48 ตามลาดับ แสดงว่า คะแนนหลังจากการทดสอบครั้งที่ 1 การ
กระจายของข้อมูลที่เป็ นลักษณะเบ้ทางลบ กล่าวคือ คะแนนส่ วนใหญ่มีคะแนนสู ง แต่ค่าความโด่ง
การทดสอบครั้งที่ 1-4 มีค่าเท่ากับ -0.29,-0.37,-0.70,-0.41 ตามลาดับ แสดงว่า ความโด่งต่ากว่าโค้ง
ปกติ นั่นคือ ความโด่งของคะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยนจากการทดสอบใน
ครั้งที่ 1 และ 2 ใกล้เคียงกันแต่ความโด่งลดลงต่าในครั้งที่ 3 แต่กลับมาใกล้เคียงกันอีกในครั้งที่ 4
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เมื่อพิจารณาค่าสถิ ติเบื้องต้นจาแนกตามการคิดแต่ละประเภท พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ การ
กระจายในการทดสอบครั้งที่ 1 จะสู งกว่าการทดสอบครั้งที่ 2-4 แสดงว่า มีการกระจายตัวของ
คะแนนที่หลากหลาย การกระจายของข้อมูลในการทดสอบครั้งที่ 2-4 ส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเบ้ทางลบ
กล่าวคือ คะแนนส่ วนใหญ่มีคะแนนสู ง ความโด่งในการทดสอบครั้งที่ 2-4 แบ่งได้เป็ น 3 ลักษณะ
คือ 1) มีค่าความโด่งลบทั้งหมดในการทดสอบทั้ง 4 ครั้ง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดตัดสิ นใจ
และการคิดสร้างสรรค์ แสดงว่า ความโด่งมีแนวโน้มปรับจากต่ากว่าโค้งปกติ นั้นคือ ความแตกต่าง
ของคะแนนการคิดทั้ง 3 ประเภทของนักเรี ยนแตกต่างกันมาก 2) มีค่าความโด่งลบมาก่อนจึงปรับตัว
เป็ นค่าบวก ได้แก่ การคิดสะท้อน แสดงว่า ความโด่งมีแนวโน้มปรับจากต่ากว่าโค้งปกติเป็ นสู งกว่า
โค้งปกติ นัน่ คือ ความแตกต่างของคะแนนการคิดสะท้อนของนักเรี ยนลดลง 3) มีค่าความโด่งบวก
มาก่อนจึงปรับตัวเป็ นค่าลบ ได้แก่ การคิดโต้แย้งด้วยเหตุผล แสดงว่า ความโด่งมีแนวโน้มปรับจาก
สู งกว่าโค้งปกติเป็ นต่ากว่า นัน่ คือ ความแตกต่างของคะแนนการคิดสะท้อนของนักเรี ยนสู งขึ้น
ตารางที่ 4.9 ค่าสถิติเบื้องต้นของคะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ จากการทดสอบทั้ง 4 ครั้ง
ตัวแปร
SKILL1
SKILL2
SKILL3
SKILL4

REF1
REF2
REF3
REF4
ANA1
ANA2
ANA3
ANA4
DEC1
DEC2
DEC3
DEC4
CRE1
CRE2
CRE3
CRE4
DIA1
DIA2
DIA3
DIA4

Mean Median
18.20 18.00
22.96 21.00
24.58 21.00
24.57 25.00
5.34
6.00
6.13
6.00
7.13
9.00
6.80
9.00
3.00
3.00
3.35
3.00
3.68
4.00
3.61
4.00
3.00
3.00
6.85
7.00
6.84
7.00
6.77
7.00
3.66
3.00
6.99
7.00
7.52
9.00
7.54
9.00
2.48
3.00
4.13
4.00
4.42
5.00
4.64
5.00

Mode
20.00
19.00
19.00
20.00
6.00
9.00
9.00
9.00
4.00
3.00
5.00
4.00
4.00
7.00
7.00
6.00
3.00
9.00
9.00
9.00
0.00
5.00
5.00
5.00

Min
0.00
10.0
16.0
0
6.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00
4.00
3.00
0.00
1.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Max
36.0
39.0
0
41.0
0
40.0
0
9.00
0
9.00
9.00
9.00
8.00
7.00
6.00
8.00
8.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.00
9.00
9.00

ค่าสถิติ
Range
36.00
29.00
25.00
34.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.00
7.00
6.00
8.00
8.00
5.00
5.00
6.00
9.00
8.00
6.00
9.00
9.00
8.00
9.00
9.00

SD
7.29
6.44
6.63
8.76
2.79
2.65
2.40
2.65
1.79
1.72
1.64
1.75
1.79
1.18
1.46
1.42
3.00
2.20
1.87
1.98
2.35
1.87
1.94
1.97

CV
40.06
28.04
26.95
35.65
52.24
43.25
33.70
39.05
59.69
51.19
44.62
48.47
59.69
17.21
21.39
20.93
82.04
31.54
24.91
26.30
94.80
45.20
43.93
42.40

Variance
53.17
41.46
43.90
76.77
7.78
7.03
5.78
7.04
3.21
2.95
2.69
3.07
3.21
1.39
2.14
2.01
9.02
4.86
3.51
3.93
5.54
3.48
3.77
3.87

Sk
0.08
-0.36
-0.09
-0.48
-0.34
-0.47
-1.06
-0.99
0.19
0.04
-0.37
-0.07
0.19
-0.11
-0.45
-0.29
0.39
-0.65
-0.89
-1.35
0.83
-0.09
-0.18
-0.18

Ku
-0.29
-0.37
-0.70
-0.41
-0.68
-0.74
0.25
0.07
-0.09
-0.72
-0.82
-0.37
-0.09
-0.46
-0.40
-0.32
-0.87
-0.51
-0.36
1.74
0.34
-0.87
-0.19
-0.67
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เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
คิดวิพากษ์แบบบูรณาการทุกประเภทจากการทดสอบครั้งที่ 2 เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั เจนเมื่อเทียบ
กับการทดสอบครั้งที่ 1 โดยการคิดสร้างสรรค์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสู งที่สุดถึงร้อยละ 33 จากนั้น
ค่า เฉลี่ ยคะแนนการคิ ดวิพากษ์แบบบูรณาการจากการทดสอบครั้ง ที่ 3 การคิด เกื อบทุ กประเภท
ปรับตัวสู งอีกขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับการทดสอบครั้งที่ 2 ยกเว้นการคิดตัดสิ นใจที่ปรับตัวลดลง
และค่ า เฉลี่ ยของคะแนนการคิ ดวิพากษ์แบบบูรณาการเริ่ ม ปรั บ ตัวลดลงในการทดสอบครั้ งที่ 4
ยกเว้นการคิดโต้แย้ง และการคิ ดสร้างสรรค์ เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทการคิด พบว่า การคิด
วิเคราะห์มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับต่าที่สุดในการทดสอบทั้ง 4 ครั้ง ซึ่ งน่าจะเกิดจากการจัดกิจกรรมใน
ห้องเรี ยนไม่ ได้เน้นให้ผูเ้ รี ย นฝึ กคิ ดวิเคราะห์ข ้อมูล อภิ ปรายเหตุ ผล จึ งท าให้การคิ ดโต้แย้งด้วย
เหตุผลก็มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับต่าเช่นกัน ดังภาพที่ 4.7

ภาพที่ 4.7 การเปลี่ยนแปลงของคะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการในการทดสอบทั้ง 4 ครั้ง
3.1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลภูมิหลังกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ มุ่ง
ตรวจสอบความเท่าเทียมกันของกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง ด้วยเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการคิด
วิพากษ์แบบบูรณาการก่อนการทดลอง ว่ามีความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่จาแนกตามตัวแปรอิสระ
และตัวแปรภูมิหลังอย่างไร เมื่อควบคุมปัจจัยการคิดวิพากษ์ ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ในส่ วนนี้ เพื่อศึกษาผล
ของตัว แปรอิ สระ ซึ่ งได้แก่ รู ปแบบการจัดการเรี ย นการสอนและประเภทของโรงเรี ย น ที่ มีต่อ
คะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
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ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการจาแนกตามตัวแปร
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมในทุก
ครั้งการทดสอบ ค่าสัมประสิ ทธิ์ การกระจายส่ วนใหญ่กลุ่มทดลองจะสู งกว่ากลุ่มควบคุม ยกเว้นการ
ทดสอบครั้งที่ 4 ดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิ ทธิ์ การกระจายของคะแนนการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการ จากการทดสอบครั้งที่ 1-4 จาแนกตามตัวแปรรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวแปร
X
SD
CV
Skill1
ทดลอง
18.43
7.84
42.57
ควบคุม
17.98
6.72
37.36
Skill2
ทดลอง
27.42
6.10
22.26
ควบคุม
18.41
2.17
11.78
Skill3
ทดลอง
29.87
5.40
18.07
ควบคุม
19.17
0.97
5.08
Skill4
ทดลอง
29.35
6.52
22.22
ควบคุม
19.70
8.06
40.94
หมายเหตุ 1) Box's Test of Equality of Covariance Matrices ; Box's = 639.06, F = 62.42, df1 = 10, df2 = 165226, p = 0.00
2) Bartlett's Test of Sphericity ; Likelihood Ratio = 0.00, Approx. Chi-Square = 202.879, df = 9, p = 0.00

ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นที่วา่ เมทริ กซ์
ความแปรปรวนของตัวแปรกลุ่ มทดลองและกลุ่มควบคุมเป็ นเมทริ กซ์เอกลักษณ์ ด้วย Mauchly’s
test of sphericity ผลการทดสอบพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่เป็ นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น ค่า P เท่ากับ
0.00 ต้องมีการปรับองศาอิสระโดยการทดสอบด้วยสู ตรของ Greenhouse-Geisser, Huynh-Feldt
หรื อ Lower-bound
ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยวแบบวัดซ้ า (repeated measure analysis of
variance) พบว่า ค่าสถิติทดสอบ F-test ที่ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาของการทดสอบ
กับรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน พบว่า รู ปแบบการสอนมีผลทาให้คะแนนการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการในการทดสอบแต่ละครั้งแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ดังผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที่ 4.11
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ตารางที่ 4.11 ผลการทดสอบความแปรปรวนตัวแปรแบบวัดซ้ าของทัก ษะการคิ ดวิพ ากษ์แบบ
บูรณาการจากการทดสอบทั้ง 4 ครั้ง
Effect/Statistics
Skill 1
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace

Skill 1*group
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace

Skill 2
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace

Skill 2*group
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace

Skill 3
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace

Skill 3*group
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace

Skill 4
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace

Value

F

Hypothesis df

Error df

P

.787
.213
3.696

169.078
169.078
169.078

4.000
4.000
4.000

183.000
183.000
183.000

.000
.000
.000

.021
.979
.022

.991
.991
.991

4.000
4.000
4.000

183.000
183.000
183.000

.414
.414
.414

.842
.158
5.310

199.112
199.112
199.112

4.000
4.000
4.000

150.000
150.000
150.000

.000
.000
.000

.268
.732
.367

13.749
13.749
13.749

4.000
4.000
4.000

150.000
150.000
150.000

.000
.000
.000

.871
.129
6.744

252.906
252.906
252.906

4.000
4.000
4.000

150.000
150.000
150.000

.000
.000
.000

.389
.611
.638

23.907
23.907
23.907

4.000
4.000
4.000

150.000
150.000
150.000

.000
.000
.000

.878
.122
7.219

330.269
330.269
330.269

4.000
4.000
4.000

183.000
183.000
183.000

.000
.000
.000

Skill 4*group
Pillai's Trace
Wilks' Lambda

.277
17.552
4.000
183.000
.000
.723
17.552
4.000
183.000
.000
Hotelling's Trace
.384
17.552
4.000
183.000
.000
หมายเหตุ 1) Skill1 ค่า Mauchly's Test of Sphericity W = 0.138, Approx. Chi-Square = 365.197, df = 9, p = 0.000
2) Skill2 ค่า Mauchly's Test of Sphericity W = 0.271, Approx. Chi-Square = 197.516, df = 9, p = 0.000
3) Skill3 ค่า Mauchly's Test of Sphericity W = 0.279, Approx. Chi-Square = 193.101, df = 9, p = 0.000
4) Skill4 ค่า Mauchly's Test of Sphericity W = 0.224, Approx. Chi-Square = 276.055, df = 9, p = 0.000
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ตารางที่ 4.11 ผลการทดสอบความแปรปรวนแบบวัดซ้ าของทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการจากการ
ทดสอบทั้ง 4 ครั้ง (ต่อ)
Within-Subjects Effects
Effect
Skill1
Sphericity Assumed
- Greenhouse-Geisser
- Huynh-Feldt
- Lower-bound
Skill1*group
Sphericity Assumed
- Greenhouse-Geisser
- Huynh-Feldt
- Lower-bound
Skill2
Sphericity Assumed
- Greenhouse-Geisser
- Huynh-Feldt
- Lower-bound
Skill2*group
Sphericity Assumed
- Greenhouse-Geisser
- Huynh-Feldt
- Lower-bound
Skill3
Sphericity Assumed
- Greenhouse-Geisser
- Huynh-Feldt
- Lower-bound
Skill3*group
Sphericity Assumed
- Greenhouse-Geisser
- Huynh-Feldt
- Lower-bound
Skill4
Sphericity Assumed
- Greenhouse-Geisser
- Huynh-Feldt
- Lower-bound
Skill4*group
Sphericity Assumed
- Greenhouse-Geisser
- Huynh-Feldt
- Lower-bound

Type III Sum of Squares

df

Mean Square

F

p

930.961
930.961
930.961
930.961

4
2.330
2.374
1.000

232.740
399.589
392.176
930.961

62.170
62.170
62.170
62.170

.000
.000
.000
.000

4.412
4.412
4.412
4.412

4
2.330
2.374
1.000

1.103
1.894
1.859
4.412

.295
.295
.295
.295

.882
.778
.782
.588

1021.695
1021.695
1021.695
1021.695

4
2.485
2.546
1.000

255.424
411.118
401.305
1021.695

81.635
81.635
81.635
81.635

.000
.000
.000
.000

177.963
177.963
177.963
177.963

4
2.485
2.546
1.000

44.491
71.610
69.901
177.963

14.220
14.220
14.220
14.220

.000
.000
.000
.000

1142.082
1142.082
1142.082
1142.082

4
2.597
2.663
1.000

285.520
439.790
428.878
1142.082

93.994
93.994
93.994
93.994

.000
.000
.000
.000

170.159
170.159
170.159
170.159

4
2.597
2.663
1.000

42.540
65.524
63.899
170.159

14.004
14.004
14.004
14.004

.000
.000
.000
.000

1386.073
1386.073
1386.073
1386.073

4
2.372
2.418
1.000

346.518
584.231
573.214
1386.073

96.409
96.409
96.409
96.409

.000
.000
.000
.000

140.273
140.273
140.273
140.273

4
2.372
2.418
1.000

35.068
59.125
58.010
140.273

9.757
9.757
9.757
9.757

.000
.000
.000
.002
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จากนั้นผูว้ ิจยั วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการคิ ดวิพากษ์แบบ
บูรณาการจากการทดลองทั้ง 4 ครั้งกับตัวแปรรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน พบว่า คะแนนการคิด

วิพากษ์แบบบูรณาการในการทดสอบครั้งที่ 1 ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแตกต่างอย่างไม่
มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 แต่ในการทดสอบครั้งที่ 2 ถึงครั้งที่ 4 คะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.001 ดังผลในตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการจากการทดลองทั้ง 4 ครั้ง จาแนกตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
Var.
group

error

source
Skill1
Skill2
Skill3
Skill4
Skill1
Skill2
Skill3
Skill4

Sum of Squares
9.42
3817.11
5382.07
4374.85
9933.94
3935.63
2825.73
9981.11

df
Means Squares
1.00
9.42
1.00
3817.11
1.00
5382.07
1.00
4374.85
186.00
53.41
186.00
21.16
186.00
15.19
186.00
53.66

F
0.18
180.40
354.27
81.53

p-value
0.67
0.00
0.00
0.00

เมื่อนาผลค่าเฉลี่ ยคะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการทั้ง 4 ครั้งกับตัวแปรรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนมาเปรี ยบเทียบ พบว่า คะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการจากการทดลองมี
รู ปแบบพัฒนาการเป็ นเส้นตรง (linear ค่า F เท่ากับ 50.79 ค่า p เท่ากับ 0.000 ) และกลุ่มทดลองมี
ระดับพัฒนาการที่สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างชัดเจน ดังภาพที่ 4.8

หมายเหตุ
E group คือ กลุ่มที่สอนโดยใช้โปรแกรม
ฯพัฒนาทักษะ

C group คือกลุ่มที่สอนตามปกติ
Total คือ คะแนนรวมทั้งสองกลุ่ม

ภาพที่ 4.8 การเปลี่ยนแปลงของคะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ จาแนกตามรู ปแบบการสอน
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3.1.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการ เมื่อควบคุมปัจจัยของการคิดวิพากษ์
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความเป็ นเอกพันธ์ของความแปรปรวนตัวแปรเพื่อจุดมุ่งหมาย 2
ประการ ประการที่ หนึ่ ง เพื่ อตรวจสอบความเท่า เที ยมกันของกลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุ ม จาก
คะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ จากการทดสอบการเข้าร่ วมโปรแกรม (skill 1) รวมถึงการ
เลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับการทดสอบหลังเข้าร่ วมโปรแกรม (skill 4) ประการที่สองเพื่อศึกษา
อิทธิ พลของตัวแปรควบคุม งานวิจยั นี้ มี รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนหรื อโปรแกรมการสอน
(group) เป็ นตัวแปรจัดกระทา โดยมี ประเภทของโรงเรี ยน (school) ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPA)
ผลการเรี ยนวิชาภาษาไทย (ThGPA) เป็ นตัวแปรควบคุ ม จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ยพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างมีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมใกล้เคียงกันคือ อยู่ระหว่าง 3.22-3.87 ค่าการกระจายของข้อมูล
พบว่า อยูร่ ะหว่าง 0.29-0.40 แสดงถึง นักเรี ยนมีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมไม่แตกต่างกันมากนัก ดังผล
ในตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการหลังทดแทนข้อมูลที่สูญ
หายด้วยการปรับเส้นโค้งตามพัฒนาการ จากการทดสอบครั้งที่ 1-4 จาแนกตามตัวแปรรู ปแบบการจัดการเรี ยน
การสอนหรื อโปรแกรมการสอน ประเภทของโรงเรี ยน ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม ผลการเรี ยนวิชาภาษาไทย
school
โรงเรี ยน
ระดับดี
โรงเรี ยน
ปาน
กลาง
โรงเรี ยน
อ่อน

group
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม

Mean

Std. Deviation

skill1

skill2

skill3

skill4

ThGPA

22.06
20.71
18.72
17.47
14.61
16.15

31.52
19.21
29.89
18.16
25.28
17.97

31.65
19.46
29.94
19.06
27.68
19.03

33.34
25.89
29.36
15.41
25.35
18.69

3.87
3.34
3.73
3.25
3.83
3.27

GPA
3.87
3.29
3.83
3.22
3.86
3.24

skill1

skill2

skill3

skill4

ThGPA

GPA

7.26
6.05
7.62
6.17
7.28
6.31

3.62
2.04
6.30
2.26
6.04
2.05

5.08
0.84
5.23
1.08
5.46
0.95

5.28
8.10
6.18
6.38
6.36
6.24

0.32
0.47
0.55
0.57
0.35
0.57

0.32
0.37
0.35
0.40
0.29
0.38

ผลการทดสอบ Levene’s test ของคะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการจากการทดสอบ
ก่อนการเข้าร่ วมโปรแกรม (skill 1) มีค่า F เท่ากับ 1.464 และ ค่า P เท่ากับ 0.045 แสดงว่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อผูว้ ิจยั วิเคราะห์
ความแปรปรวนพหุ นาม ไม่พบอิทธิ พลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (interaction effect) ต่อคะแนน
การคิดวิพากษ์แบบบูรณาการก่อนเข้าร่ วมโปรแกรม (skill1) และเมื่อวิเคราะห์อิทธิ พลหลัก (main
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effect) ตัวแปรรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ประเภทของโรงเรี ยน ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม ผล
การเรี ยนวิชาภาษาไทย พบว่า มีค่า F เท่ากับ 0.25, 7.94, 0.04, 2.19 ตามลาดับ และ ค่า P เท่ากับ
0.875, 0.001, 0.989, 0.073 แสดงว่า การจาแนกกลุ่มตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ผลการ
เรี ยนเฉลี่ยสะสม ผลการเรี ยนวิชาภาษาไทย ก่อนการทดลอง (skill 1) มีอิทธิ พลต่อคะแนนการคิด
วิพากษ์แบบบูรณาการก่อนเข้าร่ วมโปรแกรม แตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 แต่ตวั แปร
ประเภทของโรงเรี ยน (school) มีอิทธิ พลต่อคะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการก่อนเข้าร่ วม
โปรแกรม (การทดสอบครั้งที่ 1) แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.001 ดังผลในตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ นามเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยคะแนนการคิ ดวิพากษ์แบบ
บูรณาการก่อนการเข้าร่ วมโปรแกรม (การทดสอบครั้ งที่ 1) จาแนกตามตัวแปรประเภทของโรงเรี ยน
(school) ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPA) ผลการเรี ยนวิชาภาษาไทย (ThGPA)
ตัวแปร

skill1

แหล่งความแปรปรวน
school
group
gpa
ThGPA

Sum of Squares
775.095
1.205
5.975
428.049

df
2
1
3
4

Means Squares
387.548
1.205
1.992
107.012

F
7.938
0.025
0.041
2.192

p-value
0.001
0.875
0.989
0.073

หมายเหตุ 1. Levene's Test of Equality of Error Variances Skill1 : F = 1.464, df = 49, df2 = 138 และ p = 0.045
2. R Squared = 0.322 (Adjusted R Squared = 0.82)

จากนั้นผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความเป็ นเอกพันธ์ของความแปรปรวนตัวแปรระหว่าง คะแนนการ
คิดวิพากษ์แบบบูรณาการ หลังการเข้าร่ วมโปรแกรม (skill 4) กับ รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
(group) ประเภทของโรงเรี ยน (school) ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPA) ผลการเรี ยนวิชาภาษาไทย
(ThGPA) เป็ นตัวแปรต้นและใช้คะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ก่อนการเข้าร่ วมโปรแกรม
(skill 1) เป็ นตัวแปรร่ วม (covariate) ผลการทดสอบ Levene’s test ของคะแนนการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการ จากการทดสอบหลังการเข้าร่ วมโปรแกรม (skill 4) มีค่า F เท่ากับ 1.873 และ ค่า P
เท่ากับ 0.002 แสดงว่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01
เมื่ อผูว้ ิจยั วิเ คราะห์ อิท ธิ พ ลระหว่า งตัว แปรต้นความแปรปรวนพหุ นาม ไม่ พ บอิ ท ธิ พ ล
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (interaction effect) ต่อคะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการหลังเข้าร่ วม
โปรแกรม (skill4) แต่เมื่อวิเคราะห์อิทธิ พลหลัก (main effect) ตัวแปรรู ปแบบการจัดการเรี ยนการ
สอน (group) ประเภทของโรงเรี ยน (school) ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPA) ผลการเรี ยนวิชา
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ภาษาไทย (ThGPA) พบว่า ตัวแปรรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (group) และ ประเภทของ
โรงเรี ยน (school) มีค่า F เท่ากับ 14.93, 4.38 และมี ค่า P เท่ากับ 0.00, 0.05 ตามลาดับ ในขณะที่
ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPA) ผลการเรี ยนวิชาภาษาไทย (ThGPA) มีค่า F เท่ากับ 1.08, 1.51
ตามลาดับ และ ค่า P เท่ากับ 0.361, 0.204 ตามลาดับ แสดงว่า การจาแนกกลุ่มตามรู ปแบบการ
จัดการเรี ย นการสอน (group) และประเภทของโรงเรี ย น (school) มีอิทธิ พลต่อคะแนนการคิ ด
วิพากษ์แบบบูรณาการหลังการเข้าร่ วมโปรแกรมแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ 0.001 และ
0.05 ตามลาดับ แต่ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPA) ผลการเรี ยนวิชาภาษาไทย (ThGPA) มีอิทธิ พล
ต่อคะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการหลังการเข้าร่ วมโปรแกรมแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ในขณะที่ตวั แปรร่ วม คือ คะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการก่อนเข้าร่ วมโปรแกรม
(skill1) ไม่มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม จึงไม่ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม(ANCOVA) แต่ใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม (MANOVA) แทน ดังตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ นามแบบสี่ ทางเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดวิพากษ์
แบบบูรณาการหลังการเข้าร่ วมโปรแกรม (skill4) จาแนกตามตัวแปรรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (group)
ประเภทของโรงเรี ยน (school) ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPA) ผลการเรี ยนวิชาภาษาไทย (ThGPA) และมี
คะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ก่อนการเข้าร่ วมโปรแกรม (skill 1) เป็ นตัวแปรร่ วม (covariate)
ตัวแปร

Skill4

หมายเหตุ

แหล่งความแปรปรวน
Sum of Squares
skill1
16.310
Group
536.014
school
388.184
GPA
115.923
ThGPA
216.098
Group * school
208.228
Group * GPA
71.557
Group * ThGPA
63.322
school * GPA
314.471
school * ThGPA
154.577
GPA * ThGPA
207.670
Group * school * GPA
8.937
Group * school * ThGPA
82.154
school * GPA * ThGPA
395.060

df
1
1
2
3
4
2
2
2
6
7
4
3
3
8

Means Squares
16.310
536.014
194.092
38.641
54.025
104.114
35.778
31.661
52.412
22.082
51.918
2.979
27.385
49.382

F
.454
14.929
5.406
1.076
1.505
2.900
.996
.882
1.460
.615
1.446
.083
.763
1.375

1. Levene's Test of Equality of Error Variances Skill4 : F = 1.873, df = 49, df2 = 138 และ p = 0.002
2. R Squared = 0.657 (Adjusted R Squared = 0.532)

p-value
.501
.000
.005
.361
.204
.058
.372
.416
.197
.743
.222
.969
.517
.213
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ โมเดลโค้ งพัฒนาการแบบมีตัวแปรแฝงของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการ
คิดวิพากษ์ แบบบูรณาการมีต่อคะแนนดั้งเดิมและอัตราการเปลีย่ นแปลง
ในขั้นตอนนี้ แบ่งการนาเสนอเป็ น 2 ส่ วน คือ 4.1) ผลค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้
4.2) ผลการวิเ คราะห์ โ มเดลโค้ง พัฒ นาการแบบมี ตวั แปรแฝงของทัก ษะการคิ ดวิพ ากษ์แบบ
บูรณาการ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
4.1 ผลค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ จากการทดสอบค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้จานวน 8 ตัว ที่เกี่ ยวกับผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์
แบบบูรณาการที่วดั จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ตัวแปรคะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการจากการ
ทดสอบครั้งที่ 3 (skill3) กับรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (group) มีความสัมพันธ์กนั อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.001 และมีค่าสหสัมพันธ์ (r) สู งที่สุด เท่ากับ 0.810 และตัวแปรคะแนนการคิด
วิพากษ์แบบบูรณาการจากการทดสอบครั้งที่ 1 (skill1) กับการทดสอบครั้งที่ 2 (skill2) และตัวแปร
คะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการจากการทดสอบการทดสอบครั้งที่ 1 (skill1) กับการทดสอบ
ครั้งที่ 4 (skill4) มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.001 .ในขณะที่ตวั แปร คะแนนการคิด
วิพากษ์แบบบูรณาการจากการทดสอบครั้งที่ 1 (skill1) กับการทดสอบครั้ง ที่ 3 (skill3) มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลโค้งพัฒนาการแบบมีตวั แปรแฝง
ตัวแปร
skill1
skill2
skill3
skill4
group
school
GPA
ThGPA
mean
S.D.

skill1
1.000
0.403**
0.158*
0.232**
0.031*
0.336**
0.012
-0.026
18.205
7.292

skill2

skill3

1.000
0.685**
0.519**
0.702**
0.256**
0.466**
0.359**
22.963
6.439

1.000
0.527**
0.810**
0.143*
0.515**
0.378**
24.580
6.625

หมายเหตุ * p < 0.05 ** p < 0.001

skill4

group

school

GPA

ThGPA

1.000
0.552** 1.000
0.351** 0.027
0.440** 0.656**
0.361** 0.480**
24.574 1.505
8.762
0.501

1.000
0.040
0.052
1.968
0.814

1.000
0.801**
3.553
0.462

1.000
3.551
0.549
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4.2 ผลการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแบบมีตวั แปรแฝงของทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการ การวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแบบมีตวั แปรแฝง พบว่า โมเดลสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี (2 = 25.128, df = 16 p= 0.0676 ; GFI = 0.968 ; CFI = 0.988 ; RMSEA =
0.055 ; RMR = 0.954) เมื่อพิจารณาขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการสอน 2 แบบการสอนโดยใช้/
ไม่ใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะที่มีต่อคะแนนดั้งเดิมและอัตราการเปลี่ยนแปลง พบว่า ค่าเท่ากับ
0.986 และ 0.421 ตามลาดับ ในขณะที่ขนาดอิทธิ พลของปั จจัยการคิดวิพากษ์ที่เป็ นภูมิหลังนักเรี ยน
ที่มีต่อคะแนนดั้งเดิมและอัตราการเปลี่ยนแปลง พบว่า มีค่าเท่ากับ -0.489 และ 0.438 ตามลาดับ โดย
ประเภทของโรงเรี ย น (school) ผลการเรี ย นเฉลี่ ยสะสม (GPA) และผลการเรี ย นวิชาภาษาไทย
(ThGPA) เป็ นตัวแฝงที่ มีอิทธิ พลต่อปั จจัยที่การคิดวิพากษ์นกั เรี ยนด้วยค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.069 0.868 และ 0.602 ตามลาดับ ดังภาพที่ 4.9 และตารางที่ 4.17

ภาพที่ 4.9 โมเดลโค้งพัฒนาการแบบมีตวั แปรแฝงของทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการที่มีต่อคะแนนดั้งเดิม
และอัตราการเปลี่ยนแปลงของทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์อิทธิ พลและน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ของโปรแกรมการพัฒนา
ทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการที่มีต่อคะแนนดั้งเดิม และอัตราการเปลี่ยนแปลง
อิทธิพลทางตรง
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรสังเกต

คะแนนดั้งเดิม (intercept)
b
SE t-value CSS
-โ
ได้ป ร แ ก ร ม 3.250 0.701 4.636 0.986
-ปั
จ จั ย การคิ ด
(program)
0.775 2.079 0.489
(factor)

1.612

FSR
-

อัตราการเปลี่ยนแปลง (slope)
b
SE t-value
CSS
FSR
0.294 0.133 2.208 -0.421
0.306 0.130 2.348 0.438
-

R2
-
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น้ าหนักองค์ประกอบ
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรสังเกตได้

โปรแกรม (program)

R2

ปัจจัยการคิด (factor)

t-value
b
SE t-value CSS FSR
b
SE
CSS
FSR
-ทดสอบครั้งที่1
1.000
0.462 0.228
0.213
-ทดสอบครั
(skill1) ้ งที่2
1.000
0.540
4.000
0.458 0.010
0.009 0.559
-ทดสอบครั
(skill2) ้ งที่3
1.000
0.518 0.031
6.000
0.658
0.050 0.783
0.055
-ทดสอบครั
(skill3) ้ งที่4
1.000
0.379
6.000
0.482 0.014 0.420
-รู
ปแบบกา
รเรี
ยน
(skill4)
0.470 0.023 20.202 0.978 2.331
0.957
0.008
-(group)
ประเภทโรงเรี ยน
0.055 0.063
0.871
0.069 0.042 0.005
-ผลการเรี
0.390 0.026
14.889
0.868 2.090 0.753
(school) ยนเฉลี่ ย
-ผลการเรี
0.327 0.047
6.906
0.602 0.397 0.362
(GPA) ยนภาษาไทย
(ThGPA) of fit statistics : chi-square = 25.128, df = 16 p= 0.068 ; GFI = 0.968 ; CFI = 0.988 ; RMSEA = 0.055
Goodness
หมายเหตุ b = ค่ าน้ าหนัก องค์ป ระกอบ , SE = ความคลาดเเคลื่ อนมาตรฐาน , CSS=Completely Standardized Solution,

FSR = สัมประสิ ทธิ คะแนนองค์ประกอบ (Factor Scores Regressions), R2 = สัมประสิ ทธิ ความเที่ยง

นอกจากนี้ ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโปรแกรมการพัฒนากับคะแนนดั้งเดิมและอัตรา
การเปลี่ยนแปลง มีค่า r เท่ากับ 0.692 และ 0.684 ตามลาดับ ปั จจัยการคิดวิพากษ์มีค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนดั้งเดิ มและอัตราการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 0.103 และ 0.691 ตามลาดับ ดังตารางที่
4.19 แสดงให้เห็ นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมการพัฒนาและปั จจัยการคิดวิพากษ์มีค่า
ความสั ม พัน ธ์ เ ท่ า กับ 0.600

แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ไม่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกับ ภาวะร่ ว มเส้ น ตรงพหุ

(multicolinearity) นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดัมมี่รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
(group) โดยใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ (program) กับตัวแปร
คะแนนดั้งเดิม และอัตราการเปลี่ยนแปลง เป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิ พลค่อนข้างสู งต่อตัวแปร
ตาม ในขณะที่ ตวั แปรดัมมี่ประเภทของโรงเรี ยน (school) ตัวแปรผลการเรี ยนเฉลี่ย สะสม (GPA)
และผลการเรี ยนภาษาไทย (ThGPA) ซึ่ งเป็ นปั จจัยการคิดวิพากษ์ (factor) เป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิ พลสู งต่อตัวแปรอัตราการเปลี่ยนแปลง แต่มีอิทธิพลต่าต่อตัวแปรคะแนนดั้งเดิม ดังตาราง 4.18
ตารางที่ 4.18 ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรในโมเดลโค้งพัฒนาการแบบมีตวั แปรแฝง
ตัวแปร
คะแนนดั้งเดิม
อั(intercept)
ตราการเปลี่ยนแปลง
โปรแกรม
(slope)
ปัจจัยการคิดวิพากษ์
(factor)

คะแนนดั้งเดิม

อัตราการเปลี่ยนแปลง

1.000
0.118
0.692
0.103

(slope)

1.000
0.684
0.691

โปรแกรม

ปัจจัยการคิดวิพากษ์

1.000
0.600

1.000
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการทดลองวัดผลโค้งพัฒนาการแบบมีตวั แปรแฝงในการพัฒนาทักษะ
การคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยน ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 4 ประการ 1) เพื่อพัฒนาโมเดล
การวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ และพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้วดั ทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการ 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพขั้นต้นของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์
แบบบูรณาการเพื่อใช้พฒั นาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยน 3) เพื่อศึกษาอิทธิ พล
ของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ที่มีต่อทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณา
การของนักเรี ยน เมื่อควบคุมปั จจัยการคิดวิพากษ์ของนักเรี ยน 4) เพื่อศึกษาอิทธิ พลของโปรแกรม
การพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการที่มีต่อคะแนนดั้งเดิม และอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยน
วิธีดาเนินการวิจยั มีสาระสาคัญ 4 หัวข้อ คือ 1) ตัวแปรในการวิจยั ตัวแปรจัดกระทา คือ
โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการใช้ ชุดการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ มีการ
ประเมินวัดผลก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยนรวมจานวน 4 ครั้ง ตัวแปรควบคุม คือ ผลการ
เรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPA) ผลการเรี ยนวิชาภาษาไทย (ThGPA) ประเภทของโรงเรี ยน (school) ตัวแปร
ร่ วม คือ คะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ก่อนการเข้าร่ วมโปรแกรม (skill 1) ตัวแปรตาม คือ
ผลคะแนนการคิดวิพากษ์ จากแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ที่ผวู้ ิจยั สร้าง
ขึ้น 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนระดับประถมศึกษาชั้นปี ที่ 5 จานวน 188 คน จาก –
โรงเรี ยนโดยการสุ่ มเลือก 2 ห้องเรี ยนจาก 4-5 ห้องในแต่ละโรงเรี ยน 3) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
คือ แบบบันทึกประวัติขอ้ มู ลของนักเรี ยน ชุ ดการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ที่พฒั นาทักษะการคิด
วิพากษ์แบบบูรณาการ แบบทดสอบเพื่อวัดทัก ษะการคิ ดวิพ ากษ์แบบบูรณาการ การทดสอบ
คุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ใช้การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูท้ รงคุณวุฒิและนาไป
ทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์ค่าความยากมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.32-0.78 ค่าอานาจจาแนกมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.270.76 ค่าความเที่ยงสัมประสิ ทธิ แอลฟาของครอนบาคมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.39-0.74 และการวิเคราะห์
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ความตรงเชิงโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี (2 = 3.750, df = 4, p = 0.441,
AGFI = 0.965, GFI = 0.991, CFI = 1.000, RMR = 0.142, RMSEA = 0.000) 4) สถิติที่ใช้การ
วิเคราะห์ ข ้อมู ลครั้ งนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์ ค่าสถิ ติเบื้ องต้นได้แก่ ความถี่ ค่า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
ความแปรปรวนพหุ นามแบบสี่ ทาง การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า การวิเคราะห์โมเดล
โค้งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงโดยใช้โปรแกรมลิสเรล
สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลวิจยั แบ่งเป็ น 4 ตอน ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ผลการพัฒนา
โมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการและเครื่ องมือวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณา
การ ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิด
วิพากษ์แบบบูรณาการ ตอนที่ 3 ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการที่มี
ต่อทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยน เมื่อควบคุมปั จจัยของการคิดวิพากษ์ ตอนที่ 4
ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการที่มีต่อคะแนนดั้งเดิม และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยน
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการ
โมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ในการวิจยั ครั้งนี้ มาจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การคิดสะท้อน การคิดวิเคราะห์ การ
คิดตัดสิ นใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดโต้แย้งด้วยเหตุผล ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรองค์ประกอบทั้ง 5 ตัวแปร พบว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.001
และการคิดสะท้อนกับการคิดวิเคราะห์มีความสัมพันธ์กนั มากที่สุด รองลงมา คือ การคิดสร้างสรรค์
และการคิดโต้แย้งด้วยเหตุผล การคิดสร้างสรรค์และการคิดตัดสิ นใจ การคิดตัดสิ นใจและการคิด
โต้แย้งด้วยเหตุผล การคิดสร้างสรรค์และการคิดสะท้อน ตามลาดับส่ วนการคิดที่มีความสัมพันธ์
กันน้อยที่ สุดคือ การคิดสร้ างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ กับการคิดโต้แย้งด้วยเหตุผลและการคิด
วิเคราะห์ รองลงมา คือ การคิดวิเคราะห์กบั การคิดตัดสิ นใจ
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โมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
โดยพิจารณาจากค่าค่าไค-สแควร์ (2 ) มีค่าเท่ากับ 3.750 ที่องศาอิสระเท่ากับ 4 และค่าความน่าจะ
เป็ น (p) มีค่าเท่ากับ 0.441 ดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.965
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.991 ดัชนีรากกาลังสองของเศษเหลือ (RMR) มีค่า
เท่ากับ 0.142 ดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน (RMSEA) มีค่าเท่ากับ
0.000 เมื่อพิจารณาตามค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ พบว่า การคิดสร้ างสรรค์มีค่าน้ าหนักของ
องค์ประกอบสู งสุ ด รองลงมา คือ การคิ ดโต้แย้งด้วยเหตุผล การคิดตัดสิ นใจ การคิดสะท้อนและ
การคิดวิเคราะห์มีค่าน้ าหนักขององค์ประกอบต่าที่สุด ตามลาดับ
ผลการพัฒ นาเครื่ องมื อ วัด ทัก ษะการคิ ด วิ พ ากษ์ แ บบบู ร ณาการ ได้ เ ครื่ องมื อ คื อ
แบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ เป็ นแบบทดสอบทั้งแบบปรนัยและแบบ
อัตนัย มีขอ้ คาถามทั้งหมด 18 ข้อจากสถานการณ์จาลอง 3 สถานการณ์ เป็ นการอ่านสถานการณ์และ
เลื อกตอบวิธีแก้ปัญหาและระบุเหตุผลที่เหมาะสม ผลการตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิ งเนื้ อหา
ของแบบทดสอบพบว่า ค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.66 ถึง 1.00 ค่าความเที่ยงความเที่ยงวัดด้วยค่าสัมประ
สิ ทธิ แอลฟาของครอนบาคมีเท่ากับ 0.39-0.74 ผลการวัดความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน มีค่าสถิติทดสอบดังนี้ การคิดสะท้อน มีค่า 2 = 0.011, df = 1, p = 0.915,
RMSEA = 0.000, GFI = 1.000 การคิดวิเคราะห์ มีค่า 2 = 0.044, df = 1, p = 0.834, RMSEA =
0.000, GFI = 1.000 การคิดตัดสิ นใจ มีค่า 2 = 1.518, df = 7, p = 0.982, RMSEA = 0.000, GFI =
0.992 การคิดสร้างสรรค์ มีค่า 2 = 0.364, df = 1, p = 0.547, RMSEA = 0.00, GFI = 0.996 การ
คิดโต้แย้งด้วยเหตุผล มีค่า 2 = 0.122, df = 1 , p = 0.727, RMSEA = 0.000, GFI = 0.999
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและตรวจสอบคุ ณภาพเบื้องต้ นของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิ ด
วิพากษ์ แบบบูรณาการ
โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นนี้ ได้รับแนวคิด
พื้นฐานแนวคิดมาจาก 1) ปรัชญาการศึกษาสานักเสรี นิยม (อุ่นตา นพคุณ, 2545) 2) ทฤษฏีการคิด
(Paul and Elder, 2006) 3) แนวคิดปั จจัยของการคิดวิพากษ์ (Paul and Elder, 2006; Grosser and
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Lombard, 2008: 1364; Yeh, 2009: 186) 4) แนวคิดกระบวนการคิดวิพากษ์ (Ennis, 1985: 45;
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2545 ; Wolcott and Lynch, 2001 และ Fisher, 2005) 5) ทฤษฎีระดับขั้น
การพัฒนาการคิดวิพากษ์ (Paul and Elder, 2006)

6) รู ปแบบวิธีการพัฒนาการคิดวิพากษ์

(ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา, 2533; Angeli and Valanides, 2009 : 334) 7) การใช้ต้ งั คาถามแบบ
โซคราติส (Paul, 1995; Paul and Elder, 2006; Sternberg, Roediger, and Halpern, 2007; Yang,
2008: 246) 8) วิธีการวัดการคิดวิพากษ์ (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2544; Sternberg, Roedigerand, and
Halpern, 2007; Ku, 2009 : 70 ; Yang, 2008: 245; Angeli and Valanides, 2009: 334 )
ผลผลิตที่ได้ คือ คู่มือโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยน
ประถมศึ กษาชั้นปี ที่ 5 ซึ่ งประกอบด้วย 1) ความเป็ นมา 2) แนวทางการพัฒนาโปรแกรม
วัตถุประสงค์ 3) โครงสร้างของโปรแกรม 4) แผนการดาเนินการตามโปรแกรม ใช้ระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 3 เดือน 5) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามโปรแกรม จานวน 13 กิจกรรม แต่ละ
แผนประกอบด้วยกิ จกรรมการเรี ยนการสอน 5 ขั้นตอน คือ การรับข้อมูลใหม่ การสารวจและ
เชื่อมโยง การตัดสิ นใจเลือก แลกเปลี่ยนกับผูอ้ ื่น และ การนาไปใช้ 6) ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ของโปรแกรม จานวน 4 กิ จกรรม โดยใช้การตั้งคาถามตามเนื้อหาจากสื่ อคลิปวิดิโอ และ
สถานการณ์จาลอง 7) แบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
ผลการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณา
การโดยผูท้ รงคุณวุฒิ สรุ ปได้วา่ มีการแก้ไขปรับปรุ ง 6 ประเด็น ได้แก่ ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ของ
โปรแกรม ควรจะ 1) เลือกใช้ภาษาตั้งคาถามให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และตรงกับนิยามปฏิบตั ิการ
2) เลือกสถานการณ์ หรื อกิ จกรรมที่ทาให้ผเู้ รี ยนโต้แย้ง แบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิดวิพากษ์
แบบบูรณาการ ควรจะ 1) เขียนคาชี้ แจงวิธีการทาข้อสอบและวิธีการให้คะแนน 2) ใช้รูปแบบข้อ
คาถามที่เหมาะสมสาหรับการวัดด้านพุทธิ ปัญญา 3) เพิ่มข้อความอธิ บายสถานการณ์ที่กาหนดให้
4) เพิ่มเติมตัวแปร ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 5) เลือกใช้สถานการณ์ที่กาหนดให้เหมาะสม
กับผูท้ าแบบทดสอบ จากที่กล่าวมาส่ วนใหญ่เป็ นการปรับแก้ให้เหมาะสมกับเหมาะสมกับวุฒิภาวะ
ของนักเรี ยน หลังการปรับปรุ งแก้ไขจานวน 2 รอบ ผูท้ รงคุณวุฒิเห็นสมควรนาไปใช้เก็บข้อมูลได้
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาอิทธิพลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการ ที่มีต่อ
ทักษะการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการของนักเรียน เมื่อควบคุมปัจจัยของการคิดวิพากษ์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตอนนี้ แบ่งเป็ น 2 ตอน จาแนกตามตัวแปรตาม คือ คะแนนทักษะ
การคิดวิพากษ์แบบบูรณาการจากการทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 4 ทั้ง 2 ตอน เป็ นการวิเคราะห์
ความแปรปรวนพหุ นามแบบสี่ ทาง (4-way MANOVA) รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้/
ไม่ใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ(group)

ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม

(GPA) ผลการเรี ยนวิชาภาษาไทย (ThGPA) ประเภทของโรงเรี ยน (school) เป็ นตัวแปรต้น
ผลการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนพหุ นามตอนที่ 1 สรุ ปได้ว่า ไม่ มีอิทธิ พลปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร (interaction effect) ทั้ง 4 ตัวมีผลทาให้ระดับค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการก่อนการเข้าร่ วมโปรแกรม (skill1) แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ สาหรับผลการ
วิเคราะห์อิทธิ พลหลัก (main effect) พบว่า ตัวแปรประเภทของโรงเรี ยน (school) มีอิทธิ พลอย่างมี
นัยสาคัญส่ งผลให้ระดับค่าเฉลี่ ยคะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการก่อนการเข้าร่ วมโปรแกรม
(skill1) หมายความว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มการทดลองและกลุ่มควบคุมมีลกั ษณะเท่าเทียมกัน แต่
ประเภทของโรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนระดับดี ระดับปานกลางและระดับอ่อน มีคะแนนการคิดวิพากษ์
แบบบูรณาการในการทดสอบครั้งที่ 1 แตกต่างกัน ในขณะที่ตวั แปรผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPA)
ผลการเรี ยนวิชาภาษาไทย (ThGPA) ไม่มีอิทธิ พลต่อคะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการในการ
ทดสอบครั้งที่ 1
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ นามตอนที่ 2 สรุ ปได้ว่า ไม่มีอิทธิ พลปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร (interaction effect) ระหว่างตัวแปรต้นทั้ง 4 ตัวแปร ผูว้ ิจยั จึงการวิเคราะห์อิทธิ พล
หลัก (main effect) ผลพบว่า ประเภทของโรงเรี ยน (school) และรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
(group) มี ผลให้ระดับ ค่ า เฉลี่ ย คะแนนการคิ ดวิพ ากษ์แ บบบูร ณาการหลัง การเข้า ร่ วมโปรแกรม
(skill4) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ สามารถอธิ บายได้วา่ ภายหลังการทดลอง กลุ่มการ
ทดลองมีคะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการจากการทดสอบครั้งที่ 4 สู งกว่ากลุ่มควบคุม และ
โรงเรี ยนระดับดีมีคะแนนการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการจากการทดสอบครั้งที่ 4 สู งที่สุด รองลงมา
คือ โรงเรี ยนระดับปานกลางและระดับอ่อน
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ตอนที่ 4 ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการที่มีต่อคะแนนดั้งเดิม และ
อัตราการเปลีย่ นแปลงของทักษะการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการของนักเรียน
การตรวจสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ พบว่ า โมเดล
โค้งพัฒนาการพัฒนาการแบบมีตวั แปรแฝงผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการที่มีต่อคะแนนดั้งเดิม และอัตราการเปลี่ยนแปลงของทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
ของนักเรี ยนมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี (2 = 25.128, df = 16 p= 0.0676 ;
GFI = 0.968 ; CFI = 0.988 ; RMSEA = 0.055 ; RMR = 0.954)
ขนาดอิ ท ธิ พ ลของโปรแกรมการพัฒ นาทัก ษะที่ มี ต่ อ คะแนนดั้ ง เดิ ม และอัต ราการ
เปลี่ยนแปลง พบว่า ค่าเท่ากับ 0.986 และ 0.421 ตามลาดับ ขนาดอิทธิ พลของปั จจัยการคิดวิพากษ์ที่
มีต่อคะแนนดั้งเดิ มและอัตราการเปลี่ยนแปลง พบว่า มีค่าเท่ากับ -0.489 และ 0.438 ตามลาดับ
ขนาดอิทธิ พลของผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม เป็ นตัวแฝงที่มีอิทธิ พลต่อปั จจัยการคิดวิพากษ์มากที่สุด
รองลงมา คือ เป็ นตัวแฝงที่มีอิทธิ พลต่อปัจจัยการคิดวิพากษ์ และประเภทของโรงเรี ยน
ค่าสหสัม พันธ์ ตวั แปรรู ป แบบการจัดการเรี ยนการสอนมีอิทธิ พ ลค่อนข้างสู งต่ อตัวแปร
คะแนนดั้งเดิม และอัตราการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ตวั แปรประเภทของโรงเรี ยน ตัวแปรผลการ
เรี ยนเฉลี่ยสะสม และผลการเรี ยนภาษาไทย ซึ่ งมีอิทธิพลสู งต่อตัวแปรอัตราการเปลี่ยนแปลง แต่มี
อิทธิ พลต่าต่อตัวแปรคะแนนดั้งเดิม
อภิปรายผลการวิจัย
จากข้อ ค้น พบในการศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ป ระเด็ น ส าคัญ ที่ ผู้วิ จ ัย น ามาอภิ ป รายแยกตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั 4 ประเด็น ดังนี้
1. ลักษณะของโมเดลและเครื่องมือวัดทักษะการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการ
โมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้นเป็ นโมเดลการวัดแบบ
องค์ประกอบเดียว มีตวั บ่งชี้ 5 ตัว คือ 1) การคิดสะท้อน 2) การคิดวิเคราะห์ 3) การคิดตัดสิ นใจ
4) การคิดสร้างสรรค์ 5) การคิดโต้แย้งด้วยเหตุผล ผลการทดสอบความตรงของโมเดล พบว่า โมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบที่เป็ นคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.268,
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0.170, 0.492, 0.980, 0.808 ตามลาดับ ส่ วนเครื่ องมือการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการเป็ น
แบบทดสอบชนิ ดผสมทั้งแบบอัตนัยให้เขียนตอบสั้นๆ จานวน 6 ข้อ และแบบปรนัย ให้เลือกตอบ
หลายตัวเลือกและหรื อเขียนตอบสั้นๆ ในตัวเลือกอื่นๆ จานวน 12 ข้อ ผลการตรวจสอบคุณภาพ
แบบทดสอบ ค่าความยากมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.32-0.78 ค่าอานาจจาแนกมีค่าอยู่ระหว่าง 0.27-0.76 ค่า
ความเที่ยงสัมประสิ ทธิ แอลฟาของครอนบาคมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.39-0.74 อภิปรายได้ 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 โมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ด้า นความตรงของโมเดล เป็ นโมเดลองค์ประกอบเดี ย ว 5 ตัว บ่ ง ชี้ ที่ เกิ ดจากการนาความคิ ด
5 ประเภทมารวมกัน ซึ่ งต่างจากผลงานวิจยั ในอดีต (Clifford, J., S., Boufal, M., M. and Kurtz, J.,
E., 2004: 169 ; Shin, S., Ha, J., Shin, K., Davis, M., K.,2006 : 328 ; Zhou, Q. ,Wang, X.,Yao, L.,
2007: 447 ; Grosser and Lombard, 2008: 1364 ; McGrath et al., 2009: 199) ที่วดั ความคิดแต่ละ
ประเภทแยกจากกัน เพื่ อ วัด แต่ ล ะระดับ ทัก ษะการคิ ด ในขณะที่ ก ารวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ศึ ก ษาเป็ น
องค์ประกอบทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการเพียงองค์ประกอบเดียว เมื่อนาไปวิจยั ต่อเนื่ องจะ
เห็นผลการพัฒนาในภาพรวมและการคิดแต่ละประเภท ซึ่ งให้ผลดีกว่าการแยกวิจยั เป็ นการคิดเเต่ละ
ประเภท โดยไม่รวมกัน
ประเด็นที่ 2 น้ าหนักองค์ประกอบที่เป็ นคะแนนมาตรฐานของตัวบ่งชี้ โมเดลการวัดทักษะ
การคิดวิพากษ์แบบบูรณาการมีความแตกต่างกัน น้ าหนักองค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์มีค่า
มากที่สุด (0.170) และการคิดวิเคราะห์ต่าที่สุด (0.980) อธิ บายน้ าหนักองค์ประกอบสู งของการคิด
สร้ า งสรรค์ใ นนัก เรี ย นระดับ ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ได้ว่า อาจเป็ นผลมาจากความทันสมัย ของ
เทคโนโลยีและช่องทางการรับสื่ อที่หลากหลายทาให้นกั เรี ยนมีปริ มาณข้อมูลเดิมจานวนมาก เป็ น
ความรู ้ เบื้องต้น (prerequisite knowledge) ในเรื่ องที่จะวิพากษ์ ตามปั จจัยที่ส่งผลต่อการคิดวิพากษ์
(Yeh, 2009: 186) ส่ งผลให้นกั เรี ยนสามารถนาข้อมูลมาประยุกต์เป็ นคาตอบได้ สอดคล้องกับ
ประเภทการคิดยืดหยุน่ ทางด้านการดัดแปลง (adaptive flexibility) ที่มีประโยชน์ในการแก้ปัญหา
ดังนั้น เมื่อมีขอ้ มูลมากเป็ นฐานความคิด เมื่อเจอสถาการณ์ให้เสนอวิธีการแก้ปัญหา นักเรี ยนส่ วน
ใหญ่จึงเสนอทางเลือกใหม่ๆ แก้ปัญหาได้ดี อธิ บายน้ าหนักองค์ประกอบต่าของการคิดวิเคราะห์ได้
2 แนวทาง ดังนี้ แนวทางแรก ครู ผูส้ อนไม่เข้าใจวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์
สอดคล้องกับสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการสังเกตพฤติกรรมครู ในระหว่างอบรมเรื่ องการคิดวิพากษ์
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ภายในโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่างพบว่า ครู ส่วนใหญ่ต้ งั คาถามในระหว่างจัดการเรี ยนการสอน แต่มกั
เป็ นคาถามประเภทความจา แนวทางที่ ส อง อธิ บ ายได้ว่า นัก เรี ย นขาดโอกาสฝึ กทักษะการคิ ด
วิเ คราะห์ ซ่ ึ งอาจเป็ นผลมาจากครู ผูส้ อนใช้วิธี ก ารตั้ง ค าถาม แต่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ค าถามกระตุ ้นการคิ ด
วิเคราะห์ของนักเรี ยน ตรงกับงานวิจยั ของ จินดา ยัญทิพย์ (2547) ที่สรุ ปว่า สาเหตุที่นกั เรี ยนมีระดับ
การวิเคราะห์ต่ า เนื่ องจากนักเรี ยนไม่ค่อยมีโอกาสได้ฝึก เพราะครู ส่วนใหญ่ยงั ไม่มีความรู้ ความ
เข้าใจในการใช้คาถามที่ จะทาให้นักเรี ยนเกิ ดความเข้าใจระดับวิเคราะห์วิพากษ์ได้ ซึ่ งเป็ นสภาพ
ปั ญหาที่ควรดาเนินการแก้ไขต่อไป
ประเด็นที่ 3 โมเดลวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ เป็ นโมเดลการวัดที่สามารถ
นาไปใช้งานได้ ผลการทดสอบความตรงของโมเดลมี ความตรงเชิ งโครงสร้ างจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวแปรการคิดทั้งหมดสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.001 มีค่าดัชนี
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) เท่ากับ 0.558 ผลการวิจยั อธิ บายได้
ว่า ทักษะการคิดทั้ง 5 ประเภทนั้นเป็ นทักษะประเภทเดียวกัน สามารถรวมเป็ นองค์ประกอบเดียวกัน
ได้ อย่างไรก็ดี โมเดลการวัดครั้งนี้ มีจุดอ่อนที่ไม่มีขอ้ คาถามด้านการบูรณาการการคิดทั้ง 5 ประเภท
เพียงแต่มีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างการคิดทั้ง 5 ประเภท ดังนั้น
หากมีการเพิ่ขอ้ คาถามทักษะการบูรณาการคิดทั้ง 5 ประเภท น่าจะทาให้แบบทดสอบนี้มีความสาคัญ
ในการวิจยั ครั้งต่อไป
ประเด็ น ที่ 4

เครื่ อ งมื อ วัด ทัก ษะการคิ ด วิ พ ากษ์แ บบบู ร ณาการที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น มา เป็ น

แบบทดสอบมีคุณภาพ กล่าวคือ มีค่าความตรง ความเที่ยง ค่าความยากและค่าอานาจจาแนกอยู่ใน
เกณฑ์ที่สามารถนาไปใช้เก็บข้อมูลได้ดงั ที่กล่ าวไปแล้ว แต่ในทางปฏิบตั ิ ได้รับข้อร้องทุกข์จาก
นักเรี ยนในการทดสอบครั้งแรกว่า “อ่านเข้าใจยาก…ไม่เคยทาข้อสอบแบบนี้ …ยากเกิ นไปสาหรับ
นักเรี ยนระดับนี้…ทาไม่ค่อยได้” แต่ในการทดสอบครั้งที่ 2 ถึงครั้งที่ 4 ผลสะท้อนของนักเรี ยน
อธิ บายได้ว่า การที่นกั เรี ยนไม่คุน้ เคยกับแบบทดสอบ เกิ ดขึ้นกับข้อสอบอัตนัย เนื่ องจากเหตุผล 2
ประการ ประการแรก นักเรี ยนไม่คุน้ เคยวิธีการให้คะแนน กล่าวคือ เมื่อนักเรี ยนอ่านสถานการณ์ที่
กาหนดให้ เลือกวิธีแก้ปัญหาแบบหลายตัวเลือก และให้เขียนเหตุผลกับการตัดสิ นเลือกวิธีแก้ปัญหา
นั้น หากให้เหตุผลไม่สอดคล้องกับวิธีแก้ปัญหา ก็จะไม่ได้คะแนนในข้อนั้น ในการรวบรวมข้อมูล
พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่เขี ยนคาตอบไม่ตรงกับเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นจึงไม่ได้คะแนนหรื อได้
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คะแนนเพียงบางส่ วน โดยเฉพาะข้อสอบในส่ วนของการคิดวิเคราะห์และการคิดสะท้อน ซึ่ งข้อมูล
ดังกล่าวผูว้ ิจยั รั บทราบตั้งแต่การทดลองใช้แบบทดสอบ ในการออกแบบการจัดชุ ดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ผูว้ ิจยั ได้ปรับให้มีคาถามและกิจกรรมที่เน้น
การคิดวิเคราะห์ใ นสัดส่ วนที่มากขึ้น แต่ผลคะแนนการทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการในการทดสอบทั้ง 4 ครั้ง พบว่า การคิดวิเคราะห์ไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก คาอธิ บาย
ดังกล่าว แสดงว่า ในการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ครู ผสู้ อนหรื อนักวิจยั ควรต้อง
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสะท้อนเป็ นลาดับแรก เพราะนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีพ้ืนฐานที่
ไม่ดีนกั ประการที่สอง นักเรี ยนขาดประสบการณ์และความเข้าใจในคาชี้แจงและตัวอย่างข้อสอบ
จึงไม่สามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาและระบุเหตุผลที่เหมาะสมได้ ทาให้ได้คะแนนต่ากว่าที่ควรจะเป็ น
ผลที่เกิดขึ้น อธิ บายได้วา่ นักเรี ยนที่เป็ นตัวอย่างในการวิจยั นี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 อยู่
ในสิ่ งแวดล้อมที่ไม่เน้นการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการโดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และการคิดสะท้อน
อย่างไรก็ดีผลการวิจยั ในครั้งนี้มีผลทาให้ครู และนักเรี ยนที่ร่วมกิ จกรรมเกิดความตื่นตัวและสนใจ
พัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการมากขึ้น ผูว้ จิ ยั เห็นว่า ควรมีการปรับปรุ งแบบทดสอบเพื่อ
วัดทักษะการคิ ดวิพากษ์แบบบูรณาการให้เหมาะกับ ประสบการณ์ ของนักเรี ยนในกิ จกรรม การ
ทดสอบครั้งแรก โดยทาการวิจยั ตรวจสอบ และช่วยกระตุน้ ให้ครู และนักเรี ยนตื่นตัวมากขึ้นด้วย
2. คุณภาพของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการ
ผลจากการวิจยั ในส่ วนนี้ คือ โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของ
นักเรี ยนประถมศึกษาชั้นปี ที่ 5 ประกอบ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้และแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการ
คิดวิพากษ์แบบบูรณาการ เป็ นสาคัญ ดังที่ ได้กล่าวมา การอภิปรายผลการวิจยั ในด้านคุณภาพของ
โปรแกรมแบ่งได้เป็ น 2 ประเด็น
ประเด็นที่ 1 โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งเป็ นผูม้ ีความรู้และประสบการณ์ในด้าน หลักสู ตรและการสอน การคิด
วิพากษ์ การวัดและประเมินผล ทั้งนี้ ผวู้ ิจยั ให้ตรวจสอบทั้งชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้และแบบทดสอบ
พบว่า ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการและแบบทดสอบวัด
ทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการได้จริ ง สอดคล้องกับตัวบ่ งชี้ และนิ ยามปฏิ บตั ิ การจริ ง ทั้ง นี้
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เพราะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั มาอย่างเข้มข้นในบทที่ 2

อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของ

โปรแกรมที่ พฒั นาขึ้ น ตรงตามที่ คณะผูเ้ ชี่ ยวชาญเสนอแนะ คือ ยังมีสถานการณ์ หรื อสิ่ งเร้ าที่ไ ม่
เหมาะกับภูมิหลังของนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างและควรปรับให้เหมาะสมมากขึ้นในการวิจยั ครั้ง
ต่อไป จุดอ่อนนี้อาจเป็ นผลทาให้คะแนนการทดสอบทักษะการคิดวิพากษ์ฯ ต่ากว่าที่ควรจะเป็ น
ประเด็นที่ 2 ในช่ วงการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้สัปดาห์ที่ 1 พบว่า นักเรี ยนมีพฤติกรรม
ปฏิ เสธความคิดเห็ นผูอ้ ื่น คือ เมื่ อเพื่อนนัก เรี ย นเสนอแนวคิ ดที่แตกต่ างไปประกอบเหตุผลหรื อ
หลักฐาน นักเรี ยนส่ วนใหญ่เลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นตามเหตุผลหรื อหลักฐานที่เพื่อน
เสนอ แม้วา่ จะมีหลักฐานสนับสนุน ซึ่ งอาจเกิดจากความรู้สึกยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง สอดคล้องกับ
ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคตามที่ Paul and Elder (2006) และ Bassham, Irwin and Nardone (2005)
สรุ ปว่า บุคคลมักคิดอย่างอคติเข้าข้างตัวเอง (self-serving bias) วิธีแก้ไขที่ผวู้ ิจยั เลือกใช้ คือ การ
สร้ า งและน าเสนอตารางเปรี ย บเที ย บคุ ณสมบัติห รื อ คุ ณ ลัก ษณะตามประเด็น ที่ วิพ ากษ์และให้
นักเรี ยนตัดสิ นอีกครั้ง ซึ่ งได้ผลดีในระดับหนึ่ง และพบว่า ถ้าเพื่อนนักเรี ยนมีจานวนหลักฐานอ้างอิง
มากขึ้นจะทาให้นกั เรี ยนที่เห็นต่างยอมรับได้
3. อิทธิพลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการ ที่มีต่อทักษะการคิดวิพากษ์
แบบบูรณาการของนักเรียน เมื่อควบคุมปัจจัยของการคิดวิพากษ์
จากสรุ ปผลการวิจยั ได้ผลสรุ ปที่เป็ นประเด็นสาคัญ 3 ประเด็น ประเด็นแรก ค่าเฉลี่ ย
คะแนนการทดสอบทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการทั้ง 4 ครั้ง ครอบคลุมการคิดทุกประเภท
พบว่า ผลการทดสอบครั้งที่ 2 สู งกว่าครั้งที่ 1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ผลการทดสอบครั้งที่ 3 สู ง
กว่าครั้งที่ 2 อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ผลการทดสอบครั้งที่ 4 ต่ากว่าครั้งที่ 3 อย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ประเด็นที่สอง อิทธิ พลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ที่มี
ต่อทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยน พบว่า อิทธิ พลของโปรแกรมฯ ทาให้ผลการ
ทดสอบทั้ง 4 ครั้ง ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของกลุ่มทดลองสู งกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ประเด็นสุ ดท้าย เมื่อศึกษาตัวแปรควบคุม 4 ตัว ตัวแปรที่มี
ผลต่อทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ คือ รู ปแบบจัดการเรี ยนการสอน
และประเภทของโรงเรี ยน ส่ วนตัวแปรที่ไ ม่มี ผลต่ อทัก ษะการคิด วิพากษ์แบบบูรณาการอย่า งมี
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นัย ส าคัญทางสถิ ติ คื อ ผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม และ ผลการเรี ย นวิชาภาษาไทย การอภิ ปราย
ผลการวิจยั ทั้ง 3 ประเด็น มีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ผลการวิจยั ที่พบว่า เส้นโค้งพัฒนาการทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการใน
การทดสอบครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 4 ไม่เป็ นเส้นตรงแต่เป็ นเส้นโค้งคว่าเพราะ การจัดชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ เน้นวิธีการพัฒนาแบบวิธีการพัฒนาทัว่ ไป (general approach) เพียงวิธีการเดี ยว ทั้งๆ ที่
วิธีการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ มี 3 ระดับ ตามที่ ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2533) และ
Angeli and Valanides (2009): 334 เสนอแนวคิดในบทที่ 2 ซึ่ ง วิธีการพัฒนาทัว่ ไป มีขอ้ ดี คือ
ผูเ้ รี ยนทุกคนเรี ยนรู้ ไปพร้ อมกันๆ เพราะเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนแบบไม่ยึดติดกับเนื้ อหาตาม
หลักสู ตร (content free) เป็ นการปูพ้ืนฐานสาหรับนักเรี ยนทุกคน ผูว้ ิจยั ตั้งคาถามและจัดกิ จกรรม
ตามสถานการณ์ ใ นชี วิตประจาวัน แต่ส่ งผลเสี ย ในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ นัก เรี ยนที่มี ทกั ษะการคิ ด
วิพากษ์ในระดับพื้นฐานดีแล้ว สังเกตได้จากค่าเฉลี่ยคะแนนในการทดสอบครั้งที่ 1-3 มีลกั ษณะเป็ น
เส้นตรง หากผูว้ ิจยั ปรับเป็ นวิธีการพัฒนาผสมผสาน (infusion approach) คือ สอนทักษะการคิด
วิพากษ์ร่วมกับเนื้ อหาวิชาอื่นๆ ในหลักสู ตรปกติในชั้นเรี ยนจะทาให้นกั เรี ยนที่มีทกั ษะสามารถต่อ
ยอดทักษะความสามารถในระดับสู งขึ้นไปอีก ผลการทดสอบครั้งที่ 4 จะเพิ่มสู งขึ้นจากการทดสอบ
ครั้งที่ 3 แต่ผวู ้ จิ ยั ยังใช้วธิ ี การพัฒนาแบบเดิม เพราะผูว้ ิจยั คาดว่าภายในระยะเวลาสั้นๆ นักเรี ยนส่ วน
ใหญ่ไม่น่าจะเกิ ดทักษะการคิ ดวิพากษ์แบบบูรณาการ จึงไม่ได้วางแผนการปรับเป็ นระดับวิธีการ
พัฒนาผสมผสานในโปรแกรมฯ อาจทาให้นกั เรี ยนที่คุน้ เคยกับวิธีการพัฒนาทัว่ ไป เบื่อหน่ายและไม่
สนใจการร่ วมกิจกรรม ทาแบบทดสอบทาให้คะแนนในการทดสอบครั้งที่ 4 เริ่ มลดลง
ประเด็นที่ 2 ผลการวิจยั ที่พบว่า ผลค่าเฉลี่ยคะแนนของกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมจาก
การทดสอบทั้ง 4 ครั้ง แสดงว่า โปรแกรมที่พฒั นาขึ้นใช้พฒั นาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
ได้จริ ง เมื่อควบคุ มปั จจัยการคิ ดวิพากษ์ อภิปรายได้ว่า ชุ ดการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ที่สร้างขึ้นมี
คุณภาพเพราะผ่านการตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ ผ่านการทดลองใช้ ตามหลักการวิจยั และพัฒนา
หลักสู ตร (McKernan, 1996) นอกจากนี้โมเดลการวัดและแบบทดสอบ ผ่านการตรวจสอบค่าความ
ตรง ความเที่ยง อานาจจาแนก ค่าความยาก จึงมีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผล (Mehren,
and Lehman, 1984) นอกจากนี้ การออกแบบการวิจยั ที่ผวู้ ิจยั ควบคุมให้การทดลองมีความลาเอียง
น้อย ทาให้ได้ผลการวิจยั ดีกว่าที่ผวู ้ จิ ยั คาดไว้

ประเด็นที่น่าสังเกตเกี่ยวกับผลการวิจยั ในครั้งนี้
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การศึ ก ษาผลของโปรแกรมที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น เพื่อ ใช้พ ฒ
ั นาทัก ษะการคิ ดวิพ ากษ์แบบบูร ณาการ เมื่ อ
ควบคุ มปั จจัยการคิดวิพากษ์ ซึ่ งมีผลต่อทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ หากไม่การออกแบบ
การวิจยั ไม่ได้ควบคุมปั จจัยการคิดวิพากษ์ จะทาให้อิทธิ พลของโปรแกรมเพิ่มสู งกว่ากว่าการวิจยั ใน
ครั้งนี้ สะท้อนว่าการออกแบบการวิจยั เพื่อศึกษาอิทธิ พลของทักาะการคิด ถ้ามีการควบคุมตัวแปร
แทรกซ้อนจะทาให้ได้ผลการวิจยั ดีข้ นั ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในการทาวิจยั
ประเด็นที่ 3 จากผลการวิจยั ที่พบว่า ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม และ ผลการเรี ยนวิชาภาษาไทย
เป็ นตัวแปรที่ไม่มีผลต่อทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ งานวิจยั ของ
มาลิ นี วชิ ร าภากร (2546) ธนพร วีระเจริ ญ กิ จ (2549) และศิ ริ ก านต์ คุ สิ น ธุ์ (2549) ที่ ส รุ ป ว่า
ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อการคิดวิพากษ์สูงที่สุด ถ้ามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีก็มี
แนวโน้มให้คะแนนการคิดวิพากษ์สูงตามไปด้วย ซึ่ งอธิ บายได้วา่ ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม และผล
การเรี ยนวิชาภาษาไทยที่แต่ละโรงเรี ยนประเมินความสามารถนักเรี ยนนั้นอาจมีมาตรฐานไม่เท่ากัน
จึงไม่สะท้อนถึ งระดับทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยน ทาให้ไม่สามารถจาแนก
นักเรี ยนกลุ่มเก่งและอ่อนได้อย่างชัดเจน แต่ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับงานวิจยั วิเคราะห์อภิมาน
ของวัยญา ยิม้ ยวน (2547) สรุ ปว่า ความสามารถในการอ่านมีความสัมพันธ์กบั การคิดวิพากษ์ในทิศ
ทางบวกระดับ ปานกลาง และผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นมี ความสัมพันธ์ ก ับ การคิ ดวิพ ากษ์ใ นทิ ศ
ทางบวกระดับค่อนข้างต่า
4. อิทธิพลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการที่มีต่อคะแนนดั้งเดิม และ
อัตราการเปลีย่ นแปลงของทักษะการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการ
ผลการวิจยั พบว่า โมเดลโค้งพัฒนาการประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 2 องค์ประกอบ
คื อ คะแนนดั้ง เดิ ม และอัตราการเปลี่ ย นแปลงของคะแนนทั้ง 4 ครั้ ง โดยพบว่า โปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นมีผลทางบวกต่อทั้งคะแนนดั้งเดิมและอัตราการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ในขณะที่
ปั จจัยการคิดวิพากษ์มีผลทางลบต่อคะแนนดั้งเดิมอย่างไม่มีนยั สาคัญ แต่ปัจจัยการคิดวิพากษ์มีผล
ทางบวกต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ อภิปรายสาเหตุได้ 2 ประเด็นว่า
ประเด็นที่ 1 สาเหตุ อาจเป็ นเพราะโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ ไม่ใ ห้ความส าคัญกับการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิพากษ์ จึงทาให้ ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม และผลการเรี ยนวิชาภาษาไทย ที่
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อยูใ่ นระดับสู งจึงทาให้ได้คะแนนดั้งเดิมต่า สะท้อนมาตรฐานการให้คะแนนและระดับคุณภาพของ
การจัดการเรี ยนการสอนแต่ละโรงเรี ยนที่ไม่เท่ากัน
ประเด็นที่ 2 สาเหตุ อาจเป็ นเพราะการทดสอบในแต่ละครั้งระยะห่ างกันประมาณ 1-2
สัปดาห์ ซึ่ งนักเรี ยนจดจาแบบทดสอบได้ ทาให้ความสนใจในการทดสอบน้อยลง นอกจากนี้ การที่
ขนาดอิทธิพลของปัจจัยการคิดวิพากษ์ที่ส่งผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของคะแนนการคิดวิพากษ์มี
ค่าสู งกว่าโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาเล็กน้อย แสดงให้เห็ นว่า การใช้
โปรแกรมพัฒนาการทักษะการคิดวิพากษ์ในระยะเวลาสั้นมีผลทาให้ระดับทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการน้อยกว่าปั จจัยการคิดวิพากษ์ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งแวดล้อมเดิมของนักเรี ยน สอดคล้องกับ Paul and
Elder (2006) กล่าวว่า การพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์เป็ นสิ่ งที่ยาก แต่ทาได้ และจาเป็ นต้องใช้เวลา
ฝึ กทักษะอย่างต่อเนื่องและใช้เวลานาน
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการศึกษาผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1) ผูบ้ ริ หารสถาบันการศึกษา และครู ผูส้ อนควรพิจารณาสนับสนุ นให้มีการทดสอบ
ความสามารถในการคิดของนักเรี ยนเพื่อประเมินระดับทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ และ
ควรนาเสนอกระบวนการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ
ในการอบรมเชิงปฏิบตั ิกบั ครู ผสู ้ อนเพื่อให้มีทกั ษะในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่หลากหลายและมี
ทักษะการตั้งคาถามให้มากขึ้น แต่ควรปรับเนื้อหาหรื อสถานการณ์จาลองให้สอดคล้องกับความรู้
เดิมและความสนใจของนักเรี ยนแต่ละระดับ โดยให้ความสาคัญกับการตั้งคาถามเพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์เป็ นลาดับแรก
1.2) ผูป้ กครอง ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการไม่ได้เป็ นหลักสู ตรกาหนดตายตัว สามารถนาไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนได้ในทุกที่ แม้ในช่ วงเวลา
สั้นๆ แต่มีความต่อเนื่ องก็สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการได้ ขึ้นอยู่

126

กับการเลือกประเด็นวิพากษ์ที่เหมาะสม การคิดคาถามสาคัญไว้ล่วงหน้าและควรทาเป็ นประจาอย่าง
น้อย 3 ครั้งสัปดาห์ ซึ่งทาให้บรรยากาศนอกโรงเรี ยนเป็ นส่ วนหนึ่งของบริ บทที่ส่งเสริ มการคิดที่ดี
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ในระยะต่อไป
2.1) ผลจากการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการองค์ประกอบเดียว
แต่มีควั บ่งชี้ 5 ประเภทการคิด เมื่อนาไปวิจยั ต่อเนื่ องจะเห็นผลการพัฒนาในภาพรวม อีกทั้งตาม
ขอบเขตนิยามของการคิดวิพากษ์จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่า ในปั จจุบนั
การคิดวิพากษ์มีความหมายถึง ทักษะและจิตลักษณะการคิดวิพากษ์ การวิจยั ในครั้งต่อไปควรสนใจ
ศึกษาการคิดวิพากษ์ในนิยามของจิตลักษณะร่ วมด้วย
2.2) การวิจยั ในครั้งนี้ มีระยะเวลาการทดลองค่อนข้างสั้นประมาณ 2-3 เดือน ทาให้ขอ้ มูล
อาจไม่เพียงพอที่อธิ บายผลของโปรแกรมฯ ที่มีต่อผูเ้ รี ยนในระยะยาว จึงควรออกแบบแบบการวิจยั
ระยะยาวในขั้นตอนแรกควรทาเป็ นวิจยั สถาบันโดยทาการวิจยั ตรวจสอบระดับพื้นฐานทักษะการ
คิดวิพากษ์แบบบูรณการ ซึ่ งจะช่ วยกระตุน้ ให้ครู และนักเรี ยนตื่นตัวมาก จากนั้นจึงทางานวิจยั เชิ ง
ทดลองเพื่ อศึ กษาอิ ทธิ พลและตัวแปรแทรกซ้อนอื่ นๆ โดยเฉพาะตัวแปรประเภทของโรงเรี ย น
รวมถึงตัวแปรคุณลักษณะอื่นๆ เช่ น สภาพการอบรมเลี้ยงดู ฐานะทางสังคมของครอบครัว เพื่อทา
ให้งานวิจยั มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
2.3) ผลผลิตจากการวิจยั ในครั้งนี้ คือ โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณา
การ ซึ่ งประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้และแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณา
การ ผลจากการวิจยั พบว่า โปรแกรมฯ ดังกล่ าวสามารถพัฒนาระดับทักษะการคิ ดวิพากษ์แบบ
บูรณาการได้ การวิจยั ในครั้งต่อไปควรนาผลผลิตนี้ ไปพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานการณ์หรื อสิ่ งเร้ าที่
เหมาะกับภูมิหลังของผูท้ าแบบทดสอบ ทดลองใช้และตรวจสอบผลอีกครั้งหนึ่ งเพราะ ผลผลิตที่
สร้ างขึ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพขั้นต้นสมควรที่จะนาไปพัฒนาต่อเนื่ องเพื่อเป็ นการตรวจสอบ
ความตรงความเที่ยง และการพัฒนาขยายผลต่อไป
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มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

6. อาจารย์ ดร. ปริ ณดา ลิมปานนท์

อาจารย์ประจา สาขาวิชาการศึกษา
วิทยาศาสตร์

คณะครุ ศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ข
ผลการวิเคราะห์ เนือ้ หาเกีย่ วกับโมเดลการวัดทักษะการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการ
จากการให้ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายหลังจากที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาแนวคิด จนถึงการตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิเกี่ยวกับโมเดล
การวัดทักษะการคิ ดวิพากษ์แบบบูรณาการ ผูว้ ิจยั สรุ ปข้อเสนอแนะได้ดงั นี้ 1.1) “การคิดทั้ง 5
ประเภทซ้ าซ้อนกันอยู่หรื อไม่” ข้อเสนอแนะจากกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ในวันที่ 11
พ.ย. 2553 1.2) “การคิดทั้ง 5 แบบเป็ นอิสระกันใช่หรื อไม่” ข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิในวันที่
17 ธ.ค. 2554 1.3) “คานิ ยามปฏิบตั ิการเกี่ ยวกับการคิดทั้ง 5 ประเภทมีความซ้ าซ้อนกัน ให้ปรับ
นิ ยามใหม่ โดยการเรี ยงล าดับการคิดแต่ล ะประเภทให้ชัดเจน เพื่อนาไปใช้ในการสร้ างข้อสอบ
ต่อไป” ข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิในวันที่ 4 ม.ค. 2555 จากข้อเสนอแนะที่ได้รับ สรุ ปได้ว่า
โอกาสพัฒนาที่ ส าคัญของโมเดลการวัดทัก ษะการคิ ดวิพ ากษ์แบบบูร ณาการ คื อ การให้นิ ย าม
ปฏิบตั ิการของการคิดทั้ง 5 ประเภท
ผูว้ ิจยั ปรับแก้นิยามใหม่โดยใช้วิธีการลดองค์ประกอบ ดังนี้ 1)การคิดวิเคราะห์ นิยามเดิม
หมายถึ ง ความสามารถคิ ดแยกแยะองค์ป ระกอบของข้อมูล ทั้งในส่ วนเนื้ อหา คื อ การจาแนก
ข้อเท็จจริ ง ความคิดเห็น สมมติฐาน ข้อมูลสาคัญ และในส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างเนื้ อหา คือ การ
จาแนกสิ่ ง ที่ เ ป็ นเหตุ เป็ นผล ข้อมู ล ที่ เ ป็ นหลัก ฐานสนับ สนุ น ข้อมูล ที่ เ ป็ นหลัก ฐานโต้แย้ง เพื่ อ
คาดคะเนตามหลักเหตุและผลว่า จากข้อความที่ได้รับรู้มาสิ่ งใดเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง ปรับแก้นิยามใหม่
เป็ น ความสามารถในการแยกแยะส่ วนที่ เป็ นเหตุผล ข้ อเท็จจริ ง ความคิ ดเห็ นของข้ อมูลใหม่ หรื อ
ความคิดเห็นของผู้อื่นและตนเอง 2) การคิดโต้แย้งด้วยเหตุผล นิยามเดิม หมายถึง ความสามารถคิด
ประเมินเหตุผลและข้อสรุ ปของบุคคลอื่น เพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงความคิด ด้วยการพิจารณาประเด็น/
คาอธิ บายเหตุผลผูอ้ ื่น และเสนอประเด็นสาคัญของตนเองด้ว ยการใช้เหตุผลและหลักฐานที่ดี เพื่อ
สนับสนุนอีกฝ่ ายหนึ่งเชื่อตาม ปรับแก้นิยามใหม่เป็ น ความสามารถเปลี่ยนแปลงความคิ ดผู้อื่น โดย
การเสนอประเด็นใหม่ ของตนเองด้ วยการใช้ เหตุผลและบอกข้ อดีข้อเสี ยของความคิ ดเดิม 3) การคิด
สะท้อน นิยามเดิม หมายถึง ความสามารถคิดขยายและสรุ ปความคิดเดิมทั้งของตนเองและผูอ้ ื่น เพื่อ
แปลความหมายของข้อความหรื อสถานการณ์ ที่ ยงั ไม่ ชัดเจน ด้วยการคาดคะเนจากข้อมูล และ
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ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่ มาสรุ ปใจความทาให้ความเข้าใจข้อมูลหรื อประเด็นให้ชดั เจนยิ่งขึ้น ปรับแก้นิยาม
ใหม่เป็ น ความสามารถในการตั้งข้ อสงสั ยถึงความน่ าเชื่ อถือของข้ อมูลใหม่ หรื อความคิ ดเห็นของ
ผู้อื่นและตนเอง สาหรับการคิดสร้างสรรค์ ผูว้ ิจยั ไม่ได้ปรับแก้ไขนิยามมากนัก ดังนี้ 4) การคิด
สร้างสรรค์ นิยามเดิม หมายถึ ง ความสามารถคิดนาข้อมูลที่มีอยูเ่ ดิม มาเปลี่ยนหรื อประยุกต์ หรื อ
สร้างขึ้นใหม่ เพื่อเป็ นแนวทางตอบสนองต่อปั ญหาหรื อเป็ นข้อตกลงเบื้องต้นของเหตุการณ์ที่ยงั ไม่
มี ห ลัก ฐานเป็ นสิ่ ง ยื น ยัน ปรั บ แก้นิ ย ามใหม่ เ ป็ น ความสามารถในการสร้ างขึ ้น ใหม่ ประยุก ต์
ดัดแปลง วิธีหรื อแนวทางที่แตกต่ างจากข้ อมูลเดิมและตอบสนองต่ อปั ญหาที่ กาหนดขึน้ และ 5) การ
คิดตัดสิ นใจ ผูว้ ิจยั ไม่ได้ปรับแก้นิยามเพราะไม่พบปั ญหาเมื่อนาไปสร้างแบบทดสอบแต่อย่างใด มี
นิ ยามดังนี้ การคิดตัดสิ นใจ หมายถึ ง ความสามารถคิดพิจารณารวบรวมข้อมูลเดิ มที่มีอยู่ เพื่อชั่ง
น้ าหนักและใช้เป็ นเกณฑ์การตัดสิ น สรุ ปวิธีแก้ปัญหาหรื อสถานการณ์ที่เหมาะสมในปฏิบตั ิ
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ภาคผนวก ค
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัยขั้นต้ น
ค.1 สรุ ปข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. ศิริเดช สุชีวะ

ได้ รับวันที่ 13 ธ.ค. 2554

ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1. ข้อมูลทัว่ ไปมีตวั แปรที่ ตอ้ งวัดหลายตัวที่ สาคัญ ควรแยกแยะและประเมินว่าวัดได้เหมาะสมแล้ว
หรื อยัง
2. ตัวแบบทดสอบต้องรู ้ ร ะบบการให้คะแนน หลักการวัด ความคิ ดและเฉลยพร้ อมเหตุผล จึ งจะ
ประเมินได้ว่า เหมาะสมหรื อไม่ บางข้อมีมิติของจริ ยธรรมด้วย จากเท่าที่มานี้ ยงั ไม่สามารถทาให้
เป็ นแบบทดสอบได้
2. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ดร. นลินี ณ นคร

ได้ รับวันที่ 14 ธ.ค. 2554 และวันที่ 4 ม.ค. 2555

ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1. แบบทดสอบวัดความคิดเป็ นการวัดทางพุทธิพิสยั จึงไม่ใช้คาว่า เลือกข้อที่ใกล้เคียงกับความรู ้สึก
2. การเขียนคาถามต้องใช้คาสาคัญที่ตรงกับในคานิยามปฏิบตั ิการของงานวิจยั
3. การเขียนคาตอบและตัวเลือกการให้เหตุผลแบบทดสอบความคิด ผูว้ ิจยั คิดขึ้นเองไม่ได้ตอ้ งเป็ น
คาถามปลายเปิ ดและระบุ เหตุผล หรื อใช้วิธีการสารวจความคิ ดของกลุ่มตัวอย่างแล้วจึ งค่อยนา
คาตอบที่ได้รับนั้นมาเป็ นตัวเลือกของคาถาม มาเป็ นคาถามคาตอบจึงจะถือว่าเป็ นแบบทดสอบที่วดั
ความคิดได้
4. การเลื อกใช้สถานการณ์ ให้เ ป็ นสถานการณ์ ที่ท าให้เกิ ดการโต้แ ย้ง ได้ โดยดู จากค าถามที่ กลุ่ ม
ตัวอย่างตอบ ว่าตอบอย่างไร ถ้าไม่ตอบหรื อตอบแบบไม่ขดั แย้ง ไม่เลือกสถานการณ์น้ นั
5. การเลือกสถานการณ์ให้เลือกจากสิ่ งที่อยูใ่ กล้ตวั นักเรี ยน
6. นิ ยามปฏิ บัติการเกี่ ยวกับการคิ ดทั้ง 5 ประเภทมี ความซ้ าซ้อนกัน ให้ปรั บนิ ยามใหม่ โดยการ
เรี ยงลาดับการคิดแต่ละประเภทให้ชดั เจน เพื่อนาไปใช้ในการสร้างข้อสอบต่อไป
7. การให้คะแนนที่แตกต่างกันต้องอ้างอิงถึงนิยามปฏิบตั ิการ
8. ให้เพิ่มข้อมูลในแบบทดสอบอย่างน้อยประมาณ 5 บรรทัดแล้วควรปรับลดคาถามให้เหลือประมาณ
3 ข้อ
9. ควรพิจารณานาความสามารถในการใช้ภาษาไทยมาเป็ นตัวแปรควบคุมในการทดลอง
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10. ควรพิจารณาใช้ rateing scale กับการคิดสะท้อน
ข้ อเสนอแนะสาหรั บการคิดสร้ างสรรค์ ตัวเลือกและการให้เหตุผลให้ใช้เป็ นคาถามปลายเปิ ดและใช้วิธีการให้
คะแนนแบบเกณฑ์ rubrics ซึ่ งถ้าหากพัฒนาวิธีการให้คะแนนแบบเกณฑ์ rubrics มาอย่างดีแล้วสามารถตรวจคน
เดียวได้
ข้ อเสนอแนะสาหรับการคิดตัดสิ นใจ นิ ยามปฏิบตั ิการคาว่า การคิดตัดสิ นใจ หมายถึง ความสามารถคิดพิจารณา
รวบรวมข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ดังนั้นจะต้องมีสถานการณ์ยกมาเป็ นข้อมูลเดิม จากนั้นจึงยกประเด็นมาเป็ นวิธีแก้ปัญหา
ใช้เกณฑ์ไหนมีเหตุผลอะไร
3. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ รศ. พวงแก้ว ปุณยกนก

ได้ รับวันที่ 17 ธ.ค. 2554

ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1.การคิดทั้ง 5 แบบ เป็ นอิสระกันใช่หรื อไม่ ถ้าใช่ รู ปแบบของแบบทดสอบไม่ support กัน
2. การให้คะแนนถ้าเลือกเหตุผลสนับสนุนไม่สอดคล้องกับตัวเลือกจะทาอย่างไร
3. ถ้าเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างเป็ นระดับประถมศึกษา น่าจะเปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างหรื อไม่
4. การใช้สถานการณ์ unseen น่าจะกระตุน้ ต่อม “คิด” มากกว่าสถานการณ์ในกระแส
5. การประเมินเศรษฐานะและการเลี้ยงดู ควรถาม fact แล้วผูว้ จิ ยั ประเมินเอง
6. ข้อความ นักเรี ย นที่ ข ยัน เรี ย นส่ วนใหญ่ จะสอบเข้ามหาวิท ยาลัยที่ มีชื่ อเสี ยงได้ ข้อ ความนี้ เ ป็ น
statement ที่ครู ชอบยกตัวอย่างเวลาสอนตรรกะ
7. รู ปแบบการออกข้อสอบทาให้คิดว่า การคิดวิเคราะห์และการคิดโต้แย้งเป็ น sub-set ของการคิด
สร้างสรรค์ได้
8. คิดสร้างสรรค์ให้ตอบตามประสบการณ์ที่พบเห็นมาไม่ได้
9. คิดตัดสิ นใจควรเลือกทั้ง 3 ข้อไม่ใช่หรื อ
10. คิดสะท้อน = คิดวิเคราะห์+คิดโต้แย้ง
11. จินตนาการ vs ความคิดสร้างสรรค์ เหมือนกันหรื อไม่
12. ถ้าเลี่ยงได้อย่าใช้ statement ที่สะท้อนจรรยาบรรณ
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13. เรื่ องการเมือง เรื่ องที่เป็ นกระแสตามสื่ อ อาจเป็ นสิ่ งเร้าที่ผตู ้ อบ ตอบตามกระแสแบบจาๆ มาไม่ใช้
ความคิดอะไร
4. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. อวยพร เรื่ องตระกูล
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป

ได้ รับวันที่ 19 ธ.ค. 2554

1. อานวยความสะดวกให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ โดย ปรับรู ปแบบของแบบประเมินใหม่ให้แยกเป็ นประเด็น ๆ
โดยแบ่งคานิ ยามปฏิบตั ิการแยกตามประเด็นการคิด ข้อคาถาม ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ผทู ้ รงคุณวุฒิประเมินได้ง่ายขึ้น
2. เขียนคาชี้แจงให้ผทู ้ รงคุณวุฒิเข้าใจวิธีการทาแบบทดสอบ ประกอบด้วย ลักษณะของแบบทดสอบ
ว่าทาอย่างไรและมีเกณฑ์หรื อวิธีการให้คะแนนอย่างไร ถ้าตัวเลื อกกับเหตุผลไม่ตรงกันจะให้
คะแนนอย่างไร
3. แก้ไขคาว่า - ผลการเรี ยนปี การศึกษา (GPA) เป็ น ผลการเรี ยนสะสม (GPA) และไม่ใช้คาว่า ได้ ทุก
ท้ายประโยค
4. แก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดและพิมพ์ตกหล่น
5. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร. อลิศรา ชูชาติ
ได้ รับวันที่ 21 ธ.ค. 2554 และ 6 ม.ค. 2555
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1.
2.
3.

4.
5.

6.

เขียนคาชี้แจงให้ผทู ้ รงคุณวุฒิเข้าใจวิธีการทาแบบทดสอบ ประกอบด้วย ลักษณะของแบบทดสอบ
ว่าทาอย่างไรและเจตนาของแบบทดสอบในแต่ละข้อ
เพิ่มคาศัพท์ภาษาอังกฤษในนิยามปฏิบตั ิการ
แก้ไขภาษาให้เหมาะกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้แก่ คาว่า 1.1 สรุ ปไม่ได้ แก้ไขเป็ น ไม่
แน่ใจ 1.2 ได้รับความรักจากครู แก้ไขเป็ น ครู จะรัก 1.3 ไม่ค่อยมีเพื่อน แก้ไขเป็ น มีเพื่อนน้อย
1.4 ได้รับผลไม่ต่าง แก้ไขเป็ น ไม่มีผล 1.5 คาว่า ทัศนคติ สี เทาๆ ครัวโลก ตัวกลาง เป็ นคายาก
สาหรับเด็กชั้นป.6 1.6 การสอบเข้า ไม่เป็ นรางวัลสาหรับเด็กป.6 ให้ใช้คะแนนดี 1.7 ท่าน แก้ไข
เป็ น นักเรี ยน 1.8 โต้แย้ง แก้ไขเป็ น บอก
หลีกเลี่ยงการใช้สานวนภาษา ให้ใช้ประโยคบอกเล่า เช่น มีครู ที่ไหนบ้างที่จะไม่รักนักเรี ยนที่ขยัน
ไม่ควรใช้
ข้อคาถามต้องเหมาะกับบริ บทของเด็กใกล้ตวั ชวนคิด อยากทา เช่น เปลี่ยนจากการคอรัปชัน่ ของ
นักการเมืองเป็ นการโกงของพ่อค้า การให้ขนมเพื่อเลือกประธานนักเรี ยนเพื่อเลือกหัวหน้าห้อง
ภายในโรงเรี ยน เปลี่ยนจากการเรี ยกค่าหัวคิว เป็ นการให้ขนมแทน
ควรศึกษาว่าข้อคาถามที่ผวู ้ ิจยั คิดตรงกับความสนใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยเลือก
เด็กนักเรี ยนระดับชั้นใกล้เคียงแล้วลองตั้งคาถามดู ถ้ายากเกินไปเด็กจะตอบไม่ตรงกับสิ่ งที่ผวู ้ ิจยั
คิด และนาคาตอบที่ได้จากนักเรี ยนมาเป็ นตัวเลือก
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ข้ อเสนอแนะสาหรั บการคิดตัดสิ นใจ ไม่แนะนาให้มีบทความที่ อา้ งอิงจากบุคคลอื่นมาเป็ นส่ วนประกอบของ
คาถามเพราะเด็กจะไม่อ่านข้อความเยอะๆ และหาบทความที่ดีมาประกอบกับคาถามที่คิดขึ้นมาได้ยาก
ข้ อเสนอแนะสาหรับการคิดสร้ างสรรค์ ไม่แนะนาให้ใช้คาถามปลายเปิ ดเพราะเด็กจะไม่เขียนตอบ
6. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ดร. ปริ ณดา ลิมปานนท์

ได้ รับวันที่ 21 ธ.ค. 2554

ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1. คาถามบางข้อเป็ นคาถามเกี่ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรม
2. การให้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5-6 เขียนคาตอบต้องคานึ งถึงความสามารถในการเขียนของ
นักเรี ยนด้วย
นักเรี ยนจะเขียนอธิ บายได้ไม่เหมือนที่ เราเขียน ซึ่ งจะทาให้ผูต้ รวจตัดสิ นได้ลาบาก ตัวอย่างเช่น
คาถามว่าข้อค้นพบในทางวิทยาศาสตร์ จะเปลี่ยนแปลงได้ไหม เราต้องการให้นักเรี ยนตอบว่าได้
และให้เหตุผลว่า เมื่อมีขอ้ เท็จจริ งใหม่ก็เปลี่ยนแปลงได้ แต่ถา้ นักเรี ยนตอบเหตุผลมาว่า ทุกสิ่ งล้วน
เป็ นอนิ จจัง ผูว้ ิจยั จะให้คะแนนนักเรี ยนคนนี้ ไหม หรื อบางคนอาจจะเขียนตอบมาแบบที่ เราไม่
ต้องการให้ตอบ แต่เขียนได้ยาวเป็ นหน้าก็มี
3. เกณฑ์การให้คะแนนแบบ rubrics ที่ดีตอ้ งได้รับการพัฒนามาก่อน ไม่อย่างนั้น ถ้าคาถามความคิด
สร้างสรรค์เราตั้งว่า ถ้าเกิดมาหน้าตาไม่สวยหล่อ จะทาอย่างไร ถ้านักเรี ยนตอบมาว่า ไปกระโดด
ตึกตาย จะให้คะแนนอย่างไร ถามว่า ตรงกับเกณฑ์การให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของผูว้ ิจยั
ไหม ที่ ตอบสนองต่อปั ญหาและเป็ นสิ่ งใหม่ที่ไม่เคยอ้างถึ งมาก่อน วิธีแก้ คื อ ถ้าต้องใช้คาถาม
ปลายเปิ ดให้ใช้วธิ ีการเติมคาในช่องว่างแทน
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ค.2 ผลตรวจสอบคุณภาพขั้นต้ นของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการ
ผูว้ ิจยั สรุ ปผลเป็ นสองส่ วน ส่ วนแรก คือ ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการตรวจสอบ
ความตรงเชิ งเนื้อหา โดยให้ผทู้ รงคุณวุฒิตรวจสอบจานวน 3 ท่านและนาชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ไป
ทดลองจัดกิจกรรมกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนเอกชนซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยั จานวน 16 คน หลังการจัดกิจกรรมผูว้ ิจยั สอบถามความเข้าใจของเนื้ อเรื่ องในคลิปวิดิโอ
วิธีการสอนของผูว้ ิจยั สานวนภาษาที่ใช้ และความน่ าสนใจของกิ จกรรม เพื่อนาข้อเสนอแนะมา
ปรับแก้ไข สิ่ งที่นกั เรี ยนสะท้อนมาก ได้แก่ คลิปเป็ นภาษาอังกฤษฟั งไม่รู้เรื่ อง ฟั งข้อคาถามไม่
เข้าใจ คาถามยากไป การเรี ยนวิชานี้จะได้คะแนนหรื อไม่ เป็ นต้น
ส่ วนที่สอง คือ การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณา
การ ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาโดยผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 2 รอบ รอบที่ 1 ตรวจสอบโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ รวมจานวน 6 ท่าน รอบที่ 2 ตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ รวมจานวน 2 ท่าน สาหรับทุก
ข้อเสนอแนะผูว้ ิจยั ปรับแก้ให้ท้ งั หมด ยกเว้นบางรายการที่ใช้เลือกปรับใช้ตามหลักฐานที่ได้รับ มี
รายละเอียดข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิ ตามตาราง ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อคาถามสาหรับข้อมูลทัว่ ไป
“ข้ อมูลทั่วไปมีตัวแปรที่ต้องวัดหลายตัวที่ สาคัญ ควร

การดาเนินงานแก้ไข
1. ประสานงานขอข้อมูลทัว่ ไปของ
นักเรี ยนผ่านทางอาจารย์ในโรงเรี ยน

แยกแยะและประเมินว่ าวัดได้ เหมาะสมแล้ วหรื อยัง”
“การประเมินเศรษฐานะและการเลีย้ งดู ควรถาม fact แล้ ว
ผู้วิจัยประเมินเอง”
2. คาสัง่ ที่ใช้ในแบบทดสอบ
“การเขี ย นค าถามต้ องใช้ ค าสาคั ญ ที่ ต รงกับในค านิ ย าม
ปฏิ บัติการของงานวิจัย”
3. ที่มาของข้อคาถาม
“การเขียนคาตอบและตัวเลือกการให้ เหตุผลแบบทดสอบ
ความคิ ด ผู้วิจัยคิ ดขึ ้นเองไม่ ได้ ต้องเป็ นคาถามปลายเปิ ดและระบุ
เหตุผล หรื อใช้ วิธีการสารวจความคิดของกลุ่มตัวอย่ างแล้ วจึ งค่ อยนา
คาตอบที่ ได้ รับนั้นมาเป็ นตัวเลือกของคาถาม มาเป็ นคาถามคาตอบ
จึ งจะถือว่ าเป็ นแบบทดสอบที่ วดั ความคิดได้ ”

2. เลือกใช้คาสาคัญจากนิยาม
ปฏิบตั ิการมาเป็ นคาสัง่ ในข้อคาถาม
3. ใช้ขอ้ มูลจากงานวิจยั เชิงสารวจ
บทสัมภาษณ์ของนักเรี ยนหรื อผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้อง ที่ลงในสื่ อสารมวลชน
มาเป็ นพื้นฐานในการเขียนคาถาม
และตัวเลือก
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ข้อเสนอแนะ

การดาเนินงานแก้ไข

4. เลือกสถานการณ์ที่โต้แย้ง
“การเลือกใช้ สถานการณ์ ให้ เป็ นสถานการณ์ ที่ทาให้ เกิ ด
การโต้ แย้ งได้ โดยดูจากคาถามที่ กลุ่มตัวอย่ างตอบ ว่ าตอบอย่ างไร
ถ้ าไม่ ตอบหรื อตอบแบบไม่ ขัดแย้ ง ไม่ เลือกสถานการณ์ นั้น”
5. วิธีการให้คะแนน
“การให้ คะแนนที่ แตกต่ างกั น ต้ องอ้ างอิ ง ถึ ง นิ ยาม
ปฏิ บัติการ”
6. รู ปแบบข้อคาถามที่เหมาะสมสาหรับการคิด
“การคิ ดสร้ างสรรค์ ตัวเลือกและการให้ เหตุผลให้ ใช้ เป็ น
คาถามปลายเปิ ดและใช้ วิธีการให้ คะแนนแบบเกณฑ์ rubrics”
“ไม่ แนะนาให้ ใช้ คาถามปลายเปิ ดเพราะเด็กจะไม่ เขี ยน
ตอบ”
“วิธีแก้ คื อ ถ้ าต้ องใช้ คาถามปลายเปิ ดให้ ใช้ วิธีการเติมคา
ในช่ องว่ างแทน”
7. รู ปแบบข้อคาถามที่เหมาะสมสาหรับการคิด
“การคิ ดสร้ างสรรค์ ตัวเลือกและการให้ เหตุผลให้ ใช้ เป็ น
คาถามปลายเปิ ดและใช้ วิธีการให้ คะแนนแบบ rubrics”
“ไม่ แนะนาให้ ใช้ คาถามปลายเปิ ด เด็กจะไม่ เขียนตอบ”
“วิธีแก้ คื อ ถ้ าต้ องใช้ คาถามปลายเปิ ดให้ ใช้ วิธีการเติมคา
ในช่ องว่ างแทน”
8. เขี ย นค าชี้ แจงวิ ธี ก ารท าข้อ สอบและวิ ธี ก ารให้ ค ะแนน
“ตัวแบบทดสอบต้ องรู้ ระบบการให้ คะแนน หลักการวัด
ความคิ ด และเฉลยพร้ อมเหตุ ผ ล จึ ง จะประเมิ น ได้ ว่ า เหมาะสม
หรื อไม่ บางข้ อมีมิติของจริ ยธรรมด้ วย จากเท่ าที่ มานี ย้ ังไม่ สามารถ
ทาให้ เป็ นแบบทดสอบได้ ”
“การให้ คะแนนถ้ าเลือกเหตุผลสนับสนุนไม่ สอดคล้ องกับ
ตัวเลือกจะทาอย่ างไร”
“การคิดทั้ง 5 แบบ เป็ นอิ สระกันใช่ หรื อไม่ ถ้ าใช่ รู ปแบบ
ของแบบทดสอบไม่ support กัน”
“รู ปแบบการออกข้ อสอบทาให้ คิ ดว่ า การคิ ดวิ เคราะห์
และคิดโต้ แย้ งเป็ น sub-set ของการคิดสร้ างสรรค์ ”
“คิดตัดสิ นใจควรเลือกทั้ง 3 ข้ อไม่ ใช่ หรื อ”
“เขียนคาชี แ้ จงและเจตนาของแบบทดสอบในแต่ ละข้ อให้
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ าใจ”

4. ทดลองสอบถามกับนักเรี ยนระดับ
ประถมศึกษา จานวน 3 คน ว่าตอบ
ตัวเลือกและให้เหตุผลตรงกันหรื อไม่
5. ปรับวิธีการให้คะแนนแบบ
rubrics ตามคาสาคัญในนิยาม
ปฏิบตั ิการ
6. เป็ นข้อเสนอแนะที่ผทู ้ รงคุณวุฒิ
เห็นต่างกันในเรื่ องรู ปแบบคาถาม จึง
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนในการทดลอง
ใช้ครั้งที่ 2 เป็ นข้อตัดสิ น

7. เป็ นข้อเสนอแนะที่ผทู ้ รงคุณวุฒิ
เห็นต่างกันในเรื่ องรู ปแบบคาถาม จึง
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนในการทดลอง
ใช้ครั้งที่ 2 เป็ นข้อตัดสิ น
8. เขียนอธิบายเพิ่มเติมในส่วนวิธีการ
ให้คะแนนด้วยเกณฑ์ rubric สาหรับ
ผูท้ รงคุณวุฒิ และเขียนคาชี้แจง
ตัวอย่างข้อสอบและวิธีการทา
แบบทดสอบสาหรับผูท้ รงคุณวุฒิ
และนักเรี ยน
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ข้อเสนอแนะ
8. เขียนคาชี้แจงวิธีการทาข้อสอบและวิธีการให้คะแนน
“เขียนคาชี แ้ จงให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิเข้ าใจวิธีการทา
แบบทดสอบ ประกอบด้ วย ลักษณะของแบบทดสอบว่ าทาอย่ างไร

การดาเนินงานแก้ไข
เขียนอธิบายเพิ่มเติมในส่วนวิธีการ
ให้คะแนนด้วยเกณฑ์ rubric สาหรับ
ผูท้ รงคุณวุฒิ

และมีเกณฑ์ หรื อวิธีการให้ คะแนนอย่ างไร ถ้ าตัวเลือกกับเหตุผลไม่
ตรงกันจะให้ คะแนนอย่ างไร”
9. แก้ไขคาหรื อข้อความให้เหมาะสมกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
“แบบทดสอบวัดความคิ ดเป็ นการวัดทางพุทธิ พิสัย จึ งไม่
ใช้ คาว่ า เลือกข้ อที่ ใกล้ เคียงกับความรู้ สึก”
“คาว่ า - ผลการเรี ยนปี การศึ กษา (GPA) เป็ น ผลการเรี ยน
สะสม (GPA) และไม่ ใช้ คาว่ า ได้ ทุกท้ ายประโยค”

9. - เปลี่ยนจากคาว่า นักเรี ยนรู ้สึก
เป็ น นักเรี ยนมีขอ้ สงสัย มีความ
คิดเห็น
- เปลี่ยนจากคาว่า ผลการเรี ยนปี

“ คาว่ า 1.1 สรุ ปไม่ ได้ แก้ ไขเป็ น ไม่ แน่ ใจ 1.2 ได้ รับความรั ก การศึกษา (GPA) เป็ น ผลการเรี ยน
จากครู แก้ ไขเป็ น ครู จะรั ก 1.3 ไม่ ค่อยมีเพื่อน แก้ ไขเป็ น มีเพื่อนน้ อย 1.4 สะสม (GPA)
ได้ รับผลไม่ ต่าง แก้ ไขเป็ น ไม่ มีผล 1.5 คาว่ า ทัศนคติ สี เทาๆ ครั วโลก
ตัวกลาง เป็ นคายากสาหรั บเด็กชั้ นป.6 1.6 การสอบเข้ า ไม่ เป็ นรางวัล - ปรับแก้ตามที่อาจารย์เสนอทั้งหมด
สาหรั บเด็กป.6 ให้ ใช้ คะแนนดี 1.7 ท่ าน แก้ ไขเป็ น นักเรี ยน 1.8 โต้ แย้ ง
แก้ ไขเป็ น บอก”

- เรี ยบเรี ยงข้อคาถามใหม่ให้เป็ น

“หลีกเลี่ยงการใช้ สานวนภาษา ให้ ใช้ ประโยคบอกเล่ า เช่ น
ประโยคบอกเล่า
มีครู ที่ไหนบ้ างที่ จะไม่ รักนักเรี ยนที่ ขยันไม่ ควรใช้ ”
10.การเลือกสถานการณ์ให้เหมาะสมกับนักเรี ยน
“การเลื อ กสถานการณ์ ให้ เลื อ กจากสิ่ งที่ อยู่ ใ กล้ ตั ว
นักเรี ยน”
“การใช้ สถานการณ์ unseen น่ าจะกระตุ้นต่ อม “คิ ด”
มากกว่ าสถานการณ์ ในกระแส”
“คิ ด สร้ างสรรค์ ใ ห้ ตอบตามประสบการณ์ ที่ พ บเห็ น มา
ไม่ ได้ ”
“จิ นตนาการ vs ความคิดสร้ างสรรค์ เหมือนกันหรื อไม่ ”
“เรื่ องการเมือง เรื่ องที่ เป็ นกระแสตามสื่ อ อาจเป็ นสิ่ งเร้ าที่
ผู้ตอบ ตอบตามกระแสแบบจาๆ มาไม่ ใช้ ความคิดอะไร”

10. ปรับข้อคาถามแบบผสมให้
คาถามการคิดสร้างสรรค์เป็ นคาถาม
นอกกรอบ ส่วนคาถามการคิด
ประเภทอื่นให้ขอบเขตอยูใ่ น
ชีวติ ประจาวันนักเรี ยน
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11. นิยามปฏิบตั ิการการคิดแต่ละประเภททับซ้อนกัน
“นิ ยามปฏิ บัติการเกี่ ยวกับการคิ ดทั้ ง 5 ประเภทมี ความ
ซ้า ซ้ อนกั น ให้ ปรั บ นิ ย ามใหม่ โดยการเรี ยงล าดั บ การคิ ด แต่ ล ะ
ประเภทให้ ชัดเจน เพื่อนาไปใช้ ในการสร้ างข้ อสอบต่ อไป”
“คิดสะท้ อน = คิดวิเคราะห์ +คิดโต้ แย้ ง”
“เพิ่มคาศัพท์ ภาษาอังกฤษในนิยามปฏิ บัติการ”
12. ข้อความอธิบายสถานการณ์ที่กาหนดให้
“ให้ เพิ่ ม ข้ อ มู ล ในแบบทดสอบอย่ า งน้ อยประมาณ 5
บรรทัดแล้ วควรปรั บลดคาถามให้ เหลือประมาณ 3 ข้ อ”
“นิ ยามปฏิ บั ติ ก ารค าว่ า การคิ ดตั ด สิ นใจ หมายถึ ง
ความสามารถคิ ดพิ จารณารวบรวมข้ อมูลเดิ มที่ มีอยู่ ดังนั้นจะต้ องมี
สถานการณ์ ยกมาเป็ นข้ อมูลเดิ ม จากนั้ น จึ ง ยกประเด็น มาเป็ นวิ ธี
แก้ ปัญหา ใช้ เกณฑ์ ไหนมีเหตุผลอะไร”
“ไม่ แ นะน าให้ มี บทความที่ อ้ างอิ งจากบุ คคลอื่ น มาเป็ น
ส่ วนประกอบของคาถามเพราะเด็กจะไม่ อ่านข้ อความเยอะๆ และหา
บทความที่ ดีมาประกอบกับคาถามที่ คิดขึน้ มาได้ ยาก”

11. ปรับลดองค์ประกอบนิยาม

12. ข้อความอธิบายสถานการณ์ที่กาหนดให้
“ให้ เพิ่ ม ข้ อ มู ล ในแบบทดสอบอย่ า งน้ อยประมาณ 5
บรรทัดแล้ วควรปรั บลดคาถามให้ เหลือประมาณ 3 ข้ อ”
“นิ ยามปฏิ บั ติ ก ารค าว่ า การคิ ดตั ด สิ นใจ หมายถึ ง
ความสามารถคิ ดพิ จารณารวบรวมข้ อมูลเดิ มที่ มีอยู่ ดังนั้นจะต้ องมี
สถานการณ์ ยกมาเป็ นข้ อมูลเดิ ม จากนั้ น จึ ง ยกประเด็น มาเป็ นวิ ธี
แก้ ปัญหา ใช้ เกณฑ์ ไหนมีเหตุผลอะไร”
“ไม่ แ นะน าให้ มี บทความที่ อ้ างอิ งจากบุ คคลอื่ น มาเป็ น
ส่ วนประกอบของคาถามเพราะเด็กจะไม่ อ่านข้ อความเยอะๆ และหา
บทความที่ ดีมาประกอบกับคาถามที่ คิดขึน้ มาได้ ยาก”

12. เพิ่มข้อมูลในสถานการณ์ให้มา

ปฏิบตั ิการการคิดทั้งห้าประเภท
ไม่ให้ทบั ซ้อนกัน และใส่วงเล็บคา
ภาษาอังกฤษ
12. เพิ่มข้อมูลในสถานการณ์ให้มา
ขึ้นอย่างน้อย 5 บรรทัด ปรับลดข้อ
คาถามเหลือ 3 ข้อคาถามในแต่ละ
ประเภทการคิด

ขึ้นอย่างน้อย 5 บรรทัด ปรับลดข้อ
คาถามเหลือ 3 ข้อคาถามในแต่ละ
ประเภทการคิด

13. เพิ่มเติมตัวแปร ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
13. นาผลการเรี ยนวิชาภาษาไทย
“ควรพิจารณานาความสามารถในการใช้ ภาษาไทยมาเป็ น (ThGPA) มาเป็ นตัวแปรหนึ่งใน
ตัวแปรควบคุมในการทดลอง”
งานวิจยั
“การให้ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5-6 เขียนคาตอบต้ อง
คานึงถึงความสามารถในการเขียนของนักเรี ยนด้ วย นักเรี ยนจะเขียน
อธิ บายได้ ไม่ เหมือนที่ เราเขียน”
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14. รู ปแบบข้อคาถามที่เหมาะสมสาหรับการคิด
“การคิ ดสร้ างสรรค์ ตัวเลือกและการให้ เหตุผลให้ ใช้ เป็ น
คาถามปลายเปิ ดและใช้ วิธีการให้ คะแนนแบบเกณฑ์ rubrics”
“ไม่ แนะนาให้ ใช้ คาถามปลายเปิ ดเพราะเด็กจะไม่ เขี ยน
ตอบ”
“วิธีแก้ คื อ ถ้ าต้ องใช้ คาถามปลายเปิ ดให้ ใช้ วิธีการเติมคา
ในช่ องว่ างแทน”

14. เป็ นข้อเสนอแนะที่ผทู ้ รงคุณวุฒิ
เห็นต่างกันในเรื่ องรู ปแบบคาถาม จึง
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนในการทดลอง
ใช้ครั้งที่ 2 เป็ นข้อตัดสิ น สรุ ปใช้
รู ปแบบคาถามผสมเป็ นแบบบังคับ
ตอบด้วยตัวเลือกมากที่สุด

15. เลื อ กใช้ ส ถานการณ์ แ ละภาษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ นั ก เรี ยน 15. ทดลองสอบถามกับนักเรี ยน
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา จานวน 3 คน ว่า อ่าน
“ถ้ าเปลี่ ย นกลุ่ม ตั วอย่ า งเป็ นระดั บ ประถมศึ กษา น่ าจะ แล้วเข้าใจว่าอย่างไร
เปลี่ยนข้ อความให้ เหมาะกับกลุ่มตัวอย่ างหรื อไม่ ”
“ข้ อคาถามต้ องเหมาะกับบริ บทของเด็กใกล้ ตัว ชวนคิ ด
อยากทา เช่ น เปลี่ยนจากการคอรั ปชั่นของนักการเมืองเป็ นการโกง
ของพ่ อค้ า การให้ ขนมเพื่ อเลือกประธานนักเรี ยนเพื่อเลือกหั วหน้ า
ห้ องภายในโรงเรี ยน เปลี่ยนจากการเรี ยกค่ าหั วคิ ว เป็ นการให้ ขนม
แทน”
“ควรศึ กษาว่ าข้ อคาถามที่ ผ้ ูวิจัยคิ ดตรงกับความสนใจของ
นั ก เรี ยนชั้ น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยเลื อ กเด็ก นั กเรี ยนระดั บ ชั้ น
ใกล้ เคียงแล้ วลองตั้งคาถามดู ถ้ ายากเกินไปเด็กจะตอบไม่ ตรงกับสิ่ ง
ที่ ผ้ ูวิจัยคิด และนาคาตอบที่ ได้ จากนักเรี ยนมาเป็ นตัวเลือก”

เนื่ องจากมีขอ้ เสนอแนะเกี่ ยวกับรู ปแบบข้อคาถามในแบบทดสอบที่แตกต่างกัน ผูว้ ิจยั จึง
นาข้อ เสนอแนะทั้ง หมดที่ ไ ด้รับ จากผูท้ รงคุ ณวุฒิ ไ ปปรั บ แก้แบบทดสอบ
แต่ เ นื่ องจากมี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรู ปแบบข้อคาถามในแบบทดสอบที่แตกต่างกัน จากนั้นผูว้ ิจยั นาไปทดลองใช้
กับนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเอกชน จานวน 159 คน และนาผลคะแนนจากการทดลอง
ใช้มาเป็ นเกณฑ์เลื อกรู ปแบบข้อคาถาม ซึ่ งพบว่า ผลคะแนนข้อสอบที่ใช้รูปแบบการบังคับเลือก
(forced choice)ได้คะแนนมากที่สุด (mean=1.65, S.D.=1.30) รู ปแบบตัวเลือกและมีตวั เลือกอื่นๆ
ให้เขียนตอบ (multiple choice and essay) ได้คะแนน รองลงมา (mean=0.88, S.D.=1.18) และ
ข้อสอบที่ให้เขียนคาตอบทั้งหมดได้รับคะแนนน้อยที่สุด มา (mean=0.65, S.D.=0.85) จากคะแนน
เต็มทั้งหมด 3 คะแนน และผูว้ ิจยั แบ่งกลุ่มคะแนนนักเรี ยนเป็ นกลุ่มต่ากลุ่มสู งและใช้สถิติ t-test
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ทดสอบผลพบว่า ข้อคาถามแบบหลายตัวเลือก และข้อคาถามแบบหลายตัวเลือกและมีตวั เลือกอื่นๆ
ให้เขี ยนตอบสั้น มีคะแนนระหว่างกลุ่ มต่ าและกลุ่ มสู งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
ในขณะที่ขอ้ คาถามแบบให้เขียนความเรี ยง คะแนนระหว่างกลุ่มต่าและกลุ่มสู งไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05ผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้ขอ้ คาถามรู ปแบบผสมโดยการบังคับเลือก (forced choice)
มากที่สุดในแบบทดสอบนี้ และให้มีขอ้ สอบที่ให้เขียนคาตอบน้อยที่สุด เพื่อประโยชน์ในการวัด
และประเมินผลการคิดวิพากษืแบบบูรณาการ
ค. 3 บันทึกผลการทดลองใช้ เครื่องมือครั้งที่ 1
การทดลองใช้แบบทดสอบครั้งที่ 1 กับนักเรี ยนโรงเรี ยนเอกชน ระดับชั้น ป.6 /1- 4 จานวน 159
คน ใช้เวลา 40-60 นาที ผลที่ได้มีดงั นี้
1. นักเรี ยน 3 ใน 4 ห้องไม่เข้าใจคาสั่ง ในส่ วนการเลือกตัดสิ นใจในครั้งที่สอง ที่ว่า ถ้านักเรี ยน
ตอบว่า “ไม่แน่ใจ” แต่ถกู ครู บงั คับให้ตอบใหม่ตามตัวเลือกต่อไปนี้ นักเรี ยนจะเลือกข้อใด
2. นักเรี ยน 2 ใน 4 ห้องไม่เข้าใจความหมายของคาว่า เหตุผลหักล้าง เหตุผลสนับสนุน
3. จากการพูดคุยกับนักเรี ยนชั้นป.6/3 ระหว่างและหลังการทดลองใช้ นักเรี ยนบอกว่า ข้อสอบ
นี้ มนั ยากไปสาหรับนักเรี ยนชั้น ป.6, ทาไม่ทนั ในเวลาที่กาหนด,ถ้าเลือกทาเครื่ องหมาย 
ในตัวเลือกแล้ว ไม่ตอ้ งเขียนคาตอบอีกใช่ไหม จะได้ไม่ตอ้ งเขียน, แล้วข้อสอบนี้ ให้คะแนน
อย่างไร
4. สรุ ปผลคะแนนข้อสอบที่ ใช้รูปแบบการบังคับเลือก(forced

choice)ได้คะแนนมากที่ สุด

(mean=1.65, S.D.=1.30) รู ปแบบตัวเลือกและมีตวั เลือกอื่นๆ ให้เขียนตอบ (multiple choice
and essay) ได้คะแนน รองลงมา (mean=0.88, S.D.=1.18) และข้อสอบที่ให้เขียนคาตอบ
ทั้งหมดได้รับคะแนนน้อยที่ สุด มา (mean=0.65, S.D.=0.85) จากคะแนนเต็มทั้งหมด 3
คะแนน คะแนนเฉลี่ ยทั้งระดับชั้นอยู่ที่ 33.61 คะแนนจากคะแนนทั้งหมด 75 คะแนน
คะแนนสูงสุ ด 59 คะแนน คะแนนต่าสุ ด 8 คะแนน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 9.91
5. ระยะเวลาในการทาข้อสอบ มี ผลทาให้ผสู ้ อบผ่านมี จานวนที่ แตกต่ างกัน ดังนี้ 5.1) ห้อง

ป.6/2 ใช้เวลาทาข้อสอบถึงเก็บข้อสอบฉบับสุ ดท้ายประมาณ 40 นาที นักเรี ยนสอบผ่านร้อย
ละ 22.58 (mean=27.41, S.D.=13.34) 5.2) ห้อง ป.6/3 ใช้เวลาทาข้อสอบถึงเก็บข้อสอบฉบับ
สุ ดท้ายประมาณ 45 นาที นักเรี ยนสอบผ่านร้อยละ 33.55 (mean=32.17, S.D.=10.13) 5.3)
ห้อง ป.6/1 ใช้ทาข้อสอบถึงเวลาเก็บข้อสอบฉบับสุ ดท้ายประมาณ 50 นาที นักเรี ยนสอบผ่าน
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ร้อยละ 57.14 (mean=38.94, S.D.=10.26) 5.4) ห้อง ป.6/4 ใช้ทาข้อสอบถึงเวลาเก็บข้อสอบ
ฉบับสุ ดท้ายประมาณ 60 นาที นักเรี ยนสอบผ่านร้อยละ 43.24 (mean=34.89, S.D.=7.64)
ทั้งนี้ ทางโรงเรี ยนจัดกลุ่มนักเรี ยนเรี ยนดีอยู่หอ้ งป.6/1 ถึง ห้อง ป.6/4 ตามลาดับ จึงทาให้เชื่ อ
ได้วา่ ปริ มาณจานวนข้อสอบมากเกินไปเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ทาแบบทดสอบ
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ภาคผนวก ง
คู่มอื โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการนักเรียนประถมศึกษาชั้นปี ที่ 5

คาชี้แจง
โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยนประถมศึ กษาชั้นปี ที่ 5 นี้
จัดทาขึ้ นเพื่ อเป็ นแนวทางให้ผูบ้ ริ หารนาไปพัฒนาหลักสู ต รและให้ครู ผูส้ อนนาไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอนนักเรี ยน ทั้งนี้ โปรแกรมได้พฒั นาขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ของไทยและต่างประเทศ และผ่านการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลของโปรแกรม
ด้า นความเหมาะสมในด้า นแนวทางการพัฒ นาโปรแกรม แนวทางการจัด กิ จ กรรมตามโปรแกรม
แนวทางการประเมิ นโปรแกรม สื่ อที่ ใช้ในโปรแกรม และความเป็ นไปได้ในการนาโปรแกรมไปใช้
รวมถึงได้นาไปทดลองสอนกับนักเรี ยนและสอบถามถึงโอกาสพัฒนาในการนาโปรแกรมไปใช้ ผูว้ ิจยั
หวังว่าโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิ ดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยนประถมศึกษาชั้นปี ที่ 5 นี้ จะ
เป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้โปรแกรมต่อไป

สารบัญ
ความเป็ นมา
แนวทางการพัฒนาโปรแกรม
วัตถุประสงค์
โครงสร้างของโปรแกรม
แผนการดาเนินการตามโปรแกรม
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามโปรแกรม
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของโปรแกรม
ภาคผนวก
แบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ

หน้ า
1
2
4
4
5
6
9
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ความเป็ นมา
คุ ณสมบัติ ที่สาคัญของทรั พยากรมนุ ษย์ในตลาดแรงงานอนาคต คื อ ความสามารถในการคิ ด
ระดับสูง ซึ่ งได้แก่ การวิเคราะห์ ตีความข้อมูล สังเคราะห์ สร้างสรรค์ ประเมินผล ตัดสิ นแก้ปัญหาและการ
ให้เหตุผล โต้แย้งความคิดเห็นและปรับตัวตามบริ บทที่ เปลี่ยนแปลง (Karakas and Kavas, 2008: 8 ;
Osman et al.., 2009) โลกอนาคตให้ความสาคัญกับคนที่มีทกั ษะในการคิดและเท่าทันข้อมูลปริ มาณมาก
ตามเทคโนโลยี การรู ้เท่าทันข้อมูลจากสื่ อและสิ่ งแวดล้อมเป็ นผลที่เกิดขึ้นเมื่อมีทกั ษะคิดวิพากษ์
คาว่า ”critical” หมายถึง วิพากษ์ วิพากษ์ หรื อ ใคร่ ครวญอย่างมีวิจารณญาณ Paul และ Elder
(2006) อธิ บายว่ารากศัพท์ของคาว่า ” critical” มาจากคาว่า “kriticos” ซึ่ งหมายถึง การรับรู ้เกี่ยวกับการ
ตัดสิ นใจ และ ”kriterion” ซึ่ งหมายถึง มาตรฐาน ดังนั้นจึงมีความหมายโดยนัยว่า การรับรู ้เพื่อตัดสิ นใจบน
พื้นฐานของมาตรฐานกฏเกณฑ์ ผูท้ ี่ มีทกั ษะการคิดวิพากษ์จึงไม่ตดั สิ นใจตามกระแสสังคม หรื อตัดสิ นใจ
บนพื้ นฐานของความสัมพันธ์ ส่ วนตัว หรื อพฤติ กรรมนิ สัย ที่ เ คยชิ นของตัวเอง ทักษะนี้ จึงช่ วยให้การ
ตัดสิ นใจเป็ นไปอย่างรอบคอบ (Bassham, Irwin and Nardone, 2005)
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่าการจัดการเรี ยนการสอนมีอิทธิ พลต่อทักษะการคิดวิพากษ์
ของผูเ้ รี ยนในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิ พลอยูใ่ นระดับ 1.147 (วัยญา ยิ้มยวน, 2547) และพบว่าการ
คิ ดวิพากษ์มีความสัมพันธ์กบั ความคิ ดประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การคิ ดโต้แย้งด้วยเหตุ ผล (อุ่นตา นพคุณ,
2545) การคิดสะท้อน (Leung and Kimber, 2003; Phan, 2007) การคิดวิเคราะห์ (Zamudio, 2008: 215)
การคิดตัดสิ นใจ (Perkins, 1990), ความคิดสร้างสรรค์ (Glassner and Schwarz, 2007: 10) แต่เป็ นที่น่า
เสี ยดายว่าการจัดการเรี ยนการสอนในระบบโรงเรี ยนปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ยงั ไม่สามารถพัฒนาทักษะการคิ ด
วิพากษ์ของนักเรี ยนให้เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน (สมจิต บุญคงเสน, 2549)
การพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ของนักเรี ยนที่ควรทาโดยรี บด่วน คือ การอธิ บายต่อผูบ้ ริ หารและ
ครู ผสู ้ อนเพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งผลลต่อทักษะการคิดวิพากษ์ โดย
เน้นความสาคัญของการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนในการอภิ ปราย ตั้งคาถามโต้เถียงกันระหว่างนักเรี ยนกับ
ครู ผสู ้ อนและระหว่างนักเรี ยน ทั้งนี้ ในปั จจุบนั ยังไม่มีโปรแกรมในการพัฒนาทักษะการคิ ดวิพากษ์แบบ
บูรณาการของนักเรี ยนประถมศึกษา มีเพียงการจัดชุดของกิจกรรมวิชาการที่แยกตามการพัฒนาทักษะการ
คิดแต่ละประเภท ผูว้ ิจยั จึงตระหนักที่จะพัฒนาโปรแกรมฯ เพื่อพัฒนาช่วยทาให้การจัดการศึกษารองรับ
ต่อคุณสมบัติที่สาคัญของทรัพยากรมนุษย์ในตลาดแรงงานอนาคตต่อไป
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แนวทางการพัฒนาโปรแกรม
แนวทางการพัฒนาโปรแกรมใช้หลักการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันระหว่างครู และนักเรี ยน โดยใน
ระยะเริ่ มต้นจาเป็ นที่ ครู เป็ นผูก้ ระตุน้ ให้เกิ ดการคิ ดวิพากษ์ จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาทักษะการคิ ด
วิพากษ์ที่นิยม คื อ ใช้การตั้งคาถามที่ ทา้ ทายความสามารถในการค้นหาความรู ้ กระบวนการมักเป็ นการ
โต้เถียงกันในเรื่ องที่ยงั ไม่มีหลักฐานที่ ชดั เจนโดยมีการตั้งสมมติฐาน การให้เหตุผลเชิ งตรรกศาสตร์ การ
เรี ยนการสอนจึ งให้ความสาคัญเรื่ องแนวคิ ดทฤษฏี สมมติ ฐานต่ างๆ มากกว่าการพัฒนาทักษะหรื อการ
สะสมเพื่อถ่ายทอดข้อมูล ครู ผสู ้ อนจึงมีความสาคัญมากเพราะต้องมีความรู ้รอบด้านและมีเทคนิ ควิธีที่จะ
ยัว่ ยุ แย้ง สนับ สนุ น ความคิ ด เห็ น ของผู ้เ รี ย นเสมอ เพื่ อ ผู ้เ รี ย นจะได้แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด กับ ผูส้ อน
(อุ่นตา นพคุณ, 2545) นอกจากนี้ การเลือกใช้ประเภทคาถามระหว่างการจัดการเรี ยนการสอนมีผลอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ เพื่อให้เข้าใจประเภทของการตั้งคาถาม Yang (2008): 245 ได้เรี ยบเรี ยง
รู ปแบบตั้งคาถามของโซคราติส 6 ประเภท ดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 ประเภทคาถามของโซคราติส

ที่มา : Yang (2008): 245

6. คาถามเกีย่ วกับการตั้งคาถาม

1. คาถามเพือ่ สร้ างความกระจ่ างชัด

2 คาถามเพือ่ ตรวจสอบสมมติฐาน

- ทาไมคาถามนี้ถึงมีความสาคัญ

- คุณให้นิยามของ “A” ว่าอย่างไร

- สมมติฐานของคุณคืออะไร

- เราจะค้นหาคาตอบอย่างไร

- ใจความสาคัญของคุณคืออะไร

- จากเหตุผลของคุณอยูบ่ นพิ้นฐาน

- อะไรคือสมมติฐานของคาถามนี้

- ยกตัวอย่างให้ฉนั ได้ไหม

ของแนวคิด A ทาไมคุณถึงให้เหตุผล

- คุณช่วยอธิ บายเพิ่มเติมได้ไหม

ตาม A มากกว่า B

- สิ่ งที่พูดมา เกี่ยวข้องอย่างไรกับ

- คุณกาลังสมมติฐานว่า ... จะพิสูจน์

(ประเด็น/ปั ญหา) ที่เราอภิปราย

ได้อย่างไรว่าไม่ได้ทึกทักขึ้นเอง

- ... เป็ นประเด็นเดียวกันไหม
- คาถามนี้ชดั เจนไหม เข้าใจไหม
- พวกเราเห็นด้วยกับคาถามนี้ไหม

- กรณี น้ ีมนั จริ งทุกครั้งไหม

- เพื่อที่จะได้คาตอบแบบนี้ เราควร
จะ ตั้งคาถามอย่างไร

- ทาไมคุณถึงคิดว่าสมมติฐานนี้

ประเภท

ถูกต้อง

คาถามของ
โซคราติส
5. คาถามเพือ่ ตรวจสอความหมาย

3 คาถามเพือ่ ตรวจสอบเหตุผล/
หลักฐาน

โดยนัยและผลที่ตามมา

- คุณมีที่มาของความเชื่ อนี้อย่างไร

- เมื่อคุณพูดว่า ... มีนยั ถึง ....

4. คาถามเกี่ยวกับประเด็น/มุมมอง

- อะไรคือสิ่ งที่เป็ นความหมายโดยนัย

- คุณนาเข้าสู่ ประเด็นนี้ดว้ ยมุมมองA

- แต่ถา้ มันเกิดขึ้น อะไรคือผลที่จะ

- ทาไมคุณถึงเลือกAไม่เลือกB ล่ะ

เกิดขึ้นตามอีก

- คุณจะทาอย่างไรถึงปฏิเสธคาตอบนี้

- อะไรคือผลกระทบที่จะตามมา

- มีใครจะเสนอทางอื่นๆ ไหม

- ถ้า A และ B เป็ นเหตุสนับสนุน จะ

- คนที่ไม่เห็นด้วยจะพูดว่าอย่างไร

มีกรณี อื่นๆ อะไรบ้างที่จะต้องถูกต้อง

- สิ่ งนี้จะเป็ นทางเลือกได้ไหม

- อะไรคือเหตุผลที่ทาให้พูดเช่นนั้น
- อะไรทาให้คุณมีความเชื่ ออย่างนั้น
- ทาไมคุณถึงคิดว่าสิ่ งนี้มนั ถูกต้อง
- คุณมีหลักฐานยืนยันในเรื่ องนี้ไหม
- สิ่ งนี้เป็ นหลักฐานที่ดีสาหรับความ
- เหตุผลพอไหม มีหลักฐานอะไร
- มีสารสนเทศอื่นๆ อีกไหมที่จาเป็ น
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สิ่ งที่มีความสาคัญในลาดับต่อมา คือ กระบวนการการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ มี 5 ขั้นตอน
คือ 1) การรับข้อมูลใหม่ (Perceiving) 2) การสารวจและเชื่ อมโยง (Seeking) 3) การตัดสิ นใจเลือก
(Judging) 4)แลกเปลี่ยนกับผูอ้ ื่น (Express) 5) นาไปใช้ (Apply) ทั้ง 5 ขั้นตอนมีลกั ษณะเป็ นวงจร
ต่อเนื่องกัน สามารถสรุ ปเป็ นโมเดล PSJEA กระบวนการคิดวิพากษ์ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 โมเดล PSJEA กระบวนการคิดวิพากษ์
การรับข้ อมูลใหม่ (Perceiving)

การสารวจและเชื่อมโยง (Seeking)

1. รับข้อมูลว่า ข้อมูล หมายถึงใจความสาคัญอะไร
2. วิเคราะห์ส่วนการให้เหตุผลให้ชดั เจนโดยเฉพาtการให้
เหตุผลตามหลักฐานอ้างอิง
3.ตั้งสมมติฐานถึง ความน่าเชื่ อถือของการให้เหตุผล

1. คิดหาทางเลือกหรื อวิธีการอื่นๆ เพื่อโต้แย้งข้อมูลเดิม

หลักฐานอ้างอิงค่าสถิติ ข้อสรุ ปและผลที่ตามมา
4.ทาความเข้าใจสมมติฐาน อธิ บาย ยกตัวอย่าง สิ่ งที่
เหมือนกัน สิ่ งที่แตกต่างกัน
5.ตัดสิ นใจว่าควรยอมรับข้อมูลใหม่เพียงใด โดยเฉพาะ
ความ น่าเชื่ อถือของเหตุผล
นาไปใช้ (Apply)
1.
2.
3.
4.
5.

ยอมรับข้อจากัด ข้อเสี ยทางเลือกที่เสนอ
ปรับแก้ไขทางเลือก/วิธีการที่เสนอให้เป็ นวิธีการใหม่
ทดลองนาวิธีการไปใช้ และติดตามแก้ไขผล
ตกผลึก เปลี่ยนสภาพเป็ นสารสนเทศใหม่
นาไปใช้อย่างแพร่ หลายเปลี่ยนเป็ น ข้อมูลเดิมที่คุน้ เคย

2. ระลึกถึงข้อมูล/ทักษะ/เจตคติเดิมที่ตา่ งกับข้อมูลใหม่
3. วิเคราะห์ ทานายผลที่จะตามมา ประเมินทางเลือกหรื อ
วิธีการอื่นๆ ที่หลากหลาย
4. เรี ยบเรี ยงคาอธิ บายถึงเหตุผลเชิ งประจักษ์ท้ งั แบบ นิร
นัยและอุปนัย แต่ละทางเลือกหรื อวิธีการ
5. อธิบายข้อดีขอ้ เสี ย เพื่อสนับสนุนหรื อโต้แย้งแต่ละ
ทางเลือกหรื อวิธีการ
การตัดสินใจเลือก (Judging)
1. ระบุความหมาย/นิยามปฏิบตั ิการ แต่ละวิธีการ
2. วิเคราะห์และพัฒนาเกณฑ์ ในการตัดสิ นผลที่เป็ นไปได้
3. เรี ยงลาดับทางเลือกหรื อวิธีการ และตัดทางเลือกหรื อ
วิธีการที่ไม่สมเหตุสมผลทิ้งไป
4. ตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่สมเหตุสมผล มีหลักฐานและ
ข้อมูลเชิงประจักษ์

แลกเปลีย่ นกับผู้อนื่ (Express) การสื่ อสารโต้แย้งทางเลือกอื่นที่สมเหตุสมผล รับฟังความคิดเห็น-ของผูอ้ ื่นที่เห็นต่าง
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ พัฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ พ ากษ์ แ บบบู ร ณาการ ของนั ก เรี ยนระดั บ ประถมศึ ก ษา ซึ่ ง
ประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์ การคิดตัดสิ นใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดโต้แย้งด้วยเหตุผล การคิดสะท้อน
2. เพื่ อเป็ นแนวทางให้ครู ผูส้ อนให้มีความเข้าใจในการจัดการเรี ยนการสอนที่ มุ่งทักษะการคิ ด
วิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรี ยน
3. เพื่ อ เป็ นแนวทางให้ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นและผูพ้ ัฒ นาหลัก สู ต รพัฒ นาการจัด กิ จ กรรมหรื อ
หลักสูตรของโรงเรี ยนนาไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริ บทที่รับผิดชอบ

โครงสร้ างโปรแกรม
โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิ ดวิพากษ์แบบบูรณาการ แบ่ งเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกเป็ นชุ ด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ช่ ว ยกระตุ ้น ให้ นัก เรี ย นคิ ด โดยผ่ า นสื่ อ คลิ ป วี ดิ โ อสั้ น ที่ ส ามารถสื บ ค้น ได้จ าก
www.youtube.com ผูว้ ิจยั เลือกคลิปที่ความยาวไม่เกิน 5 นาที เพื่อให้เด็กมีสมาธิ ดูได้จนจบ กระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนเน้นการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ใช้วิธีการสนทนาโต้ตอบกันระหว่างครู ผสู ้ อนกับนักเรี ยน
เป็ นสาคัญโดยประยุกต์รูปแบบการตั้งคาถามของโซคราติ สมาใช้ กิ จกรรมในโปรแกรมนี้ ไม่ยึดติ ดกับ
เนื้อหาตามหลักสูตร (content free) เพราะเชื่อว่าการเรี ยนรู ้ไม่จาเป็ นต้องอยู่ในห้องเรี ยน ครู ผสู ้ อนสามารถ
ดูสื่อจากสิ่ งรอบตัวในชีวิตนักเรี ยนแล้วนามาตั้งเป็ นคาถามคุยโต้ตอบกันได้ทุกที่ทุกเวลา การที่มีโอกาสได้
ฝึ กคิดบ่อยๆ จากการมีปฏิสมั พันธ์กบั ครู จะเป็ นแบบอย่างที่ดีในการคิดและส่ งผลดีกบั นักเรี ยน
ส่ วนที่ สองเป็ นแบบทดสอบเพื่ อวัดทักษะการคิ ดวิพากษ์แบบบูรณาการซึ่ งผูว้ ิ จยั สร้ างขึ้ นจาก
บทความ งานวิจยั ที่ใช้วิธีการสารวจความคิดของนักเรี ยนในระดับประถมศึกษาปี ที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 เพื่อให้ตวั เลือกมาจากความคิดของนักเรี ยนที่ใกล้เคี ยงกับกลุ่มตัวอย่าง มากที่ สุด แบบทดสอบนี้ เป็ น
การผสมรู ปแบบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ข้อคาถามเป็ นสถานการณ์ ที่อยู่ในชี วิตประจาวันของนักเรี ยน
ข้อสอบแบบปรนัยใช้วิธีการเลือกตอบสองส่ วน กล่าวคื อ ส่ วนแรกให้เลือกตอบแนวทางที่ ตดั สิ นใจ และ
ส่ วนที่สองให้ระบุเหตุผลหรื อหลักฐานสนับสนุน ซึ่ งต้องเลือกให้สอดคล้องกันจึงจะได้คะแนนที่แตกต่าง
กันตั้งแต่ 0-3 คะแนนในแต่ละข้อ ในส่ วนอัตนัยใช้วิธีการให้คะแนนตามเกณฑ์ rubrics
จากโมเดล PSJEA (กระบวนการคิ ดวิพากษ์) และแนวคิดตามรู ปแบบตั้งคาถามของโซคราติสที่
สอดคล้องกับการคิด 5 ประเภทได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดตัดสิ นใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดโต้แย้ง
ด้วยเหตุผล การคิดสะท้อ น นามาเป็ นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้และแบบทดสอบเพื่อวัด
ทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการ ซึ่ งมีข้ นั ตอน ดังตารางหน้าถัดไป
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ขั้นตอน PSJEA
กิจกรรมการเรี ยนรู้
1) การรั บ ข้อ มู ล ใหม่ - นาเสนอคลิปวีดิโอ
(perceiving)
- ตั้ง คาถามสะท้อนถึงความกระจ่างชัด และความเชื่ อหรื อ
สมมติฐานของนักเรี ยนเกี่ยวกับเนื้อหา
2) การส ารวจและ - ตั้งคาถามให้วเิ คราะห์ประเด็นปมปั ญหา ระดมสมอง
เชื่อมโยง (seeking)
-สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
- กระตุน้ ให้ระบุคาตอบของตนเองและของกลุ่ม
3) การตัดสิ นใจเลือก - สรุ ปคาตอบเขียนคาตอบลงในกระดาษ
(judging)
- ตัวแทนกลุ่มลุกขึ้นยืนตอบปากเปล่า
- ตั้งคาถามเพือ่ ตรวจสอบเหตุผลและหลักฐาน
4) แลกเปลี่ยนกับผูอ้ ื่น - นาเสนอคาตอบ
- รับฟังคาตอบ เหตุผลและหลักฐานของแต่ละกลุ่ม- ตั้งคาถาม
(express)
ซ้ าว่าเปลี่ยนใจเชื่อตามอีกกลุ่มหรื อไม่
5) นาไปใช้ (apply)
- สรุ ปแนวทางคาตอบทั้งหมดหรื อเฉลยคาตอบ

แบบทดสอบ
- นาเสนอสถานการณ์จาลอง
- คาถามคิดสะท้อน
- คาถามคิดวิเคราะห์
- นาเสนอข้อมูลเพิม่ เติม
- คาถามคิดสร้างสรรค์
- คาถามคิดตัดสิ นใจ
- คิดโต้แย้งด้วยเหตุผล
- คาถามคิดสะท้อน

แผนการดาเนินการตามโปรแกรม
จากโครงสร้างโปรแกรมเการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการที่มุ่งการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การคิดตัดสิ นใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดโต้แย้งด้วย

เหตุผล การคิดสะท้อนของนักเรี ยน ตลอดจนการสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบ
บูรณาการที่วดั การคิดทั้ง 5 ประเภทในข้อสอบข้อเดียวกันและมีเนื้ อหาที่เกี่ ยวข้องกัน ได้กาหนด
แผนการดาเนินการตามโปรแกรม ประกอบด้วย 3 ช่วงเวลา ดังนี้
ช่ วงที่ 1 การทดสอบความสามารถในการคิ ดและทดลองใช้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ กบั ผูเ้ รี ยนที่ มี
บริ บทใกล้เคี ย ง เพื่ อสารวจทักษะการคิ ดวิพากษ์เ ดิ มของผูเ้ รี ยนและนาไปสู่ การปรั บปรุ งคาถามในชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามระดับความสามารถผูเ้ รี ยน (ระยะเวลา 2 คาบสอน)
ช่วงที่ 2 การปฏิบตั ิงานตามแผนจากขั้นการวางแผน (ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 คาบสอน) ดัง
รายละเอียดในตารางหน้าถัดไป

156
6

ระยะเวลา
สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5

การปฏิบตั ิงาน
ครั้งที่ 1 แนะนาตัว ดาเนินการทดสอบทักษะการคิดวิพากษ์ของนักเรี ยน คุมห้องสอบ
ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรม เกิดอะไรขึ้น (40 นาที)
ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรม รถไฟ (40 นาที)
ครั้งที่ 4 จัดกิจกรรม เขาเป็ นใคร (20 นาที)
ครั้งที่ 5 จัดกิจกรรม ดญ.อ๋ อย (40 นาที)
ครั้งที่ 6 จัดกิจกรรม นิทานหิ่งห้อย (20 นาที)
ครั้งที่ 7 จัดกิจกรรม ผีมีจริ งหรื อ (40 นาที)
ครั้งที่ 8 จัดกิจกรรม เขาทาอะไร (20 นาที)
ครั้งที่ 9 สถานการณ์จาลอง หนีน้ าท่วม (20 นาที)
ครั้งที่ 10 จัดกิจกรรม หูหนวกเล่นดนตรี (40 นาที)
ครั้งที่ 11 จัดกิจกรรม เนียนหรื อไม่ต้งั ใจ (20 นาที)
ครั้งที่ 12 วิพากษ์ข่าวหน้า 1 (20 นาที)
ครั้งที่ 13 สถานการณ์จาลอง ขโมยมือถือ (20 นาที)
ครั้งที่ 14 จัดกิจกรรม พญานาคมีจริ งหรื อ (40 นาที)
ครั้งที่ 15 ดาเนินการทดสอบทักษะการคิดวิพากษ์ของนักเรี ยน คุมห้องสอบ

ช่วงที่ 3 การประเมินผลและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาต่อไป (ระยะเวลา 2 เดื อน)
ได้แก่ การวิเคราะห์คะแนนของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังการเข้าร่ วมโปรแกรม การวิเคราะห์คาตอบและการ
ให้เหตุผลจากกระดาษคาตอบในชุ ดกิ จกรรม การวิเคราะห์เลือกคาถามที่ควรใช้และไม่ควรใช้ในการจัด
กิจกรรมครั้งต่อไป

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโปรแกรม
แนวทางการจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนเกิดการคิดวิพากษ์ ผูส้ อนควรมีวิธีดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. การเลือกเนือ้ หาของสื่ อคลิปวิดโิ อ
- ไม่ควรเลือกสื่ อที่ มีเนื้ อหานาเสนอความคิ ดเห็นในทางลบ เพราะผูเ้ รี ยนระดับประถมศึกษา
อาจจดจาและเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
- ควรใช้คาสาคัญในการค้นหาคลิปวิดิโอเป็ นภาษาอังกฤษเพื่อลดโอกาสดูหรื อจดจาเนื้ อหามา
ก่อน
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- ไม่ควรเลือกคลิปวิดิโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริ ยธรรมโดยตรง
- ควรเลือกคลิปที่นาเสนอเนื้อหาความยาวไม่เกิน 5 นาที
- ไม่ ค วรเลื อ กคลิ ปที่ มีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อการชี้ แจง อธิ บาย การสาธิ ต ควรเลื อกคลิ ปที่ มุ่ ง
นาเสนอเหตุการณ์ ความเชื่ อ เนื้ อหาบางส่ วนแล้วให้ผรู ้ ับชมคิดต่อหรื ออาจเฉลยข้อสงสัยใน
ตอนท้าย
- ไม่ควรเลือกคลิปวิดิโอที่มีคาบรรยายเนื้อเรื่ อง
- ควรเลือกคลิปที่มีเนื้อหาให้ผเู ้ รี ยนตีความเหตุการณ์หรื อผลที่จะตามมาได้มากกว่า 2 ประเด็น
2. การเลือกประเด็นวิพากษ์
- ประเด็นที่ จะนามาตั้งค าถามต้องมี ปมปั ญหาที่ ผูเ้ รี ย นไม่ เคยมี รับรู ้ หรื อประสบการณ์ เดิ ม
เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความขัดแย้งทางความคิ ดและทาให้ผูส้ อนมัน่ ใจว่า การตอบของผูเ้ รี ยน
ไม่ได้เกิดจากความจา
- ประเด็นที่ จะนามาตั้งคาถามควรเป็ นเรื่ องในชี วิตประจาวันที่ ใกล้ตวั ผูเ้ รี ยน ทาให้แม้ไม่มี
ความรู ้เดิม ผูเ้ รี ยนก็สามารถอภิปรายและสนทนาร่ วมกับผูส้ อนได้
3. การสร้ างบรรยากาศการเรียนรู้
- ผูส้ อนต้องยิม้ อารมณ์ดี ทาให้ผเู ้ รี ยนอยากมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างจัดกิจกรรม
- ผูส้ อนควรแบ่งกลุ่มนักเรี ยนเป็ นกลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 4 คน หรื อให้จบั คู่ ไม่ควรให้ทากิจกรรม
เดียว และต้องให้คะแนนเป็ นกลุ่มเท่านั้น
- ผูส้ อนตั้งคาถาม ต้องให้เวลาผูเ้ รี ยนมีเวลาคิดคาตอบอย่างน้อย 1 นาที
- เมื่อผูเ้ รี ยนตอบคาถามไม่ว่าจะถูกหรื อผิดตามความคิดของผูส้ อน ให้ผสู ้ อนรับฟั งและชมเชย
ทุกครั้ง ผูส้ อนจะไม่เฉลยคาตอบ แต่ให้ฟังความคิ ดเห็ นของผูเ้ รี ยนคนอื่ นๆ แล้วจึ งสรุ ปว่า
คาตอบที่ได้รับจากผูเ้ รี ยนมีอะไรบ้าง
- ผูส้ อนไม่ควรยึดติดกับคาถามสาคัญที่คิดไว้ล่วงหน้า แต่ควรสนใจกับคาตอบของผูเ้ รี ยนและ
ใช้คาตอบผูเ้ รี ยนที่น่าสนใจ เพื่อตั้งคาถามกับผูเ้ รี ยนคนอื่นต่อไป
4. การวัดและประเมินผล
- ผูส้ อนไม่ควรยึดติดกับการประเมินผลจากคะแนนการทดสอบ หรื อความถูกต้องของคาตอบ
แต่ควรให้ความสาคัญกับการประเมินตามสภาพจริ งจาก เช่น พฤติกรรมของความสนใจเรี ยน
ความตื่นตัวต่อคาถามของผูส้ อน วิธีการระดมสมองก่อนตัดสิ นใจเลือกคาตอบภายในกลุ่ม สี
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หน้าของผูเ้ รี ย นภายหลังได้รับคาถามจากผูส้ อน วิธีการตอบคาถามเมื่ อผูส้ อนให้อธิ บาย
คาตอบเพิ่มเติ ม จานวนคาตอบของผูเ้ รี ยนที่ ไม่ซ้ ากัน จานวนนักเรี ยนที่ ไม่เคยตอบคาถาม
เป็ นต้น เพราะพฤติกรรมดังกล่าวมีคุณค่าต่อการประเมินตัวผูส้ อนได้ดีกว่าตัวเลขจากคะแนน
ผูเ้ รี ยน
- ผูส้ อนต้องให้ความสาคัญกับการตั้งคาถามและการตรวจคาตอบจากใบงานหรื อผลงานของ
ผูเ้ รี ย นอย่ า งสม่ า เสมอ เพื่ อ นาผลคะแนนจากการตรวจมาใช้เ ป็ นหลักฐานเพื่ อ ประเมิ น
พัฒนาการของกลุ่มผูเ้ รี ยน
- ผูส้ อนควรเขี ย นหรื อ กล่ า วค าชมเชย โอกาสพัฒ นาลงในใบงานภายหลัง ตรวจ ก่ อนส่ ง
กลับคืนให้ผเู ้ รี ยน ไม่ควรเขียนแค่สญ
ั ลักษณ์ถกู ผิดหรื อคะแนนที่ได้รับ
- ผูส้ อนไม่ควรเฉลยข้อสอบหรื ออธิ บายวิธีการคิ ด เพราะวิธีการคิ ดของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนไม่
เหมื อ นกัน อี ก ทั้ง ผูเ้ รี ย นมี แ นวโน้ม จะเลี ย นแบบวิ ธี ก ารคิ ด ของผู ้ส อนและจากกระแส
สื่ อสารมวลชน
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ตัวอย่ างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของโปรแกรม
สิ่งที่ต้องการพัฒนา

ทักษะการคิดวิพากษ์ฯ
และ การมีส่วนร่ วม
ของผูเ้ รี ยน

ผู้รับผิดชอบ
ครู ผสู้ อน ผูพ้ ฒั นา
หลักสูตร

ชื่อกิจกรรม เกิดอะไรขึ้น
วัตถุประสงค์
1. ผูเ้ รี ยนโต้แย้งด้วยการอธิบายสาเหตุหรื อหลักฐานในการตอบคาถามของตนเอง
2. ผูเ้ รี ยนเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแผ่นดินไหว สึ นามิและสงครามกลางเมือง
3. ผูเ้ รี ยนระบุวิธีการเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวและเหตุผลที่เลือกใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่าง
วิธีการดาเนินการ
1. ผูส้ อนทักทาย และแนะนากติกาการอยูร่ ่ วมกันกับผูเ้ รี ยน ได้แก่ คุยกับครู คิดอะไรให้ยกมือ ก่อน
พูด พูดจาไพเราะ ไม่ลุกเดินไปไหนก่อนได้รับอนุ ญาต

2. ผูส้ อนแบ่งกลุ่มๆ ละ 3 คน แจกกระดาษให้เขียนชื่ อและเลขที่ อธิ บายผูเ้ รี ยนว่าระหว่างการดูคลิปจะมี
ระยะเวลา
40 นาที
คาถามแทรก ให้ช่วยกันหาคิด ก่อนเขียนคาตอบลงในกระดาษที่แจกไป จากนั้นจึงเปิ ดคลิปวีดิโอ ซึ่ง
การประเมินผล
เนื้ อหาเป็ นภาพบรรยากาศในเมืองตอนกลางคืนบันทึกจากกล่องวงจรปิ ดหลายๆ จุด สักครู่ หนึ่งภาพมี
การสังเกตพฤติกรรม
การสัน่ ไหวไปมา และมีคนวิ่งหนี ออกมาจากบ้าน ไฟฟ้ าในอาคารและบนถนนดับ มีฝนุ่ ควันและ
ผูเ้ รี ยน
ประกายแสงไฟในความมืด
ผลคะแนนจาก
3. ผูส้ อนหยุดคลิป เมื่อได้ยนิ เสี ยงผูเ้ รี ยนเริ่ มสงสัยและพูดขึ้นมาว่าเหตุการณ์น้ ี คืออะไร
ใบงาน

4. ผูส้ อนสลับหน้าจอจากคลิปวิดิโอเป็ น คาถามสาคัญของกิจกรรม และอธิ บายซ้ าว่า หลังจากอ่าน
คาถามเสร็ จให้นกั เรี ยนคุยกับเพื่อน แล้วจึงเขียนลงในกระดาษที่แจกไป
5. ผูส้ อนให้เวลาผูเ้ รี ยนในกลุ่มปรึ กษากัน สังเกตกระบวนการในกลุ่ม รอจนทุกกลุ่มเขียนคาตอบเสร็ จ

โครงสร้ างของ
1. คิดสะท้
อน
คาถาม
(4%, n=1)

2. คิดตัดสิ นใจ
(26%, n=6)

แล้วจึงเรี ยกฟังคาตอบจากนักเรี ยนทีละกลุ่มและร่ วมสนทนากันสักพัก ก่อนตั้งคาถามต่อไป
รายการคาถามสาคัญ
1. นักเรี ยนดูคลิปนี้แล้วเกิดคาถามอะไรบ้าง (คิดสะท้อน)
2. ทาไมนักเรี ยนจึงคิดว่า…เป็ นคาตอบที่ถูกต้อง (คิดโต้แย้งด้วยเหตุผล)
3. นักเรี ยนคิดว่าคาตอบที่เพื่อนตอบถูกต้องหรื อไม่ (คิดตัดสิ นใจ) เพราะเหตุใด (คิดวิเคราะห์)
4. มีใครที่มีคาตอบแตกต่างไปจากนี้ หรื อไม่ (คิดสร้างสรรค์)
5. เพราะอะไรเธอถึงเลือกตอบว่าเป็ น (คิดโต้แย้งด้วยเหตุผล)

3. คิดวิเคราะห์

6. คิดว่านี้ เหตุการณ์ในคลิปนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยหรื อไม่ (คิดตัดสิ นใจ)

(39%, n=9)

7. มีอะไรบ้างถึงทาให้รู้ว่าเหตุการณ์น้ ีไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทย (คิดวิเคราะห์)

4. คิดสร้างสรรค์
(13%, n=3)

8. ถ้าครู บอกว่าเป็ นเหตุการณ์สึนามิ จะเชื่ อหรื อไม่ (คิดตัดสิ นใจ) เพราะอะไร (คิดวิเคราะห์)
9. ถ้าเป็ นเหตุการณ์สึนามิจริ ง ควรมีภาพอะไรที่ตอ้ งเห็นในคลิปบ้าง (คิดวิเคราะห์)
10. ถ้าครู บอกว่า เกิดการสู ้รบเป็ นสงครามกลางเมืองนักเรี ยนจะเชื่ อหรื อไม่ (คิดตัดสิ นใจ)

5. คิดโต้แย้ง

11. นักเรี ยนรู ้ได้อย่างไรว่าสิ่ งที่ครู บอกเป็ นไม่เป็ นความจริ ง (คิดโต้แย้งด้วยเหตุผล)

(17%, n=4)

12. คิดว่าการวิ่งออกมานอกอาคารเป็ นวิธีการเอาชี วิตรอดที่ถูกต้องหรื อไม่ (คิดตัดสิ นใจ)
13. นักเรี ยนว่าการออกมานอกอาคารเหมาะกับสถานการณ์แบบไหน (คิดวิเคราะห์)
14. ถ้าออกมานอกอาคารได้ นักเรี ยนคิดว่าจะไปรวมตัวกันที่ไหนในโรงเรี ยน (คิดตัดสิ นใจ)
15. ถ้าออกมาที่นอกอาคารไม่ได้ นักเรี ยนจะมีวิธีป้องกันตัวเองอย่างไร (คิดสร้างสรรค์)
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ชื่อกิจกรรม รถไฟ
สิ่งที่ต้องการพัฒนา
วัตถุประสงค์
ทักษะการคิดวิพากษ์ฯ 1. ผูเ้ รี ยนโต้แย้งด้วยการอธิ บายสาเหตุหรื อหลักฐานในการตอบคาถามของตนเอง
และการมีส่วนร่ วมของ 2. ผูเ้ รี ยนเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับต่างประเทศ
3. ผูเ้ รี ยนระบุวิธีการแก้ปัญหาและเหตุผลที่เลือกใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่าง
ผูเ้ รี ยน
ผู้รับผิดชอบ
ครู ผสู้ อน
ระยะเวลา
ผูพ้ ฒั 40
นาหลั
นาทีกสูตร
การประเมินผล
การสังเกตพฤติกรรม
ผูเ้ รี ยน

วิธีการดาเนินการ
1. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนจับคู่ แจกกระดาษให้เขียนชื่ อและเลขที่ อธิ บายผูเ้ รี ยนว่าระหว่างการดูคลิปจะมี
คาถามแทรก ให้ช่วยกันหาคิด ก่อนเขียนคาตอบลงในกระดาษที่แจกไป จากนั้นจึงเปิ ดคลิปวีดิโอ ซึ่ง
เนื้ อหาเป็ นภาพบรรยากาศในสถานนี รถไฟ บริ เวณชานชาลาผูค้ นจานวนมากรอเข้าแถวรอขึ้นรถไฟ
ในช่วงเร่ งด่วน เมื่อรถไฟมาถึง ประตูเปิ ดผูค้ นก็เบียดกันเข้ารถไฟ ผูค้ นส่ วนหนึ่งเข้าไปในตูโ้ ดยสาร
ไม่ได้และคนอยูด่ า้ นหลังเริ่ มดันคนข้างหน้าให้เข้าไปในตูโ้ ดยสาร สักครู่ หนึ่งเจ้าหน้าที่หลายคนมอง
หน้ากันและพูดเสี ยงดัง แล้วช่วยกันดันผูโ้ ดยสารเข้าไปในตูโ้ ดยสาร เมื่อผูโ้ ดยสารเข้าไปจนหมด

ผลคะแนนจาก

รถไฟที่อดั แน่นไปด้วยผูค้ นจึงปิ ดประตูและแล่นออกไปจากสถานี

ใบงาน

2. ผูส้ อนเปิ ดและหยุดคลิป แบ่งเป็ นช่วงการหยุดคลิป ครั้งที่ 1 เมื่อรถไฟมาถึงประตูเปิ ดออก ครั้งที่ 2
เมื่อผูโ้ ดยสารส่ วนหนึ่งเข้าไปในรถไฟไม่ได้และเริ่ มดันคนข้างหน้า ครั้งที่ 3 จนจบคลิป
3. ผูส้ อนสลับหน้าจอจากคลิปวิดิโอเป็ น คาถามสาคัญของกิจกรรม และอธิ บายซ้ าว่า หลังจากอ่าน
คาถามเสร็ จให้นกั เรี ยนคุยกับเพื่อน แล้วจึงเขียนลงในกระดาษที่แจกไป

โครงสร้ างของ
1. คิดสะท้
อน
คาถาม

4. ผูส้ อนให้เวลาผูเ้ รี ยนในกลุ่มปรึ กษากัน สังเกตกระบวนการในกลุ่ม รอจนทุกกลุ่มเขียนคาตอบเสร็ จ
าคัญนสักพัก ก่อนตั้งคาถามต่อไป
่มและร่ วาถามส
แล้วจึงเรี ยกฟังคาตอบจากนักเรี ยนทีละกลุรายการค
มสนทนากั
ช่วงการหยุดคลิป ครั้งที่ 1

(14%, n=2)

1. คิดว่านี้ เหตุการณ์ในคลิปนี้ เกิดขึ้นในประเทศไทยหรื อไม่ (คิดตัดสิ นใจ)

2. คิดตัดสิ นใจ
(21%, n=3)

2. รู ้ได้อย่างไรว่าเหตุการณ์น้ ี ไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทย (คิดวิเคราะห์)
3. ทาไมนักเรี ยนจึงคิดว่าเป็ นญี่ปุ่น (คิดโต้แย้งด้วยเหตุผล)
ช่วงการหยุดคลิป ครั้งที่ 2

3. คิดวิเคราะห์

1. นักเรี ยนดูคลิปจนถึงตรงนี้ แล้วเกิดคาถามอะไรบ้าง (คิดสะท้อน)

(21%, n=3)

2. นักเรี ยนคิดว่าสิ่ งที่คนในคลิปทาถูกต้องหรื อไม่ (คิดตัดสิ นใจ) เพราะเหตุใด (คิดวิเคราะห์)

4. คิดสร้างสรรค์
(36%, n=5)

3. ถ้านักเรี ยนเป็ นผูโ้ ดยสารที่เข้าไปในขบวนรถไฟไม่ได้จะทาอย่างไร (คิดสร้างสรรค์)
4. นักเรี ยนคิดว่าเจ้าหน้าที่รถไฟที่เห็นเหตุการณ์อยูจ่ ะแก้ปัญหาอย่างไร (คิดสร้างสรรค์)
5. คนอื่นๆ คิดว่าอย่างไร (คิดสร้างสรรค์)

5. คิดโต้แย้ง

ช่วงการหยุดคลิป ครั้งที่ 3

(7%, n=1)

1. สิ่ งที่เจ้าหน้าที่พดู ก่อนดันผูโ้ ดยสารเข้าขบวนรถไฟ เขาน่าจะแปลว่าอะไร (คิดสร้างสรรค์)
2. ถ้ารถไฟฟ้ าบนดินกับใต้ดินของประเทศจะนาวิธีการนี้ มาใช้บา้ ง นักเรี ยนเห็นด้วยหรื อไม่ (คิด
ตัดสิ นใจ) เพราะเหตุใด (คิดวิเคราะห์)
3. มีใครที่มีคาตอบแตกต่างไปจากนี้ หรื อไม่ (คิดสร้างสรรค์)
4. ครู สรุ ปว่าคนญี่ปุ่นต่างจากคนไทยที่ไม่พอใจให้ใครมาถูกเนื้อต้องตัว นักเรี ยนคิดว่าอย่างไร (คิด
สะท้อน)
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ชื่อกิจกรรม เนียนหรื อไม่ได้ต้ งั ใจ
สิ่ งที่ต้องการพัฒนา
วัตถุประสงค์
ทักษะการคิดวิพากษ์ ฯ 1. ผูเ้ รี ยนโต้แย้งด้วยการอธิ บายสาเหตุหรื อหลักฐานในการตอบคาถามของตนเอง
และการมีส่วนร่ วม
2. ผูเ้ รี ยนเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการยืนหลับกับการแกล้งยืนหลับ
ผูเ้ รี ยน

ผู้รับผิดชอบ
ครู ผสู้ อน
ผูพ้ ฒั นาหลักสูตร
ระยะเวลา
20 นาที
การประเมินผล
การสังเกต
พฤติกรรมผูเ้ รี ยน
ผลคะแนนจาก
ใบงาน

วิธีการดาเนินการ
1. ผูส้ อนให้ผเู้ รี ยนจับคู่ แจกกระดาษให้เขียนชื่อและเลขที่ อธิบายผูเ้ รี ยนว่าระหว่างการดูคลิป
จะมีคาถามแทรก ให้ช่วยกันหาคิด ก่อนเขียนคาตอบลงในกระดาษที่แจกไป จากนั้นจึงเปิ ด
คลิปวีดิโอ ซึ่งเนื้อหา คลิปที่ 1เป็ นภาพบรรยากาศภายในรถไฟกาลังแล่นอยู่ และมีผชู้ ายคน
หนึ่งยืนอยูท่ ี่มุมหลับตา ง่วงยืนหลับ มีอาการโค้งตัวลงมาเรื่ อยจนถึงจุดหนึ่งจะสะดุง้ ตื่น แล้วมี
อาการง่วงหลับอีกหลายครั้ง
2. ผูส้ อนเปิ ดคลิปเพียงสั้นๆ .แล้วหยุดตั้งคาถามแรก และเปิ ดให้ดูจนนักเรี ยนเริ่ มสงสัย ตั้ง
คาถามและ/หรื อจบคลิป
3. ผูส้ อนสลับหน้าจอจากคลิปวิดิโอเป็ น คาถามสาคัญของกิจกรรม และอธิบายซ้ าว่า หลังจาก
อ่านคาถามเสร็ จให้นกั เรี ยนคุยกับเพือ่ น แล้วจึงเขียนลงในกระดาษที่แจกไป
4. ผูส้ อนให้เวลาผูเ้ รี ยนในกลุ่มปรึ กษากัน สังเกตกระบวนการในกลุ่ม รอจนทุกกลุ่มเขียน
คาตอบเสร็ จ แล้วจึงเรี ยกฟังคาตอบจากนักเรี ยนทีละกลุ่มและร่ วมสนทนากันสักพัก ก่อนตั้ง
คาถามต่อไป

โครงสร้ างของ
1. คิดสะท้
อน
คาถาม

รายการคาถามสาคัญ
1. ถ้าให้ดูไม่จบ นักเรี ยนสามารถตอบได้หรื อไม่วา่ เกิดอะไรขึ้น เพราะเหตุใด (คิดสะท้อน)

(33%, n=4)

2. ดูคลิปจนจบแล้วเกิดคาถามอะไรบ้าง แตกต่างจากการตอบครั้งก่อนไหม (คิดสะท้อน)

2. คิดตัดสิ นใจ
(71%, n=2)

3. ทาไมนักเรี ยนจึงคิดว่า…เป็ นคาตอบที่ถกู ต้อง (คิดโต้แย้งด้วยเหตุผล)
4. นักเรี ยนคิดว่าการใช้ความคิดเห็นส่วนตัวระบุคาตอบน่าเชื่อถือหรื อไม่ (คิดตัดสิ นใจ)
5. ถ้ามันไม่น่าเชื่อถือ จะให้เหตุผลอย่างไร จึงน่าจะทาให้ถกู ต้องและน่าเชือถือ (คิดสะท้อน)

3. คิดวิเคราะห์

6. มีใครที่ให้เหตุผลแตกต่างไปจากนี้หรื อไม่ (คิดสร้างสรรค์)

(8%, n=1)

7. ผูช้ ายคนนี้ไม่ได้ง่วงไม่ได้แกล้งทา แต่กาลังมึนเมาสุ ราเป็ นไปได้หรื อไม่ มีใครที่คิดว่าจะ

4. คิดสร้างสรรค์
(17%, n=2)

เปลี่ยนคาตอบบ้างยกมือให้ดูหน่อย (คิดสะท้อน)
8. คนที่ไม่ยกมือ มีหลักฐานสาคัญอะไรถึงตอบว่าชายคนนี้ไม่เมา (คิดโต้แย้งด้วยเหตุผล)
9. เป็ นคาตอบที่ดี แล้วถ้าในรถไฟใต้ดินมีกฏไม่ให้ถือขวดสุ ราเข้าไป คนที่ยกมือรู้ได้อย่างไร

5. คิดโต้แย้ง

ว่าคนในคลิปนี้เมา (คิดโต้แย้งด้วยเหตุผล)

(25%, n=3)

10. เหตุผลของคนที่บอกว่า ง่วงจริ งๆ แกล้งทาและเมาเหล้านั้น แตกต่างกันหรื อไม่ (คิด
ตัดสิ นใจ) อะไรเป็ นสาเหตุที่ทาให้เหตุผลที่ได้ไม่ต่างกัน (คิดวิเคราะห์)
11. ถ้าอยากจะรู้คาตอบที่แท้จริ งควรทาอย่างไร (คิดสร้างสรรค์)
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สถานการณ์ จาลอง หนีน้าท่ วม
สิ่ งที่ต้องการพัฒนา
วัตถุประสงค์
ทักษะการคิดวิพากษ์ ฯ 1. ผูเ้ รี ยนระบุวธิ ี การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่กาหนดให้
ผู้รับผิดชอบ
ครู ผสู้ อน
ระยะเวลา
ผูพ้ ฒั 20
นาหลั
นาทีกสูตร
การประเมินผล
การสังเกต
พฤติกรรมผูเ้ รี ยน
ผลคะแนนจาก
ใบงาน

วิธีการดาเนินการ
1. ผูส้ อนวาดรู ปตามสถานการณ์ที่กาหนดให้บนกระดาษ
2. ให้ผเู้ รี ยนจับคู่ แจกใบงานให้เขียนชื่อและเลขที่ อธิ บายผูเ้ รี ยนว่าจะให้คะแนนเป็ นกลุ่มให้
ช่วยกันคิดและตอบคาถาม
3. ผูส้ อนอธิบายสถานการณ์จาลองและเงื่อนไข ให้ผเู้ รี ยนฟังพร้อมๆ กัน
4. ผูส้ อนเปิ ดหน้าจอ คาถามสาคัญของสถานการณ์จาลอง
5. ผูส้ อนให้เวลาผูเ้ รี ยนในกลุ่มปรึ กษากัน สังเกตกระบวนการในกลุ่ม รอจนทุกกลุ่มเขีย น
คาตอบเสร็ จ แล้วจึงเรี ยกฟังคาตอบจากนักเรี ยนทีละกลุ่มและร่ วมสนทนากันสักพัก ก่อนสรุ ป
คาตอบที่ได้ท้ งั หมดบนกระดาน และเฉลยคาตอบ
สถานการณ์จาลอง
สถานการณ์

คาถาม
จงระบุคนสัตว์
สิ่ งของที่จะนาไปไว้
นักเรี ยนอยูใ่ นบ้านชั้นเดียวที่น้ าท่วมจนถึงหน้าอกจึงหนีข้ ึนอยูบ่ นหลังคา สิ่ งที่นกั เรี ยนนา
ในเรื อในการว่ายน้ า
ขึ้นมาบนหลังคาบ้านด้วย มีดงั นี้ 1) พังพอน 1 ตัว 2) ไกรทองที่ตาอักเสบมองไม่เห็น 1 คน 3)
แต่ครั้ง
ลูกไก่ 1 ตัว 4) ข้าวผัด 1 กล่อง 5) ถุงยังชีพ 1 ถุง ระดับน้ ายังท่วมสูงขึ้นเรื่ อยๆ นักเรี ยนจาได้วา่
ที่ร้ ัวบ้านผูกเรื อไว้อยู่ จึงตัดสิ นใจว่า ก่อนน้ าท่วมมิดหลังคาก็จะหนีไปอยูบ่ นเรื อ แต่ระหว่าง
หลังคาบ้านไปถึงที่ผกู เรื อนั้นมีฟงู จระเข้และงูกรี นแมมบ้าหิวโหยอยู่ นักเรี ยนจะทาอย่างไร
ให้อพยพคนสัตว์ส่ิ งของไปขึ้นเรื อได้อย่างปลอดภัย ครบถ้วน ก่อนที่ท้ งั หมดจะจมอยูใ่ ต้น้ า
เงื่อนไข
1) พังพองฆ่างูได้ ไกรทองจับจระเข้และงูได้ ในขณะที่จระเข้กินพังพอนและลูกไก่ได้ งูกิน
ลูกไก่ได้
2) จาเป็ นต้องอพยพไปอยูใ่ นเรื อ แต่นกั เรี ยนมีสองมือหยิบของและพาคนหรื อสัตว์ไปได้ ครั้ง
ละไม่เกิน 2 อย่าง
3) ถ้าทิ้งพังพอนไว้กบั ลูกไก่ พังพอนจะกินไก่ ถ้าทิ้งข้าวผัดไว้กบั ไกรทอง ไกรทองจะแย่งกิน
หมด อีกทั้งไกรทองแพ้ขนพังพอน ลงเรื อพร้อมกันไม่ได้
4) น้ าท่วมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ ว ว่ายน้ าไปกลับเรื อได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
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ภาคผนวก จ
เลขที่
……….

แบบทดสอบเพือ่ วัดทักษะการคิดวิพากษ์ แบบบูรณาการ
ตอนที่ 1 โปรดเติมข้อความลงในที่วา่ งให้สมบูรณ์

1. ชื่อ-นามสกุล ………………………………… 2. ระดับชั้น ป.5/………….
3. ชื่อโรงเรี ยน …………………………………..……

4. อายุ ..…. ปี

5. ผลการเรี ยนวิชาภาษาไทยเทอมที่ผา่ นมา..…/ 4.00 6. ผลการเรี ยนสะสม ..… / 4.00
7. วันที่ทาแบบทดสอบ วันที่ ……. เดือน..มีนาคม.. พ.ศ. …2555….
ตอนที่ 2.1 คาชี้แจงทัว่ ไป
แบบทดสอบนี้ มุ่ ง วัดความสามารถในการคิ ด ของนัก เรี ย น โดยให้นัก เรี ย นวิเคราะห์
สถานการณ์ที่กาหนดให้วา่ ตัวเลือกที่กาหนดให้มีขอ้ สรุ ปที่หนักแน่นหรื อไม่ และให้ทาเครื่ องหมาย
ลงในช่ อง  หน้าตัวเลื อกที่ ใกล้เคี ยงกับ ความคิดเห็ นมากที่สุด แต่ ละข้อคาถามจะให้ท า
เครื่ องหมายเพียงข้อเดี ยว เว้นแต่ขอ้ 1.2, 2.2 และ 3.2 จะมีคาสั่งให้ทาเครื่ องหมาย ได้ 1 ถึง 2
ตัวเลือก ในกรณี ที่ไม่มีตวั เลือกที่ตรงกับความคิดของนักเรี ยนจะมีตวั เลือกสุ ดท้าย คือ  อื่นๆ …
ให้นักเรี ยนเขียนความคิดเห็ นลงในบริ เวณที่ว่างที่กาหนดให้ในข้อสอบ และมีบางข้อที่ให้เขียน
คาตอบโดยที่ไม่มีตวั เลื อก ข้อสอบชุ ดนี้ มีจานวน 15 ข้อ นักเรี ยนมีเวลาอ่านคาชี้ แจงและตัวอย่าง
ข้อสอบ 5 นาที และมีเวลาทาข้อสอบ 40 นาที ดังนั้น นักเรี ยนควรจะทาข้อสอบอย่างตั้งใจ เพราะ
การตอบตัวเลือกหนึ่งจะมีผลกับการตอบอีกตัวเลือกหนึ่งในข้อถัดไป

ตัวอย่างข้ อสอบ
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ตอนที่ 2.2 ตัวอย่างข้อสอบ
1. ถ้าเพื่อนของนักเรี ยนบอกว่า “คนหน้ าตาดี คือ คนทีไ่ ปทาศัลยกรรมมา” หลังจากที่นกั เรี ยนรับฟัง
ความคิดของเพื่อน นักเรี ยนมีขอ้ สงสัยข้อความดังกล่าวหรื อไม่
 1. สงสัย

 2. ไม่สงสัย

 3. ไม่แน่ใจ

สาหรั บการตอบข้ อนีใ้ ห้ ทาเครื่ องหมาย  ได้ เพียง 1 ตัวเลือก
1.1 ให้นกั เรี ยนระบุเหตุผลที่สนับสนุนคาตอบข้างบนเพียงข้อเดียว
 1. การผ่าตัดศัลยกรรมทาให้หน้าตาดีข้ ึน
 2. คนหน้าตาดีบางคนก็สวยด้วยธรรมชาติ
 3.การคิดดีและออกกาลังกายทาให้หน้าตาดี
 4. นักแสดง นางแบบส่วนใหญ่ก็ทากันทั้งนั้น
 5. อื่นๆ โปรดระบุ …………………………………………………………………………….
สาหรั บการตอบข้ อนีใ้ ห้ ทาเครื่ องหมาย  ได้ เพียง 1 ตัวเลือก
1.2 ด.ช.เอแอบพ่อแม่ไปสักยันต์ที่ตน้ แขนและแผ่นหลัง เพราะรุ่ นพี่และเพื่อนบอกชักชวนว่า เมื่อ
สักแล้วจะทาให้เอเป็ นคนเข้มแข็ง หนังเหนียว ชกต่อยมีเรื่ องกัน จะเจ็บเพียงเล็กน้อย ต่อมาคุณครู จึง
บอกผลเสี ยตามมาว่า เมื่ อโตขึ้น จะหางานทายาก ให้ไปลบออก ถ้านักเรี ยนเป็ น ด.ช. เอ จะตั้ง
คาถามใดบ้างก่อนสรุ ปวิธีแก้ปัญหาเรื่ องนี้ ให้นกั เรี ยนระบุคาถาม 1-2 ข้อ
 1. การสักยันต์ทาให้หนังเหนียวจริ งไหม
 2. พ่อแม่ของเอรู้เรื่ องการสักยันต์หรื อยัง
 3. คนตกงานเพราะสักยันต์มีมากน้อยแค่ไหน
 4. คลินิกแพทย์ผิวหนังลบรอยสักได้ไหม
 5. อื่นๆ โปรดระบุ …………………………………………………………………………….
สาหรั บการตอบข้ อนีใ้ ห้ ทาเครื่ องหมาย  ได้ 1-2 ตัวเลือก
1.3 ขอให้นกั เรี ยนเขียนวิธีแก้ปัญหา ให้สอดคล้องกับคาถามด้านบน
วิธีแก้ปัญหา : …………(โปรดเขียนอธิบายวิธีแก้ปัญหา)….…….

ตัวอย่างข้ อสอบ
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1.4 ด.ช.เอ :ซึ่ งเป็ นเพื่อนของนักเรี ยนคิดว่า “ฉั นต้ องเล่ นเกมออนไลน์ ให้ ได้ ระดับ (level) สู งสุ ด”
ความคิดดังกล่าวจะเกิดผลอะไรตามมาได้บา้ ง
 1. เอจะไม่มีสมาธิ เวลาเรี ยน
 2. เอจะมีเพื่อนหลายคน
 3. อื่นๆ ระบุผลที่ตามมา ……………………………………………………………

สาหรั บการตอบข้ อนีใ้ ห้ ทาเครื่ องหมาย  ได้ เพียง 1 ตัวเลือก

1.5 ให้นกั เรี ยนเสนอความคิดเห็ นที่สอดคล้องกับคาตอบข้างบนเพียงข้อเดียว เพื่อยืนยันว่าความ
คิดเห็นของนักเรี ยนถูกต้อง
 1. การจะได้ระดับสูงสุดนั้นยาก ต้องเล่นช่วยกันเป็ นทีม
 2. ตั้งเป้ าไว้แบบนี้ เอไม่คิดอย่างอื่น นอกจากเล่นเกม
 3.การเรี ยนให้รู้เรื่ องใช้สติและสมาธิอย่างจดจ่อ
 4. เกมออนไลน์เล่นคนเดียวก็ไม่สนุก
 5. อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………………………………………….
สาหรั บการตอบข้ อนีใ้ ห้ ทาเครื่ องหมาย  ได้ เพียง 1 ตัวเลือก
หลังจากทีไ่ ด้ อ่านวิธีการทาข้ อสอบแล้ว หากใครมีข้อสงสั ยอะไรให้ ยกมือถามเลยนะครับ
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1. ถ้าเพื่อนของนักเรี ยนบอกว่า “คนขยันเรียน

ส่ งการบ้ านทุกครั้งจะสอบได้

คะแนนดี” หลังจากที่นกั เรี ยนรับฟังความคิดของเพื่อน นักเรี ยนมีขอ้ สงสัยหรื อไม่
 1. สงสัย (ไม่เชื่อ)

 2. ไม่สงสัย (เชื่อ)

 3. ไม่แน่ใจ

1.1 ให้นกั เรี ยนระบุเหตุผลที่สนับสนุนคาตอบข้างบนเพียงข้อเดียว








1. การทาการบ้านคือการทบทวนเนื้อหาที่ได้เรี ยน
2. คนขยันเรี ยนได้ผลการเรี ยนไม่ดีก็มี
3. ครู ให้คะแนนคนที่เข้าห้องเรี ยนและส่ งงานครบ
4. เพื่อนที่ขยันเรี ยน ส่ วนใหญ่มีผลการเรี ยนดี
5 คนเก่งแต่ไม่ส่งการบ้านก็สอบได้คะแนนดี
6. คะแนนส่ วนใหญ่มาจากผลการสอบปลายภาค
7. อื่นๆโปรดระบุ ……………………………………………………………….
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1.2 ด.ช. เอ เล่าให้นกั เรี ยนฟั งว่า เขานัง่ เรี ยนในห้องเรี ยนก็ไม่คุยหรื อเล่นกับเพื่อน วัน
เสาร์ อาทิตย์ก็ไปเรี ยนพิเศษ พอใกล้สอบก็ไปติวกับเพื่อนอีก แต่เมื่อผลสอบปลายภาค
ออกมาปรากฏว่า สอบไม่ผ่าน ถ้านักเรี ยนเป็ น ด.ช. เอ จะตั้งคาถามใดบ้างเพื่อนาไปใช้
ในการแก้ปัญหาเรื่ องนี้ ให้นกั เรี ยนระบุคาถาม 1-2 ข้อ
 1. เอคาดหวังกับผลคะแนนสอบมากเกินไปไหม
 2. เอมีกรรมเก่ามากใช่ไหม จึงทาดีไม่ได้ดี
 3. เอทาข้อสอบครบทุกข้อตามเวลาที่กาหนดหรื อไม่
 4. เอเลือกคนที่นิสัยไม่ดีมาเป็ นเพื่อนสนิทใช่หรื อไม่
 5. เอได้ยกมือถามครู เวลามีขอ้ สงสัยหรื อไม่
 6. เอมีเวลาทบทวนเนื้อหาก่อนจะสอบหรื อไม่
 7. อื่นๆโปรดระบุ ………………………………………………………………….

1.3 ให้นกั เรี ยนเขียนวิธีแก้ปัญหาของด.ช. เอ ให้สอดคล้องกับคาถามด้านบน
วิธีแก้ปัญหา : ………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………..….…….

168

1.4 ด.ญ.บี เพื่ อนของนักเรี ยนคิ ด ว่า “ต้ อ งเรี ยนพิเศษทุ กวันตั่งแต่ วันจันทร์ ถึง

อาทิตย์ เพราะเรียนแค่ ในห้ องเรียนไม่ พอ” ความคิดดังกล่าวจะเกิดผลอะไรต่อบีได้
บ้าง
 1. บีจะเหนื่อย
 2. บีจะเรี ยนเก่งกว่าเพื่อนในห้อง
 3. บีจะมีเพื่อนหลายคน
 4. อื่นๆ ระบุผลที่ตามมา ………………………………………………
1.5 ให้นกั เรี ยนเสนอความคิดเห็นที่สอดคล้องกับคาตอบข้างบนเพียงข้อเดียว เพื่อยืนยัน
ว่าความคิดเห็นของนักเรี ยนถูกต้อง











1. เนื้อหาที่เรี ยนพิเศษสอนลึกกว่าในห้องเรี ยนและสอนวิธีทา
2. เรี ยนทุกวันแล้วเมื่อไรเธอจะได้ไปพักผ่อนหรื อเที่ยวเล่น
3. รู ้จกั คนมาก ก็ช่วยกันติวหรื อทบทวนเนื้อหาเมื่อใกล้สอบ
4. คนที่ได้คะแนนดีๆ ก็เรี ยนพิเศษกันทั้งนั้น
5. ถ้าตั้งใจเรี ยนในห้องเรี ยนมากขึ้น ก็ไม่ตอ้ งเสี ยเงินเสี ยเวลา
6. เรี ยนหลายที่ ก็ยอ่ มมีเพื่อนหลายคน
7. ทุ่มเทกับการเรี ยนแต่ได้ความรู้ คะแนนดีก็คุม้ ค่า
8. เรี ยนกับเพื่อนก็คุยกัน อ่านหนังสื อที่บา้ นดีกว่า
9. เพื่อนมากช่วยทางานผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่เหนื่อย
10. อื่นๆ โปรดระบุ …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
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2. ถ้าเพื่อนของนักเรี ยนมีความเห็นว่า “ภาวะโลกร้ อนทาให้ ฝนไม่ ตก และคนจะอด
ตาย” หลังจากที่นกั เรี ยนรับฟังความคิดของเพื่อน นักเรี ยนมีขอ้ สงสัยหรื อไม่
 1. สงสัย (ไม่เชื่อ)

 2. ไม่สงสัย (เชื่อ)

 3. ไม่แน่ใจ

2.1 ให้นกั เรี ยนระบุเหตุผลที่สนับสนุนคาตอบข้างบนเพียงข้อเดียว








1. น้ าฝนเป็ นสิ่ งสาคัญในการดารงชีวติ
2. คนจะอดตาย ต่อเมืิ ่อยูค่ นเดียวและเป็ นอัมพาต
3. คนเราขาดน้ าได้ไม่เกิน 3 วันจะตาย
4. คนสิ งคโปร์ นาน้ าทะเลมากลัน่ เป็ นน้ าจืด
5. คนเราปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ก็ตอ้ งใช้น้ า
6. คนที่อาศัยอยูใ่ นทะเลทราย ไม่เห็นอดตาย
7.อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………………………………….
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2.2 ด.ญ. บี เพื่อนของนักเรี ยน ดูข่าวต่างประเทศมีเนื้ อหาว่า โลกร้อนทาให้อาหารขาดแคลน
และมี ราคาแพง ปั จจุบนั พ่อครั วในต่างประเทศเริ่ มนาวัตถุดิบที่ คนไม่เคยนากิ นมาทาเป็ น
อาหาร เช่น เปลือกมันฝรั่ง และในอนาคตอาหารจะมีลกั ษณะเป็ นเม็ดหรื อบรรจุอยูใ่ นหลอด
หลังจากที่ ฟัง ด.ญ. บี นักเรี ยนจะตั้งคาถามใดกับตนเองบ้าง ก่อนตัดสิ นใจเชื่ อหรื อไม่เชื่ อ
ด.ญ. บี ให้เลือกคาถามได้ 1-2 ข้อ
 1. บีมีความสามารถในการทาอาหารมากน้อยเพียงใด
 2. บีมีแหล่งที่มาหรื อข้อมูลอ้างอิงให้เราสื บค้นต่อไหม
 3. นักบินในยานอวกาศก็กินอาหารแบบนี้ใช่หรื อไม่
 4. อาหารเม็ดของสัตว์เลี้ยงจะอร่ อยไหม
 5. แม่เคยบ่นว่าไข่ไก่ หมู ผักราคาแพงขึ้นหรื อไม่
 6. บีอยากกินอาหารประเภทใดมากที่สุด
 7. อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………………………………….

2.3 ให้นกั เรี ยนเขียนอธิ บายว่า เชื่ อหรื อไม่เชื่ อ เรื่ องของด.ญ. บี พร้อมระบุเหตุผลให้
สอดคล้องกับคาถามด้านบน
ผลการตัดสิ นใจ :

 1. เชื่อ

 2. ไม่เชื่อ

 3. ไม่แน่ใจ

โปรดระบุเหตุผล…………….………………………………………………………
…..…………………………,…………………………………..….…….
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2.4 ด.ญ.บี เพื่อนของนักเรี ยนบอกว่า “ปี พ.ศ. 2555-2560 น้าจะท่ วมอีกและจะน้า

ท่ วมขังนานมากขึน้ เรื่อยๆ” ถ้าความคิดดังกล่าวเป็ นจริ ง จะเกิดผลอะไรตามมาได้บา้ ง

 1. บีจะต้องมาเรี ยนชดเชยในวันหยุดทั้งเสาร์และอาทิตย์
 2. บีจะต้องนัง่ เรื อติดเครื่ องยนต์มาโรงเรี ยนแทนรถยนต์
 3. บีจะต้องย้ายบ้านไปอยูท่ างภาคเหนือหรื อภาคอีสานตอนบน
 4. อื่นๆ ระบุผลที่ตามมา ………………………………………………………

2.5 ให้นกั เรี ยนเสนอความคิดเห็นที่สอดคล้องกับคาตอบข้างบนเพียงข้อเดียว เพื่อยืนยัน
ว่าความคิดเห็นของนักเรี ยนถูกต้อง











1. คนจะพยายามปรับตัวใช้ชีวติ ให้อยูก่ บั น้ าท่วมได้เอง
2. ครู คงบอกว่า หยุดเรี ยนไปนาน สอนไม่ทนั ต้องมาทุกวัน
3. คนจะเลือกไปอยูใ่ นพื้นที่สะดวกสบายและปลอดภัย
4. ครั้งก่อนครู ก็ให้เรี ยนชดเชย ครั้งนี้ก็คงทาเหมือนกัน
5. เรี ยนชดเชยแล้วนักเรี ยนเหนื่อย ครู เห็นใจจะสอน แม้น้ าจะท่วม
6. คนจะตื่นกลัวภัยน้ าท่วมมากขึ้น แล้วหาทางหนีข้ ึนที่สูง
7. ถนนเต็มไปด้วยน้ า ต้องใช้เรื อเป็ นพาหนะเดินทางแทนรถ
8. ห้องเรี ยนถูกใช้เป็ นศูนย์อพยพ โรงเรี ยนต้องเลื่อนเปิ ดเรี ยน
9. มีคาทานายว่า ประเทศไทยตั้งแต่ภาคกลางลงไปจะจมอยูใ่ ต้น้ า
อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
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3. ถ้าเพื่อนสนิทของนักเรี ยนบอกว่า “คนที่เป็ นเพื่อนรักกัน จะมีความคิดเห็นตรงกัน
ดังนั้นเพือ่ นทาอะไรก็ไม่ ผิด ” หลังจากที่นกั เรี ยนรับฟั งความคิดของเพื่อน นักเรี ยนมีขอ้
สงสัยหรื อไม่
 1. สงสัย (ไม่เชื่อ)

 2. ไม่สงสัย (เชื่อ)

 3. ไม่แน่ใจ

3.1 ให้นกั เรี ยนระบุเหตุผลที่สนับสนุนคาตอบข้างบนเพียงข้อเดียว








1. พี่นอ้ งยังตีกนั เพื่อนรักกันก็มีทะเลาะกันบ้าง
2. เพื่อนรักกันย่อมรู ้ใจกัน
3. ถ้ารักเพื่อนต้องเตือนเพื่อน
4. คนที่คบกันได้ยาวนานก็เพราะความซื่อสัตย์ต่อกัน
5. เพื่อนสนิทมักมีนิสัยและชอบอะไรเหมือนกัน
6. เพื่อนรักคิดไม่ต่างกัน จึงไม่ค่อยมีโอกาสผิดใจกัน
7. อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………….
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3.2 ด.ญ. ซี เล่าให้นักเรี ยนฟั งว่า ด.ช. เฉลิม หัวหน้าห้องของเขาเป็ นที่รักของเพื่อนๆ เพราะ
ยอมให้เพื่อนลอกการบ้านและข้อสอบกันได้ ไม่ฟ้องครู เมื่อเพื่อนบางคนทาผิด ถ้าเพื่อนมา
โรงเรี ยนสาย แต่ถา้ สนิ ทกับเฉลิมก็จะไม่ถูกเช็คชื่ อมาเข้าเรี ยนสาย พรุ่ งนี้ จะเป็ นวันจะเลือก
หัวหน้าห้องใหม่ ซี รู้ว่าเพื่อนๆ ต้องเสนอชื่ อเฉลิมเป็ นหัวหน้าห้องแน่นอน แต่ซีไม่อยากให้
เฉลิมเป็ นหัวหน้าห้องอีก ถ้านักเรี ยนเป็ น ด.ญ. ซี จะตั้งคาถามใดกับตนเองบ้าง ก่อนสรุ ปวิธี
แก้ปัญหาเรื่ องนี้ ให้นกั เรี ยนระบุคาถาม 1-2 ข้อ
 1. ซี คาดว่าเพื่อนจะยกมือเลือกเฉลิมมีมากเกินครึ่ งห้องหรื อไม่
 2. ซี ทะเลาะหรื อมีเรื่ องอะไรกับเฉลิมมาก่อนหน้านี้หรื อเปล่า
 3. ครู ประจาชั้นคนใหม่รู้เรื่ องพฤติกรรมของเฉลิมหรื อยัง
 4. ซี ควรยอมรับพฤติกรรมของเฉลิมเหมือนเพื่อนคนอื่นหรื อไม่
 5. ซี คิดว่ามีใครบ้างที่เหมาะสมจะเป็ นหัวหน้าห้อง
 6. หัวหน้าห้องอื่นมีนิสัยอย่างไรเหมือนเฉลิมหรื อไม่
 7. อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………….

3.3 ให้นกั เรี ยนเขียนวิธีแก้ปัญหาของด.ญ. ซี ให้สอดคล้องกับคาถามด้านบน
วิธีแก้ปัญหา : ………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………..….…….
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3.4 ด.ญ.บี บอกว่า “หัวหน้ าห้ องของฉันชื่อเฉลิมเป็ นคนไม่ ซื่อสั ตย์ ” ถ้าความคิดดังกล่าว
เป็ นจริ ง จะเกิดผลอะไรตามมาได้บา้ ง





1. บีจะทะเลาะกับเฉลิม
2. บีจะสนิทกับเฉลิม
3. ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
4. อื่นๆ ระบุผลที่ตามมา ………………………………………………………

3.5 จากคาตอบข้อที่ผ่านมา ให้นกั เรี ยนเขียนเหตุผลเพื่อยืนยันว่า ความคิดเห็นนักเรี ยน
ถูกต้อง
โปรดระบุเหตุผล…………….………………………………………………………
…..……………………,…………………………………………..….…….
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LISREL 8.72
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7383N.LincolnAvenue,Suite100
Lincolnwood,IL60712,U.S.A.
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Useofthisprogramissubjecttothetermsspecifiedinthe
UniversalCopyrightConvention.
Website:www.ssicentral.com
ThefollowinglineswerereadfromfileC:\DocumentsandSettings\user\Desktop\à¡ÕÂÃµÔÂÈ\fullmodel.LS8:
TIFULLPATH
DANI=8NO=188MA=CM
LA
skill1skill2skill3skill4groupschoolGPAThGPA
KM
1
.4031
.158.6851
.232.519.5271
.031.702.810.5521
.336.256.143.351.0271
.012.466.515.440.656.0401
-.026.359.378.361.480.052.8011
ME
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18.2022.9624.5824.571.50531.96813.55323.5505
SD
7.2926.4396.6258.762.50131.81368.46231.54855
MONX=4NY=4NK=2NE=2BE=FUGA=FIPS=SYTE=SYTD=SY
LE
INTERCEPSLOPE
LK
PROGRAMFACTOR
FIPS(1,1)PS(2,2)TD(1,1)PS(2,1)PH(2,1)
FRLX(1,1)LX(2,2)LX(3,2)LX(4,2)GA(1,1)GA(1,2)GA(2,1)GA(2,2)
FRPS(2,1)TE(2,1)TE(4,1)TE(4,3)TD(2,1)TD(4,3)
FITD(3,3)TH(1,1)TH(2,1)TH(2,4)TE(1,3)TH(2,2)
VA0.645TH(2,2)
VA-5.319TE(1,3)
VA1.389TH(2,4)
VA1.361TH(2,1)
VA-.98TH(1,1)
VA.05TD(3,3)
VA1LY(1,1)
VA1LY(2,1)
VA4LY(2,2)
VA1LY(3,1)
VA6LY(3,2)
VA1LY(4,1)
VA6LY(4,2)
VA4PS(1,1)
VA0.20PS(2,2)
ST0.35 PS(2,1)
ST0.6PH(2,1)
VA0.01TD(1,1)
PD
OUPCRSEFFSSSSCPTMRMIND=3
TIFULLPATH
NumberofInputVariables 8
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NumberofY-Variables 4
NumberofX-Variables 4
NumberofETA-Variables 2
NumberofKSI-Variables 2
NumberofObservations 188
TIFULLPATH
CovarianceMatrix
skill1 skill2 skill3 skill4 group school
skill1 53.173
skill2 18.922 41.461
skill3 7.633 29.221 43.891
skill4 14.823 29.281 30.591 76.773
group 0.113 2.266 2.690 2.425 0.251
school 1.994 1.341 0.771 2.502 0.011 0.662
GPA 0.040 1.387 1.577 1.782 0.152 0.015
ThGPA -0.104 1.268 1.374 1.735 0.132 0.023
CovarianceMatrix
GPA ThGPA
GPA 0.214
ThGPA 0.203 0.301
TIFULLPATH
ParameterSpecifications
LAMBDA-X
PROGRAM FACTOR
group 1 0
school 0 2
GPA 0 3
ThGPA 0 4
GAMMA
PROGRAM FACTOR
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INTERCEP 5 6
SLOPE 7 8
PSI
INTERCEP SLOPE
-------- -------INTERCEP 0
SLOPE 9 0
THETA-EPS
skill1 skill2 skill3 skill4
skill1 10
skill2 11 12
skill3 0 0 13
skill4 14 0 15 16
THETA-DELTA
group school GPA ThGPA
group 0
school 17 18
GPA 0 0 0
ThGPA 0 0 19 20
TIFULLPATH
InitialEstimates(TSLS)
LAMBDA-Y
INTERCEP SLOPE
skill1 1.000 -skill2 1.000 4.000
skill3 1.000 6.000
skill4 1.000 6.000
LAMBDA-X
PROGRAM FACTOR
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group 0.451 -school -- 0.732
GPA -- 0.474
ThGPA -- 0.237
GAMMA
PROGRAM FACTOR
INTERCEP 3.409 -1.461
SLOPE 0.578 -0.062
CovarianceMatrixofETAandKSI
INTERCEP SLOPE PROGRAM FACTOR
INTERCEP 11.778
SLOPE 1.777 0.495
PROGRAM 2.532 0.541 1.000
FACTOR 0.584 0.285 0.600 1.000
PHI
PROGRAM FACTOR
PROGRAM 1.000
FACTOR 0.600 1.000
PSI
INTERCEP SLOPE
INTERCEP 4.000
SLOPE 0.350 0.200
SquaredMultipleCorrelationsforStructuralEquations
INTERCEP SLOPE
0.660 0.596
SquaredMultipleCorrelationsforReducedForm
INTERCEP SLOPE
0.660 0.596
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THETA-EPS
skill1 skill2 skill3 skill4
skill1 46.712
skill2 0.000 11.690
skill3 -5.319 -- -2.646
skill4 0.000 -- 0.000 33.524
THETA-DELTA-EPS
skill1 skill2 skill3 skill4
group -0.980 -- -- -school 1.361 0.645 -- 1.389
GPA -- -- -- -ThGPA -- -- -- -THETA-DELTA
group school GPA ThGPA
group 0.010
school 0.000 0.192
GPA -- -- 0.050
ThGPA -- -- 0.000 0.275
TIFULLPATH
LISRELEstimates(MaximumLikelihood)
LAMBDA-Y
INTERCEP SLOPE
skill1 1.000 -skill2 1.000 4.000
skill3 1.000 6.000
skill4 1.000 6.000
LAMBDA-X
PROGRAM FACTOR
group 0.470 -(0.023)
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20.202
school -- 0.055
(0.063)
0.871
GPA -- 0.390
(0.026)
14.889
ThGPA -- 0.327
(0.047)
6.906
GAMMA
PROGRAM FACTOR
INTERCEP 3.250 -1.612
(0.701) (0.775)
4.636 -2.079
SLOPE 0.294 0.306
(0.133) (0.130)
2.208 2.348
CovarianceMatrixofETAandKSI
INTERCEP SLOPE PROGRAM FACTOR
INTERCEP 10.874
SLOPE 0.273 0.488
PROGRAM 2.283 0.478 1.000
FACTOR 0.338 0.482 0.600 1.000
PHI
PROGRAM FACTOR
PROGRAM 1.000
FACTOR 0.600 1.000
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PSI
INTERCEP SLOPE
INTERCEP 4.000
SLOPE -0.502 0.200
(0.117)
-4.281
SquaredMultipleCorrelationsforStructuralEquations
INTERCEP SLOPE
0.632 0.590
SquaredMultipleCorrelationsforReducedForm
INTERCEP SLOPE
0.632 0.590
THETA-EPS
skill1 skill2 skill3 skill4
skill1 40.091
(5.442)
7.367
skill2 5.356 16.433
(2.382) (1.866)
2.248 8.807
skill3 -5.319 -- 8.813
(1.719)
5.125
skill4 -1.412 -- -3.106 43.882
(3.034) (2.097) (4.799)
-0.466 -1.481 9.144
SquaredMultipleCorrelationsforY -Variables

183

skill1 skill2 skill3 skill4
0.213 0.559 0.783 0.420
THETA-DELTA-EPS
skill1 skill2 skill3 skill4
group -0.980 -- -- -school 1.361 0.645 -- 1.389
GPA -- -- -- -ThGPA -- -- -- -THETA-DELTA
group school GPA ThGPA
group 0.010
school -0.035 0.616
(0.014) (0.057)
-2.550 10.787
GPA -- -- 0.050
ThGPA -- -- 0.067 0.188
(0.014) (0.027)
4.960 6.911
SquaredMultipleCorrelationsforX-Variables
group school GPA ThGPA
0.957 0.005 0.753 0.362
GoodnessofFitStatistics
DegreesofFreedom=16
MinimumFitFunctionChi-Square=27.403(P=0.0372)
NormalTheoryWeightedLeastSquaresChi-Square=25.128(P=0.0676)
EstimatedNon-centralityParameter(NCP)=9.128
90PercentConfidenceIntervalforNCP=(0.0 ;26.844)
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MinimumFitFunctionValue=0.147
PopulationDiscrepancyFunctionValue(F0)=0.0488
90PercentConfidenceIntervalforF0=(0.0;0.144)
RootMeanSquareErrorofApproximation(RMSEA)=0.0552
90PercentConfidenceIntervalforRMSEA=(0.0;0.0947)
P-ValueforTestofCloseFit(RMSEA<0.05)=0.378
ExpectedCross-ValidationIndex(ECVI)=0.348
90PercentConfidenceIntervalforECVI=(0.299;0.443)
ECVIforSaturatedModel=0.385
ECVIforIndependenceModel=5.506
Chi-SquareforIndependenceModelwith28DegreesofFreedom=1013.619
IndependenceAIC=1029.619
ModelAIC=65.128
SaturatedAIC=72.000
IndependenceCAIC=1063.510
ModelCAIC=149.856
SaturatedCAIC=224.512
NormedFitIndex(NFI)=0.973
Non-NormedFitIndex(NNFI)=0.980
ParsimonyNormedFitIndex(PNFI)=0.556
ComparativeFitIndex(CFI)=0.988
IncrementalFitIndex(IFI)=0.989
RelativeFitIndex(RFI)=0.953
CriticalN(CN)=219.366
RootMeanSquareResidual(RMR)=1.582
StandardizedRMR=0.0954
GoodnessofFitIndex(GFI)=0.968
AdjustedGoodnessofFitIndex(AGFI)=0.927
ParsimonyGoodnessofFitIndex(PGFI)=0.430
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TIFULLPATH
FittedCovarianceMatrix
skill1 skill2 skill3 skill4 group school
skill1 50.965
skill2 17.321 37.298
skill3 7.191 25.315 40.530
skill4 11.098 25.315 28.611 75.599
group 0.093 1.971 2.419 2.419 0.231
school 1.379 0.769 0.176 1.565 -0.020 0.619
GPA 0.132 0.885 1.261 1.261 0.110 0.021
ThGPA 0.111 0.741 1.057 1.057 0.092 0.018
FittedCovarianceMatrix
GPA ThGPA
GPA 0.202
ThGPA 0.195 0.295
FittedResiduals
skill1 skill2 skill3 skill4 group school
skill1 2.208
skill2 1.601 4.163
skill3 0.441 3.906 3.361
skill4 3.725 3.967 1.981 1.174
group 0.020 0.295 0.271 0.005 0.020
school 0.614 0.573 0.595 0.937 0.031 0.044
GPA -0.092 0.502 0.316 0.521 0.042 -0.006
ThGPA -0.215 0.527 0.317 0.678 0.040 0.005
FittedResiduals
GPA ThGPA
GPA 0.011
ThGPA 0.009 0.006
SummaryStatisticsforFittedResiduals
SmallestFittedResidual= -0.215
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MedianFittedResidual= 0.379
LargestFittedResidual= 4.163
StemleafPlot
-0|21000000000000
0|33334
0|55566679
1|2
1|6
2|02
2|
3|4
3|79
4|02
StandardizedResiduals
skill1 skill2 skill3 skill4 group school
skill1 1.040
skill2 1.538 1.828
skill3 0.252 2.523 2.025
skill4 1.779 1.294 0.932 0.228
group 0.317 1.870 2.481 0.022 2.133
school 1.460 1.770 1.965 1.996 1.745 1.540
GPA -1.565 3.177 1.884 2.027 2.879 -0.747
ThGPA -1.024 2.658 1.693 2.256 2.786 0.230
StandardizedResiduals
GPA ThGPA
GPA 2.618
ThGPA 2.661 2.758
SummaryStatisticsforStandardizedResiduals
SmallestStandardizedResidual= -1.565
MedianStandardizedResidual= 1.803
LargestStandardizedResidual= 3.177
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StemleafPlot
-1|6
-1|0
-0|7
-0|0
0|2233
0|9
1|03
1|5557788899
2|000013
2|55677889
3|2
LargestPositiveStandardizedResiduals
Residualfor GPAand skill2 3.177
Residualfor GPAand group 2.879
Residualfor GPAand GPA 2.618
Residualfor ThGPAand skill2 2.658
Residualfor ThGPAand group 2.786
Residualfor ThGPAand GPA 2.661
Residualfor ThGPAand ThGPA 2.758
TIFULLPATH
QplotofStandardizedResiduals
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TIFULLPATH
ModificationIndicesandExpectedChange
ModificationIndicesforLAMBDA-Y
INTERCEP SLOPE
skill1 0.112 1.480
skill2 0.097 1.874
skill3 0.586 0.409
skill4 2.376 0.363
ExpectedChangeforLAMBDA-Y
INTERCEP SLOPE
skill1 -0.121 -1.757
skill2 0.039 0.811
skill3 0.111 -0.483
skill4 -0.329 -0.634
StandardizedExpectedChangeforLAMBDA-Y
INTERCEP SLOPE
skill1 -0.398 -1.227
skill2 0.129 0.566
skill3 0.367 -0.338
skill4 -1.084 -0.443
CompletelyStandardizedExpectedChangeforLAMBDA-Y
INTERCEP SLOPE
skill1 -0.056 -0.172
skill2 0.021 0.093
skill3 0.058 -0.053
skill4 -0.125 -0.051
ModificationIndicesforLAMBDA-X
PROGRAM FACTOR
group -- 6.574
school 6.213 --

190

GPA 7.305 -ThGPA 1.652 -ExpectedChangeforLAMBDA-X
PROGRAM FACTOR
group -- 0.111
school 0.229 -GPA 0.091 -ThGPA -0.104 -StandardizedExpectedChangeforLAMBDA-X
PROGRAM FACTOR
group -- 0.111
school 0.229 -GPA 0.091 -ThGPA -0.104 -CompletelyStandardizedExpectedChangeforLAMBDA-X
PROGRAM FACTOR
group -- 0.232
school 0.291 -GPA 0.202 -ThGPA -0.192 -ModificationIndicesforBETA
INTERCEP SLOPE
INTERCEP 0.056 0.056
SLOPE 0.056 0.056
ExpectedChangeforBETA
INTERCEP SLOPE
INTERCEP -0.137 1.096
SLOPE -0.030 0.076
StandardizedExpectedChangeforBETA
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INTERCEP SLOPE
INTERCEP -0.013 0.476
SLOPE -0.013 0.156
NoNon-ZeroModificationIndicesforGAMMA
ModificationIndicesforPHI
PROGRAM FACTOR
PROGRAM 6.574
FACTOR 6.574 6.574
ExpectedChangeforPHI
PROGRAM FACTOR
PROGRAM -0.506
FACTOR 0.152 -0.506
StandardizedExpectedChangeforPHI
PROGRAM FACTOR
PROGRAM -0.506
FACTOR 0.152 -0.506
ModificationIndicesforPSI
Note:Thismatrixisdiagonal.
INTERCEP SLOPE
0.056 0.056
ExpectedChangeforPSI
Note:Thismatrixisdiagonal.
INTERCEP SLOPE
-1.099 0.031
StandardizedExpectedChangeforPSI
Note:Thismatrixisdiagonal.
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INTERCEP SLOPE
-0.101 0.063
ModificationIndicesforTHETA-EPS
skill1 skill2 skill3 skill4
skill1 -skill2 -- -skill3 0.056 0.130 -skill4 -- 0.418 -- -ExpectedChangeforTHETA-EPS
skill1 skill2 skill3 skill4
skill1 -skill2 -- -skill3 -0.440 -0.675 -skill4 -- 1.552 -- -CompletelyStandardizedExpectedChangeforTHETA-EPS
skill1 skill2 skill3 skill4
skill1 -skill2 -- -skill3 -0.010 -0.017 -skill4 -- 0.029 -- -ModificationIndicesforTHETA-DELTA-EPS
skill1 skill2 skill3 skill4
group 0.033 0.000 1.936 3.232
school 0.760 0.003 1.647 0.592
GPA 0.308 0.071 1.946 0.032
ThGPA 1.760 0.633 0.061 0.792
ExpectedChangeforTHETA-DELTA-EPS
skill1 skill2 skill3 skill4
group 0.031 0.001 0.192 -0.307
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school 0.323 -0.013 0.313 0.317
GPA 0.083 0.020 -0.114 0.023
ThGPA -0.194 0.073 0.022 0.142
CompletelyStandardizedExpectedChangeforTHETA-DELTA-EPS
skill1 skill2 skill3 skill4
group 0.009 0.000 0.063 -0.074
school 0.057 -0.003 0.063 0.046
GPA 0.026 0.007 -0.040 0.006
ThGPA -0.050 0.022 0.006 0.030
ModificationIndicesforTHETA-DELTA
group school GPA ThGPA
group 6.291
school -- -GPA 5.648 2.292 5.197
ThGPA 1.154 0.304 -- -ExpectedChangeforTHETA-DELTA
group school GPA ThGPA
group -0.104
school -- -GPA 0.015 -0.027 -0.068
ThGPA -0.007 0.010 -- -CompletelyStandardizedExpectedChangeforTHETA-DELTA
group school GPA ThGPA
group -0.450
school -- -GPA 0.070 -0.075 -0.335
ThGPA -0.028 0.023 -- -MaximumModificationIndexis 7.30forElement(3,1)ofLAMBDA-X
CovarianceMatrixofParameterEstimates
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LX1,1 LX2,2 LX3,2 LX4,2 GA1,1 GA1,2
LX1,1 0.001
LX2,2 0.000 0.004
LX3,2 0.000 0.000 0.001
LX4,2 0.000 0.000 0.001 0.002
GA1,1 -0.003 0.000 -0.001 0.000 0.492
GA1,2 0.002 0.009 0.001 0.000 -0.365 0.601
GA2,1 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.081 0.059
GA2,2 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.056 -0.091
PS2,1 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.005 0.003
TE1,1 0.012 0.000 0.003 0.001 -1.798 1.339
TE2,1 0.004 0.001 0.001 0.001 -0.405 0.332
TE2,2 0.000 0.001 0.000 0.000 -0.046 0.057
TE3,3 -0.001 -0.002 0.000 0.000 0.048 -0.033
TE4,1 0.000 0.001 0.000 0.000 -0.042 0.031
TE4,3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.023 -0.012
TE4,4 0.000 0.003 0.000 0.000 -0.015 0.015
TD2,1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 -0.001
TD2,2 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.001
TD4,3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TD4,4 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000
CovarianceMatrixofParameterEstimates
GA2,1 GA2,2 PS2,1 TE1,1 TE2,1 TE2,2
GA2,1 0.018
GA2,2 -0.011 0.017
PS2,1 0.001 0.000 0.014
TE1,1 0.320 -0.222 0.077 29.617
TE2,1 0.059 -0.043 0.034 7.828 5.675
TE2,2 0.006 -0.007 -0.024 1.776 2.457 3.482
TE3,3 -0.006 0.001 -0.111 -0.931 -0.485 0.039
TE4,1 -0.017 0.011 0.020 2.184 0.433 -0.031
TE4,3 -0.001 -0.001 -0.116 -0.865 -0.418 0.180
TE4,4 0.002 -0.003 -0.116 -0.432 -0.230 0.294
TD2,1 0.000 0.000 0.000 -0.002 -0.002 -0.001
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TD2,2 0.000 0.000 0.000 -0.013 -0.005 -0.002
TD4,3 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000
TD4,4 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000
CovarianceMatrixofParameterEstimates
TE3,3 TE4,1 TE4,3 TE4,4 TD2,1 TD2,2
TE3,3 2.956
TE4,1 -0.184 9.204
TE4,3 1.164 0.302 4.398
TE4,4 0.976 2.050 1.963 23.029
TD2,1 0.003 0.000 0.000 -0.003 0.000
TD2,2 0.000 -0.010 0.003 -0.011 0.000 0.003
TD4,3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TD4,4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CovarianceMatrixofParameterEstimates
TD4,3 TD4,4
TD4,3 0.000
TD4,4 0.000 0.001
TIFULLPATH
CorrelationMatrixofParameterEstimates
LX1,1 LX2,2 LX3,2 LX4,2 GA1,1 GA1,2
LX1,1 1.000
LX2,2 -0.049 1.000
LX3,2 0.214 0.048 1.000
LX4,2 0.052 0.041 0.544 1.000
GA1,1 -0.168 -0.004 -0.036 -0.008 1.000
GA1,2 0.101 0.184 0.029 0.010 -0.672 1.000
GA2,1 0.470 -0.019 0.103 0.022 -0.866 0.576
GA2,2 -0.105 -0.084 -0.023 -0.003 0.618 -0.899
PS2,1 0.029 0.027 0.001 0.005 -0.056 0.034
TE1,1 0.093 0.000 0.021 0.004 -0.471 0.317
TE2,1 0.073 0.006 0.015 0.005 -0.243 0.180
TE2,2 0.010 0.006 0.004 0.000 -0.035 0.040
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TE3,3
TE4,1
TE4,3
TE4,4
TD2,1
TD2,2
TD4,3
TD4,4

-0.018
-0.007
-0.003
0.003
-0.079
0.020
0.076
0.066

-0.017 0.000 -0.004 0.040 -0.025
0.005 -0.002 0.000 -0.020 0.013
0.004 0.001 -0.001 0.015 -0.007
0.008 0.000 0.001 -0.004 0.004
-0.086 -0.004 -0.014 0.141 -0.095
-0.014 0.001 0.001 -0.022 0.014
-0.030 0.093 -0.561 -0.014 0.006
-0.026 0.092 -0.458 -0.012 0.005

CorrelationMatrixofParameterEstimates
GA2,1 GA2,2 PS2,1 TE1,1 TE2,1 TE2,2
GA2,1 1.000
GA2,2 -0.641 1.000
PS2,1 0.033 -0.014 1.000
TE1,1 0.442 -0.313 0.120 1.000
TE2,1 0.186 -0.139 0.120 0.604 1.000
TE2,2 0.024 -0.027 -0.110 0.175 0.553 1.000
TE3,3 -0.025 0.005 -0.550 -0.099 -0.118 0.012
TE4,1 -0.042 0.029 0.056 0.132 0.060 -0.005
TE4,3 -0.004 -0.005 -0.471 -0.076 -0.084 0.046
TE4,4 0.003 -0.005 -0.206 -0.017 -0.020 0.033
TD2,1 -0.074 0.047 -0.272 -0.023 -0.074 -0.057
TD2,2 0.008 -0.004 0.019 -0.043 -0.038 -0.017
TD4,3 0.041 -0.013 -0.008 0.009 0.004 0.003
TD4,4 0.036 -0.011 -0.007 0.008 0.003 0.002
CorrelationMatrixofParameterEstimates
TE3,3 TE4,1 TE4,3 TE4,4 TD2,1 TD2,2
TE3,3 1.000
TE4,1 -0.035 1.000
TE4,3 0.323 0.047 1.000
TE4,4 0.118 0.141 0.195 1.000
TD2,1 0.130 0.011 -0.007 -0.053 1.000
TD2,2 -0.001 -0.060 0.026 -0.041 -0.337 1.000
TD4,3 0.006 -0.002 0.002 -0.001 0.020 -0.001
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TD4,4 0.006 -0.002 0.001 -0.001 0.018 -0.001
CorrelationMatrixofParameterEstimates
TD4,3 TD4,4
TD4,3 1.000
TD4,4 0.910 1.000
TIFULLPATH
Covariances
Y-ETA
skill1 skill2 skill3 skill4
INTERCEP 10.874 11.965 12.510 12.510
SLOPE 0.273 2.225 3.201 3.201
Y-KSI
skill1 skill2 skill3 skill4
PROGRAM 2.283 4.193 5.148 5.148
FACTOR 0.338 2.268 3.233 3.233
X-ETA
group school GPA ThGPA
INTERCEP 1.073 0.018 0.132 0.111
SLOPE 0.224 0.026 0.188 0.158
X-KSI
group school GPA ThGPA
PROGRAM 0.470 0.033 0.234 0.196
FACTOR 0.282 0.055 0.390 0.327
TIFULLPATH
FactorScoresRegressions
ETA
skill1 skill2 skill3 skill4 group school
INTERCEP 0.228 -0.055 0.031 -0.008 6.098 -0.111
SLOPE -0.009 0.010 0.050 0.014 -0.037 -0.019
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ETA
GPA ThGPA
INTERCEP -3.313 0.630
SLOPE 0.629 -0.120
KSI
skill1 skill2 skill3 skill4 group school
PROGRAM 0.051 -0.035 0.004 -0.005 2.331 0.068
FACTOR 0.002 -0.007 0.006 0.000 0.380 0.042
KSI
GPA ThGPA
PROGRAM 0.015 -0.003
FACTOR 2.090 -0.397
TIFULLPATH
StandardizedSolution
LAMBDA-Y
INTERCEP SLOPE
skill1 3.298 -skill2 3.298 2.794
skill3 3.298 4.192
skill4 3.298 4.192
LAMBDA-X
PROGRAM FACTOR
group 0.470 -school -- 0.055
GPA -- 0.390
ThGPA -- 0.327
GAMMA
PROGRAM FACTOR
INTERCEP 0.986 -0.489
SLOPE 0.421 0.438
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CorrelationMatrixofETAandKSI
INTERCEP SLOPE PROGRAM FACTOR
INTERCEP 1.000
SLOPE 0.118 1.000
PROGRAM 0.692 0.684 1.000
FACTOR 0.103 0.691 0.600 1.000
PSI
INTERCEP SLOPE
INTERCEP 0.368
SLOPE -0.218 0.410
RegressionMatrixETAonKSI(Standardized)
PROGRAM FACTOR
INTERCEP 0.986 -0.489
SLOPE 0.421 0.438
TIFULLPATH
CompletelyStandardizedSolution
LAMBDA-Y
INTERCEP SLOPE
skill1 0.462 -skill2 0.540 0.458
skill3 0.518 0.658
skill4 0.379 0.482
LAMBDA-X
PROGRAM FACTOR
group 0.978 -school -- 0.069
GPA -- 0.868
ThGPA -- 0.602
GAMMA
PROGRAM FACTOR
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INTERCEP 0.986 -0.489
SLOPE 0.421 0.438
CorrelationMatrixofETAandKSI
INTERCEP SLOPE PROGRAM FACTOR
INTERCEP 1.000
SLOPE 0.118 1.000
PROGRAM 0.692 0.684 1.000
FACTOR 0.103 0.691 0.600 1.000
PSI
INTERCEP SLOPE
INTERCEP 0.368
SLOPE -0.218 0.410
THETA-EPS
skill1 skill2 skill3 skill4
skill1 0.787
skill2 0.123 0.441
skill3 -0.117 -- 0.217
skill4 -0.023 -- -0.056 0.580
THETA-DELTA-EPS
skill1 skill2 skill3 skill4
group -0.286 -- -- -school 0.242 0.134 -- 0.203
GPA -- -- -- -ThGPA -- -- -- -THETA-DELTA
group school GPA ThGPA
group 0.043
school -0.093 0.995
GPA -- -- 0.247
ThGPA -- -- 0.274 0.638
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RegressionMatrixETAonKSI(Standardized)
PROGRAM FACTOR
INTERCEP 0.986 -0.489
SLOPE 0.421 0.438
TIFULLPATH
TotalandIndirectEffects
TotalEffectsofKSIonETA
PROGRAM FACTOR
INTERCEP 3.250 -1.612
(0.701) (0.775)
4.636 -2.079
SLOPE 0.294 0.306
(0.133) (0.130)
2.208 2.348
BETA*BETA'isnotPos.Def.,StabilityIndexcannotbeComputed
TotalEffectsofETAonY
INTERCEP SLOPE
skill1 1.000 -skill2 1.000 4.000
skill3 1.000 6.000
skill4 1.000 6.000
TotalEffectsofKSIonY
PROGRAM FACTOR
skill1 3.250 -1.612
(0.701) (0.775)
4.636 -2.079
skill2 4.425 -0.387
(0.359) (0.382)
12.331 -1.013
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skill3 5.013 0.225
(0.400) (0.350)
12.532 0.643
skill4 5.013 0.225
(0.400) (0.350)
12.532 0.643
TIFULLPATH
StandardizedTotalandIndirectEffects
StandardizedTotalEffectsofKSIonETA
PROGRAM FACTOR
INTERCEP 0.986 -0.489
SLOPE 0.421 0.438
StandardizedTotalEffectsofETAonY
INTERCEP SLOPE
skill1 3.298 -skill2 3.298 2.794
skill3 3.298 4.192
skill4 3.298 4.192
CompletelyStandardizedTotalEffectsofETAonY
INTERCEP SLOPE
skill1 0.462 -skill2 0.540 0.458
skill3 0.518 0.658
skill4 0.379 0.482
StandardizedTotalEffectsofKSIonY
PROGRAM FACTOR
skill1 3.250 -1.612
skill2 4.425 -0.387
skill3 5.013 0.225
skill4 5.013 0.225
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CompletelyStandardizedTotalEffectsofKSIonY
PROGRAM FACTOR
skill1 0.455 -0.226
skill2 0.725 -0.063
skill3 0.787 0.035
skill4 0.577 0.026
Time used:

0.063 Seconds
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ประวัติผ้เู ขียนวิทยานิพนธ์
นายเกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ เกิดที่จงั หวัดกรุ งเทพฯ สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก
โรงเรี ยนวัดเทพศิริรินทร์ ในปี การศึกษา 2542 มีโอกาสเข้าศึกษาต่อหลักสู ตรครุ ศาสตร์ บณ
ั ฑิ ต
สาขาวิชาการสอนมัธยมศึกษา วิชาเอก วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป- ชีววิทยา มี ผูช้ ่วยศาตราจารย์ มณฑิรา
ล่ าซา เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา ระหว่างการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สนใจเข้าร่ วมกิ จกรรมฝ่ ายพัฒนา
สังคมและบาเพ็ญประโยชน์ คณะครุ ศาสตร์ ขณะนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. สุ รกุล เจนอบรม เป็ น
อาจารย์ที่ปรึ กษาค่ายอาสาพัฒนาชนบท เมื่อสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จึงสมัครเข้าศึกษาต่อ
หลักสู ตรครุ ศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน หัวข้อวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ
แนวคิดโรงเรี ยนชุมชน มี ศาตราจารย์กิตติคุณ อุ่นตา นพคุณ เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และ
ส าเร็ จ การศึ ก ษาในปี การศึ ก ษา 2548

ปั จ จุ บ ัน ท างานที่ ฝ่ ายการศึ ก ษาหลัง ปริ ญ ญา คณะ

แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล ระหว่างทางานได้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสู ตร
ครุ ศ าสตรดุ ษ ฏี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ธี วิ ท ยาการวิ จ ัย การศึ ก ษา ภาคนอกเวลาราชการ รุ่ น ที่ 1
ในปี การศึกษา 2551

